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ทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต 



ใหเอาสติควบคุมจิต ดึงเขามาอยูที่หัวใจ 

ใหวา พุทโธๆ จนจิตสงบ แลวใช 

ปญญาพิจารณากายของตนตั้งแตหนังที่หุมหอรางกายอยูนี้ 

ใหจิตเห็นเปนอสุภกรรมฐานเปนของสกปรกนาเกลียด 

เมื่อตายแลวไมมีใครตองการ สังขารทั้งปวงตกอยูในไตรลักษณ  

คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดวยกันทั้งนั้น 

 

โอวาทธรรมของหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต 

ที่นำกำไรแหงชีวิตพรหมจรรยมาสูหลวงปูจันทรศรี 

 

“ 

“ 



สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 





แจกันดอกไมพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ แจกันดอกไมพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 



คำปรารภ 

ในวาระอันเปนอุดมมงคลที่พระอุดมญาณโมลี หรือหลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป  

เจริญอายุวัฒนะครบ ๑๐๑ ป ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕  บรรดาศิษยานุศิษย 

และศรัทธาสาธุชนผูเคารพนับถือ ตางรูสึกโสมนัสยินดี เปนอยางยิ่ง เนื่องจากกวาจะผานพน

ศตวรรษ ครานี้ หลวงปู ไดเผชิญทุกขเวทนาจากอาพาธหนักครั้งสำคัญ ถึง ๒ ครั้ง ในชวง  

๑ ปที่ผานมา และผานพนมาไดโดยสวัสดี  ซึ่งทานใชคำวา “หลวงปูรอดตายมา ๒ ครั้งแลว”  

นับเปนบุญญาภิสมภาร ที่ไดสั่งสมอบรมมาดวยดีแลว จึงไดปกปกรักษาประคับประคอง  

ธาตุขันธ ใหสามารถรักษาเยียวยาโรคาพาธ จนทุเลาเบาบาง และเสื่อมสูญสิ้นไป กลับมา 

ทรงธาตุขันธ ไดบำเพ็ญประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกมหาชนทั้งหลายอีกวาระหนึ่ง 

ดวยสำนึกในพระคุณเปนเอนกประการที่ หลวงปูไดใหความเมตตาอนุเคราะห คณะ

ศิษยานุศิษย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ  ประดุจลูกๆ หลานๆ เสมอมา ในวาระอันเปนมงคล

นี้ จึงไดพรอมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลถวาย และจัดพิมพหนังสืออนุสรณ ๑๐๑ ป ใหนามวา 

“สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม” อันบงความหมายโดยนัยอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงหลวงปูได

สืบสานตามเยี่ยงอยางพระบูรพาจารยพาดำเนินมา เจริญรอยตามพุทธโอวาท อันมีพระธรรม

วินัยเปนเครื่องนำทาง ความละเอียดปรากฏสมบูรณในหนังสือเลมนี้   

คณะศิษยานุศิษย ตางรูสึกซาบซ้ึง เลื่อมใสในคุณธรรมบารมี ท่ีหลวงปูแสดง      

ใหประจักษ เห็นเปนแบบอยางของพระผูซึ่งเปยมลนดวยเมตตาธรรม และผูครองสมณเพศ

ดวยความบริสุทธิ์ อยางเสมอตนเสมอปลาย จนกลายเปนพระอุปชฌาย ผูรัตตัญู มีพรรษา

กาลยาวนานกวา ๘๐ ป อีกทั้งเจริญดวยวรรณะ สุขะ พละ ซึ่งนับเปนเรื่องที่หาไดยาก     

ในปจจุบัน เหลาศิษยานุศิษยจึงขอนอมนำสานความดีงามนี้ ดวยการครองตนอยูในศีลธรรม 

มีความกตัญูตอบุพการี ครูบาอาจารย ตลอดจนบำเพ็ญประโยชนตนและผูอื่น เพื่อใหเกิด

ผลดีตอประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย สืบไป  

คณะผูจัดทำฯ ขอขอบพระคุณผูใหความอุปถัมภทุกๆ ทานท่ีมีจิตศรัทธาเล่ือมใส 

เสียสละกำลังกาย กำลังใจและปจจัยตางๆ ในการสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือ เพื่อนอม

ถวายบูชาพระคุณหลวงปู แจกเปนธรรมบรรณาการแกผูมารวมงานในครั้งนี้ ไวใหเปน



อนุสรณมรดกธรรมแกอนุชนรุนหลัง ไดศึกษาประวัติและพระธรรมที่หลวงปูและครูบาอาจารย

ไดถายทอดไว เพื่อนำไปพัฒนาตนเองใหเกิดความกระจางแจงถึงแกนธรรม ความบกพรอง

ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นดวยความประมาทพลาดพลั้งหรือการกระทำอันมิควร คณะผูจัดทำฯ   

ขอนอมรับและกราบขอขมาแดพระรัตนตรัยและหลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป ท่ีเคารพอยางสูง 

รวมถึงขออภัยจากทานผูอานทุกๆ ทาน และยินดีรับคำแนะนำเพื่อความสำรวมระวังในกาล

ตอไป 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงกุศลผลบุญที่ได

รวมกันจัดพิมพหนังสือถวายเปนธรรมทานในครั้งนี้ จงอำนวยผลให พระอุปชฌายอาจารย 

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง สืบธาตุขันธยืนยาวนาน 

เจริญพรรษายุกาลยิ่งๆ ขึ้นไป สถิตเปนมิ่งขวัญแกปวงพุทธบริษัทสืบไป ตราบนานเทานาน 

 





หลวงปูฝากไว 

ขอใหลูกหลานทุกคน จงรีบสรางความดีใสตน 

อยาพากันประมาท 

เพราะสักวันหนึ่งเราตองจากโลกนี้ไป... 

                                 หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป  

                                        ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



สารบัญ 

พระวรธรรมคติ 

คำปรารภ 

หลวงปูฝากไว 

ประวัติและปฏิปทา พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป)  

 ภาคประวัติและปฏิปทา  ๑ 

 ธรรมบารมีของหลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป ๑๐๓ 

ตามรอยพระบรมศาสดาและพระอสีติมหาสาวก ๑๕๙ 

ภาคบำเพ็ญศาสนกิจ ๑๙๓ 

ภาคธรรมเทศนา ๒๒๑ 

หอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต (ผูปวยหนัก) ๒๙๑ 

COMPASSION INTENSIVE CARE UNIT (CICU) 
 







๑๐๑ ป พระอุดมญาณโมลี  

(หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 



๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ประวัติและปฏิปทา  

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) หรืออีกนามหนึ่งที่สาธุชนทั่วไป 

กลาวขานดวยความเคารพอยางสูงวา หลวงปูใหญ ทานเปนพระมหาเถระผูรัตตัญู    

เปยมดวยเมตตาธรรม เจริญดวยวัสสายุกาล สมบูรณดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ เปนที่  

นาเคารพเลื่อมใสแกบรรดาพุทธศาสนิกชนท้ังใกลและไกล เปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทร   

แหงคณะสงฆไทยทั้งฝายปริยัติและปฏิบัติท่ีสำคัญรูปหน่ึง คำสอนและปฎิปทาของหลวงปู

ลวนเจริญรอยตามพระธรรมคำสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีพุทธศาสนิกชนผูใฝหา

สันติสุขอันแทจริงทุกทานควรสนใจศึกษาและนอมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความผาสุก

รมเย็นสืบไป 

ชีวิตในปฐมวัย 
ชาติกำเนิด 

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป ไดถือกำเนิดในสกุลแสนมงคล เมื่อวันอังคารท่ี ๑๐ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เวลา ๐๕.๓๐ น. ตรงกับวันแรม ๓ คํ่า เดือน ๑๑ ปกุน ณ บาน   

โนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนบุตรชายคนเดียว ของพอบุญสาร 

แสนมงคล และแมหลุน แสนมงคล 

ชีวิตในเพศฆราวาส 
ผูบังเกิดเกลา 

หลวงปูจันทรศรีถือกำเนิดมาในครอบครัวที่มีอาชีพคาขาย มีจิตใจเอื้อเฟอโอบออมอารี 

และศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โยมบิดาเคยบวชเรียนและจำพรรษาอยูท่ีวัดหนองแวง 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน หลังจากลาสิกขามาชวยงานครอบครัวอยู ๑ ป จึงไดพบ    

กับโยมมารดาซึ่งเปนมายมีบุตร ๓ คน หลังแตงงานกันตามประเพณีจึงไดใหกำเนิดหลวงปู 

หรือเด็กชายจันทรศรี ณ ขณะนั้น หลวงปูไดเมตตายอนความหลังเลาถึงประวัติความเปนมา

ของผูบังเกิดเกลาไวดังนี้  



๒ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

“ปูชื่อแสนเมือง ยาชื่อบุญเรือง แสนมงคล ตั้งถิ่นฐาน ณ บานโนนทัน ตำบลโนนทัน 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีบุตรชื่อบุญสาร แสนมงคล (บิดา

ของหลวงปู) เมื่ออายุเยาววัยมีนิสัยนอมไปในทางบวชเปนเณร เปนพระ เมื่ออายุได ๑๕ ป  

ปูไดนำไปฝากไวกับพระญาครูบุสบง ปฺุกาโม เจาอาวาสวัดหนองแวง ตำบลเมืองเกา 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน อยู ๑ ป เพื่อศึกษาขนบธรรมเนียมภายในวัดเสียกอนจึงจะ 

บวชให เมื่ออายุ ๑๖ ป มีความรูความเขาใจในกฎระเบียบ กติกา ของวัดดีแลว ทานพระญา

ครูบุสบง จึงจัดบริขารใหนายบุญสาร แสนมงคล บรรพชา โดยทานเปนพระอุปชฌายเอง 

บวชแลวใหอยูกุฏิของทาน เพ่ือใหเปนผูปฏิบัติใกลชิด เพราะเปนผูมีกิริยา ออนนอมถอมตน 

วานอนสอนงาย เชื่อถอยฟงคำ ทำอะไรก็เปนที่พอใจของทาน ตอจากนั้นทานสอนทำวัตรเชา

คํ่า ดวยคำตอคำทุกวันจนจำไดแมนยำ แลวก็สอนเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน และพระสูตร

ไดคลองแคลว พรอมทั้งใหเรียนอักษรธรรมอักษรขอม จนอานออกเขียนไดถูกตอง แลวก็ให

ฝกหัดเทศนมหาชาติชาดกทำนองพื้นเมือง (เทศนสำเนียงภาคอีสาน) ไดไพเราะเหมาะสม

ตามความนิยมสมัยนั้น 

เมื่อสามเณรบุญสาร แสนมงคล อายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ พระญาครูบุสบง พรอม

ดวยทายกทายิกาไดจัดบริขารครบเรียบรอยแลว จึงแจงใหนายแสนเมืองและนางบุญเรือง   

ผูเปนบิดามารดาของสามเณรบุญสาร แสนมงคล ทราบวา วันขึ้น ๑ คํ่า เดือน ๖ จะทำการ

อุปสมบทสามเณรบุญสาร แสนมงคล ลูกของเธอ นายแสนเมืองและนางบุญเรือง ก็อนุญาต

ใหอุปสมบทไดโดยความยินดีดวยจิตอันเปนกุศลตามท่ีปรารถนาไว เวลา ๐๙.๐๐ น.     

นายแสนเมืองจับเอาบาตรมาถือ นางบุญเรืองถือผาไตร สวนญาติพี่นองและเพื่อนที่สนิทสนม

กันก็ถือดอกไมธูปเทียนและบริขารอ่ืนๆ ติดตามกันไปถึงอุโบสถเวียน ๓ รอบแลวเขาไปใน

อุโบสถ โดยมี 

พระญาครูบุสบง เปนพระอุปชฌาย  

พระอาจารยสีทา สีลสมฺปนฺโน เปนพระกรรมวาจาจารย       

พระอาจารยปญญา ปฺาคโม เปนพระอนุสาวนาจารย     

เมื่อบวชเปนพระแลวก็อยูกุฏิพระอุปชฌายไปตลอด ไดปฏิบัติทานประจำทุกวัน   

ตอแตนั้นเมื่อวางจากกิจธุระแลว ก็ตั้งใจทองพระปาฏิโมกขอยู ๓ เดือนก็จบ จึงไปฝกซอม 

ใหถูกตองตามอักขรฐานกรณไดคลองแคลวแลว พระอุปชฌายก็ใหสวดพระปาฏิโมกขประจำ

บางวันอุโบสถก็เปลี่ยนวาระกันบาง         
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พระบุญสาร ปฺุสาโร จำพรรษาอยูวัดหนองแวงจนถึงพรรษาที่ ๑๐ พระอุปชฌาย

ก็ใหเปนพระอนุสาวนาจารย เมื่อพรรษา ๑๔ จึงไดลาสิกขาเพื่อศึกษาทางโลกบางหลังบวช 

มานาน เมื่อลาสิกขามาแลวก็ไดชวยบิดามารดาทำนาคาขาย ชวยครอบครัวอยู ๑ ป ก็ไดพบ

กับนางหลุนแมมายลูก ๓ คน ซึ่งเปนท่ีพอใจของนายบุญสาร แสนมงคล จึงบอกกับพอแม 

ใหทราบเพื่อติดตอขอแตงงานกับนางหลุน ซ่ึงสามีเกาของนางคือนายบุญมี รังนามวาส    

ไดถึงแกกรรมไปแลว ๑ ป มีลูกดวยกัน ๓ คน (พี่นองรวมมารดาเดียวกัน) คือ 

๑. นางสาวปาน รังนามวาส 

๒. นายขาน รังนามวาส 

๓. เด็กหญิงทองมี รังนามวาส 

นางหลุน (มารดา) เปนคน

ขยันประกอบอาชีพคาขาย สวนนา 

จางคนในหมูบานเดียวกันทำ เมื่อได 

มาเทาไหรแบงกันคนละครึ่ง พยายาม

เลี้ยงลูกจนโตเปนหนุมเปนสาว กาล

เวลาผานไป นางสาวปานก็แตงงานกับ

นายเคนแลวออกไปตั้งบานตางหาก 

สวนนายขานไปเปนทหารเกณฑ คงอยู

แตนางสาวทองมีชวยแมขายของชำอยู

บาน ในเวลาตอมานายบุญสาร แสน

มงคลจึงไดแตงงานกับนางหลุนตาม

ประเพณี” 

 

ความฝนของมารดา  

กอนที่มารดาของทานจะต้ัง

ครรภนั้น ในคืนวันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน 

๓ มารดาเลาวา “ไดฝนเห็นพระ ๙ รูป มายืนอยูที่ประตูหนาบาน ครั้นวันรุงขึ้น ตรงกับ   

วันขึ้น ๑๕ คํ่า เพ็ญเดือน ๓ เปนวันมาฆบูชา ไดเห็นพระกัมมัฏฐาน ๙ รูป มาบิณฑบาต  
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ยืนอยู หนาบาน ดวยอาการสำรวมอินทรีย มีกิริยากายอันงาม แมมองเห็นพระเถระเหลานั้น

ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเปนอยางยิ่ง ดูเหมือนทานจะมาโปรด จึงรีบจัดภัตตาหารใสภาชนะไป 

นั่งคุกเขาประนมมือตรงหนาพระเถระผูเปนหัวหนา ยกมือไหว แลวใสบาตรจนครบทั้ง ๙ รูป 

จึงนั่งพับเพียบประนมมือพรอมกลาวขอพรวา “ดิฉันอยากไดลูกชายสัก ๑ คน จะใหบวช

เหมือนพระคุณเจาคะ” พระเถระก็กลาวอนุโมทนาวา “เอวํ โหตุ เอวํ โหตุ เอวํ โหตุ” คุณแม

ก็รับวา “สาธุ สาธุ สาธุ” แลวพระเถระเหลานั้นก็เดินจากไป”  

อยูตอมาได ๑ เดือน ก็ตั้งครรภตามท่ีปรารถนาไว ครั้นถึงวันอังคาร แรม ๓ คํ่า 

เดือน ๑๑ ปกุน ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ เวลายํ่ารุงก็คลอดลูก 

เปนชาย จึงเรียกบิดาใหมาดู แลวจัดแจงแตงท่ีใหมารดานอนผิงไฟตามประเพณี (อยูกรรม) 

เปนเวลา ๑๐ วัน ๑๐ คืน       

ผูกพันดวยน้ำนมแม 

ในชวงวัยทารก บิดามารดาไดทะนุถนอมกลอมเกลี้ยงเลี้ยงดูทานเปนอยางดี     

เมื่ออายุได ๑ เดือน บิดาก็ตั้งชื่อใหวา เด็กชายจันทรศรี พออายุได ๓ เดือน มารดาน้ำนม

โยมอาบุตรดี และคุณแมปททุมมา 
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นอยลงไมพอแกความตองการของลูก จึงไปขอรองคุณแมปททุมมาซึ่งเปนเพื่อนสนิทสนมกัน 

พอดีกับคุณแมปททุมมา ก็เพิ่งคลอดลูกเปนผูหญิง ได ๗ วัน คุณพอไดตั้งชื่อใหวาเด็กหญิง 

สุภาณี คุณแมปททุมมาไดมีความเมตตาปรานียินดี ใหเด็กชายจันทรศรีด่ืมน้ำนมดวยกัน  

กับเด็กหญิงสุภาณีฉันทพี่นองทองเดียวกัน หลวงปูเลาวา  “ดื่มน้ำนมแม อยู ๓ ป ไมไดดื่ม

นมวัว นมควาย เด็กสมัยใหมเลี้ยงยาก ดื้อ เพราะไมไดดื่มน้ำนมแม ดื่มนมวัว นมควาย   

จึงไมคอยมีความรัก ผูกพันกับพอแม” 

สนใจพุทธศาสนาแตเยาววัย 

ตั้งแตเยาววัยทานมีอุปนิสัยสุภาพเรียบรอย วานอนสอนงาย ซื่อสัตยสุจริต มีเมตตา

ปรานี ไมชอบเบียดเบียนรังแกสัตว ไมอิจฉาริษยา ไมผูกโกรธจองเวร แถมยังฝกใฝสนใจ  

ในพระพุทธศาสนา ประกอบกับครอบครัวก็มีศรัทธาเล่ือมใส บำเพ็ญบุญกุศลอยูเปนประจำ

มาแตเดิม จึงเปนสิ่งสนับสนุนใหทานไดกาวเขาสูรมเงาแหงพระพุทธศาสนาไดอยางราบรื่น 

ดังที่ทานเลาวา “ตอนอายุ ๒ ขวบ คุณแมจะเปนผูอุมเด็กชายจันทรศรี สวนคุณพอจะถือ   

ขันขาวไปใสบาตรพระทุกวัน จนทำใหเด็กชายจันทรศรีน้ันมีนิสัยสนใจในพระเปนอยางยิ่ง 

เมื่อเห็นพระผานไปก็ยกมือไหว พอเริ่มอายุ ๔-๕ ขวบ ก็ชอบนำเด็กๆ รุนราวคราวเดียวกัน 

ทั้งชายและหญิง ๗-๘ คนออกไปเลนหนาบาน กวาดทรายมารวมกันเปนกองใหญพอสมควร 

กอใหเปนเจดียทราย กองที่ ๒ กอใหเล็กลงสมมติใหเปนธรรมาสน เด็กชายจันทรศรีน่ังบน

กองทรายนั้นแลวขึ้นเทศน  โดยกลาววา นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ๓ จบ

แลวก็เอวังดวยประการฉะนี้ เด็กชายหญิงท้ัง ๗ คนตางน่ังพับเพียบประนมมือฟงดวยความ

เรียบรอย พอจบแลวก็รับวา สาธุพรอมกัน ๓ จบ แลวจึงแยกยายกันกลับเรือนของตน” 

ไมทานอาหารดิบๆ สุกๆ 

ตามปกติแลว คนในชนบททั่วไปในภาคอีสานก็มักชอบรับประทานอาหารดิบๆ สุกๆ 

เปนครั้งคราว เมื่อบรรดาญาติพี่นองชักชวนใหเด็กชายจันทรศรีรวมวงรับประทานดวย ก็จะ

ปฏิเสธและหลีกไปที่อื่น เพราะรูสึกวา อาหารดิบๆ สุกๆ นั้น ไมนาทาน และผูที่รับประทาน

ก็ดูประหนึ่งเหมือนยักษที่กินเนื้อดิบ จึงเกิดความรูสึกหวาดกลัว ไมนารวมรับประทานดวย 
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ประสบความวิปโยคแตยังเล็ก 

ในปพ.ศ. ๒๔๖๒ ทานตองประสบกับความทุกขอันใหญหลวง ท่ีตองเปนเด็กกำพรา

พอตั้งแตวัยพึ่งรูเดียงสา ซึ่งขณะนั้นทานอายุเพียง ๘ ป ทานเลาใหฟงถึงความรูสึกที่จำตอง

พลัดพรากจากคนที่ตนรักดวยความอาลัยอาวรณ แมเหตุการณน้ันจะผานเลยไปกวา ๙๐ ป 

แตความทรงจำของทานยังแจมชัด 

ในขณะที่ทานบรรยายเหตุการณในครั้งนั้น น้ำตาก็เริ่มปริ่มลนที่ขอบตาทั้ง ๒ ขาง 

น้ำเสียงที่ เลาฟงดูสลดใจ “เมื่ออายุได ๘ ป คุณพอก็ปวยเปนโรคฝกรามชางท่ีฟน       

ทานอาหารอะไรก็ไมได สมัยนั้นไมมีหมอ มีแตยารากไม สมุนไพรก็ไมหาย ปวยอยูประมาณ 

๕-๖ เดือน ก็เสียชีวิตในขณะที่อายุไดประมาณ ๖๐ ป เวลาเขา เอาศพไปปาชา ก็ขอตาม  

เขาไป เวลาเขาจะเอาศพลงหลุม ก็เปดโลงศพเอาน้ำมะพราวไปลางหนาศพ ก็ขอเขาทำดวย 

พอเห็นหนาพอก็รองไห จากนั้นเขาก็เอาฝาปดโลงแลวลงหลุม เอาดินถม ไมไดเผา สมัยนั้น 

มีแตขุดหลุมฝงในปาชา ทุกคนในครอบครัวไดรับความเศราโศกเสียใจเปนอยางยิ่ง”  

จากน้ันทานก็ไดอาศัยมารดาและพี่สาวคนเล็กเปนผูเลี้ยงดูดวยเมตตาจิต ทานเริ่ม

เห็นความทุกขยากลำบากในการใชชีวิตทางโลก โดยเฉพาะเมื่อขาดผูนำครอบครัว ตอง

เหน็ดเหนื่อยตรากตรำ ดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงทอง อาศัยเพิงหนาบานประกอบอาชีพคาขาย  

อาหารเล็กๆ นอยๆ สวนนาก็ใหเขาเชาทำกิน พอไดขาวมาก็แบงกันคนละครึ่งเพื่อมาเล้ียง

ครอบครัว 

ทานยังเลาถึงตอนมารดาปวยหนักวา “ตอนนั้นเปนเณรอยูวัดปาวิเวกธรรม จังหวัด

ขอนแกน เขามาบอกวา แมปวยหนัก ก็ลาพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม ไปดูแมขณะที่ทาน

ยังพอพูดไดอยู ตอมาทานก็มาเสียชีวิตดวยโรคชรา อายุประมาณ ๘๐ กวาป จึงใหคนเขาเอา

ไมฝงที่หลุมศพทำเปนเครื่องหมายไว จนกระทั่งเปนเปรียญ พรรษา ๖ พอรับพัดฯ กลับขึ้นมา 

ก็ใหเขาขุดขึ้นมาเผาโดยที่ฟนยังไมถอนเลย”               

เด็กวัดโพธิ์ศรี 

ในปพ.ศ. ๒๔๖๔ เมื่อทานอายุได ๑๐ ป พอดี *มารดาก็นำทานไปฝากที่วัดโพธิ์ศรี 

ซึ่งก็ตรงกับความประสงคของทานอยูพอดี ทานเลาใหฟงวา “สาเหตุที่ชอบไปอยูวัด เพราะเห็น 

พระแลวเลื่อมใส” ในขณะนั้น เจาอธิการเปะ ธมฺมเมตฺติโก เปนเจาอาวาสวัดโพธิ์ศรี บานโนนทัน 
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อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีตำแหนงเปนเจาคณะตำบลโนนทัน และเปนครูสอนภาษาไทย

นักเรียนโรงเรียนประชาบาลซึ่งตั้งอยูในวัด เจาอาวาสเปนพระใจดี มีเมตตา รับทานไวเปน 

ลูกศิษยใกลชิดเหมือนลูกบุญธรรม ทำใหทานไดรับความอบอุนเหมือนกับพอผูบังเกิดเกลา 

หลวงพอเปะไดเมตตาทานเปนพิเศษ เน่ืองจากเห็นวาทานเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย  

วานอนสอนงาย เชื่อถอยฟงคำแนะนำพรํ่าสอนมากกวาเด็กคนอื่นๆ ที่อยูดวยกัน ๕ คน 

 

ไมเบียดเบียนสัตว 

ในวัยเยาว เมื่อเพื่อนชวนใหไปเที่ยวเลนยิงกบ ตกปลาตามประสาเด็ก เด็กชาย 

จันทรศรี ก็ไปเลนกับเพื่อนดวย ทานเลาใหฟงอยางนาขบขันวา “ตอนเปนเด็กนักเรียน ยังไม

ไดบวช ฝนตกน้ำเต็มทุงเต็มทาก็เอาเบ็ดมาแจกกัน หลวงปูก็เอา แตไมเอาไสเดือนใสเบ็ด

เอาแตเบ็ดลงน้ำ ทำทาซิดๆ ขึ้น ก็ไมไดปลา เพื่อน  ก็มาเขกหัวเลน หลวงปูก็รองบอกไปวา

ก็ปลามันไมกิน กูก็ไมไดซิวะ” หรือตอนท่ีเพื่อนพาไปยิงกบเพื่อนำมาเปนอาหาร เด็กชาย

จันทรศรีก็จะตั้งใจยิงขามเพื่อไมใหถูกตัวกบ เพื่อนๆ ตางไดกบกันไปคนละหลายตัว แตเด็กชาย 

จันทรศรีกลับไมไดเลยซักตัว ดังที่ทานเลาวา “สมัยกอนใชไมซาง เปาพุ (ยิงลูกดอก) ไปยิง

กบที่หวย พอกบมันกระโดดขึ้นมาก็ยิง แตยิงใหขามหัวกบ เพื่อนเขาไดคนละพวงสองพวง 



๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

หลวงปูไมไดซักตัว เพราะไมไดตั้งใจยิงใหมันถูก ในชีวิตหลวงปู ตั้งแตเกิดมาเรื่องการฆาสัตว

นี่นอยที่สุด จนกระทั่งบวชเปนเณร อายุ ๑๔ ป ก็รักษาศีล ๑๐ และบวชเปนพระก็รักษา 

ธรรมวินัยอยูมาตลอดจนถึงปจจุบัน”  

นำสัตวไปปลอย 

ชีวิตของเด็กวัด ก็ตองรับโอวาทและปฏิบัติรับใชตามความประสงคของครูบาอาจารย 

มีอยูคราวหน่ึง พระไดสั่งใหเด็กชายจันทรศรีนำกบท่ีอยูในถังใตถุนศาลาไปปลอย (เปน 

กัปปยโวหารของพระ ตามพระธรรมวินัย ในความประสงคจริงๆ คือใหนำไปปลอยลงหมอ

ตมน้ำเพื่อประกอบเปนอาหารเพล) แตเด็กชายจันทรศรีกลับนำไปปลอยในปาไผ ดวยความ

ปติ ดีใจที่ไดชวยชีวิตสัตว ครั้นกลับมาพระก็ถามหากบในขณะที่จะฉันอาหารเพล เด็กชาย

จันทรศรีก็กราบเรียนไปตามตรงที่ไดนำกบไปปลอยจึงโดนดุและจะถูกลงโทษ ทานเลา

เหตุการณระทึกขวัญใน ขณะนั้นวา   

“พอฝนตกก็ไปจับกบมาขังไว หลวงปูยังเปนเด็กอยู ยังไมไดบวชเณร พระก็สั่งวา 

บักนอย มึง เอากบไปปลอย หลวงปูก็เขาใจวาหมายถึงใหเอาไปฆา แตก็ไมยอมฆา กลับเอา

ไปปลอยในปาไผ พอกลับมาพระก็ถาม หลวงปูก็ตอบวา ก็บอกใหผมไปปลอย ผมก็เอาไป

ปลอยซิ พระก็ถือไมเรียวจะทำโทษ หลวงปูก็วิ่งไปหาเจาอาวาสอาจารยเปะ เลาใหทานฟง 

ทานก็เลยเรียกพระมาดุ” 

เขาสูวัยเรียน 

เม่ือเด็กชายจันทรศรี แสนมงคล อยูรับใชได ๑ เดือน หลวงพอเปะก็นำเขาเรียน

ภาษาไทยในโรงเรียนตอไป ทานเลาถึงการเรียนในสมัยนั้นวา “สมัยกอนโรงเรียนจะมีแต

เฉพาะในวัด เรียกวา โรงเรียนประชาบาล การสอนภาษาไทย เริ่มเรียนแตชั้นประถม ก กา 

เปนตนไป สอนตัวอักษรเสียกอน แลวถึงสอนสระ พอจำไดหมดก็ผสม เขาเรียกวา เตรียม ๑

อายุ ๑๑ ขวบ เรียน ป.๑ อานหนังสือออกหมด พออายุ ๑๒ ขวบ ขึ้น ป.๒ ก็สอนเลขคณิต 

พออายุ ๑๓ ขวบ จบชั้นประถม ๓ ก็หมดชั้นเรียน ผลการสอบก็ผานปกติ อายุ ๑๔ ป ก็ให

เปน ครูสำรอง ชวยสอน ใชกระดานชนวน ไมมีกระดาษเหมือนสมัยน้ี พอถึงเดือน

พฤษภาคมจะเปดเทอม หลวงปูก็ขอบวชเปนเณร” 
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ชีวิตในเพศบรรพชิต 

กอนสูรมผากาสาวพัสตร 

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป ทานไดเลาเหตุการณตอนที่ทานอายุ ๑๔ ป ชวงที่จะ   

ไดเขาสูรมผากาสาวพัสตรเปนครั้งแรก และครองตนอยูในสมณเพศเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

เปนไปดวยความสะดวกราบรื่น สมดังที่มารดาไดอธิษฐานไวกอนที่จะตั้งครรภ ดังนี้ “ในป 

พ.ศ. ๒๔๖๘ หลวงพอเปะ ไดพิจารณาเห็นวามีความสนใจในทางสมณเพศ จึงเรียกเขา    

ไปหาแลวถามวา เธอจะบวชไหม หลวงปูก็ตอบทานวา บวชครับผม นับแตวันนั้นมา     

ทานหลวงพอเปะก็สั่งทองคำขานนาค พอหลวงปูทองคำขานนาคไดคลองแคลวแลว ก็เขา

กราบเรียนทานหลวงพอวา กระผมทองเพียง ๗ วันก็จำไดหมด พอวาใหทานฟง ทานพูดวา

บวชไดแลว หลวงปูไปขออนุญาตจากคุณแมวา หลวงพอเปะจะบวชเณรใหผม เมื่อคุณแม

ไดยินคำพูดวา บวชเณรเทานั้น ก็อนุญาตทันที มีความปติยินดี เปนอยางยิ่ง สมจริงตามที่

ตั้งใจไว” 

บรรพชาเปนสามเณร 

หลวงปูเลาตอวา “ตื่นเชาวันขึ้น 

๑ คํ่า เดือน ๖ พุทธศักราช ๒๔๖๘ เวลา 

๐๖.๓๐ น. คุณแมไดจัดภัตตาหารกับ

ดอกไม ธูปเทียนถือออกไปวัดเพ่ือถวาย

หลวงพอเปะผูเปนที่พึ่งของตน และให

ความอุ ปถั มภ แก เ ด็ กชายจั นทร ศ รี    

เปนอยางดี เวลาสองโมงเชา พรอมดวย

พระ ๘ รูป รวมเปน ๙ รูปกับหลวงพอ

เปะ ไดนำเด็กชายจันทรศรี แสนมงคล

กับแมและญาติโยมผูคุนเคยกันจำนวน 

๒๙ คนไปเวียนโบสถ ๓ รอบ แลวเขาไป
พระจันทรศรี แสนมงคล 
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ในโบสถ พอไดเวลาสามโมงเชา ทานหลวง พอเปะ ธมฺมเมตฺติโก นั่งเปนอุปชฌาย บรรพชา

ใหเด็กชายจันทรศรี ทานหลวงพอเปะใหสรณะและศีลเอง เสร็จการบรรพชาตอจากนั้น คุณแม 

และผูที่มารวมงานบวชเณรก็ถวายเครื่องไทยทาน พระสงฆทั้ง ๙ รูปก็ใหพรอนุโมทนาทาน

เปนการเสร็จพิธี  

เมื่อบวชแลว ทานหลวงพอใหทองทำวัตรเชา ทำวัตรคํ่า สวดมนตเจ็ดตำนาน สิบสอง 

ตำนาน และพระสูตรตางๆ ไดคลองแคลวแลวใหเรียนอักษรธรรม เชน (นะ โม พุท ธา ยะ) 

อักษรธรรมประจำภาคอีสาน อักษรขอม (อิ สวา สุ) อักษรขอม ภาษาเขมร จนอานออก 

เขียนไดคลองแคลว ตอจากน้ันก็ฝกหัดเทศนมหาชาติชาดก ประจำภาษาพื้นเมืองของ   

ภาคอีสาน (เทศนเสียงทำนองภาคอีสาน) ไดตามนิยมพอสมควร อยูปฏิบัติพระอุปชฌาย  

ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๐ รวม ๓ ป” 

ผีดอนเจาปู 

เมื่อหลวงปูจันทรศรีอายุได  ๑๗ ป ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ อาจารย

บุตรดี แสนมงคล (โยมอา) ไดไปขออนุญาตจากทานหลวงพอเปะ ธมฺเมตฺติโก เจาอาวาส  

วัดโพธิ์ศรี บานโนนทัน ผูเปนพระอุปชฌาย ใหสามเณรจันทรศรี ไปอยูวัดสมศรี บานพระคือ 

ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีพระอาจารยลี สิรินฺธโร เปนเจาอาวาส ตอมา

โยมอาบุตรดี แสนมงคล ไดนำเด็กชายจูม แสนมงคล มาบรรพชา โดยพระอาจารยลี     

สิรินฺธโร เปนพระอุปชฌาย ใหอยูเปนเพื่อนกัน ก็ไดเลนสนุกไปตามประสาเณรนอย จนได

ประสบเหตุการณแปลกๆ อยางไมคาดฝน ทานเลาใหฟงดังนี้ 

 “ขณะอยูในวัดสมศรี วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ เวลาบายโมง สามเณร

จันทรศรี แสนมงคล กับสามเณรจูม แสนมงคล เปนเณรท่ีไมกลัวผี จึงชวนกันไปตัดไมไผ  

ในดอนเจาปูคนละ ๑ ลำ เพ่ือนำมาฝกหัดสานตะกรา แตไมกลาถือเขามาในวัดในเวลา 

กลางวันเพราะกลัวเจาอาวาสจะลงโทษ จึงนำไปซอนไวในพุมไมอีกแหงหนึ่ง เวลาคํ่า

ประมาณ ๑ ทุมจึงจะพากันไปเอาไมไผ ในคืนวันน้ันเวลาหัวคํ่า ผีเจาปูไดเขาสิงนางสุณี   

ซึ่งมีบานอยูใกลวัด มีอาการ ดุดา ทำทากิริยา กายวาจา ดุดาคนโนนคนนี้ ซึ่งพากันไปดู 

นายบุญมี ผูเปนสามี จึงนิมนตพระอาจารยลี สิรินฺธโร เจาอาวาสวัดสมศรี มาทำน้ำ 

พระพุทธมนตใหนางสุณีดื่ม พอดื่มน้ำพระพุทธมนต ไปไดสัก ๒-๔ นาที ก็พูดออกมาวา    
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กูจะฆาเณรนอยทั้ง ๒ รูปซึ่งไปตัดไมไผกูใหตาย สวนสามเณรจันทรศรีกับสามเณรจูม ก็ดูอยู

ที่นั้นเชื่อบาง ไมเช่ือบาง จึงพากันกลับวัด พอมาถึงกุฏิแลวก็พากันสวดกรณียเมตตาสูตร 

พรอมทั้งแผเมตตาจิตใหเจาปูหายโกรธ เวลาเท่ียงคืน ผีเจาปูออกจากการเขาสิงรางนางสุณี 

นางสุณีก็ลุกขึ้นนั่งพูดตามปกติ เหมือนไมมีอะไรเขาสิงมากอน คนทั้งหลายก็พากันกลับไป

เรือนของตน  

เวลาเชาพระอาจารยลี สิรินฺธโร เจาอาวาสเรียกสามเณรจันทรศรีและสามเณรจูม  

ไปถามวาเณรทั้ง ๒ รูป ไดพากันไปตัดไมไผในดอนเจาปูหรือไม สามเณรจันทรศรีและ   

สามเณรจูมก็ ตอบทานวา กระผมทั้ง ๒ รูปไดไปตัดไมไผดังที่นางสุณีพูดตอนผีเขาสิงจริง 

ทานพระอาจารยลีไดฟงแลวก็ไมวาอะไร  

ในสถานที่นั้น ที่ตั้งศาลเจาปูไวบนจอมปลวก มีตนหวาใหญอยูท่ีน่ัน ซ่ึงชาวบาน  

ถือกันวาศักดิ์สิทธิ์และมีฤทธิ์เดชมาก มีปาไมไผ และปลูกตนไมนานาชนิดอยูในดอนน้ัน  

เปนจำนวนมาก ชาวบานเรียกดอนปูตา เมื่อเดือน ๖ ขึ้น ๑๕ คํ่า ชาวบานพรอมกันจัดเครื่อง

สังเวยมี หัวหมู ๑ หัว เปด ๙ ตัว ไก ๙ ตัว เหลา ๑ ไห และดอกไม ธูปเทียนไปทำพิธี  

บวงสรวง กราบไหวเปนประจำทุกปเพื่อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแกตน ทุกคนในหมูบาน

พระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน สถานที่นี้มีลำหวยใหญ มีน้ำใสสะอาด 

ปราศจากมลพิษทั้งปวง และเปนที่สงบ สงัดวิเวก วังเวง รมรื่น ไมมีใครรบกวน อีกทั้งไมมี

ใครไปตัดตนไมในดอนนั้นเพราะกลัวเจาปูจะโกรธ ถามีผูใดผูหนึ่งไปตัดตนไมในดอนนั้น  

เอามาใชประโยชนสวนตัว พอถึงเวลากลางคืนประมาณ ๔-๕ ทุม เจาปูก็จะแสดงตน     

เปนเสือ เปนงูใหญ เขาไปในกลางหมูบานใหเห็น เมื่อชาวบานเห็นเสือก็ดี เห็นงูใหญก็ดี   

จึงไปบอกแกผูเฒาที่เปนคนดูแลศาลเจาปู (ชาวบานเรียกวา พอจ้ำ) คือ ผูรับใชเจาปูนั่นเอง 

เมื่อผูรักษาศาลเจาปูทราบแลว คิดวาเหตุการณที่ไมเปนมงคลจักเกิดแกคนในหมูบานแนนอน 

จึงบอกใหผูใหญบานเรียกประชุมลูกบาน เมื่อลูกบานมาประชุมพรอมกัน ผูเฒาก็จะบอกให 

ผูทำผิดนั้นนั่งคุกเขาประนมมือ กลาวคำขอขมา พรอมดวยของเซนไหวตางๆ” 

เรื่องการนับถือผีสางนางไม พระภูมิเจาที่ บนบานศาลกลาวดวยเครื่องเซนบวงสรวง 

ไดเปนความเชื่อที่ฝงลึกอยูในชีวิตของชาวบานโดยท่ัวไป ในสมัยกอนคนจะตกอยูในความ

หวาดกลัวอำนาจลี้ลับที่ไมมีใครจะกลาไปทาทาย ตองยอมตนอยูภายใตความเชื่อดังกลาว 

เพื่อใหรอดพนอันตรายจากสิ่งลี้ลับ จนกระท่ังพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ไดฝกหัดปฏิบัติตน 
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จนคนพบธรรมอันเปนที่พึ่งอยางแทจริง นำมาเผยแผส่ังสอนบรรดาพระเณรและศรัทธา

ญาติโยม ใหเลิกนับถือภูตผีปศาจ หันมานับถือไตรสรณคมนเปนที่พึ่ง เกิดความศรัทธา 

เลื่อมใสในปฏิปทาคำสอน นอมรับเอาไปปฏิบัติตาม จนบังเกิดผลเปนความสุขอยางแทจริง 

ความเชื่อที่ผิดๆ ก็ไดลดนอยลงไป ดังคำเทศนาของทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ตอนหนึ่ง

วา  

 

 

 

การใหทานและการรักษาศีล ภาวนานั้น ถาจะใหเกิดผลานิสงสมาก 

จะตองละจากความเห็นที่ผิดใหเปนถูกเสียกอน  

เชนการนับถือภูตผีปศาจ ตลอดจนเทวดาและนางไมเปนสรณะ 

เปนเรื่องที่เหลวไหลไรเหตุผล 

“ 

“ 
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ใบประกาศนักธรรมชั้นตรี มอบให สามเณรจันทรศรี แสนมงคล เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๗๕ 
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รักษาพระธรรมวินัย 

การบวชเปนพระเปนเณร หากตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ยอมเกิด

อานิสงส ผลบุญเปนอันมาก ตรงกันขาม หากยอหยอน ละเลย ไมรักษาศีลใหบริสุทธิ์   

ยอมเกิดผล อันเปนทุกขในภายหลัง ดังที่หลวงปูเลาวา “บวชเปนเณรมหานิกายอยู ๔ ป   

ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๑ เพ่ือนเขาชวนใหไปกินขาวเย็นก็ว่ิงหนีเลย ไมเอา บอกวามัน   

ผิดศีล หิวก็ตองอด สวนเพื่อนไอคนที่มันกิน ขี้กลากกินหัวบาง หิดบาง แตหลวงปูไมเปน

อะไรเลย เพราะรักษาศีล รักษาความสะอาด พออายุ ๑๗ ป ก็ขอญัตติเปนธรรมยุต” 

กองทัพธรรม 

ยอนกลับไปชวงที่กองทัพธรรมพระกัมมัฏฐานออกธุดงคเพื่อเผยแผธรรมใน      

ภาคอีสาน หลังจากออกพรรษา ป พ.ศ. ๒๔๖๙ แลว ทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต และ

ศิษยานุศิษยประกอบดวยพระภิกษุสามเณรประมาณ ๗๐ รูป เดินทางมาที่บานโนนแดง 

อำเภอทาอุเทน (ปจจุบันอยูในกิ่งอำเภอนาหวา) จังหวัดนครพนม และท่ีนั้นไดมีการประชุม

หารือกันในเรื่องที่จะไปเผยแผธรรมและไปโปรดเทศนาญาติโยมที่เมืองอุบลฯ รวมทั้งไดวาง

ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการอยูปา การตั้งสำนักปฏิบัติ และแนวทางแนะนำสั่งสอน    

ภาพประวัติ พระธุดงคกัมมัฏฐาน สายหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต จิตรกรรมผืนผาใบ ประดิษฐาน ณ ชั้น ๒  

พระบรมธาตุธรรมเจดีย วัดโพธิสมภรณ 
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การปฏิบัติธุดงคกรรมฐาน เพ่ือใหคณะศิษยนำไปปฏิบัติใหเปนระเบียบเดียวกัน การเดิน

ธุดงคแบบนี้ทานบอกวาเปนการโปรดสัตว เพื่อใหเปนประโยชนแกพุทธบริษัททั้งหลาย 

ในป พ.ศ. ๒๔๗๐ ขณะที่ทานพระอาจารยมั่นทำสมาธิภาวนา ก็ไดปรารภขึ้นในใจวา 

“จะออกจากหมูคณะไปแสวงหาสถานที่วิเวก เพื่อจะไดมีโอกาสพิจารณาคนควาในปฏิปทา

สัมมาปฏิบัติ ใหไดรับความเขาใจชัดเจนและแจมแจงเขาไปอีก แลวจะไดเอาปฏิปทาอันถูกตอง

นั้นฝากไวแกเหลาสานุศิษยในอนาคตตอไป เพราะพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา  

ที่พระองคทรงตรัสไวดีแลวนั้นยอมมีนัยอันสุขุมลุมลึกมาก ยากท่ีจะทำความเขาใจใหถูกตอง 

ตามพุทธประสงคได 

ผูปฏิบัติตามรอยพระบาทพระพุทธองคและตามปฏิปทาที่พระอริยเจาไดดำเนิน   

มากอนแลวน้ัน เมื่อไมเขาใจแจมแจงแลว ยอมจะเขวไปจากปฏิปทาที่ถูกตองก็เปนไดหรือ

อาจดำเนินไปโดยผิดๆ ถูกๆ เมื่อเปนเชนนั้นแลว ผูปฏิบัติดีทั้งหลายก็จะเขาไมถึงศีลถึงธรรม 

หรืออาจถึงกับปวยการไมเปนประโยชนแกตนของตน การปฏิบัติพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา 

ภาพพระบูรพาจารย พระธุดงคกัมมัฏฐาน สายหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต 
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ก็จะมีแตความพอกพูนกิเลสใหเจริญงอกงามขึ้นในตนของตนเทานั้น ซึ่งไมสมกับวาพระธรรม

วินัยเปนของชำระกิเลสที่มีอยูใหสิ้นไปจากสันดานแหงเวไนยสัตวทั้งหลาย            

อน่ึง การอยูกับหมูคณะจะตองมีภาระการปกครอง ตลอดถึงการแนะนำพรํ่าสอน 

ฝกฝนทรมานตางๆ ซึ่งทำใหโอกาสและเวลาท่ีจะคนควาในพระธรรมวินัยไมเพียงพอ ถาแล

เราปลีกตัวออกไปอยูในสถานที่วิเวก ซ่ึงไมมีภาระแลว ก็จะไดมีโอกาสเวลาในการคนควา 

มากขึ้น ผลประโยชนในอนาคตก็จะบังเกิดขึ้นมาใหเปนที่นาพึงใจ” 

ครั้นทานปรารภในใจอยางนั้นแลว ทานจึงไดเรียกศิษยทั้งหลายมาประชุมกัน ทานได 

แนะนำใหมีความมั่นคงดำรงอยูในขอวัตรปฏิบัติอยางที่ไดเคยแนะนำสั่งสอนมาแลวนั้น   

แลวจึงไดมอบหมายใหอำนาจแกพระอาจารยสิงหและพระอาจารยมหาปนเปนผูบริหาร

ปกครองแนะนำพรํ่าสอนตามแนวทางที่ทานไดแนะนำมาแลวตอไป 

ในป พ.ศ. ๒๔๗๑ พระอาจารยสิงห และพระอาจารยมหาปน พรอมดวยพระภิกษุ

สามเณรรวมกันถึง ๘๐ รูป ไดเดินธุดงควัตรจากจังหวัดอุบลฯ มาถึงเมืองขอนแกน โดยมี 

จุดมุงหมายจะมาชวยเผยแผพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา หลังจากนั้นก็ได

แยกกันจำพรรษาตามสำนักสงฆตางๆ  

การญัตติพระเณร เปนธรรมยุต 

ในป พ.ศ. ๒๔๗๒ พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล และพระอาจารยออน าณสิริ 

อยูจำพรรษาที่สำนักสงฆวัดปาบานพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในการ 

เพื่อเผยแผธรรมที่หมูบานน้ี ถือวาไดผลดีเปนอยางย่ิง เพราะทานเจาอาวาสวัดสมศรี     

พระอาจารยลี สิรินฺธโร ทานฟงเทศนแลวเกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงมาขอญัตติเปนพระ 

เปนเณร ธรรมยุต หมดทั้งวัด มีพระ ๕ รูปสามเณร ๑ รูป ประกอบดวย 

๑. พระอาจารยลี สิรินฺธโร  

๒. พระสอน สุสาสโก  

๓. พระวัน สุวณฺโณ 

๔. พระทองคำ คมฺภีรปฺโ  

๕. พระคำไพ อุปควณฺโณ  

๖. สามเณรจันทรศรี แสนมงคล  
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ทานพระอาจารยมหาปน ปฺาพโล รับวา “ญัตติได” แตใหมาฝกคำขานนาค 

ดวยสำเนียงภาษามคธ จนคลองแคลวเสียกอน ตอจากนั้น ไดมาฝกคำขานนาคกับทาน      

พระอาจารยออน าณสิริ เพียง ๗ วัน เทานั้น ก็วาไดถูกตองตามอักขรฐานกรณของภาษา

มคธ แลวพระอาจารยมหาปน ปฺาพโล จึงไปเรียนให ทานพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม 

ทราบความประสงค ทานพระอาจารยสิงหเห็นชอบดวย จึงไปกราบเรียน พระครูพิศาล

อรัญญเขตร เจาอาวาส วัดศรีจันทร มาเปนพระอุปชฌาย ทานพระครูพิศาลฯ สั่งวาใหจัดแพ

กลางลำหวยพระคือ (สีมาน้ำ) เรียบรอยแลว กำหนดวันบวช ขึ้น ๑ คํ่า เดือน ๕ พ.ศ. 

๒๔๗๒ กอนที่จะทำพิธี ญัตตินั้นทานพระอาจารยมหาปน ปฺาพโล ใหลาสิกขากอนแลว

ใหนุงผาขาวหมผาขาว เวลาบายโมงทำพิธีญัตติกรรมในสีมาน้ำ       

พระครูพิศาลอรัญญเขตร  เปนพระอุปชฌาย 

พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม เปนพระกรรมวาจาจารย 

พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล  เปนพระอนุสาวนาจารย 

พระนั่งอันดับ ๒๖ รูป ลวนเปนพระกัมมัฏฐานท้ังนั้น รวมกันเปน ๒๙ รูป       

สวนสามเณรจันทรศรี แสนมงคล พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล เปนผูใหสรณะและศีล 

เมื่อบรรพชาอุปสมบทแลวก็อยูวัดปาดอนเจาปูเพื่ออบรมกัมมัฏฐานและธุดงควัตรตอไป  

จากซาย หลวงปูฝน อาจาโร, พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล พระญาณวิศิษฏ (หลวงปูสิงห ขนฺตยาคโม) 
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นับแตนั้นมาพระธรรมยุต เกิดขึ้นที่บานพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน โดยพระ ๕ รูป สามเณร ๑ รูป เมื่อญัตติแลวอยูรับการอบรมจิตภาวนาและ    

ขอวัตรปฏิบัติในธุดงควัตร ๑๓ ขอ ถือเปนผลงานของพระอาจารยมหาปน ปฺาพโล และ

พระอาจารยออน าณสิริ 

เดินธุดงควัตรปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

หล ว ง ปู จั น ท ร ศ รี ไ ด เ ล า ถึ ง

ประสบการณที่ไดเคยออกเที่ยวธุดงค

กัมมัฏฐานในขณะ เปนสามเณรดังนี้ 

“ออกพรรษาแลวตนเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๓ พระอาจารยออน  

าณสิริ พรอมดวย พระลี พระสอน 

พระทองคำ พระวัน สามเณรจันทรศรี 

สามเณรพรหม และสามเณรกลม คฤหัสห 

๑ คน กราบลา พระอาจารยสิงห    ขนฺ

ตยาคโม ไปวิเวก ตำบลสาวถี พักที่ปาชา

บานโนนรังได ๑ เดือน กำนันไดนำ

ราษฎรในบานสาวถี บานงิ้ว จำนวนมาก 

มาฟงการอบรมศีลธรรมเปนประจำทุกวัน 

จากนั้น พระลี สิรินฺธโร ผูเปนหัวหนาคณะพระ ๔ รูป สามเณร ๑ รูป กราบลาพระอาจารย

ออน าณสิริ เพ่ือไปวิเวกตอบนภูเกา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู อันเปนสถานที่

สงบสงัดเปน เวลา ๑ เดือน เดินทางไปวิเวกที่ ถ้ำผาปู จังหวัดเลย และพัก ๑ เดือน จากนั้น

เดินทางมา พักบานนาสีดา พักที่พระพุทธบาทบัวบก ชวยพระอาจารยสีทัตถ พระอาจารย

บุญ ปฺญาวุโธ สรางเจดียอยู ๑ เดือน ตอนนั้นหลวงปูเปนสามเณรอายุ ๑๗-๑๘ ป ไปพัก 

อยูคอกมาบารส ก็ไปชวยยกหิน ขนวัสดุ ทำเจดียครอบรอยพระพุทธบาท สมัยนั้นไมมี    

ปูนซีเมนต ใชปูนขาว เผาทางฝงไทยบาง ฝงลาวบาง กอขึ้นไปเรื่อยๆ พระอาจารยสีทัตถ

เปนพระฝายมหานิกาย พระอาจารยบุญ เปนพระฝายธรรมยุต ก็มาชวยกัน พระอาจารย   
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สีทัตถเปนคนทาอุเทน มีญาติโยม จากฝงไทยบาง ฝงลาวบาง มาชวยงาน กอสรางเปน

จำนวนมาก” 

ภาวนาสูความกลัวเสือ  

หลวงปูเลาตอวา “จากน้ันก็ลงมาพักปาชาบานคอ วัดปาอรัญญิกาวาส อำเภอ  

บานผือ จังหวัดอุดรธานี แลวเดินทางไปพักท่ีหินหมากเปงเปนเวลา ๗ วัน แลวเดินทาง   

ตอจนมาพักที่พระพุทธบาทเวินกุม ตอนนั้นยังไมมีมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท        

รอยพระพุทธบาทมีขนาดใหญ ขางๆ มีโพรงหินเปนรูใหญ มีน้ำใสสะอาดอยูเต็มไมเคยหมด 

ไดอาศัยดื่มกิน เชื่อกันวาเปนรูพญานาค ตอมามีคนเอาปูนไปเท ทำเปนรอยพระพุทธบาท

จำลองครอบของจริง ตอนพลบคํ่า พระอาทิตยจะอัสดงตกดิน ปาไมอันเปนทิวทัศน        

ที่สวยงามเปนที่ประทับใจ หลวงปูจุดเทียน เดินจงกรม มีกระตายปามาเลนแสงเทียน หลวงปู

ก็จับใบหูกระตาย ยกเลน มันไมกลัวพระเณรเลย ประมาณ ๑ ทุม ไดยินเสียงเสือรองดังกอง

ปาเขามา ในบริเวณใกลที่พัก หลวงปูไปพักอยูกับเณรสอน ไกลประมาณ ๑ กม. หางจาก

พระอาจารยลี เณรสอนกลัวเสือมากจนปสสาวะราดโดยไมรูตัว ชวนหลวงปูใหกลับไปพักกับ

พระอาจารยลี หลวงปูก็กลัวเหมือนกัน แตก็ไมไปกับเณรสอน พักอยูองคเดียว ตั้งใจภาวนา 

พุทโธๆ สูกับความกลัว พระอาจารยลี จึงเตือนวา อันตรายใกลเขามา ใหพากันตั้งใจ    

เดินจงกรมภาวนา มรณสติ แผเมตตาจิตใหสรรพสัตวที่เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมด  

ทั้งส้ิน ไมนานเทาไร เสียงน้ันก็เงียบไป ในคืนนั้นตั้งจิตประกอบความเพียร ทั้งเดินจงกรม 

นั่งสมาธิสลับกันไปไมนอนตลอดคืนเพราะกลัวเสือ จิตของสามเณรจันทรศรีในขณะนั้นก็ 

สงบเยือกเย็นพอสมควร ความกลัวก็หายไป ไดพักอยู ๑ เดือน จากนั้นเดินทางไปพัก     

วัดอรัญญวาสี อำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย เพื่อศึกษาขอวัตรปฏิบัติจากพระอาจารย

สุวรรณ สุจิณฺโณ” 

โอวาทธรรมจากพระอาจารยสุวรรณ สุจิณฺโณ 

พระอาจารยสุวรรณ สุจิณฺโณ ทานใหโอวาทวา กรรมฐาน กรรมถอก กรรมหลอก 

เอาของ ทานอธิบายวากัมมะ ไดแกการกระทำ ฐานะแปลวา เปนที่ตั้งแหงการเจริญจิต

ภาวนา ตั้งสติสัมปชัญญะ พิจารณาวา จงรีบเรงทำความเพียรภาวนา จนใหเขาใจในธรรม 
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คำสอน ของพระพุทธเจาอยามัวเมาวา เรายังเปนหนุม รางกายยังแข็งแรง กรรมหลอก   

เอาของ หมายความวา หลอกลวงเอาขาวเอาของมีเงินมีทอง เปนตน ทำตนเปนผูเครงครัด

ในการปฏิบัติ ความจริงไมเปนเชนนั้น กินแลวก็นอนมีหมอนเปนที่พึ่ง ไมคำนึงถึงตัววา  

บวชมา เพื่อหลอกลวงประชาชนใหเขานับถือตนวา เปนผูวิเศษ เมื่อไดเงินไดทองมากๆ  

แลว ก็ลาสิกขาไปโดยไมเห็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจาแมแตนิดหนอย ฯลฯ  

หลวงปูไดพักอบรมภาวนาอยูกับทานพระอาจารยสุวรรณ วัดปาอรัญญวาสี อำเภอ

ทาบอ จังหวัดหนองคาย เปนเวลา ๑๕ วัน ก็กราบลาทานขามแมน้ำโขงไป นครเวียงจันทน 

พักที่หนาโบสถวัดจันทนเปนเวลา ๗ วัน มีคุณยายแจงและญาติพี่นองเปนคนนครราชสีมา 

มาทำคาขายอยู ณ ที่นั้น ไดถวายความอุปถัมภดวยจิตอันเปนกุศลใหเปนที่พึ่งของตน พักอยู

วัดจันทนเพียง ๗ วัน ก็ลาคุณโยมแจงและญาติโยมชาวเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กลับประเทศไทยโดยนั่งเรือขามแมน้ำโขงมาฝงไทย ไดไปขอพัก

วัดศรีเมือง ทานใหพักในโบสถ ใหความสงเคราะหเปนอยางดี เมื่อฉันภัตตาหารเชาแลว 

กราบลาทานกลับจังหวัดอุดรธานี แลวมาพักท่ีวัดโนนนิเวศนเปนเวลา ๓ คืน ก็เดินรุกขมูล 

ไปอำเภอกุมภวาป ๓ วันถึงวัดจอมศรี เขากราบนมัสการทานพระครูพิทักษ คณานุการ (สี) 

เจาคณะอำเภอกุมภวาป แลวขออนุญาตทานไปพักที่ดอนปูตา บานหนองหลม ซึ่งเปนสถานที ่

ชาวบานเขานับถือ ทั้งเขาหามไมใหพักกลัวเจาปูจะทำอันตราย แตพระอาจารยลี สิรินฺธโร  

ผูเปนหัวหนาคณะจึงพูดกับญาติโยมวาไมกลัวตาย จนประชาชนทั้งหลายก็อนุญาตใหพักได  

โปรดญาติโยมใหถือพระรัตนตรัย เปนสรณะ 

ตอนเชาออกบิณฑบาตในหมูบานหนองหลม ไดมาแตขาวเปลา เมื่อกลับถึงที่พักแลว

มีโยมผูหญิง ๓ คนถือปนโตใสอาหารมาถวายสามเณรจันทรศรี เอาปนโตมาเปดดูมีปลารา

ดิบกับผักบุงจึงหาฟนมากอไฟขึ้น แลวบอกใหโยมผูหญิง ๓ คน อายุประมาณ ๕๐ ปเศษ  

ไปหาใบไมมาหอปลารา เอาหมกไฟใหสุกดี แลวเอาใสบาตรถวายพระ สวนสามเณรจันทรศรี

เอาไวพอฉัน ครั้นรุงขึ้นมีชาวบานประมาณ ๑๐ คนเปนผูหญิงนำอาหารมาถวาย มีน้ำพริก

ปลาราดิบเปนสวนมาก สามเณรจันทรศรีไดบอกใหโยมเหลานั้นทราบวา พระกัมมัฏฐานทาน

ไมฉันของดิบ วันตอมาญาติโยมเหลานั้นก็เขาใจ มีความเลื่อมใสศรัทธา ชักชวนชาวบานมา

ฟงเทศนา แนะนำใหเลิกจากการถือผีเสียแลว ใหมาถือพระรัตนตรัย การถือผีเปนมิจฉาทิฐิ 
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(มีความเห็นผิด) ไมไดบุญ ถือเอาคุณพระรัตนตรัยและศีล ๕ เปนสรณะที่พึ่งที่เคารพ นับถือ

ตลอดชีวิต จิตจึงเปนบุญเปนกุศล ทำตนใหอยูเปนสุขตลอดชีวิต สวนผีนั้นไมมีตัวตน     

ใหคนเห็น ทั้งไมเคยสอนใหคนนับถือละบาปบำเพ็ญบุญและรักษาศีลใหทานเลย มีแตจะบอก

ใหเซนบวงสรวงบูชาดวยหัวหมู เปด ไก เหลาไห เทานั้น ผีมันไมไดกิน คนเปนผูฆาสัตว  

มาเซนผี เมื่อผีไมกินคนเอามากินเอง ผีไมตองรับบาป คนผูฆาสัตวนั่นแหละเปนผูรับบาปเอง 

ผีก็ชวยไมได พระพุทธเจาทรงสอนใหชาวโลกทั้งปวง ละชั่ว ประพฤติดี มีจิตใจผองใส 

ยิงปนขูพระกรรมฐาน 

ในคืนวันที่ ๓ ก็มีเหตุการณไมปกติเกิดขึ้น เวลาประมาณ ๒ ทุมเศษ ไดยินเสียงปน

ดังข้ึน ๒๐ นัดแตไมมีใครถูกลูกปน พระอาจารยลี สิรินฺธโร จึงเรียกพระเณรมารวมกันแลว

เตือนวา วันนี้ภัยอันตรายคือความตาย จะมาถึงพวกเราแลว ขอใหพระเณรทุกรูปจงตั้งใจ

สละชีวิตเพื่ออุทิศตอพระรัตนตรัย ตั้งใจประกอบความเพียร เชน เดินจงกรมบาง นั่งสมาธิ

บาง แผเมตตาใหแกผูมุงรายตอพวกเรา วันนั้นพวกเราไมนอนตลอดทั้งคืน  

ตอมาอีก ๓ วัน มีโยมผูชายอายุประมาณ ๔๐ ปเศษ นิมนตพระอาจารยลี สิรินฺธโร 

ผูเปนหัวหนาคณะวา เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอนิมนตทานพระอาจารยเทศน ๒ ธรรมาสน กับ 

พระอาจารยสรอย เจาอาวาสวัดบานหนองหลม พระอาจารยตอบวาได  

เมื่อถึงเวลาที่ทั้ง ๒ ข้ึนบนธรรมาสน พระอาจารยสรอยถามวา ทานมาอยูที่นี่เพื่อ

ประสงคอะไร พระอาจารยลี ตอบวาเพื่อเจริญสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน เพื่อประหารกิเลส 

คือ ทิฐิ มานะ ใหลดนอยถอยลงไป ทำจิตใจใหโปรงใส ฯลฯ พระอาจารยลี ถามบางวา

พระกรรมฐานมีเทาไร พระอาจารยสรอย ตอบวา โดยยอมี ๕ อยาง มีเกสา โลมา นขา  

ทนฺตา ตโจ ดังน้ี พระอาจารยลีถามอีกวา กรรมฐานทั้ง ๕ อยางนี้ ขอใหทานอธิบายให

กระจางดวย พระอาจารยสรอยอธิบายวา เกสา ผม โลมาขน นขาเล็บ ทนฺตาฟน ตโจหนัง 

พระอาจารยลีถามวาการพิจารณาผม อยางไรจึง จะเปนกรรมฐานได พระอาจารยสรอยตอบ

ไมได ญาติโยมผูน่ังฟงเทศนประมาณ ๑,๐๐๐ คนเห็นวาพระอาจารยสรอยนิ่งอยูพักหนึ่ง 

เพราะไมเคยเจริญภาวนากรรมฐาน ๕ เลย เปนแตเพียงจำได ตอนั้นไปพระอาจารยสรอย  

ก็ลงจากธรรมาสน ไมยอมรับกัณฑเทศนเลย เพราะอายญาติโยม  
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อีก ๓ วัน ญาติโยมบานเหลาใหญ บานเมืองพฤกษ ขอนิมนตพระคุณเจาทั้ง ๔ รูป 

กับสามเณรจันทรศรี แสนมงคล และสามเณรสอนไปพักที่ปาชาบานเหลาใหญ พระอาจารยลี 

สิรินฺธโร พรอมพระ ๔ รูป เณร ๒ รูป ก็ออกจากดอนปูตา บานหนองหลม ไปพักที่ปาชา 

บานเหลาใหญและบานเมืองพฤกษ ตามคำนิมนตของญาติโยม เมื่อวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๔๗๓ จนถึงวันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ พระอาจารยลี สิรินฺธโร ไดเทศนา

สอนญาติโยม ใหเกิดเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยมากขึ้นตามลำดับ นับแตนั้นมาปาชา   

บานเหลาใหญ บานเมืองพฤกษ จึงตั้งเปนวัดขึ้นมา ชื่อวาวัดปามัชฌิมวงศจนถึงปจจุบัน 

วิธีรักษาพระไตรสรณคมน 

วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ พระอาจารยลี สิรินฺธโร ไดนำคณะเดินรุกขมูล 

จากบานเหลาใหญ อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี กลับจำพรรษาวัดปาดอนปูตา บานพระ

คือ โดยมีอาจารยออน าณสิริ เปนหัวหนา ออกพรรษาแลวไดติดตามพระอาจารยเทสก  

เทสรํสี นำคณะเดินรุกขมูลไปเผยแผธรรมะตำบลโคกสี อำเภอเมือง อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแกน ถึงเดือนกรกฎาคม สามเณรจันทรศรี กราบลาทานพระอาจารยเทสก เทสรํสี    

มาจำพรรษา ณ วัดปาดอนปูตา บานพระคือ และที่จังหวัดขอนแกนนี้เอง ทานพระอาจารย

สิงห ขนฺตยาคโม และพระอาจารยมหาปน ปฺาพโล ไดชวยกันเรียบเรียงหนังสือ      

พระไตรสรณคมน เปนหลักสำคัญในการปฏิบัติตนใหถูกตองดังนี้  

หลวงปูฝน อาจาโร และ  เทสรํสี 
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ผูที่ไดปฏิญาณตนนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนที่พึ่งแลวชื่อวาเปน

พุทธบริษัท ชายเปนอุบาสก หญิงเปนอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา มีหนาที่จะตองปฏิบัติ

พระพุทธศาสนาสืบตอไป 

วิธีรักษาพระไตรสรณคมนไมใหขาดและไมใหเศราหมอง ดังนี้คือ :- 

๑. เปนผูตั้งอยูในความเคารพ ๖ ประการ คือ เคารพในพระพุทธเจา ๑ เคารพใน 

พระธรรม ๑ เคารพในพระอริยสงฆสาวก ๑ เคารพในความไมประมาท ๑ เคารพใน     

ไตรสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา ๑ เคารพในปฏิสันถารการตอนรับ ๑ ตองเปนผูมี  

ความเชื่อ ความเลื่อมใสนับถือพระรัตนตรัยเปนสรณะที่พึ่งที่ระลึก ของตนจริงๆ ถาประมาท

เมื่อไรก็ขาดจากคุณพระรัตนตรัยเมื่อนั้น 

๒. เวนจากการนับถือพระภูมิตางๆ คือ ไมนับถือภูตผีปศาจ พระภูมิเจาที่ เทวบุตร 

เทวดา มนต คาถา วิชาตางๆ ตอไป ถานับถือเมื่อไรก็ขาดจากคุณพระรัตนตรัยเมื่อนั้น 

๓. ไมเขารีตเดียรถีย นิครณฐ คือไมนับถือลัทธิ วิธี ศาสนาอื่น ภายนอกพระพุทธ

ศาสนามาเปนสรณะที่พึ่งที่ระลีกของตนสืบตอไป ถานับถือเขารีตเดียรถียเมื่อไรก็ขาดจาก 

คุณพระรัตนตรัยเมื่อนั้น 

๔. ไมนับถือลัทธิศาสนาพราหมณคือไมดูหมอ แตงแกแตงบูชา เสียเคราะห   

เสียขวัญ เปนตน ถานับถือเมื่อไรก็เศราหมองในคุณพระรัตนตรัยเมื่อนั้น 

๕. เปนผูเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชน เชื่อวา ทำชั่วไดชั่ว ทำดีไดดีเปนตน

ตลอดจน เชื่อความตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนที่สุด ไมเชื่อมงคลตื่นขาว ขอนี้    

ตองเปนผูมีสมาธิเสมอ ถาขาดสมาธิเมื่อไรก็ขาดศรัทธาความเชื่อมั่นนั้น ถาขาดศรัทธา    

ความเชื่อเมื่อไรก็เศราหมองในคุณพระรัตนตรัยเมื่อนั้น 

อุปฏฐากครูบาอาจารย  

หลวงปูทานเลาวา “เมื่อญัตติเปนสามเณรธรรมยุตแลว ตองฝกหัดระเบียบ ขอวัตร 

ของพระธุดงคกัมมัฏฐาน ตางองคตางเอาใจใสในขอวัตร ขยันขันแข็งโดยเฉพาะการอุปฏฐาก

รับใชครูบาอาจารย เชน ลางบาตร ซักยอมสบงจีวร ตมน้ำรอน สรงน้ำ ในตอนคํ่าเขาถวาย

การบีบนวด บางวันกวาจะไดจำวัด ก็ราวเท่ียงคืน ตื่นตีส่ี ถวายน้ำบวนปากและไมสีฟน   
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ถาเปนฤดูหนาวก็ตองตมน้ำอุนถวายทานลางหนา เปนตน เวลาไปเท่ียวรุกขมูล ก็ตอง   

แบกกลดสะพายบริขารของพระอาจารยดวย โดยทานพระอาจารยสิงหและทานพระอาจารย

มหาปนไดวางระเบียบ ขอสัมมาปฏิบัติ เพื่อใหสานุศิษยถือปฏิบัติเปนแนวทางอันเดียวกัน  

ซึ่งหลวงปูตองตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามใหไดครบถวน ดวยความเคารพเทิดทูน” 

การอุปสมบท 

เมื่ออายุครบ ๒๐ ป (นับรวม

อายุครรภ ๑o เดือน) ทานไดเขาพิธี

อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดศรีจันทร 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน วันที่ ๑๓ 

มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. 

พระครูพิศาลอรัญญเขตร (จันทร 

เขมิโย ป.ธ.๓ น.ธ.โท) เปนพระอุปชฌาย 

พระอาจารย สิงห ขนฺตยาคโม 

เปนพระกรรมวาจาจารย  

พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล 

(ป.ธ.๕ น.ธ.เอก) เปนพระอนุสาวนาจารย 

มีพระอาจารยกัมมัฏฐาน ๒๕ รูป 

นั่งลำดับ      

พระครูพิศาลอรัญญเขตร พระอุปชฌาย เจาคณะจังหวัดขอนแกน ไดตั้งฉายาแก 

พระภกิษจุนัทรศรวีา “จนทฺทโีป” อนัมคีวามหมายเปนมงคลวา “ผูมแีสงสวาง เจดิจาดัง่จนัทรเพญ็” 

พระอุปชฌาย 

หลวงปูเลาใหฟงถึงพระอุปชฌายวา “พระครูพิศาลอรัญญเขตร (จันทร เขมิโย) อายุ

ขณะนั้นประมาณ ๔๙ ป จากนั้นไมนานทานก็มรณภาพ ตอนประชุมเพลิง หลวงปูเรียนอยู

วัดบวรนิเวศฯ ก็ไดขึ้นมาชวยงานศพ ทานบวชใหหลวงปูสิม พุทฺธาจาโรดวย  
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วัดศรีจันทร 

วัดศรีจันทร เปนพระอารามหลวงชั้นตรี 

ชนิดสามัญ มีเนื้อที่ ๒๕ ไร ๑ งาน ตั้งอยู    

ในเขตเทศบาลนครขอนแกน ถนนเทศบาล 

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

โดย ทานญาคูหลักคำ (พิมพ) ซึ่งเปนผูดำรง

ตำแหนง เจาอาวาสองคแรก ไดรวบรวมศรัทธา

ประชาชน ตั้งวัดศรีจันทรขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ 

พระอุโบสถวัดศรีจันทร อำเภอเมือง    

จังวัดขอนแกน 

ในป พ.ศ. ๒๓๙๘ ทานไดออกมาบูรณะ

วัดศรีจันทรอีกครั้งในชวงตนฤดูหนาว ซึ่งตรง พระอุโบสถวัดศรีจันทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

กับสมัยของหลวงศรีวรวงศ (ทาวอู) เปนเจาเมืองที่บานโนนทัน  

ในปจจุบันโบราณสถานและสิ่งกอสรางตางๆ ถูกรื้อถอนและเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา   

ที่เหลือไวเปนอนุสรณ คือ กลองเพลใหญ ๑ ใบ และยังใชอยูบนหอกลอง หอระฆัง ดานทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ  

เจาอาวาสรูปที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑-ปจจุบัน) พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินธโร) ใหความ

สนใจในดานการจัดการศึกษา ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก  

ธรรม บาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ (ระดับมัธยมศึกษา) 

วัดศรีจันทร นอกจากจะทำหนาที่สำคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาปลูกฝงความ

ศรัทธากับพุทธศาสนิกชนแลว ยังทำหนาที่ในการศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณร เพื่อใหเปน

ศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพของพระพุทธศาสนา สมควรที่พุทธศาสนิกชนทุกคนจะไดชวย     

ทำนุบำรุงวัดศรีจันทรใหมีความเจริญรุงเรืองสืบไป 

กอนหลวงปูจะบวช อายุ ๒๐ ป ก็กลับไปบานท่ี ขอนแกน ญาติโยมก็มานิมนต   

ใหไปลาพระอาจารยถาจะสึก หลวงปู ก็ไปบอกพระอาจารยวากอนบวชพระ ขอสึกซัก    

๑๕ วันไดไหม พระอาจารยก็ไมยอม ผูเปนเจาภาพที่บวชให ก็ไมยอม ลาก็ไมได ประเพณี

โบราณ เขาถือกัน ตอนบวชเณร ผูหญิงก็ไมใหเขามาใกล เพื่อนวัยเด็กชวนไปเท่ียวกัน      

ก็ไมไป มีโยมผูชายมาอยูคอยรับใช เด็กหญิงอายุ ๑๖-๑๗ ป มาใกลไมได ไลหนี”  
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ประวัติพระครูพิศาลอรัญญเขตร  

(จันทร เขมิโย) 

พระครูพิศาลอรัญญเขตร ทานเปน    

เจาอาวาสรูปที่ ๗ ของวัดศรีจันทร ตรงกับ

สมัยพระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสุต) 

พระยาบริหารราชอาณาเขต (ยิ้ม นิลโยธิน) 

และพระณรงคฤทธิ์ (ชาย สุมนดิษฐ) เปน     

ผู ว าราชการจังหวัด ทานเปนคนจังหวัด

อุบลราชธานี เกิดที่บานหนองขอน ตำบล    

ขัวสะพาน อำเภอบุง จังหวัดอุบลราชธานี 

 ป ๒๔๖๖ คณะสงฆไดสงทานใหมา

ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดศรีจันทร จังหวัดขอนแกน    

โดยไดรับตำแหนงเปนเจาคณะจังหวัดขอนแกน 

พระครูพิศาลอรัญญเขตร ศรีศารเกตษร (จันทร เขมิโย) 

เจาคณะจังหวัดขอนแกน ณ วัดศรีจันทร 

และในปตอมาทานไดรับแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดศรีจันทร   

หลังจากไดรับตำแหนงเจาอาวาส ทานไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในวัด   

ใหดียิ่งข้ึน โดยการนำขนบธรรมเนียมประเพณีของคณะธรรมยุตมาปกครองสงฆภายในวัด    

ใหเปนไปตามพระธรรมวินัยเนนการปฏิบัติในดานสมถกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐานนับได

วาเปนสมัยแรกที่มีการบุกเบิกพระกัมมัฏฐานใหเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแกน ที่เปนสานุศิษย   

ของทานพระอาจารยเสาร กนฺตสีโล ทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต นำโดยพระอาจารยสิงห       

ขนฺตยาคโม พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล ซึ่งทานไดเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี   

จึงทำใหสำนักปฏิบัติธุดงคกรรมฐานเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ถือไดวาเปนยุคของพระกรรมฐาน

ในจังหวัดขอนแกน 

 นอกจากน้ีทานไดจัดใหมีการศึกษาทั้งภาษาบาลีและนักธรรมภายในวัด เพื่อใหพระภิกษุ

สามเณรไดมีความรูและเขาใจในพระธรรมวินัยใหมากยิ่งขึ้น จนเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของ

ประชาชนท่ัวไป และทานเปนผูใหกำเนิดคณะธรรมยุตในจังหวัดขอนแกนเปนรูปแรก ในป  

พ.ศ. ๒๔๗๓ ทานไดเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระครูพิศาลอรัญญเขตร (จันทร เขมิโย ป.ธ.๓)  

ถือวาทานเปนพระเถระที่มีขอปฏิบัติอันงดงาม ที่มีผูเลื่อมใสศรัทธาเปนจำนวนมาก ทานเปน      

ทั้งนักปฏิบัติ นักพัฒนา ซึ่งดูไดจากศาสนวัตถุ กฎ ระเบียบ และขนบธรรมเนียมตางๆ ที่ไดให

ศิษยานุศิษยรุนตอมานำมาประพฤติปฏิบัติอยู จนถึงทุกวันนี้  

ป พ.ศ. ๒๔๗๕ ทานอาพาธดวยโรคลำไสอักเสบ และไดมรณภาพในเวลาตอมา รวมเวลา

ที่ทานดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดศรีจันทร ทั้งสิ้น ๙ ป 
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ประวัติพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม 

ปฎิบัติ จนการบำเพ็ญภาวนาบังเกิดผล อยางนาอัศจรรย ดังเชนทานจะสอนศิษยทั้งหลาย    

ใหเจริญอสุภกรรมฐานโดยการไปพักภาวนาตามปาชา เพื่อพิจารณาซากศพที่ชาวบานนำมาฝง

หรือเผา แลวนอมเขามาเทียบเคียงกับรางกายตนใหเห็นเปนของปฎิกูลโสโครก ไมสวย ไมงาม 

นารังเกียจขยะแขยง ขึ้นอืดขึ้นพอง หมูหนอนแรงกา จิกกินทำลาย เนาเปอยผุพังสลายกลาย

เปนธาตุทั้งสี่ ไมใชตัวตนเรา เขา สัตว บุคคลใดๆ พิจารณาทบทวนไปมา จนจิตเกิดความ    

เบื่อหนายสังเวช เพราะเห็นตามความเปนจริง  แลวจิตรวมตัว สงบลงโดยลำพังก็มี ดังนี้เปนตน 

 ตอมา หลวงชาญนิคม ซึ่งมีความเลื่อมใสในพระธุดงคกัมมัฏฐาน มีความประสงค      

จะถวายที่ดินของตน แกพระอาจารยสิงห เพื่อจัดสรางวัดปากรรมฐานขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

จึงไดกราบอาราธนานิมนตพระอาจารยสิงห เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา ทานรับคำนิมนต 

และไดจัดสรางวัดปาจนเปนที่เรียบรอย ตั้งชื่อวา วัดปาสาลวัน 

พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม ไดพาคณะพระธุดงคกัมมัฏฐานเที่ยววิเวกไปตามถิ่นตางๆ 

และแสดงธรรมเทศนาอบรมญาติโยมจนบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอันประกอบดวยสัมมาทิฐิ 

ทำใหประชาชนเลิกนับถือภูตผีปศาจและความเชื่อที่งมงาย เชน ดูฤกษงามยามดี สะเดาะเคราะห

เข็ญเลวราย หันมานับถือพระรัตนตรัย เช่ือในกรรมและผลของกรรม มีความละอายและ    

เกรงกลัวตอบาป นับวาพระอาจารยสิงหเปนศิษยสำคัญองคหนึ่ง ผูรักษาและสืบทอดปฏิปทา

พระธุดงคกรรมฐานสายทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ไดอยางงดงาม ดวยความเคารพเทิดทูน

อยางสูง  

 พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม 

อดีตเจาอาวาส วัดปาสาลวัน จังหวัด

นครราชสีมา ศิษยชั้นผู ใหญของทาน 

พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ที่ไดรับการฝก 

หัดอบรมสมาธิภาวนาจากทานพระอาจารย 

มั่น จนมีกำลังใจอันมั่นคงดีแลว จึงได 

ใหไดแยกยายไปชวยกันอบรมสั่งสอน

พระภิกษุสามเณร และประชาชน 

ทานมีนิสัยเด็ดเดี่ยว อาจหาญ 

ฉลาดในอุบายสั่งสอนธรรมแกบรรดา

ศิษย หากผูใดขัดของในปญหาธรรมแลว 

ทานสามารถแนะนำอุบายอันถูกตอง

แมนยำ ใหนอมนำไปพิจารณาและฝก
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วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๐ ทานพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์

เปน พระราชาคณะชั้นสามัญฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระญาณวิศิษฎสมิทธิวีราจารย  

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ เวลา ๑๐.๒๐ น. ทานไดละสังขาร ณ วัดปาสาลวัน   

ดวยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร รวมสิริอายุได ๗๓ ป พรรษา ๕๑ 

ประวัติพระอาจารยมหาปน ปฺาพโล 

 พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล อดีตเจา

อาวาส วัดปาแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อ ปน บุญโท เปนนอง

ชายของ พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม อายุหางกัน 

๓ ป พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล เปนศิษย 

รุนแรกๆ ของทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ท่ีได

ไปศึกษาพระปริยัติธรรมจนเปนพระมหาเปรียญ

แล วหันมาสนใจปฏิบัติ ธรรมออกเท่ียววิ เ วก     

เพ่ือแสวงหาความหลุดพน ไปยังถิ่นตางๆ และ  

รวมในกองทัพธรรม จาริกเผยแพธรรมพรอมกับ   

พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม และคณะพระธุดงค

กรรมฐานอยางไมสนใจใยดีตอลาภ ยศ สักการะ ยิ่งไปกวาการประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์

บริบูรณ มุงสูแดนหลุดพน อันเปนเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล อาพาธดวยวัณโรคปอดเปนเวลา ๒ ป และไดถึงแก

มรณภาพเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๙ สิริรวมอายุได ๕๔ ป พรรษา ๓๑   

เที่ยววิเวกกับพระบูรพาจารย 

เมื่อหลวงปูจันทรศรี อุปสมบทไดเพียง ๗ วัน ทานก็ไดติดตาม พระอาจารยเทสก 

เทสรํสี พระธุดงคกรรมฐานผูมีวัตรปฏิบัติอันบริสุทธิ์งดงาม แหงวัดหินหมากเปง จ.หนองคาย 

และ ทานพระอาจารยออน าณสิริ อดีตเจาอาวาสวัดปานิโครธาราม จ.อุดรธานี ศิษยชั้น

ผูใหญของทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ออกเดินรุกขมูล เพื่อแสวงหาความสงบวิเวกบำเพ็ญ

เพียรภาวนาตามเยี่ยงอยางอริยประเพณี โดยอาศัยกรรมฐาน ๕ ธุดงควัตร ๑๓ เปนหลัก  

ในการบำเพ็ญ 
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หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป เขากราบนมัสการ เทสรํสี ณ วัดหินหมากเปง 

หลวงปูมั่นถายรูปรวมกับคณะศิษยของทาน (จากซายไปขวา)  

๑. ไมทราบชื่อและฉายา ๒. พระอาจารยกู ธมฺมทินโน ๓. พระอาจารยกวา สุมโน  

๔. หลวงปูมั่น ภูริทตฺตมหาเถร ๕. พระอาจารยบุญธรรม 
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ธุดงควัตร ๑๓ ขอ     

๑.  การนุงหมเฉพาะผาบังสุกุลเปนวัตร 

๒.  การนุงหมเฉพาะผาสามผืนเปนวัตร 

๓.  การบิณฑบาตเปนวัตร  

๔. การบิณฑบาตไปโดยลำดับแถวเปนวัตร 

๕.  การฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆเปนวัตร 

๖.  การฉันในบาตรเปนวัตร  

๗.  การหามภัตตาหารที่เขานำมาถวายภายหลังเปนวัตร  

๘. การอยูปาเปนวัตร 

๙. การอยูรุกขมูลคือรมไมเปนวัตร 

๑๐. การอยูที่แจง ปราศจากที่มุงที่บังเปนวัตร 

๑๑. การอยูปาชาเปนวัตร  

๑๒. การอยูในเสนาสนะที่ทานจัดใหอยางไรเปนวัตร 

๑๓. การไมนอนเปนคืนๆ ไปเปนวัตร 

ธุดงควัตร เปนธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนามาแตดั้งเดิม พระพุทธเจา   

และสาวกทั้งหลายบรรดาที่เลิศแลว ลวนแตทานรักษาธุดงควัตรกันทั้งนั้น ธุดงควัตร

เปนธรรมเครื่องแกกิเลสไดทุกประเภท พระอริยเจาทุกประเภทไปจากธุดงควัตรนี้ 

ธุดงควัตรเปนธรรมขั้นสูงมาก ผูที่จะรักษาไดตองเปนผูมีจิตใจสูง ธุดงควัตรเสื่อมก็

เทากับศาสนาเสื่อม คนไมมีธุดงควัตรคือคนวัตรราง ยอมเส่ือมถอยจากคุณงาม  

ความดี ใครประมาทวาธุดงคไมสำคัญ ยอมหมดความสำคัญในตนเองลงไปเปนลำดับ 

ถายังมีผูรักษาธุดงควัตรอยูตราบใด ศาสนาก็ยังทรงดอกทรงผลอยูตราบนั้น    



๓๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

พรรษาที่ ๑ (พ.ศ. ๒๔๗๔) 

จำพรรษา ณ วัดปาดอนปูตา บานพระคือ ตำบลพระลับ 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ พระอาจารยลี สิรินธโร และคณะ ไดกราบลาทาน       

พระอาจารยออน าณสิริ ออกเที่ยววิเวก แลวกลับมาจำพรรษาที่วัดปาดอนปูตา บานพระคือ 

ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

พระอาจารยออน าณสิริ วัดปานิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
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พรรษาที่ ๒-๔ (พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๗๗) 

จำพรรษา ณ วัดบวรมงคล ตำบลบางพลัด อำเภอบางพลัด  

จังหวัดกรุงเทพฯ 

กราบลาเพื่อศึกษาพระปริยัติ 

ทานไดติดตามทานพระอาจารยเทสก เทสรํสี และ ทานพระอาจารยออน าณสิริ  

ออกเที่ยววิเวกตั้งแตเดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

ครั้นถึงเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ทานจึงไดกราบลาทานพระอาจารยเทสก     

เทสรํสี เพื่อขอไปศึกษาพระปริยัติตอที่กรุงเทพฯ โดยไดนับโอวาทวา “ผูจะปฏิบัติธุดงควัตร

นั้น ความจริงตองเรียนรูแผนที่จะเดินทางเสียกอน จึงปฏิบัติไดถูกตอง คือ ปริยัติ ปฏิบัติ 

ปฏิเวธ เมื่อเรียนได เปนมหาเปรียญแลวใหกลับมาปฏิบัติอีก”  

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปญญาวิศิษฏ ( เทสรํสี) วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

จากน้ันเดินทางโดยรถไฟแลวไปพักวัดปาสาลวัน ตอนเชาไดไปกราบเรียนทาน   

พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม วา จะไปศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีกรุงเทพฯ ทานเตือนวา      

จงเรียนใหไดเปนมหาเปรียญแลวกลับมาปฏิบัติอีก          
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“ไดปาฏิโมกขหรือเปลา” หลวงปูตอบทานวา “ไดครับผม” ทานเรียกพระอาจารย

มหาปน ปฺาพโล วา “คุณจันทรศรี จนฺททีโป จะไปเรียนพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ   

เอาเธอไปซอมพระปาฏิโมกขใหเธอบาง” พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล จึงนำหลวงปู   

ไปซอมพระปาฏิโมกขอยู ๗ วัน ทานรับรองวาใชไดและทานใหโอวาทวา  

กยิรา เจ กยิรา เถนํ 

ถาจะทำการใด ใหทำการนั้นจริงๆ 

ทุกสิ่งทุกอยางถามีความขยันหมั่นเพียรแลว 

สิ่งนั้นตองสำเร็จตามความตั้งใจจริงๆ 

หลังจากกราบลาครูบาอาจารย หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป ก็ไดเขาไปศึกษา     

พระปริยัติตอที่กรุงเทพฯ โดยเบื้องตนทานพักจำพรรษาและศึกษาพระปริยัติอยูท่ี วัด

บวรมงคล ตำบลบางพลัด อำเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ ในชวงป พ.ศ. ๒๔๗๕ 

“ 

“ 

จากซาย : หลวงปูฝน อาจาโร, หลวงปูสิงห ขนฺตยาคโม 

และหลวงปูกงมา จิรปฺุโ พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล 
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พรรษาที่ ๕-๗ (พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๐) 
จำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 

สอบไดเปนมหาเปรียญ 

ฝากเขาสำนักเรียนวัดบวรฯ 

หลวงปูจันทรศรีมีความตั้งใจอยางยิ่ง ที่จะเขาเรียนยังสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

ใหได ทานไดเตรียมตัวทองปาฏิโมกข และบทสวดมนตตามระเบียบของวัดบวรนิเวศวิหาร 

พรอมกับเรียนนักธรรม จนสอบไดนักธรรมเอก อยูมาวันหนึ่ง ทราบขาววาหลวงปูพระเทพ  

วิสุทธาจารย (บุญ ปฺุสิริ) หรือที่ศรัทธาสาธุชนเรียกขานกันวา หลวงปูดีเนาะ อดีตเจา

อาวาสวัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง เจาคณะจังหวัดอุดรธานี (ม.) เดินทางมากรุงเทพฯ    

พักอยูที่วัดปรินายก ทานจึงเดินทางไปกราบนมัสการและกราบเรียนปรึกษาวา มีความ   

ประสงคจะเขาเรียนยังสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร 

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) พระเทพวิสุทธาจารย (หลวงปูดีเนาะ) 
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ทานเลาเหตุการณยอนหลังใหฟงวา “หลวงปูบอกหลวงปูดีเนาะ วาอยากเขาวัดบวรฯ 

ทานก็ถามวันเดือนปเกิด แลวก็คำนวณเลข ๗ ตัว ตามหลักโหราศาสตร เสร็จแลวก็บอกวา 

เออได นัดพบกันวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘ เวลา ๑ ทุม ที่หนาบันไดกุฏิสมเด็จฯ เพื่อนำ

เขาฝากสมเด็จพระวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร หลวงปู  

ดีเนาะ ทานมาตรงเวลา เบื้องแรกพบกันที่บันได  

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ ทรงทักทายวา “มาอิหยัง” 

หลวงปูดีเนาะ ตอบวา “ดีเนาะหลวง สำคัญเนาะหลวง” แลวขึ้นกุฏินั่งเรียบรอย   

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ ถามหลวงปูดีเนาะวา “บวชเดือนไหน”  

หลวงปูดีเนาะ ตอบวา “บวชขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖” 

สมเด็จฯ ทรงตรัสวา “บวชกอนเรา” ทานบอกใหหลวงปูดีเนาะกราบพระแลว  

สมเด็จฯ ก็กราบหลวงปูดีเนาะ แลวจึงถามหลวงปูดีเนาะวา “มาธุระอะไร” 

หลวงปูดีเนาะ ตอบวา “ดีเนาะหลวง สำคัญเนาะหลวง นำพระจันทรศรี จนฺททีโป 

มาฝาก ใหศึกษาเลาเรียนภาษาบาลี” 

สมเด็จฯ ถามวา “พระอยูไหน” 

หลวงปูดีเนาะบอกวา “ที่นั่งอยูนี่”  

สมเด็จฯ ถามวา “พระองคเล็กๆ นี่หรือ”  

หลวงปูดีเนาะตอบวา “ดีเนาะหลวง สำคัญเนาะหลวง”  

สมเด็จฯ ถามวา “พระพรรษาเทาไหร” 

หลวงปูดีเนาะตอบวา “พรรษา ๕”  

สมเด็จฯ ถามวา “ไดนักธรรมชั้นไหน”  

หลวงปูดีเนาะตอบวา “สอบได น.ธ.เอก ไดพระปาฏิโมกข ทองสวดมนตไดจบตาม

ระเบียบวัดบวรนิเวศวิหารเรียบรอยแลว จึงนำมาฝาก” 

สมเด็จฯ จึงตอบวา “เออ อยางนั้นก็รับ ใหอยูในวัดบวรนิเวศวิหารได” 

สมเด็จฯ ใหพระเวรไปเรียกพระมหาสอน นำพระจันทรศรี ไปพักอยูกับพระครู  

วินัยธร (เปลี่ยน) กรรมการสอบสวดมนต ซึ่งอยูศาลาขางพระอุโบสถ สมเด็จฯ บัญชาวาให

เอาพระนี้ไปซอม (สวดมนต) นะ ถาไมไดใหสงกลับ หลวงปูดีเนาะ ก็บอกวา “อาว ทำไง

หลวง ถาไมไดก็สอนซิ ไมใหสงกลับ” 
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ตอนเย็นวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ทานเริ่มใหวาทำวัตรเชา-ทำวัตรคํ่า เปนตน 

จนกระทั่งสวดมนตในฉบับหลวง ๙๕ สูตร สอบเด่ียวอยู ๑๕ วัน พรอมท้ังพระปาฏิโมกข  

ไดเรียบรอยแลว ทานพระครูวินัยธร (เปล่ียน) เขียนรายงานมอบใหพระจันทรศรีนำไปถวาย 

พระสุพจนมุนี (ผิน สุวโจ) ประธานกรรมการวัด นำขึ้นถวายสมเด็จฯ  

สมเด็จฯ บันทึกวา “ใหบรรจุคุณจันทรศรี จนฺททีโป เขาบัญชีแผนกนักเรียนครู     

มีกำหนดอยูได ๒ ป ตั้งนิตยภัตใหเดือนละ ๕ บาท ถาสอบซ้ำชั้น ป.ธ.๓ ตก ๒ ปใหสงกลับ

สำนักเดิม”    

ทรงมีพระเมตตาแกพระมหาจันทรศรีเปนพิเศษ 

“หลังจากบรรจุเปนนักเรียนครูและมี กำหนดอยูได ๒ ป บังเอิญก็สอบประโยค ๓ 

ตก ๒ ป พระสุพจนมุนี (ผิน สุวโจ) รายงานเสนอถวายสมเด็จฯ สมเด็จฯ บันทึกวายังไมสงกลับ 

สำนักเดิม ใหบรรจุเปนนักเรียนวัดอีกครั้ง ตั้งนิตยภัตใหเดือนละ ๘ บาท เมื่อพระจันทรศรี

เปนนักเรียนแลว พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบ ป.ธ.๓ ได สมเด็จฯ มีบัญชาใหพระสุพจนมุนี (ผิน สุวโจ) 

โอนเขาเปนนักเรียนครูอีกครั้ง ตั้งนิตยภัต ใหเดือนละ ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถวน) นับวาทาน 

มีเมตตาแกพระมหาจันทรศรีเปนพิเศษ เมื่อ ป.ธ.๓ ไดแลว ทานใหสวดพระปาฏิโมกขแขงกัน

กับพระมหาจับ อุคฺคเสโน สิ้นเวลา ๕๐ นาที ไมไดรางวัล สวนพระมหาจันทรศรีสวดไดเวลา 

๔๕ นาทีไดรับรางวัลที่ ๒ สมเด็จฯ ใหหมาก ๒ คำ ไตรจีวรมิสลินอยางดี ๑ ไตร พอพรรษา ๖ 

ก็ปลดนิสัย ออกนอกวัดในเวลาวิกาล ไมตองลาสมเด็จฯ และเจาหนาท่ีบัญชีไมตองเรียกชื่อ 

เวลาลงทำวัตรสวดมนตประจำวันในพระอุโบสถตามระเบียบของวัด เพราะพระจันทรศรี    

มีพรรษาพน ๕ พรรษาแลว ทั้งเปนผูขยันลงทำวัตรเชา-เย็น ไมขาดตลอดเดือน ไปโรงเรียน

ทุกวัน เวนไวแตวันหยุดเรียน เชนวัน ๗-๘, ๑๔-๑๕ คํ่าของเดือนขางขึ้น ขางแรม ท้ังเปน   

ผูสนใจปฏิบัติเราประจำวัน ฯลฯ”   
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(แถวหนา ที่ ๒ จาก ขวา) พระมหาจันทรศรี จนฺททีโป ถายภาพหมู  

หนาพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
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ประวัติวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 

วัดบวรนิเวศวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝายธรรมยุต ตั้งอยูริม

ถนนบวรนิเวศ และถนนพระสุเมรุ ในทองท่ีแขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร    

สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลท่ี ๓ ทรง

สรางใหมในรัชกาลนั้น ที่ทำการปลงศพเจาจอมมารดา (นอย) ซึ่งเปนเจาจอมของพระองคเจาดา

ราวดี พระราชชายา ระหวาง พ.ศ. ๒๓๖๗ และ พ.ศ. ๒๓๗๕ (ประหวางอุปราชาภิเษกและ

สวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจาพระองคนั้น) ใกลกับวัดรังษีสุทธาวาส ที่สมเด็จเจาฟา   

กรมขุนอิศรานุรักษ ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๖ ซึ่งตอมาภายหลังพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวารวงโรยมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรวมกับวัด 

บวรนิเวศวิหารเสีย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ซึ่งในปจจุบันยังคงเรียกสวนที่เปนวัดรังษีสุทธาวาสมาเดิม

วา “คณะรังษี” 

วัดนี้ เดิมเรียก “วัดใหม” นาจะไดรับพระราชทานชื่อวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกลาฯ ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุราชาธิราส เจาฟามงกุฏฯ ซ่ึงทรงผนวชเปน

พระภิกษุประทับอยูวัดสมอราย (คือวัดราชาธิวาสในปจจุบัน) เสด็จมาอยูครองเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ 

ในระหวางที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงผนวชอยู ทรงไดปรับปรุงวาง  

หลักเกณฑความประพฤติ ปฏิบัติของพระสงฆใหเปนไปโดยถูกตองตามพระธรรมวินัย โดยมี
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พระสงฆประพฤติปฏิบัติตามอยางพระองคเปนอันมาก ในคราวท่ีพระองคเสด็จมาครองวัดก็ได

นำเอาการประพฤติ ปฏิบัตินั้นมาใชในการปกครองพระสงฆ ณ วัดนี้ดวย ซึ่งในครั้งเดิมเรียก

พระสงฆคณะน้ีวา “บวรนิเวศาทิคณะ” อันเปนชื่อสำนักวัดบวรนิเวศวิหาร ตอมาจึงไดชื่อวา 

“คณะธรรมยุติกนิกาย” ซึ่งแปลวาคณะสงฆผูซึ่งปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จึงถือวาวัดบวรนิเวศ

วิหาร เปนสำนักเอกเทศแหง คณะสงฆธรรมยุติกนิกายเปนวัดแรก 

วัดบวรนิเวศวิหาร นับเปนพระอารามท่ีมีความสำคัญท้ังในทางคณะสงฆและในทาง   

บานเมือง กลาวคือ 

ในทางคณะสงฆ วัดบวรนิเวศวิหาร เปนจุดกำเนิดของคณะสงฆธรรมยุติกนิกาย เพราะ

เปนที่เสด็จสถิตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะยังทรงผนวชอยูและทรงดำริ

ริเริ่มปรับปรุงวัตรปฏิบัติของพระสงฆอันเปนเหตุใหเกิดเปนพระสงฆคณะธรรมยุตขึ้นในเวลา 

ตอมา วัดบวรนิเวศวิหารจึงนับวาเปนวัดแรกและวัดตนแบบของคณะธรรมยุต ธรรมเนียม

ประเพณีและแบบแผนตางๆ ของคณะธรรมยุตไดเกิดขึ้น ณ วัดนี้ 

วัดบวรนิเวศวิหารเปนท่ีเสด็จสถิตของสมเด็จพระสังฆราช องคประมุขของคณะสงฆไทย 

ถึง ๔ พระองคคือ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ สมเด็จพระมหา

สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ สมเด็จ

พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 

วัดบวรนิเวศวิหาร เปนแหลงกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆคือ เปนที่กำเนิด มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย สถานศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร   ซึ่งไดพัฒนามาเปนมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงแรกของไทยในปจจุบัน เปนที่กำเนิดการศึกษา

พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ที่เรียกกันส้ันๆ วา “นักธรรม” อันเปนการศึกษาข้ันพื้นฐานของ

คณะสงฆไทย 

วัดบวรนิเวศวิหาร เปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของไทย ซึ่งคนทั่วไปไมคอยรูจัก 

คือพระพุทธชินสีห และพระศรีศาสดา ซึ่งสรางโดยพระมหาธรรมราชาลิไทย สมัยกรุงสุโขทัย 

สมัยเดียวกับพระพุทธชินราช และทั้ง ๓ องคเคยประดิษฐานอยูดวยกัน ณ วัดพระศรีรัตน

มหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ ยังเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธบาทคูบนศิลาแผนใหญ

สมัยสุโขทัย และพระไสยา (คือพระนอน) ที่งดงามสมัยสุโขทัยดวย 
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สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว. ชื่น สุจิตฺโต) 

วัดบวรนิเวศวิหาร 

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ พระนาม เดิมหมอมราชวงศชื่น ทรงเปน

โอรสหมอมเจาถนอม และหมอมเอม ประสูติเม่ือ วันศุกรที ่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๕   

ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปวอก จัตวาศก จุลศักราช ๑๒๓๔ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬกา  

เมื่อมีพระชนมายุเจริญขึ้นแลว ไดทรงออกจากวังและไดบรรพชา เปนสามเณร ณ วัดบวรนิเวศ

วิหาร พระพรหมมุนี (สุมิตฺตตฺเถร เหมือน) วัดบรมนิวาส เปนพระอุปชฌายในขณะที่ทรง

บรรพชาเปนสามเณรนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ ยังทรง

พระชนมอยู แตปรากฏในหนังสือตำนานวัดบวรนิเวศวิหารวา ในระยะหลังจากพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงอุปสมบทเปนพระภิกษุ ไมคอยไดทรงเปนพระอุปชฌาย แมใน

วัดนี้ก็ ไมทรงรับเปนพระอุปชฌาย แตโปรดใหบวชอยูในวัดได ตองถือพระอุปชฌายอื่น        
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ในระหวางที่ทรงเปนสามเณร ไดตามเสด็จสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ไปประทับอยูท่ีวัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งในขณะนั้น ม.ร.ว.ชุบ (พระยานครภักดีฯ) ผูเปนพี่ได

อุปสมบทอยูที่วัดมกุฏกษัตริยาราม และตอมาไดตามเสด็จ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา

วชิรญาณวโรรส กลับมาวัดบวรนิเวศวิหาร ในปลายสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา

ปวเรศวริยาลงกรณ เมื่อทรงบรรพชาแลว ไดทรงศึกษาพระปริยัติธรรม กับสมเด็จพระมหา

สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และทรงศึกษาจากพระอาจารยอ่ืนบาง เชน หมอมเจา

พระปภากร, พระสุทธสีลสังวร (สาย) ไดทรงเขาสอบไลครั้งแรกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ สอบไลไดเปรียญ ๕ ประโยค เมื่อยังทรงเปนสามเณร     

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน  

ทรงบาตรสมเด็จพระสังฆราชเจา 

กรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) 

อุปสมบท 

ไดทรงอุปสมบทเปนพระภิกษุ ณ วัดบวร

นิเวศวิหาร มีพระพรหมมุนี (กิตฺติสารตฺเถร

แฟง) วัดมกุฏกษัตริยาราม เปนพระอุปชฌาย 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณ

วโรรส เมื่อทรงดำรงพระยศเปน กรมหมื่น  

วชิรญาณวโรรส เปนพระกรรมวาจาจารย เมื่อ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๕ 

สมเด็จพระสังฆราชเจา ไดเคยรับสั่งเลา

วา มีพระประสงคจะสอบไลเพียง ๕ ประโยค

เทานั้น จะไมทรงสอบตอ ทรงตามอยางสมเด็จ

พระมหาสมณเจาฯ ซึ่งทรงสอบเพียงเทานั้น 

เพื่อมิให เกินสมเด็จพระบรมชนกนาถ แต

สมเด็จพระมหาสมณเจาฯ โปรดใหสอบตอไป 

และทรงคัด เลือกส ง เข าสอบสนามหลวง      

หลังจากที่ทรงอุปสมบทแลว จึงทรงสอบตอไดเปนเปรียญ ๗ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗     

สมณศักดิ์ในรัชกาลที่ ๕ 

พ.ศ. ๒๔๓๙  เปนพระสุคุณคณาภรณ ที่พระราชาคณะ 

พ.ศ. ๒๔๔๖ เปนสมณศักดิ์เสมอพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระญาณวราภรณ 
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สมณศักดิ์ในรัชกาลที่ ๖ 

พ.ศ. ๒๔๕๕ เปนพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามเดิม 

พ.ศ. ๒๔๖๔ เปนพระราชาคณะชั้นธรรมพิเศษในราชทินนามเดิม 

สมณศักดิ์ในรัชกาลที่ ๗ 

พ.ศ. ๒๔๗๑ ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาใหเปนสมเด็จพระราชาคณะ มีพระราช   

ทินนามพิเศษวา สมเด็จวชิรญาณวงศฯ เจาคณะใหญคณะธรรมยุต 

สมณศักดิ์ในรัชกาลที่ ๘  

พ.ศ. ๒๔๘๘ ประกาศสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช (องคท่ี ๑๓) ในราชทินนาม

เดิม เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๘๘ 

สมณศักดิ์ในรัชกาลที่ ๙ 

พ.ศ.  ๒๔๙๓ ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเฉลิมพระนามใหเต็มพระเกียรติยศ     

ตามราชประเพณี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๙๓  

ปจฉิมกาล 

ครั้นเวลาหลังเที่ยงคืนของวันที่ ๑๐ นับเปนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ ประทับหนาพระแทนบรรทม ในหองประชวร ณ โรงพยาบาล   

จุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ไดสิ้นพระชนม เมื่อเวลา 

๐๑.๐๘ น. มีพระชนมายุ ๘๕ พรรษา ๑๑ เดือน และ ๑๙ วัน 

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ถวายอนุศาสน เมื่อพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เสด็จขึ้นทรงทำอุปชฌายวัตร ณ พระตำหนักบัญจบเบญจมา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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พระเทพวิสุทธาจารย (หลวงปูดีเนาะ) 

วัดมัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.อุดรธานี 

ทานพระเทพวิสุทธาจารย หรือหลวงปูดีเนาะ นามเดิมวา นายบุ ปลัดกอง เกิดที่บานดู 

ต.บานดอน อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา พ.ศ. ๒๔๑๕ บิดาชื่อ นายทา ปลัดกอง มารดาชื่อ  

นางปาน ปลัดกอง เมื่อมีอายุได ๑๙ ป ครอบครัวของทานไดอพยพยายถิ่นฐานอาศัยจาก

จังหวัดนครราชสีมา มาอยูที่บานทุงแร ต.หมูมน อ.เมือง จ.อุดรธานี ในปจจุบันนี้ 

เมื่ออายุได ๒๒ ป ทานไดบวชเปนสามเณรท่ีวัดบานโนนสวาง บางทุงแร และตอมา    

อีกหนึ่งป ทานก็ไดรับการอุปสมบทเปนพระภิกษุ ที่วัดบานบอนอย ต.เชียงยืน อ.เมือง 
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จ.อุดรธานี มีพระอธิการกัน วัดสระบัว บานสรางแปน เปนพระอุปชฌาย ไดรับฉายาวา  

“ปุญญสิริ” เมื่ออุปสมบทเปน พระภิกษุแลวนั้น ไดไปจำพรรษา อยูที่วัดบานโนนสวาง     

บานทุงแร อยู ๓ พรรษาจึงไดยายสำนัก ไปจำพรรษาอยูที่วัดมัชฌิมาวาส  

ทานพระเทพวิสุทธาจารย มีฉายาอีกหนึ่งฉายาวา “หลวงปูดีเนาะ” ความเปนมาของฉายา

ดังกลาวนั้น เปนที่กลาวขานกันในหมูศิษยและประชาชนทั่วไป ที่เคยใกลชิดกับทานกลาววา 

ตามปกติวิสัยของทานหลวงปูดีเนาะนั้น ทานชอบอุทานหรือกลาวคำวา “ดีเนาะ” และคำวา 

“สำคัญเนาะ” และทานจะเรียกคนทั่วไปรวมทั้งพระภิกษุและสามเณร หรือคฤหัสถ วา “หลวง” 

เวลาทานหลวงปูดีเนาะจะพูดคุยกับใครก็ตาม ทานก็จะออกปากเรียกคนที่ทานคุยดวยวา 

“หลวง” และเมื่อทานจะตองกลายเปนผูรับฟงนั้น ทานก็จะมีคำอุทานวาจาวา “ดีเนาะ” อยูเปน

อาจินต ไมวาเร่ืองท่ีทานไดรับฟงน้ันจะเปนดี หรือเรื่องรายเพียงใดก็ตาม ทานหลวงปูดีเนาะ   

ก็จะเอยปากอุทานวา ดีเนาะ หรือ สำคัญเนาะ จากคำอุทาน หรือคำพูดที่ทานหลวงปูติดปาก  

นี้เอง ประชาชนและลูกศิษยของทานหลวงปู จึงตั้งฉายา หรือสมานาม ทานหลวงปูวา “หลวงปู

ดีเนาะ” แมกระทั่งในการไดรับ พระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์ของทานน้ันเปนราชาคณะช้ันเทพ 

ราชทินนามของทานก็ยังมีคำวา “สาธุอุทานธรรมวาที” ซึ่งแปลวา “ดีเนาะ” อยูในราชทินนาม

ของทานดวย 

ซ่ึงกอนหนาน้ันทานไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดมัชฌิมาวาส เมื่อยัง  

คงเปนพระบุ (ปุสิริ) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ นับวาเปนเจาอาวาสองคที่ ๓ ของวัดมัชฌิมาวาส 

ในขณะนั้นที่ทานหลวงปูดีเนาะดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดมัชฌิมาวาสน้ัน ทานไดทำการ

บูรณะวัดมัชฌิมาวาสในดานตางๆ ใหเกิดความเจริญรุงเรือง ไมวาจะเปนถาวรวัตถุและเสนาสนะ 

เชน พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ โรงเรียนปริยัติธรรมและกุฏิของพระลูกวัดจำนวนมาก ที่เห็น

ในปจจุบันนี้น้ันลวนแตไดรับ การบูรณปฏิสังขรณข้ึนในสมัยของทานหลวงปูดีเนาะท้ังสิ้น 

นอกจากในดานถาวรวัตถุของวัดแลว หลวงปูดีเนาะ ทานก็ยังหันมาพัฒนาในดานของการศึกษา

ของพระภิกษุสามเณรท่ีอยูในวัดแหงน้ี โดยการจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นมา สอนนักธรรม

บาลีตามหลักสูตรของราชการคณะสงฆ ตั้งแตชั้น นักธรรมตรี จนถึงชั้น ป.ธ.๖ นอกจากนี้ 

หลวงปูดีเนาะยังไดรับการเคารพสักการะในฐานะพระเกจิอาจารย และมีลูกศิษยมากองคหนึ่ง  

หลวงปูดีเนาะ หรือ พระเทพวิสุทธาจารย ทานเปนเจาอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ตั้งแต   

พ.ศ. ๒๔๕๑ และไดมรณภาพลง ตรงกับวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๓ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๔ ประกา 

เวลา ๐๙:๑๐ น. ดวยโรคชรา รวมอายุได ๙๘ ป เปนเจาอาวาสวัดมัชฌิมาวาส เปนเวลา ๖๓ ป 

พรรษา ๗๖  
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พรรษาที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๘๑) 
จำพรรษา ณ วัดรัมภาราม อำเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี 

สนองพระบัญชา 

เปนผูวางาย 

ในป พ.ศ. ๒๔๘๑ เจาพระคุณสมเด็จฯ พระวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต)    

เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจาคณะใหญคณะธรรมยุต มีบัญชาใหหลวงปูจันทรศรี     

จนฺททีโป ไปรักษาการแทนเจาอาวาส ณ วัดรัมภาราม (บานกลวย) อำเภอทาวุง จังหวัด

ลพบุรี เปนเวลา ๑ ป ทั้งที่ความตั้งใจเดิมอยากอยูศึกษาพระปริยัติธรรมตอไปอีก แตเมื่อมี

พระบัญชาใหไปตางจังหวัด ทานก็ไมขัดของ ยินดีเดินทางไปเพื่อสนองพระบัญชา 

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป เมื่ออายุ ๒๖ ป 
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พรรษาที่ ๙-๑๐ (พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๓) 
จำพรรษา ณ วัดหนองดู  อำเภอปากบอง จังหวัดลำพูน 

พบกัลยาณมิตรสำคัญ 

สอนพระปริยัติธรรม 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร ป.ธ.๖น.ธ.โท) ขณะนั้นมีสมณศักดิ์       

เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพโมลีฯ ขอพระเปรียญจากวัดบวรนิเวศวิหาร ๔ รูป และ

วัดนรนาถสุนทริการาม ๒ รูป ไปชวยเปนครูสอนปริยัติธรรม และกิจพระศาสนาอื่นๆ ดวย

ทั้ง ๖ รูปนี้ไปพักรวมกันที่วัดเจดียหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

 เม่ือพักอยูวัดเจดียหลวง พอสมควรแลวสมเด็จพระมหาวีรวงศ ไดจัดพระเปรียญ  

ที่ไปจากกรุงเทพฯ แยกยายกันไป ใหพระมหาจันทรศรี จนฺททีโป ป.ธ.๓ น.ธ.เอก ไปเปน  

ครูสอน พระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลีไวยากรณ วัดหนองดู ตำบลบานเรือน อำเภอ

ปากบอง (ปจจุบันอำเภอปาซาง) จังหวัดลำพูน อยู ๘ เดือน  

เจาพระคุณสมเด็จมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร) 

ฉายเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เปนที่ “พระญาณดิลก” พ.ศ. ๒๔๗๘ 



๔๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

พบหลวงตาพระมหาบัว ครั้งแรก 

 ในขณะที่หลวงปูพัก ณ วัดเจดียหลวง ตำบลพระสิงห อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ขณะนั้น พระธรรมวิสุทธิมงคล ยังเปนพระบัว าณสมฺปนฺโน กำลังเรียน ป.ธ.๓ น.ธ.เอก  

อยู ปฏิบัติใกลชิดพระเทพโมลี (พิมพ ธมฺมธโร) เวลานอน ไมมีมุง นอนใหยุงกัด ตลอดคืน 

ทานเลาวา “หลวงปู ไดถวายมุงทาน ๑ หลัง ทานก็เปนพระธรรมดาเปนพระหนุม หลวงปู

เปนมหา ๓ ประโยค แลวไปพักอยูท่ีนั่น เมื่อไปเห็นทานนอนไมมีมุง บังเอิญหลวงปู ไดมุง 

ไป ๒ หลัง หลังหนึ่งก็ใชเอง เหลืออีกหลังหนึ่งก็เลยเอาไปถวายทานหลวงตาบัว แลวก็ไมได

นึกไดฝนวาจะไดบุญไดกุศลมาก พอถวายแลวทานก็ใชจนมันขาดโนนแหละ จนกระทั่ง   

ออกปฏิบัติกัมมัฏฐานในกาลตอมา ตั้งแตนั้นมาก็นับถือกันฉันทพี่นองเสมือนหนึ่งเกิดทอง

มารดาเดียวกัน ตางคนตางก็ไปตามแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย ยึดหลวงปูมั่น      

ภูริทตฺโต เปนหลัก สวนหลวงปูก็ไปในทางดานปริยัติและปฏิบัติไปดวย” 

หลวงตาพระมหาบัวก็ไดเคยเทศนไววา “ทานกับเรามีความสนิทสนมกันมาตั้งแต    

เปนมหาเปรียญ ทานเปนมหาเราก็เปนมหา จากนั้นทานก็เลื่อนเปนเจาคณะจังหวัด ทีแรก

ทานไปอยูวัดบวรฯ จากนั้นก็ไปทางสมุทรสงคราม จากสมุทรสงครามก็มาอยูท่ีวัดโพธิฯ   

เปนเจาคณะจังหวัดตั้งแตน้ันมาจนกระทั่งปานนี้ สนิทสนมกันมาก ทานเกี่ยวของกับวัดนี้  

มาตั้งแตเริ่มสรางวัด ตอนนั้นทานเจาคุณอุปชฌายเรายังมีชีวิตอยู เราเขาออกวัดโพธิฯ      

นี้เหมือนไปจายตลาด” 

(เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙) 

นิมนตหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต กลับอีสาน 

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี ซึ่งเปนลูกศิษย

ทานมาตั้งแตคร้ังยังเปนสามเณร ไดสงจดหมายไปกราบอาราธนานิมนตทานหลายฉบับ  

ทานไมเคยตอบ จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๔๘๓ ทานเจาคุณฯ ไปกราบอาราธนานิมนตดวยตนเอง

ถึงจังหวัดเชียงใหม หลวงปูมั่นจึงพูดวา“จดหมายของทานเจาคุณสงมาผมไดรับทุกฉบับ    

แตมันเปนเพียงจดหมายเล็กๆ เห็นวาไมสำคัญจึงไมไดตอบ แตคราวนี้จดหมายใหญมา    

คือทานเจาคุณมาเอง ผมจึงตอบ” 



๔๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน) 



๔๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ครูบาอาจารยพระปากรรมฐาน สานุศิษยทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต 

จากซาย :  ๑. หลวงปูศรีจันทร วณฺณาโภ วัดศรีสุทธาวาส ๒. หลวงปูออน าณสิริ วัดปานิโครธาราม  

๓. หลวงปูชอบ านสโม วัดปาสัมมานุสรณ  ๔. หลวงปูหลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง  

๕. หลวงปูซามา อาจุตฺโต วัดปาอัมพวัน 

แถวหนา จากซาย : หลวงปูขาว อนาลโย, พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธฺโล), หลวงปูบุญมา ิตเปโม, 

หลวงปูออน าณสิริ แถวหลัง จากซาย : หลวงปูมหาทองสุก สุจิตฺโต (พระครูอุดมธรรมคุณ),  

พระธรรมไตรโลกาจารย (หลวงปูรักษ เรวโต), ไมทราบนามฉายา, หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน,  

หลวงปูกงมา จิรปฺุโ, หลวงปูบัว สิริปุณฺโณ 



๕๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

แถวหนา จากซาย :  เทสรํสี, พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล), 

หลวงปูบุญมา ิตเปโม, หลวงปูออน าณสิริ 

แถวหลัง จากซาย : หลวงปูขาว อนาลโย, หลวงปูออนสี สุเมโธ,  

หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน, พระอาจารยจันทร เขมปตฺโต 



๕๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

พอไดโอกาสเหมาะสม ทานเจาคุณธรรมเจดียจึงกราบอาราธนานิมนต วา       

“ขอโอกาสครูบาอาจารย บรรดาศิษยทางภาคอีสาน คิดถึงทานมาก ใหเกลาฯ เปนตัวแทน

มากราบอาราธนานิมนต ใหกลับไปโปรดเมตตาสงเคราะหแกบรรดาศิษย เพราะครูบา

อาจารยจากมาอยูทางภาคเหนือนานถึง ๑๑ ปแลว สุดแทแตครูบาอาจารยจะเห็นสมควร

ประการใด” หลวงปูมั่นตอบรับอาราธนานิมนตเดินทางกลับภาคอีสาน    

ภัยอันตรายแหงพรหมจรรย 

ขณะที่หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป จำพรรษาอยู ที่วัดหนองดู ทานไดประสบกับ   

ภัยอันตรายแหงพรหมจรรย แตก็หาทางหลบหลีกจนพนภัยมาไดดวยดี ดังที่ทานเลาวา 

“มีหญิงมายผัวตาย ๑ ป แลว อายุ ๓๖ ป มีลูกสาวคนเดียวอายุ ๑๖ ป มีฐานะดี  

มีบาน ๓ หลัง มีนา ๓ แปลง ตั้งบานเรือนอยูหนองสลิด หางจากวัดหนองดูครึ่งกิโลเมตร 

หลวงปูบิณฑบาตผานหนาบานทุกวัน เธอใสบาตรทุกวัน อยูมา ๓ วัน เธอกับลูกสาวนำ   

ภัตตาหารมาถวายเพลทุกวัน กาลเวลาลวงไปความเคารพนับถือก็เพิ่มขึ้นทุกวันจนกลายเปน

ความรัก  

หลวงปูจูม พนฺธุโล 



๕๒ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

หลวงปูมองเห็นกิริยาอาการผิดปกติ คิดในใจวาแมมายคนนี้จะมาหลอกใหเรา   

ตายจากเพศพรหมจรรยแนนอน จึงพยายามทำความเพียรใหมากขึ้น บางวันเดินจงกรม   

นั่งภาวนาแกจิตใจของตนวา เรามาทำกิจพระศาสนาโดยพระบัญชาของเจาพระคุณสมเด็จฯ 

เจาคณะใหญคณะธรรมยุตเชนนี้ จะมาสิกขาลาเพศ ณ ที่นี้เปนการไมสมควร จึงหวนระลึก

ถึงพุทธสุภาษิตบทหนึ่งวา  

อิตฺถี มลํ พรฺหฺมจริย 

ผูหญิงเปนอันตรายตอพรหมจรรย 

แถวหนา จากซาย : พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน), 

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป), พระธรรมไตรโลกาจารย (หลวงปูรักษ เรวโต), 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

“ “ 



๕๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

เมื่อเหตุการณเกิดขึ้นเชนนี้เราควรจะหนีใหหางไกล ไปใหพนจากเขตอันตราย อยูมา

วันหนึ่ง ก็เปนจริงอยางที่คาดไว เธอมาชวนหลวงปูลาสิกขา นำเงินมาดวย ๓๐,๐๐๐ บาท  

พอสอบธรรมสนามหลวงเสร็จแลว หลวงปูก็ไปกราบลา พระเทพโมลีฯ ท่ีวัดเจดียหลวง   

กลับกรุงเทพฯ เลาความจริงทุกประการใหทราบ ทานก็อนุโมทนาเห็นดวยคิดถูกตองแลว 

พระเทพโมลีฯ บอกวาผมเองก็มีผูหญิงเปนลูกสาวเจาเมืองเชียงใหม สวย อายุไลเลี่ยกัน   

กับผมประมาณ ๔๐ ตนๆ มาถวายเมี่ยงทุกวัน ผมก็อยากกลับกรุงเทพฯ เหมือนกัน แตกลับ

ไมไดเพราะติดศาสนกิจที่สมเด็จฯ ทานมอบหมายมาใหยังทำไมสำเร็จ หลวงปูก็ลากลับ   

มากอน ดวยความมีชัยชนะไดดวยจิตอันผองใส” 



๕๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

พรรษาที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๔๘๔) 
จำพรรษา ณ วัดปาสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 กำไรแหงชีวิตพรหมจรรย 

ฟงเทศนหลวงปูมั่นครั้งแรก  

หลวงปู ทานไดเลายอนถึงเหตุการณ ท่ีทานไดกราบนมัสการ หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต 

เปนครั้งแรก ณ บานหนองน้ำเค็ม จังหวัดอุดรธานี ภายหลังจากที่เจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม 

พนฺธุโล) ไดกราบอาราธนานิมนต หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต กลับมาสูภาคอีสาน หลังจากไปวิเวก

ทางภาคเหนือนานถึง ๑๑  ป  

“หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ไดมาพักที่บานหนองน้ำเค็ม จำไดวาเปน พ.ศ. ๒๔๘๔ กอน

ที่หลวงปูจะไปจังหวัดสกลนคร ไดพบทานพระอาจารยมั่นเปนครั้งแรก ไปฟงทานเทศนเรื่อง

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ทานเทศนอยูที่บานหนองน้ำเค็ม ไปกับพระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) 

ตอนนั้นทานยังเปนมหา ๖ ประโยค ยังไมไดเปนเจาคุณ ทานก็เปนพระปฏิบัติเหมือนกัน 

ขณะที่ฟงหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต เทศนไปๆ จิตมันก็นึกไปวา ทานแปลภาษาไมถูกตาม

ไวยากรณที่เราเรียน ทานเลยพูดขึ้นมาวา “เออ เรา แปลหนังสือปาๆ เถื่อนๆ ไมมีคนฟง” 

แลวทานก็เลยหยุด ไมเทศนตอ ทีน้ีหลวงปูเลยนึกไปนึกมาวา เอ เรา คิดอยางนี้เปนการ 

คานการเทศนของทานละมัง เลยนึกในใจวาขอนิมนต ใหหลวงปูมั่นเทศนตอ ทานก็หัวเราะขึ้น 

เลยเทศนตอเปนชั่วโมง เทศนจนจบธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้นแหละ ขยายความ กามสุขัลลิ

กานุโยค อัตตกิลมถานุโยค ทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา อริยมรรคมีองค ๘ ปดทาย

ลง อริยสัจ ๔ มีทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค พอทานเทศนจบก็พูดวา “มหา ฟงเทศนเปนยังไง 

คนปาคนดงเทศน มันแปลหนังสือไมถูกตามภาษาบาลี” ทานรูในจิตของเรา ทีแรกเคยไดยิน

เขาลือกันวา ทานมีญาณรูจักวา ใครคิดยังไง หลวงปูไมเชื่อ คือเราเรียนภาษาบาลี เราไมเชื่อ

งายๆ”  

ตรวจการคณะสงฆ  

หลวงปูจันทรศรี เมตตาเลาถึงการตรวจการคณะสงฆวา “วันที่ ๑๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๔๘๔ หลวงปูไปเปนเลขาฯ ชั่วคราวของพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) เจาอาวาส   



๕๕หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

วัดโพธิสมภรณ เจาคณะมณฑลอุดรธานี ไปตรวจการคณะสงฆ ตั้งแตจังหวัดขอนแกน 

จังหวัดเลย และอำเภอแกนทาว เขตประเทศลาว  พักอยูวัดเจาคณะอำเภอแกนทาว (ม.)   

๒๐ วันจึงเดินทางกลับมาถึงอำเภอเชียงคาน ๗ วัน ลองเรือชะลาตามลำแมน้ำโขง ๑ เดือน 

จึงถึงวัดศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สิ้นเวลา ๕๐ วัน จากนั้นเดินทางโดยรถยนต

ถึงวัดโพธิสมภรณ จังหวัดอุดรธานี พักที่วัดโพธิสมภรณ ๗ วัน ทำรายงานการไปตรวจการ

คณะสงฆถวายพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) เจาคณะมณฑลอุดรธานีเรียบรอยแลว ก็ไดเดิน

ทางไปเปนครูสอนพระปริยัติธรรม ที่วัดปาสุทธาวาส ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร” 

พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล) 
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ใตรมธรรมของหลวงปูมั่น  

หลวงปู เลาใหลูกศิษยฟงอยูเสมอวา ที่อยูในพระพุทธศาสนาจนตลอดรอดฝงและได

รับความผาสุกรมเย็นมาเปนลำดับ ก็เพราะชวงหนึ่งในชีวิตของทานไดอุปฏฐากรับใช หลวงปู

มั่น ภูริทตฺโต ไดรับการฝกหัดทรมานจนไดหลักในการปฏิบัติเรื่อยมา ซึ่งทานใชคำวาเปน

กำไรแหงชีวิตพรหมจรรย ทานเลาถึงความหลัง ดวยความปติและระลึกถึงพระคุณของ  

หลวงปูมั่น อันลึกซึ้งถึงจิตใจ ไวดังนี้ 

“ป พ.ศ. ๒๔๘๔ เจาพระคุณสมเด็จฯ มีพระบัญชาใหไปสอนพระปริยัติธรรม  

แผนกธรรมและบาลีไวยากรณ-ป.ธ.๓ ณ วัดปาสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร โดยพระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) ขณะนั้นทานยังเปนเปรียญอยู เปนเจา

คณะจังหวัดสกลนคร (ธ)  

พอออกพรรษาแลว คณะศรัทธาญาติโยม ชาวจังหวัดสกลนคร ไดพรอมกันจัดรถ  

ไปกราบอาราธนานิมนตใหหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ไปโปรดชาวสกลนครบาง ตนเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔ หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต จึงไดเดินทางไปสกลนคร พักวัดปาสุทธาวาส 

๑๕ วัน มีพระเณรมากราบนมัสการและรับฟงโอวาทมิไดขาด จากน้ันทานก็ออกเดินทางไป

พักที่เสนาสนะปาบานนามน พอสมควรแลว ก็เดินทางมาพักที่บานโคก (บานเกิดพระอาจารย

กงมา จิรปฺุโ) และจำพรรษาที่นั้น ในป พ.ศ. ๒๔๘๕  

ณ วัดปาสุทธาวาส พระมหาเส็ง ปุสฺโส ไดมอบใหหลวงปูเปนผูอุปฏฐากดูแลประจำ 

ทุกวัน หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต มีปฏิปทาฝายวิปสสนาธุระอันเยี่ยมยอดหาที่เปรียบมิได สามารถ 

กำหนดรูเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคตได” 

  

หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต 

วัดปาสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 

ประวัติและปฏิปทา 

 หลวงปูมั่น กำเนิดในสกุลแกนแกว โยมบิดาชื่อนายคำดวง โยมมารดาชื่อนางจันทร 

เกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ ปมะแม ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ณ บานคำบง 

ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่นองรวมทองเดียวกัน ๙ คน ทานเปน

บุตรคนหัวป รางเล็ก ผิวขาวแดง เข็มแข็ง วองไว สติปญญาดีมาตั้งแตเยาววัย ฉลาด เปนผู   
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วานอนสอนงาย เรียนรูไดรวดเร็ว   

มีความทรงจำดี เปนคนขยันหมั่น

เพียร ชอบการเลาเรียนศึกษา 

เมื่อทานอายุได ๑๕ ป ได

บรรพชาเปนสามเณรในสำนัก  

วัดบานคำบง แลวตั้ ง ใจศึกษา

หาความรูทางพระพุทธศาสนามี

สวดมนตและสูตรตางๆ ในสำนัก 

จดจำไดรวดเร็ว ครูบาอาจารยให

ความเมตตาอนุเคราะหเพราะทาน

เอาใจใสในการเลาเรียนดี ความ 

ประพฤติเรียบรอยเปนที่ ไว เนื้อ 

เชื่อใจได 

เมื่ออายุทานได ๑๗ ป บิดา

ขอรองใหลาสิกขาเพื่อชวยการงาน

ทางบาน ทานจำตองสึกออกไปดวยความอาลัยเพราะมีความชอบในเพศนักบวช และยังคิดที่จะ

กลับมาบวชอีกอยูเสมอไมลืมเลย คงเปนเพราะมีอุปนิสัยวาสนาในทางบวชสั่งสมอบรมมามาก

ในกาลกอน  

ครั้นอายุทานได ๒๒ ป มีความศรัทธาอยากบวชเปนกำลัง จึงขออนุญาตบิดามารดา  

เพ่ือออกบวชทานทั้งสองก็อนุญาตตามประสงค ทานไดเขารับการอุปสมบทกรรมเปนภิกษุ    

ในพระพุทธศาสนา ณ วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีพระอริยกวี (ออน) เปน 

พระอุปชฌาย พระครูสีทา ชยเสโนเปนพระกรรมวาจาจารย พระครูประจักษอุบลคุณ (สุย) เปน

พระอนุสาวนาจารย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖  พระอุปชฌายะขนานนามมคธ ใหวา 

ภูริทตฺโต เสร็จอุปสมบทกรรมแลวไดกลับมาอยูในสำนักศึกษาวิปสสนาธุระกับพระอาจารยเสาร  

กนฺตสีลเถร ณ วัดเลียบตอไป 

ในระหวางนั้นไดศึกษาขอปฏิบัติเบื้องตน อันเปนสวนแหงพระวินัยคือพระปาติโมกข   

และอภิสมาจาร คือมารยาท ความประพฤติ อันควรแกสมณเพศปฏิบัติไดเรียบรอยดี และได

ศึกษาขอปฏิบัติอบรมจิตใจ คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดถึงการบำเพ็ญธุดงควัตรตางๆ 
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ทานพระอาจารยเสารไดพาทานไปแสวงหาวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมในที่สงบสงัดตางๆ  

เชน ปาชา ถ้ำ เงื้อมผา ทางฝงซายแมน้ำโขงบาง ทางฝงขวาแมน้ำโขงบาง ภายหลังทานได 

ออกไปบำเพ็ญเพียรตามลำพัง อาศัยหลักธรรมวินัย และธุดงควัตร เปนเครื่องดำเนิน บางครั้ง

มีโอกาสไปกรุงเทพฯ ก็หมั่นไปสดับพระธรรมเทศนาของเจาพระคุณพระอุบาลี (สิริจันทเถระ 

จันทร) วัดบรมนิวาส แลวออกแสวงหาวิเวกในถิ่นภาคกลาง คือ ถ้ำสาริกา เขาใหญ นครนายก       

ถ้ำไผขวาง เขาพระงาม และถ้ำสิงหโตลพบุรี จนไดหลักใจอันมั่นคง ไมเสื่อมถอยในพระธรรม

วินัย จึงมาระลึกถึงหมูคณะสหธรรมิก และไดเดินทางกลับมาภาคอีสาน เพื่อทำการอบรม    

ส่ังสอนตอไป มีผูเลื่อมใสปฏิบัติตามมากขึ้นโดยลำดับ มีศิษยานุศิษยแพรหลายกระจายทั่ว  

ภาคอีสาน 

ในกาลตอมาไดเดินทางไปจังหวัดเชียงใหมกับเจาพระคุณอุบาลี (สิริจันทเถระ จันทร)  

แลวออกไปพักตามที่วิเวกตางๆ ในเขตภาคเหนือหลายแหง เพื่อเรงความเพียรเฉพาะตน 

กระทำที่สุดแหงทุกขใหแจง แลวเที่ยวสงเคราะหสาธุชนในท่ีน้ันๆ นานถึง ๑๑ ป จึงไดกลับมา

จังหวัดอุดรธานี แลวมาอยูในเขตจังหวัดสกลนคร พักจำพรรษา ณ วัดปาหนองผือ ตำบลนาใน 

อำเภอพรรณานิคม ๕ พรรษา ตราบวาระสุดทาย มีผูสนใจในธรรมปฏิบัติไดติดตามศึกษา

อบรมมากมาย ศิษยานุศิษยของทานไดแพรกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย ยังเกียรติคุณ

ของทานใหฟุงเฟองเลื่องลือไป 

           พระอาจารยเสาร กนฺตสีลเถร                   พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) 
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ธุดงควัตรที่ทานถือปฏิบัติเปนประจำมี ๔ ประการ 

๑. บังสุกุลิกังคธุดงค ถือนุงหมผาบังสุกุล นับตั้งแตวันอุปสมบทมาตราบจนกระทั่ง   

ถึงวัยชรา จึงไดผอนผัน ใชคหบดีจีวรบางเพื่ออนุเคราะหแกผูมีจิตศรัทธานำมาถวาย 

๒. บิณฑบาติกังคธุดงค ถือภิกขาจารวัตรเท่ียวบิณฑบาตมาฉันเปนนิตย แมอาพาธไป

ในละแวก บานไมไดก็บิณฑบาตในเขตวัด บนโรงฉันจนกระท่ังอาพาธ ลุกไมไดในปจฉิมสมัยจึง

งดบิณฑบาต 

๓. เอกปตติกังคธุดงค ถือฉันในบาตรใชภาชนะใบเดียวเปนนิตย จนกระทั่งถึงสมัย

อาพาธหนักจึงงด 

๔. เอกาสนิกังคธุดงค ถือฉันหนเดียวเปนนิตยตลอดมา แมถึงอาพาธหนักในปจฉิม

สมัยก็มิไดเลิกละ สวนธุดงควัตรนอกนี้ไดถือปฏิบัติเปนครั้งคราวที่นับวาปฏิบัติไดมาก ก็คือ 

อรัญญิกกังคธุดงค ถืออยู เสนาสนะปาหางบานประมาณ ๒๕ เสน หลีกเรนอยูในที่สงัดตาม

สมณวิสัยเมื่อถึงวัยชราจึงอยูในเสนาสนะ ปาหางจากบานพอสมควร ซ่ึงพอเหมาะกับกำลังที่จะ

ภิกขาจารเปนท่ีปราศจากเสียงอื้ออึง ประชาชนยำเกรงไมรบกวน ในสมัยที่ทานยังแข็งแรง    

ไดออกจาริกโดดเดี่ยวแสวงวิเวกไปในปาดงพงลึกจนสุดวิสัยท่ีศิษยานุศิษย จะติดตามไปถึงได   

ก็มี เชนในคราวไปอยูทางภาคเหนือเปนตน ทานไปวิเวกบนเขาสูง อันเปนที่อยูของพวกมูเซอร 

ยังชาวมูเซอรซึ่งพูดไมรูเรื่องกันใหบังเกิดศรัทธาในพระศาสนาได 

ครั้น พ.ศ. ๒๔๘๘ ทานไดไปพำนักอยูเสนาสนะปาบานหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จนถึงปสุดทายแหงชีวิตทานไดเอาใจใสอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย

ทางสมถวิปสสนาเปนอันมาก ไดมีการเทศนาอบรมจิตใจแกศิษยานุศิษยเปนประจำ ศิษยผูใกลชิด

ไดบันทึกประวัติและธรรมเทศนาของทานไว รวบรวมพิมพขึ้นเผยแผเปนหนังสือเชน มุตโตทัย, 

ประวัติทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต, ประวัติ ปฎิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายทานพระอาจารย

มั่น ภูริทตฺโต เปนตน   

ครั้นมาถึงป พ.ศ. ๒๔๙๒ ทานมีอายุยางข้ึน ๘๐ ป ก็เริ่มอาพาธครั้งสุดทายศิษยผูอยู 

ใกลชิดก็ไดเอาธุระรักษาพยาบาลไปตามกำลังความสามารถ อาพาธก็สงบไปบางเปนครั้งคราว    

แตแลวก็กำเริบขึ้นอีก เปนเชนน้ีเร่ือยมาจนจวนออกพรรษา อาพาธก็กำเริบมากขึ้น ขาวนี้ได

กระจายไปโดยรวดเร็ว พอออกพรรษา ศิษยานุศิษยผูอยูไกลตางก็ทยอยกันเขามาปฏิบัติอุปฏฐาก 

ทานบอกแกบรรดาศิษยวา “การปวยคราวน้ีไมหายแนนอน หากผมมรณภาพลง ณ วัดปา 

บานหนองผือ ผูคนหลั่งไหลมามาก ตลาดที่จะจับจายซื้ออาหาร ไมเพียงพอ สัตวทั้งหลายจะถูก

ฆาและลมตายลงตามเปนจำนวนมาก ผมสงสารสัตวเหลานั้น จึงควรนำผมไปยังวัดปาสุทธาวาส 

สกลนครจะเหมาะสมกวา” คณะศิษยจึงไดนำทานเดินทางไปสกลนคร ตามความประสงค 
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ครั้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ ไดนำทานมาถึงวัดปาสุทธาวาสเมืองสกลนคร ทาน 

ก็ไดมรณภาพดวยอาการสงบ ในเวลา ๒.๒๓ น. ของวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ทามกลางศิษยานุศิษย 

ทั้งหลาย มีพระธรรมเจดีย เปนตน รวมอายุได ๗๙ ป ๙ เดือน ๒๑ วัน พรรษา ๕๖ 

อุปนิสัยของทานพระอาจารยมั่น 

สำหรับลักษณะอุปนิสัยของทานพระอาจารยมั่นนั้น หลวงปูหลุย จนฺทสาโร ศิษยผูใหญ

ของทานไดบันทึกไวดังนี้ 

“ทานภาวนาสถานที่เปนมงคล มีเทวดามานมัสการ ตั้งหมื่น ทานรูไดดวยภาวนา     

ขั้นละเอียดฯ อมนุษยทานก็รูได” 

“ทานอาจารยมั่น ทานเปนคนเด็ดเดี่ยวสละชีวิตถึงตาย สลบไป ๓ คราว และทาน

ตองการคนใจเด็ดเปนสานุศิษย” 

“ทานทำตัวของทานใหใหมอยูในตระกูลทั้งหลาย ไมทำตัวของทานใหคุนเคยในตระกูลเลย 

การไปมาของทาน---ไปโดยสะดวก---มาโดยสะดวกไมขัดของในตระกูล”  

“เปนคนมักนอย ชอบใชบริขารของเกาๆ ถึงไดใหม บริจาคทานใหคนอื่น ขอวัตรหมดจด

ดี สติตั้งอยูในสติปฏฐานเสมอ เปนผูไมละกาล วาจาพูดก็ดีเทศนก็ดี ไมอิงอามิส ลาภ 

สรรเสริญ วาจาตรงตามอริยสัจ ตามความรูความเห็น อางอริยสัจเปนหลักฐานเสมอ กาย วาจา 

ใจ เปนอาชาไนยลวน” 

“ทานประพฤติตนเปนคนขวนขวายนอยในอามิส หมดจดในขอวัตร และหมดจดในธรรม 

พนวิสัยเทวดา และมนุษยที่จะติเตียนได ไมเปนขอลอแหลมในศาสนา ทานไดวัตถุส่ิงใดมา  

ทานสละทันที สงเคราะหหมูพรหมจรรย” 

“สิ่งของอันใดทานอยูที่ไหน เขาถวาย ทานก็เอาไวใหพระเณรใช ณ ที่นั้น ทานไมไดเอา

ไปดวย” 

“มีคนไปหาทานอาจารยมั่น ทานไมดูคน ทานดูจิตของทานเสียกอน จึงแสดงออกไป

ตอนรับแขกผูมาถึงถิ่น อนึ่ง ทานหันขางและหันหลังใสแขกทานพิจารณาจิตของทานกอน แลว

พิจารณานิสัยของผูอื่น น้ีเปนขอลี้ลับมาก ตอนั้นถาจะเอาจริงจังตองประชันตอหนากันจึงเห็น

ความจริง” 

“จิตของทานฝาอันตรายลงไปถึงฐานของธรรมนี้มีราคามาก บงความเห็นวาเปนอาชาไนย

โดยแท” 
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“ปฏิบัติธรรมทานพูดทรมานใครแลวยอมไดดีทุกๆ คน ถาหมิ่นประมาทแลวยอมเกิด

วิบัติใหญโต”  

“ทานมีนิสัยปลอบโยนเพื่อคัดเลือกคนดีหรือไมดี ในขณะทานพูดเชนนั้น ทานหันกลับ

เอาความจริงเพราะกลัวศิษยจะเพลิน”  

“นิสัยทานเปนคนใจเดียว ไมเห็นแกหนาบุคคล ในเวลาถึงคราวเด็ดเดี่ยวตอธรรมวินัย

จริงๆ”    

“ทานเปนคนไมอวดรู แตธรรมของทานบอกเหตุผล ไปตางหากนี้เปนขอพึงวินิจฉัย” 

“หาบุคคลที่จะดูจริตของทานรูไดยาก เพราะทานเปนคนนิสัยลึกลับ จะรูนิสัยไดตอ    

เมื่อบุคคลที่มีภูมิจิตสวนเดียว”  

“ทานผูมีอำนาจในทางธรรม ทำอะไรไดไมคร่ันคราม ช้ีเด็ดขาดลงไป ไมมีใครคัดคาน   

นี่เปนอัศจรรยมาก”  

“ทานถือขางใน ปฏิปทาความรูความเห็นของทานเกิดจากสันตุฏฐี ความสันโดษของทาน 

ทานนิสัยไมเปนคนเกียจคราน ขยันตามสมณกิจวิสัย หวังประโยชนใหญในศาสนา”  

 “ทานอาจารยมั่นเปนผูที่สะอาด ไตรจีวร และ เครื่องอุปโภคของทานไมใหมีกลิ่นเลย ถู

ยอมบอยๆ”  

“ทานบวชในสำนักพระอรหันต ๓ องค แตเมื่อชาติกอนๆ โนน”  

“ทานไมใครพยากรณใครๆ เหมือนแตกอน ทานพูดแตปจจุบันอยางเดียว นิสัยทานชอบ

เก็บเอาเครื่องบริขารของเกาไวใช เพราะมันภาวนาดี เชนจีวรเกาเปนตน”  

“ทานไมติดอามิส ไมติดบุคคล ไมติดลาภ ยศ สรรเสริญ ทานถือธรรมเปนใหญ ไปตาม

ธรรม อยูตามธรรม”  

“ทานพูดธรรมไมเกรงใจใคร ทานกลาหาญ ทานรับรองความรูของทาน ฉะนั้นทานจึงพูด

ถึงพริกถึงขิง ตรงอริยสัจ พูดดังดวย พูดมีปาฏิหาริยดวย เปนวาจาที่บุคคลจะใหสิ้นทุกขได   

จริงๆ เปนวาจาที่สมถะวิปสสนาพอ ไมบกพรอง กำหนดรูตามในขณะกาย วาจา จิตวิกาลตรง

กับไตรทวาร สามัคคีเปนวาจาที่เด็ดเดี่ยวขลังดีเขมแข็งดี เปนอาชาไนยลวน วาจาไมมีโลกธรรม

ติดเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ พระเณรอยูในโอวาท ทานไดสติมาก เพราะบารมีของทาน ถาขืน

ประมาททานเกิดวิบัติ” 

“ทานอาจารยมั่น เทวดาและอมนุษยไปนมัสการทาน เทาไรพันหรือหมื่นทานกำหนดได” 

“ทานรักษาระวังเทวดามนุษยประมาททาน เชนเยี่ยมทานก็มีระเบียบ แมกิจเล็กๆ นอยๆ 

เปนระเบียบหมด” 
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“ทานอาจารยทานพูดโนน คำนี้อยูเสมอ เพื่อจะใหสานุศิษยหลง เพื่อละอุปาทานถือใน   

ส่ิงนั้นๆ ทานทำสิ่งที่บุคคลไมดำริไว สิ่งใดดำริไวทานไมทำ นี้สอใหเห็นทานไมทำตามตัณหา

ของบุคคลที่ดำริไว” 

“จิตของทานอาจารยมั่นฝาอันตรายลงไปตั้งอยูดวยอมตธรรม บริบูรณดวยมหาสติ   

มหาปญญา มีไตรทวารรูรอบ มิไดกระทำความช่ัวในที่ลับและที่แจง และมีญาณแจมแจง รูทั้ง

เหตุผลพรอมกัน เพราะฉะนั้น แสดงธรรมมีน้ำหนักมาก พนวิสัยคนที่จะรูตาม เห็นตาม เวนแต

บุคคลบริบูรณดวยศีลและสมาธิมาแลว อาจท่ีฟงเทศนาทานเขาใจแจมแจงดี และบุคคลนั้น   

ทำปญญาสืบสมาธิตอ” 

“จิตทานอาจารยมั่นตื่นเตนอยูดวยความรู ไมหยุดนิ่ง มีสติรอบเสมอ ไมเผลอทั้งกายและ

วาจา เปนผูมีอริยธรรมฝงมั่น อยูในสันดาน ไมหวั่นไหว ตอนนี้ไมมีใครที่จะคานธรรมเทศนา

ของทานได เพราะวาจาเปนอาชาไนย และมีไหวพริบแกปริศนาธรรมได” 

“ธาตุของทานอาจารยเปนธาตุนักรู เปนธาตุที่ตื่นเตนในทางธรรม เปนผูที่รูยิ่ง เห็นจริง

ในอริยสัจธรรม ทานดัดแปลงนิสัยใหเปนบรรพชิต ไมใหมีนิสัยหินเพศติดสันดาน ทานประพฤติ 

ตนของทานใหเทวดาและ มนุษยเคารพ และทานไมประมาทในขอวัตรนอยใหญ”  

“ทานไมใหจิตของทานนอนนิ่งอยูอารมณอันเดียว ทานกระตุกจิตของทาน คนควาหาเหตุ

หาผลของธรรมอยูเสมอ ทานหัดสติใหรอบรูในอารมณและสังขารทั้งปวงฯ”  

“ทานอาจารยมั่นทานเกงทางวิปสสนา ทานเทศนใหบริษัทฟง สัญญา มานะ เขาลด 

เจตสิก เขาไมเกาะ เมื่อไมเกาะเชนนั้น ยิ่งทำความรูเทาเฉพาะในจิต ตรวจตราในดวงจิตขณะที่

นั่งฟง ตอนั้นจะเห็นอานิสงสทีเดียว ไมทำเชนนั้นหาอานิสงสการฟงธรรมมิได ถาประมาทแลว

จะเกิดวิบัติเพราะมานะทิฐิของตน วินิจฉัยธรรมมิได” 

“ทานเทศนอางอิงตำราและแกไขตำราดุจของจริงทีเดียว เพราะทานบริบูรณวิปสสนาและ

สมถะพอ และทานยกบาลีเปนตัวเหตุผลแจมแจง” 

“ทานอาจารยมั่น อุบายจิตของทานพอทุกอยาง ไมบกพรอง คือพอทั้งสมถะ พอทั้ง

วิปสสนาทุกอยาง เพราะฉะนั้น ทานเทศนาจิตของผูฟงหดและสงบ และกลัวอำนาจ เพราะนิสัย

คนอื่นไมมีปญญาที่จะชอนเข็มโตถามได ตรงกับคำวาพอท้ังปญญา พอท้ังสติ ทุกอยาง     

เปนอาชาไนยลวน รวบรัดจิตเจตสิกของคนอื่นๆ มิอาจจะโตแยงได” 

“ทานวา แตกอนทานเปนคน “โกง” คน “ซน” คน “มานะกลา” แตทานมีธุดงค    

ขอวัตรทุกอยางเปนยอด ทำความรูเทาทันกิเลสเหลานั้น เดี๋ยวนี้นิสัยกอนนั้นกลายเปน    

ธรรมลวน เชน “โกงสติ” “ซนสติ” “มานะสติ” เปนคุณสมบัติสำหรับตัวของทาน” “ความรู
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ความฉลาดของทาน ไปตามธรรมคืออริยสัจ ใชไหวพริบทุกอยาง ตรงตามอริยสัจ ตรงกับคำวา

ใชธรรมเปนอำนาจ คณาจารยบางองคถืออริยสัจก็จริง แตมีโกงนอกอริยสัจ เปนอำนาจบางแฝง 

อริยสัจ ตรงกับคำที่วา ใชอำนาจเปนธรรมแฝงกับความจริง” 

“ทานอาจารยเปนนักปราชญแปดเหลี่ยมคม คมยิ่งนัก ธรรมชาติจิตของทานที่บริสุทธิ์

นั้น กลิ้งไปไดทุกอยางและไมติดในสิ่งนั้นดวย ดุจน้ำอยูในใบบัว กลิ้งไปไมติดกับสิ่งอื่นๆ   

เพราะฉะนั้นจิตของทานถึงผลที่สุดแลว มิอาจจะกระทำความช่ัวในท่ีลับและท่ีแจง เพราะสติกับ

ปญญารัดจิตบริสุทธิ์ใหมั่นคง ใชไหวพริบเปนอาชาไนยอยูเนืองนิตย” 

 

หลวงปูหลุย จนฺทสาโร ศิษยผูใหญของหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต 
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อุปฏฐากหลวงปูมั่น 

หลวงปู เลาถึงประวัติตอนที่ไดอุปฏฐากหลวงปูมั่น วา  

“หลวงปูเปนคนปฏิบัติหลวงปูมั่นจนกระท่ังวาการบิณฑบาต ตอนเวลาเย็นขนาดนี้ 

ทานก็เดินจงกรม เมื่อทานเดินจงกรมเสร็จก็ขึ้นไปบนศาลา ฉันน้ำรอนน้ำชาเสร็จ ทานก็ให

โอวาทแกพระภิกษุสามเณร ซึ่งอยูในสำนักนั้นประมาณ ๔๐ หรือ ๕๐ รูป สวนครูบาอาจารย

ชั้นผูใหญก็มี ทานพระอาจารยเทสก เทสฺรํสี ทานพระอาจารยฝน อาจาโร ทานพระอาจารย

ออน และทานพระอาจารยกงมา  พอกลางคืนก็ไปนวดใหทาน  

วันหนึ่งก็มีญาติโยม เขามาอาราธนาทานวา การบิณฑบาตนั้น ไมตองเขาไปถึง   

ในเมือง ใหอยูนอกวัดประมาณสัก ๑๐ เสน แลวผูท่ีจะมาใสบาตรนั้น ก็มีพวกคุณแมนุม   

แมนิล คุณวิศิษฏ คุณวิเศษ และกลุมลูกหลานที่เขาสรางวัดนั้นมาใสบาตร หลวงปูก็สะพาย

บาตรให พอไปรับบาตรถึงจะเอาใสมือทาน และก็ไมไกลจากที่รับบาตร ขนาดนอกวัด เพราะ

ตอนนั้นอายุทานประมาณ ๗๐ แลว แตยังแข็งแรง” 
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พระพุทธรูปที่ทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต บูชาอยูเปนประจำที่วัดหนองผือ 

รูเหตุการณลวงหนา 

“มีแปลกอยูวันหนึ่ง หลวงปูม่ัน ภูริทตฺโต ทานเดินจงกรมตั้งแตประมาณตี ๕ จน

กระทั่งถึงหนึ่งโมง หลวงปูก็ไปอาราธนาทาน เตรียมบาตรเตรียมอะไรเสร็จแลวไปอาราธนา

ทานใหออกบิณฑบาต ทานก็บอกวา “เขายังไมมา เมื่อคืนน้ีเขาไปดูหนังแลวมันก็นอน    

ตื่นสาย มันน่ึงขาวยังไมสุก” พอประมาณสักโมงครึ่งทานก็บอกวา “อาวไปหละ” หลวงปูก็

สะพายบาตรเดินตามหลังไป พอไปถึงที่ๆ เคยรับบาตร เขามักจะนั่งรถสามลอสีแดงมา ทีนี้

พอเขามาถึง เขาก็น่ัง รถสามลอคันสีแดงนั้นมา มาแลวเขาแถวแลวก็เอาบาตรถวายทาน 

ทานก็รับบาตร เมื่อรับบาตรเสร็จ หลวงปูก็รับเอาบาตรจากหลวงปูมั่นมาสะพาย ทั้งบาตร

ตนเองดวย ทีนี้พอกลับมา ก็มีโยมผูที่มีศรัทธาไมทราบวาใครเอาผาไหมชนิดอยางดี เรียกวา 

หูกหนึ่ง คือยาวตัดจีวรไดสัก ๒ ตัวโนนแหละ พอทานชักบังสุกุลเสร็จแลว เราก็รับจากทาน 

เอาไปเก็บไวกอน”    



๖๖ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

จัดอาหารใสบาตรใหหลวงปูมั่น 

“จากน้ันก็ขึ้นบนศาลาหอฉัน แลวก็จัดอาหารลงบาตร ในขณะนั้นหลวงปูไดสังเกต 

วาทานเอาอาหารอะไรบางลงไปในบาตร เอามากเอานอยเทาไหร แลวทีนี้ก็นั่งดูอยู ๓ วันก็

จำได พอวันที่ ๔ ก็จัดอาหารลงบาตรทานได เมื่อทานฉันเสร็จแลวก็เหลือนิดหนอย เราก็เอา

บาตรทานไปลาง ไปเช็ดไปผึ่งใหดี ตามปกติที่ทานเคยทำเอง ทีนี้สวนครูบาอาจารยผูหลัก

ผูใหญ เชน ทานพระอาจารยฝน ทานพระอาจารยเทสก เปนตน พอฉันเสร็จแลวทานก็บอก

วา “เอ! มหานี้ มีคาถาดีอยางไรหลวงปูทานถึงไมดุ พวกผมไปรับบาตรทานไมได มีแตทาน

จะดุ แลวก็มีมหาองคเดียวนี้แหละที่จัดบาตรทานได เราก็เกิดปติคือความดีใจวา เราได

ปฏิบัติพระผูเฒาผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในขณะนั้นอายุทานก็ประมาณ ๗๐ ป เศษแลว” 

รูวาระจิต 

“เมื่อเสร็จจากนั้นก็ไปคุยกัน มีพระมหานอย พระมหาปน ซ่ึงไปเปนครูดวยกัน     

ชวนกันวาไปขอผาไหมของทานไปตัดเสื้อกางเกงซะวางั้น พวกเราก็อยูในพรรษา ๘ พรรษา ๙ 

คิดอยากจะสึกกัน ทีนี้พอประมาณซักเท่ียง ทานก็เรียกครูบาอาจารยผูหลักผูใหญท่ีอยูในวัด

นั้นไป แลวก็เอาผานั้นไปตัดเปนผาสบงหมดแลว ก็ไปยอมกรัก เสร็จเรียบรอยเอาไปถวาย

เณรหมด พระไมให เพราะเกี่ยวกับวาเราคงมาคุยกันวาเราจะไปขอผามาตัดเสื้อกางเกง  

ทานคงจะรู นี้เปนการนึกเดากัน 

ทีนี้ครั้นตอมา ๒ วัน ก็มีโยมเอาผามิสลินอยางดีมาถวายอีกแตกอน เรียกวาไม  

หนึ่งก็ตัดจีวรไดผืนหรือสองผืนน้ีแหละ ทีนี้หลวงปูก็เอาผานั้นไปวัดจีวรครองของทานเสียกอน 

ทานไมยอมเปลี่ยน หลวงปูใชไมบรรทัดวัดดูสิวา กวางเทาไหร อนุวาต (แผนผาทาบริม   

โดยรอบ) กวางเทาไหร วัดเอาตัวเทาจีวรทานมาตัด ทานใชขันธ ๙ วัดทุกชิ้นทุกสวน    

เสร็จเรียบรอยแลว ก็มีสามเณร มาชวยตัด หลวงปูเปนคนตัดเอง พอตัดเสร็จเรียบรอยแลว  

ก็เอาไปใหพวกลูกหลานแมนุม แมนิลนั้นเดินจักรใหเสียกอน แลวก็มาสอยมือ ประมาณ ๗ วัน 

ก็เสร็จ แลวก็ยอมแกนขนุน จนกระทั่งสีไดท่ีเหมือนสีสังฆาฏิ พอเสร็จแลว ก็ใหเณรทองคำ 

ไปหากิ่งไมแหงมาให มาปกไว ที่บันไดทาน แลวก็เอาเทียนไขมาจุดไวแลวเอาผาพาดไว 

หลวงปูก็ไปเดินจงกรมคอยดูทาน วาจะชักผาบังสุกุลใหหรือไม พอทานเดินจงกรมเสร็จ

ประมาณ ๒ ทุม ทานก็ขึ้น ทานชักเอาผาแลวทานก็ไปถอนจีวรครองของทานออกตาม   
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พระธรรมวินัย แลวก็พินทุอธิษฐานจีวรท่ีเราตัดเอาไปถวายทานน้ัน ทานเอาเปนจีวรครอง  

พอตื่นเชามาจีวรเกาของทานนั้นมันขาด ทานปะโนนปะนี่ เราก็เอาไปซักใหดีแลวก็มาเย็บเปน

ผาปูนอนหรือเปนที่นอนของทาน อันนี้ก็เรียกวาไดปฏิบัติทานอยางใกลชิด 

คณะศิษยของทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺตเถร 

มีอยูวันหนึ่ง ทานสั่งวา มหา วันน้ีใหไปปูเส่ือ จัดอาสนะ ดูความสะอาดเรียบรอย

ศาลาจะมีคนมา แตทานก็ไมไดบอกวาใคร เราก็ไปจัดการ พอสายๆ พ.ต.อ.ขุนศุภกิจ วิเลขการ 

ขาหลวงประจำจังหวัดสกลนคร มาหาหลวงปูมั่น พอไปถึง ทานทักขึ้นทีแรกเลยวา “เมาหรือ

เปลา” พ.ต.อ.ขุนศุภกิจฯ ตอบวา “นิดหนอยครับ” แลวก็ไปกราบหลวงปูมั่น ทานก็ถามวา 

“อยากอยูนาน หรืออยากตายเร็ว” พ.ต.อ.ขุนศุภกิจฯ ตอบวา “อยากอยูครับ” “ถาอยางนั้น 

ใหเลิกกินเหลา เลิกสูบบุหรี่ ไมอยางนั้น อายุ ๕๐ ปก็ตาย” พ.ต.อ.ขุนศุภกิจฯ ก็เลยเลิกหมด 

อยูมาไดจนอายุ ๙๐ กวาป มาตอนหลัง ยายมาเปนขาหลวงประจำ จังหวัดอุดรธานี” 
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สอบได ป.ธ ๔  

ในปนี้ (พ.ศ. ๒๔๘๔) หลวงปูจันทรศรี สอบได ป.ธ. ๔ ซึ่งทานเลาถึงตอนที่ไปกราบ

เรียนถามหลวงปูมั่น วา  

“หลวงปูๆ ผมสอบประโยค ๔ ตก มาตั้ง ๓ ปแลว เขาจะออกอะไร” 

ทานหัวเราะ ทานบอกวา “เขาดาโกรธไหม เขายกยองดีใจไหม” 

เรียนทานวา “เขาดาก็โกรธ ถาเขาสรรเสริญก็ยินดี” 

ทานกลาววา  “มันมีไหมละ ในหลักสูตร” 

เรียนทานวา  “มีกระผม”     

ทานกลาววา  “อะไรละ” 

เรียนทานวา  “โลกธรรม ๘ มันอยูในมงคลภาค ๒ กระผม” 

อีกสามวัน ที่ไปนวดใหทานทุกวันๆ วันท่ี ๓ ทานก็เลยถามวา “มหาๆ ตัดจีวร  

เปนไหม” 

เรียนทานวา “ที่หลวงปูอธิษฐานเปนผาครองนั้น กระผมก็ดีใจมาก” 

ทีนี้เวลามาสอบครั้งแรก แมกองธรรมสมัยนั้น คือสมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตติโสภโณ) 

วัดเบญจมบพิตร เปนแมกองฯ พอสอบแลวบอกวาประโยค ๓ ประโยค ๔ ปญหารั่วยกเลิก 

ไมตรวจ เสียใจมากตอนนั้น ทีนี้พอประกาศยกเลิกไมตรวจแลว ก็ขึ้นไปเท่ียวขอนแกน   

เที่ยวขอนแกนอยูประมาณ ๗ เดือน และก็ส่ังเพื่อนไววา ถาแมกองฯ ประกาศสอบใหมให

โทรเลขไปที่วัดศรีจันทร ตอนหลวงปูออกไปบานนอก โทรเลขไปวาใหประโยค ๓ ประโยค ๔ 

สอบใหม ขึ้น ๒ คํ่า เดือน ๗ ก็เตรียมตัวลงกรุงเทพฯ มาวันหนึ่งก็เอาหนังสือมาดู ดูไปดูมา 

จิตมันไมจำ ก็เลยเอาหนังสือมากองรวมไวบนโตะ แลวก็กราบ แลวนั่งสมาธิ พอจิตมันรวม

แลวปรากฏวาหลวงปูมั่นถามวา “มหาๆ ตัดจีวรเปนไหม” ดังขึ้นที่หู ๓ ครั้ง ก็เลยมากราบ

หนังสือ แลวก็เปดหาประโยคตัดจีวร เปนภาค ๑ ของมงคลทีปนี้ ก็ดูอยูประมาณ ๔-๕ วัน  

ดูแตอันเดียวนั่นแหละ ไดแปลตามเผด็จสำนวนแปลของสมเด็จพระสังฆราชองคปจจุบัน    

นี้บาง ของทานเจาคุณพระอริยเวที (เขียน) บาง ทานกำลังสอบประโยค ๙ อยู แปลให 

คลองเลย เวลาออกมาตรงเปะ จึงสอบไดประโยค ๔ ปนั้น ทานพูดอีกคำหนึ่งวา เอาประโยค 

๔ พอ ถามากประโยค กิเลสมันมาก วาอยางนั้น พยายามสอบประโยค ๕  อยูเจ็ดปก็ไมได”  
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หลักการภาวนาจากหลวงปูมั่น 
“ในวันหน่ึง พอกลางคืนหลวงปูก็ไปนวดใหหลวงปูมั่น นวดไปๆ ก็เรียนถามทานวา 

“หลวงปูๆ จิตเปนโสดา สกิทาคา อนาคา มันเปนอยางไร” ทานไมตอบแตไลลงไป      

เดินจงกรม ไปเดินจงกรมได ๒ ชั่วโมง จิตมันไมรวม จึงขึ้นมาบนกุฏิ กราบเรียนทานวา   

จิตมันฟุงซาน มองเห็นแตหนาสตรี ทานก็ไลลงใหไปเดินอยูอยางนั้นแหละ พอเดินไปเดินมา

ขึ้นมาอีก พอวันที่ ๗ ทานทรมาน ประมาณตั้งแต ๔ ทุม ใหหลวงปูนั่งสมาธิ ทานก็นอนอยู

บนเตียงนี่แหละ ทีน้ีทานคุมจิตเรา เวลาทานคุมจิต จิตเรามันคิดไปไหนๆ ทานก็ทักเรื่อยๆ 

จนกระทั่งเราเกิดความรูสึกกลัวทาน เพราะทานรูจักวาระจิตเราจริงๆ ไมกลาคิดไปไหน  

ทานบอกวาใหเอาสติควบคุมจิต ดึงเขามาอยูที่หัวใจ ใหวา พุทโธๆ จนจิตสงบ แลวใช

ปญญาพิจารณากายของตนตั้งแตหนังท่ีหุมหอรางกายอยูนี้ ใหจิตเห็นเปนอสุภกรรมฐาน  

เปนของสกปรกนาเกลียด เมื่อตายแลวไมมีใครตองการ สังขารท้ังปวงตกอยูในไตรลักษณ  

คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดวยกันทั้งนั้น เวลา ๐๒.๐๐ น. จิตของหลวงปู สงบจากอารมณ

ภายนอกที่จะมาสัมผัส เกิดความสวางขึ้นกับจิต พอจิตรวมได รูสึกวากายมันเบา น่ังอยู

ตลอดจนกระทั่งถึงตี ๕ ทานก็บอกวา 

“เอา มหา กอนที่จะถอนจิตนั้น ใหตั้งสติสัมปชัญญะ ทวน กระแสจิตดูซิวา  

กอนจิตจะสงบไดนั้นมัน ยึดอารมณอะไร” 

หลวงปูก็ทวนกระแสจิต ๑๐ ครั้ง วาเราทำอยางไร จิตถึงไดรับผลอยางนี้ ทานบอก

ใหกราบ ๓ ครั้ง แลวทานพูดวา   

“วันนี้มหาภาวนาไดดีพอสมควร จำวิธีพิจารณาจิตไวนะ 

อยาปลอย ใหทำภาวนาอยางนี้ทุกวัน” 

แลวก็กราบพระ เตรียมไปบิณฑบาต หลวงปูก็ไดหลักการภาวนาจากหลวงปูมั่น   

จนตั้งแตบัดนั้นมา กระทั่งอยูมาจนกระท่ังบัดน้ี เรียกวา เปนโชคดี ตอนน้ันอายุ ๒๙ ป 

เตรียมจะลาสิกขาอยูแลว ในตอนนั้นก็มีลูกสาวทนาย มาใสบาตรอยูเรื่อย สวย บางทีก็มาขอ

สบงจีวรของเราไปซัก แตหลวงปูก็ไมให”      
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๑๕ วันแหงกำไรชีวิตพรหมจรรย 

หลวงปูจันทรศรี เลาถึงประวัติทานตอวา 

“หลวงปูไดหลักการ

ปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน 

จ ากหลว งปู มั่ น ภู ริ ท ตฺ ต  

มหาเถร ผูทรงคุณวุฒิดาน

วิปสสนาธุระ เปนพระบูรพา

จารยของพระธุดงคกัมมัฏฐาน

เปนจำนวนมาก โดยเฉพาะ

ในภาคอีสาน การที่ไดรับการ

ศึกษาอบรมจิตภาวนากับทาน 

๑๕ วัน สามารถทำจิตของ

ตนใหมั่นคงในการดำรงเพศ

สมณะ ตั้งแตน้ันมาพยายาม

ภาวนาตามแบบที่ทานสอน 

คือ เอาพุทโธ คำเดียวนั่นละ 

และก็พิจารณาอสุภกรรมฐาน

ไปดวย ผลที่ไดรับคือจิตสงบ เยือกเย็น จากสิ่งแวดลอมภายนอกที่จะมากระทบทางตา หู 

จมูก ลิ้น กายและใจ ไดรับแสงสวาง  อันเกิดจากภาวนาตามสมควรแกฐานะ นับวาเปนลาภ

อันประเสริฐ ซึ่งเกิดจากดวงจิตของเรา ซึ่งเปนสิ่งที่นาอัศจรรยยิ่งนัก ถึงกับทานพูดกับหลวงปู

วา “มหาภาวนาเปน ควรเลิกเรียนปริยัติ ออกปฏิบัติกัมมัฏฐานอีก จะไดพนทุกข ประสบแต

ความสุขกาย สุขใจ ไมตอง เวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารอีก ดังนี้ เปนตน” 

 เปนอันวาไดอุปฏฐากใกลชิดกับหลวงปูมั่น ภูริทตฺตมหาเถร ชั่วระยะหนึ่งเปนเวลา 

๑๕ วัน ทานจึงจากไป ในปนั้นหลวงปูไดกำไรแหงชีวิต ทำศาสนกิจอยูในเพศพรหมจรรย

จนถึงปจจุบัน” 
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สมเด็จพระสังฆราช (วาสน) วัดราชบพิธฯ เสด็จ งานบำเพ็ญกุศลศพครบรอยวัน 

พระอาจารยฝน อาจาโร ณ วัดปาอุดมสมพร โดยมีหลวงปูจันทรศรี ติดตามมาดวย 

 



๗๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป (ที่ ๔ จากซาย) 

พระเถรานุเถระศิษยานุศิษยทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺตเถร 

ที่มารวมในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปูฝน อาจาโร 

ณ วัดปาอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ 



๗๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

พรรษาที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๘๕) 
จำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 

กลับคืนสำนักเรียน 

ศึกษา ป.ธ.๕ ตอ 

ในพรรษานี้ (พ.ศ. ๒๔๘๕) หลวงปูจันทรศรี จำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อศึกษา 

ป.ธ.๕ ตอ และเปนปที่น้ำทวมใหญท่ีกรุงเทพฯ เลยไมไดถูกสงไปตางจังหวัด ไดอยูเรียน

หนังสือตอ ระหวางที่จำพรรษาอยูน้ันก็ไดฝกหัดภาวนา ตามแบบอยางที่ไดศึกษาอบรมมา 

กับหลวงปูมั่น  

งานถวายเพลิงศพหลวงปูเสาร 

หลวงปูจันทรศรี ไดเปนพระอนุจรติดตาม สมเด็จพระมหาวีรวงศ (อวน ติสฺโส)   

วัดบรมนิวาสฯ กรุงเทพฯ ไปปลูกตนพระศรีมหาโพธิ์ ที่วัดธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม เสร็จแลวไปในงานถวายเพลิงศพ หลวงปูเสาร กนฺตสีโล พระบูรพาจารยฝาย

วิปสสนาธุระ ซึ่งกำหนดจัดงาน ระหวางวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๔๘๖ ไปถึงงานตอนคํ่า  

คนเยอะมาก เพราะนอกจากถวายเพลิงศพของหลวงปูเสารแลว ยังมีพระเถระผูใหญอีก    

๓ รูป ที่มีการถวายเพลิงศพในวันเดียวกันคือ ๑. ทานเจาคุณพระศาสนดิลก (เสน ชิตโสโน) 

๒. พระมหารัฐ รฏฐปาโล ๓. พระครูวิโรจนรัตโนบล (บุญรอด นนฺตโร) จึงเปนวันแหงความ

เศราสลดใจที่มีการสูญเสียพระมหาเถระชั้นผูใหญคราวเดียวกันถึง ๔ รูป ซ่ึงเปนท่ีเคารพ

นับถือของชาวจังหวัดอุบลราชธานี และในงานถวายเพลิงศพหลวงปูเสาร กนฺตสีโล นี้เอง

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (อวน ติสฺโส) ไดกลาวขอโทษทานพระอาจารยมั่น และยอมรับวงศ

พระกัมมัฏฐาน 

“สมเด็จพระมหาวีรวงศ ติสฺโส (อวน) วัดบรมนิวาสฯ ทานรูเน้ือรูตัวตอนไปเผาศพ

หลวงปูเสาร พอไปเผาศพหลวงปูเสารเสร็จแลว ตอนนั้นไปพบกับหลวงปูมั่น เราเขาไปกราบ

ทาน เออ ทานมั่น ผมตองขอโทษวงกัมมัฏฐานเรามากๆ นะ ตอนนั้นผมกำลังเปนบายศ นี่ก็

ดีอยางหนึ่ง เปนบายศไลพระกัมมัฏฐานออกจากปา ก็เทากับไลพระพุทธเจาออกจากปา   

ตัวเทาอึ่งไปไลราชสีหออกจากปา ทานวาอยางนั้น... พอเจาคุณ อุปชฌายเรานี่ละ ทานเจาคุณ 

ธรรมเจดียไปฟงอยูดวยกันซี ทานรูสึกวาทานดีใจจนน้ำตาทานรวงนะ ... 

(หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑)     



๗๕หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ประวัติหลวงปูเสาร กนฺตสีโล 

ทานเกิด เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๒ ณ บานขาโคม ตำบลหนองขอน อำเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี อุปสมบทเปนพระมหานิกาย ณ วัดใต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี ตอมาไดญัตติเปนพระธรรมยุตที่วัดศรีทอง อำเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี โดยพระครูทา โชติปาโล เปนพระอุปชฌาย  

หลวงปูเสาร กนฺตสีโล เปนผูมีความสงบเสง่ียม พูดนอย อัธยาศัยเยือกเย็น หนักแนน   

ในพรหมวิหาร เจริญเมตตาเปนสาธารณะ เมื่อครั้งทานพำนักที่บานกุดเม็ก อุบลราชธานี   

ทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ครั้งยังเปนฆราวาส ไดเขามาอุปฏฐากรับใช และไดฝกหัดอบรม

สมาธิภาวนา ตอมาทานไดชักชวนใหออกบวช และไดติดตามหลวงปูเสาร ออกธุดงคตามสถาน

ที่วิเวกตางๆ  

หลวงปูเสาร ทานปรารถนาเปนพระปจเจกพุทธเจา ตอมาไดละความปรารถนาเดิมเปลี่ยน

มาเพื่อเปนพระอรหันตสาวกในศาสนาของพระสมณโคดมนี้ ทานพระอาจารยมั่น ทานเคารพ

เทิดทูนหลวงปูเสาร มากเพราะเคยเปนสามเณร ของทานมาแตกอน 

ทานมรณภาพ ในอิริยาบถนั่งขณะกมกราบพระประธานในพระอุโบสถ วัดมหาอำมาตยาราม 

นครจำปาศักดิ์ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๔ สิริอายุรวม ๘๒ ป ๓ เดือน  



๗๖ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (อวน ติสฺโส) วัดบรมนิวาสฯ 

ไปปลูกตนพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดพระธาตุพนม ในป พ.ศ. ๒๔๘๖ 

โดยมีหลวงปูจันทรศรี ติดตามมาดวย 



๗๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ทานพระอาจารยเสาร กนฺตสีโล และสานุศิษยบรรพชิต  

บันทึกภาพรวมกัน ณ สำนักวัดปาขาโคม หรือวัดปาหนองออ  

บานขาโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

๑. พระอาจารยอุย บานหนองดินดำ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  ๒. พระอาจารยบัวพา ปฺาภาโส 

๓. สามเณรหงสทอง ธนกัญญา ๔. สามเณรผาย ๕. สามเณรคำดี 

๖. พระอาจารยทองรัตน กนฺตสีโล ๗. พระอาจารยทอง อโสโก 

๘. พระอาจารยดี ฉนฺโน ๙. พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม 

๑๐. พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล 



๗๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

พรรษาที่ ๑๓-๒๒ (พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๙๖) 
จำพรรษา ณ วัดธรรมนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

เปนผูออนนอมเชื่อฟงผูใหญ 

ชวยประสานความเขาใจ ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย 

สมเด็จพระสังฆราชเจาวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) ทรงมีพระบัญชาใหหลวงปู

จันทรศรี ไปเปนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี ไวยากรณ ป.ธ.๓-๔ สำนัก

เรียนวัดธรรมนิมิต ตำบลบางแกว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๑๐ ป 

 อุโบสถ วัดธรรมนิมิต        พ.ศ. ๒๔๗๑ โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม สมัยแรก 

หลวงปูจันทรศร ี เลาเหตุการณตอนนี้ใหฟงวา “ป พ.ศ. ๒๔๘๖ ตองการจะเรียน

หนังสือตอพอดี กอนจะเขาพรรษา ได ๓ วัน เจาคุณพระราชสุทธิโมลี (มหาปน สุภฺโร)   

เจาอาวาสวัดธรรมนิมิต จังหวัดสมุทรสงครามมากราบทูลสมเด็จฯ วา อยากไดพระมหา

เปรียญไปชวยสอนพระใหม สมเด็จฯ ทานก็เรียกเขาไปถามวา “จะไปไหม” ก็กราบทูลวา 

“หลวงปู ใหไป... ก็ไป...” ทานบอกวาตองอดทนจำใจอยู ทั้งที่อยากกลับมาวัดบวรฯ   

เพราะพระเถระผูใหญ วัดบวรฯ ตองการใหอยูที่นั้นเพื่อชวยประสานความเขาใจ ทั้งคณะสงฆ

ธรรมยุตและมหานิกายใหอยูดวยกันอยางผาสุกรมเย็น” โดยหลวงปูจันทรศรี ไดรับแตงตั้ง 

ใหเปนผูชวยเจาอาวาสวัดธรรมนิมิตร ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 



๗๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ในชวงเวลา ๑๐ พรรษา ที่หลวงปูจันทรศรี ชวยประสานความเขาใจ ทั้งธรรมยุต

และมหานิกายตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเจาวชิรญาณวงศ ทานทำหนาที่ได     

เปนอยางดีมาก แมจะมีอุปสรรคมากมายเขามาในชีวิตทาน ทานก็ใชขันติ และความเมตตา

โดยไมยอทอแตอยางใด จนทานสามารถทำให คณะสงฆธรรมยุต และ มหานิกาย อยูดวย

กันอยางผาสุกรมเย็น      

ประวัติวัดธรรมนิมิต 

เทศบาลเมือง จ.สมุทรสงคราม 

วัดธรรมนิมิต เปนวัดโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ไมปรากฏวาใครเปนผูสราง

เพราะไดรกรางมาตลอด จนกระทั่งมีชาวจีนอพยพลี้ภัยจากผูกอการรายอั้งยี่ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ 

จากจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี มาตั้งรกรากทำมาหากินขึ้นที่บริเวณนี้ มีอาชีพทำการประมง

และเลี้ยงเปด ไดชวยกันบูรณะวัดรางนี้ขึ้น เรียกวา “วัดคอกเปด” คงจะนำเปดมาเลี้ยงกัน     

ที่บริเวณวัดน้ี สวนชื่อ “วัดธรรมนิมิต” คงจะตั้งขึ้นภายหลังจากการตั้งคณะธรรมยุตในสมัย 

รัชกาลที่ ๔ เพราะมีหลักฐานวา วัดน้ีเขาอยูในสังกัดของคณะสงฆ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๓ สมเด็จ 

พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เคยเสด็จมาทอดพระเนตรวัดนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๕ วัดธรรมนิมิตไดรับการบูรณะปฏิสังขรณตลอดมาจากกตระกูลคหบดี 

ชาวแมกลอง หลายตระกูลจนมาถึงทุกวันนี้    

วิหารหลวง สถานที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน วัดธรรมนิมิต 



๘๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

หลวงปูมั่น อาพาธครั้งสุดทาย ลาวัฏสงสาร 

ปพ.ศ. ๒๔๙๒ ซึ่งเปนปที่หลวงปูมั่น ภูริทตฺโตมีอายุยางขึ้น ๘๐ ป ทานเริ่มอาพาธ 

เปนไข ศิษยผูอยูใกลชิดก็ไดเอาธุระรักษาพยาบาลไปตามกำลังความสามารถ อาพาธก็สงบ 

ไปบางเปนครั้งคราว แตแลวก็กำเริบขึ้นอีกอาการอาพาธของทานเริ่มหนักขึ้นเปนลำดับ จนผูท่ี 

เกี่ยวของไมพากันน่ิงนอนใจได จึงไดกราบขออนุญาต ขอถวายความปลอดภัยใหทาน    

โดยจัดเวรคอยดูแลบนกุฏิของทาน ๒ รูป และใตถุนกุฏิ ๒ รูป ทานก็อนุญาต จึงจัดเวรถวาย

เปนเชนนี้เรื่อยมาตั้งแตยังไมเขาพรรษา 

พอออกพรรษาแลว ศิษยานุศิษยผูอยูไกลตางก็ทยอยกันมากราบเยี่ยมและเขามา

ปฏิบัติทานมากขึ้นเปนลำดับอาการทานรูสึกหนักเขาทุกวัน ทานจึงไดประชุมเตือนบรรดา

ศิษยทั้งหลายใหทราบวา “การปวยครั้งนี้ไมหาย ตองตายแนนอน แตผมไมอยากตายอยูที่

บานหนองผือนี้เพราะสัตวที่จะตองตายเพราะผมเปนเหตุนั้นมีจำนวนมากมาย เพราะคน   

จะมามาก ที่นี่ไมมีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ผมมีแตความเมตตาสงสารไมเคยคิดใหสัตว  

ทั้งหลายตองเดือดรอนขอใหนำผมไปตายท่ีสกลนครเพราะท่ีนั้นเขามีตลาดอยูแลว” ท่ีประชุม

ตกลงตามความประสงคของทาน เดิมทีเดียวบรรดาญาติโยมบานหนองผือมีความประสงควา

ขอใหทานมรณภาพที่น่ี พวกเขาจะเปนผูจัดการศพเอง ถึงแมวาพวกเขาจะยากจนเพียงไร

ก็ตาม แตพอไดยินเหตุผลอันเปนธรรมของทาน จำตองยอมทั้งที่มีความเลื่อมใสและอาลัย

เสียดายทาน ทั้งพระและญาติโยมก็ไดชวยกันเตรียมแครเพื่อหามหลวงปูมั่น จากวัดปาบาน

หนองผือไปสกลนคร โดยไดแวะพักที่วัดบานภู เปนเวลา ๑๐ วัน จากนั้นคุณแมนุม ชุวานนท 

เดินทางมาจากสกลนครกราบอาราธนานิมนตทานเดินทางโดยรถยนตตอไปยังวัดปา

สุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร กอนขึ้นรถไดฉีดยานอนหลับถวายทานเพื่อกันความกระเทือน

เวลารถวิ่ง ออกเดินทางหลังฉันเชาเสร็จ ไปถึงสกลนคร เที่ยงวันพอดี 

เขาสูอนุปาทิเสสนิพพาน  

เมื่อถึงวัดปาสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร แลว จึงอาราธนาทานขึ้นไปพักบนกุฏิรับรอง

ที่เตรียมไวแลวโดยที่ทานกำลังหลับอยู ประมาณเที่ยงคืนทานจึงตื่นขึ้น ราวตี ๑ น. อาการ

ขององคทานก็เริ่มผิดปกติเปนไปในทางที่ไมนาไวใจ พระเถระผูใหญ ตางก็รีบมาที่กุฏิ พรอม

กันนั่งดวยความสงบยิ่ง สายตาตางจดจองไปดูอาการทาน ซึ่งเบื้องตนทานนอนสีหไสยาสน 



๘๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ตอมานอนอยูในทาก่ึงหงายก่ึงตะแคงขวาเพราะออนกำลังมาก โดยพระเถระผูใหญชวยขยับ

หมอนรองหลัง แตไมไดถึงกับตะแคงขวา เพราะดูอาการทานเหนื่อยมากจึงตองหยุด เกรงจะ

กระเทือนทานมาก ลมหายใจก็แผวเบามากและเบาลงๆ ตามลำดับ ลมคอยออนลงและ   

ชาลงทุกทีและละเอียดไปตามกันจนแทบไมปรากฏ และคอยหายเงียบไปอยางละเอียดสุขุม 

จนไมสามารถทราบไดวาทานสิ้นไปเมื่อใด เพราะอวัยวะทุกสวนไมไดแสดงอาการผิดปกติใดๆ 

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย เห็นผิดสังเกต จึงพูดขึ้นวาไมใชทานสิ้นไปแลวหรือ พรอมกับดู

นาฬกา ตรงกับเวลา ๐๒:๒๓ น. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ในทามกลาง

ศิษยานุศิษยทั้งหลาย มีทานเจาคุณพระธรรมเจดียเปนตน รวมอายุได ๗๙ ป ๙ เดือน    

๒๑ วัน พรรษา ๕๖ 

งานถวายเพลิงศพหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๓ หลวงปู

จันทรศรี ติดการคุมสอบนักธรรม ก็เลยไมไดขึ้นมารวมงาน รูสึกเสียดายเปนอันมาก 

ครูบาอาจารยพระปากรรมฐาน สานุศิษยหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต  

จากซาย : หลวงปูสุวัจน สุวโจ, พระอาจารยสิงหทอง ธัมมวโร, พระอาจารยกวา สุมโน,  

หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน,  เทสรํสี, หลวงปูออน าณสิริ,  

พระอาจารยชม (ไมทราบฉายา) หลวงปูกงมา จิรปฺุโ, หลวงปูออนศรี สุเมโธ, หลวงปูเหรียญ วรลาโภ 



๘๒ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

ศิษยานุศิษยหามแครหลวงปูมั่น ขณะอาพาธจากจากวัดหนองผือนาใน 

เพื่อไปยังวัดปาสุทธาวาส จ.สกลนคร 



๘๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร) 

๒. พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ ) 

๓. พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) 

๔. พระเทพวรคุณ (อ่ำ) 

๕.  ไมทราบชื่อ 

๖.  พระเทพญาณวิศิษฐ (เติม) 

๗.  พระอริยคุณาธาร (ปสฺโส เส็ง) 

๘.  พระธรรมบัณฑิต 

๙.  พระญาณวิศิษฐ (สิงห ขนฺตยาคโม) 

๑๐. พระพิศาลสุธี (ทองอินทร) 

๑๑. ไมทราบชื่อ 

๑๒. หลวงปูขาว อนาลโย 

๑๓.  ไมทราบชื่อ 

๑๔. เจาคุณพระราชฯ  

 (เจาคุณเจาคณะจังหวัดนครพนม) 

๑๕. พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปญญาวิศิษฐ  

 ( เทสรํสี) 

๑๖.  ไมทราบชื่อ 

๑๗.  หลวงปูฝน อาจาโร 

๑๘.  พระอาจารยกวา สุมโน 

๑๙.  พระธรรมวิสุทธิมงคล  

 (หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน) 

ศิษยานุศิษยของหลวงปูมั่น ภูริทตฺตเถร ในวันถวายเพลิงศพ หลวงปูมั่น 

๒๐.  หลวงพอขุนศักดิ์ 

๒๑.  หลวงพอทองสุข 

๒๒.  ไมทราบชื่อ 

๒๓.  ไมทราบชื่อ 

๒๔.  พระครูอุดมธรรมคุณ (ทองสุข สุจิตฺโต) 

๒๕.  เจาคุณพระราชฯ (วัดศรีโพนเมือง สกลนคร) 

๒๖.  พระอาจารยบุญมา ฐิตเปโม 

๒๗.  พระอาจารยกงมา จิรปฺุโ 

๒๘.  พระอาจารยอวน 

๓๐.  พระราชวุฒาจารย (หลวงปูดูลย อตุโล) 

๓๑.  ไมทราบชื่อ 

๓๒.  ไมทราบชื่อ 

๓๓.  พระเกตุ วณฺณโก 

๓๔.  พระราชสังวรญาณ (หลวงพอพุธ ฐานิโย) 

๓๕.  พระสุธรรมคณาจารย (แดง) 

๓๖.  พระครูปญญาวราภรณ 

๓๗.  พระวินัยสุนทรเมธี (เจาคณะจ.ขอนแกน) 

๓๘.  พระอาจารยกู ธมฺมทินโน 

๓๙.  พระครูวุฒิวราคม (พุฒ) 

๔๐.  พระอาจารยออนสา 



๘๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

นั่งหนาสุด : พระเทพสิทธาจารย (หลวงปูจันทร เขมิโย) 

นั่งแถวกลาง จากซาย : พระสุธรรมคณาจารย (หลวงปูเหรียญ วรลาโภ),  

พระธรรมไตรโลกาจารย (หลวงปูรักษ เรวโต), พระจันโทปมาจารย (หลวงปูจันโท กตปฺุโ),  

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป), หลวงปูบุญมา ิตเปโม,  

 เทสรํสี, หลวงปูขาว อนาลโย, หลวงปูออน าณสิริ 

นั่งแถวหลัง : หลวงปูบัวพา ปฺาภาโส, หลวงปูหลอด ปโมทิโต, 

หลวงปูออนสี สุเมโธ, พระครูบริหารคณานุกิจ, พระครูสุนทรนวกิจ 

บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๖ 

ในงานฉลองหอระฆังวัดศรีเมือง วัดศรีเมือง จ.หนองคาย 



๘๕หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป ไปกราบเยี่ยม หลวงปูขาว อนาลโย ณ วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดอุดรธานี 

จากซาย หลวงปูขาว อนาลโย, หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป, พระธรรมไตรโลกาจารย,  

พระธรรมบัณฑิต 



๘๖ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป กราบเยี่ยม และสรงน้ำ หลวงปูผิว (พระราชเมธาจารย) วัดบวรมงคล 

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป ถวายเครื่องสักการะแด เทสรํสี 



๘๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

หลวงปูจันทรศรี เขาเฝาเยี่ยมอาการประชวร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป แสดงมุทิตาจิต แดหลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน 

เมื่อครั้งที่หลวงตาไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระราชญาณวิสุทธิโสภณ 



๘๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

ทานเจาประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ วัดสัมพันธวงศ และ หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป 

ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปูศรี มหาวีโร ณ วัดประชาคมวนาราม 

ทานเจาประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ วัดราชบพิธ กราบนมัสการหลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป 



๘๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

หลวงปูบุญมี ปริปุณโณ, หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป, หลวงปูลี กุสลธโร 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ  

แกหลวงปูจันทรศรี เพื่อประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุธรรมเจดีย 



๙๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

พรรษาที่ ๒๓-๘๑ (พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๕๕) 
จำพรรษา ณ วัดโพธิสมภรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

รมโพธิ์ธรรม รมเย็นใจ 

ใตรมธรรม พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล)   

พ.ศ. ๒๔๙๗ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) 

ทรงมีพระบัญชาใหหลวงปู มาอยูที่วัดโพธิสมภรณ ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อชวย

แบงเบาภาระกิจการคณะสงฆ เน่ืองดวยพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) มีอายุเขาวัยชรา ซึ่ง

พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) ไดใหความอุปถัมภบำรุงดูแลทาน ในระยะที่อยูดวย ตราบจน

กระทั่งมรณภาพ เปนเวลาถึง ๘ ป เหมือนลูกคนหนึ่ง เพราะพระธรรมเจดีย เปนผูมีคุณ

ธรรมสูงประกอบดวยพรหมวิหารธรรมแกบรรดาผูอยูในความปกครองของทานโดยความเสมอ

ภาค เปนผูปกครองโดยธรรมสมกับชื่อสมณศักดิ์วาพระธรรมเจดียจริงๆ  

  

พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล) 

เมื่อครั้งยังเปนพระมหาจูม 
หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป วัย ๕๐ ป   

 



๙๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) มีปฏิปทาอันนาเลื่อมใส และควรยึดถือ 

เปนแบบอยาง เปนเอนกประการ ทานไดอุทิศตน เพื่อทำงานเผยแผหลักธรรมคำสอน    

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยมิไดเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย ภาระหนาท่ีหลัก   

ที่ทานถือเปนธุระสำคัญมี ๔ อยาง ดวยกัน คือ 

(๑) การปกครอง 

(๒) การศึกษา 

(๓) การเผยแผ และ 

(๔) การสาธารณูปการ     

ดานการปกครองนั้น ทานถือวาเปนองคประกอบที่สำคัญของการเปนผูนำ จะเห็นได

จากที่ทาน เปนเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ เปนเวลา ๓๙ ป เปนพระอุปชฌาย ๓๙ ป เปนผู

รักษาการเจาคณะมณฑลอุดรธานี ๓ ป เปนเจาคณะมณฑลอุดรธานี ๑๔ ป เปนสมาชิก 

สังฆสภา ๑๗ ป เปนเจาคณะธรรมยุตผูชวยภาค ๓, ๔ และ ๕ รวม ๑๒ ป ทานปกครอง

พระภิกษุสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ดวยหลักพรหมวิหารธรรม เปนพระเถระที่เครงครัด

ในระเบียบแบบแผนและพระธรรมวินัย 

สวนทางดานการศึกษา ทานก็เอาใจใสและใหการสนับสนุนดวยดีตลอดมา ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะวา ทานไดรับการฝกอบรมสั่งสอน มาจากสำนักเรียนวัดเทพศิรินทราวาส อันเปน 

ศูนยกลางการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทานไดสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 

ทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี และทานเปนครูสอนปริยัติดวยตนเอง นับตั้งแต สมัยที่ทาน

มาเปนเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณใหมๆ จนทำใหวัดของทานมีชื่อเสียงเล่ืองลือ มีพระภิกษุ

สามเณรสอบไดทั้งนักธรรม และเปรียญธรรมปละมากๆ 

นอกจากการเอาใจใสในงานสวนรวมแลว ทานยังมีปฏิปทา ทางดานวัตรปฏิบัติ 

กรรมฐาน อันมั่นคงดวยดีตลอดมา เนื่องจากเคยฝกหัดอบรมกับทานพระอาจารยมั่น ตั้งแต

ครั้งยังเปนสามเณร นั่นคือ 

(๑) ฉันภัตตาหารมื้อเดียว   

(๒) ถือไตรจีวร คือ ใชผาเพียง ๓ ผืน 

(๓) ปฏิบัติสมถกรรมฐาน กำหนดภาวนา “พุทโธ” เปนอารมณ 

(๔) ปรารภความเพียร ขยันเจริญ สมาธิภาวนา  
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(๕) เมื่อออกพรรษาปวารณาแลว ทานก็ออกตรวจการเดินทางไปเย่ียมเยือน    

พระภิกษุสามเณร ซึ่งอยูในเขตปกครองเปนลักษณะการไปธุดงคตลอดหนาแลง 

คุณงามความดีที่พระเดชพระคุณ ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย ไดบำเพ็ญมาดวย    

วิริยะอุตสาหะ ทำใหพระเถระผูใหญ มองเห็นความสำคัญ และความสามารถของทาน     

จึงไดยกยองเทิดทูนทาน ไวในตำแหนงทางสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้นธรรมที่      

“พระธรรมเจดีย”    

แถวกลางนั่งเกาอี้ องคกลาง : พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล)  

องคซาย : พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) และ ฯลฯ 

บันทึกภาพรวมกับคณะพระเถระครูอาจารยผูสอนพระปริยัติธรรม  

ในสำนักเรียนวัดโพธิสมภรณ ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
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พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) 

วัดโพธิสมภรณ จ.อุดรธานี 

พระธรรมเจดีย มีนามเดิมวา จูม จันทรวงศ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ๒๔ เมษายน ๒๔๓๑ 

ชาติภูมิอยูบานทาอุเทน อ.ทาอุเทน จ.นครพนม โยมบิดา-มารดา ช่ือ นายคำสิงห และนาง

เขียว จันทรวงศ ครอบครัวประกอบอาชีพทำนาทำไร เขาเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดศรีเทพ

ประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม จนจบหลักสูตรประถมศึกษาบริบูรณ 
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เมื่ออายุได ๑๒ ป บิดามารดาประสงคจะใหลูกชายไดบวชเรียน จึงไดจัดการให ด.ช.จูม  

ไดบรรพชาเปนสามเณร เมื่อวันท่ี ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยมีพระครูขันธ ขันติโก      

วัดโพนแกว อ.ทาอุเทน จ.นครพนม เปนพระอุปชฌาย เมื่อบวชเปนสามเณรแลว ทานได    

อยู จำพรรษา ณ วัดโพนแกว ไดศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม อักษรขอม อักษรธรรม และ

ภาษาไทย มีความสนใจในการศึกษา สามารถเขียนอานไดอยางคลองแคลว มีสติปญญา   

เฉียบแหลม จนเปนที่รักใครของครูบาอาจารย นอกจากนี้ ทานยังไดฝกหัดเทศนมหาชาติ   

(เวสสันดรชาดก) เปนทำนองภาคอีสาน ปรากฏวา เปนที่นิยมชมชอบของบรรดาญาติโยม 

ตอมาในป พ.ศ ๒๔๔๕ สามเณรจูมไดยายไปอยูวัดอินทรแปลง ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.นครพนม เพื่อศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย แตทานก็อยูจำพรรษาที่วัดอินทรแปลงไดเพียง  

ปเดียว 

พ.ศ. ๒๔๔๖ พระอาจารยจันทร เขมิโย ซึ่งเปนพระอาจารยของสามเณรจูม มีความสนใจ

การปฏิบัติกัมมัฏฐานเปนพิเศษ พระอาจารยจันทรไดปรารภจะเดินทางไปกราบขออุบายธรรม

จากพระอาจารยใหญฝายกัมมัฏฐาน คือ พระอาจารยเสาร กนฺตสีโล และพระอาจารยมั่น     

ภูริทตฺโต ดังนั้นสามเณรจูมและหมูคณะ จึงไดติดตามพระอาจารยจันทร มุงสูจังหวัดอุบลราชธานี 

คณะพระอาจารยจันทรและลูกศิษย ไดเขากราบนมัสการพระอาจารยเสาร และพระอาจารย 

มั่น ณ สำนักวัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และไดฝากถวายตัวเปนศิษย เพื่อศึกษาขอวัตร

ปฏิบัติ 

ตลอดเวลา ๓ ป สามเณรจูมไดรับการอบรมสั่งสอนจากพระอาจารยใหญเปนอยางดี จนมี

ความรูความเขาใจในเร่ืองวัตรปฏิบัติ ทำใหสามเณรจูมประพฤติดีปฏิบัติชอบ สรางสมบารมี

เรื่อยมา จนไดเปนพระมหาเถระผูมีชื่อเสียงโดงดังและเปนปูชนียบุคคลของชาวอีสานในกาล  

ตอมา 

เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ สามเณรจูมไดเขาทำการอุปสมบท ณ พัทธสีมา     

วัดมหาชัย อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี โดยมีพระครูแสง ธัมมธโร วัดมหาชัย เปนพระอุปชฌาย, 

พระครูสีมา สีลสัมปนโน วัดจันทราราม อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน เปนพระกรรมวาจาจารย และ

พระอาจารยจันทร เปนพระอนุสาวนาจารย 

หลังอุปสมบท พระภิกษุจูมไดศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกนักธรรมและบาลี 

ณ สำนักวัดเทพศิรินทราวาส เปนเวลานานถึง ๑๕ ป สามารถสอบไลไดนักธรรมชั้นตรี-โท  

ตอมา สอบไลไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค 
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ป พ.ศ. ๒๔๖๖  เจาพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย)  สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรธานี 

ไดอาราธนา พระมหาจูม  ไปเปนเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อไดรับอนุญาต

จากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ าณวรมหาเถร) เจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส      

จึงเดินทางมาอยูวัดโพธิสมภรณ ตั้งแตนั้นเปนตนมา     

เมื่อดำรงตำแหนงเปนเจาอาวาส ทานไดเรงพัฒนาวัดโพธิสมภรณ ใหเจริญรุงเรือง     

ในทุกๆ ดาน 

ลำดับสมณศักดิ์  

พ.ศ. ๒๔๗๓ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที  

พ.ศ. ๒๔๗๘ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี 

พ.ศ. ๒๔๘๘ ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย 

แถวหนาสุด จากซาย : พระเทพสิทธาจารย (หลวงปูจันทร เขมิโย), พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล), 

พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) แถวกลาง จากซาย : หลวงปูขาว อนาลโย, หลวงปูฝน อาจาโร,  

หลวงปูกวา สุมโน, หลวงปูมหาทองสุก สุจิตฺโต, หลวงปูกงมา จิรปฺุโ  

แถวหลังจากซาย : หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร, หลวงปูบัว สิริปุณฺโณ, หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน 
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แถวหนา จากซาย : หลวงปูกาน ิตธมฺโม, หลวงปูฉลวย สุธมฺโม, พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล)  

และหลวงปูขาว อนาลโย   

แถวหนา จากซาย : หลวงปูขาว อนาลโย, พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล) 

 หลวงปูบุญมา ิตเปโม, หลวงปูออน าณสิริ  

แถวหลัง จากซาย : หลวงปูมหาทองสุก สุจิตฺโต (พระครูอุดมธรรมคุณ), 

พระธรรมไตรโลกาจารย (หลวงปูรักษ เรวโต), พระครูศรีภูมานุรักษ (คำมี สุวณฺณสิริ), 

หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน, หลวงปูกงมา จิรปฺุโ, หลวงปูบัว สิริปุณฺโณ   
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ทานเจาคุณพระธรรมเจดียเปนพระมหาเถระผูมีบุญบารมีมากรูปหน่ึง มีคุณธรรมสูง      

มีวัตรปฏิปทาอันงดงามซึ่งพอที่จะนำมากลาวไดดังนี้ 

๑. ธีโร เปนนักปราชญ  

๒. ปฺโ มีปญญาเฉียบแหลม  

๓.  พหุสฺสุโต เปนผูคงแกเรียน   

๔.  โธรยฺโห เปนผูเอาจริงเอาจังกับธุระทางพุทธศาสนา คือ คันถธุระและวิปสสนาธุระ    

๕.  สีลวา เปนผูมีศีลวัตรอันดีงาม   

๖. วตวนฺโต เปนผูทรงไวซึ่งธุดงควัตร   

๗. อริโย เปนผูหางไกลจากความชั่ว   

๘. สุเมโธ เปนผูมีปญญาดี   

๙. ตาทิโส เปนผูมั่นคงในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา   

๑๐. สปฺปุริโส เปนผูมีกาย วาจา และใจ อันสงบเยือกเย็น เปนสัตบุรุษ พุทธสาวก ผูควร

แกการกราบไหวบูชาโดยแท 

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) เริ่มอาพาธมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงเดือน

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะแพทยโรงพยาบาลศิริราชไดถวายการรักษาโดยการผาตัดกอน    

นิ่วออก รักษาจนหายเปนปกติแลวเดินทางกลับวัดโพธิสมภรณอุดรธานี ตอมาปลายเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ทานเริ่มอาพาธอีก คณะแพทยซึ่งมีศาสตราจารย นพ.อวย เกตุสิงห 

เปนประธานไดนิมนตทานเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ทานเดินทางเขากรุงเทพฯ  

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๐๕ โดยมีพระอาจารยมหาบัว าณสมฺปนฺโน รวมเดินทางไปดวย 

ศาสตราจารย นพ.อวย เกตุสิงห ไดถวายการรักษาดวยการผาตัดถุงน้ำดี มีกอนนิ่ว    

๑๑ เม็ด อาการดีขึ้นเพียง ๓ วัน ตอจากนั้นอาการก็ทรุดลงตองใหออกซิเจนและน้ำเกลือ วันที่ 

๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทานเจาคุณพระธรรมเจดียก็ถูกเวทนาอันแรงกลาครอบงำ แตทานมิได

แสดงอาการใดๆ ใหปรากฏ จนกระทั่งวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระธรรมเจดียก็ถึงแกกรรม

มรณภาพดวยอาการสงบ เมื่อเวลา ๑๕.๒๗ นาฬกา ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริรวมอายุได ๗๔ 

ป ๒ เดือน ๑๕ วัน พรรษา ๕๔ 
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นั่งบนพื้น : พระตั๋น รุวรรณศร แถวนั่งเกาอี้ จากซาย : หลวงปูเทสก เทสรํสี, หลวงปูขาว อนาลโย, 

พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล), หลวงปูบุญมา ิตเปโม, หลวงปูออน าณสิริ  

แถวยืนหลังสุด จากซาย : หลวงปูออนสี สุเมโธ, พระศรีรัตนวิมล,  

พระธรรมไตรโลกาจารย (หลวงปูรักษ เรวโต), พระครูบริหารคณานุกิจ,  

หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน, พระอาจารยจันทร เขมปตฺโต  

บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓ 



๙๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

วัดโพธิ์สมภรณ ในป ๒๔๙๗ 

หลวงปูจันทรศรี เลาถึงประวัติวัดโพธิ์สมภรณ ในครั้งกระนั้นวา “พื้นที่ในบริเวณวัด

ยังเปนหลุมเปนบอคลายทุงนา มีหญาขึ้นเต็มบริเวณวัดในหนาฝน ถึงหนาแลงหญาตายลง

เกลือขึ้นตามลานวัด ตนไมมีเพียง ๓-๔ ตน ถนนยังไมมี มีทางเดินของพระเณรไปโรงเรียน

พระปริยัติธรรม โบสถ ศาลาการเปรียญ เทานั้นมีกุฏิไม ๕-๖ หลัง กุฏิถาวรมีกุฏิหลวงปู  

พระธรรมเจดีย โรงเรียนพระปริยัติธรรมกอดวยอิฐถือปูน ๒ ช้ัน พื้นปูดวยกระดานไม     

ตะเคียนทอง หลังคามุงกระเบื้องดินเผาจากหนองคาย ศาลาการเปรียญมุงกระเบื้องดินเผา

จากหนองคาย กุฏิเทศบาลชำรุดทรุดโทรม ฝาผนังกออิฐถือปูนพื้น ๒ ชั้น ปูดวยกระดานไม

ตะเคียนทอง หลังคามุงกระเบื้องดินเผาจากหนองคาย เวลาฝนตกรั่วแทบทุกหอง หลวงปูอยู

หองหนามุขกับศิษย ๑ คน ขณะนั้นมีพระ ๑๐ รูป พระอุดรคณาจารยยังเปนสมุห (สวัสดิ์) 

ฐานานุกรมของหลวงปูพระธรรมเจดีย อยูกุฏิตึกสี่เหลี่ยม ทิศตะวันตกหลังวัด อุโบสถหลังคา

มุงกระเบื้องดินเผาจากหนองคาย ไมมีชอฟาใบระกา กุฏิเปนไมสวนมาก การบิณฑบาตไม

พอฉัน เวลา ๑๐.๐๐ น. เณร-เด็ก ตองหุงขาวทำกับขาวเอง ฟนก็หายาก อาหารเพลหลวงปู

แจกปลาทู กุฏิละ ๒-๓ ตัว ความเปนอยูของพระ-เณร-เด็ก คอนขางลำบากพอสมควร   

ขณะนั้น วัดโพธิสมภรณยังเปนวัดราษฎร ตั้งอยูทิศตะวันตกของหนองประจักษมีเนื้อท่ีดิน   

๔๐ ไร บานเรือนประชาชนมีนอย ไฟฟายังไมมี ในวัดใชเทียน ตะเกียงโคมใสน้ำมันกาด  

จุดดูหนังสือ” 

บูรณะพระอุโบสถ 

หลวงปูจันทรศรี ทานเลาวา ตั้งแตมาอยูวัดโพธิสมภรณ เมื่อครั้ง พระธรรมเจดีย 

(จูม พนฺธุโล) ยังมีชีวิตอยู ทานไดเสียสละความสุขสวนตัว ชวยทำศาสนกิจทุกอยางซ่ึงเกิด

ขึ้นภายในวัดและนอกวัดดวยยินดี เทาที่ทานจะใชใหทำ ก็ทำตามความสามารถที่จะทำได  

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๕ พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) มอบหนาที่ใหหลวงปู

เปนผูควบคุมการบูรณะพระอุโบสถ มีการเปลี่ยนแปลงหลังคาของเกาใหมีมุขหนา-มุขหลัง 

สรางโครงหลังคาตามแบบแปลนของกรมศิลปากรใหมีชอฟา ใบระกา คันทวย บัวหัวเสา  

ซุม ประตู หนาตาง หนาบันเปนตน  



๑๐๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

ในเรื่องซอมโบสถ หลวงปูเลาวา “พ.ศ. ๒๕๐๑ โบสถมันรั่วมาก ทานก็สั่งใหพระให

เณรในวัดเอาหลังคาโบสถออก ตอนนั้นอายุ ๔๐ กวายังแข็งแรง ขึ้นหลังคาโบสถไดอยู ขึ้นไป

คุม ทานใหขึ้นไปรื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ ตอนนั้นหลวงปูไดเปนเจาคณะจังหวัดแลวและเปน

พระราชาคณะที่ พระครูสิริสารสุธี เปนคนชวยทานคุมโบสถ ตอนนั้นหลวงปูยังไมคอยรูเรื่อง

อะไร ก็เลยถูกทานดุเอาบาง บางวันตองขึ้นหลังคาโบสถตั้งแตเชาจนถึงเพล ฉันเพลเสร็จแลว

ก็พักชั่วโมงหน่ึง พักเสร็จกลับขึ้นไปใหม พอรื้อเสร็จ ก็ใหชางไปติดกระเบ้ืองหลังคาโบสถ 

สวนผนังโบสถไมรื้อ เพียงกระเทาะปูนออกแลวก็ฉาบใหม แตงซุมประตูหนาตางใหม เอาไม

เกาบาง ไมพอก็หาไมมาเพิ่ม คาจางสมัยนั้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

ป ๒๕๐๕ เวลาทานอาพาธมาอยูโรงพยาบาลศิริราช ผลัดกันกับหลวงตาบัว     

สวนหลวงปูน้ันไปๆ มาๆ เพราะโบสถยังไมเสร็จ ตองกลับไปดูแลชางเขากำลังซอมโบสถ   

ก็มอบใหหลวงตาบัวใหทานอยูประจำหมออวย เกตุสิงห ซ่ึงเปนผูอำนวยการโรงพยาบาล

ศิริราชเขายกหองใหหลวงตาบัวหองหนึ่งสำหรับพักผอน ไปมาปฏิบัติหลวงปูธรรมเจดีย” 

ขบวนอัญเชิญโกศบรรจุศพ พระธรรมเจดีย จากกรุงเทพฯ มายัง วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี 



๑๐๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

รับสนองพระบัญชา 

แตเดิมน้ัน หลวงปูไมไดคิดวาจะอยูที่วัดโพธิสมภรณเปนเวลานานถึงเปนเจาอาวาส 

แตมาตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศฯ และเมื่อมีโอกาส

เขาเฝา ก็กราบทูลขอกลับมาอยูวัดบวรนิเวศฯ เพื่อศึกษาตอ แตทรงมีรับสั่งวา “ยังหาตัวแทน

ไมได” ตองจำใจอยูตอไป จนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศฯ 

สิ้นพระชนม ก็ยังไมละความตั้งใจเดิม พยายามจะกลับคืนวัดบวรนิเวศฯ ครั้นตอมา     

พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) ก็มาถึงแกมรณภาพอีกในป ๒๕๐๕  

เมื่อไดยอนระลึกถึงพระคุณที่ไดรับความอุปถัมภบำรุงดวยเมตตาธรรมตลอดมา   

ทั้งจากสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศฯ และพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) 

ตลอดบรรดาบูรพาจารย ทุกทานทุกองค หลวงปูจึงไดตั้งใจเสียสละรับเอาภารธุระในกิจการ

พระศาสนา เพ่ือสนองพระเดชพระคุณดวยความยินดีเต็มความสามารถท่ีจะทำได โดยได  

รับแตงตั้งใหเปนรักษาการเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ วัดราษฏร ตั้งแตวันท่ี ๑๑ ก.ค.     

พ.ศ. ๒๕๐๕ 

พุทธศาสนิกชนเฝารอรับขบวนอัญเชิญโกศบรรจุศพ พระธรรมเจดีย หนาพระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ 



๑๐๒ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรม

ราชานุญาตใหวัดโพธิสมภรณ เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และในปเดียวกัน   

หลวงปูก็ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ นับวาเปนเจาอาวาส รูปที่ ๓ 

รูปที่ ๑ พระครูธรรมวินยานุยุต (หนู) พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๔๖๕  

รูปที่ ๒ พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๐๕  

รูปที่ ๓ พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) พ.ศ. ๒๕๐๕-ปจจุบัน      

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป 



๑๐๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

สรางพระบรมธาตุธรรมเจดีย  

หลวงปูจันทรศรี ไดเลาใหฟงถึงแรงบันดาลใจในการริเริ่มสรางพระเจดีย ดังนี้ 

“เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ อาตมภาพไดไปเขาเฝา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

องคปจจุบันนี้ ทานไดมอบพระบรมสารีริกธาตุใหขาพเจาเอามาเก็บไวสักการบูชา ครั้นตอมา

อายุสังขารเขาสูวัยชรา เหมือนไมใกลฝงคิดถึงคุณพระพุทธศาสนาและครูบาอาจารย ดังนั้น

จึงปรารภสรางเจดียใหชื่อวา “พระบรมธาตุธรรมเจดีย” ไวเปนท่ีเก็บรักษาพระบรมสารี    

ริกธาตุและพระธาตุของหลวงปูมั่น ซึ่งเจาคุณธรรมเจดียไดมารักษาไว พอทานมรณภาพ   

ไปแลว อาตมภาพก็เก็บเอามารักษาไวให  

ครั้นเมื่อหลวงปูตกลงใจที่จะสรางพระเจดีย ก็นำดอกไม ธูปเทียน ไปกราบสักการะ

พระพุทธรัศมี พระประธานภายในพระอุโบสถ อธิษฐานบอกกลาวขอใหการกอสรางสำเร็จ

เรียบรอยดี และกลับไปที่กุฏิ ตอนคํ่าเมื่อไหวพระสวดมนตเสร็จแลว ก็นั่งภาวนา ตั้งจิต

อธิษฐานบอกกลาว พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล) วาจะสรางพระเจดียถวายหลวงปู 

ขอใหหลวงปูชวยใหการกอสรางสำเร็จ ก็ไดยินเสียงพระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล) ดังที่

หู บอกวา “เออ จะมีคนมาชวยหรอก”  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน  

พระบรมสารีริกธาตุ แกพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) เพื่อบรรจุ ณ พระบรมธาตุธรรมเจดีย 



๑๐๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม๑๐๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม



๑๐๕หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

กุศลเจตนาของหลวงปู  

หลวงปูจันทรศรี จึงเปนผูนำ คณะสงฆ ศิษยานุศิษยและพุทธสาสนิกชน ในการ

กอสราง “พระบรมธาตุธรรมเจดีย” โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

๑. เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   

สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตาประทานใหกับวัดโพธิสมภรณและ ที่ได รับ

พระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช 

๒. เพื่อบรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา ไวเปนแนวทางแกอนุชนรุนหลัง 

๓. เพื่อบรรจุพระธาตุอรหันตสาวก โดยเฉพาะบูรพาจารยแหงพระธุดงคกรรมฐาน 

อาทิ หลวงปูเสาร กนฺตสีโล หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต และศิษยานุศิษยองคสำคัญๆ ที่เปนเพชร

น้ำหนึ่งในวงศพระกรรมฐาน   

๔. เพ่ือประดิษฐานรูปเหมือน ชีวประวัติ และคติธรรม บูรพาจารย พระธุดงค

กรรมฐาน องคสำคัญๆ ไดแก หลวงปูเสาร กนฺตสีโล, หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต, หลวงปูสิงห  

ขนฺตยาคโม,หลวงปูเทสก เทสรํสี, หลวงปูออน าณสิริ, หลวงปูหลุย จนฺทสาโร, หลวงปูขาว 

อนาลโย, หลวงปูฝน อาจาโร, หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน เปนตน 

๕. เพื่อประดิษฐาน อัฐบริขาร รูปเหมือน ชีวประวัติและคติธรรมไวเปนอนุสรณแด

พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) อดีตเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณและพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี 

จนฺททีโป) เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณองคปจจุบัน    

๖. เพื่อนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗. เพื่อนอมเกลาฯถวายเปนพระกุศลเนื่องในวาระอันเปนมงคลที่พระเจาหลานเธอ 

พระองคเจาพัชรกิติยาภา ไดเสด็จมาทรงงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี   

๘. เพื่อเปนปูชนียสถานศูนยรวมจิตใจ คูแผนดินไทย ควรแกการกราบไหวสักการ

บูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ ตราบนานเทานาน 

“พระบรมธาตุธรรมเจดีย” ประกอบดวย ๔ สวน หลัก คือ 

๑.  พระเจดียพิพิธภัณฑ 

๒.  พระระเบียงพระเจดีย 



๑๐๖ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

๓.  ศาลามงคลธรรม 

๔.  สำนักงานทำนุบำรุง  

พระเจดียพิพิธภัณฑ มีลักษณะเปนอาคารรูปทรงแปดเหลี่ยม มีหองโถง ๓ ชั้น ฐาน

กวาง ๑๒ เมตร ความสูง ๓๘ เมตร มีลักษณะผสมผสานสัญลักษณของอีสานตอนบนและ

อารยธรรมลุมแมน้ำโขง 

หองโถงชั้นที่ ๑    

ภายนอก จารึกคติธรรมพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) และพระอุดมญาณโมลี  

(หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) พระบรมธาตุธรรมเจดีย และคำอุทิศมหากุศล  

ภายใน เปนที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาธรรมเจดีย  รูปเหมือน อัฐบริขาร ของ 

พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) และพระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) และรูป

เหมือน อัฐิธาตุของ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน)  

หองโถงชั้นที่ ๒  

ภายนอก จารึกพุทธโอวาทและ คติธรรมหลวงปูเสาร กนฺตสีโล หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต 

ภายใน เปนที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีศรีรัตนอุดมญาณโมลี (พระแกวมรกต

จำลอง) พระพุทธโคดม และพระพุทธเมตไตรย ภายในพระเกศประดิษฐานพระบรมสารี   

ริกธาตุรูปเหมือน อัฐิธาตุ ของหลวงปูเสาร กนฺตสีโล และ หลวงปูมั่น ภูริทัตฺโต  

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในหัวขอเรื่องปฏิปทาพระธุดงคกัมมัฏฐานโดยมี วัตถุประสงค 

ของการวาดภาพ ดังนี้ 

๑. เพื่อสื่อใหเห็นถึงเรื่องราว การดำเนินปฏิปทา ในการใชชีวิตเย่ียงพระธุดงค

กรรมฐาน ผูมุงปฏิบัติเพื่อความพนทุกข ตามแบบอยางพระบูรพาจารยหลวงปูเสาร กนฺตสีโล  

หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต โดยมีพระธรรมวินัย เปนหลักพื้นฐานในเบื้องตน อาศัยธุดงควัตร ๑๓  

ขันธวัตร ๑๔ และกรรมฐาน ๕ เปนหลักในการบำเพ็ญ  

๒. เพื่อสื่อใหเห็นถึงความเกี่ยวโยง ระหวางตนกำเนิดวงศธรรมยุต และวงศ   

พระธุดงคกรรมฐาน  

๓. เพ่ือสื่อใหเห็นถึงความเปนมาในการกอสรางพระบรมธาตุธรรมเจดีย โดยมี 

พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) เปนผูนำ พรอมดวยคณะศิษยฝายบรรพชิตและ



๑๐๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

คฤหัสถ และพระเจาหลานเธอฯพระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงมีจิตศรัทธาใหความสนพระทัย

อุปถัมภบำรุง การกอสรางพระบรมธาตุธรรมเจดีย จนสำเร็จลุลวงไปดวยดี    

๔. เพื่อสื่อใหเห็นถึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ อันเปนปูชนียสถานท่ีสำคัญในแถบอีสานและลุม

แมน้ำโขง ไดแก พระธาตุหลวง พระธาตุพนม และพระบรมธาตุธรรมเจดีย  

๕. เพื่อสื่อใหเห็นถึงเรื่องราวในสุบินนิมิต ของทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต  

๖. เพ่ือสื่อใหเห็นถึงเทวทูตทั้ง ๔ อันเปนเครื่องเตือนสติ ไมใหใชชีวิตดวยความ

ประมาทมัวเมา   

หองโถงชั้นที่ ๓ 

ภายนอก จารึกพุทธโอวาท และทศบารมี 

ภายใน เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในพระธรรมธาตุเจดีย ซ่ึงไดรับ

พระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ประมุขฝายอาณาจักร 

และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประมุขฝายศาสนจักร  

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวสังเวชนียสถานทั้ง ๔    



๑๐๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

ภายนอกพระบรมธาตุธรรมเจดีย 



๑๐๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ภายใน ชั้น ๒ พระบรมธาตุธรรมเจดีย 

ภายใน ชั้น ๓ พระบรมธาตุธรรมเจดีย 



๑๑๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

ภายใน ชั้น ๑ พระบรมธาตุธรรมเจดีย 



๑๑๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ประวัติวัดโพธิสมภรณ 

สถานที่ตั้งวัด 

วัดโพธิสมภรณ ตั้งอยูถนนเพาะนิยม เลขท่ี ๒๒ ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี อยูทางทิศตะวันตกของหนองประจักษ มีเนื้อที่ ๔๐ ไร   

ความเปนมา 

วัดโพธิสมภรณเริ่มสรางเมื่อป พ.ศ. ๒๔๔๙ ตอนปลายสมัยรัชกาลท่ี ๕ แหงกรุง

รัตนโกสินทร โดยมหาอำมาตยตรี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศา-      

ภิบาล มณฑลอุดร ไดพิจารณาเห็นวาในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี มีเพียงวัดมัชฌิมาวาส    

วัดเดียวเทานั้น สมควรที่จะสรางวัดขึ้นอีกสักวัดหนึ่ง จึงไดไปสำรวจดูสถานที่ทางดานทิศใตของ 

“หนองนาเกลือ” ซึ่งเปนหนองน้ำกวางใหญ อุดมไปดวยเกลือสินเธาว มีปลาและจระเขชุกชุม  

(ตอมาภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปน “หนองประจักษ” เพื่อเปนอนุสรณแด กรมหลวงประจักษ

ศิลปาคมผูกอตั้งเมืองอุดรธานี) เห็นวาเปนทำเลที่เหมาะสมควรแกการสรางวัดไดเพราะเปน

ที่ราบปาละเมาะ เงียบสงบดี ไมใกลไมไกลจากหมูบานมากนักและอยูใกลแหลงน้ำ 

พระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ (อดีต) 



๑๑๒ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

เม่ือตกลงใจเลือกสถานที่ไดแลว ก็ไดชักชวนราษฎรในหมูบานหมากแขง ถากถางปาจน

ควรแกการปลูกกุฏิ ศาลาโรงธรรม สำหรับใชเปนท่ีบำเพ็ญบุญ และเปนท่ีถือน้ำพระพิพัฒน  

สัตยาประจำปของหนวยราชการ ใชเวลาสรางอยูประมาณ ๑ ป ในระยะแรกชาวบานเรียกวา 

“วัดใหม” เพราะแตเดิมมีเพียงวัดมัชฌิมาวาส ซ่ึงชาวบานเรียกวา “วัดเกา” ดวยพบรองรอย

เปนวัดรางมากอน มีเจดียศิลาแลงเกาแกและพระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก และไดกราบ

อาราธนา พระครูธรรมวินยานุยุต (หนู) เจาคณะเมืองอุดรธานี จากวัดมัชฌิมาวาสมาเปน   

เจาอาวาสวัด 

ตั้งชื่อ 

พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) ไดนำความข้ึนกราบทูลขอช่ือตอ พระเจา 

วรวงศเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ ไดทรง

ประทานนามวา “วัดโพธิสมภรณ” เพื่อใหเปนอนุสรณแด พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร     

(โพธิ เนติโพธิ) ผูสรางวัดนี้ 

รวมใจพัฒนา 

ประมาณ ๓ ปตอมา พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร กับทานเจาอาวาสก็ไดเริ่มสรางโบสถ 

ไมข้ึน พอเปนที่อาศัยทำอุโบสถสังฆกรรม ครั้นตอมา ก็ไดเริ่มสรางโบสถกอดวยอิฐ ถือปูน  

พระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ (ปจจุบัน) 



๑๑๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

โดยใชผูตองขังในเรือนจำเปนแรงงาน โดยพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรเปนชางผูควบคุมการ

กอสรางเอง แตยังไมแลวเสร็จ ทานก็ไดถึงแกกรรมเสียกอนเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๕ 

สำหรับพระครูธรรมวินยานุยุต ทานมาอยูใหเปนคร้ังคราวบางปก็มาจำพรรษาเพื่อฉลอง

ศรัทธาของพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรบาง มีพระรูปอ่ืนมาจำพรรษาแทนบาง ตอมาเมื่อทาน

ชราภาพมากแลวคณะศิษยและลูกหลานทางเมืองหนองคาย เห็นพองกันวา ควรอาราธนาทาน

ไปอยูจำพรรษาท่ีวัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสะดวกในการปรนนิบัติ และไดมรณภาพ  

ณ ที่นั้น 

เสาะหาผูนำ 

ในป พ.ศ. ๒๔๖๕ มหาเสวกโท พระยาราชนุกูลวิบูลยภักดี (อวบ เปาโรหิตย) ข้ึนดำรง

ตำแหนงอุปราชมณฑลภาคอีสาน และเปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรธานีดวย (ตอมาไดเลื่อน

บรรดาศักดิ์เปนเจาพระยามุขมนตรี ศรีสมุหพระนครบาล) ไดมาเสริมสรางวัดโพธิสมภรณตอ 

โดยขอขยายอาณาเขตใหกวางออกไป ตลอดถึงกอสรางเสนาสนะเพิ่มเติมอีกหลายหลัง  

พรอมกับสรางพระอุโบสถตอจนแลวเสร็จ และจัดการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหเปนหลักฐาน  

ทั้งเห็นวาภายในเขตเทศบาลของจังหวัดนี้ ยังไมมีวัดธรรมยุติกนิกายสักวัด สมควรจะตั้งวัดนี้ 

ใหเปนวัดของคณะธรรมยุตโดยแท 

เม่ือกิจการพระศาสนาไดเจริญกาวหนาขึ้นโดยลำดับเชนนี้ แตวายังขาดพระภิกษุผูเปน 

เจาอาวาส เจาพระยามุขมนตรีฯ จึงไดปรึกษาหารือกับพระเทพเมธี (ติสฺโส อวน) เจาคณะ

มณฑลอุบลราชธานี โดยมีความเห็นพองตองกันวา สมควรจัดพระเปรียญเปนเจาอาวาส      

วัดโพธิสมภรณเพื่อจะไดบริหารกิจการพระศาสนา ฝายปริยัติธรรมและฝายวิปสสนาธุระ ให

กวางขวางยิ่งขึ้น ดังนั้น เจาพระยามุขมนตรีฯ จึงนำความคิดเห็นกราบเรียนตอพระศาสนโสภณ  

เจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ กอน แลวจึงนำความข้ึนกราบทูลพระเจาวรวงศเธอ  

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิธฯ ขอพระเปรียญ ๑ รูป จากวัด 

เทพศิรินทรฯ ไปเปนเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณสืบไป สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ จึงทรงรับส่ังให

เจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เลือกเฟนพระเปรียญ ก็ไดพระครูสังฆวุฒิกร (จูม พนฺธุโล)   

ป.ธ. ๓ น.ธ.โท ฐานานุกรมของทาน ซึ่งไดศึกษาเลาเรียนอยูในสำนักวัดเทพศิรินทรฯ เปนเวลา

ถึง ๑๕ ป วาเปนผูเหมาะสมทั้งยังเปนที่ชอบใจของเจาพระยามุขมนตรีฯ อีกดวย เพราะทานเคย

เปนผูอุปถัมภบำรุงอยูกอนแลว พระครูสังฆวุฒิกร (จูม พนฺธุโล) จึงไดยายจากวัดเทพศิรินทรฯ  

กรุงเทพฯ ไปเปนเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ ตั้งแตปกุน พ.ศ. ๒๔๖๖ วัดโพธิสมภรณ จึงเปน  

วัดของคณะธรรมยุตตั้งแตบัดนั้นมาจนถึงปจจุบัน 



๑๑๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

หลักธรรมเจดีย 

วัดโพธิสมภรณ ในระยะนั้นยังมีสภาพเปนปาละเมาะอยูมีเสนาสนะช่ัวคราวพอคุมแดด  

คุมฝน บริเวณโดยรอบก็ยังเปนปา ไมคอยมีบานเรือน เงียบสงบ อาหารบิณฑบาตตามมี   

ตามได น้ำใชก็ไดจากบอบาดาลในวัด ซ่ึงพระเณรชวยกันตักหาบมาใสตุมใสโอง พระเณรระยะ

แรกยังมีนอย ทั้งอัตคัดกันดารในปจจัยสี่ แตดวยความมุงมั่นตั้งใจที่จะบริหารกิจการพระศาสนา

ใหเจริญกาวหนา พระครูสังฆวุฒิกร (จูม พนฺธุโล) ไดทุมเทพัฒนาวัดในทุกๆ ดาน สวนที่เปน

ศาสนวัตถุนั้น ทานไดบูรณะซอมแซมและสรางเสริมเพิ่มเติมใหมั่นคงถาวร อาทิเชน กุฏิกออิฐ

ถือปูน ๒ ชั้น ๓ หลัง กุฏิไม ชั้นเดียว ๑๗ หลัง ศาลาการเปรียญ ไมชั้นเดียว ๑ หลัง โรงเรียน

พระปริยัติธรรม ๑ หลัง โรงเรียนภาษาไทย ๑ หลัง โดยแตละหลังสูง ๒ ชั้น ผนังกออิฐถือปูน 

พื้นไมตะเคียนทอง หลังคามุงกระเบื้องดินเผา สิ้นเงินหลังละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  

สำหรับพระอุโบสถ ไดกอสรางจนแลวเสร็จ โดยพระยามุขมนตรีฯ (อวบ เปาโรหิตย)   

เปนผูอุปถัมภมีความกวาง ๑๒.๔๗ เมตร ยาว ๒๗.๘๕ เมตร สูงจากพื้นถึงอกไก ๒๒.๓๐ เมตร 

มีเสาอยูภายใน ๑๖ ตน ไมมีชอฟาใบระกา ไมมีมุขหนา มุขหลัง ผนังกอ อิฐถือปูนหนา      

๗๕ ซ.ม. โครงหลังคาใชไมเนื้อแข็งทั้งหมด มุงดวยกระเบื้องดินเผา พื้นปูดวยกระเบื้องดินเผา 

สิ้นเงินคากอสราง ๓๐,๐๐๐ บาท 

สวนที่เปนศาสนทายาทนั้น ทานไดเอาใจใสท้ังฝายปริยัติและปฏิบัติ โดยไดจัดบริหาร  

การศึกษาพระปริยัติธรรม ไดแก นักธรรมชั้นตรี, โท, เอก และแผนกบาลีไวยากรณ (ตั้งแต

เปรียญ ๓ ประโยค ถึงเปรียญ ๕ ประโยค ซึ่งมีพระภิกษุสามเณรจากจังหวัดตางๆ ในมณฑล

อุดรธานี   มาศึกษาเลาเรียนอยูในวัดโพธิสมภรณ และสอบไลในสนามหลวงไดเปนจำนวนมาก 

นับเปนสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงเปนที่นิยมยกยอง ในฝายวิปสสนาธุระ ไดจัดใหมีการอบรม 

กรรมฐานควบคูกันไปดวย เพื่อฝกหัดขัดเกลาบมเพาะนิสัยพระเณร ใหมีความประพฤติ

เรียบรอย ดีงาม ตามพระธรรมวินัย 

เมื่อวันที่ ๖-๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ไดประกอบพิธีผูกพัทธสีมาวัดโพธิสมภรณ 

โดยมีพระศาสนโสภณ (เจริญ าณวโร) เจาคณะรองคณะธรรมยุต เจาอาวาสวัดเทพ        

ศิรินทราวาส กรุงเทพฯ เปนประธานในการผูกพัทธสีมา ในวันท่ี ๖ เดือน มีนาคม         

พ.ศ. ๒๔๖๗ มีพระเทพเมธี (อวน ติสฺโส) เจาคณะมณฑลอุบลราชธานี และพระมหาจูม พนฺธุโล 

เจาอาวาส วัดโพธิสมภรณ พรอมดวยพระสงฆ ๕๒ รูป รวมในพิธีอยูดวย 

พ.ศ. ๒๔๙๗ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) ทรงมี

พระบัญชาให พระครูสิริสารสุธี (จันทรศรี จนฺททีโป) ไปอยูวัดโพธิสมภรณ เพื่อชวยแบงเบา

ภาระของพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) เนื่องดวยชราภาพมากแลว 



๑๑๕หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ตอมา พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๕  พระธรรมเจดีย ไดใหชางตอเติมมุขหนา มุขหลัง ของ    

พระอุโบสถอีกดานละ ๖ เมตร จึงยาว ๔๐ เมตร พอดี ตลอดถึงไดเปล่ียนแปลงหลังคาเปน 

สามลดสามชั้น มุงดวยกระเบื้องเคลือบดินเผา มีชอฟาใบระกา โดยมอบหมายให พระสิริสารสุธี

เปนผูควบคุม นับเปนพระอุโบสถที่สวยงามในภาคอีสานอีกหลังหนึ่ง 

พ.ศ. ๒๕๐๕ พระธรรมเจดีย อาพาธดวยโรคนิ่วในถุงน้ำดีและถึงแกมรณภาพดวย   

ความสงบ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ โรงพยาบาลศิริราช คณะศิษยานุศิษย   

ไดรวมกันบริจาคทรัพยสรางเมรุถาวร และศาลาบำเพ็ญกุศลศพ ๒ หลัง ไดแก ศาลาประจงจิตต  

และศาลาสามพระอาจารย เพื่อเปนอนุสรณและเปนที่พระราชทานเพลิงศพดวย 

จันทรศรีผองเพ็ญ 

แตเดิมนั้น พระสิริสารสุธี (จันทรศรี จนฺททีโป) ไมไดคิดวาจะไดมาอยูวัดโพธิสมภรณ 

เปนเวลานาน ดวยมาตามพระบัญชาของเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง      

วชิรญาณวงศฯ เมื่อกลับไปเขาเฝา สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ ณ วัดบวรนิเวศ เพื่อกราบทูล   

ขอกลับมาอยูสำนักเดิม ดวยมีความประสงคจะศึกษาเลาเรียนใหสูงยิ่งๆ ขึ้นไป พระองค     

ทรงรับสั่งวา ยังหาตัวแทนไมได ก็เลยตองอยูตอไปจนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง

วชิรญาณวงศฯ สิ้นพระชนมก็ยังไมละความตั้งใจเดิม อยูตอมา พระธรรมเจดียก็มาถึงแก

มรณภาพลงอีก ทานก็ไดยอนระลึกถึงพระคุณท่ีไดรับความอุปถัมภบำรุง ดวยเมตตาธรรม

ตลอดมา ทั้งจากสมเด็จพระสังฆราชเจาฯ พระธรรมเจดียตลอดบรรดาบูรพาจารย ทุกทาน   

ทุกองค จึงไดตั้งใจเสียสละ รับเอาภารธุระในกิจการพระศาสนาเพื่อสนองพระเดชพระคุณ    

ดวยความยินดีเต็มความสามารถที่จะทำได 

ในเวลาตอมา วัดโพธิสมภรณ ไดปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปจากยุคแรกๆ เปนอันมาก     

มีความเจริญกาวหนาไปอยางดี ดวยบรรดาศิษยยานุศิษย และสัทธิวิหาริกของพระธรรมเจดีย 

โดยเฉพาะบรรดาครูบาอาจารยกรรมฐาน สายทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ก็มีเปน    

จำนวนมาก ตางเจริญงอกงามเปนกำลังสำคัญในการเผยแผพระศาสนาในฝายคฤหัสถก็เจริญ

กาวหนาในทางบานเมือง ตลอดถึงประชาชนตางก็มีความตื่นตัวสนใจในพระศาสนา ก็ไดชวยกัน

ทำนุบำรุงวัดโพธิสมภรณ ใหเจริญรุงเรืองสืบตอมา 

พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยมีนักเรียนตามโรงเรียน   

ตางๆ มาเรียน ตั้งแตชั้น ป.๕ จนถึงมัธยมตน เพื่ออบรมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ     

ในพระพุทธศาสนาใหถูกตองลึกซึ้ง ยิ่งขึ้น 
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วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงโปรดเกลาฯ   

พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหวัดโพธิสมภรณเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ใหพระราชเมธาจารย (จันทรศรี จนฺททีโป ป.ธ.๔)  

เปนเจาอาวาสโพธิสมภรณ 

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพัด, ยาม, ใบยก-

ยองเปนวัดพัฒนาตัวอยาง 

พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดตั้งศูนยศึกษาบาลีอีสาน (ธรรมยุต) ที่วัดโพธิสมภณ โดยความเห็นพอง

ตองกันของพระสังฆาธิการทุกระดับในภาค ๘-๙-๑๐-๑๑ เปนตนมาจนกระทั่งบัดนี้ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดตั้งศูนยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดอุดรธานี 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ 

จำนวน ๙ องค ใหกับพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) เจาอาวาส วัดโพธิสมภรณ 

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) วางศิลา

ฤกษ พระบรมธาตุธรรมเจดีย ไวเปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คูแผนดินไทย 

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ แกพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) เพื่ออัญเชิญ    

ไปประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุธรรมเจดีย วัดโพธิสมภรณ 

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

เสด็จพระราชดำเนินเปนประธานงานฉลองสมโภช พระบรมธาตุธรรมเจดีย และบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ ณ พระบรมธาตุธรรมเจดีย วัดโพธิสมภรณ 

ลำดับเจาอาวาส 

รูปที่  ๑ พระครูธรรมวินยานุยุต (หนู)         พ.ศ.  ๒๔๕๐-๒๔๖๕ 

รูปที่  ๒ พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล)         พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๐๕ 

รูปที่  ๓ พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) พ.ศ. ๒๕๐๕-ปจจุบัน 



๑๑๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป
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ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัด  

พระพุทธรูปทองสำริด เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามวาพระพุทธรัศมี หนาตักกวาง 

๑.๕๕ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร อายุประมาณ ๖๐๐ ป สมัยสุโขทัย เปนพระประธานในพระอุโบสถ 

และพระประธานองคนี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไวในพระเศียรดวย 

พระพุทธรูปศิลาแลง เปนพระพุทธรูปปางประทานพร สูง ๙๕ เซนติเมตร กวาง ๒๔ 

เซนติเมตร สมัยลพบุรี อายุประมาณ ๑,๓๐๐ ป ประดิษฐานอยูหลังพระอุโบสถ พระพุทธรูป

องคนี้ชาวเมืองอุดรใหความเคารพนับถือเปนอยางมาก มักจะมีคนมากราบไหวขอพรอยูเสมอ           

 ตนพระศรีมหาโพธิ์  เปนตนโพธิ์ท่ีรัฐบาลประเทศศรีลังกา มอบใหรัฐบาลไทย ในสมัย

จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดนำมาปลูกไวเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๔ 

รอยพระพุทธบาทจำลอง ทำดวยศิลาแลง อายุประมาณ ๑๐๐ ปเศษ 

ตูพระไตรปฎกลายทองลดน้ำ สรางในพระนามเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา

นครินทร เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๒ 

พระบรมธาตุธรรมเจดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมหามงคล สมควรแก      

การสักการบูชา สรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๘ แหง ของจังหวัด 

อุดรธานี ท่ีพุทธศาสนิกชนใหความเคารพเลื่อมใสอยางสูง ตองเดินทางมาสวดมนต ไหวพระ  

นั่งภาวนาหรือกราบไหวสักการะ เพื่อความเปนศิริมงคลแกตนเองและครอบครัวเปนจำนวนมาก  

โดยเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จะเนืองแนน ลนหลามไปดวยสาธุชน ที่เปยมลนดวย

จิตศรัทธา 
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ปฏิปทาในปจฉิมสมัย 

กวาจะผานพนศตวรรษ 

หลวงปูเปนพระมหาเถระ ผูรัตตัญู เขาสูรมเงาแหงพระพุทธศาสนา เริ่มจากเปน

เด็กวัดเพื่อศึกษาเลาเรียนตามความประสงคของมารดาและความพอใจของตนเองตั้งแตอายุ 

๑๐ ป จากน้ันก็เร่ิมชีวิตในรมผากาสาวพัตร ตั้งแตอายุ ๑๔ ป เรื่อยมา ตราบจนอายุจะ  

ครบ ๑๐๑ ปในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พรรษา ๘๐ ทานใชชีวิตอยูในสมณเพศ   

เริ่มตนที่ ฝายมหานิกายและตอมาญัตติเปนฝายธรรมยุต เคยเที่ยววิเวกปฏิบัติภาวนาตาม 

ปาเขา และจากนั้นไดไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ หลวงปูจึงเปนผูมีโอกาสดี ที่ได

เรียนรูทั้งหลักปริยัติและหลักปฏิบัติ ทำใหทานดำรงชีวิตอยูในครรลองแหงศีลธรรมมาตลอด

รอดฝง จนกระทั่งปจจุบัน  

อนึ่งในวัยเด็ก ไมทันรูเดียงสา ทานก็ยังตระหนักในบาปบุญคุณโทษ รูจักละเวนในสิ่ง

ที่ไมดี โดยเฉพาะการเบียดเบียน ทำลายชีวิตสัตว แทบจะเรียกไดวาในชีวิตของทาน มีนอย

ที่สุด ปรารถนาใหสัตวทั้งหลายอยูเย็นเปนสุข ไมอาฆาตจองเวร ผูกโกรธพยาบาท ไมถือสี

ถือสา ใหอภัยแกสัตว บุคคลทั้งปวงแมจะมาเบียดเบียนก็ตาม เปนผูวานอนสอนงาย เคารพ

ออนนอมในผูใหญ ไมกระดางถือตัว กิริยามารยาท สุภาพเรียบรอย ออนโยน ตั้งอยูในพรหม

วิหารธรรม ดังที่พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน) กลาวไววา 

“ทานเจาคุณวัดโพธิ์นี้กิริยานิสัยทานดีนะเรียบรอยๆ มาตั้งแตตน...” 

ตั้งแตทานเขามาอยูในรมผากาสาวพัตร เริ่มตนท่ีความเปนสามเณร ในวัยเด็กเพียง 

๑๔ ขวบ ก็ตั้งใจรักษาศีล มิใหดางพรอยหรือขาดทำลาย ทามกลางหมูเพื่อนสามเณร ที่ยัง

ซุกซน สนุกสนาน กำลังกินกำลังนอน  ตางพากันละเลยลวงเกินสิกขาบทบาง  ทานสามารถ

หักหามใจ ไมประพฤติผิดศีลธรรมไปตามเพื่อนๆ ทั้งยังบอกเตือนและหามเพื่อนๆ มิให

กระทำความผิด เพราะมีความละอายและเกรงกลัวตอบาปมาประจำนิสัยดั้งเดิม ประกอบกับ

ไดเขารับการอบรมบมนิสัยตั้งแตเปนสามเณรนอย กับครูบาอาจารย พระธุดงคกรรมฐานสาย

หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ซึ่งมาเผยแผธรรม ณ จังหวัดขอนแกน ทำใหทานดำรงมั่นในหลักธรรม

วินัย สำรวมระวังความประพฤติของตนใหอยูในกรอบแหงศีลธรรม นำพาใหชีวิตในสมณเพศ

ของทาน รอดพนจาก ความเสื่อมเสียใดๆ เจริญงอกงามเติบใหญในพระพุทธศาสนา กลาย
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มาเปนพระมหาเถระผูรัตตัญูเปนพระอุปชฌายผูเปยมดวยเมตตา รุงเรืองดวยจตุรพิธพรชัย

ทั้งสี่ เปนศูนยรวมศรัทธาของศิษยานุศิษยและพุทธศาสนิกชน ผูใฝหาสันติสุขอันแทจริง 

ปจจุบันหลวงปู อายุยางเขา ๑๐๒ ป กวาจะมาถึงวันนี้ หลวงปู ไดกาวผานชวงเวลา

ที่วิกฤติ ในเรื่องสุขภาพ ถึง ๒ ครั้ง ในชวงเวลาเพียง ๑ ป และในวัยลวง ๑๐๐ ป มาดวย

ความราบรื่น อยางที่หาไดโดยยาก สอแสดงใหเห็นถึงอานิสงสผลบุญโดยแทจริง ที่บันดาล 

สิ่งอันนาปรารถนาใหบังเกิดแกหลวงปู สมดังคำตรัสของพระพุทธเจาที่วา  

“สิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร ชอบใจ แตไดโดยยาก ๕ อยาง คือ อายุ วรรณะ สุข 

ยศ และสวรรค ทั้ง ๕ อยางน้ี ไมสามารถมีไดดวยการออนวอน...ผูใครจะไดสิ่งเหลานี้   

ควรบำเพ็ญปฏิปทา ที่จะทำใหไดสิ่งเหลาน้ีจึงจะได ผูใหส่ิงท่ีนาพอใจ ยอมไดส่ิงท่ีนาพอใจ 

ผูใหสิ่งที่เลิศ ประเสริฐและประเสริฐสุด ยอมไดสิ่งที่เลิศ ประเสริฐและประเสริฐสุด...” 

อายุ วรรณะ สุข และยศ ท่ีปรากฏขึ้นกับหลวงปู ยอมเปนอุทาหรณอยางเปน     

รูปธรรม ในเรื่องหลักกรรมและผลของกรรม ที่ตามใหผลแกผูกระทำ โดยไมลำเอียง ไมเลือก

ที่รัก มักที่ชัง ไมขึ้นกับความเชื่อหรือไมเชื่อของผูใด ไมมีท่ีลับท่ีแจง ยอมติดตามบุคคลนั้น 

ไปเหมือนเงาตามตัว รอกาลที่จะใหผล อันสมควรแกเหตุนั้นๆ เหตุดี ยอมใหผลเปนความสุข

ในภายหลัง เหตุชั่ว ยอมใหผลเปนความทุกขในภายหลัง  

ดังจะกลาวถึงเหตุการณอาพาธหนักที่ผานมาโดยสังเขป เพื่อประกอบการพิจารณา

ของวิญูชนทั้งหลาย ใหเพิ่มพูนความศรัทธาเล่ือมใสอันประกอบดวยปญญาเปนเครื่อง   

สองทางและปฏิบัติตนใหเหมาะสมในฐานะศิษยและพุทธศาสนิกชน พึงกระทำเพื่อปฏิบัติบูชา

แดหลวงปู โดยชอบยิ่ง ตามหลักพระธรรมวินัย 

อาพาธหนักครั้ง ที่ ๑ 

หลวงปู มีโรคประจำตัวที่สำคัญ คือภาวะล้ินหัวใจหลอดเลือดแดงใหญตีบ (aortic 

stenosis) รวมกับ ภาวะหัวใจเตนไมสม่ำเสมอ (sick sinus syndrome) แตไมมีกลามเนื้อ

หัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ก็เปนการเส่ือมสภาพตามวัย เชน โรคขาดไทรอยดฮอรโมน    

โรคกระดูกพรุน โรคไขกระดูกฝอ เปนตน กอนหนานี้ก็มีอาการอาพาธบาง เชน เปนไขหวัด 

หรือบางครั้งเปนโรคปอดบวม ตองเขานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล แตก็ไมถึงกับรุนแรง

มากนัก โดยปกติหลวงปูจะระมัดระวังในเรื่องสุขภาพ และยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของ
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แพทยบอยครั้งทานจะบันทึกอาการอาพาธและคำแนะนำตางๆ ไวดวยตนเอง เพื่อเตือน

ความจำ ดวยความละเอียดถี่ถวน ดังเชน 
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ตนเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลวงปู บนเจ็บเล็กนอย ท่ีกระพุงแกมดานซาย 

เวลาฉันภัตตาหาร เปนมา ๒-๓ วัน พระอุปฏฐาก จึงกราบขอโอกาสดูในชองปาก สังเกต

เห็นกอนเนื้อขนาดเทาปลายนิ้วกอยที่ 

กระพุงแกมดานซายลักษณะผิดปกติ จึงกราบนิมนตหลวงปู ไปตรวจวินิจฉัยที่ 

รพ.วัฒนา แพทยไดตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ พบวาเปนเนื้องอกชนิดลุกลาม คณะแพทย รพ.จุฬาฯ 

จึงกราบอาราธนานิมนตหลวงปู ไปตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติมโดยละเอียด ที่ รพ.จุฬาฯ    

หลวงปู รับนิมนต และเดินทางเขาพักรักษาอาการอาพาธ ณ ตึกวชิรญาณวงศ ชั้น ๔ 

รพ.จุฬาฯ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห  

คณะแพทยผูเชี่ยวชาญ ดานตางๆ ไดทำการตรวจเพิ่มเติมโดยละเอียด รวมถึง

ประเมินความพรอมดานสุขภาพหากตองเขารับการผาตัด และไดประชุมสรุปความเห็น 

กราบเรียนถวายหลวงปู วานาจะเปนโรคเนื้องอกกระพุงแกมซายชนิดลุกลาม ระยะเริ่มแรก  

สันนิษฐานวา สาเหตุเกิดจากการระคายเคืองของการเคี้ยวหมาก รักษาโดยการผาตัด หาก

สามารถนำกอนเน้ืองอกออกไดหมด ก็ไมจำเปนตองฉายแสงหรือใหยาเคมีบำบัด และกราบ

อาราธนานิมนตหลวงปู เขารับการผาตัด หลวงปู ตอบรับนิมนต และเขารับการผาตัด ในวัน

ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ใชเวลาผาตัดนาน ๓ ชั่วโมงครึ่ง ผลการผาตัดเปนไปดวย

ความเรียบรอย สามารถนำกอนเน้ืองอกออกไดหมดและใชปลายลิ้นสวนบนครึ่งดานซายมา

ปดแผลจากการเลาะเน้ือที่กระพุงแกมซายไปจนหมด โดยเหลือปลายล้ินสวนบนครึ่งดานขวา

ไวเพียงพอสำหรับการกลืนและการพูด ซ่ึงจะคอยๆ ดีขึ้นในระยะ ๖ เดือน-๑ ป หลังการ

ผาตัด จากน้ันคณะแพทยกราบอาราธนานิมนตหลวงปูเขาพักที่หนวยไอซียู ศัลยกรรม    

ตึก สิรินธร ชั้น ๒ เมื่อปลอดภัยดีแลว พนระยะอันตราย ถอดทอชวยหายใจออกได ไมพบ

ภาวะแทรกซอนเฉียบพลันหลังการผาตัด จึงกราบอาราธนานิมนตหลวงปูเขาพักฟนที่ตึก   

วชิรญาณวงศ ชั้น ๔ 

หลังการผาตัดวันที่ ๒ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงโปรดให 

กรมวังผูใหญ เชิญแจกันดอกไมที่ทรงกรุณา ประทานมาถวายสักการะ และสอบถามอาการ

อาพาธของหลวงปู คณะศิษยานุศิษยตางรูสึกสำนึกในพระคุณเปนลนพน 

ในชวงสัปดาห แรกหลังผาตัด หลวงปู รูสึกปวดมากบริเวณแผลผาตัดและอาการ

ปวดคอยทุเลาลงเปนลำดับ งดน้ำและอาหารทางปาก โดยใหสารน้ำและอาหารทางหลอด

เลือด พูดไมไดชัดเจน ตองเขียนขอความเพื่อสื่อความประสงคของหลวงปู แกพระอุปฏฐาก  
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วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมให นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี  อัญเชิญแจกันดอกไมพระราชทาน 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไปถวายแด หลวงปูจันทรศรี ขณะพำนักรักษาอาการ

อาพาธ ณ ตึกวชิรญาณวงศ ชั้น ๔ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ คณะศิษยานุศิษย 

ตางรูสึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน 

 ในชวงสัปดาห ที่ ๒-๓ หลังผาตัด หลวงปู อาการดีขึ้นมาก ยังคงตองงดน้ำและ

อาหารทางปาก แผลผาตัดเริ่มประสานสนิทกันมากขึ้น น้ำเหลืองท่ีซึมออกมาจากทอระบาย 

ก็นอยลงเปนลำดับ เสียงพูดชัดเจนขึ้นจับใจความได 

ในชวงสัปดาห ที่ ๔ หลังผาตัด แผลประสานกันสนิทดี เริ่มใหทานอาหารเหลว  

คอยเพิ่มขึ้นทีละนอย โดยมีนักกายภาพบำบัดมาชวยฝกการกลืนและการพูด นับเปนชวง 

เวลาที่เหนื่อยยากเปนอยางยิ่ง เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพของอวัยวะภายในชองปากและ

ริมฝปาก หลังผาตัด ทำใหกลืนยาก ตองระวังสำลักและยังคงปวดแผลในเวลากลืน โดยใช 

วิธีคอยๆ ฉันทีละนอย และคอยๆ เพิ่มปริมาณขึ้นตามลำดับ หากเหนื่อยหรือสำลักก็หยุด

หลวงปูรับมอบแจกันดอกไมพระราชทาน จากนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี  

(วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) 



๑๒๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

พักรอกอน ดวยความอดทน เขมแข็ง และความพยายามอันยอดเยี่ยมของหลวงปู ทำใหทาน

สามารถกลับมาฉันอาหารทางปากไดตามปกติอีกครั้งหนึ่ง  

ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะแพทย พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   

ผูถวายการรักษาและผูมีจิตศรัทธาเลื่อมใส ตางพรอมเพรียงกันกราบทำวัตรขอขมาแดหลวงปู  

และรวมทำบุญทอดผาปาสมทบทุนสรางหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤติ (CICU) โรงพยาบาล

อุดรธานี เปนปฐมฤกษ เพ่ือนอมถวายกุศลบูชารักษาธาตุขันธ ใหหลวงปูมีสุขภาพแข็งแรง

อายุยืนยาว 

ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะแพทยอนุญาตใหหลวงปู กลับวัดได รวมเวลา

พักรักษาอาการอาพาธ ทั้งสิ้นจำนวน ๔๒ วัน โดยหลวงปูเดินทางกลับมาถึงวัดโพธิสมภรณ   

ในเย็นวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และทันเวลาพอดีกับงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนะครบ 

๑๐๐ ป ซึ่งคณะธรรมยุตและคณะศิษยานุศิษย รวมกันเปนเจาภาพ ตระเตรียมงานในครั้งนี้

กันอยางพิเศษดวยความปติยินดีที่หลวงปู ไดเจริญอายุครบ ๑๐๐ ป และหายจากอาการ

อาพาธ โดย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระมหากรุณา ใหการจัดงาน

บำเพ็ญกุศลอายุวัฒนะ ดังกลาว อยูในพระบรมราชูปถัมภ 

คณะแพทย พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณและคณะศิษย กราบทำวัตรขอขมาแดหลวงปู   

และรวมทำบุญทอดผาปาสมทบทุนสรางหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤติ (CICU)  

โรงพยาบาลอุดรธานี อนุสรณหนึ่งรอยป (๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 



๑๒๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

กำหนดการ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ   

ในการที่คณะธรรมยุต และคณะศิษยานุศิษย 

จัดงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ป พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 

เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ รองสมเด็จพระราชาคณะ และที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) 

ระหวางวันที่ ๘-๙-๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ณ พระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

********* 

วันเสาร ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ (ณ ศาลา ๑๐๐ ป) 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะ 

วันอาทิตย ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ (ณ ศาลา ๑๐๐ ป) 

เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. พระเถรานุเถระ ๑๐๑ รูป สวดพระพุทธมนต และรับทักษิณานุปทาน 

วันจันทร ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ (ณ พระอุโบสถ) 

เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) และคณะศรัทธา 

 สาธุชนรวมทำบุญตักบาตร พระสงฆ ๑๐๑ รูป 

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแดพระสงฆ/รับประทานอาหารเชา 

เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. พระพรหมวชิรญาณ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ 

เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. พระสงฆสมณศักดิ์ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต 

 พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ป พระอุดมญาณโมลี 

เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. องคมนตรี เชิญผาไตร น้ำสรง และดอกไม ธูป เทียนแพพระราชทาน 

                  ถวายแด พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงถวายสักการะและ 

 น้ำสรงแด พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 

 คณะสงฆ และตัวแทนศิษยานุศิษย ถวายสักการะและน้ำสรง 

 เปนเสร็จพิธี 



๑๒๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

คณะศิษยานุศิษย และพุทธศาสนิกชน ไดเดินทางมารวมงานในครั้งนี้ เปนจำนวนมาก 

ดวยจิตศรัทธาเลื่อมใส ตางรวมกันบำเพ็ญบุญกุศล นอมถวายบูชาพระคุณแดหลวงปู    

ดวยความปติเบิกบานใจกันถวนหนา งานบำเพ็ญบุญในสวนตางๆ ที่สำคัญมีดังนี้ 

คณะกรรมการจัดงาน 

การตระเตรียมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนะ เพื่อใหทันกับเวลาที่กำหนดและสมบูรณ

เรียบรอย เปนเรื่องสำคัญและเรงดวน เพื่อนอมถวายบูชาพระคุณทาน ทางคณะกรรมการ 

จัดงานฯ ทั้งพระเถรานุเถระและศรัทธาญาติโยม ตลอดถึงขาราชการทุกฝายที่เกี่ยวของ  

ตางพรอมเพรียงกัน ประชุมปรึกษาหารือ มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ ทุกองคทุกทาน 

เอาใจใสในภาระหนาที่ ขยันขันแข็ง เพื่อใหความสะดวกแกพระภิกษุสามเณร ประชาชนที่มา

รวมในพิธีเปนจำนวนมาก ฉะนั้น จึงตองเตรียม ทั้งที่พักและโรงทาน ตลอดถึงระบบ

สาธารณูปโภค อาทิ น้ำประปา ไฟฟา หองสุขา สถานที่จอดรถ เปนตน ไวใหมากเทาที่จะ

มากได ตางพากันขวนขวาย โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลือง เพื่อใหงาน 

สำเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย สำหรับคาใชจายในการจัดงาน คณะสงฆศิษยานุศิษย  

ไดรวมกันบริจาคสมทบเปนการภายใน  

อนึ่ง คณะกรรมการจัดงานฯ มีมติเห็นชอบในโครงการจัดตั้งหอเมตตาธรรมบำบัด

วิกฤติ (ศูนยบำบัดวิกฤติผูปวยหนักทางอายุรกรรม) รพ.อุดรธานี เพื่อใหเปนอนุสรณที่เปน 

รูปธรรม เน่ืองในวาระที่หลวงปู เจริญอายุครบ ๑๐๐ ป และถวายกุศลบูชารักษาธาตุขันธ

หลวงปู ใหมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 

เปนที่นาปลาบปลื้มปติยินดี ที่บรรดาศิษยานุศิษย ตางรูสึกสำนึกในพระคุณ และ

ตั้งใจบำเพ็ญความดีงามเพื่อนอมถวายแดหลวงปู อยางเต็มกำลังความสามารถ 

การบวชเนกขัมมะ 

พุทธศาสนิกชน ทั้งชายและหญิง ตางใหความสนใจในการบวช ถือศีล ๘ สมัครเขา

รับการอบรมศีลธรรม เปนจำนวนมากเพื่อปฏิบัติบูชาพระคุณหลวงปู โดยมีกำหนดตาราง

เวลาทำกิจกรรมตางๆ ใหเกิดเปนบุญกุศลแกผูเขาอบรมมีที่พัก อาหารและน้ำดื่ม ใหอยาง

เพียงพอ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด 



๑๓๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

ไทยทานและของที่ระลึก  

คณะศิษยานุศิษย ไดมีจิตศรัทธาจัดเตรียมไทยทานและของที่ระลึกขึ้นเปนพิเศษ 

เนื่องในงานนี้ ไดพยายามจัดเตรียมอยางเต็มท่ีและดีท่ีสุดตามกำลังความสามารถของตน 

เพื่อถวายบูชาพระคุณหลวงปู อาทิ หนังสืออนุสรณ ๑๐๐ ป, แผนดีวีดี ประวัติปฏิปทา,  

แผนเสียงซีดี พระธรรมเทศนา, รูปภาพ, ผาไตรจีวร, ผาหม, ยารักษาโรค เปนตน มีเปน

จำนวนมาก บางสวนก็ทยอยแจก ตั้งแตชวงตนงาน เรื่อยมา เชน หนังสือธรรมะ, รูปภาพ  

อีกสวนหนึ่งก็เตรียมไวเพ่ือถวายแกพระสงฆสามเณร และประชาชนที่มารวมในวันงาน    

ตางก็ไดรับแจกกันพอเปนที่ระลึกตามสมควร มีบางท่ีตกหลนไมท่ัวถึง โดยเฉพาะหนังสือ

อนุสรณ ๑๐๐ ป จันทรศรีผองเพ็ญ ที่มีคนสนใจเปนจำนวนมาก แตเนื่องจากการพิมพ     

มีจำนวนจำกัดพิมพเพื่อแจกเปนธรรมทานลวนๆ ไมมีการจำหนายหรือส่ังจองแตอยางใด 

และมีศรัทธาสาธุชนจำนวนมากตอมากที่มารวมงาน ไมสามารถจัดใหทั่วถึงทุกทานได  

คณะกรรมการจัดงานฯ ตองกราบขออภัย ในความขาดตกบกพรอง และหวังไดรับความ

เมตตาจากทุกทาน มา ณ ที่นี้ดวย 

โรงทาน 

ผูมีจิตศรัทธา ตางนำขาวปลาอาหาร มาตั้งโรงทานเพื่อ ถวายภัตตาหารแดพระสงฆ

สามเณรและแจกจายแกประชาชนทั่วไป กันเปนจำนวนมาก ไมนอยกวา ๒๐๐ โรงทาน   

โดยทางวัดไดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชนเตนท, น้ำประปา, ไฟฟา, 

แคร เปนตน ทุกทานที่มารวมงานตางอ่ิมทองกันถวนหนา เปนสุขท้ังผูใหและผูรับ หลวงปู 

จึงเปนผูนำและแบบอยางของการเสียสละ รูจักแบงปน มีน้ำใจ ไมตระหน่ีถี่เหนียว ซ่ึงเปน

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและจรรโลงโลกไวเปนอยางดี จะไปอยูในสถานที่ใดยอมบริบูรณไม

อดอยากขาดแคลน  

พระเถรานุเถระ ๑๐๑ รูป เจริญพระพุทธมนต รับทักษิณานุปทานและรับบิณฑบาตร 

คณะกรรมการฯไดกราบนิมนตพระเถรานุเถระ ท้ังฝายธรรมยุตและมหานิกาย รวม

จำนวน ๑๐๑ รูป เจริญพระพุทธมนตในเย็นวันที่ ๙ ต.ค. นอมถวายแดหลวงปู เพื่อความ

เปนสิริมงคล และไดถวายจตุปจจัยไทยทานที่เตรียมเปนพิเศษ แดทุกรูป และในชวงเชาวันที่ 

  



๑๓๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

๑๐ ต.ค. ไดออกรับบิณฑบาตร จากศรัทธาญาติโยม ท่ีมาใสบาตรกันเปนจำนวนมาก    

โดยรอบภายในบริเวณวัด ตางแนนขนัดไปดวยสาธุชนผูใจบุญ 

พิธีบำเพ็ญกุศล งานทีฆายุวัฒนะมงคล ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๔ 

พุทธศาสนิกชนตางมารวมในพิธีกันเปนจำนวนมาก โดยเริ่มตั้งแตชวงเชาที่มีการ

ตักบาตร จากน้ันแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ และพระสงฆสมณศักดิ์ ๒๐ รูป เจริญ

พระพุทธมนต 

ชวงบาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ให นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญผาไตร น้ำสรง และดอกไม ธูป เทียนแพ

พระราชทาน นอมถวายแด พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) และหลวงปู   

ไดมอบของที่ระลึกอนุสรณ ๑๐๐ ป ที่จัดไวอยางพิถีพิถันงดงาม เพื่อนอมขึ้นทูลเกลาถวายแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

จากนั้น เวลา ๑๓.๔๕ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จอยาง

เปนทางการ เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลทีฆายุวัฒนะมงคล ๑๐๐ ป พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู

จันทรศรี จนฺททีโป) ทรงถวายจตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ ๑๐ รูป ทรงถวายพานพุม  

ดอกบัวสักการะและน้ำสรงแดหลวงปู ทรงรับของที่ระลึกอนุสรณ ๑๐๐ ป จากหลวงปู ทรงมี

ปฏิสันถารสอบถามสุขภาพของหลวงปู ดวยความหวงใย ครั้นทราบวาหลวงปู หายจากการ

อาพาธทรงดีพระทัย จากนั้นทรงกราบนมัสการลา กลับที่ประทับ 



๑๓๒ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม



๑๓๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ประมวลภาพงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ป 

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 



๑๓๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม



๑๓๕หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป



๑๓๖ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม



๑๓๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป



๑๓๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม



๑๓๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป



๑๔๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

องคมนตรี เชิญผาไตร น้ำสรง และดอกไม ธูป เทียนแพพระราชทานถวายแด  

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 

องคมนตรี เชิญผาไตร น้ำสรง และดอกไม ธูป เทียนแพพระราชทานถวายแด  

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 



๑๔๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป



๑๔๒ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงถวายสักการะและน้ำสรงแด 

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงถวายสักการะและน้ำสรงแด 

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 



๑๔๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป



๑๔๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

คณะสงฆ และตัวแทนศิษยานุศิษยถวายสักการะและน้ำสรง คณะสงฆ และตัวแทนศิษยานุศิษยถวายสักการะและน้ำสรง 



๑๔๕หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

อาพาธหนักครั้งที่ ๒  

ในตอนกลางดึก ของวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๕ หลวงปู มีอาการเปนลม หมดสติ ชั่วครู 

ประมาณ ๑๕-๓๐ วินาที แลวกลับมาเปนปกติ แตจำไมไดวาขณะมีอาการนั้นเปนอยางไร 

พระอุปฏฐาก จึงกราบนิมนตไปตรวจรักษาท่ี ร.พ.วัฒนา เขาพักท่ีหองไอซียู ๑ วัน ไมพบ

อาการผิดปกติ แพทยจึงอนุญาตใหกลับวัด  

วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๕ หลวงปู มีอาการเปนลม หมดสติ ๒ ครั้ง ขณะกำลังเดิน    

๑ ครั้ง และขณะพักจำวัด ๑ ครั้ง ไดแจงใหแพทยผูถวายการรักษาหลวงปู ท่ี รพ. 

จุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ ไดรับทราบ และเห็นควรกราบนิมนตหลวงปู ไปตรวจรักษาให

ละเอียดที่ ร.พ.จุฬาลงกรณ หลวงปู ตอบรับนิมนต 

วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๕ หลวงปู เดินทางไปกรุงเทพ โดยเครื่องบินสายการบินไทย  

เขาพักที่ ชั้น ๑๙ ตึก ส.ก. รพ.จุฬาลงกรณ แผนกโรคศัลยกรรมทรวงอก โดยไดรับการถวาย

ความสะดวกและดูแลรักษาเปนอยางดีจากคณะแพทยพยาบาลผูเชี่ยวชาญ และเครื่องมือ   

ที่ทันสมัย ขณะพำนักที่ รพ.จุฬาฯ หลวงปู มีอาการเปนลม หมดสติ ชั่วครู ๔-๕ ครั้ง    

หางกันประมาณ ๑-๒ ชม./ครั้ง ไดตรวจพบและบันทึก ดวยเครื่องติดตามการทำงานของ

หัวใจ ๒๔ ชม. แพทยไดวินิจฉัยวา หลวงปู มีภาวะหัวใจเตนชาเกินกวาความตองการของ

รางกายและไมสม่ำเสมอ โดยหยุดทำงานชั่วครูเปนบางครั้ง จึงเกิดอาการเปนลม หมดสติ

เนื่องจากภาวะเสื่อมสภาพตามวัยของจุดกำเนิดไฟฟาบนผนังหัวใจ และจะเปนบอยครั้งมาก

ขึ้นเรื่อยๆ หากไมไดรับการรักษา แพทย จึงไดกราบนิมนตหลวงปู เขารับการผาตัดใสเครื่อง

กระตุนหัวใจ หลวงปู ตอบรับนิมนต 

วันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๕๕ หลวงปู เขารับการผาตัดใสเครื่องกระตุนหัวใจ ใชยาชา 

เฉพาะที่ไมตองดมยาสลบ โดยคณะแพทยผู เชี่ยวชาญ ดานโรคศัลยกรรมทรวงอก,       

ดานอายุรแพทยโรคหัวใจ, ดานวิสัญญีแพทย ใชเวลาผาตัดนาน ๑ ชั่วโมงครึ่ง ฝงเครื่อง

กระตุนหัวใจชนิดกระตุนหัวใจสองหองตอเนื่องกัน (Dual Chamber) โดยใชสายนำไฟฟา

สองสาย วางที่หัวใจหองบนขวาและหัวใจหองลางขวา จะกระตุนหัวใจท้ังสองหองใหทำงาน

ตอเนื่องกัน ซึ่งเปนการทำงานที่ใกลเคียงกับหัวใจตามธรรมชาติมากที่สุด ผลการผาตัด

เรียบรอยดี ไมมีภาวะแทรกซอน เปนที่พอใจของคณะแพทย   

  



๑๔๖ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๕ หลวงปู มีการเตนหัวใจ เรียบรอยดี แผลผาตัดดี สุขภาพ

แข็งแรงขึ้น แพทยจึงอนุญาตใหหลวงปู เดินทางกลับวัดได   

หลวงปู ไดเมตตาเลายอนหลังถึงอาการอาพาธครั้งนี้วา  

“ขณะที่เปนลม หมดสตินั้น ไมรูเรื่องวาเกิดอะไรขึ้น ตอนที่จะเขาหองผาตัด หลวงปู

ไดเตือนตนเองวา รางกายปลอยใหเปนหนาท่ีของแพทยดูแลรักษา สวนเรื่องจิตใจเปนหนาที่

ของเรา ตองเตรียมตัว ชีวิตเปนของไมแนนอน ความตายใกลเขามาทุกที หลวงปู ตั้งสติ 

กำหนดไวที่ผูรู ไมใหสงใจไปคิดสิ่งใดๆ ปลอยวางท้ังหมด รวมท้ังสังขารรางกายนี้ดวย 

แพทยจะไดทำการผาตัดรักษาโดยงาย ถาหากไมเคยฝกหัดมากอน คงจะทำเชนนี้ไมได   

หลวงปู รอดตายคราวนี้เปนครั้งที่ ๒” 

แพทย รพ.จุฬาฯ ผูถวายการผาตัดกอนเนื้องอก ไดมีจิตศรัทธา เดินทางมากราบ

เยี่ยมหลวงปู เดือนละ ๑ ครั้งเปนประจำทุกเดือน ติดตอกันนาน ๑ ป ตรวจไมพบรอย   

โรคใหม แผลผาตัดเรียบรอยดีมาก ผลเอ็กซเรยคอมพิวเตอรบริเวณชองปาก ปกติดี   

จึงขออนุโมทนาในความดีงามของคุณหมอและพยาบาล ตลอดถึงศิษยานุศิษยทุกๆ

ทานที่มีสวนรวม เอาใจใสในการดูแลรักษาหลวงปู ในทุกๆ ดาน ไว ณ โอกาสน้ี ซึ่งมี



๑๔๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

จำนวนมากตอมาก ไมสามารถระบุนามไดหมด ถึงแมไมปรากฏชื่อลือนาม แตคุณงาม 

ความดีที่ไดกระทำลงไป ดวยจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระคุณของพระรัตนตรัยและครูบา

อาจารย ยอมเต็มบริบูรณ มิไดบกพรองไปตามแตอยางใด จักติดตามผูนั้นไปอำนวยวิบาก 

อันนำความผาสุกรมเย็น ตลอดกาลนาน 

หลวงปู กลับมาพักฟนสุขภาพที่วัด โดยมีคณะแพทยพยาบาล รพ.อุดรธานีและ

รพ.วัฒนา รวมกันเปนทีมดูแลรักษาเบ้ืองตนพรอมกับมีคณะแพทยพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ 

เปนที่ปรึกษา อาการอาพาธดีขึ้นเปนลำดับจนเขาสูภาวะปกติ 

ปจจุบันกิจวัตรประจำวัน บางประการก็ ผอนผันไปตามธาตุขันธ ท่ีเส่ือมไปตาม 

กาลเวลา อาทิเชน     

- การบิณฑบาต ก็เปลี่ยนเปน ตั้งบาตรใหญาติโยมใสบาตรที่กุฏิ 

- กิจนิมนตที่ตองเดินทางไกลๆ และไมจำเปน ก็งดเวน หรือมอบใหผูอื่นไปแทน 

- การเดินจงกรม ภายในกุฏิ ก็ลดลงเหลือประมาณ ๒-๓ ครั้ง/วัน ครั้งละ ๑๐-๑๕ 

นาที  หากไปตรวจความเรียบรอยรอบบริเวณวัด ก็จะนั่งรถเข็น  

- การลงฟงสวดพระปาฎิโมกข  ก็เปลี่ยนเปนการบอกปริสุทธิ ที่กุฏิ 

- การบรรพชาอุปสมบท ในฐานะพระอุปชฌาย ก็มอบหมายใหผูอื่นทำแทนโดย

สวนมาก 

- หองพักจำวัด ในกุฏิหลวงปู ทำเปนเขตควบคุมการแพรเชื้อ เนื่องจากหลวงปู 

อายุกวา ๑๐๑ ป ภูมิตานทานรางกายลดลงไปมาก คณะแพทยจึงแนะนำใหศรัทธาญาติโยม 

กราบนมัสการอยูภายนอกหอง ซึ่งสามารถมองเห็นหลวงปู ไดทางกระจกใส หากมี     

ความจำเปนที่จะตองเขาไปภายในหอง ควรสวมหนากากปดปากและจมูก ลางมือดวย    

แอลกอฮอลเจล ถาเปนไข ไมสบาย ไมควรเขาไปภายในหองจำวัดหลวงปู เปนตน 

- เวลาในการรับศรัทธาญาติโยม ก็กำหนดชวงเวลา ใหสั้นลงเพื่อไมใหเปนภาระ 

กับธาตุขันธมากนัก ไมควรนานติดตอกันเกินกวา ครึ่งชม. หากมีอาการเหนื่อย ก็นิมนต

หลวงปูพักผอน เร็วขึ้นได โดยพระอุปฏฐาก จะคอยดูแลปฏิสันถารกับศรัทธาญาติโยม ที่มา

กราบนมัสการ เพื่อแบงเบาภาระของหลวงปู 



๑๔๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

- ระเบียบการเขากราบนมัสการดังนี้  

เวลาเขากราบนมัสการ 

เชา ๗.๓๐  น.  -  ๘.๐๐  น. 

กลางวัน ๑๒.๐๐  น.  -  ๑๒.๓๐  น. 

เย็น ๑๗.๐๐  น.  -  ๑๗.๓๐  น. 

ขอพึงปฏิบัติโดยเคารพ ในการเขากราบนมัสการ 

๑. แตงกายสุภาพ เรียบรอย นุงหมปกปดกายดวยดี   

๒. เพื่อรักษาธาตุขันธหลวงปูใหยืนนาน แพทย จึงขอใหทุกทานปฏิบัติ ดังนี้ 

 - งดการขอใหหลวงปู เปากระหมอม เคาะศีรษะ และงดการขอชานหมาก 

 - ญาติโยมที่เปนไข ไมสบาย ไมควรเขาใกลชิดหลวงปู 

 - เวลาไอ จาม ควรปดปากและจมูก 

 - ไมอาราธนานิมนต ไปในกิจที่ไมจำเปนและเดินทางไกล 

๓. เขากราบตามเวลาที่กำหนด อยูภายนอกหองพักจำวัด บริเวณโถงพักคอยและ 

ไมใชเวลานานเกินควร 

๔. งดการถายภาพหรือสนทนา ในเวลาที่ไมสมควร เชน ฉันภัตตาหาร 

๕. ไมควรนำสิ่งที่หลวงปู มอบใหไปสักการบูชา นำไปขายเปนสินคา 

แตขอวัตร ภายนอกบางอยาง หลวงปู ก็ยังพยายาม รักษาไวดวยความเคารพ   

เทิดทูน ไดแก 

- การตรวจตราสอดสองความประพฤติ ของบรรดาพระเณร อุบาสกอุบาสิกาที่อยู

อาศัยในอาวาส 

- การไมแสวงหารายไดในเชิงพุทธพาณิชย เชน การเชาบูชาวัตถุมงคล, การซื้อ-

ขาย สิ่งของในบริเวณวัด, การเก็บคาจอดรถยนต ภายในวัด เปนตน 

ตามปกติหลวงปูจะตื่นจำวัดประมาณ ตี ๔ จากนั้นก็จะไหวพระทำวัตรสวดมนต 

ภายในกุฏิ แลวนั่งภาวนาตอจนกระท่ังสวาง เมื่อไดเวลาประมาณ ๗.๐๐ น. ก็ใหญาติโยม  

ใสบาตร ที่กุฏิ หลังฉันภัตตาหารเชา ก็จะพักจำวัด ๑๑ .๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล หลังฉัน



๑๔๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

เสร็จ รับแขกเล็กนอย ชวงบาย พักผอนจำวัด ตอนเย็น เวลา ๑๗.๐๐น. ถามีแขกมาพบ    

ก็สนทนากันเล็กนอย หากสุขภาพดี หลวงปู จะนั่งรถเข็นตรวจความเรียบรอยรอบบริเวณวัด   

เวลา ประมาณ ๒๒.๐๐ น. ก็จะไหวพระทำวัตรสวดมนตเย็น ภายในกุฏิ แลวนั่งภาวนาตอ 

ประมาณ ๒๓.๐๐ น. ก็พักจำวัด ทานยังรักษาวัตรปฏิบัติแบบกรรมฐานอยู 

คำอวยพรหลวงปู 

“ขอใหลูกหลานทุกคนมีความสุขกายสบายใจ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอใหไดสิ่งนั้น    

สมความมุงมาดปรารถนา ใหปราศจากโรคาพยาธิ ใหมีอายุมั่นขวัญยืน ใหเปนผูอุปถัมภ

บำรุงพระพุทธศาสนาใหวัฒนาถาวรสืบไป ประกอบดวยพรชัยทั้ง ๔ ประการ มีอายุ วรรณะ 

สุขะ พละ ตลอดการนานทุกๆ คนเทอญ” 

เนื้อความเสียงอวยพรหลวงปู ที่บรรดาศิษย จะไดรับพรกันเปนประจำ เพื่อความ

เปนสิริมงคล เปนแบบเฉพาะของหลวงปู ซึ่งปจจุบัน แมจะไมไดยินเสียงดังชัดเจน เนื่องจาก

ผลของการผาตัด แตก็ยังจับใจความไดดี โดยเฉพาะศิษยผูอยูใกลชิด ทุกคนก็ยังรับรูไดวา

หลวงปู มีสุขภาพที่แข็งแรงดีกวาวัยท่ีเปนอยูของทานอยางมาก รวมถึงบรรดาญาติโยม    

ทั้งหลายที่ไดเขามากราบนมัสการ ตางรูสึกไดถึงเรื่องดังกลาวขางตน อาทิเชน  

- ความทรงจำยังดี สามารถเลาเหตุการณที่ ผานมาไดอยางดี  

- สายตายังดี มองเห็นระยะไกลไดชัด มองใกลใชแวนขยาย ก็ชัดเจนดี  

- การฉันอาหาร ไดดี มีรสชาติ ไมเบื่ออาหาร 

- การเดินเคลื่อนไหว ไมปวดเขา ไมปวดตามขอ ยังเดินไดเองในระยะไมไกลนัก 

โดยมีพระอุปฏฐากประคองระวังไมใหลม 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลผลบุญ ที่บรรดาศิษยานุศิษย ทั้งบรรพชิต

และคฤหัสถ ไดพรอมเพรียงกันบำเพ็ญถวาย ดวยจิตศรัทธาเลื่อมใส เนื่องในงานบำเพ็ญกุศล

อายุวัฒนะมงคล ๑๐๑ ป วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ เปนเอนกประการ จงบังเกิด 

เปนผลานิสงส โดยพลัน เชนเดียวกับ คำอวยพรที่หลวงปู ไดใหไวดังกลาวขางตน        

ทุกประการเทอญ.  

 



๑๕๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

ประมวลภาพปจฉิมสมัย 



๑๕๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป



๑๕๒ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม



๑๕๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป



๑๕๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม



๑๕๕หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ประมวลลำดับเหตุการณประวัติ 

ลำดับการจำพรรษา 

สามเณรจันทรศรี แสนมงคล 

 พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๐ จำพรรษาวัดโพธิ์ศรี บานโนนทันตำบลพระลับ อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

 พ.ศ. ๒๔๗๑ จำพรรษาวัดสมศรี บานพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

 พ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๓ จำพรรษาวัดปาดอนปูตา บานพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน  

พระภิกษุจันทรศรี จนฺททีโป 

 พ.ศ. ๒๔๗๔  จำพรรษาวัดปาดอนปูตา บานพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน  

 พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๗๗ จำพรรษาวัดบวรมงคล ตำบลบางพลัด อำเภอบางพลัด 

จังหวัดธนบุรี 

 พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๐ จำพรรษาวัดบวรนิเวศวิหาร ตำบลบวรนิเวศ อำเภอพระนคร 

กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. ๒๔๘๑ จำพรรษาวัดรัมภาราม อำเภอทาวุง จ.ลพบุรี 

 พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๓ จำพรรษาวัดหนองดู ตำบลบานเรือน อำเภอปาซาง จังหวัด

ลำพูน 

 พ.ศ. ๒๔๘๔  จำพรรษาวัดปาสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. ๒๔๘๕  จำพรรษาวัดบวรนิเวศวิหาร ตำบลบวรนิเวศ อำเภอพระนคร 

กรุงเทพฯ 



๑๕๖ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๙๖ จำพรรษาที่วัดธรรมนิมิต ตำบลบางแกว อำเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม  

พ.ศ. ๒๔๙๗-ปจจุบัน จำพรรษาที่วัดโพธิสมภรณ ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี  

ลำดับการศึกษา 

 พ.ศ. ๒๔๖๘ จบชั้นประถม ๓ บริบูรณโรงเรียนประชาบาลวัดโพธิ์ศรี บานโนนทัน  

  ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

 พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบน.ธ.ตรี ไดในสนามหลวง คณะจังหวัดขอนแกน 

 พ.ศ. ๒๔๗๕  สอบน.ธ.โท ไดในสนามหลวง คณะจังหวัดขอนแกน  

 พ.ศ. ๒๔๗๗  สอบน.ธ.เอก ไดในสนามหลวง สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. ๒๔๘๐  สอบ ป.ธ. ๓ ไดในสนามหลวง สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. ๒๔๘๕  สอบ ป.ธ. ๔ ไดในสนามหลวงสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 

ลำดับตำแหนงการปกครอง 

 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๖  เปนผูชวยองคการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด

สมุทรสาคร และเปนผูชวยเจาอาวาส วัดธรรมนิมิตร ตำบลบางแกว อำเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม 

 วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕  เปนเลขานุการเจาคณะจังหวัดสมุทรสงคราม-จังหวัด

สมุทรสาคร (ธ)  

 วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗  เปนรองเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 

 วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗  เปนผูชวยเจาคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) 

 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  เปนเจาคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) 

 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕  เปนผูรักษาการณเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ วัดราษฏร 



๑๕๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

 วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ทรงโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให    

วัดโพธิสมภรณเปนพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ 

 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ พระอารามหลวงชั้นตรี 

 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เปนรองเจาคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) และรักษาการ

เจาคณะจังหวัดอุดรธานี  

 วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒  เปนผูรักษาการเจาคณะจังหวัดหนองคาย และ

จังหวัดสกลนคร  

 วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑  เปนผูรักษาการเจาคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) 

 วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑  เปนเจาคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) 

 วันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) 

ลำดับสมณศักดิ์ 

 ๕ ธันวาคม๒๔๙๕ เปนพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ที่ พระครูสิริสารสุธี 

 ๕ ธันวาคม๒๔๙๘ เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิริสารสุธี  

 ๕ ธันวาคม ๒๕๐๕ เปนพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธาจารย 

 ๕ ธันวาคม ๒๕๑๗ เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธาจารย 

 ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓ เปนพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมบัณฑิต 

 ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ เปนพระราชาคณะเจาคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระอุดมญาณโมลี 



๑๕๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

๑๐๑ ป พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 

๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๑๕๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ธรรมบารมีของหลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป 

ตามรอยพระบรมศาสดา 

และพระอสีติมหาสาวกที่เปนเอตทัคคะ 

 

 พระพักกุลเถระ  : ผูเปนเลิศดานอาพาธนอย  

 พระอานนทเถระ : ผูเปนเลิศดานอุปฐาก  

 พระราธเถระ  : ผูเปนแบบอยางของภิกษุผูวานอนสอนงาย 

 พระราหุลเถระ : ผูเปนเลิศดานใครตอการศึกษา 



๑๖๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

จากภาคประวัติและปฏิปทาของหลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป ไดสะทอนใหเห็นถึง

ความงดงามในดานจริยวัตรและคุณธรรมที่บำเพ็ญสั่งสมมา ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน   

ในสมณเพศ หลวงปูไดวางองคเปนแบบอยาง ทั้งตอหมูพระภิกษุสามเณรและเหลา

ศิษยานุศิษยที่เปนฆราวาสดังเชนที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา รวมถึงพระอริยสงฆ

สาวกทั้งหลายไดปฏิบัติสืบทอดกัน มาตั้งแตครั้งพุทธกาล 

ในโอกาสอันเปนมงคลยิ่งที่หลวงปูจันทรศรีเจริญอายุวัฒนะครบ ๑๐๑ ป ทางคณะ

ศิษยฯ จึงขอนอมนำเรื่องราวที่เก่ียวกับพระอสีติมหาสาวก หมายถึง สาวกผูใหญหรือสาวก

ชั้นหัวหนา ซึ่งพระอรรถกถาจารยจัดไว ๘๐ รูป ในท่ีน้ีจะขอหยิบยกเฉพาะผูท่ีพระพุทธเจา

ทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะ หรือผูเปนเลิศในดานตางๆ เพื่อเชิดชูคุณงามความดี มิใหลบ

เลือนหายไปตามกาลเวลา และสะทอนใหเห็นถึงการบำเพ็ญธรรมบารมีของหลวงปู ตามรอย

พระอริยสงฆสาวก ซึ่งลวนมีสวนในการชวยจรรโลงพระพุทธศาสนาใหอยูมาจนถึงทุกวันนี้ 

สมดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไวกอนดับขันธปรินิพพานกับสุภัททะปริพาชก พระสาวกองค

สุดทาย วา 

ดูกอนสุภัททะ! อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ เปนทางประเสริฐ  

สามารถใหบุคคลผูเดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่  

เปนทางเดินไปสูอมตะ  

ดูกอนสุภัททะ! ถาภิกษุหรือใครก็ตามจะพึงอยูโดยชอบ  

ปฏิบัติดำเนินตามมรรคอันประเสริฐ ประกอบดวยองค ๘ นี้อยู  

โลกก็จะไมพึงวางจากพระอรหันต 

“ 

“ 



๑๖๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

๑. พระพักกุลเถระ : ผูเปนเลิศดานอาพาธนอย 

พระพุทธเจาทรงตรัสวา รางกายนี้เปนรังของโรค ไมมีผูท่ีไมเคยปวย แมความหิวก็

เปนโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนความทุกขที่รางกายทนไมได ดังน้ัน การท่ีมนุษยคนหน่ึงจะไมเคย

เจ็บปวยเลย และมีอายุยืนยาวถึง ๑๒๐ ป หรือ ๑๖๐ ป ในบางคัมภีร จึงถือเปนความ      
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นาอัศจรรยอยางยิ่ง ดังเชนประวัติของพระพักกุลเถระในพระไตรปฎก (คัมภีรขุททกนิกาย 

อปทาน) ผูที่พระพุทธเจาทรงยกยองวา เปนเลิศกวาภิกษุสาวกอื่นดานมีอาพาธนอย อันมี  

ผลสืบเนื่องมาจากการสั่งสมบารมีของทานมาหลายภพชาติ รวมท้ังการท่ีมีโอกาสถวายยา

รักษาโรคแดพระพุทธเจาหลายพระองคดวยกัน 

บุพกรรมในอดีตชาติ 

เมื่อครั้งเกิดเปนดาบส ทานไดถวายยาแดพระพุทธเจาอโนมทัสสี และตั้งจิตอธิษฐาน

ขอใหเปนผูปราศจากโรค ตอมา ในสมัยของพระพุทธเจาปทุมุตตระ ทานไดเห็นพระองคทรง

ยกยองภิกษุรูปหนึ่งวา เปนผูเลิศดานมีอาพาธนอย ทานจึงตั้งความปรารถนาเชนนั้น และ

สั่งสมกุศลกรรมเรื่อยมา จนมาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจาวิปสสี ทานก็ไดถวายยาใหพระองค

เชนกัน และในสมัยพระพุทธเจากัสสปะ ทานไดซอมแซมวัด อีกทั้งสรางโรงครัว ที่จงกรม 

ที่พัก สวม และจัดยาถวายพระภิกษุที่วัดนั้นเปนประจำ 

บุพกรรมในสมัยพุทธกาล 

พอมาถึงชาติสุดทายของทานในสมัยพระพุทธเจาโคตมะ อานิสงสจากการถวายยา 

จึงสงผลใหทานปราศจากโรคและเวรภัย นับตั้งแตแรกเกิดเลยทีเดียว ในครั้งนั้น ทานเกิด 

เปนบุตรเศรษฐี กรุงโกสัมพี ขณะท่ียังเปนทารก พี่เลี้ยงนำทานไปอาบน้ำท่ีแมน้ำยมุนา 

เพราะเชื่อวาเมื่อเติบใหญจะเปนผูไมมีโรค ก็มีปลาตัวใหญฮุบตัวทาน แลวกลืนลงทอง    

จากนั้นก็วายน้ำหนี จนไปติดอวนของชาวประมงแหงเมืองพาราณสี ซึ่งตั้งอยูหางไกลออกไป 

ธรรมดาปลาใหญติดอวนแลวตองตาย แตดวยบุญบารมีของทาน ปลาตัวน้ีถูกนำ

ออกจากอวนแลวจึงตาย ชาวประมงจึงชวยกันยกปลาใสคานหาม แลวออกตระเวณขาย   

ทั่วกรุงในราคาหนึ่งพันกหาปณะ แตก็ไมมีใครซ้ือ จนมาถึงบานเศรษฐี พวกเขาจึงบอกขาย  

ในราคาเพียงหนึ่งกหาปณะ 

หลังจากซื้อปลาในราคาแสนถูกแลว ภรรยาเศรษฐีก็เริ่มชำแหละปลา แตนางตอง

ตกใจอยางยิ่ง เมื่อพบทารกผิวพรรณดั่งทองนอนอยูในทองปลา เศรษฐีผูเปนสามีจึงให

ประกาศหาบิดามารดาของเด็ก แตก็ไมมีใครแสดงตัว เศรษฐีจึงพาเด็กไปกราบทูลพระราชา 

พระองคเห็นวาเด็กนอยนี้มีบุญ จึงรับสั่งใหเศรษฐีเลี้ยงดูเปนบุตร 



๑๖๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ตอมา บิดามารดาแทจริงของทารกไดขาววา เศรษฐีกรุงพาราณสีพบเด็กในทองปลา 

จึงพากันไปหาและทวงบุตรคืน ทั้งสองฝายตางตกลงกันไมได จึงพากันไปกราบทูลให    

พระราชาทรงวินิจฉัย พระองคทรงตัดสินใหเด็กเปนทายาทของทั้งสองสกุล จากนั้นมา จึงพา

กันเรียกเด็กนอยนั้นวา “พักกุลกุมาร” แปลวา คนสองเมือง 

เมื่อพักกุลกุมารโตขึ้น ทั้งสองสกุลไดสรางปราสาทให ๓ หลังในพระนครท้ังสอง   

ในปราสาทมีเหลานางฟอนรำไวทุกหลัง พักกุละพักอยูในแตละเมืองนาน ๔ เดือน พอครบ

กำหนด ทานก็จะขึ้นเรือไปยังอีกเมือง โดยใชเวลาเดินทางอีก ๔ เดือน จนผูคนเรียกทานวา 

“อุภยเศรษฐี” แปลวา เศรษฐี ๒ เมือง ทานไดใชชีวิตพรั่งพรอมอยูในโลกียสุข อันเกิดจาก

อานิสงสผลบุญที่ไดบำเพ็ญมาเชนนี้เปนเวลานานถึง ๘๐ ป 

หลังจากที่พระพุทธเจาโคตมะทรงตรัสรูและเสด็จมาท่ีกรุงโกสัมพี เพื่อเผยแผ    

พระธรรม พักกุละมีโอกาสฟงธรรมจนเกิดความศรัทธาเลยกราบทูลขอบวช และ ๘ วันตอมา

ก็บรรลุอรหัตผล 

พระพักกุละเปนฆราวาสอยู ๘๐ ป ไมเคยเกิดความเจ็บปวยเลย แมแตจะจับกอน

ของหอมสูดดมใหรูสึกโลงก็ไมเคย (ซึ่งอรรถกถาอธิบายวา ผูไมมีอาพาธ คือ ท่ีสุดแมจะใช

เพียง ๒ นิ้ว จับของหอมเพื่อสูดดมก็ไมเคย) 

แมจะบวชเมื่ออายุมากแลว ทานก็ไมเคยอาพาธและไมเคยฉันยาหรือสมอซักชิ้น 

ดวยอำนาจแหงบุญกุศลที่ไดกระทำมา พระพุทธเจาทรงตรัสยกยองทานวา 

“ภิกษุทั้งหลาย พระพักกุละเลิศกวาพวกภิกษุของเราผูมีอาพาธนอย” 

นอกจากนี้ ทานไมเคยขาดแคลนปจจัยส่ีใดๆ เน่ืองจากคนในครอบครัวของทาน 

จากสองเมือง ไดพากันมาถวายจีวรและอาหารรสเลิศแกทานเปนประจำ 

หลังจากพระพักกุละบวชได ๘๐ พรรษา เพื่อนของทานเมื่อครั้งเปนฆราวาส      

ชื่อ อเจลกัสสปะแวะมาเยี่ยม เมื่อไดสนทนาแลวทราบวา พระพักกุละมีขอวัตรที่เครงครัด   

นาเล่ือมใส เชนไมยินดีในกิจนิมนต, ถือธุดงควัตร ในขอเนสัชชิกธุดงค คือ ถือการนั่ง    

เปนวัตร ไมเคยนอนบนเตียงหรือเอนหลังพิงพนัก, ถืออรัญญิกธุดงค คือ การอยูปา เปนตน 

ตลอดระยะเวลา ๘๐ ปที่ทานบวช ทำใหอเจลกัสสปะเกิดความศรัทธาในความอัศจรรยของ

ธรรมที่ไมนาเปนไปไดเหลาน้ีของพระพักกุลเถระ จึงขอบวชตามในเวลาตอมา พระกัสสปะ 

ก็ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งเชนกัน 



๑๖๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

นอกจากนี้ เนื่องจากตลอดชีวิตของทาน ทานไมเคยตองเปนภาระแกใครๆ แมอายุ

ขัยถึง ๑๖๐ ป  ดังนั้น ในวันที่ทานจะนิพพาน ทานไดนิมนตภิกษุทุกรูปในวิหารใหมาประชุม

กัน แลวเขาเตโชธาตุนิพพาน เพื่อไมใหเปนภาระแกภิกษุอื่น ทำใหไฟไหมทวมสรีระของทาน

จนหมดสิ้น เหลือเพียงอัฐิธาตุที่มีสัณฐานดั่งดอกมะลิตูม    

๑๐๑ ป จันทรศรีผองใส 

ภาพจำที่ประทับใจของผูที่มีโอกาสไดพบหลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป แมเพียงครูเดียว 

คือ รอยยิ้มและแววตาที่เต็มไปดวยความอบอุนเมตตาสุดประมาณ ผิวพรรณที่ผองใส    

และธาตุขันธที่ดูสดชื่นแข็งแรงของทาน แมอายุของทานผานพนกาลเวลาถึงหนึ่งศตวรรษแลว 

ซึ่งนับวาหาไดยากยิ่ง  

ทุกวันนี้ หลวงปูจันทรศรียังฉันอาหารไดมากและรูสึกถึงรสชาติอาหารไดดี เดินไดเอง

โดยใชพระชวยประคอง วันละ ๒-๓ รอบ ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที/รอบ อานหนังสือโดยไมใส

แวนตา แตจะใชเพียงแวนขยายชวย และตอนเย็นๆ จะนั่งรถเข็น ตรวจตราความเรียบรอย

ภายในวัดโพธิสมภรณ ตามที่เคยปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๔๘ ปท่ีทานดำรงตำแหนง   

เจาอาวาส 
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นอกเหนือไปจากการที่หลวงปูทานพิจารณาฉันแตอาหารที่มีประโยชน เชน ปลาเนื้อ

ออน ไขขาว กลวยน้ำวากับน้ำผึ้ง (ซึ่งหลวงปูจะฉันชวงเชา ๑-๒ ลูก ชวงเพลอีก ๑-๒ ลูก) 

เวนอาหารรสชาติจัด เชนหวาน เค็ม เผ็ด เวนของแสลงโรค เชนอาหารมันๆ การเคลื่อนไหว

เปลี่ยนอิริยาบถอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการเดินทุกวัน เวนแตมีกิจสำคัญจำเปน หรือการที่

ทานปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทยอยางเครงครัดแลว ธาตุขันธท่ีแข็งแรงและอายุวัฒนะ   

ที่ยืนยาวของหลวงปู นาจะเปนผลมาจากการที่ทานมีอุปนิสัยเมตตากรุณา ไมเบียดเบียน 

อาฆาตจองเวรพยาบาท ตั้งแตครั้งยังเปนฆราวาสเรื่อยมา ตราบจนปจจุบันดังเชนท่ีทานเลา

วา “ในชีวิตของหลวงปู เรื่องการเบียดเบียนทำรายสัตว มีนอยที่สุด”  

ซึ่งอานิสงสของการรักษาศีลขอปาณาติบาตนั้นมีอยูหลายประการ ยกตัวอยางที่

ปรากฎอยูในชาดกเรื่องพระวนาวัน พระพุทธเจาในอดีตชาติ เมื่อครั้งเกิดเปนพระโพธิสัตว  

อานิสงสของศีลหา ขอปาณาติบาต 

กอนแสดงธรรม พระมหาวันไดใหพวกพญากินนรสมาทานศีลหากอน แตพญากินนร

ไมรูจักศีลหา พระมหาวันเลยอธิบายแตละขอ และแสดงอานิสงสของการรักษาศีลนั้น โดยใน

ขอปาณาติบาตซึ่งเปนขอแรก หมายถึง เจตนาท่ีเวนจากการฆาและเบียดเบียนสัตวส่ิงมีชีวิต

ทั้งหลาย มีดังนี้ 
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ดูกอนมหาราช บุคคลที่งดเวนจากปาณาติบาต ยอมเปนผูไมมีโรค 

ไมมีความปวยไข ไมมีผูใดจะเบียดเบียนพยาบาทจองเวร 

เปนผูปราศจากทุกข ปราศจากอุปททวันตราย  

ทั้งจะเปนที่รักของเทวดาและมนุษยทั้งหลายมากไมมีประมาณ 

จะมีอายุยืนยาวนาน ไมใครจะแกชรา จะไมพลัดพรากจากสัตว 

และสังขารอันเปนที่รักที่เจริญใจ จะมีวรรณกายอันงามผองใส 

บริบูรณไปดวยรูปทรงสัณฐานอันดี ทั้งมิไดมีความครั่นครามและ 

ความกลัวในทามกลางบริษัท แมเมื่อจะทำกาลกิริยา* ก็ไมมีสติ 

หลงไหลฟนเฟอน ครั้นทำกาลกิริยาแลว ก็ไมไปเกิดในอบาย  

อันเปนอานิสงสของการที่งดเวนจากปาณาติบาต 

* ทำกาลกริยา หมายถึง ตาย 

อิทธิบาท ๔ ธรรมที่ทำใหอายุยืน 

ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาไดเคยตรัสกับพระอานนทถึงอานิสงสของการเจริญ 

อิทธิบาท ๔ วา เปนธรรมที่ทำใหมีอายุยืนยาว ดังนี้  

อานนท ผูอบรมอิทธิบาท ๔ มาอยางดี  

และทำจนแคลวคลองแลวอยางเรานี้    

หากปรารถนาจะมีชีวิตอยูถึง ๑ กัลป (คือ ๑๒๐ ปมนุษย)  

ก็สามารถจะมีชีวิตอยูได 

อิทธิบาท หมายถึง ที่ตั้งของความสำเร็จ ในที่นี้หมายถึงการทำกุศลใหถึงพรอม  

อันเปนเหตุประคับประคองธาตุขันธใหดำรงอยูไดตราบสิ้นอายุขัย และกุศลนั้นมีกำลังเหนือ

วิบากของอกุศลที่มาตัดรอนชีวิต ยอมใหผลอนุเคราะหเกื้อกูลรักษาธาตุขันธ หากไมเหลือ

วิสัยยอมประสบความสำเร็จ โดยอาศัยฉันทะ - ความพอใจ, วิริยะ - ความขยันหมั่นเพียร, 

“ 

“ 

“ 

“ 



๑๖๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

จิตตะ - ความตั้งใจ และวิมังสา - การพิจารณาไตรตรองหาอุบายอันเปนกุศล เพื่อนำไปสู

ความสำเร็จที่จะดำรงชีวิตอยู 

ทุติยอนายุสสสูตร วาดวยธรรมเปนเหตุใหอายุยืน 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 

ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายุยืน ๕ ประการเปนไฉน คือ                                                  

บุคคลยอมเปนผูทำความสบายแกตนเอง ๑ 

รูจักประมาณในสิ่งที่สบาย ๑ 

บริโภคสิ่งที่ยอยงาย ๑ 

เปนผูมีศีล ๑   

มีมิตรดีงาม ๑ 

(พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจกนิบาต เลมที่ ๓๖ หนาที่ ๒๖๗) 

จากประวัติของพระพักกุลเถระท่ีแสดงใหเห็นถึงอานิสงสท่ีทำใหไมเคยอาพาธ   

และมีอายุยืนยาว และผลแหงบุพกรรมที่หลวงปูไดบำเพ็ญธรรมบารมีดังที่กลาวมาขางตนนี้ 

เปนพระผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทานไดเจริญรอยตามแนวทางขององคสมเด็จพระสัมมา    

สัมพุทธเจา และพระอสีติมหาสาวก บำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมมาแตอดีตชาติ และปฏิบัติ

สืบเนื่องตอมาตราบชาติปจจุบัน ยังผลใหดำรงธาตุขันธกาวพนศตวรรษ (ซึ่งนับวาเกินอายุขัย

เฉลี่ย ๗๕ ปของคนสมัยนี้) ไดพิสูจนใหเปนที่ประจักษแกคนที่พบเห็นทานแลววา มีอานิสงส

ทำใหเจริญอายุวัฒนะยืนยาว มีธาตุขันธแข็งแรง ผิวพรรณผองใส มีความสงบสุขชุมเย็น  

เปนที่เคารพรักเทิดทูนของเหลาศิษยานุศิษย สมควรนอมนำคุณธรรมจากเรื่องน้ีมาเปน   

แบบอยางในการดำเนินชีวิตตอไป  

คนที่มีสติอยูตลอดเวลา รูจักประมาณในการบริโภค 

ยอมมีเวทนาเบาบาง  

แกชา ครองอายุอยูไดนาน 

“ 

“ 
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๒. พระอานนทเถระ : ผูเปนเลิศดานอุปฐากพระพุทธเจา 

ในบรรดาพระมหาสาวกทั้งหลาย พระอานนทเถระนับวามีคุณูปการอยางยิ่งตอการ

สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เนื่องมาจากการที่ทานไดดูแลรับใชพระพุทธเจาอยางใกลชิดเปน

เวลานานถึง ๒๕ ป ทำใหมีโอกาสรับฟงพระพุทธดำรัสมากกวาผูใด และหลังจากที่



๑๖๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานแลว ทานไดมีสวนสำคัญในการสังคายนาพระธรรมคำสอน   

จนไดรับการเผยแผมาจนถึงทุกวันนี้ 

พระอานนทไดทำหนาที่พุทธอุปฐาก และคอยติดตามพระพุทธเจาเหมือนเงาตามตัว 

ดวยความเสียสละ อดทน และพากเพียร จนพระพุทธองคตรัสสรรเสริญพระอานนท    

หลายคร้ัง นอกจากน้ี ทานยังไดรับการสรรเสริญ แมแตจากพระภิกษุสาวกดวยกันหรือ   

จากฆราวาส จึงเปนการสมควรที่อนุชนรุนหลังจะนอมนำประวัติและหลักคุณธรรมของทาน

มาศึกษา เพื่อเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิต ดังเรื่องราวที่ปรากฎตอไปนี้ 

ดูกอนอานนท บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอยางนี้วา 

ปาพจน (คำสอน) มีพระศาสดาลวงแลว พระศาสดาของพวกเราไมมี 

ขอนี้พวกเธอไมพึงเห็นอยางนั้น  

ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใดที่เราแสดงแลว ไดบัญญัติไวแลวแกพวกเธอ 

ธรรมและวินัยอันนั้น จักเปนศาสดาของพวกเธอ  

โดยกาลลวงไปแหงเรา 

บุพกรรมในอดีตชาติ 

ในอดีตชาติ พระอานนทเคยเกิดเปนพระอนุชาของพระพุทธเจามาแลวเชนกัน ซึ่งมี

พระนามวา พระพุทธเจาปทุมุตตระ (บางอรรถกถากลาววา เปนพี่ชาย) สวนพระอานนท 

มีชื่อวา เจาชายสุมน  

หลังจากไดรับชัยชนะในการปราบกบฏชายแดนตามคำสั่งของพระราชบิดา แทนที่

จะขอรางวัลเปนแกวแหวนเงินทอง เจาชายสุมนกลับขอสรางบุญดวยการบำรุงพระพุทธเจา

ปทุมุตตระเปนเวลา ๓ เดือนแทน ทำใหทานมีโอกาสพบพระสุมนะผูเปนพระอุปฐาก     

คอยดูแลพระพุทธเจาปทุมุตตระอยางดีเยี่ยม จนทรงตรัสสรรเสริญวา เปนภิกษุผูเลิศในดาน

พุทธอุปฐาก เจาชายสุมนจึงเกิดศรัทธาและตั้งความปรารถนาที่จะเปนพุทธอุปฐากของ

พระพุทธเจาพระองคหน่ึงในอนาคตเชนเดียวกับพระสุมนะ และทานก็ไดรับการพยากรณ 

จากพระพุทธเจาปทุมุตตระวาจะสมปรารถนานั้น 

“ 

“ 
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พระอานนทไดสั่งสมบุญบารมีตอเน่ืองมาอีกหลายภพชาติ โดยในยุคพระพุทธเจา

กัสสปะ ทานไดถวายจีวรและอาหารแกพระที่กำลังบิณฑบาต และในชาติที่ทานเกิดเปน

พระเจากรุงพาราณสี ไดสรางบรรณศาลาและอื่นๆ ถวายแดพระปจเจกพุทธเจาถึง ๘ 

พระองค นอกจากนี้ ทานยังคอยอุปฐากดูแลพระปจเจกพุทธเจากลุมน้ีเปนเวลานานถึง   

หนึ่งหมื่นป  

บุพกรรมในสมัยพุทธกาล 

ในศาสนาของพระพุทธเจาโคตมะองคปจจุบันนี้ ทานเกิดเปนเจาชายนามวา อานนท 

แปลวา ความยินดี มีศักดิ์เปนลูกพ่ีลูกนองของพระพุทธเจาและเปนหน่ึงในสหชาติท้ังเจ็ด  

อันหมายถึง สิ่งที่เกิดพรอมกับการประสูติของพระโพธิสัตว ผูซ่ึงจะมาเปนพระพุทธเจา  

ไดแก พระนางพิมพา - พระชายาของพระพุทธเจาและเปนพระมารดาของพระราหุล,    

พระอานนท - พระอุปฐากของพระพุทธเจา, นายฉันนะ - มหาดเล็กคนสนิทของพระพุทธเจา 

ชวยพาพระองคหลบหนีจากพระราชวัง ในวันที่เสด็จออกบรรพชา, กาฬุทายีอำมาตย -      

ผูที่สามารถนิมนตพระพุทธเจาใหเสด็จมาท่ีกรุงกบิลพัสดุหลังจากตรัสรูเปนผลสำเร็จ,      

มากัณฐกะ - มาพระที่น่ังในวันที่พระพุทธเจาเสด็จออกบรรพชา, ตนพระศรีมหาโพธิ์ - 

พระพุทธเจาประทับนั่งที่ใตตนไมนี้ในวันท่ีตรัสรู ตั้งอยูในปาสาละ ใกลแมน้ำเนรัญชลา 

ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แควนมคธ, หมอขุมทรัพยทั้ง ๔ ขุม ไดแก ขุมทองสังขนิธี, ขุมทอง

เอลนิธี, ขุมทองอุบลนิธี, ขุมทองปุณฑริกนิธี 

ในพรรษาที่ ๒ หลังจากทรงตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว พระองคไดเสด็จมาแสดง

ธรรมโปรดพระประยูรญาติ ทำใหมีคนออกบวชตามดวยศรัทธามากมาย แตเจาชายอานนท

ยังไมบวช จนกระทั่งถูกตำหนิจากพระประยูรญาติ ทานจึงตามเสด็จพระพุทธองคไปที่  

แควนมัลละ และทูลขอบวชที่นั่น ระหวางพรรษาแรกที่บวช ทานก็บรรลุธรรมเปนพระโสดาบัน 

ในชวงแรก พระพุทธเจาไมทรงมีอุปฐากประจำพระองค จนกระท่ังในพรรษาท่ี ๒๐ 

เม่ือพระองคเริ่มเขาสูวัยชราแลว ทรงขอใหคณะสงฆสาวกคัดเลือกพระอุปฐากประจำให  

พระสาวกทุกรูปตางทูลขอเปนพุทธอุปฐาก ยกเวนพระอานนท ซึ่งพระองคไดปฏิเสธทุกรูป 

เมื่อคณะสงฆรูวาพระองคทรงประสงคใหพระอานนทเปนพุทธอุปฐาก จึงตักเตือนใหทานทูล

ขอตำแหนงนั้น โดยกอนที่จะยอมรับหนาที่ พระอานนทก็กราบทูลขอพร ๘ ประการ ซึ่งแบง
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เปน ๒ สวน กลาวคือ 

พรสวนที่ขอใหพระพุทธองคไมทรงปฏิบัติ ไดแก 

๑. ไมพระราชทานจีวรอันประณีตที่พระองคทรงไดมาแลวแกพระอานนท 

๒. ไมพระราชทานบิณฑบาตอันประณีตที่พระองคทรงไดมาแลวแกพระอานนท 

๓. ไมพระราชทานใหพระอานนทอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระพุทธองค 

๔. ไมทรงพาพระอานนทไปในที่นิมนต 

เหตุผลที่ขอพรสวนนี้ เพื่อปองกันการครหาวา เพราะพระอานนทไดลาภ (หรือสิทธิ

พิเศษ) เหลานี้ ทานจึงรับหนาที่เปนอุปฐาก หากไมไดคงไมรับตำแหนงอุปฐาก 

พรสวนที่ขอใหพระพุทธองคทรงปฏิบัติ มีดังนี้ 

๕. ตองเสด็จไปสูที่นิมนตที่พระอานนทรับไว 

๖. ตองเปดโอกาสใหคนที่พระอานนทพามาไดเขาเฝา 

๗. ตองเปดโอกาสใหพระอานนทไดเขาเฝาทูลถามยามเกิดความสงสัยในขอธรรมใด 

๘. ตองตรัสธรรมที่พระองคทรงแสดงลับหลังใหพระอานนทฟงอีกครั้ง 

เหตุผลที่ขอพรสวนนี้ เพื่อใหเห็นถึงอานิสงสของการไดเปนพุทธอุปฐาก ปองกัน  

การครหาวา เปนอุปฐากใกลชิด แตไมไดรับประโยชนอันสมควรเหลานี้ได 

พระพุทธองคทรงประทานพรท้ัง ๘ ประการแกพระอานนท ทานจึงรับหนาที่     

อุปฐากรับใชพระพุทธเจานับแตนั้นมา   

กิจวัตรของพระอานนทในการอุปฐากพระพุทธองค ตลอด ๒๕ ป มีดังนี้ 

๑. ถวายน้ำสรง ๒ ครั้ง (เชา-เย็น) 

๒. ถวายไมสีฟน ๓ ขนาด 

๓. นวดพระหัตถและพระบาท 

๔. นวดพระปฤษฎางค (แผนหลัง) 

๕. ปดกวาดพระคันธกุฏีและบริเวณโดยรอบ 
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๖. ไปไหนก็ไมไกลพระศาสดา คิดอยูเสมอวา เวลานี้ควรจะไดส่ิงนั้นส่ิงนี้ เราควร

ทำสิ่งนี้ 

๗. ยามกลางคืน ทานก็จะถือโคมไฟใหญ เดินตรวจรอบพระคันธกุฎี ๙ คร้ัง    

โดยไมยอมวาง เพราะกลัวจะเผลอหลับไปไมรูตัวเมื่อพระศาสดาเรียกหา 

ความที่พระอานนทเปนคนฉลาดชางสังเกตและละเอียดรอบคอบ จึงเรียนรูและ

เขาใจสิ่งที่พระองคทรงมีพระประสงคไดเร็ว เชนเมื่อตอนท่ีพระพุทธเจาตรัสใหทานออกแบบ

จีวรใหมีลักษณะเหมือนคันนา จะไดไมดูสวยงามหรือเปนท่ีตองการของคนอื่น ทานจึงนำผา

มาตัดเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย แลวนำมาเย็บแลวยอมตามท่ีทรงดำริทุกประการ จนพระพุทธองค

ตรัสชมในความเฉลียวฉลาดของทาน 

ดังที่เคยกลาวไปแลววาพระอานนทเปนผูที่มีคุณูปการตอพระพุทธศาสนาเปน   

อยางมาก อาทิเชน 

- ทานมีความกตัญูและภักดีตอพระพุทธเจาอยางย่ิง ยอมสละไดแมกระท่ังชีวิต 

เชน คร้ังที่พระเทวทัตวางแผนจะปลงพระชนมพระพุทธเจา ดวยการปลอยชางนาฬาคิรี    

ใหมาทำราย แตพระอานนทกลับยืนขวางไวเพื่อปกปองพระพุทธเจา ซึ่งพระพุทธเจาทรง 

ตรัสหามและใหพระอานนทหลบไป 

- เมื่อครั้งพระนางมหาปชาบดีโคตมีปรารถนาจะบวช แตพระพุทธเจาไมทรง

อนุญาต พระนางฯ รองไหเสียพระทัย เมื่อพระอานนททราบเรื่องราว จึงชวยกราบทูล     

ขออนุญาตใหสตรีไดบวชในพระพุทธศาสนา แตพระพุทธเจาทรงตรัสหามถึง ๓ ครั้ง ทานก็

ไมละความพยายามหาเหตุผลอื่นๆ มากราบทูลวา สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว 

สามารถบรรลุมรรคผลไดหรือไม ทรงตรัสตอบวาได ดังนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีผูเปน

พระมารดาเลี้ยงของพระองคแทนพระชนนีที่สวรรคต ทรงมีอุปการะมาก ทรงเลี้ยงดูและ

ถวายขีรธารา (น้ำนม) แกพระองค ขอใหพระนางฯ ไดบวชเถิด พระองคจึงทรงยินยอมให

พระนางฯไดบวชเปนภิกษุณี ดวยการรับครุธรรม ๘ ประการ 

- ทานทูลถามพระพุทธองคเกี่ยวกับสถานที่ในการระลึกถึงพระองค หลังจากที่ 

ทรงเสด็จปรินิพพานไปแลว ทรงตรัสวา 

“ดูกอนอานนท สังเวชนียสถาน (สถานที่เห็นแลวกระตุนใหปรารภความเพียร)     
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๔ แหงเหลานี้ เปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธา สังเวชนียสถาน ๔ เปนไฉน ? 

๑ ...สังเวชนียสถานเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธา ดวยระลึกวาพระตถาคต

ประสูติ ณ ที่นี้ 

๒ ...ดวยระลึกวาพระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ที่นี้ 

๓ ...ดวยระลึกวาพระตถาคตยังธรรมจักรอันประเสริฐใหเปนไปแลว  ณ ที่นี้  

๔ ...ดวยระลึกวาพระตถาคตเสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณ ที่นี้  

ดูกอนอานนท ชนเหลาใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย  

(เรียกทั้ง ๔ แหงวาเจดีย หมายถึง สถานที่ควรเคารพ)  

มีจิตเลื่อมใสแลวทำกาละ ชนเหลานั้นเบื้องหนาแตกกายตายไป  

ก็จะ เขาถึงสุคติโลกสวรรค 

*กาละ แปลวา ตาย 

จากความสามารถที่หลากหลายของพระอานนท พระพุทธเจาจึงทรงยกยอง     

พระอานนทวาเปนเลิศถึง ๕ ดาน กลาวคือ 

๑. ดานพหูสูต เพราะใสใจตอการไดยินไดฟงและสนใจศึกษาไตถาม ขออรรถ   

ขอธรรมตางๆ จากพระพุทธเจา ทำใหรอบรูในพระธรรมคำสอน มากกวาภิกษุรูปอื่นๆ 

๒. ดานมีสติ คือ ความระลึกรู เพราะตองเอาใจใส คอยจดจำพระพุทธวจนะ 

ทำใหทานมีกำลังสติมากกวาภิกษุรูปอื่นๆ 

๓. ดานมีคติ หมายถึง ความเปนไป คือ ศึกษาเลาเรียนเนื้อความเพียงบทเดียว 

แตสามารถเชื่อมโยงขอธรรมตางๆ ไดถึง ๖๐,๐๐๐ บท จำทุกบทไดตามที่ตรัสไว  

๔. ดานมีธิติ  คือ มีความอดทนลำบากตรากตำ ในการอุปฐากอยางท่ีพระสาวก 

รูปอื่นทำไมได และในการศึกษาจดจำพระพุทธวจนะ 

๕. ดานอุปฐาก เพราะอยูดูแลปรนนิบัติพระพุทธองคมาดวยเคารพบูชาเลื่อมใส

อยางยิ่ง ดวยกาย วาจา ใจ อันประกอบดวยเมตตาตลอดเวลานานถึง ๒๕ ปมากกวา   

ภิกษุรูปอื่นๆ 

“ 

“ 
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ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงสรรเสริญวา พระอานนทเปนสุดยอดพุทธอุปฐาก บรรดา

พระพุทธเจาที่ไดเสด็จอุบัติมาแลวในอดีตและที่จะมาตรัสรูในอนาคต ภิกษุผูอุปฐาก

พระพุทธเจาอยางยิ่ง ก็เสมอดวยพระอานนทนี้  

ในวันที่พระพุทธเจาจะเสด็จปรินิพพาน ทานไดหลบไปรองไหวา ทานยังเปนเสข

บุคคลอยู แตพระศาสดาผูอนุเคราะหเราจะปรินิพพานเสียแลว พระพุทธเจาจึงทรงปลอบโยน

และใหกำลังใจ ดวยการแสดงอานิสงสในการอุปฐากพระองคไวดังนี้ 

อานนท เธอไดเปนอุปฐากตถาคต ดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

อันประกอบดวยเมตตา เปนประโยชนเกื้อกูล เปนความสุขไมมีสอง 

หาประมาณมิไดมาชานาน เธอไดกระทำบุญไวแลว  

อานนท เธอจงประกอบความเพียรเถิด 

เธอจักเปนผูไมมีอาสวะโดยฉับพลัน 

หลังจากที่พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานไดไมนาน มีภิกษุบางพวกกลาวจาบจวง    

ติเตียนพระพุทธเจา พระมหากัสสปเถระรูสึกสลดสังเวชใจ จึงชักชวนภิกษุสาวกรวม

สังคายนาพระธรรมวินัย โดยคัดเลือกเฉพาะพระอรหันตผูเชี่ยวชาญแตกฉานในพระธรรมวินัย 

ทรงเอตทัคคะ ทรงปฏิสัมภิทา ทรงอภิญญา ในครั้งนั้น พระมหากัสสปะคัดเลือกไดภิกษุ 

๔๙๙ รูป ยังเวนไว ๑ รูป ตามมติคณะสงฆสาวกที่เสนอพระอานนทใหเขารวม แตใน   

ขณะนั้น ยังเปนพระโสดาบัน ในเวลาตอมาพระอานนทไดเรงความเพียรอยางแรงกลา เพื่อให

สามารถบรรลุอรหัตผลไดทันเวลา แตก็ยังไมสำเร็จ จนกระทั่งในเวลาใกลรุงเชาของวันเริ่ม 

ทำสังคายนา ขณะจิตทอดอาลัยในความมุงหวังใหสำเร็จเปนพระอรหันต เอนกายลงจะพัก 

ศีรษะยังไมทันถึงหมอน จิตปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นท้ังปวง ก็หลุดพนจากอาสวะ     

เปนพระขีณาสพ ทรงปฏิสัมภิทา จึงไดไปเขารวมประชุมสงฆครบ ๕๐๐ รูป 

พระมหาเถระ ๓ รูปที่มีสวนสำคัญในการสังคายนา ไดแก พระมหากัสสปะ ผูเปน

เลิศดานธุดงควัตรและเปนประธานการทำสังคายนา, พระอุบาลี ผูเปนเอตทัคคะดาน    

พระวินัย และพระอานนท ผูเปนพหูสูตสามารถจดจำพระพุทธวจนะไดมากกวาใคร จึงรับ

หนาที่ตอบคำถามเกี่ยวกับพระธรรม ดังบทสวดคาถาตางๆ ท่ีมักข้ึนตนดวย “เอวัมเม      

สุตังเอกัง สะมะยัง ภะคะวา” อันหมายถึง “ขาพเจา (คือพระอานนทเถระ) ไดสดับมาแลว

อยางนี้ สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา…”  

“ 

“ 
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พระอานนทไดทำหนาที่เผยแผพระธรรมคำสอนตอมาอีกนาน จวบจนอายุ ๑๒๐ ป

จึงนิพพานกลางอากาศเหนือแมน้ำโรหิณี เพื่อความเสมอภาคตอพระประยูรญาติท้ัง ๒     

ฝงแมน้ำ ซึ่งตางเรียกรองใหทานไปนิพพานที่ดินแดนของตน ดวยการเขาเตโชสมาบัติ    

เกิดเปลวไฟลุกทวมรางกายแลวแตกออก ทำใหพระธาตุตกลงสูดินแดนของทั้งสองฝงแมน้ำ   

คุณธรรมของพระอานนทและหลวงปูจันทรศรี 

นอกจากการปรนนิบัติรับใชครูบาอาจารย ดวยความกตัญูและเคารพเทิดทูน     

ที่ เหมือนกันแลว คุณธรรมของหลวงปูจันทรศรียังมีความคลายคลึงกับคุณธรรมของ      

พระอานนทหลายประการ เชนความเปนผูรอบรู จากการใฝศึกษาเลาเรียนและจดจำโอวาท

ของครูบาอาจารยไดอยางแมนยำ แมกาลเวลาจะลวงเลยมาหลายทศวรรษแลว การเปน    

ผูมีสติ ชางสังเกต มีปฏิภาณไหวพริบ ทำใหหลวงปูสามารถดูแลปรนนิบัติครูบาอาจารยได

อยางถูกใจ หรือการที่หลวงปูมีความอดทนพากเพียร ในการปฏิบัติตามพระบัญชาของสมเด็จ

พระสังฆราชเจาฯ หรือทำงานที่ไดรับมอบหมายจากพระธรรมเจดียจนสำเร็จลุลวงดวยดี   

ฝกอุปฐากตั้งแตยังเปนสามเณร 

หลวงปูจันทรศรีไดเคยกลาวถึง การที่ไดมีโอกาสอุปฐากครูบาอาจารยหลายรูป    

ตั้งแตคร้ังยังเปนสามเณร และออกเดินธุดงควัตรตามคณะของพระกัมมัฏฐานสายหลวงปูมั่น 

เชนพระอาจารยเทสก เทสรํสี และพระอาจารยออน าณสิริ ซึ่งทานไดบอกเลาถึงเรื่องนี้วา 

“เมื่อญัตติเปนสามเณรธรรมยุตแลว ตองฝกหัดระเบียบ ขอวัตรของพระธุดงค 

กัมมัฏฐาน ตางองคตางเอาใจใสในขอวัตร ขยันขันแข็ง โดยเฉพาะการอุปฐากรับใชครูบา

อาจารย เชนลางบาตร ซักยอมสบงจีวร ตมน้ำรอน สรงน้ำ ในตอนค่ำเชาถวายการบีบนวด 

บางวันกวาจะไดจำวัดก็ราวเที่ยงคืน ตื่นตีสี่ ถวายน้ำบวนปากและไมสีฟน ถาเปนฤดูหนาว  

ก็ตองตมน้ำอุนถวายทานลางหนา เปนตน เวลาไปเที่ยวรุกขมูล ก็ตองแบกกลดสะพายบริขาร

ของพระอาจารยดวย โดยทานพระอาจารยสิงห และทานพระอาจารยมหาปนไดวางระเบียบ 

ขอสัมมาปฏิบัติ เพื่อใหสานุศิษยถือปฏิบัติเปนแนวทางอันเดียวกัน ซึ่งหลวงปูตองตั้งใจศึกษา

และปฏิบัติตามใหไดครบถวน ดวยความเคารพเทิดทูน“ 
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ไดอุปฐากสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ 

ชวงที่หลวงปูจันทรศรีเลาเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ไดมีบุญวาสนา

ในการปรนนิบัติดูแลสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต)    

ซึ่งเปนเจาอาวาสวัดบวรนิเวศฯในสมัยนั้น สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ ไดชื่อวา เปนผูเครงครัด

ตอพระธรรมวินัย อุปนิสัยเปนคนเด็ดขาด พูดจริง ทำจริง เวลาพูดเสียงจะดังคลายกับดุ   

แตหลวงปูจันทรศรีก็รับใชไดถูกพระทัย เพราะรูนิสัยของทาน นอกจากน้ี ยังทรงโปรดให

หลวงปูเขียนหนังสือราชการดวยลายมือ กอนท่ีจะลงพระนามเสมอ แมวาหลวงปูจะพิมพดีด

เปนก็ตาม 

หลวงปูจะเขาอยู เวรกลางคืนตลอด ซ่ึงตองนอนบนพื้นขางเตียงของสมเด็จ      

พระสังฆราชเจาฯ ในคืนหน่ึง สมเด็จฯ ทานนอนไมหลับ จึงขอยานอนหลับจำนวนมากถึง 

๑๐ เม็ด แตหลวงปูไมกลาให เพราะหมอหามไมใหฉันเกินครั้งละ ๒ เม็ด หลวงปูจึงใช

กุศโลบาย โดยใหทานหลับตาแลวฉันยารวดเดียว พอเขานอนไดเพียง ๕ นาที ทานก็บรรทม

หลับทันที ครั้นรุงเชา ทานไดถามถึงจำนวนเม็ดยานอนหลับที่ให แตหลวงปูมีไหวพริบดี   

จึงตอบวา ใหเทาที่ตองการ  

ในชวงเวลา ๑๐ คืนที่สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ ทรงประชวรหนักกอนจะสิ้นพระชนม 

หลวงปูไดรวมเปนหน่ึงในพระคิลานุปฏฐากคอยชวยดูแลอุปฐาก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

จวบจนสิ้นพระชนม นับเปนวาสนาของหลวงปูที่มีโอกาสตอบแทนความเมตตาของครูบา

อาจารยผูมีพระคุณ 

๑๕ วันสำคัญตอการครองเพศสมณะ 

หลวงปูจันทรศรีไดกลาวถึงชวงเวลา ๑๕ วันที่ไดอุปฐากรับใชทานพระอาจารยมั่น 

ภูริทตฺโต วาเปนกำไรแหงชีวิตสมณเพศ ซึ่งขณะนั้น หลวงปูไดรับพระบัญชาจากสมเด็จ  

พระสังฆราชเจาฯ ใหไปสอนพระปริยัติธรรมที่วัดปาสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร และไดรับ

มอบหมายจากเจาคณะจังหวัดใหปรนนิบัติหลวงปูมั่น ชวงที่ทานรับนิมนตมาโปรดญาติโยม 

ที่สกลนคร และพำนักชั่วคราวอยูที่วัดปาสุทธาวาส  
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ทานไดดูแลรับใชหลวงปูมั่นอยางใกลชิด ตั้งแตตอนบิณฑบาต จนกระท่ังจัดอาหาร

ลงบาตรถวายไดอยางเรียบรอย โดยไมโดนหลวงปูมั่นดุ สรางความประหลาดใจใหกับ    

พระเถระผูใหญทั้งหลายเปนอยางมาก นอกจากนี้ ทานยังไดรับความเมตตาอยางสูง เมื่อ

หลวงปูมั่นครองผาจีวรที่ทานตัดถวายอีกดวย  

ตอนกลางคืน ทานจะนวดถวายหลวงปูมั่น ซ่ึงถือเปนชวงเวลาท่ีสำคัญ เพราะได

โอกาสเรียนถามปญหาธรรมะและฝกอบรมกัมมัฏฐาน จนไดหลักในการปฏิบัติจิตภาวนา   

ซึ่งสงผลใหจิตใจของทานหนักแนนม่ันคง ในการดำรงเพศสมณะมาจนถึงปจจุบัน เพราะ  

ในขณะนั้น ทานมีอายุประมาณ ๒๙ ป และคิดจะลาสิกขาอยูพอดี   
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แมจะเปนชวงเวลาสั้นๆ ท่ีทานมีโอกาสปรนนิบัติรับใชหลวงปูมั่นอยางใกลชิด     

แตดวยความกตัญูรูคุณที่มีตอครูบาอาจารย ทานไดกอสรางพระบรมธาตุธรรมเจดีย    

เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปูมั่น และใหชางแกะสลักบานประตูที่บอกเลาเรื่องราวตอนฝก

กัมมัฏฐานกับหลวงปูมั่น ติดตั้งไวที่พระบรมธาตุธรรมเจดีย ภายในบริเวณวัดโพธิสมภรณ 

จังหวัดอุดรธานี ทั้งน้ี เพ่ือเปนเครื่องระลึกถึงและเปดใหสาธุชนรุนหลังไดกราบไหวเสาหลัก

สำคัญ ที่ชวยค้ำจุนพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคงตราบจนถึงทุกวันนี้ 

ปฏิบัติรับใชพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) และอุปฐากหลวงปูดีเนาะ 

สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ ทรงมีพระบัญชาใหหลวงปูจันทรศรีมาอยูท่ีวัดโพธิสมภรณ 

เพื่อชวยแบงเบาภาระพระธรรมเจดียท่ีเริ่มชราภาพแลว และขณะน้ันคณะธรรมยุตเพิ่งเริ่ม 

เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี หลวงปูจึงมาชวยประสานความปรองดองระหวางคณะสงฆ    

มหานิกายกับธรรมยุต ตามที่พระธรรมเจดียไดวางรากฐานไว ซึ่งหลวงปูก็ทำหนาที่ได   

อยางเหมาะสม เพราะเคยสรางความเขาใจอันดีระหวาง ๒ นิกายมากอนแลว   

ตามประวัติของหลวงปูจันทรศรี ไดกลาวถึงการอุปฐากพระธรรมเจดียไวเพียงสั้นๆ 

เชน การท่ีหลวงปูไดตำหมากถวายใหทานฉัน สวนมากมักกลาวถึงการท่ีหลวงปูปฏิบัติรับใช

พระธรรมเจดียในฐานะพระเลขา ชวยเขียนหนังสือราชการถวายใหทาน และควบคุมการ

บูรณะพระอุโบสถ ฯลฯ 

ในการอุปฐากดูแลหลวงปูดีเนาะ ซึ่งเปนเจาอาวาสวัดมัชฌิมาวาส และเปนเจาคณะ

จังหวัดอุดรธานี หลวงปูจันทรศรีไดเลาวา เคยปรนนิบัติดูแลหลวงปูดีเนาะ เมื่อครั้งที่    

ทานอาพาธเปนโรคไขหวัดใหญ และไปกราบเย่ียมสักการะเปนประจำ เพราะทานเปนผูมี

อุปการคุณอยางยิ่ง ทำใหหลวงปูเขาศึกษาเลาเรียนที่วัดบวรนิเวศฯ ได 

อานิสงสในการอุปฐาก 

“ผูใดปรารถนาจะอุปฐากเราตถาคต ผูนั้นพึงพยาบาลภิกษุปวยไขเถิด” 

โรงพยาบาลสงฆเปนสถานที่ท่ีใหการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรท่ีเจ็บไขไดปวย

โดยไมคิดมูลคา หากใครมีโอกาสไดไปเยือนท่ีนี่  คงจะเห็นพระพุทธพจนนี้ปรากฎอยู ซึ่งมี
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ที่มาตั้งแตคร้ังพุทธกาล ตอนที่พระพุทธเจากับพระอานนทเดินตรวจเสนาสนะ จนไปถึงที่อยู

ของพระภิกษุรูปหนึ่ง กำลังอาพาธดวยโรคทองเสีย นอนจมอุจจาระและปสสาวะของตนเอง

อยู โดยไมมีใครชวยพยาบาล เพราะเหตุวาไมไดทำประโยชนใดๆ ใหหมูสงฆ  

พระพุทธเจาจึงตรัสเรียกพระอานนทมาสั่งวา “ดูกอนอานนท เธอจงไปนำน้ำมา  

เราจะอาบน้ำใหภิกษุนี้" 

พระอานนทรับพระพุทธดำรัสแลว จึงไปนำน้ำมา  

พระพุทธเจาทรงรดน้ำ พระอานนททำความสะอาด พระพุทธเจาทรงจับทางศีรษะ 

พระอานนทยกทางเทาใหภิกษุนั้นนอนบนเตียง  

ครั้นแลวพระพุทธเจาทรงเรียกประชุมภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุการณนั้น ทรงตรัสวา 

“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาผูจะพึงพยาบาลพวกเธอก็ไมมี ถาเธอไมพยาบาล

กันเอง ใครเลาจักพยาบาล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดจะพยาบาลเรา ก็พึงพยาบาลภิกษุไข

เถิด ถามีอุปชฌายะ อุปชฌายะพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกวาจะหาย ถามีอาจารย 

อาจารยพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกวาจะหาย ถามีสัทธิวิหาริก สัทธิวิหาริกพึงพยาบาล 

เธอตลอดชีวิตจนกวาจะหาย ถามีอันเตวาสิก อันเตวาสิกพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกวา 

จะหาย ถามีภิกษุผูรวมอุปชฌายะ ภิกษุผูรวมอุปชฌายะพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกวา  

จะหาย ถามีภิกษุผูรวมอาจารย ภิกษุผูรวมอาจารยพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกวาจะหาย 

ถาไมมีอุปชฌายะ อาจารย สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ผูรวมอุปชฌายะ หรือผูรวมอาจารย 

สงฆพึงพยาบาลเธอ ถาไมพยาบาลตองอาบัติทุกกฎ” 

พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบการดูแลภิกษุอาพาธ มีอานิสงสมากเหมือนกับการได

อุปฐากพระองคทาน ในฐานะฆราวาสก็สามารถนอมนำคุณธรรมจากเรื่องราวของพระอานนท

และประวัติของหลวงปูมาปรับใชในการดำเนินชีวิต เชนบุตรธิดาพึงปรนนิบัติดูแลพอแม  

และผูมีพระคุณทั้งหลาย ประดุจดังหมูสงฆพึงพยาบาลภิกษุไข ยอมนำมาซึ่งความสุข   

ความเจริญ แกตนเองและครอบครัวตลอดกาลนาน 
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๓. พระราธเถระ :  

ผูเปนแบบอยางของภิกษุผูวานอนสอนงาย 

แมพระพุทธเจาโคตมะจะทรงยกยองพระราธเถระวา ผูเปนเลิศดานมีปฏิภาณก็ตาม 

แตพระองคก็ตรัสชมเชยทานในดานที่เปนผูวานอนสอนงายดวย ตามประวัติอันมีรายละเอียด

ดังนี้ 

บุพกรรมในอดีตชาติ 

ในสมัยพระพุทธเจาปทุมุตตระ พระราธะเกิดในสกุลพราหมณ เปนชาวกรุงหงสวดี 

ไดมีโอกาสกราบสักการะแดพระพุทธองคและภิกษุสงฆ ทำใหไดเห็นภิกษุรูปหนึ่งไดรับ    

การสถาปนาเปนเอตทัคคะดานมีปฏิภาณ ทานจึงตั้งความปรารถนาในตำแหนงน้ันบาง    

ซึ่งพระพุทธองคก็ทรงพยากรณวา จะสำเร็จตามความปรารถนาในสมัยของพระพุทธเจาโคตมะ 

ตอมาในสมัยพระพุทธเจาวิปสสี พระราธะไดสรางสมบุญกุศลใหญอีกครั้ง เมื่อ    

วันหนึ่ง ทานไดเห็นพระพุทธเจากำลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาต ก็เกิดความเล่ือมใส ไดถวาย   

ผลมะมวงแดพระพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณดุจทองคำ ผูสมควรรับเครื่องสักการะบูชา 

บุพกรรมสมัยพุทธกาล 

ในยุคน้ัน พระราธะเกิดเปนพราหมณตกยาก เกิดความลำบากในการเลี้ยงชีพ     

จึงไดไปขออาศัยอยูกับพระสงฆในวัดพระเชตวันมหาวิหาร ซ่ึงทานเหลาน้ันก็อนุญาต     

ราธพราหมณไดชวยทำกิจธุระตางๆ เชนดายหญา กวาดบริเวณ ทำความสะอาด ตอมา 

ทานอยากจะบวช แตไมมีพระภิกษุรูปใดใหความอนุเคราะหทานเลย เพราะเห็นวา       

อายุมากแลว บวชไปก็จะไมสามารถบำเพ็ญเพียรภาวนาได จึงทำใหราธพราหมณเสียใจ 

อยางยิ่ง ถึงกับรางกายซูบผอมลง หนาตาผิวพรรณเศราหมอง 

เมื่อพระพุทธเจาทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถาม ทำใหทรงทราบวาราธพราหมณ    

มีความประสงคอยากจะบวช แตไมมีใครบวชให จึงรับสั่งถามภิกษุท้ังหลายวา ใครระลึกถึง

อุปการคุณของพราหมณน้ีไดบาง พระสารีบุตรระลึกไดจึงกราบทูลพระองควา ราธพราหมณ

เคยตักบาตรถวายทานดวยขาว ๑ ทัพพี พระพุทธองคจึงทรงตรัสชมเชยพระสารีบุตรวา  

๓. พระราธเถระ :  



๑๘๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

เปนคนกตัญู และตรัสสั่งใหพระสารีบุตรเปนพระอุปชฌายบวชใหราธพราหมณ ทรงให

ยกเลิกการอุปสมบทดวยวิธีรับไตรสรณคมนตั้งแตวันนั้นเปนตนมา (ในสมัยปจจุบัน ใชวิธีนี้ 

ในการบวชสามเณร) และใหใชวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา คือ การอุปสมบทดวยการเห็นชอบ

ของพระสงฆ จึงนับวาพระราธะเปนผูไดรับการอุปสมบทดวยวิธีนี้รูปแรก และไดรับการ

ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

พระสารีบุตรคิดวาพระศาสดาทรงใหพราหมณผูนี้บวชดวยความเอื้อเฟอ เราจึงควร

จะดูแลทานดวยความเอื้อเฟอ ทานจึงพาพระราธะไปอยูในเสนาสนะใกลหมูบาน เพื่อความ

สะดวกในปจจัยสี่ แตความที่เปนพระบวชใหม ทำใหมีลาภคอนขางนอย ทานจึงยกเสนาสนะ

ของทานใหพระราธะอยู เวลามีผูถวายอาหารอยางดี พระสารีบุตรก็ยกใหพระราธะ สวนตัว

ทานก็ออกไปบิณฑบาตเอง   

หลังจากไดเสนาสนะสัปปายะ อาหารสัปปายะ ความลำบากทางรางกายของ    

พระราธะก็เบาบาง ประกอบกับพระสารีบุตรคอยแนะนำพร่ำสอนอยูเนืองๆ ซึ่งทานมีอุปนิสัย

เปนคนวางายอยูแลว จึงเชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสารีบุตรโดยเคารพทุก

ประการ ในเวลาไมนานนักทานก็บรรลุพระอรหัตผล  

เรื่องนี้ทำใหพระพุทธเจาและบรรดาภิกษุดวยกัน ตางยกยองชมเชยความเปนผู

กตัญูกตเวทีของทาน 

ตอมาวันหนึ่งพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระพุทธเจา ทรงตรัสถามถึงพระราธะ      

พระสารีบุตรไดกราบทูลวา พระราธะเปนคนวานอนสอนงายเหลือเกิน ไมเคยโกรธเวลาที่ 

โดนกลาวโทษหรือพร่ำสอน พระพุทธเจาจึงตรัสยกยองพระราธเถระวาเปนผูวางาย และตรัส

สอนใหภิกษุทั้งหลายถือเอาเปนตัวอยาง ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุควรเปนผูวางายเหมือนราธะ 

แมอาจารยชี้โทษกลาวสอนอยู ก็ไมควรโกรธ  

ควรเห็นบุคคลผูใหโอวาทวา  

เปนเหมือนคนผูบอกขุมทรัพยให ฉะนั้น 

“ 

“ 
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และทรงตรัสในพระคาถาวา  

พึงเห็นบัณฑิตผูกลาวสอน  

ชี้โทษ พูดขมไว มีปญญากวางขวาง เหมือนชี้บอกขุมทรัพยให  

พึงคบบัณฑิตเชนนั้น เมื่อคบบัณฑิตเชนนั้น ก็มีแตดี ไมเสียหายเลย 

หลังบรรลุพระอรหัตแลว พระราธะไดทูลถามขอธรรมจำนวนมากจากพระพุทธเจา 

ซึ่งพระองคไดตรัสตอบอธิบายทั้งหมด เมื่อพระราธะฟงแลวก็สามารถเขาใจและจดจำไวได 

นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงธรรมเหลานั้นได ตอมา พระพุทธเจาไดทรงยกยองพระราธะวา  

ภิกษุทั้งหลาย พระราธะเลิศกวาพระภิกษุสาวกของเรา 

ผูมีปฏิภาณแจมแจง 

เพราะมีญาณแจมแจงในพระธรรมเทศนาของพระองค และสามารถแสดงพระธรรม

เทศนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลวไดทันที 

ความเปนผูวางายของหลวงปูจันทรศรี  

หลักธรรมที่เก่ียวของกับความเปนผูวางายสอนงาย ท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท คือ มงคลสูตร เปนแนวทางการดำเนินชีวิตไปสูความเจริญ อันนำประโยชน

สุขแกตนและผูอื่น หรือที่เรียกวา มงคลชีวิต ๓๘ ประการ ซึ่ง โสวจสฺสตา ความเปนผูวางาย 

จัดเปนมงคลลำดับที่ ๒๘ และนาถกรณธรรม ๑๐ ซ่ึงเปนหลักการสำคัญในการเปนที่พึ่ง  

ของตนเอง ในขอที่ ๔ ไดแก โสวจสฺสตา กลาวถึงความเปนคนมีอัธยาศัยออนโยน พรอมที่

จะยอมรับนับถือและเชื่อฟงคนอื่น จนกลายเปนคนมีลักษณะวางายสอนงาย ทำความเขาใจ

อะไรกันไดโดยงายชวยใหคนอ่ืนพรอมที่จะใหการสงเสริม จัดเปนคุณลักษณะนิสัยท่ีดึง     

สิ่งดีงามมาสูตน 

ความเปนผูวางายในที่นี้ คือ คนที่อดทนตอคำสั่งสอนได เมื่อมีผูรูแนะนำพร่ำสอนให

ตักเตือนใหโดยชอบธรรมแลว ยอมปฏิบัติตามคำสอนน้ัน ดวยความเคารพออนนอม      

ไมคัดคาน ไมโตตอบ ไมแกตัวโดยประการใดๆ ท้ังส้ิน และวางายเพราะเห็นแกความดี  

โดยยึดถือธรรมะเปนใหญ ตองการปรับปรุงแกไขตนเองใหดีขึ้น เมื่อมีผูวากลาวตักเตือนชี้  

“ “ 

“ “ 
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ขอบกพรองให จึงพรอมรับฟงดวยดี ไมวาผูนั้นจะเปนผูใหญกวา หรือเด็กกวาก็ตาม จึงจัด

เปนผูวางายที่แทจริง 

พระพุทธองคทรงใหความสำคัญกับการเปนผูวางาย ดังเชนกอนที่จะปรินิพพาน  

ทรงรับสั่งใหพระอานนทใชกุศโลบายกำราบพระฉันนะท่ีหัวด้ือมาก ใครจะสอนจะเตือน

อยางไรก็ไมฟง เพราะถือตัววาเปนสหชาติกับพระพุทธเจา มีความสนิทสนมในฐานะ

มหาดเล็กคนสนิทและเคยรับใชใกลชิดพระองคมากอน โดยใชวิธีลงพรหมทัณฑ ซึ่งเปน  

การใหพระภิกษุทุกรูปเลิกยุงเกี่ยวหรือพูดคุยดวย ไมใหความชวยเหลือ และไมรับรูอะไร   

ทั้งสิ้น พระฉันนะอยากจะทำอะไรก็ปลอยใหทำ หลังจากที่ประชุมสงฆประกาศลงพรหมทัณฑ 

แกพระฉันนะ ไมนานนัก ทานก็รูสึกสำนึกตัว สารภาพผิดตอหมูสงฆและเลิกด้ืออีกตอไป  

ตอมาไมนาน ทานก็ไดบรรลุธรรมสูงสุด 

อานิสงสของการเปนคนวางายมีดวยกันหลายขอ ดังนี้  

๑. ทำใหเปนที่เมตตาอยากแนะนำพร่ำสอนของคนทั้งหลาย 

๒. ทำใหไดรับโอวาท 

๓. ทำใหไดธรรมะอันเปนที่พึ่งแกตน 

๔. ทำใหละโทษทั้งปวงได 

๕. ทำใหบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงไดโดยงาย  

จากภาคประวัติและปฏิปทาของหลวงปูจันทรศรี จะเห็นวาหลวงปูไดกาวยางตาม

คุณธรรมที่พระราธเถระไดกระทำเปนแบบอยาง โดยเปนผูวานอนสอนงาย ตอคำสอนของ

ครูบาอาจารย เชน หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต, สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ 

(ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต), พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม, พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล,   

หลวงปูเทสก เทสรํสี, พระอาจารยฝน อาจาโร, พระอาจารยออน าณสิริ  เปนตน 

ไมวาครูบาอาจารยจะแนะนำสั่งสอนอะไร หลวงปูก็เชื่อฟงโดยเคารพ และยินดี

ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจยิ่ง เพราะตระหนักถึงความมีเมตตาและความเสียสละ       

ของครูบาอาจารยเปนอยางดี นอกจากนี้ หากหลวงปูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติกิจใด ทานก็

จะนอมรับหนาที่นั้นโดยดี ไมโตแยงหรือปริปากบน เชน เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสังฆราชเจา  

กรมหลวงวชิรญาณวงศ มีพระบัญชาให ไปสอนพระปริยัติธรรม ท่ีวัดธรรมนิมิต 
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จ.สมุทรสงคราม แมวาหลวงปูจะไมอยากไปก็ตาม แตทานกราบทูลสมเด็จฯไปวา “หลวงปู

ใหไป..ก็ไป” ซึ่งตอมาภายหลังทานไดใชเวลาจำพรรษาที่นั่นนานถึง ๑๐ ป 

นอกจากความเปนผูวางายแลว หลวงปูยังสามารถจดจำและถายทอดคุณงามความดี

ของครูบาอาจารยไดอยางไมลบเลือน เชน ถามีใครถามถึงชวงเวลาที่ทานไดพบกับหลวงปูมั่น 

ทานก็จะเลารายละเอียดทุกอยาง เสมือนเพิ่งเกิดขึ้นไมนานมานี้  

หลวงปูทำหนาที่ศิษยที่ดีจนไดรับความไววางใจ โดยเฉพาะจากสมเด็จพระสังฆราชเจา 

กรมหลวงวชิรญาณวงศ และภารกิจสุดทายท่ีทรงมีพระบัญชาใหหลวงปูไปปฏิบัติ คือ     

การเปนผูชวยเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ ซึ่งในเวลาตอมา หลวงปูไดเลื่อนตำแหนงเปน    

เจาอาวาส หลังจากที่พระธรรมเจดียมรณภาพ เพราะความเปนผูวานอนสอนงาย ทานจึง

สั่งสมความรูที่เรียนมาจากครูบาอาจารยหลายทาน ซึ่งทำใหหลวงปูทำงานใหญไดสำเร็จ

ลุลวงดวยดี ดังปรากฎใหเห็นในรูปของผลงานเกื้อกูลโลก รวมทั้งวัดโพธิสมภรณที่ทานดูแลอยู 

ก็มีความเจริญขึ้นเปนลำดับ แมองคทานเองก็ไดรับการเล่ือนชั้นสมณศักด์ิหลายวาระดวยกัน  

ทานยังคงเปนที่พ่ึงและศรัทธาของประชาชนทุกหมูเหลาตลอดมา สมควรท่ีเหลาศิษยานุศิษย

ของหลวงปูจะนอมนำคุณธรรมในการเปนผูวางายนี้ มาปรับใชเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต

ตอไป เพ่ือความเปนสิริมงคลแกชีวิต สงผลใหประสบแตความสุขและความเจริญกาวหนา  

ดังที่หลวงปูไดปฏิบัติเปนแบบอยางตราบจนถึงทุกวันนี้  

ปาปมิตฺเต วิวชฺเชตฺวา ภเชยฺยุตฺตมตปุคฺคเล 

โอวาเท จสฺสติฏเยฺยปตฺเถนฺโต อจลํสุขํ 

ผูปรารถนาความสุขที่มั่นคง พึงเวนมิตรชั่วเสีย 

คบแตบุคคลสูงสุด และพึงตั้งอยูในโอวาทของทาน 

“ 

“ 
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๔. พระราหุล: ผูเปนเลิศดานใครตอการศึกษา 

แมพระราหุลเถระจะมีฐานันดรศักดิ์เปนถึงพระโอรสของพระบรมศาสดา แตดวย 

คุณธรรมอันสูงสงของทานในการออนนอมถอมตัว วานอนสอนงายเชนเดียวกับพระราธะ 

พรอมที่จะเชื่อฟงและรับการสอนสั่งจากพระอุปชฌายอาจารย อีกท้ังมีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู
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ธรรมโดยไมเบื่อหนาย ทำใหทานบรรลุอรหัตผลหลังอุปสมบทเปนพระภิกษุในเวลาไมถึง  

หนึ่งพรรษา ตอมาทานไดรับการแตงตั้งใหเปนเอตทัคคะ ภิกษุสาวกผูเปนเลิศในดานใคร  

ตอการศึกษา สมความปรารถนาตั้งแตครั้งอดีตชาติทุกประการ ตามเรื่องที่จะกลาวตอไปนี้ 

บุพกรรมในอดีตชาติ 

เวลานั้นเปนชวงที่พระพุทธเจาปทุมุตตระเจายังไมทรงอุบัติขึ้นในโลก พระราหุลเถระ

กับพระรัฐปาลเถระเปนสหายกัน ตางก็บังเกิดในครอบครัวคฤหบดีในกรุงหงสวดี เมื่อบิดา

มารดาของแตละคนสิ้นชีวิตลง ทั้งสองทานก็เห็นวา แมมรดกทรัพยสินที่ตนไดรับจะมีจำนวน

มาก แตหากตายไปก็ไมสามารถนำติดตัวไปไดเลย ยกเวนอริยทรัพย จึงตกลงกันสรางบุญ

ดวยการตั้งโรงทาน ๔ แหง เพื่อแจกจายอาหารแกคนกำพราและคนเดินทางผานมา  

วันหนึ่ง ทานทั้งสองไดพบดาบสผูมีฤทธิ์มาก ๒ รูป จึงแยกยายพาดาบส ๑ รูป ไปที่

เรือนของตัวเอง แลวตางก็ถวายภัตตาหารแกดาบสที่ตนเองพาไป หลังจากนั้นสหายทั้งสอง

จึงขอใหดาบสมารับอาหารจากตนเปนประจำ ซ่ึงดาบสทานหน่ึงน้ัน มักลงไปพักกลางวัน  

ในนาคพิภพ จึงชอบอนุโมทนาวา “ขอความสำเร็จของทาน จงเหมือนดังภพของปฐวินทร 

นาคราช” แกคหบดีที่มาเกิดเปนพระราหุลในเวลาตอมา ทำใหทานตั้งความปรารถนาเชนนั้น 

ในขณะดาบสอีกทานหนึ่งมักไปพักกลางวันที่ดาวดึงส  จึงชอบอนุโมทนาวา “ขอความสำเร็จ

ของทาน จงเหมือนดังสมบัติของพระอินทร” คหบดีนั้นจึงตั้งจิตปรารถนาเปนทาวสักกะ 

ดวยกุศลแหงกรรมที่ทั้งสองทานไดบำเพ็ญมา เมื่อส้ินชีวิตลงแลว ตางก็ไดไปเกิด  

ในภพที่ตนตั้งจิตปรารถนาไว ซึ่งพระราหุลที่เปนพญานาครูสึกไมพอใจที่ไดเกิดในฐานะที่ตอง

เลื้อยไปดวยทองเชนน้ี จึงปรึกษากับสหายที่เกิดเปนพระอินทร และไดรับคำแนะนำใหสราง

กุศลกรรมใหญกับพระพุทธเจาปทุมุตตระ ซึ่งกำลังเสด็จอุบัติโปรดเวไนยสัตว จากนั้นคอยตั้ง

ความปรารถนาในฐานะใหม 

ทานพญานาคจึงนิมนตพระพุทธเจาใหเสด็จมายังนาคพิภพ  พระองคจึงทรงตรัสแก

พระสุมนะ พระอุปฐากวา ตถาคตจะไปบิณฑบาตไกล ภิกษุปุถุชนไมตองมา ภิกษุผูบรรลุ 

ปฏิสัมภิทา สำเร็จอภิญญา ๖ เทาน้ันจงมา เมื่อเห็นสามเณรนอยท่ีตามเสด็จมาดวยเปน

ลำดับทายสุด ทานพญานาคจึงรูสึกอัศจรรยใจอยางมาก  
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หลังจากไดรูวา สามเณรนี้เปนพระโอรสของพระพุทธเจาปทุมุตตระ พอถวาย   

มหาทานเปนเวลา ๗ วันแดพระองคแลว ทานจึงตั้งความปรารถนาที่จะเปนโอรสของ

พระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคตเหมือนสามเณรนี้เชนกัน  

สมัยพระพุทธเจากัสสปะ พญานาคราชมาบังเกิดเปนพระเชฏฐโอรสของพระราชา 

ตอมาไดเปนพระมหาอุปราช ไดสรางวิหาร ๕๐๐ แหงถวายแดพระพุทธเจาและภิกษุสงฆ 

บุพกรรมในสมัยพุทธกาล 

ในชาติสุดทายนี้ พระราหุลเปนโอรสของเจาชายสิทธัตถะหรือสมเด็จพระสัมมา   

สัมพุทธเจาในเวลาตอมา กับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพา ทานประสูติในคืนที่    

พระราชบิดาเสด็จออกผนวช เมื่อพระพุทธองคทรงทราบวาพระกุมารประสูติ ก็ทรงอุทาน 

ออกมาวา   

“ราหุลํ ชาตํ พนฺธนํ ชาตํ : บวงเกิดขึ้นแลว พันธนาการเกิดขึ้นแลว” 

ฝายพระเจาสุทโธทนะ พระราชบิดาของพระพุทธเจา และมีศักดิ์เปนพระอัยกา (ปู) 

ทรงนึกวา พระพุทธองคทรงตองการตั้งพระนามของโอรสอยางนั้น จึงทรงขนานนาม     

พระภาคิไนย (หลาน) วา “ราหุล” แปลวา บวง 

เมื่อเจาชายสิทธัตถะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา และทรงเสด็จไปเผยแพรพระพุทธ

ศาสนาจนแพรหลายแลว ก็ไดเสด็จนิวัติสูพระนครกบิลพัสดุ เพื่อโปรดพระราชบิดาและ  

พระประยูรญาติ มีเหลาสาวกทั้งหลายตามเสด็จดวย วันหนึ่งพระนางยโสธราไดพาพระกุมาร

ราหุลซึ่งประดับองคดวยเครื่องประดับอันงดงามมาดักรอเฝาพระพุทธเจา เพื่อทูลขอพระราช

สมบัติ พระกุมารนอยผูยังไมเดียงสา ก็วิ่งตามเสด็จพระพุทธองคไปพลาง รองขอราชสมบัติ

ไปพลาง แตพระพุทธองคก็ยังคงเสด็จพระดำเนินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงนิโครธาราม    

พระกุมารราหุลก็ยังคงติดตามมาไมหยุด พระองคทรงพิจารณาเห็นวา ราชสมบัติเปนสิ่ง   

ไมจีรังย่ังยืน อริยทรัพยตางหากเปนสิ่งที่ยั่งยืน ควรมอบใหแกพระโอรสราหุล จึงตรัสสั่งให

พระสารีบุตรทำการบรรพชาพระราหุลเปนสามเณร ดวยวิธีใหรับไตรสรณคมน คือ เปลง

วาจาถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนท่ีพึ่ง ท่ีระลึก พระกุมารราหุลจึงเปนสามเณร

องคแรกในพระพุทธศาสนา 
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เมื่อพระเจาสุทโธทนะทรงทราบขาวพระกุมารราหุลไดทำการบรรพชาเปนสามเณร 

ในพระพุทธศาสนาแลว ก็ทรงเสียพระทัยมาก เพราะเมื่อครั้งที่เจาชายสิทธัตถะพระราชโอรส

เสด็จออกผนวชแลว พระองคก็เหลือความหวังอยูที่พระราชนัดดา วาจะไดเปนกษัตริยทำการ

สืบสันตติวงศตอไป พระองคจึงเสด็จไปตัดพอตอวาพระพุทธเจาและทูลขอวา ตอไปถาจะ

บวชใหใครอีก ขอใหบิดามารดาของผูที่จะบวชอนุญาตเสียกอน พระพุทธองคก็ทรงอนุญาต 

อันเปนเหตุใหการบวชในสมัยหลังๆ มีขอกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะเขามาบวช

ประการหนึ่งวา จะตองไดรับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผูปกครองเสียกอน  

พระเจาสุทโธทนะเศราโศกที่ตองสูญเสียผูที่จะมาสืบทอดราชบัลลังก อยางไรก็ตาม 

พอไดฟงพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค ทานก็สามารถสำเร็จอนาคามิผล และตอมาก็

บรรลุเปนพระอรหันตในเวลาประชวรหนักกอนที่จะสวรรคต  

สวนพระนางพิมพามีดำริวาพระสวามีของเราไดบรรลุเปนพระพุทธเจา แมพระโอรส

ของเราก็บวชอยูในสำนักพระองค เราจะอยูเพื่ออะไร เกิดเบ่ือหนายในเพศฆราวาส จึงออก 

บวชเปนภิกษุณีพรอมบริวาร ๑,๐๐๐ คน เพียงไมถึงครึ่งเดือนก็บรรลุธรรมเปนพระอรหันต   

ผูสำเร็จอภิญญาใหญ มีฤทธ์ิมาก มีปญญามาก ในอรรถกถาเอกนิบาตเรียกพระนางวา   

พระภัททากัจจานาเถรี เพราะทานเปนผูมีผิวพรรณงามดั่งทองคำชั้นเลิศ 

แมวาสามเณรราหุลจะมีเชื้อราชวงศและขณะที่บรรพชามีอายุเพียง ๗ ป แตทาน   

ก็ปราศจากขัตติยะมานะ ไมถือองควาเปนลูกของพระพุทธเจา และไมเอาแตใจอยางท่ีเด็ก 

มักจะเปน ทานมีความเคารพในผูที่อาวุโสกวาและสิกขาบทที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไว 

สมัยที่พระพุทธเจาประทับอยูที่เมืองอาฬวี มีอุบาสกมาฟงธรรมจากพระภิกษุธรรมกถึก    

ฟงจบเห็นวามืดค่ำแลว จึงพักนอนรวมกับภิกษุใหมในศาลาฟงธรรมนั้น เมื่อไดเห็นพวกภิกษุ

ใหมนอนไมมีสติ จีวรหลุดบาง นอนกรนบาง ละเมอบาง จึงพากันเพงโทษติเตียน หลังจาก

ทราบเร่ืองน้ี พระพุทธองคทรงมีพระบัญญัติหามภิกษุนอนรวมกับอนุปสัมบัน แปลวา ผูที่ไม

ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ไดแก สามเณรกับฆราวาส  

กาลตอมา เมื่อเสด็จจากเมืองอาฬวีไปนครโกสัมพี  ภิกษุจึงกลาวกับสามเณรราหุล

วา พระพุทธองคทรงมีพระบัญญัติหามภิกษุนอนรวมกับอนุปสัมบัน ทานจงรูจักท่ีอันสมควร

เถิด เพราะความเคารพในสิกขาบทขอนี้เอง จึงเปนเหตุใหสามเณรราหุล ตองนอนในวัจจกุฎี

ของพระพุทธองค เน่ืองจากหาที่นอนไมได พอพระพุทธองคทราบเรื่องนี้ จึงผอนผันให   
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พระภิกษุสามเณรนอนรวมกับฆราวาสไดไมเกิน ๓ คืน เพื่อสงเคราะหพวกสามเณร  

นอกจากเปนผูออนนอมและวานอนสอนงายแลว สามเณรราหุลมีความกระตือรือรน

ที่จะเรียนรูอยูเสมอ เลากันวาทุกเชาทานจะเอามือกอบทรายแลวตั้งความปรารถนา ขอใหได

รับฟงโอวาทมากมายเหมือนเมล็ดทรายในกำมือ จากพระพุทธองคและพระอุปชฌายอาจารย

ทั้งหลาย ทำใหภิกษุสาวกทั้งหลายตางสรรเสริญในความอดทนรับพระโอวาทของสามเณร

ราหุล คูควรเปนพระโอรสของพระพุทธองคเปนอยางยิ่ง 

เพราะเหตุน้ี ทั้งพระพุทธเจาและพระสารีบุตรจึงไดชวยกันถายทอดขอธรรมตางๆ 

ใหสามเณรราหุล จึงเปนที่มาของพระสูตรสำคัญใหอนุชนรุนหลังไดศึกษา พระโอวาทที่

พระพุทธเจาตรัสกับสามเณรราหุลบอยๆ คือ “ราหุลสูตร” ซึ่งสอนหลายอยาง เชนหามกลาว

คำเท็จ  

ดูกอนราหุล เมื่อใดแล ชางตนมีงางามเขาสูสงครามแลว 

ใชงวงเมื่อไร ก็ชื่อวา ชางยอมสละไดแมชีวิต 

บัดนี้ไมมีอะไรที่ชางตนจะทำอะไรไมได ฉันใด 

ดูกอนราหุล เรากลาววาบุคคลผูไมมีความละอาย 

ในการกลาวเท็จทั้งที่รูอยู 

ที่จะไมทำบาปกรรมแมนอยหนึ่งก็ไมมีฉันนั้นเหมือนกัน 

เพราะเหตุนี้แล ราหุลเธอพึงศึกษาวา 

เราจะไมกลาวคำเท็จแมเพียงเพราะหัวเราะกันเลน 

ราหุลเธอพึงศึกษาอยางนี้แล 

ตอมา เมื่อสามเณรราหุลอายุ ๑๘ ป พระพุทธองคทรงแสดง “มหาราหุโลวาทสูตร”  

เมื่อเห็นสามเณรราหุลเกิดความกำหนัดยินดีในพระสิริโฉมอันสงางามของพระองค จึงตรัส

สอนใหพิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วาไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช

ตัวตนของเรา และตองละความยึดมั่นถือมั่นในขันธทั้งหานี้ สามเณรราหุลนอมรับคำสอนแลว

รีบไปนั่งฝกปฏิบัติทันที พระสารีบุตรจึงเขาไปชี้แนะวิธีเจริญอานาปานสติ ซึ่งเปนการฝก    

ที่เหมาะกับทานั่ง  

“ 

“ 
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เม่ืออายุครบ ๒๐ ป สามเณรราหุลไดรับการอุปสมบทเปนพระภิกษุ ทานไดตาม

เสด็จพระพุทธเจาไปยังปาอันธวัน แขวงเมืองไพศาลี แควนวัชชี หลังจากไดฟง “จูฬราหุโล

วาทสูตร” จากพระพุทธองค ก็สำเร็จบรรลุเปนพระอรหันต 

พระราหุลเถระ ไดรับยกยองจากพระพุทธองควาเปนเอตทัคคะ ภิกษุสาวกผูเปนเลิศ

กวาผูอื่นในดานใครการศึกษา ทานนิพพานกอนพระพุทธเจาและพระสารีบุตร โดยการทูลลา

พระพุทธเจาไปนิพพานที่สวรรคชั้นดาวดึงส 
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จากภาคประวัติและปฏิปทา จะเห็นวาหลวงปูจันทรศรีถูกสงไปอยูที่วัดตั้งแตอายุ

เพียง ๑๐ ขวบ ซึ่งตัวทานก็เต็มใจเพราะมีความเลื่อมใสในพระสงฆอยูแลว จากนั้นเปนตนมา 

เสนทางธรรมของทานไดเริ่มตนขึ้น ทำใหทานไดมีโอกาสเรียนธรรมะ ทั้งจากครูบาอาจารย 

ที่มีชื่อเสียงหลายรูปดวยกัน และจากการที่หลวงปูสนใจศึกษาดวยตัวเอง ทำใหทานไดเรียนรู

ครบทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ซึ่งมีความสัมพันธกันดังนี้ 

๑. ปริยัติ เปนการศึกษาคำสอนทั้งปวงที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว เปรียบเหมือน

กับการศึกษาทฤษฎีในบทเรียน 

๒. ปฏิบัติ เปนการนำเอาความรูท่ีไดเรียนมาปฏิบัติ เพื่อบรรลุธรรมท่ีดับกิเลส

สามารถชวยดับทุกขได  ดวยการฝกฝนอบรมตนตามหลักไตรสิกขา หรือศีล สมาธิ ปญญ 

๓. ปฏิเวธ เปนการแจงธรรมที่ดับกิเลสและทุกขได เปนผลมาจากการปฏิบัติ 

อยางถูกตอง ดวยความพากเพียรจนเห็นผล 

แมวาในชวงตนของการศึกษา หลวงปูสอบเปรียญตกหลายครั้ง แตทานก็ไมเคยเสีย

กำลังใจหรือลมเลิกการศึกษาเลยแมแตครั้งเดียว เพราะทานนึกถึงโอวาทธรรมท่ีพระอาจารย

มหาปน ปฺาพโล ใหไวกับทานวา 

กยิราเจ กยิราเถนํ 

ถาจะทำการใด ใหทำการนั้นจริงๆ 

ทุกสิ่งทุกอยาง ถามีความขยันหมั่นเพียรแลว 

สิ่งนั้นตองสำเร็จตามความตั้งใจจริงๆ 

“ 

“ 
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หลวงปูจันทรศรีขวนขวายที่จะเพิ่มพูนความรูใหยิ่งๆ ขึ้นไป เห็นไดจากประวัติการ

ศึกษาของทานที่แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจ มุมานะ พากเพียรบากบั่น แมตองใชเวลานาน 

ทานก็ไมเคยละความพยายาม ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๔๗๔  สอบไดนักธรรมชั้นตรีไดในสนามหลวง คณะจังหวัดขอนแกน 

พ.ศ. ๒๔๗๕  สอบนักธรรมชั้นโทไดในสนามหลวง คณะจังหวัดขอนแกน 

พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบนักธรรมชั้นเอกไดในสนามหลวง สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 

พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบเปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 

พ.ศ. ๒๔๘๕  สอบเปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ  

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เจาประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ 

(ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ทรงมีพระบัญชา 

ใหหลวงปูจันทรศรีไปเปนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี ณ สำนักเรียน     

วัดปาสุทธาวาส ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ในชวงตนเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 

๒๔๘๔ ทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตฺตมหาเถร ไดไปพำนักจำพรรษาอยูที่วัดปาสุทธาวาส 
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จ.สกลนคร เปนเวลา ๑๕ วัน ทำใหหลวงปูจันทรศรีไดมีโอกาสใกลชิดกับทานพระอาจารย

มั่นชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเปนกำไรแหงชีวิตอันล้ำคา ซึ่งหลวงปูใชเวลาชวงนี้อยางมีคาที่สุด 

ดวยการเขาไปกราบถามเรื่องการปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฏฐานจากทานพระอาจารยมั่น 

เปนประจำทุกคืน จนไดหลักใจที่ยึดเหนี่ยวใหทานดำรงเพศสมณมาจนถึงทุกวันนี้  

หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป หรือ “พระอุดมญาณโมลี” แมวันนี้ทานจะอายุ ๑๐๑    

ปแลว แตทานยังคงเพียรศึกษาอยูอยางสม่ำเสมอ ภาพคุนตาที่ยังความปลื้มปติใหแก   

เหลาศิษยานุศิษย คือ การที่องคหลวงปูใชแวนขยายอันใหญ ไวคอยสองอานธรรมะอยู   

เปนประจำ แมสายตาของทานจะมองเห็นไมคอยชัดแลวก็ตาม แตก็ไมเปนอุปสรรคอะไรกับ

ทานเลย ดังนั้นศิษยทั้งหลายควรถือเปนแบบอยาง และตั้งใจศึกษาเลาเรียนขอธรรม พรอม

ทั้งฝกปฏิบัติจนถึงความพนทุกขอยางสิ้นเชิง 
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การบำเพ็ญศาสนกิจ 

ดานการปกครอง 

หลวงปูไดรับการแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงในฝายปกครองคณะสงฆมาเปนลำดับ  

ตั้งแตเลขานุการเจาคณะจังหวัดสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร เจาคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)  

รองเจาคณะภาค ๘ (ธ) เจาคณะภาค ๙ (ธ) และที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๙ (ธ) ไดพยายาม

ทำหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถเกิดประโยชนแกกิจการพระศาสนา

เปนอเนกประการ ดังนี้ 

การประสานความปรองดองระหวาง 

คณะสงฆมหานิกาย และ ธรรมยุต 

ขณะที่หลวงปูดำรงตำแหนงเลขานุการเจาคณะจังหวัดสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร

และ ผูชวยเจาอาวาสวัดธรรมนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ไดรับมอบหมาย   

ใหดูแลในฝายองคกรการศึกษา ซึ่งตองดูแลความเรียบรอย และ พัฒนาการศึกษาใหเปนไป
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ตามหลักสูตรคณะสงฆรวมถึงการสอบนักธรรมบาลี ซ่ึงแตเดิมมีความขัดของบางประการ

ระหวางคณะสงฆมหานิกาย และ ธรรมยุต แตหลวงปูสามารถประสานความปรองดอง   

และ ความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นไดเปนผลใหพระเถระผูใหญในวัดบวรนิเวศฯ ชื่นชมยินดี  

และ ประสงคใหหลวงปูอยูที่วัดธรรมนิมิตไปกอน ยังไมดวนใหกลับวัดบวรนิเวศฯ หลวงปูจึง

ตองอยูที่นี่ถึง ๑๐ ป 

คร้ันเมื่อสมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระบัญชาใหมาอยูที่วัดโพธิสมภรณ เพื่อชวย   

แบงเบาภาระพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) ซ่ึงคณะธรรมยุตเพิ่งเริ่มขึ้นในจังหวัดอุดรธานี 

ก็ไดชวยประสานความปรองดองระหวางคณะสงฆมหานิกาย และ ธรรมยุตซึ่งพระธรรมเจดีย

ไดวางรากฐานไวดีแลว โดยมีความเคารพนับถือไปมาหาสูกันกับหลวงปูดีเนาะ เจาอาวาส  

วัดมัชฌิมาวาส เจาคณะจังหวัดอุดรธานี (ม.) เวลามีกิจนิมนตตางๆ โดยเฉพาะงานสำคัญๆ 

ของจังหวัดก็จะไปรวมกันทั้ง ๒ นิกายจึงทำใหคณะสงฆในจังหวัดอุดรธานี มีความสามัคคี

พรอมเพรียงกันดีเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

การตรวจเยี่ยมอาวาสในเขตปกครอง 

หลวงปูไดเอาใจใสเดินทางไปตามวัดตางๆ ที่ปกครองดูแลอยูเปนระยะเพื่อให  

กำลังใจ และ ใหโอวาทในการปกครองบริหารวัดใหเจริญกาวหนาหากมีอุปสรรค ขอขัดของ

ใดๆ ก็อนุเคราะหชวยเหลือใหเปนไปดวยความสะดวกเรียบรอย 
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การเลื่อนสมณศักดิ์ และ ตำแหนงหนาที่การปกครอง 

สำหรับวัดที่มีผลงานในการพัฒนาดานตางๆ ตามหลักเกณฑ ที่คณะสงฆไดวาง

ระเบียบไวหลวงปูก็จะดูแลใหความเหมาะสม และ เปนธรรมในการพิจารณาเล่ือนสมณศักดิ์

และ ตำแหนงหนาที่การปกครองโดยไมมีอคติลำเอียง กอใหเกิดผลดีตอการบริหารคณะสงฆ

โดยรวม 

ประเพณีทำวัตรคารวะ 

ในระหวางเขาพรรษา ซึ่งพระสงฆตองอธิษฐานอยูจำพรรษาในอาวาสตลอด ๓ เดือน

มิไดรอนแรมเที่ยววิเวกไปในที่ตางๆ จึงเปนโอกาสอันดี ที่พระสงฆซึ่งไดเคยพำนักอาศัย   

กับครูบาอาจารย แตไดไปอยูตางอาวาส จะไปกราบเยี่ยมนมัสการเพื่อรับฟงโอวาททำวัตร

คารวะ และ กราบขอขมา หากไดประมาทพลาดพลั้งลวงเกินใดๆ ซึ่งหลวงปูก็จะเปนผูนำพา

พระเณร และ ศรัทธาญาติโยมไปกราบเย่ียมพระเถระอยูเสมอมิไดขาด ในฐานะเจาคณะ

จังหวัดอุดรธานี ทานไดแจงกำหนดการคารวะไปตามอาวาสตางๆ ที่ปกครองดูแลอยู 
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รวมทั้งไปกราบทำวัตรคารวะท่ีวัดมัชฌิมาวาส เจาคณะปกครองฝายมหานิกาย  

เพื่อใหเกิดความพรอมเพรียงสามัคคี อีกทั้งเพื่อถวายความสะดวกแกพระเถระซึ่งชราภาพแลว 

จะไดมีเวลาพักผอน ไมรบกวนธาตุขันธของทานบอยจนเกินไปนัก 

ในระยะหลัง หลวงปูไดมอบหมายใหพระเถระทานอื่นเปนผูนำแทนแตสำหรับ     

วัดปาบานตาด ซึ่งตามกำหนดการจะเปนวันแรม ๘ คํ่า หลังเขาพรรษาของทุกปหากไมมี 

กิจธุระสำคัญ หรือ เจ็บไขไดปวย หลวงปูจะเปนผูนำไปเองทุกครั้ง ซึ่งจะมีพระ, เณรและ 

ศรัทธาญาติโยมไปรวมดวยเปนจำนวนมาก ซึ่งโดยปกติหลังจากนั้นไมนานหลวงตา      

พระมหาบัวก็จะมากราบเยี่ยม และ ทำวัตรคารวะหลวงปูเปนประจำทุกปเชนเดียวกัน 

ปจจุบัน หลวงปูในวัย ๑๐๑ ป สุขภาพเริ่มทรุดโทรมเปนลำดับ จึงไมคอยรับ     

กิจนิมนต  เพื่อเปนการรักษาธาตุขันธของหลวงปู หากคณะสงฆและศรัทธาญาติโยม มีความ

ประสงคในการเขากราบเยี่ยมทำวัตรคารวะ จึงควรมาโดยพรอมเพรียงกัน ตามที่นิมนตไว

ลวงหนา  

 ตารางประเพณีทำวัตรคารวะเขาพรรษา 
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ดานการศึกษา 

หลวงปูใหความสนใจกับการศึกษาเปนอยางมาก ทานใฝเรียน และใหความสำคัญ

กับการศึกษา รวมทั้งเปนครูสอนเองตั้งแตสมัยวัยหนุม ถึงแมปจจุบันทานจะมีพรรษามาก 

และไมไดสอนดวยตัวทานเองแลว ยามวางทานยังคงเดินไปตรวจดูการสอน หรือ ใหพระภิกษุ 

สามเณรที่เรียนมาทองบาลีใหฟง 

พ.ศ. ๒๔๘๒  เปนครูสอนนักธรรม และ บาลี ๒๓ ป 

พ.ศ. ๒๔๘๔  เปนกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง ๓๓ ป 

พ.ศ. ๒๔๘๖  เปนผูชวยองคการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร ๘ ป 

พ.ศ. ๒๔๙๔  เปนครูสอนศีลธรรม-วัฒนธรรมใหกับนักเรียนโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด

สมุทรสงคราม ๓ ป เทศนประจำวันพระในอุโบสถ 

พ.ศ. ๒๔๙๗  มาพำนักอยูวัดโพธิสมภรณสนับสนุน สงเสริมการศึกษานักธรรม และ

บาลี ในเขตจังหวัดอุดรธานี ใหเจริญขึ้นโดยลำดับ 

พ.ศ. ๒๔๙๙  เปนกรรมการอบรม ศีลธรรม-วัฒนธรรม แกประชาชนตามตำบลตางๆ

ในเขตอำเภอ ทุกอำเภอในเขตจังหวัดอุดรธานีตลอดป 
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พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนกรรมการที่ปรึกษาจัดสถานที่ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ในจังหวัด

อุดรธานี และ เปนอุปชฌายบวชนาค ๒๕ พุทธศตวรรษ 

พ.ศ. ๒๕๐๖ ตั้งศูนยศึกษาอีสาน (ธรรมยุต) ท่ีวัดโพธิสมภรณ โดยเปนมติเอกฉันท 

ของพระสังฆาธิการ ทุกระดับในภาค ๘-๙-๑๐-๑๑ เปนตนมา จนถึง

บัดนี้ 

พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๙  เปนหัวหนาพระธรรมทูตสายที่ ๕ ประจำจังหวัดอุดรธานี 

นอกจากนี้ ทานยังมีสายธารสงเคราะห ดวยการใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน

ยากจนและ ประพฤติดี เรียนดี ปละ ๔๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ใหรางวัลพระเณรที่    

สอบบาลีชั้นประโยค ๑-๒, ป.ธ.๓ ไดประจำทุกป รูปละ ๕๐๐ บาท, ครู รูปละ ๑,๐๐๐ บาท 
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ดานการบรรพชาอุปสมบท 

 หลวงปู ในฐานะพระอุปชฌาย ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมงวด เอาใจใส พิถี   

พิถันกับกุลบุตรผูมีศรัทธา ประสงคจะบรรพชาอุปสมบท ตองปฏิบัติตามระเบียบ        

การบรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ ตองเขานาค ฝกหัดขั้นตอนการบวช และการออกเสียง

สวดแบบ สำเนียงมคธ ใหถูกตอง เรียบรอย จึงจะไดรับอนุญาตใหเขาบรรพชาอุปสมบทได   

แตเดิมเมื่อครั้งพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) ยังคงใหการบรรพชาอุปสมบท     

ทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต จะมอบหมายใหทานเปนพระอุปชฌาย แกสานุศิษยของทาน

มาโดยตลอด วัดโพธิสมภรณ จึงกลายเปนแหลงกำเนิดของพระธุดงคกัมมัฏฐานสาย     

ทานพระอาจารยมั่น เปนจำนวนมาก พระมหาเถระ ซ่ึงเปนท่ีเคารพเล่ือมใสอยางสูงของ 

พุทธศาสนิกชนหลายๆ รูป ลวนไดรับการอุปสมบทกับ พระธรรมเจดีย เชน หลวงปูขาว 

อนาลโย, หลวงปูออน าณสิริ, หลวงปูฝน อาจาโร, หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน 

เปนตน 

หลวงปูจันทรศรี ก็ไดใหการบรรพชาอุปสมบท แกกุลบุตรเปนจำนวนมาก และ 

หลวงตาพระมหาบัว ยังคงสืบทอดปฏิปทาของทานพระอาจารยมั่น ไดสงสานุศิษยของทาน

ใหมาบรรพชาอุปสมบทที่ วัดโพธิสมภรณ กับหลวงปูจันทรศรี เรื่อยมาโดยตลอด 
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ในรอบ ๕๗ ปที่ผานมานับตั้งแตทานเปนพระอุปชฌาย ประเภทวิสามัญ ในป            

พ.ศ. ๒๔๙๘ ทานไดใหการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตร ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาดังนี้ 

สัทธิวิหาริก พระภิกษุและสามเณร  

๑. พระภิกษุ จำนวน ๔,๒๐๒ รูป 

๒. สามเณร จำนวน ๒,๗๓๗ รูป 

รวมทั้งสิ้น ๖,๙๓๙ รูป (ขอมูล ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๕) 

ปจจุบันสัทธิวิหาริก และ อันเตวาสิกของทาน มีท้ังเจริญกาวหนา และ เส่ือมถอย

ตามเหตุปจจัยบุญกรรมของแตละคน ท่ียังอยูในสมณเพศ และ เจริญงอกงามเติบโต      

ในพระพุทธศาสนามีทั้งในฝายปริยัติและปฏิบัติ  

ฝายปริยัติ 

พระเทพสารเวที (บุญยนต ปฺุาคมานนท) ผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการ                      

สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 

พระเทพรัชมงคลเมธี (ศิลา สิทฺธิธมฺโม) เจาอาวาสวัดนรนาถฯ กรุงเทพฯ 

พระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร) ผช.เจาอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ 

พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยฺวิชโช) ผช.เจาอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

กรุงเทพฯ เปนตน 

ฝายปฏิบัติ 

พระอาจารยจันทรเรียน คุณวโร เจาอาวาสวัดถ้ำสหายธรรมจันทรนิมิต จังหวัด

อุดรธานี 

หลวงปูมี ปมุตฺโต (หลวงปูเกลา) อดีตเจาอาวาสวัดดอยเทพนิมิตร (ถ้ำเกีย) จังหวัด

อุดรธานี 

พระอาจารยเสน ปฺาธโร เจาอาวาสวัดปาหนองแซง จังหวัดอุดรธานี 

พระอาจารยนิพนธิ์ อภิปสนฺโน เจาอาวาสวัดปาศาลานอย จังหวัดเลย เปนตน 
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หลวงปูเปนพระอุปชฌายใหการบรรพชาอุปสมบท ในโอกาสสำคัญๆ เรื่อยมาจนถึง

ปจจุบัน เชน  

บวชนาค ๒๕ พุทธศตวรรษ ในเขตอำเภอเมือง บรรพชาอุปสมบทหมูเฉลิม     

พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ 

งานบรรพชาอุปสมบท วันท่ี ๑ มี.ค. ๒๕๕๔ นอมสักการบูชาคุณหลวงตา       

พระมหาบัว เนื่องในงานพระราชทานเพลิงสรีระ 

แมยามนี้ หลวงปูอายุยางเขา ๑๐๑ ป ก็ยังสามารถใหการบรรพชาอุปสมบทได  

หลวงปูใหความเมตตาอนุเคราะหในดานตางๆ แกสัทธิวิหาริก และ อันเตวาสิก  

ทั้งการอบรมสั่งสอน กิริยามารยาท ความประพฤติ ใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเครงครัด

การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม และ ความรูความสามารถของ

แตละบุคคล สงเสริมใหดำเนินไปในทางที่ดีงาม และ ตักเตือนหามปรามเมื่อไปในทางที่ผิด 

เอาใจใสสอดสองความประพฤติของพระเณรในอาวาสโดยสมํ่าเสมอ หากเกิดความ

ผิดพลาด ก็ไมถึงกับเสียหายรายแรง หลวงปูใชหลักแหงพรหมวิหารธรรม ในการปกครอง 

วัดวาอาราม จึงสงบเรียบรอยมาตามลำดับ 

ดานการสงเคราะหโลก 

หลวงปูจันทรศรี ไดดำเนินรอยตามปฏิปทา ของบูรพาจารยทั้งหลาย ทั้งในดาน  

การปฏิบัติภาวนา การบำเพ็ญศาสนกิจ และในดานการเกื้อกูลสาธารณะ โดยหลวงปู      

ไดเมตตาเลาถึงการสงเคราะหภายใน และภายนอก ซ่ึงหมายถึง การสรางและบูรณะศาสน

สถานทั้งภายในและ ภายนอกวัดโพธิสมภรณ อาทิ วัดที่ทานพิจารณาเห็นสมควร ที่จะไดรับ

การปฏิสังขรณเพ่ือใหเยาวชนรุนหลังไดเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนา หรือแมกระทั่ง

สนับสนุนการสรางสถานพยาบาล ที่เปนประโยชนตอการอภิบาล ภิกษุสงฆอาพาธ และ 

ประชาชนทั่วไป 

นับตั้งแตปแรกที่ทานมาจำพรรษาอยูที่วัดโพธิสมภรณ จนถึง ณ วันนี้ หลวงปูมีสวน

สำคัญในการบำเพ็ญศาสนกิจ ที่ทำใหวัดโพธิสมภรณ ไดกลายเปนศูนยรวมของพุทธบริษัท 

ในแถบอีสาน โดยทานไดเมตตาเลาใหฟงดังนี้ 
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การสงเคราะหภายในวัด 

พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๕ ทานไดรับมอบหนาที่จาก พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล ) 

ขณะนั้นดำรงตำแหนงเปนเจาอาวาส วัดโพธิสมภรณ ใหเปนผูควบคุมการบูรณะพระอุโบสถ 

มีการเปลี่ยนแปลงหลังคาของเกา ใหมีมุขหนามุขหลัง เพิ่มเติมอีกดานละ ๖ เมตร มีเสากลม

ดานละ ๖ ตน รวมเปน ๑๒ ตน สรางโครงหลังตามแบบแปลนของกรมศิลปากร ใหมีชอฟา

ใบระกา คันทวย บัวหัวเสา ซุมประตู หนาตาง หนาบันเปนตน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

๗๒๐,๘๓๕ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดรอยสามสิบหาบาทถวน) 

พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๓ เริ่มสรางกำแพงรอบวัดทั้ง ๔ ดานโดยกออิฐเสริมเหล็ก 

ถือปูนใชงบประมาณทั้งสิ้น ๕๙๐,๐๐๐ บาท (หาแสนเกาหมื่นบาทถวน) ซึ่งเงินจำนวนนี้    

ไดจากเจาภาพผูนำอัฐิของบรรพชนมาบรรจุไวในเสากำแพง โดยการจารึกชื่อเปนอนุสรณไว

ดานในของทุกเสา 

พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๖ หลังจากพระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล) มรณภาพแลว 

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕ คณะศิษยานุศิษย และ ผูที่เคารพนับถือไดบริจาคทรัพย

สรางเมรุถาวรใหเปนอนุสรณ และ ใชเปนที่พระราชทานเพลิงศพของทานดวย ทั้งยังสราง

ศาลาบำเพ็ญกุศล ซึ่งทำดวยไมอีก ๒ หลัง เปนคาใชจายทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท

ถวน) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ สรางอาคารธรรมเจดีย เพื่อเปนอนุสรณ แดพระธรรมเจดีย                 

(หลวงปูจูม พนฺธุโล) เปนอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ชั้นลางใชเปนสำนักงานทำนุบำรุงพระพุทธ

ศาสนา และชั้นบนใชเปนที่พักของภิกษุสามเณรอีกดวย งบประมาณในการกอสรางเปนเงิน

ทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)  

 พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๘ เนื่องจากศาลาสามพระอาจารย ซึ่งพระนิโรธรังสีคัมภีร

ปญญาวิศิษฏ (เทสก เทสรํสี), พระอาจารย บุญมา ิตเปโม และ พระอาจารยออน าณสิริ 

ไดอุปถัมภสรางถวายในงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมเจดีย (หลวงปูจูม พนฺธุโล)   

เกิดชำรุดทรุดโทรมมากจนใชการไมได หลวงปูจันทรศรี เล็งเห็นถึงความจำเปน ในการ

บูรณะซอมแซมเพื่อใหคงสภาพดังเดิม จึงไดปรับจากเรือนไม โดยการเปลี่ยนเปนอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมทั้งสรางหองสุขา ซึ่งใชงบประมาณในการบูรณะทั้งสิ้นเปนเงิน
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จำนวน ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สามลานหกแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยเงินจำนวนนี้ไดรับ     

การบริจาค จากพระราชนิโรธรังสี (เทสก เทสรํสี) และ ผูมีจิตศรัทธา หลังจากการสราง  

จนเสร็จเรียบรอย โดยสมบูรณแลว ยังคงใชชื่อวา “ศาลาสามพระอาจารย” เหมือนเดิม  

เพื่อเปนอนุสรณแดพระอาจารยใหญทั้งสามรูปนั้น ปจจุบันศาลานี้ใชเปนที่ประกอบพิธี 

บำเพ็ญกุศลศพ 

พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗ สรางหองสุขา ๔๐ หองหลังตึกศูนยศึกษาพุทธศาสนา     

วันอาทิตยเปนเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) 

พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗ สรางตำหนัก และ พิพิธภัณฑเปนท่ีประดิษฐานรูปเหมือน

หลอดวยทองเหลืองรมดำของบูรพาจารยฝายกัมมัฏฐานไวที่ชั้น ๒ โดยที่ชั้นหนึ่งเปนที่ประทับ

ของสมเด็จพระสังฆราชฯ และ สรางกุฏิชั้นเดียว ๕ หอง ดานหลังตำหนัก สำหรับรับรอง   

ผูติดตาม โดยอาคารหลังน้ีทานตั้งชื่อใหวา “อาคารอนุสรณ เทสก เทสรํสี” เพื่อเปนการ

สำนักงานพระบรมธาตุธรรมเจดีย 
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แสดงมุทิตาจิต ตอบูรพาจารย โดยทานใหทุนกอสรางทั้งสิ้น ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดลาน  

หาแสนบาทถวน) พระธรรมบัณฑิต (จันทรศรี จนฺททีโป) บริจาคเพิ่มใหอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(หาแสนบาทถวน) และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงมีเมตตาประทานอีก 

๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

ศาลาเอนกประสงคสามพระอาจารย 

อาคารอนุสรณ เทสก เทสรํสี 
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พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ เนื่องจากกุฏิพระยาอุดรฯ ชำรุดทรุดโทรมมาก หลวงปูจึง  

ไดดำริใหสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงเหล็ก ทรงไทยสามมุข มุงดวยกระเบื้อง 

ซีแพ็คโมเนีย ใชงบประมาณในการกอสรางท้ังส้ินเปนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดลาน    

บาทถวน) 

พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื่องจากกระเบ้ืองดินเผาพื้นพระอุโบสถของเกาชำรุดมาก หลวงปู   

จึงทำการบูรณะ ดวยการเปลี่ยนจากกระเบ้ืองดินเผาใหเปนการปูดวยหินแกรนิตแทน      

ใชงบประมาณทั้งสิ้นเปนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ สรางศาลาเฉลิมพระเกียรติ นอมเกลาถวายพระราชกุศลแดพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในโอกาสที่ทรงครองราชยครบ ๕๐ ป ซึ่งเปนอาคารปฏิบัติธรรม   

ชั้นเดียว ที่ใชเปนศูนยรวมของการปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนพิธีตางๆ ใชงบประมาณ

ในการกอสรางทั้งสิ้นเปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) 

กุฏิพระยาอุดรฯ ปจจุบัน เปนกุฏิพระธรรมบัณฑิต 
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พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ สรางพระบรมธาตุธรรมเจดีย เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

และ อัฐิธาตุหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต นอมถวายเปนพุทธบูชา และ นอมเกลาถวายเปนพระราช

กุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมมายุครบ ๘๐ พรรษา 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชงบประมาณในการกอสราง ท้ังสิ้นเปนเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท                 

(หกสิบหาลานบาทถวน) 

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 

พระบรมธาตุธรรมเจดีย 



๒๐๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

พ.ศ. ๒๕๕๒ สรางศาลาพุทธรักษา เพื่อประโยชนในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ 

แทนศาลาประจงจิตต ที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ใชงบประมาณในการกอสรางท้ังส้ินเปนเงิน 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน)  

พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องดวยกุฏิเทศบาลหลังเกา ซึ่งทำดวยไมทั้งหลัง ไดชำรุดทรุดโทรม

มากจนใชการไมได หลวงปูจึงมีดำริใหปรับปรุงใหม โดยคงอนุรักษรูปทรงแบบเดิม       

แตปรับปรุงใหคงทนถาวรขึ้น โดยเปนอาคาร ๒ ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม เพื่อไวเปนที่รับรอง   

พระเถรานุเถระ ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร ที่แวะมาพำนักที่ วัดโพธิสมภรณ ใชงบประมาณ

ในการกอสรางทั้งสิ้นเปนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ สรางศาลาอเนกประสงค เปนอาคารคอนกรีตชั้นเดียว เพื่อไว   

รองรับผูมาปฏิบัติธรรมในโครงการอบรมสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ตั้งชื่อวา “ศาลา 

๑๐๐ ป พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป)” ใชงบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้น 

ศาลาพุทธรักษา 



๒๐๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกลานบาทถวน) และปรับปรุงโรงครัวเดิม เพื่อใชสำหรับประกอบอาหาร  

ใหแกผูมาปฏิบัติธรรม เปนอาคารคอนกรีตชั้นเดียวเชนกันโดยใชชื่อวา “โรงครัว ๑๐๐ ป  

พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป)” ใชงบประมาณในการกอสรางเปนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

บาท (หนื่งลานหาแสนบาทถวน) 

ศาลา ๑๐๐ ป พระอุดมญาณโมลี  (จันทรศรี จนฺททีโป) 

กุฏิเทศบาล 



๒๐๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

พ.ศ. ๒๕๕๕ สรางอาคารอเนกประสงคเปนอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น เพื่อเปนทั้ง   

โรงครัวและ เปนที่พักอาศัยของผูปฏิบัติธรรม อยูในระหวางดำเนินการสราง คาดวาจะ   

แลวเสร็จภายในปหนา ศาลาอเนกประสงคนี้ใชชื่อวา “ศาลา ๑๐๑ ปพระอุดมญาณโมลี 

(จันทรศรี จนฺททีโป)” ใชงบประมาณในการกอสรางเปนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลาน  

หาแสนบาทถวน) 

โรงครัว  ๑๐๐ ป    พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) 

สถานที่กอสราง ศาลาเอนกประสงค ศาลา๑๐๑ ปพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) 



๒๑๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๕ เน่ืองดวยหลังคาพระอุโบสถไดชำรุดทรุดโทรมมาก พระอุโบสถหลังนี้ 

มีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร เพราะไดใชประกอบศาสนพิธีสำคัญๆ ท้ังทางศาสนา 

และ ชาติบานเมืองมาโดยตลอด ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๖๗ เปนตนมา นอกจากนี้ยังใชประกอบ 

พิธีสังฆกรรมตางๆ เชน การบรรพชาอุปสมบทของพระมหาเถระ ตลอดถึงครูบาอาจารย  

ซึ่งเปนที่เคารพเลื่อมใสยิ่งของพุทธศาสนิกชน ในอดีต และ ปจจุบันเปนจำนวนมาก หลวงปู 

ภาพจำลองศาลาเอนกประสงค ศาลา ๑๐๑ ปพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) 

พระอุโบสถที่กำลังบูรณะ 



๒๑๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

จึงดำริใหทำการบูรณะ หลังคาพระอุโบสถพรอมปรับปรุงสภาพภายใน ภายนอก ใหสงางาม 

และ คงทนถาวร เพ่ือจะไดเปนพระอุโบสถ ท่ีสืบทอดพระพุทธศาสนาแกคนรุนหลังสืบไป 

การบูรณะครั้งนี้ใชงบประมาณทั้งสิ้นเปนเงินราว ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) 

แผนผังที่ตั้งของศาสนสถาน ภายในวัดโพธิสมภรณ 

 ๑. หองสมุดวัดโพธิสมภรณ  ๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 ๓. อาคารศูนยบาลี อีสานศึกษา (ธรรมยุต)  ๔. อาคารอนุสรณ เทสรํสี 

 ๕. กุฏิกุหลาบ ธนปุระ  ๖. ตึกธรรมเจดีย 

 ๗. ตึก ญสส.  ๘. ตนพระศรีมหาโพธิ์ 

 ๙. มณฑปรอยพระพุทธบาท ๑๐. พระบรมธาตุเจดีย 

๑๑. ศาลาสามพระอาจารย ๑๒. พระอุโบสถ  

๑๓. เมรุ ๑๔. กุฏิเทศบาล 

๑๕. กุฏิเทพเมธาจริยานุสรณ ๑๖. อาคาร ๘๔ ปพระธรรมบัณฑิต  

๑๗. ศาลาการเปรียญไม  (จันทรศรี จนฺททีโป) 

๑๘. โรงครัว พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) ๑๙. ศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ 

 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔   พระชนมพรรษา 

๒๐. ศาลาพุทธรักษา ๒๑. ศาลาเอนกประสงค ๑๐๐ ป  

๒๒. ศาลาเอนกประสงค ๑๐๑ ป พระอุดมญาณโมลี  พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) 

 (จันทรศรี จนฺททีโป) ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

๑๐ 

๑๒ 

๑๑ ๑๓ ๗ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 
๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๖ 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 
๑ 

๘ 

๙ 

๒๒ 

๒๑ 



๒๑๒ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

นอกจากการสงเคราะหภายในวัดโพธิสมภรณแลว 

หลวงปูจันทรศรียังไดเมตตาสงเคราะหสถานที่สำคัญตางๆ นอกวัด ซึ่งเล็งเห็นวาจะ

เกิดประโยชนตอการบำรุงเผยแผพุทธศาสนา หรือเปนการบรรเทาทุกขบำรุงสุข ตอประชาชน

โดยทั่วไป หลวงปูไดเมตตาเลาใหฟง ตามลำดับดังนี้ 

การสงเคราะหภายนอกวัด 

พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนผู อุปถัมภสรางโรงเรียนปริยัติธรรม และ บูรณปฏิสังขรณ      

พระอุโบสถวัดไชยาราม บานหนองสวรรค ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

ดวยทานเล็งเห็นวาพระเณรควรศึกษาเลาเรียน พระปริยัติธรรมใหมีความรูในทางพระพุทธ

ศาสนา เพ่ือจะไดนำไปปฏิบัติใหถูกตอง จึงไดใหการสนับสนุน สรางโรงเรียนปริยัติธรรม 

แหงนี้ขึ้น สวนพระอุโบสถน้ันทานบูรณะปฏิสังขรณ เพื่อใหเปนประโยชน ในการประกอบ

ศาสนพิธีตอไป โดยทานไดชวยปจจัยในการสรางโรงเรียนทั้งสิ้นเปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท    

(สี่แสนบาทถวน) 

พระอุโบสถวัดไชยาราม (หนองสวรรค) 



๒๑๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนผูอุปถัมภ โดยสนับสนุนปจจัยในการสรางศาลาการเปรียญ      

วัดอัมพวัน ตำบลคอนสาย อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เปนเงินจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ 

บาท (หกแสนบาทถวน) 

ซุมประตูวัดไชยาราม (หนองสวรรค) 

ศาลาการเปรียญ วัดอัมพวัน 



๒๑๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

พ.ศ. ๒๕๑๐  เปนประธานหาทุน สรางตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลอุดรธานี รวมกับ

คณะสงฆจังหวัดอุดรธานี ทั้งฝายมหานิกาย และ ธรรมยุต เพื่อรองรับการรักษาพยาบาล 

พระภิกษุสามเณรที่อาพาธ ซึ่งยังไมมีสถานที่รองรับ ในขณะนั้น สรางเปนอาคาร ๒ ชั้น ครึ่ง

ตึกครึ่งไม โดยไดสนับสนุนปจจัยในการสรางทั้งสิ้นเปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถวน)                                      

พระอุโบสถ วัดศรีจันทร 

ตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี 



๒๑๕หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๗ เปนประธานสรางพระอุโบสถวัดศรีจันทร อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน พระอุโบสถหลังนี้กวาง ๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หลังคาสามชั้น มุงกระเบื้อง 

เคลือบดินเผา มีชอฟาใบระกา นาคสะดุง หางหงส บัวหัวเสา ประตูหนา ๑ ชอง ดานหลัง 

๒ ชอง หนาขางๆ ละ ๕ ชอง มีกำแพงรอบทั้ง ๔ ดาน มีซุมประตูทางเขา ๔ ประตู   

สรางแทนหลังเกาที่ชำรุดมาก พื้นในพระอุโบสถปูหินออน ดานนอกจากฝาผนังถึงกำแพงแกว

โดยรอบ ๔ ดาน ใชงบประมาณทั้งส้ินเปนเงิน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามลานหาแสน   

บาทถวน)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ บริจาคสรางหองพักผูปวยพิเศษ ๑ หอง หออภิบาลสงฆ หลวงปูมั่น 

ภูริทตฺโต โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน ทั้งสิ้นเปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสน

บาทถวน)      

บริจาคปจจัย เพื่อสรางหองผูปวยพิเศษ หออภิบาลสงฆ หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต  

โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน 



๒๑๖ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๒ บริจาคสรางหองพักผูปวยพิเศษ ๑ หอง ใน “อาคาร ๙๖ ป หลวงตา

พระมหาบัว าณสมฺปนฺโน” โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี เปนเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(สองลานบาทถวน) 

หลวงปูจันทรศรี มอบปจจัย แดหลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน 



๒๑๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

หลวงปูจันทรศรี มอบปจจัยแด หลวงตาแตงออน เพื่อสมทบสรางเจดีย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ บริจาคสรางพระมหาเจดีย กับ หลวงตาแตงออน กลฺยาณธมฺโม    

วัดกัลยาณธัมโม (วัดโชคไพศาล) ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เปนจำนวนเงิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนประธานในการสรางศาลาการเปรียญ วัดปาบานนาไฮ อำเภอ 

บานผือ จังหวัดอุดรธานี เปนอาคารคอนกรีตช้ันเดียว เพื่อเปนสถานท่ีปฏิบัติศาสนกิจ 

บำเพ็ญบุญของชุมชนในหมูบานนาไฮ โดยทานเมตตาใหใชชื่อ “ศาลา พระอุดมญาณโมลี 



๒๑๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

“ศาลา พระอุดมญาณโมลี ๑๐๑ ป (จันทรศรี จนฺททีโป)” วัดปาบานนาไฮ 

“ศาลา พระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป)”  

วัดบานบอสราง บานบอน้ำ ตำบลหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

๑๐๑ ป (จันทรศรี จนฺททีโป)” และ สนับสนุนปจจัย ในการกอสรางเปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท       

(หนึ่งลานบาทถวน) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนประธานในการสรางศาลาการเปรียญ วัดบานบอสราง บานบอน้ำ 

ตำบลหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ทานไดชวย

สนับสนุนปจจัยในการกอสรางนี้เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) และ ยังเมตตาให

ใชชื่อ “ศาลา พระอุดมญาณโมลี  (จันทรศรี จนฺททีโป)” 
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พ.ศ. ๒๕๕๕  เปนประธานอุปถัมภในการสรางหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤติ 

(COMPASSION INTENSIVE CARE UNIT) โรงพยาบาลอุดรธานี ศูนยบำบัดวิกฤติผูปวยหนัก

ทางอายุรกรรม เพ่ือบำบัดความทุกข นำความสุขมาสูผูปวย และ ญาติมิตร ประมาณการ 

คากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาทถวน) คาดวาจะแลวเสร็จ

ภายในตนปหนา 

จะเห็นไดวาตลอดระยะเวลาท่ีผานมาจนถึงวันน้ี หลวงปูทานใหความสำคัญตอ  

การบำเพ็ญศาสนกิจทั้งในฐานะเจาอาวาสผูปกครอง ผูใหการสนับสนุนดานการศึกษา ตลอดจน 

การเปนผูใหการเมตตาสงเคราะหโลก อยางสม่ำเสมอ ทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อสืบทอด

เจตนารมณแหงการใหทาน  ที่เปยมดวยเมตตาอันบริสุทธิ์  เจริญรอยตามสมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจา พระผูเปยมดวยมหากรุณาธิคุณตอสัตวโลกไมมีประมาณ สมควรที่อนุชนคน   

รุนหลังควรที่จะปฏิบัติตามแบบอยางอันงดงาม เพื่อความเปนสิริมงคลแกตนเอง และ 

ครอบครัวตอไป  
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จันทรศรีสองธรรม 

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป 

 

 

 พระธรรมเทศนาฝายบรรพชิต 

 พระบรมศาสดา สารถีผูฝกบุรุษ ไมมีใครยิ่งกวา   

 งานของนักบวช ขัดเกลาจิตใจของตน   

 ภัยของนักบวช นำมาซึ่งความเสื่อมจากคุณธรรม   

 หลักไตรสิกขา ทางดำเนินสูความหลุดพน   

 ธุดงควัตร อาวุธประหารกิเลส   

 ความเพียร คนจะพนทุกขไดเพราะความเพียร   

 สติ เครื่องตานทานกระแสกิเลส   

 ความสงบ แหลงกำเนิดปญญา   

 สัมมาทิฐิ  ความสงบอันแทจริง   

 การปลอยวาง ภารกิจเรงดวนของทุกชีวิต 
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พระบรมศาสดา 

สารถีผูฝกบุรุษ ไมมีใครยิ่งกวา 

พระสัมมาสัมพุทธเจา พาดำเนิน  

คนโดยสวนมากลืมธรรมะลืมตัวเอง วาเปนธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคกอนที่จะไดตรัสรูเปนพระบรมครูของโลก ถาเรามานึกถึงประวัติของพระองคแลว 

เราจะทราบไดชัดวาพระองคเปนถึงพระมหากษัตริยนับตั้งแตไดประสูติออกมาก็มีพวก

พราหมณเปนจำนวนมากถึง ๑๐๘ คน มาพยากรณวา สิทธัตถะราชกุมารนี้จะตองเปน      

ผูอยูครองราชสมบัติเปนพระเจาจักรพรรดิแทนพระราชบิดา คือ พระเจาสุทโธทนะ เมื่อพวก

พราหมณไดทำนายทายทักเชนนี้ พระราชบิดาก็มีความปติยินดีเปนอยางมากพยายาม    

ทุกวิถีทางที่จะใหสิทธัตถะราชกุมารนั้นสืบตอราชสมบัติเปนพระเจาจักรพรรดิตอไป      

เมื่อสิทธัตถะราชกุมารมีพระชนมายุได ๑๖ ป ก็จัดการใหมีพระมเหสี คือ หมายความวา  

ใหมีครอบครัว และสรางปราสาทใหอยูตามฤดูทั้ง ๓ คือ ฤดูรอน ฤดูหนาว ฤดูฝน มีผูคน

บริษัทบริวารมาหอมลอมตลอดถึงดนตรีมหรสพตางๆ เพื่อจะบำเรอใหสิทธัตถะราชกุมารนั้น

อยูในราชสมบัติ จนกระทั่งไมใหสิทธัตถะราชกุมารนั้นเห็นคนเกิด คนแก คนเจ็บ คนตาย 

เมื่อไดอภิเษกสมรสเสร็จแลว พระองคไดครองราชสมบัติมาจนกระทั่งอายุถึง ๒๙ ป แลวก็มี

บุตรชายเกิดมาชื่อวา ราหุล แปลวา บวงสำหรับผูกมัดรัดหัวใจไวใหอยูในโลก อยูมาวันหนึ่ง 

พระองคไดเสด็จประพาสอุทยาน ไดเห็น คนแก คนเจ็บ คนตาย และนักบวช จึงเกิด    

ความเบื่อหนาย เห็นโทษในการครองเรือนขึ้นในดวงจิตของสิทธัตถะราชกุมารวา ทำอยางไร

เราจึงจะพนจากสิ่งเหลาน้ีได จึงไดเรียกนายฉันนะผูที่เปนเพื่อนมาถาม และก็ใหเตรียมมา

กัณฐกะ เพื่อจะหนีออกจากวังในเวลากลางคืน พอเตรียมพรอมแลวก็หนีออกจากวังเขาปา

เพื่อจะหาความวิเวก คือ ความที่จะทำจิตใจไมใหเปนหวงเปนใยในราชสมบัติ เมื่อพระองค

ไดออกจากวังแลวก็ประดุจประหนึ่งวาไดเห็นโลกอันนี้มันกวางขวางสวางไสวยิ่งกวาอยูใน

ปราสาทอีก พอออกไปแลวพระองคก็ไดสมาทานเปนฤๅษี เดินเท่ียวขอทานเขากินไป      

วันหนึ่งๆ แลวก็ตั้งใจนึกวาความเปนกษัตริยของเรานั้นไดหมดไปแลวเราจะตองแสวงหา

ความดียิ่งกวานี้ไปอีก เมื่อพระองคคิดไดเชนนี้จึงไดไปพบกับฤๅษีอีก ๒ องค คือ อาฬารดาบส 

และอุทกดาบส ทานก็สอนธรรมะในดานน่ังสมาธิกัมมัฏฐาน จนกระท่ังเมื่อจิตของทาน    
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ไดโลกียฌาน คือ เหาะเหินเดินอากาศได แตถึงอยางนั้นก็ยังไมเปนที่พอใจของพระองค    

จึงไดลาอาจารยทั้งสอง ปลีกไปอยูแตผูเดียว เมื่อพระองคไปถึงฝงแมน้ำเนรัญชรา ซึ่งมี   

ตนโพธิ์อยูในริมฝงนั้นมีใบดกหนาเปนที่อาศัยของสัตวทุกจำพวก พระองคจึงไดหญาจาก

โสตถิยะพราหมณ ๘ กำมือ ไปทำเปนที่นั่งขัดบัลลังกหันหลังใสตนโพธิ์ หันหนาใสทาง    

ทิศตะวันออกแลวก็ตั้งสัจจาธิษฐานวา “ถาขาพเจาไมไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาเมื่อไหร     

แมเลือดเนื้อหนังของขาพเจาจะเหือดแหงไปหรือตายไปขาพเจาก็ยอม” เมื่อพระองคนั่ง

กำหนดจิตดวยความตั้งใจจริงเชนนี้ พอถึงปฐมยาม ญาณ คือ ความรูในเบื้องตนซึ่งเรียกวา 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติหนหลังไดวาในชาติหนึ่งๆ พระองคไดไปเกิดเปนสัตว

เดรัจฉานบาง เกิดเปนมนุษยที่ทุกขยากลำบากนานาประการ ตางเกิดขึ้นในดวงจิตของ

พระองค เมื่อถึงกลางคืนจิตของพระองคก็ละเอียดเขาไปอีก จนกระทั่งถึงยามสุดทายจวน  

ถึงสวาง จิตของพระองคก็บรรลุอาสวักขยญาณ คือ ญาณท่ีเกิดขึ้นเพื่อความส้ินไปแหงชาติ

ภพที่จะเกิดอีกตอไปในกาลเบื้องหนาไมมี จึงไดนามวาสัมมาสัมพุทโธเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ 

อันนี้ก็เรียกวาเปนผูปฏิบัติเอง คือตั้งใจทำอยางจริงจัง แมรางกายจะไดรับการทรมานสัก 

ปานใด พระองคก็ไมไดลดละ จึงไดเปนตัวอยางของชาวโลกทั้งหลาย พุทธศาสนาจึงเกิดขึ้น

ในกาลครั้งนั้น  

เมื่อพระองคมานึกถึงวาความสำเร็จท่ีเราไดตั้งใจไวนั้น ก็มีมาถึงพรอมแลว ตอไปนี้

กิจอื่นที่จะตองทำอีกเปนไมม ี ตอมาพระองคจึงมานึกถึงวามนุษยทุกรูปทุกนามท่ีเกิดขึ้น   

มานั้น ยังวนเวียนอยูในวัฏสงสาร แลวก็เกิดความเมตตา คือ ความรักในดวงจิตของพระองค

ขึ้นมา จึงไดทรงดำเนินเพื่อจะไปโปรดสัตวเหลานั้นใหไดเห็นสัจธรรม คือ ธรรมอันเปนจริง   

มีอยู ๔ ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ที่ทานเรียกวาอริยสัจ คือ เปนของจริง   

อยางประเสริฐ ความทุกข คือ ความทุกขกาย ทุกขใจ ก็มีอยูทุกรูปทุกนาม แมแตสัตว

เดรัจฉานก็ตองมีทุกข เราเปนมนุษยเปนผูที่ประเสริฐเปนผูที่มีปญญาเลิศ สามารถที่จะปฏิบัติ

ตนของตนตามปฏิปทาหรือเจริญรอยตามพระบรมครูของเรา คือ พระพุทธเจา  

ทีนี้การปฏิบัตินั้นจะตองผานอุปสรรคหลายๆ อยาง จนนับไมถวน สิ่งที่จะมาขัดของ

ในดวงจิตของเราน้ันมีมากมายกายกอง ถาเรามาใชปญญาพิจารณาใหละเอียดแลวก็คือ  

การวาง วางจากสิ่งเหลานั้น เหมือนอยางคนหาบหรือแบกของหนักอยูบนบา เมื่อเดินทางไป 

เดินไป เดินไป เมื่อเหนื่อยก็นั่งพัก หายเหน่ือยก็เดินตอไปเรื่อยๆ ทีน้ีเมื่อเราวางภาระ คือ 
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ของหนักนั้นออก ความสุขกายก็เกิดขึ้น ทีน้ีภาระท่ีหนักน้ันเมื่อยอเขาแลวใหเห็นชัดๆ ก็คือ

รางกายของเรานี่เอง ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธท้ัง ๕ เปนของหนัก เพราะเราแบกมา  

ตั้งแตเกิด หาบมาตั้งแตเกิด ยึดถือไวตั้งแตเกิด เราไมไดมาพิจารณาวา รางกายของเรานี้ 

มันสวยมันงามอยูที่ไหน ถาพิจารณาไป พิจารณาไป ก็เห็นวาในรางกายของเราน้ีเทากับวา

เปนปาชาผีดิบ ของที่เรารับประทานเขาไปนั้นมีสัตวทุกชนิดที่เห็นไดงายก็คือ เนื้อสัตวท่ีเรา

เอามารับประทานทุกวัน ก็ลงไปอยูในทองของเรา เพื่อเปนการบำรุงรางกายนี้ใหเจริญเติบโต

ขึ้นไป ถาพิจารณาเขาไปๆ วาอาหารที่เรารับลงไปนั้น เบื้องตนก็เปนของสะอาด เมื่อตกลงไป

ถึงทองของเราแลวก็เปนของตรงกันขาม ที่ทุกคนก็ รูกันอยูแตไมมีใครเอามาพิจารณา ถาเรา

เอามาพิจารณาใหเปนของปฏิกูล เปนของเนาของเหม็น ของนาเกลียดไมมีใครตองการ     

ที่อยากจะได เมื่อถายออกมาจากรางกายแลว 

ถาพิจารณาไดอยางนี้ กัมมัฏฐาน คือ การกระทำรากฐานที่ดีงาม ที่เราตั้งใจปฏิบัติ

กันอยูนี้ก็มั่นคงถาวรขึ้น เมื่อเปนเชนน้ีทุกๆ ทานจึงไดพากันมาน่ังกำหนดจิตใจในสถานที่นี้

ทุกวันหรือวันเวนวันเทาที่จะมีโอกาสจะกระทำได นี่เปนผลอันหนึ่งซึ่งจะทำใหจิตใจของเรา 

มั่นคงถาวรยิ่งๆ ขึ้นไป แลวทำจิตใจของเราใหผองใส แกปญหาที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งๆ นั้นให

จบไป  

ปญหาสวนใดซึ่งมันเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราก็พยายามแก คือ บุคคลอ่ืนแกไมตก 

แมพระพุทธเจาเองก็แกไมตก คือ พระองคเปนแตเพียงวาผูบอกใหทำอยางนั้นๆ ครูบา

อาจารยที่ทานปฏิบัติที่ทานเคยมาเทศนอบรมสั่งสอนพวกเรา ที่ทานมีชื่อเสียงเรียงนามวา 

เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทานก็มาแนะนำใหเราทำ คือ ตองทำเอาเอง เหมือนอยางเรา    

รับประทานอาหาร ถาเราไมรับประทาน เราก็ไมอิ่ม ก็เกิดความหิวขึ้นเทานั้น ฉันใดก็ดี   

การปฏิบัติธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันก็ ขอใหทุกๆ ทานจงพยายามขยันหมั่นเพียร 

อยาละอยาทอดทิ้ง ใหทำบอยๆ ไมเฉพาะแตจะมาทำในกุฎินี้ แมอยูที่บานเวลาวางจากการ

จากงาน กอนที่จะหลับจะนอน เราก็ไหวพระสวดมนตนั่งกำหนดจิตของตน จะได ๕ นาที 

หรือ ๑๐ นาที หรือ ๒๐, ๓๐ นาที ก็ยิ่งดี จะไดรูวาจิตใจของเรานั้นมันเปนปกติสุข      

หรือไม หรือมันเปนทุกข แลวจึงคอยนอน เวลานอนก็กำหนดดูลมหายใจวามันจะหลับ   

เมื่อไหร เมื่อหลับไปตื่นขึ้นเราก็นึกถึงพุทโธๆ อยูเสมอ นี่เรียกวาเปนผูปฏิบัติธรรม เปนผูที่ทำ

อยูเปนนิจ ไมขาดสาย แลวก็จะไดรับผล คือ ความสุขกายสบายใจ  



๒๒๕หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ในที่สุดน้ีขอใหทุกๆ ทานจงพยายามพากเพียรอยูเสมอๆ อยาทอดท้ิงแลวจะไดเห็น

สิ่งที่ตนปรารถนา คือ ความสุขกาย สบายใจ ในที่สุดนี้ขอใหทุกๆ ทานจงปราศจากทุกขโศก 

โรคภัย ไขเจ็บ ใหมีอายุมั่นขวัญยืน ไดเปนผูปฏิบัติธรรมเรื่อยๆ ไป จนกระทั่งดวงวิญญาณ

ของเราจะออกจากรางอันนี้ ไปกอภพกอชาติใหม แลวขอใหตั้งใจทุกๆ คน วันนี้ก็ใหโอวาท

เพียงเทานี้ 

ปฏิปทาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ในโอกาสตอไปนี้ เปนโอกาสที่ทานทั้งหลายจะไดตั้งใจ ปฏิบัติจิตใจของตนใหดำเนิน

ไปตามปฏิปทาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเปนเจาของแหงพระศาสนา กอนอื่น

ที่พระองคจะไดเปนเจาของแหงพระพุทธศาสนานั้น พระองคก็ตั้งใจสละราชสมบัติออกจาก

พระราชมณเฑียร หรือออกจากวังไปสูปา เพื่อหาความสุขในทางดานจิตใจ ดังนั้นในวันนี้

ทานทั้งหลายจะไดตั้งใจปฏิบัติทางกาย ทางวาจา และทางใจของตน ใหพนจากความ

ยุงเหยิงทั้งหลาย ซึ่งมีอยูในจิตใจของเรานั้นมาตั้งนมนาน ในการที่เราไดเกิดมาเปนมนุษย

พบพระพุทธศาสนา นับวาเปนลาภอันประเสริฐ เกิดมาแลวจะตองสรางคุณงามความดีใสตน

ของตน อยางสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา พระองคก็ไดสรางบารมี ๑๐ คือ ทานบารมี ศีล

บารมี เนกขัมมะบารมี เปนตน  

ในการใหทานนั้น คือใหอามิสทาน มีใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช 

ตอจากนั้นก็เกี่ยวถึงการรักษาศีล ศีลนั้นที่พระองคทรงบัญญัติไว ก็มี ๕ ประการบาง       

๘ ประการบาง จนกระทั่งศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ สำหรับบรรดาพระภิกษุสามเณรไดประพฤติ

ปฏิบัติกัน  

ทีน้ีการรักษาศีลน้ันรักษาที่ไหน อะไรเปนศีล ก็รักษาท่ีกาย วาจา ใหเปนปกติกาย 

วาจา ที่จะเปนปกติได ก็ตองอาศัยใจเปนใหญ ใจเปนหัวหนา ใจเปนประธาน ใจเปนผูบังคับ

บัญชากาย วาจา ใหกระทำอยางนั้น อยางนั้น อยางบัดนี้เราก็พรอมแลว มีการบวช   

เนกขัมมะ เรียกวา บวชชีพราหมณ ดังที่ปรากฏอยูนี้ ทีนี้การบวชนั้นเมื่อพูดเปนภาษาไทย

ชัดๆ ก็คือไดแกการอบรมบมนิสัยใจคอของตน ใหไดเขาสูพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมา

สัมพุทธเจา ซึ่งพระองคทรงแสดงไวทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ  
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คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ตามพระพุทธโอวาทของพระพุทธเจา ซ่ึงเปนเจาของแหงพระพุทธศาสนาไดกลาว

เปนภาษาบาลีไววา  

“สพฺพปาปสฺส อกรณํ” การไมกระทำบาปทั้งปวงนี้ประการ ๑  

“กุสลสฺสูปสมฺปทา” การยังกุศลใหถึงพรอมนี่ประการ ๑  

“สจิตฺตปริโยทปนํ” การทำจิตใจของตนใหผองใสนี้ประการ ๑ 

“เอตํ พุทฺธานสาสนํ” นี้เปนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเปนพระบรม

ศาสดาเปนพระบรมครูของเราทั้งหลาย ในการที่ทานทั้งหลายไดมาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่นี้ 

ก็เพื่อตองการที่จะชำระจิตใจของตนใหเปนคนดีสืบไป ในความหมายแหงพระบาลีบทท่ีหนึ่ง

วา การไมกระทำบาปทั้งปวง บาปนั้น ก็หมายถึงความชั่วซึ่งมันเกิดขึ้นกับทางกาย และวาจา 

มีใจเปนใหญ ทีนี้ถาหากวาเรามาตั้งสติ คือ ความระลึกได สัมปชัญญะ ความรูตัวอยูเสมอวา 

เมื่อเราจะกระทำสิ่งใดลงไป เมื่อเราขาดสติ คือหมายความวาเผลอสติ กิจการงานที่เรา

กระทำไปนั้นก็ยอมผิดพลาด หรือพล้ังไป ในเมื่อเรามีสติ และสัมปชัญญะระลึกขึ้นมาได 

กระทำกิจการงานสวนนั้น ก็สำเร็จลุลวงไปดวยดี ขึ้นชื่อวาความชั่วทั้งหลายเราทุกๆ คนไมตอง 

การกันทั้งน้ัน เมื่อเปนเชนน้ีเราจึงไดมีจิตคิดที่จะละความชั่ว ซึ่งมันมีอยูในหัวใจของเรานั้น 

ใหมันปราศจากหางไกลออกไปทุกวัน ทุกเวลาเมื่อทำไดอยางนี้ก็ชื่อวาเปนผูเจริญรอยตาม

ปฏิปทา คือ ขอปฏิบัติ ของพระอริยเจาทั้งหลาย ซึ่งพวกเราเคารพนับถือวาเปนที่พึ่ง ที่ระลึก 

ตลอดชีวิตของพวกเรา ดังน้ันในธรรมะขอนี้จึงเปนขอท่ีสำหรับเตือนใจของพวกเราใหได

ระมัดระวัง อยาใหมันเขามาใกลดวงจิตของเราตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นในการ

กระทำของเราทางกาย ทางวาจา และทางใจเมื่อเราไดมากระทำดังนี้ จิตใจของเรานั้นก็จะ

ไดดีขึ้นตามลำดับ  

หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจามีอยูวา ศรัทธาสัมปทา คือ ความถึงพรอมดวย

ศรัทธา ศีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล ปญญาสัมปทา หรือ ภาวนาสัมปทา ความถึง

พรอมดวยภาวนา คำวาความถึงพรอมดวยศรัทธา ศรัทธาแปลวาความเชื่อ แยกออกเปน    



๒๒๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

๒ อยาง คือ เชื่อในสิ่งที่มีเหตุมีผล เชื่อในสิ่งที่ไมมีเหตุมีผล ทีนี้ในการที่เชื่อในสิ่งที่มีเหตุมีผล 

ทุกๆ คนที่ไดเสียสละกิจการงานทุกสิ่งทุกอยาง ทางบานหรือการงานตางๆ ก็ดี ไดนำตน 

เขามาฝกฝนในดานจิตใจ นี่ก็เนื่องมาจากจิตใจของเรานั้นมีความเชื่อมั่นอยางแทจริง วาเหตุ

ที่เรามานั่งหลับตา กำหนดจิตใจดูวาใจของเรา จะไปติดคิดอยูในอารมณสวนไหน เราก็จะ

ทราบไดวาอารมณสวนที่มีเหตุผลในทางท่ีเปนบุญเปนกุศล คือ ความเฉลียวฉลาด สามารถ

เกิดขึ้นในดวงจิตของตน นี่เรียกวาความเชื่อที่มีเหตุและมีผล เหตุ ก็คือ การกระทำ เทากับ

การที่เราวางรากฐานของใจของเราไว  

เหมือนอยางที่ชางเขาจะสรางศาลาปฏิบัติธรรม ก็ตองลงเข็มลงรากเพื่อทำรากฐาน

ใหมั่นคงฉันใด การที่จะทำจิตใจของเราใหมั่นคง ก็ตองมีความเชื่อมั่นในตัวเองเสียกอนวา 

การที่เรามากระทำน้ีเพ่ือประโยชนอะไร ตองถามตนเอง สวนครูบาอาจารยหรือบุคคลผูอื่น

เปนแตเพียงวาผูบอกกลาว หรือ ผูแนะนำใหทำอยางนั้นๆ ทีนี้เมื่อเราไดฟงแลวเราจะทำตาม

หรือไมทำตามนั้นก็อยูที่ความเชื่อมั่นของเราน่ันเอง น่ีเรียกวาศรัทธาท่ีมีเหต ุ ทีนี้ผลที่เกิดขึ้น  

ก็คือจิตใจของเรา มันเชื่อมั่นวาการมาปฏิบัติธรรม คือ ทำจิตใจของเราใหมันสงบระงับอยู 

ในอารมณอันเดียวไมเกี่ยวของดวยอารมณอยางอื่นนี้ เปนผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของเรา 

กอนอื่นที่เราจะบำเพ็ญตอไปเมื่อเรามีความเชื่อมั่นแลว ก็มีศีลสัมปทา คือ ถึงพรอม

ดวยศีล ศีละ แปลวา ความปกติกาย ปกติวาจา ทีนี้การท่ีจะเปนปกติกาย ปกติ วาจาได   

ก็อาศัยเจตนา “เรากลาววา เจตนาน้ัน เปนตัวของศีล” น้ีเปนคำกลาวของพระตถาคตเจา 

ใหพุทธบริษัททั้ง ๔ ซึ่งเราก็ทราบกันอยูแลว ไดปฏิบัติตาม ทีนี้การปฏิบัติตามนั้นก็ขาด

สติสัมปชัญญะไมได เราก็ตองสำรวมระวัง ทางกาย ทางวาจา ใหเปนปกติอยูเสมอ ก็เนื่อง

มาจากจิตใจของเราน่ันเอง เปนผูที่จะทำใหเราผูมีกายเรียบรอย วาจาเรียบรอย และจิตใจ  

ก็เปนปกติไมเอนเอียงไปทางซายและทางขวา ก็หมายความวา ความรักและความชังซึ่งมัน

เกิดขึ้นกับใจของเราอยูทุกเวลานาที บางทีมันก็คิดชังตนเอง บางทีมันก็คิดชังคนโนนคนนี้  

วาตนเองทำไมไมปฏิบัติเหมือนเพื่อน มันก็เกิดความชังขึ้นมานี่ก็เรียกวา ขาดสติ คือ     

การควบคุมจิตใจของตนนั่นเอง  

เพราะฉะนั้นศีลนี้เปนหลักสำคัญไมวาจะเปนคฤหัสถ หรือ บรรพชิต นับตั้งแต

สามเณร จนกระทั่งถึงภิกษุ ผูที่เปนพระเปนเณรจะตองมีความสำรวมในกาย ในวาจา รักษา

ศีลของตนใหบริสุทธิ์บริบูรณ ตามพระบัญญัติของพระผูมีพระภาคฯ ซึ่งบัญญัติไวแลว 
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สำหรับคฤหัสถตองมีศีล ๕ เปนรากฐาน ถาเราทำศีล ๕ ของเรา ซึ่งเราก็ทองจำกัน      

อยูทุกวันๆ ใหมั่นคงถาวรขึ้น ถึงแมวาเราจะไมไดสมาทานจากพระหรือจากเณรก็ตาม    

คือ เจตนาวิรัติ เราตั้งใจวาขาพเจาจะงดเวนไมใหผิดศีลขอที่ ๑ ถึงขอที่ ๕ ตั้งสัจจาธิษฐาน

ลงในใจเชนนี้ ก็เปนอันวา เราไดสมาทานหรืออธิษฐานจิตใหเปนศีล เมื่อเราอธิษฐาน    

อยางนี้แลว เราก็ทำจริงทำจังไมใหมันมาผิดศีลขอใดขอหนึ่ง นี่ก็เปนศีลไดเหมือนกัน การที่

เราไดกลาวเปลงวาจาออกมา ประกาศตอหนาพระสงฆองคใดองคหนึ่ง หรือ สามเณรองคใด

องคหนึ่งนั้น ก็เพื่อตองการที่จะใหจิตใจของเรามันนึกวาเราไดปฏิญานตน ไดตั้งวาจา      

ไดกลาววาจาออกประกาศใหพระทานรับรู หรือผูที่มารวมกันรับรูวา เราไดรับศีลจากพระสงฆ 

แลวก็จะตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติ แตคนโดยสวนมากเทาท่ีทานท้ังหลายก็คงไดสังเกตและไดเห็นมา

เปนนิจ มีเจตนาเกิดขึ้น เชนอยางเราจะทำบุญบานหรืองานมงคลอยางใดอยางหนึ่งก็ตองมี

การรับศีลเสียกอน เพื่อใหจิตใจของเรานั้นสะอาดผุดผองขึ้นมา แลวจึงจะใหทานหรือ     

ฟงเทศนตอไป  

เพราะฉะน้ันในการที่เราจะปฏิบัติจิตใจของเราใหเปนสมาธิกัมมัฏฐานได ก็ตอง

อาศัย ศรัทธา คือ ความเชื่อมั่นเปนเบ้ืองตน ใหเปนสัมมาทิฐิ คือ เห็นชอบ หรือสัมมา

ศรัทธา คือ ความเชื่อมั่นแลวก็ตอจากนั้นก็ตั้งใจที่จะรักษาศีลตอไป เมื่อศีลและศรัทธามา

รวมกันเปนรากฐานอันมั่นคงแลว ตอจากนั้นไปเราก็จะตั้งใจกำหนดจิต ซ่ึงเรียกวาภาวนา

สัมปทา ถึงพรอมดวยการอบรมบมนิสัยใจคอของเรา เชนอยางบางคนเปนคนใจรอน จะทำ

อะไรก็จะใหไดอยางใจ บางคนก็เปนคนใจเย็น ก็ทำไปๆ ก็ไมถูกนิสัยกับผูที่ใจรอนวา   

ทำงานชา อยางนี้เปนตน  

ความเปนจริงแลว สิ่งทั้งปวงท่ีจะเกิดขึ้นมาได ก็ตองอาศัยเราท้ังหลายไดรวมจิตใจ

กันมา เปนกำลังอันกลาแข็งในการปฏิบัติธรรม คือ เบื้องตนเราก็ฝกสมถะ คือ การบริกรรม

พุทโธ หรือ ธัมโม สังโฆ บทใดบทหนึ่ง ซึ่งเปนเครื่องที่จิตของเรามันจะจับเอาใหมั่น ถามั่น 

ในพุทโธ มั่นในธัมโม หรือ สังโฆ ใชไดทั้งนั้น ขอสำคัญใหใจของเรามันอยูในคำบริกรรม  

นั้นๆ ทีน้ีเมื่อจิตมันลงเต็มที่คำวาพุทโธนั้นก็หายไป ใจก็เกิดความสงบ วางอารมณภายนอก

ทั้งหมด ตัวปติ คือ ความอิ่มใจก็เกิดขึ้นในใจของเรา อันนี้ก็เรียกวาเปนสมถกัมมัฏฐาน 

พิจารณาใหแยกแยะออกไป เมื่อใจเรามั่นคงแลวจะตองเกิดปญญา คือ ความรูแจงเห็นจริง 

วาสิ่งทั้งหมดในรางกายของเราน้ีเปนของตกอยูในไตรลักษณ คือ เปนของไมเที่ยง มีสภาพ
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แปรปรวนอยูทุกเวลานาที เมื่อเรากำหนดไดดังน้ีก็ชื่อวา จิตของเราน้ันละเอียดลออลงไปอีก 

จนกระทั่งวาเห็นรางกายของเราน้ี ไมมีประโยชนอะไร เมื่อหมดลมหายใจแลว รางกายนั้น  

ก็เทากับวาทอนไมเทานั้น มีแตจะผุ จะพัง จะเปอย จะเนา ไปอยางที่พวกทานไดสวดไปแลว

เมื่อสักครูนี้ นับตั้งแต ผม ลงไปจนกระทั่งถึงเทา กลับไปกลับมา เปนอนุโลม ปฏิโลม  

ทีนี้ในการพิจารณากายคตาสตินั้น เราจะพิจารณาบทใดบทหนึ่งก็ได ไมตองไป  

เอาหมดทั้ง ๓๒ ขอ จิตมันจะเห็นอะไรงาย เชนอยางผมมันมองเห็นไดยาก ขนก็เสนเล็ก 

มองเห็นไดยาก อะไรมองเห็นไดงาย เล็บหรือหนัง หนังท่ีหุมรางกายเราอยูนี้มองเห็นไดงาย 

ในช่ัวระยะที่เรายังเปนเด็ก หนังเปนอยางไร เมื่อโตขึ้นมาเปนหนุมเปนสาว หนังเปนอยางไร 

ก็เปลงปลั่ง สะอาดมีความเรียบรอย ทีนี้เมื่ออายุแกเขาๆ หนังนั้นมันก็หยอนยานไมเตงตึง 

เหมือนอยางที่เรายังหนุมแนน นี่เรียกวาเราใชปญญาพิจารณาจนกระทั่งวามันเห็นขึ้นในจิต

ของเรา ตอน้ันไปก็แยกสวนแบงสวนออกไปจนกระท่ังมันละลายไปหมด นั้นจึงจะชื่อวา   

เปนวิปสสนากัมมัฏฐาน  

แตในเบื้องตนนี้ทานทั้งหลายกำลังเริ่มปฏิบัติอยูในขั้นสมถกัมมัฏฐาน คือ ที่ตั้ง    

ในเบื้องตน และบางคนผูที่ปฏิบัติมาหลายปก็อาจจะอยูในขั้นกลาง หรืออาจจะจิตละเอียด

เขาไปจนกระทั่งวาชี้แจงแสดงหรือแยกแยะในเบญจขันธของเรานี้ได นี่ก็เปนเหตุ ทำใหเรา 

ไดรับผลแหงการปฏิบัติ คือเรียกวา เชื่อหมด เชื่อกรรม คือ การกระทำ ทำแลวตองไดผล  

นี่เรียกเปนทางดี ทีน้ีสวนทางชั่วน้ันเราก็พยายามละจะไมใหมันเกิดขึ้น ทางกาย ทางวาจา 

และทางใจ ละไปวันละเล็กละนอย น่ันจึงไดชื่อวาเรามาสรางตนของตน ใหมีจิตใจเปนผู    

ที่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจาอยางจริงจัง  

การที่จะมาปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจานั้นหาไดยาก อยางพวกทาน

ทั้งหลายก็รูอยูแลววา อยางบุคคลผูที่เรียนทางโลกมาสูงๆ จนสำเร็จเปนปริญญาเอก อยางนี้

เปนตน ยังไมไดมองมาถึงตนวาเปนไปอยางไรไปเชื่อแตวิชาวิทยาศาสตรหรือวิชาตาม  

ตำรับตำราที่เรียนมา วาคำสอนของพระพุทธเจานั้นไมเปนของจริง แตความเปนจริง คำสอน

ของพระพุทธเจานั้นเปนอมตะ คือเปนธรรมท่ีไมตาย ถึงแมวาพวกเราจะไมไดเห็นพระรูป 

พระกายของพระองควาเปนอยางไร มีรูปรางหนาตาสวยงามหรือไมงามเปนอยางไร เราก็

ทราบไดตามตำรับตำราประวัติที่โบราณาจารยทานเขียนไว เราก็นึกถึงสภาพนั้น ความเปนจริง 

พระพุทธเจาก็เปนมนุษยเหมือนกันกับพวกเรา มี หู ตา จมูก แขง ขา มือ อวัยวะ ครบทั้ง 

๓๒ ประการเหมือนอยางพวกเรา  
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ครั้นตอมาภายหลังทานผูที่ไดเห็นพระพุทธเจา เมื่อหมดพระพุทธเจา คือ พระองค

เสด็จดับขันธปรินิพพาน ธาตุขันธของทานก็แตกดับทำลายไป ทีน้ีก็มานึกเปนมโนภาพ   

วาดรูปขึ้นมาแลวก็มาทำตัวแทน มาจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ เราก็ไดพากันมีศรัทธาเชื่อวา 

พระพุทธเจาคงจะเปนรูปอยางน้ีๆ ก็สรางพระพุทธรูปขึ้นเปนตัวแทนของพระพุทธเจา     

เปนวัตถุจะเปนดิน เปนปูน หรือเปนหิน เปนทราย เปนโลหะตางๆ ก็ตามทีที่เราสรางขึ้นนี้  

ก็สรางเพื่อเปนตัวแทนของพระพุทธเจานั่นเอง แตจะเหมือนตัวจริงหรือไมนั้น ก็อยูที่ความเชื่อ 

เราสรางไวเพื่อเปนหลักใจ ใหนึกวาพระพุทธเจานั้นทานหมดกิเลสทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีของขัด

อยูในดวงหทัยของพระองคเหมือนอยางพระพุทธรูป เราจะไหวก็ไมวา ไมไหว ก็ไมวา     

จะถวายดอกไมธูปเทียน ทานก็นั่งหลับตาหรือลืมตาเฉยตามที่เราเห็น เมื่อเปนเชนนี้เราทุกคน

มุงผลที่จะทำใหจิตใจของเราดีขึ้นทุกวันๆ จนกระท่ังวาจิตใจของเราไดจากอัตภาพ คือ 

รางกายนี้ คือทิ้งรางกายนี้ไวกับโลกก็ไปกอภพกอชาติขึ้นมาใหม คือ หมายความวา เกิดใหม 

ทีนี้ถาเราสรางความดีไวมากก็ไดเกิดมาเปนมนุษยหรือเกิดเปนเทวดา เปนพรหม อยางนี้

เปนตน  

พระพุทธเจาเปนเพียงผูบอก  

การปฏิบัติน้ันจะแบงใหกันก็ไมได ใครปฏิบัติก็ไดเฉพาะคนนั้น เหมือนอยางที่เรา 

รับประทานอาหาร เมื่อใครรับประทานคนนั้นก็อิ่ม ใครไมรับประทานคนนั้นก็หิว 

ฉันใดก็ดีการปฏิบัติธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน เฉพาะตัวของบุคคล     

ในพระธรรมคุณมีอยูบทหนึ่งวา  

“ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญูหิ อันวิญูชนจะพึงรูโดยเฉพาะตน”  

คือ ตนของตนเองเมื่อปฏิบัติไป จะเกิดความรูขึ้นในจิตใจของเรานั้นโดยเฉพาะ  

สวนบุคคลอื่นนั้นเปนแตผูบอก อยางพระพุทธเจา พระองคก็เปนเพียงผูบอก ผูกลาว ผูสอน 

สวนพุทธสาวกทั้งหลายก็เปนผูปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนของพระองคเทานั้น  

บรรดาพุทธบริษัททั้ง ๔ มี ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไดปฏิบัติในสมัยที่

พระองคยังทรงพระชนมอยูนั้น ก็ไดตั้งใจตางคนตางปฏิบัติเอาเอง สวนพระองคก็เปนแต   

ผูบอก ผูกลาว ผูสอนเทานั้น ใหไดฟงเพื่อตองการที่จะให นำไปคิด นำไปพินิจ ไปพิจารณา  
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ธรรมะอยูที่ใจ  

ทุกๆ คนที่เราปฏิบัติอยูนี้ก็เพื่อตองการที่จะดูจิตของตนวา มันเปนอยางไร จิตใจ

ของเรานั้นไมไดอยูกับที่ ยอมคิดไปถึงอารมณสวนนั้นบาง อารมณสวนนี้บาง มีทั้งดีทั้งชั่ว   

ซึ่งเขามาหมักหมมดองอยูในจิตตสันดานของเรามาตั้งหลายภพหลายชาติ มาชาติปจจุบันนี้ 

ที่เราไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงเปนศาสดาเอก 

ในโลก ไดเผยแผมาจนกระทั่งถึงพวกเราซ่ึงเกิดสุดทายภายหลัง ถึงแมวาไมไดเห็นพระรูป

พระโฉมของพระผูมีพระภาค ซึ่งพระองคไดเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแลวก็จริงอยู   

แตธรรมะคำสั่งสอนของพระองคน้ันไมไดเส่ือมคลายหายไปไหน ยังตั้งอยูกับพวกเรา     

ทุกๆ คน คือ อยูที่ใจของพวกเรานี้เอง แตวาพวกเรายังคนไมพบวาของจริงมันเปนอยางไร 



๒๓๒ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

งานของนักบวช 

ขัดเกลาจิตใจของตน 

ในสมัยครั้งพุทธกาล องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเปนถึงพระเจา

จักรพรรดิ ประกอบไปดวยสมบัติและอำนาจทุกส่ิงทุกอยางพรอมมูลบริบูรณถึงดังนั้น 

พระองคก็ยังมองเห็นวาการครองฆราวาสวิสัยนั้น เปนไปดวยความยากลำบากหลายประการ

ที่จะตองจัดตองทำ โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนสวนตนนั้นทำไดนอย ทำประโยชนเพื่อ

ประชาชนเปนสวนมาก สำหรับพวกเราซ่ึงไดเขามาบรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนา 

จัดเขาในจำพวกสาวก คือ ผูฟง ฟงคำสอนของพระองคแลวก็มาประพฤติปฏิบัติขัดเกลา

จิตใจของตน ใหมันพนจากกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งมันหมักหมมดองอยูในจิตตสันดานของเรา

มาตั้งหลายภพหลายชาติ  

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ  

สำหรับพระพุทธเจานั้น เปนแตเพียงผูแนะหรือผูนำ ครูบาอาจารยของพวกเรา    

ทั้งหลายก็เชนเดียวกัน เปนแตเพียงวาผูแนะหรือผูนำ แนะไดแกการแสดงออกทางวาจา    

วาใหทำอยางนั้นอยางนี้ ทีนี้ตอนนี้เปนกิจสำคัญ เชน นำเดินจงกรม นำทำกิจวัตร มีปด

กวาด นับตั้งแต ลางบาตร เทกระโถน หมจีวร เหลานี้เปนตน ตองฝกฝนอบรมตนใหเปนไป

ตามนั้น เมื่อเรามาปฏิบัติตนไดเชนนี้ ก็เรียกวาเราไดมาปฏิบัติในธุดงควัตร เชนอยางการ 

ฉันหนเดียว ฉันในบาตรอยางนี้ ก็เพื่อตองการท่ีจะรักษาในธุดงคขอท่ีวา ฉันในภาชนะเดียว 

แลวก็เอกาสนิกํค คือ การฉันหนเดียวอยางนี้เปนตน นอกจากนั้น เมื่อเราไดมาทรมาน

รางกายและจิตใจของเราเชนนี้ ก็เรียกวาเราเรียนทั้งปริยัติและปฏิบัติ พรอมทั้งปฏิเวธ คือ 

ปริยัตินั้นเปนแตเพียงวา แผนที่สำหรับใหเราเดินทางวาจะไปทางโนนทางนี้ เมื่อเรารูแผนที่

แลวเราก็เดินตามแผนที่ ในขณะที่เราเดินนั้นเรียกวาเราปฏิบัติ เรียกวาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ

ของตน ความมุงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็คือพระนิพพาน ซึ่งดับกิเลสอาสวะทั้งหมดได  

จะไปทางตรงหรือทางออม  

การศึกษาดานพระปริยัติน้ันเทากับการเรียนแผนที่ ที่จะเดินทางวาจะไปทางตรง 

หรือทางออม ถาพูดกันโดยตรงแลวดานปริยัตินั้นเปนทางออม ทางปฏิบัติเปนทางตรง ทีนี้



๒๓๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

การเรียนปริยัตินั้นก็เปนแตเพียงวาใชสัญญาความจำแลวก็สมมติวาสอบไดชั้นนั้นชั้นน้ีกัน  

ขึ้นไป สวนการปฏิบัติทางใจนั้นเปนของทำไดยาก ยากที่จะหาบุคคลมากระทำ  

หนักแนนในการปฏิบัติ  

ครูบาอาจารยผูที่จะมาแนะนำพร่ำสอน ทานก็เปนไดเพียงวาแนะใหเราปฏิบัติ    

คือ นำตัวเราทำดวยตนเอง นี่เปนของดีของวิเศษ ถาเราไดแตพูด เราไมทำ เราก็ไมไดรับผล 

คือ การปฏิบัติในศีล สมาธิ ปญญา ที่พระอุปชฌายะใหในเบื้องตนที่เราบวช ทีนี้เราก็มา

พิจารณาดูวาศีลบริสุทธ์ิหรือไม สมาธิของเรามีหรือยัง ปญญามีหรือยัง มาพิจารณาไดอยาง

เต็มที่ในชั่วระยะ ๗ วัน ๘ วัน ๙ วัน เมื่อเขาไปวัดบวรนิเวศฯ นั้น มีแตภาควิชาการ มีแต

นักพูดมาพูดใหเราฟง บางทีก็หลับซ้ำ พวกเหลานั้นก็พูดเพียงชั้นปริยัติเทานั้น สวนมาอยูที่นี่

เราปฏิบัติ นี่เปนกิจสำคัญในการบวช บวชเขามาแลวเพื่อจะเอาตัวของเราใหพนจากความ

เกิด แก เจ็บ ตาย เราหนีมันไมพน แตวาตายดี ตายชั่ว เทานั้น ถาจิตใจของเราสะอาด

ผองใส เมื่อเราตายไปจากโลกนี้ เราก็สามารถที่จะไปเกิดในพรหมโลกก็ได หรือสามารถที่จะ

ทำจิตใจใหเราพนจากการเกิด แก เจ็บ ตาย ก็ได เพราะฉะนั้นขอใหหนักแนนในทาง    

ดานปฏิบัต ิ สวนอาหารการฉัน ฉันวันละมื้อ ก็ยังอัตภาพของเราใหเปนไปในวันหน่ึงวันหนึ่ง 

ไมถึงกับตาย ในขณะที่ครูบาอาจารยผูปฏิบัติมา ที่ผมเลามานี้ บางทานไมฉันอาหาร ๗ วัน 

๑๕ วัน ทานทดสอบจิตใจของทานอยางนี้ก็มีมาก ในระยะเดินทาง ๓ วัน ไมถึงหมูบานก็ไม

ไดฉันอาหาร อาศัยแตน้ำ น่ีผมก็เคยประสบมาแลว รูสึกวาเพลีย แตวาถาเมื่อทำจิตใจของ

เราใหสงบแลว ก็มีกำลังกายขึ้นมาทันที น่ีเปนของดี มีอยูในตัวทุกๆ ทาน แตวาเราจะขุด

คนหาหรือไมเทาน้ันเอง ถาเราตั้งใจคนหาของจริงแลว เราจะไดของจริง คือ ทองคำ

ธรรมชาติอันพระพุทธเจาทรงฝากฝงไวกับพวกเราทั้งหลาย  

ดังน้ันในที่สุดน้ี ผมขออำนวยอวยพรใหทุกๆ ทาน จงตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ  

ของตนในดานธุดงควัตร และปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญา ใหไดเห็นจริงเห็นแท ดังท่ีเราได

ปรารถนามาอยูในสถานที่น้ี และใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บอยาไดมาเบียดเบียนสังขาร

รางกาย ใหมีกำลังใจเขมแข็งรางกายก็แข็งแรงไปดวย ดวยอำนาจคุณพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ จงดลบันดาลใหทุกๆ ทาน ประสบผล คือ ความมุงมาดปรารถนาทุกๆ ทานเทอญ 
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ภัยของนักบวช  
นำมาซึ่งความเสื่อมจากคุณธรรม 

การกอสราง  

เราเปนพระอยูวัด อยาอยากดัง อยากดี อยากเดน ใหพยายามปฏิบัติตนของตน  

ใหมั่นคงในศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งพระอุปชฌายะสอนในเบื้องตน ในอนุสาสนนั้น บางทานก็

อาจเปนพระอุปชฌายก็มี ซึ่งมาอยูในสถานที่นี้ พยายามทำตนของตนใหเปนผูตั้งอยูในศีล  

ในธรรม ส่ิงใดที่เราทำไดเราก็ทำ โดยสวนมากพวกเราก็ไปติดอยูในวัตถุ คือ การกอสราง

วัดวาอารามใหมันสวยงามทันกับเพ่ือน แลวก็ไปเรี่ยไรญาติโยมใหเขาบริจาคเงินมาสรางกุฏิ 

วิหารการเปรียญและโบสถเปนตน  

แตสำหรับครูบาอาจารยผูปฏิบัติกัมมัฏฐานในรุนแรก เรื่องการกอสรางทานไมเก่ียว 

ในสมัยนั้นก็ตั้งช่ือใหวา ตองเหลืองถาไปอยูในหมูบานไหน เขาเอาใบไมมาทำกระตอบให  

พอใบไมเหลืองแลวก็หนี หนีไปบานใหม หรือไมทราบวาจะไปอะไร บางทีก็ขึ้นภูเขาเขาปาไป

บางวันก็อดอาหาร ไมมีบานที่จะบิณฑบาตก็ไปอยางนั้น ก็เพื่อตองการที่จะทรมานใจนั่นเอง  

อยูปากับอยูบาน  

เราจะสังเกตไดอยาง เชน อัฐิของทานอาจารยมั่นก็เกิดเปนพระธาตุ เปนของที่   

นาอัศจรรย อยางทุกๆ ทานที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลายองค เชน อยางทานอาจารยวัน 

ทานอาจารยจวน หลวงปูคำดี อัฐิของทานเกิดเปนพระธาตุใสเหมือนแกว ขึ้นมาปรากฏ    

ใหพวกเราเห็นชัด อันนี้ก็เรียกวาเนื่องมาจากขอปฏิบัติของทาน ดังนั้นในวันนี้ที่ผมไดมีโอกาส

มาเยี่ยมพวกทานทั้งหลาย ก็รูสึกวาทานทุกๆ ทานนั้นไดมาจากวัดที่เคยอยูสุขสบาย มานอน

ในปาในดงจะไดพิจารณาเทียบเคียงกันดูวา อยูปากับอยูบานอะไรไดรับความสุขใจยิ่งกวากัน 

แตเทาที่ผมเคยสังเกตดูแลว หรือผมเคยไปปฏิบัติมาตามครูบาอาจารย อยูปานั้นไดรับความ

สงบสงัด นั่งภาวนาจิตใจก็สงบเร็ว ถาอยูบานอารมณภายนอกมันมาก อันน้ันก็จะทำ อันนี้  

ก็จะทำกุฏิก็สรางไมเสร็จ อันน้ันก็สรางไมเสร็จ นี่มันเปนกิเลสซ่ึงเปนพญามารเขามารบกวน

ใจของเราอยางสำคัญ เพราะฉะนั้นเมื่อมาพักอยูในปาเชนนี้ พยายามแกเหลานี้วางใหหมด 
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หนาที่สมภารเจาวัดวางใหหมด หนาที่เจาคณะตำบล เจาคณะอำเภอก็วางใหหมด เวลานี้ 

เราไมเปนเจาอาวาส เราไมเปนเจาคณะตำบล เราไมไดเปนเจาคณะอำเภอ เปนพระธรรมดา

เพื่อตองการที่จะมาดูใจของตน วาใจมันกังวลหรือไม นี่พยายามอดทน พยายามแกไขใจ 

ของตนเอง  
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หลักไตรสิกขา 
ทางดำเนินสูความหลุดพน 

ศีล สมาธิ ปญญา 

เราทุกคนเกิดมาก็มีความสุขบาง ทุกขบางเปนธรรมดาของสังขาร จะตองเปนไป

ตามกาลตามเวลา แมเราปฏิบัติไมไดมากอยางนอยก็ใหยึดศีล ๕ เปนประจำใจ เพราะศีล

เปนรากฐานของการที่จะทำสมาธิ สมาธิจะตั้งมั่นไดก็ตองอาศัยศีล เมื่อรักษาศีลใหบริสุทธิ์

บริบูรณแลว ใจนั้นก็ผองใสมีจิตสวางเกิดขึ้นในใจของตน เมื่อทำไดอยางนี้ เมื่อสมาธิเกิดขึ้น

แลว ปญญาคือความเห็นจริงในสิ่งที่มาปรากฏแกใจของเราได ก็ไดชื่อวา เปนการปฏิบัติตาม

คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  

ขอสำคัญเราอยาลืมวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนองคสรณะท่ีพึ่งท่ีเคารพ

นับถือของเราตลอดชีวิต ทำจิตใจของเราใหมั่นคงถาวร ใหปราศจากอิจฉา พยาบาท ใหมี

ความซื่อสัตยสุจริต ทำจิตใจใหผองใส ละบาป บำเพ็ญบุญ ทำคุณใหเปนประโยชนแก

ประเทศชาติ  

เราทั้งหลายยังจะไดทำจิตใจของตนใหเปนเอกจิตเอกธรรม ใหตั้งอยูในอารมณ   

อันเดียว ดังที่ทานทั้งหลายไดศึกษาอบรมมาเปนเวลาหลายป เนื่องดวยปฏิปทาของครูบา

อาจารยฝายวิปสสนาธุระ มีหลวงปูมั่น เปนตน คำภาวนาน้ันโดยสวนมาก ทานใหใชคำวา  

พุทโธ ธัมโม สังโฆ เมื่อเวลากำหนดตั้งสติ กำหนดจิตใหดี แลวก็มีสัมปชัญญะคอยรูตัว    

อยูเสมอวา เวลาน้ีเรากระทำกิริยาอาการอยางไร บังคับจิตใจของเราไมใหติดไปยังอารมณ

ภายนอกที่จะมากระทบหรือมาสัมผัส ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และใจ  

เปนผูยึดเปนผูถือเอาไว เมื่อเปนเชนนี้ก็มีสติคอยควบคุมใหรูตัวอยูเสมอวา ขณะนี้ขาพเจา

กำลังปฏิบัติธรรม คือ การที่จะทำใจใหผองใส ธรรมดาจิตใจของมนุษยนั้นเปนธรรมชาติ   

ที่ไมอยูกับที่ เปรียบประดุจประหนึ่งวา วานร กิริยาวานรน้ันทานท้ังหลายก็คงทราบกันดี   

วามันไมอยูนิ่ง กระโดดโนนกระโดดนี้ ฉันใดก็ดีจิตใจของมนุษยเราก็เปนเชนนั้น เดี๋ยวก็คิด

อยางนั้น เดี๋ยวก็คิดอยางนี้ เมื่อมันเปนเชนนี้ เราก็เอาสตินอมเหนี่ยวมันเขามาใหมาเพงอยูที่

หัวใจของเรานั้น วาบัดนี้ขาพเจาตั้งใจจะรักษาใจใหเปนสมาธิ คือ ความตั้งมั่นอยูในอารมณ

อันเดียว ไมเกาะเกี่ยวดวยอารมณภายนอก  
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คำวาสมาธินั้นทานจำแนกไวโดยยอมีอยู ๓ คือ ขณิกสมาธินี่อยางหนึ่ง อุปจารสมาธิ

นี่อยางหนึ่ง อัปปนาสมาธิน่ีอยางหนึ่ง ขณิกสมาธินั้น หมายความถึง จิตของเรา มันวาง

อารมณไดชั่วระยะขณะหน่ึง ประมาณ ๕ นาที ๑๐ นาที จิตมันนิ่งอยูในคำวา พุทโธ      

ถาทำไดเรื่อยไปจิตนั้นจะตองสงบระงับจากอารมณภายนอกอยูไดนานประมาณเปนชั่วโมง  

นี่ทานเรียกวาสมาธิที่ใกลเขาไป เมื่อจิตใจของเราสงบระงับถึงภวังคจิต คือ จิตเดิม ซ่ึงเปน

จิตที่ผองใสสะอาด เปรียบประดุจประหนึ่งวาน้ำท่ีใส ไมมีใครท่ีจะเอาสีตางๆ ไปใส น้ำนั้น

ตองใสสะอาดอยูเสมอ ถามีบุคคลเอาสีแดง สีดำไปใส น้ำนั้นก็ตองเปนไปตามสี ดังนั้น   

เมื่อจิตเรารวมเขาไดเปนเวลานานๆ ถึงชั่วโมงหรือนานกวานั้น ในขณะที่เรานั่งอยูนั้น ปรากฏ

วากายก็เบาจิตใจก็เบา นี่เรียกวาจิตเขาถึงสมาธิ  

พระพุทธเจาจึงไดสอนใหเราทั้งหลายปฏิบัติในศีลซึ่งเปนรากฐานแหงการที่จะทำ

สมาธิ เมื่อมีสมาธิแลวก็เกิดปญญา คือ ความรูจริงเห็นจริงในสัจธรรมทั้ง ๔ มี ทุกข สมุทัย 

นิโรธ มรรค อันเปนของจริง ๔ อยาง ดังน้ันทานท้ังหลายไดมาปฏิบัติธรรมในสถานที่นี้   

เปนเวลาหลายป ก็คงไดรับความเยือกเย็นใจเปนบางครั้งบางคราวตามที่ผูมีความเพียรปฏิบัติ

ขัดเกลาจิตใจของตนอยูเสมอ ใหรูอยูเสมอวาในอิริยาบถท้ัง ๔ นั้นเราทำอะไรบาง เรียกวา 

เปนผูมีสติสัมปชัญญะเปนผูไมประมาท สมกับบาทพระคาถาที่ไดยกขึ้นในเบื้องตนวา  

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี ธรรมยอมรักษาบุคคลผูปฏิบัติธรรม 

ธรรมะทั้งหมดซึ่งพระองคแสดงไวในพระไตรปฎกทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ    

เมื่อยอใหสั้นก็ คือ การไมกระทำบาปนี่ประการ ๑ การยังกุศลใหถึงพรอมนี่ประการ ๑   

การยังจิตของตนใหผองใสน้ีประการ ๑ จัดเปนคำสอนหรือเปนศาสนาพุทธของพระสัมมา  

สัมพุทธเจา เมื่อเราทั้งหลายไดทราบชัดเชนนี้แลว ก็มีวิริยะ คือ ความเพียร พยายามทำตาม

โอกาสที่จะอำนวย ในวันนี้เปนโอกาสที่ดีที่ทุกๆ ทาน ไดสละกิจการงานทั้งปวงในบานเขามา

ปฏิบัติธรรม  

ธรรมน้ันอยูที่ไหน ก็อยูที่เบญจขันธ มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ  

เราตั้งสติพิจารณาวา ธรรมะก็คือตัวของเรา เมื่อเราพิจารณาดูนับตั้งแตผมลงไปจนกระทั่ง

หนัง ฟน และกระดูกทั้งหลายเหลานี้ วาเปนของที่เกิดมาแลวจะตองมีความเสื่อมและแตก

สลายไปในที่สุด พิจารณาดวยปญญาอันละเอียดดวยไตรลักษณ คือ อนิจตา ความไมเที่ยง 

ทุกขตาก็เปนทุกข อนัตตา ความเปนของไมใชตัวไมใชตน  
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คนทุกคนโดยสวนมากก็สำคัญตนวา เปนผูดีมีศักดิ์ศรี อันความดีนั้นเราตองรักษา

กาย วาจา ของเราใหเปนปกติ ทานเรียกวา ศีล ถาทำใจใหมั่นทานใหชื่อวาสมาธิที่ทาน   

ทั้งหลายมาปฏิบัติน้ีก็ตองการที่จะรักษาจิตใจของเรา ใหมันคิดไปในสวนบุญสวนกุศล เปนผู

เฉลียวฉลาดสามารถที่จะนำตนของตนใหพนจากทุกขภัยไขเจ็บท้ังหลาย แตความตายนั้น

ไมมีใครที่จะพนไปได แมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาถึงพระองคเปนผูตัดกิเลสตาย 

คลายกิเลสออก สำรอกกิเลสหลุดเปนพุทธะ คือ ผูรู รูทุกส่ิงทุกอยางและก็ไดนำเอาธรรมะ 

ทั้งหลายมาแนะนำพร่ำสอนพุทธบริษัททั้งหลายใหทราบชัดในภาคปฏิบัติ  

ถึงดังนั้นพระองคก็มีพระชนมายุอยูเพียง ๘๐ ป เทานั้นก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน 

เปนกาลชานานมาจนกระทั่งถึง ๒๕๔๐ ป เราทั้งหลายมาพิจารณาอยางนี้ พิจารณาตนเองวา 

เราเกิดมาเปนมนุษย พบพระพุทธศาสนานับวาเปนผูประเสริฐ เกิดมาแลวไดอยูในปฏิรูป

ประเทศ คือ ประเทศที่มีศาสนาเชนอยางประเทศไทยของเรา เราท้ังหลายจึงไดพากันมา

ตั้งใจประพฤติปฏิบัติขัดเกลาใหผองใสสะอาดตอไป ในวันนี้นับวาทุกๆ ทานไดตั้งอกตั้งใจ

ปฏิบัติธรรม คือ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจา ใหละชั่ว ตั้งใจทำแตความดีใหมี

ความสุขกายสบายใจ  

ฝกฝนอบรมจิตใจ 

กอนอ่ืนที่เราจะฝกฝนอบรมจิตใจของเรานั้น เราตองชำระจิตใจของเราใหเปนผูมีศีล 

ถือศีล ๕ ประการ ใหบริสุทธิ์บริบูรณ แลวก็ตรวจดูวาวันนี้เรามีศีลบริบูรณ ถึงแมวาไมไดรับ 

ไมไดสมาทานจากพระ แตเราไมไดทำผิดศีลขอใดขอหนึ่งก็เรียกวามีศีลอยูในตัวแลว ตอจาก

นั้น เราก็มาตรวจดูจิตใจของเราวาจิตใจของเราน้ันมันไปยุงอยูกับอารมณอะไร ในขณะที่  

เราทำงานมันก็ยุงกับงาน ทานก็สอนใหเราละกิเลส เปนเหตุใหจิตใจของเรานั้นเศราหมอง 

ขุนมัวอยูทุกวี่ทุกวัน ถาวันไหนจิตใจของเราประสบอารมณภายนอกทางตา หรือทางหูก็ดี 

จิตใจของเรามันก็ไมอยูกับที่ มันก็ไปวุนวายอยูกับอารมณสวนนั้น  

ดังนั้นก็ใหญาติโยมทุกคนตั้งสติ คือ ความระลึกได ระลึกดูวาอารมณท่ีมันผานเขา

มาทางตา ทางหูน้ัน เปนอารมณที่ชอบใจหรือไมชอบใจ ถาเปนอารมณท่ีไมชอบใจเราก็วาง

มันเสียใหมันผานไปตามลมเสีย อยาเอามาเปนอุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่นวาเปนของดี

ของจริง อันนั้นเปนของไมดีไมจริงเปนของอนิจจัง คือ มันไมเที่ยง ฟงแลวมันก็หายไป   
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อยาเอามาไวในใจ ใหนึกถึงวา สวนใดซึ่งเปนอารมณที่ดีที่ชอบ ที่ใจของเราชอบ ทานก็บอก

ใหเราละเราวาง เราพยายามมีความพากเพียรกระทำจิตใจของเราใหเปนสมาธิ คือ แนวแน

อยูในอารมณอันเดียว ไมเกี่ยวของดวยอารมณภายนอก ถาในขณะใดจิตใจของเราสงบระงับ

จากอารมณภายนอกได ในขณะนั้นก็เรียกวาจิตของเราตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดียว เรียกวา 

สมาธิ จะเปนชั่วขณะหนึ่งก็เรียกวา ขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วคราวจะได ๕ นาที ๑๐ นาที  

ก็เรียกวาสมาธิชั่วคราวหรือชั่วขณะหนึ่ง ทีนี้ถาหากวาจิตใจของเรามันตั้งมั่นอยูไดนาน    

เปนชั่วโมงหรือ ๒ ชั่วโมงนั้น ก็เรียกวา อุปจารสมาธิ คือ สมาธิท่ีใกลเขาไป เมื่อจิต      

มันแนวแนลงไปจนกระทั่งวางอารมณภายนอก น่ังก็ไมรูสึกวามันน่ังหรือมันเหน่ือย ตัวก็เบา 

ใจก็ใสสวาง นั่นเรียกวาจิตเปนอัปปนา คือ จิตที่แนวแนเปนสมาธิที่มั่นคง 
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ธุดงควัตร 
อาวุธประหารกิเลส 

ธุดงควัตร 

การรักษาธุดงควัตรนั้นในสมัยที่ผมยังเปนสามเณรอยู พ.ศ. ๒๔๗๒ และก็มีครูบา

อาจารยกัมมัฏฐาน คือ ทานพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม ก็ไดเดินธุดงควัตรพรอมดวย

ศิษยานุศิษย โดยเฉพาะนองชายของทาน คือ พระอาจารยมหาปน ปฺาพโล ซึ่งเปน

เปรียญ ๕ ประโยค ไดมาศึกษาอยูที่วัดบวรนิเวศวิหารก็ออกไปบาน คือ เมืองอุบลฯ เมื่อไป

เจอพี่ชายเขาก็สนทนาธรรมะ จนกระท่ังทานมีจิตเล่ือมใสในธุดงควัตร หลังจากน้ันก็มี  

ครูบาอาจารยหลายทานไดเดินจากเมืองอุบลฯ มาจนกระทั่งมาถึงเมืองขอนแกน ก็คงเปน

เวลาหลายเดือนก็วาได  

ตามปกติการเดินธุดงคในสมัยนั้น เดินธุดงคจริงๆ มีกลด มีบาตร มีบริขาร ๘   

ครบบริบูรณ แลวก็มีแตเดินกับเดินจะขึ้นรถขึ้นราก็ไมมี เมื่อเดินไปถึงท่ีไหนปรากฏวามี 

หนองน้ำหรือมีหมูบาน ที่พอจะอาศัยบิณฑบาตได โดยมากทานก็พักตามปาชา ไมพักใน  

วัดบาน พักตามปา ถาปาชาไมมี ก็ปาที่ใกลบาน ทานถือวาหางจากหมูบาน ๒๕ เสน และก็

พัก เมื่อพักแลว กอนอื่นที่จะพักนั้น สำหรับสามเณร หรือตาปะขาวที่ติดตามนั้น ก็จัดที่พัก

ใหปดกวาดใตรมไมแลวก็เอาใบไมมาปู หมอนก็ไมมีหาทอนไมมาหนุน ทีนี้พอไดเวลาขนาดนี้ 

ก็ทำกิจวัตรมีการปดกวาดเทาที่จะทำไดในบริเวณที่พักอาศัยชั่วคราวนั่นเอง นี่เปนกิจวัตร  

อันหนึ่งเปนประจำ นอกจากนั้นเมื่อฉันน้ำรอนกันเสร็จ ตางคนตางก็กลับที่พัก เมื่อกลับไปที่

พักแลวก็มีกิจวัตรประจำสวนตน คือ เดินจงกรม เมื่อเดินจงกรมเหนื่อย ก็มานั่งภาวนา 

กำหนดดูจิตใจของตนวามันไปติดอยูในอารมณสวนไหน  

โดยสวนมากผูที่ออกจากวัดบานไปนั้น จะตองคิดถึงวัด คิดถึงญาติถึงโยม คิดถึง

ความสุขสบาย เมื่อมาอยูในปาในดง ยุงก็ชุม มดก็มาก อาศัยรมไมเปนธุดงควัตรขอหนึ่ง คือ 

รุกขมูลเสนาสนํนิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย เมื่อบวช    

เขามาแลว พระพุทธเจาทานสอนใหอาศัยรมไมเปนที่อยูอาศัย เพื่อตองการที่จะบำเพ็ญเพียร

ในทางดานจิตใจ ใหมันสงบระงับจากอารมณภายนอก ซึ่งมันเกิดขึ้นทางตา ทางหู ทางจมูก    
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ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ที่มันมาสัมผัสกับจิตใจของเรานั้น ทานไดปฏิบัติอยางนี้เพื่อเปน

ตัวอยางของพวกลูกหลานที่เกิดมาสุดทายภายหลัง 

เมื่อตอมาทานมาถึงจังหวัดขอนแกนนั้น ก็ไดไปตั้งจุดอยูท่ีปาชาผีดิบ ซ่ึงเขาเรียกวา 

ปาชาเหลางา มาปจจุบันน้ีก็เกิดเปนวัดอยางถาวร ทานก็ตั้งชื่อใหวา วัดปาวิเวกธรรม    

หางจากตัวจังหวัดสมัยกอนนั้นประมาณ ๒ กิโลเศษ เวลานี้บานชองมันติดหมดกลายเปน

เมืองขึ้นมา ในขณะที่ทานพักอยูนั้นทานตั้งชื่อวากองทัพธรรม และก็ใหครูบาอาจารยเทาที่ 

ผมจำไดในขณะน้ัน พ.ศ. ๒๔๗๒ ผมยังเปนสามเณรอยูก็ออกไปปฏิบัติตามทาน เชน ทาน

อาจารยเทสก ทานอยูที่วัดหินหมากเปง จังหวัดหนองคาย นอกจากนั้นก็มีทานอาจารยฝน 

อาจารยออน อาจารยกงมา และหลายๆ ทาน ซ่ึงผมจำไดก็ท่ีไดเดินธุดงคตามทานเหลานี้ 

ทีนี้ทานเหลานี้อยางอาจารยบุญมา อาจารยออน หลวงปูขาว หลวงปูบัว พวกทานเหลานี้

อยางหลวงปูขาว ทานเคยมีครอบครัว และมีอายุถึง ๕๐ ป แลวก็มีลูกตั้ง ๗ คน ทานคิด 

เบื่อหนายในทางโลก เพราะฉะนั้นทานจึงไดลาแมบานของทาน ออกเดินธุดงคมาจนกระทั่ง

มาพบทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ซึ่งเปนพระบรมครูที่ทานไดศึกษาอบรมจากทานเจาคุณ

อุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) ซึ่งพวกเราก็คงไดอานประวัติของทานเหลานี้อยูบาง 

ตอจากนั้นลูกศิษยลูกหาก็เกิดมากขึ้นตามลำดับๆ ก็กระจายกันไป เชน อยางในภาคอีสาน 

๑๗ จังหวัดนั้น ก็มีครูบาอาจารยเหลานี้เดินธุดงคไป เพื่อจะรักษาจิตใจของตนนั้นเอง  

ถามีญาติโยมมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะ โดยมากทานสอนสรณคมน ๓ คือ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นี้เอง และก็ใหรักษาศีล ๕ เปนประจำ ทำสมาธิกัมมัฏฐาน  

ใชคำวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนหลัก นอกจากนั้นผูที่เขามาฟงเทศนทาน หรือมาเห็นขอวัตร

ปฏิบัติของทานก็เกิดความเชื่อมั่น หรือความเล่ือมใสขึ้นในใจ บางคนก็ออกมาบวช บางคน  

ก็มานุงขาวหมขาว ทั้งหญิงทั้งชายประพฤติปฏิบัติเทาท่ีศรัทธาจะอยูได ไมไดมีกำหนดวา  

จะอยูตลอดชีวิต สวนพระเจาพระสงฆของเราก็เชนเดียวกัน ผูท่ีทานปฏิบัติอยางจริงจัง     

ที่พวกเราไดทราบ อยางทานพระอาจารยฝน อาจาโร ทานพระอาจารยออน าณสิริ    

ทานพระอาจารยบุญมา ฐิตเปโม ทานพระอาจารยเทสก เทสรํสี ทานเหลานี้เรียกวา เปนผูที่

ชวยเอาธรรมะไปแนะนำพร่ำสอนประชาชน ตามตำบลตางๆ ใหไดรับความรูความเขาใจ  

ในดานปฏิบัติธุดงควัตร  
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กอนอื่นทานเนนในทางการรักษาศีล สำหรับสามเณรก็มีศีล ๑๐ อุบาสก อุบาสิกา  

ก็มีศีล ๕ เปนประจำ หรือศีล ๘ ทีนี้สวนภิกษุอยางพวกเราก็มีศีล ๒๒๗ ทานเนนนัก     

เนนหนาใหสังวรระวัง ในการที่ปฏิบัติรักษาศีลของตนใหบริสุทธิ์บริบูรณ ถาปรากฏวา    

เวลาเราไปน่ังสมาธิ จิตมันของวาเราไปตองอาบัติทุกกฎ หรือทุพภาษิต เชน อยางมีการ

กลาวคำหยาบ หรือประพฤติทางกายไมเรียบรอย ก็เปนอาบัติทุกกฎ จนกระทั่งปาจิตตียแลว

เมื่อนึกได บางทาน ทานก็รีบไปแสดงอาบัติในขณะน้ัน ไปปลุกหรือไปหาภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 

แลวก็แสดงอาบัติเพื่อตองการที่จะใหจิตมันไมของอยูในสิ่งเหลานั้น  

ทีนี้ เมื่อศีลบริสุทธิ์ ศีลนี้ทานเปรียบเหมือนกับฐานราก เชนอยางศาลาหลังนี้      

ถาฐานรากไมมั่นคง หลังคามันก็พัง ฉันใดก็ดี การท่ีจะทำจิตใจของเราใหเปนสมาธิได    

ใหเราตรวจดูเสียกอนวาตั้งแตเชามาถึงเย็น เราไดตองอาบัติขอไหนหรือไม ถารูขึ้นในใจวา

เราไมไดตองอาบัติ ทีนี้ตอจากนั้นไปจิตของเราก็ไมไดเปนหวงในทางน้ัน ตั้งใจ ตั้งสติระลึก

นึกถึงสิ่งที่มันผานไปผานไป ซึ่งมันเกิดขึ้นกับใจของเรา ซ่ึงเรียกวาอตีตารมณ คือ อารมณ  

ที่เปนอดีต แลวก็คิดไปคิดมาทานใหเอาปจจุบัน ปจฺจุปนฺนฺจ โย ธมฺมํตตฺถตตฺถวิปสฺสติ 

ทานใหพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจในปจจุบัน เปนปจจุบันธรรม อันจะนำจิตใจของเรา   

ใหเกิดความสวางไสว คือ ตัวปญญาเกิดขึ้นในใจของเราเอง ใหปฏิบัติอยูอยางน้ีเปนประจำ

ถึงแมวาวันแรกเรายังทำไมได วันตอไปความรูจริงเห็นจริงในสัจธรรม ทั้ง ๔ มีทุกข สมุทัย 

นิโรธ มรรค ก็ยอมเห็นขึ้นในใจของเรา เมื่อเห็นขึ้นในใจไดเชนน้ี ก็ชื่อวาเราไดปฏิบัติธรรม 

คือ ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  

พิจารณาถึงธรรมชาติ 

การที่เราไดมาปฏิบัติธุดงคน้ี ก็เรียกวาเปนบุพพภาคเบ้ืองตนท่ีจะทำตนของตน    

ใหรูจักวา พระที่อยูปานั้นทานปฏิบัติอยางไร พระอยูบานทานปฏิบัติอยางไร คือ ทานแยกวา    

อรัญวาสีผูมีปกติอยูปา คามวาสีผูมีปกติอยูตามบาน โดยสวนมากการทำกัมมัฏฐานนั้น ไมได

เลือกสถานที่ อยูวัดบานเราก็ทำได อยูปาเราก็ทำได แตวาสิ่งแวดลอมที่จะทำใหจิตใจของเรา

สงบไดงาย ก็คือ การมาอยูปาอยางที่ทานทั้งหลายไดมาอยูในสถานที่นี้ ก็เรียกวามาอยูปา 

เพื่อทดสอบจิตใจของตนวาอยูปากับอยูบานมีผลตางกันอยางไร คือการอยูปานั้น เสียงที่จะ

มากระทบทางหูน้ันก็มีนอย ถาเราอยูในบานเสียงอยางอื่นมันมากระทบเปนสวนมาก จิตใจ



๒๔๓หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ของเราก็เปนไปตามเสียงน้ัน ไมไดหมุนเขามาหาวาใจของเรามันไปติดอยูในอารมณสวนใด 

เมื่อเรามาอยูในปาเชนน้ี จิตใจของเราก็จะสงบระงับไดงาย เพราะเราพิจารณาถึงธรรมชาติ 

เชนอยางตนไม เมื่อมันมีใบเขียวชอุมอยูนี้ จิตใจของเราก็ชื่นบาน ถาเราไปมองไปเห็นใบไม

ใบใดซึ่งมันแกมันเหลือง และผลสุดทายมันก็หลนจากขั้วของมันตกลงมาบนดิน ทีนี้เราก็เอา

มาพิจารณาเปรียบเทียบกับรางกายของเราดู ตั้งแตเราเกิดมาจากทองแมของพวกเรานั้น   

ยังเปนเด็กเล็กๆ ไมรูเดียงสาอะไร อาศัยพี่เลี้ยงที่จะอุมไปทางโนนทางนี้ อาศัยแมเปนผูที่  

ใหเลือดในหัวอก คือ น้ำนม เมื่อโตขึ้นมาทานก็ใหความรูในดานการศึกษาทางภาษาไทย  

จนอานออกเขียนได ตอจากนั้นถามีศรัทธาก็สงเขามาบวชในพระพุทธศาสนา เปนเณร   

เปนพระอยางพวกเรานี้ เมื่อบวชเขามาแลวก็ตองมาศึกษาในดานพระวินัยใหเขาใจ เมื่อเขาใจ

ในดานพระวินัยแลว ก็ศึกษาธรรมะ ธรรมะแปลวา ทรงไว คือ สภาพท่ีทรงไว คือของจริง 

ซึ่งมีอยูในรางกายของเราน้ี ไดแกดวงจิต ซึ่งเปนสิ่งที่มีอำนาจลึกลับ เรามองไมเห็นดวย   

ตาเปลา ตอเมื่อใด เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยางจริงจัง ดังครูบาอาจารยที่ทานปฏิบัติมา 

เปนตัวอยางของพวกเรานั้น จิตใจของทานก็เกิดปญญาความรูแจงเห็นจริงในเบญจขันธกอน 

ตอจากนั้นญาณ คือ ความรูก็เกิดขึ้นจากจิตใจของทาน แตทานเหลานั้นไมไดพูดวาขาพเจา

เปนอยางนั้นอยางนี้  
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ความเพียร 

คนจะพนทุกขไดเพราะความเพียร 

ความพากเพียรพยายาม 

ทานทั้งหลายไดมาประกอบกรรมทำความดี จิตใจก็พลอยดีไปดวย ถึงแมวา 

รางกายจะเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาสักปานใด ใจของเรายังสู ยังพยายามท่ีจะหาความดีใหได 

มากๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป น่ีเรียกวาเปนผูมีความสนใจในการที่จะปฏิบัติตนของตนใหพนจาก  

ความเกิด แก เจ็บ ตาย เหมือนอยางองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนพระบรมครู 

ของพวกเราทั้งหลาย ทั้งเปนเจาของแหงพระศาสนาดวย แมพระองคจะเปนกษัตริย   

สุขุมาลชาติ มีสมบัติพัสถานมากมายจนนับไมถวน พระองคก็พยายามสรางทานบารมี คือ 

การให วัตถุขาวของทั้งหลายซึ่งไดรับมรดกตกทอดเรียกวาเปนทายาท ไดเปนพระเจา

จักรพรรดิ ถึงดังนั้นพระองคก็ยังมาคิดถึงวาสิ่งเหลานี้เปนของประดับโลกจะมีใชเฉพาะที่   

ยังมีลมหายใจอยูเทาน้ัน เมื่อพระองคมาคิดไดเชนนี้จึงไดแสวงหาทางท่ีจะพนทุกข ไดหนี

ออกจากราชสมบัติไปปฏิบัติธรรมอยูในปาในดง ถึงแมวารางกายนั้นจะไดรับทุกขยากทรมาน

สักปานใดแตจิตใจของพระองคน้ันเขมแข็ง ยอมเสียสละ แมเลือดเนื้อรางกายของเรานี้    

จะแตกดับทำลายไปเมื่อไร พระองคก็ไดตั้งสัจจะ คือ ความจริงใจวาไมตองเสียดาย เมื่อ

พระพุทธองคทรงตรัสรูแลว จึงไดนำขอวัตรปฏิบัติเหลานั้นมาเผยแผ แนะนำพร่ำสอน   

พุทธบริษัท มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา คือ พวกเรานี้ เมื่อไดฟงคำสอนของพระองค

แลวก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตาม จนกระทั่งทานเหลานั้นไดสำเร็จเปนพระอรหันต ตัดกิเลสตาย 

คลายกิเลสออก สำรอกกิเลสหลุด ชุดเบื้องตน ก็คือ พระปญจวัคคียทั้ง ๕ มีพระอัญญา 

โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ ซ่ึงไดรับคำสอนจากพระองคเปนรุนแรก   

เมื่อทานเหลานี้ชำระกิเลสเหลานั้นใหหมดไป จิตใจของทานก็สวางไสว เกิดปญญา ความ

เฉลียวฉลาดสามารถที่จะทำศาสนกิจชวยพระองคขึ้นมาไดอีก ๕ รูป ก็เที่ยวแนะนำพร่ำสอน

ไปในชนบทตางๆ บริษัทบริวารทางพุทธศาสนาก็เกิดมากขึ้นตามลำดับๆ นับตั้งแตพระองค

เสด็จดับขันธปรินิพพานมานานถึง ๒,๕๐๐ ปเศษนี้ คำสอนของพระองคนั้นก็ไมไดหายไปไหน 

ยังมาถึงพวกเรา พวกเราไดฟงแลวก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตาม คุณงามความดีเหลานั้นก็จะ
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ตองเกิดมีขึ้นในดวงใจของทุกๆ คนผูที่ตั้งใจปฏิบัติจริง ทำอะไรใหเราทำจริงจัง ถาทำจริง

แลวของจริงก็เกิดขึ้นมา  

อยาละความเพียร 

ในการปฏิบัติน้ันไมใชวาของงายสำหรับผูที่ไมปฏิบัต ิ ถาผูปฏิบัติแลวเปนของงาย 

เปนของสบาย เมื่อถึงเวลาก็ทำ ไมตองบังคับมันเปนเอง เพราะเปนของธรรมชาติ ดังนั้น  

ในการที่ทานทั้งหลาย ไดเสียสละความสุขสวนตน ที่เราอยูที่บานที่ชองนั้น เราจะทำอะไร   

ก็ทำไดตามชอบใจ เมื่อเขามาปฏิญาณตนเปน นักบวช คือ เนกขัมมะ นุงขาว หมขาว 

รักษาศีล ๕ ศีล ๘ เปนประจำ ในชวงระยะที่เราไดตั้งใจไววาจะปฏิบัติใหถึง ๙ วัน หรือ  

๑๐ วัน ก็เริ่มจากการปฏิบัติ นอกจากนั้นเวลามีโอกาสจะเปน ตอนเชา หรือ ตอนเย็น   

แตละวัน เราจะเขามาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราในสถานท่ีน้ี น้ันก็เรียกวาเปนการทำ    

สืบเนื่องกันไปไมใหขาดสาย อยูบานก็ทำ ทำงานอยูก็นึกวาเวลานี้เราทำอะไร ใหรูอยูเสมอ

อยางนี้ เรียกวา ไดผลแหงการปฏิบัติ เมื่อเปนเชนน้ี ขอใหบรรดาทุกๆ ทาน อยาละ   

ความเพียร ใหพยายามทำอยู ทุกวี่ทุกวัน เทาที่มีโอกาสจะกระทำได  

ทำสิ่งนั้นอยางจริงจัง 

ความจริงนั้นก็อยูที่ตัวของเราน้ีเองวาเราจริงใจกับอะไรแลวก็ทำส่ิงน้ันอยางจริงจัง 

ถาจะทำการใดใหทำการนั้นจริงๆ เชนอยางทุกๆ ทานที่ไดเขามาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตน

เพื่อจะใหพนจากความหวงใยในอารมณตางๆ ซ่ึงมันมีประจำจิตใจของเราอยูทุกวินาที 

เพราะตามธรรมชาติของจิตนั้นเปนธรรมชาติที่ไมอยูนิ่ง ทานเปรียบประดุจประหนึ่งวา   

วานร ใครๆ ก็รูก็เห็นวามันอยูน่ิงๆ ไดหรือเปลา มันจะตองกระโดดโลดเตนจับโนนจับนี้   

อยูเสมอ จิตของเราก็เปนเชนนั้นคิดไปอยางโนนคิดไปอยางนี้ บางทีก็คิดไปในทางที่ไมดี 

บางทีก็คิดไปในทางที่ดี ถาในขณะใดจิตของเรามันคิดไปทางที่ไมดีไมชอบ อันจะชักนำ    

ใหตกไปในที่ต่ำ คือ ทางที่ชั่วที่จะนำตัวของเราใหเปนคนท่ีเลวทรามแลว ก็พยายามท่ีจะดึง

จิตของเราใหพนจากเปลือกตม คือ ความชั่วนั้น ใหออกไปใหหางไกลจากดวงจิตของเรา  

อันนี้มิใชวาเราจะมานั่งหลับตาในขณะนี้ใหจิตมันสวางไสวนั้นยอมเปนไปไดโดยยาก    
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ครูบาอาจารยที่ทานเคยปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน วิปสสนากัมมัฏฐานจนกระท่ังไดเปน      

ครูบาอาจารยของพวกเรานั้น ทานตองมีความพากความเพียร ความขยันหมั่นเพียรทำให   

ตอเนื่องกันเปนลำดับ 

เอาชีวิตแลกกับคำสอนของพระพุทธเจา 

ทีนี้การปฏิบัตินั้นในสมัยกอนไมไดอยูตามวัดตามวา อยูตามปา ตามดง พักแหงละ 

๗ วัน ๑๕ วัน แลวก็เดินไปไมทราบวาจะไปทำไม เดินตามปาตามดงไปอยางนั้น แตความ

เปนจริงที่ไปอยูตามปาตามดงน้ัน เพื่อจะไดพิจารณาธรรมชาติซึ่งมันเกิดขึ้นมาเอง เปรียบ

เทียบกับรางกายของตนแลว ความสงบระงับมันก็เกิดขึ้นไดเร็วกวาอยูในบานในเมือง เหตุที่

จะเกิดขึ้นไดเร็ว จะมีกำลังใจเขมแข็งได ก็คืออันตรายภายนอก มีสัตวสาราสิงห จำพวกเสือ 

จำพวกชาง และสัตวตางๆ ที่จะทำลายแกรางกายของผูที่เดินธุดงค คือไปตามปาตามดง

จริงๆ แลวก็กำหนดจิตใจเร่ือยไป เหนื่อยท่ีไหนก็พักท่ีนั้น บางวันก็ไดฉันอาหารเพราะไปถึง

หมูบาน บางวันไมไดฉัน ทีนี้อาหารที่ฉันในระหวางทานเดินธุดงคอยูนั้นก็เอาตามมีตามได 

ไดอยางไรก็ฉันอยางน้ัน น่ีเปนการทรมานรางกายดวย ทรมานจิตใจดวยวาใจจะเขมแข็ง   

สักเพียงไร จะทนกับทุกขเวทนาเหลานี้ไดหรือไม ก็อาศัยศรัทธา คือ ความตั้งมั่น เชื่อวา 

ตายเปนตาย สละชีวิต เอาชีวิตแลกกับคำสอนของพระพุทธเจา เพื่อตองการจะละกิเลส   

ทั้งหลาย คือ ความเศราหมองของใจที่มันมีตั้งหลายภพหลายชาติใหเด็ดขาดไป  

ทีน้ีพวกเราซึ่งอยูในบานในเมืองก็ปฏิบัติไดเหมือนกัน แตสิ่งแวดลอมภายนอกมันมี

มากใจก็สงบไดยากหนอย ถาผูที่ตั้งใจจริงจังมันก็สงบไดเร็ว เหมือนประหนึ่งวา เราสมมติ

เอาวาในกรุงเทพมหานครนี้ก็เปนปาเหมือนกัน แตถาสมัยกอน ครั้นคนมากเขาๆ มันก็เปน

บานเปนเมือง ทีนี้สิ่งเหลานี้มันเปนของไมเท่ียง ใจเราไมยึด เรามายึดเอาเฉพาะรางกาย  

ของเรานี้แหละ อยูที่ไหนก็อยูได ขอสำคัญใหมีศรัทธา คือ ความเชื่อมั่น ศีลมีประจำใจ 

ภาวนา คือ การอบรมจิตใจของตนอยูเสมอๆ ทุกวัน เทาท่ีเราจะมีโอกาสกระทำได นั่นชื่อ 

วา เปนศาสนทายาท คือ เปนญาติที่ใกลชิดกับคำสอนของพระพุทธเจา ผูเปนพระบรมครู 

เปนศาสดาของพวกเราทั้งหลาย  
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สติ 

เครื่องตานทานกระแสกิเลส 

ผูมีสติและสัมปชัญญะ 

กอนอื่นที่ทานทั้งหลายจะกำหนดจิตใจใหเปนสมาธินั้น ตองตั้งใจเสียวาบัดนี้ขาพเจา

ขอบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งเปนสรณะที่พึ่งที่เคารพของตนตลอดชีวิต เมื่อ

เราไดตั้งจิตเชนนี้แลววาตอไปนี้ขาพเจา จะหนวงเหนี่ยวเอาจิตใจของตนเขามารวมไวในหัวใจ

อันเดียวนี้ เพราะการที่จะทำจิตใหสงบระงับไดตองอาศัยสติ คือความระลึกได หรือความจำ

อันแมนยำ เราตองระลึกดูสิ่งที่มันเปนอดีตซึ่งลวงไปแลว เอาเฉพาะในวันนี้ตั้งแตเชามาถึง

ปจจุบันนี้ ทางกายเราไดทำอะไรบางใหเอาสติทวนกระแสจิต ดูความรูก็จะตองเกิดขึ้นในใจ

ของตนเอง วาเราไดทำอยางน้ันอยางนั้น ทีนี้สิ่งที่เราไดกระทำไปนั้นมันเปนประโยชนหรือ  

ไมเปนประโยชนก็จะตองรูดวยตนเองคนอื่นบอกเราไมได คือ บางสิ่งบางอยางที่เรากระทำ 

ไปนั้น ถาเราขาดสติก็อาจจะทำพลาดพลั้งไปได ถาเรามีสติอยูทุกขณะที่กระทำงานนั้นก็ 

เรียกวาเปนผูมีสติและสัมปชัญญะความรูตัวอยูเสมอ เมื่อเราตั้งสติตรวจดูใหละเอียดลออแลว 

เราจะรูไดดวยตนเองวาสิ่งที่เราทำไปน้ันเปนส่ิงท่ีลวงไปแลว เมื่อเวลาเรามาปฏิบัติในดาน

จิตใจเชนน้ี ก็ใหละสิ่งเหลาน้ันเสียอยาเอามาคิด เมื่อเราคิดแลวก็ทำใหจิตของเรามันฟุงซาน

เกิดความรำคาญข้ึนในการที่เราจะกำหนดจิตใจ ตอไปเมื่อเรานึกไดอยางนี้ก็เรียกวาเปนผูที่

ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจาซึ่งเปนของจริง  

ธรรมะ อยูที่ใจ  

ธรรมะก็อยูที่ใจ ใหตั้งสติกำหนดจิตใจของตน ใหรูวาขณะน้ีจิตมันอยูท่ีไหน ถาจิต

มันติดไปในอารมณภายนอก ที่ผานเขามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย และ 

ทางใจ ใจเปนใหญ ใจเปนหัวหนา ใจเปนผูบังคับบัญชา เพราะฉะนั้นเราจะพูดก็ดี จะทำก็ดี 

ใจชี้ทางให ใหเราภาวนา กำหนดจิตใจใหตั้งอยูในอารมณอันเดียวคือ พุทโธ ไมเกี่ยวของ 

ดวยอารมณภายนอกที่มาผานเขาทางตา ทำใหตาเห็นรูป รูปนี้สวยงามไมสวยงาม ก็เกิด

ความพอใจขึ้น จมูกก็ไดกลิ่น หอมก็ชอบใจ กลิ่นเหม็นก็ไมชอบอยางนี้เปนตน ถาทุกๆ คน
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ทำไดก็ชื่อวาเปนผูตั้งใจปฏิบัติธรรมะคำสั่งสอนของพระองค ใหเราละชั่ว ประพฤติดี มีจิตใจ

ม่ันคงในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อันเปนท่ีพึ่งของเราตลอดชีวิต   

ทำจิตใจใหผองใส ตั้งใจปฏิบัติ ไหวพระสวดมนต ในเวลากอนหลับกอนนอน ถาทำได  

อยางนี้บอยๆ นานเขาๆ ใจก็เปนสมาธิ ถาจิตสงบระงับดับอาสวะท้ังหลาย ชั่วขณะหนึ่ง 

เรียกวาสมาธิเปนขณะ ถาใจเรามั่นคงนานประมาณชั่วโมงหนึ่ง เปนอุปจารสมาธิ ใกลเขาไป

ถาอยูไดเปน ๓ ชั่วโมง ๔ ชั่วโมง จิตมันนิ่ง ใจไมไดยึดอะไร มันวางเฉยอยู ซึ่งเรียกวา

อุเบกขา  

เปนอัปปนาสมาธิ คือสมาธิที่แนวแน ถาหากทำบอยๆ ไมใชวาทำวัน ๒ วัน ก็จะ 

ไดตองทำเปนปๆ หลายปถึงจะเปน เพราะฉะนั้นขอใหลูกหลานทุกคน จงปฏิบัติขัดเกลา

จิตใจของตนตลอดไป ดวยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงไดปกปองคุมครองใหมีความสุข 

ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ประกอบดวยพรชัยทั้ง ๔ ประการ มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอด

กาลนาน ทุกๆ ทานเทอญ  

ตั้งสติเพื่อพิจารณา 

ในวันหน่ึงๆ นับตั้งแตตื่นเชาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานอน เราก็ตั้งสติ คือ ความ

ระลึกไดระลึกขึ้นมาวา ตั้งแตตื่นขึ้นจากที่นอนนั้นเราไดทำอะไรบาง ตรวจพิจารณาดูทางกาย

วา มันนึกขึ้นมาไดวาทำอยางนั้นๆ เสร็จเรียบรอยแลว ก็มาตรวจดูทางวาจาอีกวา ไดพูด

อะไรกับใครบาง พูดดีบางชั่วบาง มันก็ตองผุดขึ้นมาใหใจของเรารู คือ มันนึกขึ้นมาได    

ในขณะที่นึกขึ้นมาไดน้ันก็เรียกวา สัมปชัญญะ คือสติระลึกขึ้นมากอน สัมปชัญญะ ก็ไดแก 

ความรูตัว  

ทีน้ีก็มาตรวจทางใจอีก ทางใจนี้เปนของสำคัญ เปนของละเอียด มองไมเห็นอันนี้ 

เราก็คอยนึกไป นึกไป วาใจของเราเคยคิดถึงเรื่องอะไรบาง ตั้งแตเชาจนกระทั่งถึงเวลาเราจะ

หลับจะนอนน้ี มันจะเกิดข้ึนมาในจิตของเราไดเปนเรื่องๆ เราคิดเรื่องนั้นบาง เรื่องนี้บาง  

ทีนี้เมื่อเราระลึกไดอยางนี้ ทีนี้ก็มาจับเอาจุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งจะเปนเครื่องหมายของจิตวาจิตมัน

จะติดอยูกับอารมณสวนไหน พอตั้งสติกำหนดไว แลวก็มาตั้งสติกำหนดดูจิตวามันจะคิดไป

ในอารมณสวนไหนในขณะที่เรานั่งอยูนั้น หรืออยางในปจจุบันเดี๋ยวนี้ เราก็ถามตัวเองวา คือ

ถามจิตวาเดี๋ยวนี้เราทำอะไร มันจะตองตอบวาเรามาปฏิบัติธรรม เพื่อจะชำระจิตใจของเรา 
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ซึ่งมันยุงอยูกับการงานทั้งวัน แตมาบัดน้ีเราจะสละละวางกิจการงานเหลาน้ัน ใหมันออก 

หางไกลจากความคิดของเรา  

ทีนี้เราจะคิดถึง พุทโธ หรือธัมโม สังโฆ นี้ก็แลวแตความถนัดของแตละบุคคล ไมมี

การบังคับ เราถนัดทางไหนเราก็เอาทางนั้น หรือเราจะถนัดทางกำหนดลมหายใจก็เอา เราจะ

ถนัดทางพิจารณาทางกาย พิจารณาหนัง กระดูก เสนเอ็น หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรางกาย   

ของเรานี้ ถาจิตมันไปติดอันไหน ใหพิจารณาอันนั้น ใหเห็นจนชัดเจน จนกระทั่งวามันกลาย

เปนดิน เปนธาตุดินไปตามเดิมของมัน ใหจิตมันเห็นชัดๆ  

เวลานี้เราทำอะไรอยู 

การปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น ไมไดเลือกกาล ไมไดเลือกเวลา   

ทานใหปฏิบัติไดทุกอิริยาบถ มี การยืน เดิน นั่ง นอน ตลอดถึงการทำ การพูด การคิด 

เปนตน แมเราจะอยูในสถานที่ใดๆ ก็ตาม เมื่อเราตั้งใจจะกำหนดจิตใจของเราวา เวลานี้ 

เราทำอะไรอยู เรายืนหรือเราน่ัง หรือเรานอนหรือทำกิจอยางใดอยางหนึ่งอยู ถาเรามีสติ

ระลึกอยูเสมอ อยางน้ี ก็เรียกวาเปนผูมีสติคอยควบคุมจิตของเราอยูเสมอ เมื่อจิตของเรา  

จะคิดไปในอารมณสวนใด สตินั้นก็คอยควบคุมจิตของเรา คือ รูอยูเสมอวา ขณะนี้ เชนอยาง

ปจจุบันนี้ เวลาน้ีเรากำลังน่ังฟงพระบรรยายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาอยู ก็เอาสติ

หนวงเหนี่ยวจิตของเราใหมารวมอยูท่ี กาย วาจา ใจ น้ีเอง เราจะพิจารณาดูวา เวลานี้    

เราทำอะไร เรานั่งทำไม ตองถามตัวเราเอง วาเราน่ังสรางบุญสรางกุศล คือ ความเฉลียว

ฉลาดสามารถที่จะมองเห็นใจของตนเองวา มันไปติดอยูในอารมณที่ไมดีไมงาม ซึ่งเรียกวา

อารมณรักนี่อยางหนึ่ง อารมณชังอยางหนึ่ง ถาใจมันไปติดอยูในอารมณสวนใด สติก็คอย

เหนี่ยวร้ังเขามา ใหมันมาพิจารณาวาจิตที่กำลังคิดอยูเดี๋ยวนี้ มันคิดไปในทางที่ไมดีไมงาม 

คือหมายความวาทางชั่ว เชนคิดไปถึงบุคคลผูน้ัน เปนผูท่ีเราไมรัก ไมชอบ เปนผูท่ีคอย

เบียดเบียน คอยติเตียน เราอยูเสมอ เราก็หนวงเหนี่ยวเอาจิตของเรามาวางใหเปนกลาง  

แลวก็แผเมตตาจิตใหถึงบุคคลผูนั้น เพื่อบุคคลผูนั้นจะไดมีจิตใจหางเหินจากความชั่วไป   

ขอสำคัญก็อยูที่ตัวเราเอง ถาเราทำใจของเราใหสงบระงับ ดับจากสิ่งเหลานั้นใหไดแลว    

นั่นแหละชื่อวาการปฏิบัติความดี ดวยความฉลาด ดวยปญญา สามารถที่จะวิจัยสิ่งที่ไมดีนั้น 

ใหมันเสื่อมหายคลายไปจากดวงจิตของเรา ใหเหลือแตสิ่งที่ดีที่ชอบ อันประกอบไปดวย   

ศีลธรรม ซึ่งมีประจำใจของพวกเราอยูทุกๆ คน  
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ความสงบ  

แหลงกำเนิดปญญา 

บทบริกรรม  

ในขณะที่เราทำการปฏิบัติสมาธิกัมมัฏฐานนั้น เราจะตองมีบทบริกรรมบทใดบทหนึ่ง

มาเปนเครื่องลอจิต เหมือนอยางเด็กเล็กท่ีมันกำลังรองไหรองหมอยู ผูท่ีเปนพอเปนแม   

หรือเปนพี่เลี้ยงจะตองมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ขนมหรือของเลนบางประการใหเด็กน้ันเลนแลวก็

หายจากความรองไหไป ฉันใดก็ดีจิตของเราเมื่อยึดในอารมณสวนใดสวนหนึ่ง เชน อยางทาน

สอนใหเรานึกถึงวา พุทโธ ไดแก การรู คือ รูทุกสิ่งทุกอยางรูทั้งดีทั้งชั่ว ถาจิตของเรามาติด

อยูในคำบริกรรมที่วาพุทโธ พุทโธ นี้ทานเรียกวาสมถกัมมัฏฐาน คือ กัมมัฏฐานเบื้องตน ที่จะ

ทำจิตใจของตนใหมีเคร่ืองยึดเหน่ียวไวเสียกอน ทีนี้เมื่อเราวางรากฐานไดดีแลว ตอนั้นไป  

เราก็ใชปญญาพิจารณาดูวา กอนที่จิตของเราจะนิ่งอยูกับอารมณอันเดียวไดนั้นมันเปน

อยางไร เราก็ทวนกระแสจิตของเราดู เมื่อรูไดวามันอยูดวยอารมณสวนนี้สวนนี้ ทีนี้เมื่อจิตเรา

อยูแลวนั่นทานเรียกวาสมาธิ คือ ความตั้งใจมั่น มั่นอยูในอารมณอันใดอันหน่ึง ซ่ึงเรา    

เคยปฏิบัติ ถาเรารูไดเชนนี้อยาละทิ้ง กอนอื่นที่จิตเราจะสงบระงับลงไปไดนั้นจะตองอาศัย

การทบทวนดูอารมณของเรา วามันไปติดอยูในอารมณสวนไหนเชนอยางมันไปคิดวากิจการ

งานที่เราทำไปแลวนั้นไดผลหรือเสียผล ทีนี้เมื่อตอไปเราจะทำอยางไรจึงจะไดผล ถาทุกคน

ทำไดอยางนี้จิตของเราก็จะคอยสงบระงับไปตามลำดับ แตบางคนกำหนดลมหายใจเขาออก

จิตก็สงบได บางคนจะนึกวาดมโนภาพขึ้นอยางใดอยางหนึ่ง ทีนี้ถาหากวาจิตของเรามันไป  

ยึดในส่ิงเดียวนั้น จิตก็ยังไมเขาสูภวังคจิต คือ จิตเดิม ตามปกติจิตเดิมนั้นเปนประภัสสร   

ซึ่งภาษาบาลีทานกลาวไววา ปภสฺสรมิทธํ จิตตํ จิตเดิมเปนของผองใสเหมือนกับทองคำ

ธรรมชาติ ธรรมดาทองคำธรรมชาติน้ันเปนของท่ีใสสะอาดเปนท่ีมุงมาดปรารถนาของมนุษย

ทั่วไป  

ทองคำน้ันจะตกไปอยูในตมในโคลนหรือในท่ีสกปรกอยางไรก็ตาม เมื่อเราเอาขึ้นมา

ลาง มาเช็ด มาถู ใหสะอาดแลวเนื้อทองนั้นก็จะตองผองใสอยูตามเดิม ฉันใดก็ดีจิตของ  

พวกเรามันไปหมกมุนตกอยูในกองขี้ฝุน คือ กองกิเลสคือความเศราหมองท่ีมันดองอยูใน 

จิตตสันดานของเรามานมนานแตเราไมไดมาคนมาพินิจมาพิจารณาหาขอเท็จจริงของจิตได 
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ดังนั้นคนโดยสวนมากจึงเห็นวาการปฏิบัติธรรมนั้นเปนการทำไปโดยท่ีไมไดผลอะไรอยางนี้  

ก็มี แตผูที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ น้ันเห็นวา การปฏิบัติธรรมเปนการที่ทำใหจิตใจของเรานั้น    

มีพลัง คือ กำลังเขมแข็งขึ้นจะทำการงานทางกาย ทางวาจาหรือทางใดๆ ก็ตามตองมีกำลัง

สนับสนุนใหจิตของเรานั้นเขมแข็งไมลดละสิ่งที่กระทำนั้นไมทอดทิ้งสิ่งที่กระทำนั้น ตองทำ  

ใหสำเร็จจนไดในวันหนึ่ง ถึงแมวาจิตของเราจะยังไมละกิเลสไดเด็ดขาดเหมือนอยางผูที่  

ทานปฏิบัติมานมนานจิตของทานสามารถท่ีจะละความโลภ ความโกรธ ความหลงไดไมมาก

ก็นอย  

พุทโธ 

ถาเรามาพิจารณาใหดี อยางที่ทานทั้งหลายเขามาปฏิบัติ ธรรมะในสถานที่นี้ ก็เพื่อ

ตองการที่จะสรางคุณงามความดี ใสจิตใจของตน ถึงแมวาจะไมพนจากกิเลสอาสวะใน  

ขณะนี้ก็จริงอยู แตทานผูรูทานสอนใหเรา ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตน ใหพนจากความทุกข

ยากลำบากโดยประการทั้งปวง ทีนี้เมื่ออารมณสวนไหนเขามาลอลวงจิตใจของเรา ก็เอาสติ

และปญญามาพิจารณาชำระสะสางสิ่งนั้น ใหมันหางไกลจากจิตใจของเราออกไป ใหใจนั้น

มันสงบระงับดับจากอารมณสวนนั้นได ในขณะน้ันทานเรียกวาจิตเปนสมาธิ คือจิตตั้งมั่น   

อยูในอารมณอันเดียว ตามปกติทานสอนใหระลึกนึกเอาพุทโธคำเดียว มาเปนเครื่องเตือนใจ 

เพราะ พุทโธ แปลวาผูรู คือ ความรูซ่ึงมีอยูในจิตใจของเราเทานั้น มีอยูทุกคน จะตางกัน   

ก็วาจะรูดีหรือรูชั่วเทาน้ัน ครั้นเรานึกไดอยางนี้ เราตั้งใจปฏิบัติจริงจังเขา ผลที่เราจะไดรับ  

ก็คือความสุขกายสบายใจ อันเกิดขึ้นมาดวยการปฏิบัตินั้นเอง  

นิมิต 

ในขณะที่จิตของเราจะรวมลงสูสมาธินั้น บางคนก็ปรากฏวา เห็นรูปตางๆ เปนรูป  

ที่นาดูบาง รูปที่ไมนาดูบาง เปนรูปที่นากลัวบาง เปนรูปที่ไมนากลัวบาง บางทีก็ปรากฏ  

เปนรูปคน รูปอะไรอยางนี้ เปนตน นั่นใหเราเขาใจวาเปนนิมิต เครื่องหมายอันหนึ่ง ซึ่งเกิด

จากสัญญา คือ ความจำไดหมายรู บางที่เราไปเห็นรูปพระพุทธรูปที่สวยๆ เวลาเรานั่ง ก็มา

ปรากฏขึ้นกับใจของเรา 
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ทีนี้เราอยาไปนึกวาสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาน้ันเปนของจริง ยังไมแทเปนแตเพียงสัญญา 

คือเกิดขึ้น ใหเราไดเห็น คือ ใจมันไปยึด ทีนี้ก็ตั้งสติระลึกกำหนดขึ้นมาวารูปนี้ เมื่อเกิดขึ้น

มาแลวก็จะตองหายไปตกอยูในไตรลักษณ คือ อนิจจา คือความเปนของไมเที่ยง มีความ

แปรปรวนและ ฉิบหายไป ถาเรานึกไดอยางนี้ก็เรียกวาปญญานั้นเกิดขึ้นมาแลว 

เราก็ตั้งใจปฏิบัติพากเพียร คอยทำ คอยไป อยาอยากใหจิตมันเปนอยางโนนอยางนี้ 

ทีนี้ถาหากวาเราอยากใหจิตมันเปนอยางโนน อยางนี้ อยางท่ีเขาเลากันตามตำรับตำรา    

นั้นนะ มันก็เปนไดเพียงวาสรางมโนภาพขึ้นมา วาเห็นอันโนน เห็นอันนี้ นี่มันเปนเพียง

สัญญาเทาน้ัน ยังไมใชของจริง มันยังเปนของเทียมอยู ทีนี้ถามันเกิดขึ้นมากับจิตโดยตรง   

เราก็พิจารณาดวยปญญาอันแยบคายวา สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้น เกิดแลวมันจะตองดับ เมื่อมัน 

เกิดได มันก็ตองดับได พิจารณาเขาไตรลักษณ คือ มันเปนของไมเท่ียง มันเกิดขึ้นมาแลว 

มันก็ตองแปรปรวนไป เปลี่ยนแปลงไป เปนอยางโนน เปนอยางนี้ นี้ก็เนื่องมาจากจิตเรา  

มันนึกขึ้นมา สรางขึ้นมา เปนสัญญา เปนมโนภาพขึ้นมา เห็นผู เห็นคน เห็นพระ       

เห็นปราสาท เห็นอยางโนนอยางน้ี ทีนี้จิตมันก็ออกไปติดอยูกับรูปไปนั่น มันออกจากสมาธิ 

แลวก็ติดอยูรูปอันนั้น ก็ไปหลงกับสัญญานั้น สำคัญวาตนละกิเลสได แตความเปนจริง ไมใช 

นั่นมันออกไปขางนอกแลว มันลืมพุทโธเสียแลว  

เมื่อมันเปนอยางนี้ เราก็ตองตั้งสติ กำหนดนอมเขามาในกายของเรานี่หละ จะเอาไว

ที่หนาอก หรือที่ไหนก็แลวแต ใหตั้งสติจดจอดูวามันเปนรูปอะไรเปนรูปพระ หรือเปนรูปสัตว 

หรือเปนรูปอะไร แตวามันเกิดขึ้นมาแลว ถาเราพิจารณาไป พิจารณาไป มันก็หายไปเอง  

เมื่อหายไปก็อยาไปเสียดาย มันเปนอนิจจัง เปนของแปรปรวน ไมเท่ียง น่ีเปนของไมใชตัว

ไมใชตน ทีนี้เมื่อจิตมันไมติดตามอันน้ันแลว น่ันละ ทีน้ีจิตมันก็ด่ิงลงไป ถึงความสงบ 

อารมณตางๆ ก็ไมรบกวนจิต จิตของเราก็สงบ เปนสมาธิคือตั้งมั่น อยูในอารมณอันเดียว  

ไมเกี่ยวของดวยอารมณภายนอก จะไดชั่วขณะ ๑๐ นาที หรือ ๒๐ นาที จนกระทั่งได    

เปนชั่วโมง จิตมันก็น่ิงอยูอยางน้ัน อันนี้เรียกวาเปนผลแหงการปฏิบัติธรรม ซึ่งไมเสียผล    

ที่ทานทั้งหลายไดอุตสาหพยายาม มาประกอบกระทำอยูทุกวัน ทุกวัน หรือเวนไวแตบางวัน

ซึ่งไมไดมาก็ทำอยูที่บาน ไมไดเลือกกาล ไมไดเลือกเวลา ทำไดทุกอิริยาบถมี ยืน เดิน นั่ง 

นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ทำไดทั้งนั้น 
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เอาเฉพาะผูรู 

ทีน้ีการน่ังสมาธิ เมื่อจิตจะรวมลง บางคนก็เหมือนกับใจจะขาด แตตองตั้งสติวา   

ลมหายใจน้ันมันไมไดหายไปไหน แตวาเบ้ืองตนเราหายใจแบบพอดี พอดี เมื่อจิตจะรวม   

ลมหายใจน้ันก็ปรากฏวาเบาลงไป เบาลงไป คลายๆ กับวาไมมีลม บางคนก็ตกใจนึกวา

เจาของจะตาย ก็เลยคลายความเพียรอันนั้นเสีย ถามีสติระลึกนึกอยูเสมอวา ถาเราตาย   

ในขณะนี้เราตองไปสูสุขคติโลกสวรรคเปนแนนอน แลวกำหนดจิตลงไปอีก เมื่อจิตมันวาง   

อันนี้แลว ทีนี้ตัวก็เบา นั่งอยูก็เบา กายก็เบา มีแตผูรูคนเดียว ที่รูอยูวาเวลานี้เราไดรับผล 

แหงการปฏิบัติแลวแตขอสำคัญอยาเผลอ ถาสติเผลอเมื่อไหรใจก็วอกแวก เพราะฉะน้ันทาน

จึงใหเอาเฉพาะผูรู คือรูวาเวลาน้ีเราทำอะไร นั่นหละเปนผลแหงการปฏิบัติธรรม อันจะนำ

ความสุขมาสูจิตใจของทานทั้งหลาย  

หลักการฝกสมาธิ  

กอนอื่นที่จะทำใหจิตใจของเราเปนสมาธิได เราก็ตองทำสัญญา คือ สรางขึ้นมา  

ซะกอน ถึงไมสรางมันก็เกิดขึ้นมาอยูแลว แตเอาสติ คือ ผูรู คอยดูอยูเสมอ เหมือนกับเรา  

ดูลูกของเราที่มันยังเล็ก วามันจะคลานไปท่ีตรงไหนบาง เรากลัวมันจะตกบานตกเรือน   

หรือจะหกลม จิตใจของเราหรือตาของเรา ก็จดจออยูที่ตรงนั้น กลัวเด็กนั้นจะเปนอันตราย

ฉันใดก็ดี จิตของเราก็เปนเชนน้ัน มันวิ่งไปสูอารมณภายนอกที่จะผานเขามาทางตา ทางหู 

ทางจมูก ทางลิ้นและใจเปนผูรับเอามายึดมั่นถือมั่นวาอันนั้นเปนจริง เราจะตองทำใหมันเปน

อยางนั้นๆ แตผลสุดทายไมไดอยางที่เรานึกคิด เพราะจิตเปนธรรมชาติหรือเปนนามธรรม 

เปนของไมเที่ยง ก็ตองแปรปรวนไป ถาเราพยายามฝกฝนอบรมทุกวี่ทุกวัน อยางที่ทาน    

ทั้งหลาย ที่ไดมาปฏิบัติอยูนี้ ก็เพื่อตองการที่จะฝกฝนอบรมจิตใจของเราใหมันอยูกับที่ใหมัน

อยูกับเนื้อกับตัวของเรา แตตามปกติถาเผลอจิตมันก็วิ่งไปสูอารมณภายนอก บางทีอารมณ

นั้นเปนอารมณที่พอใจ ก็เกิดความดีใจขึ้นมา ถาเปนอารมณที่ไมพอใจมันก็ไมชอบ จิตมัน   

ก็ฟุงซานรำคาญ เกิดหงุดหงิดขึ้นในจิตใจของเราถาเปนอยางนี้จิตก็ยังไมเปนสมาธิ  

แตวากอนอื่นที่เราจะทำใหจิตเปนสมาธิ ก็ควรจะพิจารณาเอางายๆ สำหรับผูที่  

เขามาใหมก็ดี หรือเกาก็ดี ตื่นเชาขึ้นมา เราตั้งสตินึกดูวามาถึงเดี๋ยวนี้หละ ทางกายไดทำ

อะไรบาง มันจะนึกไดไหม มันตองผุดขึ้นมาเปนอยางๆ ทีนี้เมื่อเราพิจารณาทางกายไดพอ  
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สมควรวานึกไดเทานั้นๆ เอาเทาที่มันจะนึกไดเสียกอน ยังไมละเอียด เชนเมื่อนึกขึ้นมาไดวา 

ตื่นขึ้นจากที่นอนเราก็จะตองเขาหองน้ำชำระรางกาย หรือไมงั้นก็เก็บที่หลับที่นอนใหเปน

ระเบียบเรียบรอยกอนเขาหองน้ำ เสร็จแลวก็มาแตงตัวหรือจะรับประทานอาหาร ถางานที่

ทำงานอยูไกลเราจะตองรีบไป ก็ตองรีบไปทำงาน ในขณะทำงานกลางวันเราทำอะไรบาง 

เนี่ยเรานึกอยางน้ีซะกอนทางกาย เมื่อเราตรวจดูทางกายของเราไดอยางนี้แลว ทีนี้มาตรวจ 

ดูทางวาจา วาจาของเราตื่นขึ้นมาพูดกับใครบาง พูดกับพอบานหรือพูดกับลูกกับหลาน   

แลวคำพูดน้ันพูดคำดีหรือคำไมดี คำหยาบหรือคำออนหวาน มันก็จะนึกขึ้นมาได ในใจ   

ของเรา นี่เปนหลักของการที่จะฝกสมาธิ คือการปฏิบัติธรรม ทีนี้เมื่อเราตรวจดูทางวาจาแลว

ทีนี้สวนความละเอียดก็คือทางใจ เพราะใจเปนนามธรรมมองไมเห็นดวยตาของเรา ตองเห็น

ดวยสติปญญาวา จิตใจของเรามันสะอาดหรือมันเศราหมอง เมื่อนึกไดอยางนี้ การทำจิต

ทำใจก็งายขึ้น แตตองใหทำทุกวัน ทุกวัน จะไดวันละเล็กละนอยก็ยังดีกวาไมทำ 

กอนที่จะหลับจะนอน เรากราบพระไหวพระเทาท่ีเราจำได วาอะไรไมไดมากก็

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สวากขาโต สุปะฏิปนโน เราก็กราบ ตอจากนั้น เราจะนั่งพับเพียบ

หรือจะนั่งขัดสมาธิ เราก็นั่งตามสบาย ทีนี้เมื่อนั่งแลว ก็ตั้งสติมาระลึกอยางที่หลวงพอไดพูด

มาในเบื้องตน จะรูไดวาในขณะนั้นจิตมันไปติดอยูในอารมณอะไร ก็ใหดูอารมณสวนนั้น   

คือความคิดนึกนั้นเองแหละ มันนึกอยูในอันไหน ใหรูวามันนึกอยูอยางนั้น เชนมันนึกวาจะไป

หาเงิน หาทอง นึกวาจะไปทำงานในหนาท่ีในนาทีนั้น ก็ใหมันรู เมื่อเรานึกไดอยางนี้ เราก็

นอมเขามาใหมันอยูในกายของเราที่นี่ เมื่อจิตหวนเขามาสูรางกายของเราแลว เราจะมา

พิจารณากายของเราดู เทียบกันตั้งแตเราเปนเด็กจนกระท่ังปจจุบัน แตกอนรางกายเรา   

เปนอยางไร มาบัดนี้รางกายเราเปนอยางไร ความแปรปรวนของรางกายเปนไปอยูทุกเวลา

นาทีไมมีเวลาหยุดยั้ง  

เพราะฉะนั้น ถาเราตั้งใจทำอยางนี้เสียกอน ตอไปจิตก็ไดหลัก เชนทานสอนวาใหเรา

บริกรรมวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ แลวก็มานึกแตในใจวาพุทโธ อยูที่ไหนก็อยูที่ใจ พุทโธ

หมายความวา ผูรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมทั้ง ๔ คือ ความทุกข ซึ่งมันเกิดขึ้นกับกายของเรานี้ 

สมุทัย ความสมมตินิยมวาเปนหญิงเปนชาย ก็อยูที่กายของเรานี่เอง นิโรธ คือความดับทุกข

ก็อยูที่กาย ที่ใจของเรานี่เอง เมื่อเรามาพิจารณาในสัจธรรม คือของจริง ๔ อยาง ทุกข 

สมุทัย นิโรธ มรรค มรรคก็เปนทางเดิน มีสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ เห็นวาการที่เรา  
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เสียสละการงานทางบาน มาปฏิบัติธรรม แลวธรรมอยูท่ีไหน ธรรม คืออะไร ธรรมก็คือ

รางกายของเราน่ีเอง เรียกวาธรรมชาติ ซ่ึงเปนสังขารปรุงแตงขึ้นมา เนื่องจากธาตุท้ัง ๔    

มีดิน น้ำ ไฟ ลม มาผสมกันเขาก็เปนกอนอันหน่ึงขึ้นมา แลวก็มีดวงวิญญาณ คือ จิตใจ

ครอบครอง เขาเรียกวากอนสมมติ คือเปนสมุทัย สมมติวาเปนหญิงเปนชาย  

น่ีเปนสวนหยาบๆ ที่แนะนำใหทานทั้งหลายพิจารณาในเบื้องตน ใหรูในรางกาย 

ของเรานี้ใหละเอียด เมื่อรูในรางกายของเราละเอียดแลว ตอจากนั้น จิตของเรานั้น มันก็จะ

ไมฟุงซานไปตามอารมณภายนอก ซึ่งผานเขามาทางตา เชนอยางเห็นรูปที่ไมสวยไมงาม  

เห็นรูปที่นาเกลียด ใจมันก็ไมชอบ ถาเห็นรูปที่สวยที่งามจะเปนรูปคน รูปสัตว รูปวัตถุอะไร

ตางๆ ก็ตาม จิตใจมันอยากไดคือมันชอบขึ้นมา นี่เปนหนทางท่ีเราปฏิบัติเบ้ืองตน เรียกวา 

มรรคปฏิปทา คือปฏิบัติโดยทางตรง 

สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี  

เราละฆราวาสวิสัยมาบรรพชาอุปสมบทกับพระพุทธเจา เมื่อไดฟงคำสอนของ

พระพุทธเจาแลว ก็ตองตั้งใจปฏิบัติอยางจริงจัง เอาชีวิตเปนเดิมพันแมจะตายก็ไมไดเสียดาย 

เมื่อทานไดตั้งใจอธิษฐานอยางนี้แลว ก็ตั้งใจประกอบความพากความเพียรใหมั่นคงถาวร  

เพื่อจะไดสำเร็จเปนพระอรหันตขีณาสพเปนผูที่ไมเกิด  

ทีน้ีอยางพวกเรายังจะตองเกิด แตวาเกิดนั้นใหเกิดดี ใหเกิดในตระกูลที่ดี ก็เพราะ

เนื่องมาจากที่เราไดประพฤติปฏิบัติอยูอยางในปจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นการที่ประพฤติปฏิบัติ

ธรรม คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น พระองคเปนแตผูบอก ครูบาอาจารยทั้งหลาย

ที่เราไดอาราธนาทานมาใหโอวาทน้ัน ก็เปนแตเพียงวาผูบอก แมตัวทานเองก็ตองประพฤติ

ปฏิบัติเชนเดียวกับพวกทาน แตจะตางกันก็คือ ทานเปนเพศบรรพชิตจิตของทานก็จะ 

ละเอียดลออกวาที่เปนฆราวาส ถึงแมวาเปนฆราวาสนั้น ถาตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยางจริงจัง 

ก็จะไดเห็นความสุขอันเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังนั่งกำหนดจิต เมื่อจิตมันวางจากอารมณ

ภายนอกไดแลว ความสุขทางจิต คือ ปติก็ยอมเกิดขึ้น  

ทานจึงใหชื่อวา นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ (นัตถิ สันติ ปะรัง สุขขัง) สุขอื่นยิ่งกวา   

ความสงบไมมี ความสงบในที่น้ี หมายถึง ใจของเรามันวางจากอารมณภายนอก แมสิ่งใด 

จะผานเขามา เชน อยางรูปผานเขามาทางตา เสียงผานเขามาทางหู กลิ่นผานเขามาทาง
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จมูก รสผานเขามาทางลิ้น อยางน้ีเปนตน ใจไมยึด ใจไมถือ ใจวางเสีย นั้นแหละเรียกวา  

ไดรับความสุขกายสบายใจ เมื่อใจสบายแลว กายก็พลอยสบายไปดวย  

สมาธิ  

การปฏิบัติจิตใจใหเปนสมาธิ คือ การทำจิตใหมันน่ิงอยูในอารมณอันเดียว       

ไมเกี่ยวของดวยอารมณภายนอก ดังนั้นพระพุทธเจาจึงวางระยะจิตท่ีจะเปนสมาธินั้นไว   

เปน ๓ ขั้นตอน ตอนเบื้องตน คือ ขณิกสมาธิ เมื่อจิตของเรารวมอยูในอารมณอันเดียว    

ในชั่วระยะหน่ึงประมาณ ๕ นาที ๑๐ นาที ดังนี้เปนตน ก็ชื่อวาเปนสมาธิชั่วขณะ หรือ   

เปนสมาธิชั่วคราว เมื่อเราปฏิบัติไปๆ จิตใจของเรามั่นคงแนนหนาขึ้นอีก สติควบคุมจิต   

ของเราใหแนนเขาไป ทานก็ใหชื่อวาเปนอุปจารสมาธ ิ คือ สมาธิที่เฉียดๆ หรือสมาธิที่ใกล

เขาไป ในขณะน้ันจิตของเราจะยึดในอารมณบทใดบทหนึ่ง เชนคำวา พุทโธ แปลวา ผูตื่น 

คือ ตื่นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย ซึ่งมันหมักดองอยูในจิตตสันดานของเรามาตั้งนมนาน    

นี้ประการหนึ่ง หรืออีกประการหนึ่งก็มีความหมายวา เปนผูเบิกบานคือ จิตใจของเรา เมื่อมัน

ตั้งอยูในอารมณอันเดียวแลว จิตน้ันจะตองเบิกบาน มีความอิ่มใจขึ้นมา ถึงแมวาอารมณ 

สวนใดที่จะผานเขามา ทางหู ทางตา ทางจมูก ทางลิ้น จนกระท่ังมาถึงใจ เมื่อใจของเรา  

ไมไดรับเอาไวอารมณสวนน้ันก็หายไป ใจของเราก็คงท่ีอยูอยางนั้น นี่ทานเรียกวาจิต     

เปนสมาธิขนาดกลางเมื่อเราปฏิบัติย่ิงๆ ขึ้นไปอีก จนกระท่ังวาจิตน้ันไมหว่ันไหวตออารมณ

ภายนอกซึ่งจะผานเขามาทางอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก เปนตน จิตของคนนั้น     

ไมหวั่นไหว เปรียบประดุจประหน่ึงวาเสาหิน ซ่ึงปกหรือตั้งอยูในอากาศกลางแจงอยาง   

แนนหนาถาวร แมลมจะพัดมาจากทิศท้ัง ๔ หรือทิศท้ัง ๘ เสาหินน้ันก็ไมไดหว่ันไหว      

ไปตามลม ฉันใดก็ดี จิตของเราเมื่อเปนสมาธิแนนอนแลว ซึ่งทานเรียกวาอัปปนาสมาธ ิ    

เปนสมาธิที่แนวแนไมหวั่นไหวไปตามอารมณทั้งปวง  
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สัมมาทิฐิ 

ความสงบอันแทจริง 

กายคตาสติ  

ในขณะที่เรายังมีรางกายแข็งแรงอยูน่ี เราก็สนุกสบาย จะทำอะไรก็สะดวกสบาย 

เมื่อตายไปแลวไดอะไรติดตัวไปบาง นี่เรามาพิจารณายนยอเขามาหาตัวของเรานี้เอง ไมตอง

ไปเพงที่อื่น เพงที่ตัวของเราน้ี เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอนใหเราพิจารณากายคตาสติ  

มีสติพิจารณากาย  

อยางเมื่อสักครูนี้ ก็ไดบวชสามเณร ก็ไดสอนวา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เกสา

ก็ไดแก ผม โลมา ไดแกขน นขา ไดแก เล็บ ทนฺตา ไดแก ฟน ตโจ ไดแก หนัง         

ส่ิงทั้ง ๕ ประการนี้ ทานเรียกวา มูลกรรมฐาน คือ กรรมฐานดั้งเดิม ถาเราใชปญญา

พิจารณาวา รางกายน้ีเปนของไมสะอาด เปนของโสโครก เปนของโสมม ถาเราไมอาบน้ำ  

ไมชำระ กลิ่นเหม็นก็ออกมา พระองคใหพิจารณาอยางน้ี พระอริยสาวกเจาท้ังหลายก็

พิจารณาอยางนี้  

เม่ือพิจารณาอยางน้ีแลวจิตใจของทานลงสู ภวังคจิต คือ จิตเดิม อันเปนจิตที่    

ใสสะอาด ปราศจากมลทินทั้งปวง กิเลสอาสวะทั้งหลาย ซึ่งมันหมักหมมดองอยูใน      

จิตตสันดานของเราน้ัน มาตั้งหลายภพหลายชาติ ก็ขาดไปทีละเล็กละนอย เชน อยางเรา   

มีความอยากไดสิ่งนั้น สิ่งนี้มาเปนกรรมสิทธิ์ อยากไดเงินมากๆ อยากไดบานสวยๆ อยากได

รถสวยๆ อยากไดเครื่องแตงกายงามๆ เชน ทองคำธรรมชาติ เปนตน ถาเรามาปฏิบัติ 

อยางนี้ ความอยากเหลาน้ันก็คอยจางไป หายไป เพราะอะไร เพราะเรามีปญญาพิจารณา

เห็นวา สิ่งทั้งหมดในโลกนี้ไมใชของใครสักคน เปนของกลางเปนของมีประจำโลก  

ไตรลักษณ 

บัดนี้เรามาตั้งสติพิจารณาวา สังขารรางกายของเราเกิดขึ้นมาแลว ก็ตกอยูใน    

ไตรลักษณ คือ อนิจจา ความเปนของไมเที่ยง ทุกขตา ความเปนทุกข อนัตตา ความเปน

ของไมใชตัวไมใชตน คนทุกคนมี เกิด แก เจ็บ ตาย เปนบ้ันปลายของชีวิต เมื่อยังมีชีวิต
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จิตใจอยูแลว ก็ขอใหพยายามปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนใหผองใส ตอไปจะไดเปนกำไร 

ของชีวิต เพราะเราเกิดมาก็เทากับวาสะสมบุญสะสมมรรคขึ้นในดวงใจ คือศรัทธาความเชื่อ 

ทำจิตใจใหผองใส  

ธรรมดาจิตของมนุษยเปรียบเหมือนกับน้ำท่ีใสสะอาด บางคนเอาสีแดง สีเหลือง  

เขามาใสในน้ำน้ันจนกลายเปนสีตางๆ จิตใจของเราก็เปนเชนเดียวกัน ถาเอาความอยาก 

เปนอยางโนนอยางนี้มาสุมอยูในใจ ใจเราจะไมไดรับความสงบสงผลถึงรางกายทำใหไมสบาย 

ดังนั้นจึงขอใหญาติโยมปฏิบัติไหวพระสวดมนตทำบุญทำทานตามมีกำลัง ใหเปนผูอุปถัมภ

บำรุงพระพุทธศาสนาใหวัฒนาถาวรสืบไป ประกอบดวยพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน ทุกๆ คนเทอญ  

ทุกขสัจจ  

ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจะเกิดขึ้นกับสังขารรางกายของเราเปนบางครั้ง อันนี้ 

เรียกวาทุกขประจำสังขาร เชน นั่งนานๆ ก็ปวดหลัง ปวดเอว จิตใจกังวลอยูกับเวทนาคือ 

ความทุกขที่มันเกิดขึ้น ทำอยางไรเราถึงจะแกทุกขได จึงควรตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา 

ซึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวของเราน้ันวามันเกิดขึ้นมาแลว และมีสุขเวทนาเปนของคูกัน นั่งนานๆ 

เหน็บก็กินที่ขา ที่เทา เราสามารถเปลี่ยนอิริยาบถ โดยพลิกขาขางขวาขางซาย แลว

ทุกขเวทนานั้นก็จะหายไปในชั่วระยะหนึ่ง แลวสุขเวทนาก็เกิดขึ้น  

ในขณะใดที่ใจนั้นยึดถือในความเจ็บความปวดในขณะน้ันใจไมอยูเพราะขาดสติ    

ผูที่ควบคุมจิตใจ และในขณะใดที่รางกายของเรามันหายจากทุกขระยะหนึ่ง ใจพลอยเปนสุข 

เพราะฉะน้ันเรามาพิจารณาดูวา ทุกขสัจจ คือเปนของจริง ประจำสังขาร หรือประจำรูป    

มีอยูอยางน้ัน เราถึงจะพนจากสิ่งเหลานี้ได จะตองอาศัยการปฏิบัติเปนประจำ เมื่อปฏิบัติ

นานเขา ใจของเรานั้นก็วางจากทุกขและสุขมาเปนอุเบกขา ทำใจเปนกลางๆ กำหนดเอา

เฉพาะผูรู ใครเปนผูรูก็คือใจน่ันเอง ใหเอาสติคอยควบคุมไว ไมใหมันแสไปในทุกข ไมให 

มันแสไปในสุข หากผูใดทำไดเชนนี้ ผูนั้นจะไดชื่อวาเปนผูที่เห็นผลแหงการประพฤติปฏิบัติ 

เปนการขัดเกลาจิตใจของเราใหอยูนิ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเรายึดไวในใจของเรา  
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สัมมาทิฐิ  

พวกทานทั้งหลายไดพรอมเพรียงเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาบำเพ็ญกุศล ความเปน

จริงก็นึกวามาทำบุญใหอาจารยแตจริงแลวเปนการทำบุญใหตัวของเราเอง การท่ีเราจะมา

บูชาคุณงามความดีที่ทานไดแนะนำพร่ำสอนพวกเราไววาส่ิงใดซ่ึงเปนส่ิงท่ีชั่วก็ใหละเสีย    

ส่ิงใดที่เปนของดี เราก็เก็บเอาไวในดวงใจของเรานั้น เรียกวาจิตเปนสัมมาทิฐิ คือ เห็นชอบ

ในทางที่ประกอบไปดวยคุณงามความดี เมื่อเราหมดลมหายใจ เราจะจากโลกนี้ไปทิ้งแตสรีระ

รางไวกับแผนดินอันนี้ สวนคุณงามความดีน้ันก็ยอมติดตามดวงใจของเราไปทุกสารทิศ   

หากจิตของเราละจากกิเลสอาสวะซึ่งดองอยูในจิตตสันดานของเรามาตั้งหลายภพหลายชาติ 

เรามาพยายามสละออกวันละเล็กละนอยอยางที่พวกทานทั้งหลายก็พูดติดปากกันอยูทุกวี่  

ทุกวันวา ความโลภ ความโกรธ ความหลง มีอยูทุกรูปทุกนาม ทำอยางไรเราจึงจะละ  

ความโลภได ทำอยางไรเราจึงจะละความโกรธได ความหลงได ซึ่งคำตอบไดแกการที่ทาน   

ทั้งหลายมาปฏิบัติอยูขณะนี้ เพื่อจะละรากเหงาของอกุศลนี้ใหมันจางหายไปวันละเล็กละนอย

แลวก็จะเปนกุศลคือความเฉลียวฉลาด จะทำใหสามารถละพวกเหลานั้นไปได ก็เรียกวา  

ทานทั้งหลายไดเอาทองคำธรรมชาติคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเขามาฝงไวในใจ

ของเราแลว ตกน้ำก็ไมไหล ตกไฟก็ไมไหม โจรผูรายจะมาแยงเอาความดีของเราไปก็ไมได 

ความดีความชั่วก็อยูที่ตัวของเรา เราเปนผูทำ คือ ทำเอาเอง  
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การปลอยวาง 

ภารกิจเรงดวนของทุกชีวิต 

ไมยึด ไมถือ  

ใครจะยกยองสรรเสริญเยินยออยางไรหูไดยินใจก็ไมไดยึดไมติดอยูในสิ่งเหลานั้น  

นั่นเปนแตเพียงวา เสียงพูดวา ผูน้ันปฏิบัติดี ผูน้ีปฏิบัติไมดี ถาเขายกยองเราวาปฏิบัติดี   

เราตองถามตัวของเราอีกวาเราดีอยางเขาพูดหรือไม ถาเขาวาเราชั่วเราก็ถามตัวของเราอีกวา 

เราช่ัวอยางเขาวาหรือไม ถาใจมันวางไดไมยึดไมถือไมเอามาเปนอารมณ นั่นแหละเรียกวา

เปนผลแหงการปฏิบัติ  

ถาใจยังยึดยังถือยังโกรธยังเกลียดชังเขาอยู นั่นเรียกวาขาศึกมันเขามารบกับจิต   

ของเราคือจิตมันยอมแพไมชนะกับกองกิเลสซ่ึงเปนเหตุใหเราไดวุนวาย ทีน้ีถาจิตไมยึดสิ่ง  

ทั้งหลายเหลานั้นจิตนั้นก็ไดรับความสบาย  

ธรรมะที่แทจริง  

พวกทานทั้งหลายไดกระทำอยูนี้จิตใจของพวกทานบางครั้งบางคราวจะไดรับการ

กระทบกระทั่งจากอารมณภายนอกจะเกิดความตึงเครียดขึ้นมาหรือเกิดความโกรธ เกิดความ

โลภและหลงไปตามโลก เมื่อเกิดขึ้นมาเชนน้ีเราตั้งสติ คือความระลึกไดวา เวลาน้ีเราติดไป

อยูในอารมณอะไร จิตใจของเราไปติดอยูในอะไร พยายามชำระอารมณสวนที่มันไมดีไมงาม

นั้นใหออกจากจิตใจของเรา ถาเราทำไดอยางนี้ก็เรียกวาเปนผูที่ตั้งใจปฏิบัติธรรม คำวา 

ธรรมะก็แปลวาสิ่งที่ทรงไว คือสภาพท่ีไมสูญหายไมตาย คือ ทำจริงก็เปนธรรมะท่ีจริง    

จริงอยูกับดวงใจของเราเหมือนอยางทองคำธรรมชาติ สีสดใสสะอาดอยูอยางนั้น ถึงแมวา  

จะตกไปอยูในตมในโคลนอยางใดก็ตาม เมื่อเราเอามาชำระลางใหสะอาดแลวเนื้อทองนั้นก็ยัง

เปนทองอยู ฉันใดก็ดีจิตใจของเราถาเราชำระความชั่วออกไดทั้งหมดแลวก็ยอมเปนเชนนั้น  

ดับไมมีเชื้อ 

คำสอนอื่นๆ นั้นก็มุงที่จะสอนใหเปนคนดีทั้งนั้น จะเปนศาสนาอะไรก็ตามมุงที่จะให

เปนคนดีใหมีจิตใจดีทั้งน้ัน แตเมื่อเรามาพิจารณาในขั้นละเอียดคำสอนของพระพุทธเจา    
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ที่สูงสุดก็คือนิพพาน สวนมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติน่ีเรามีอยูแลว คือมนุษยสมบัติเรามี

สมบัติพรอมมูลบริบูรณ สวรรคสมบัติก็คือในขณะใดที่จิตใจของเราปลอดโปรง ไมมีความ

โกรธ ความโลภ ความหลง เขามาครอบงำจิตใจ ใจใสสวางสะอาด นั่นแหละเรียกวาสวรรค

สมบัติเกิดขึ้นในใจของเรา ทีน้ีสวนนิพพานสมบัตินั้นเปนธรรมะขั้นสูง ตองละกิเลสอาสวะ  

ไดทั้งหมดเหมือนอยางพระอริยเจาซ่ึงทานเสด็จดับขันธปรินิพพานไปหมดแลวนั้น ยังแต

ธรรมะ คือคุณงามความดีของทานที่เราไดกราบไดไหว ไดระลึกถึงไดปฏิบัติตามอยูเดี๋ยวนี้ 

นั่นเรียกวา เราตองพยายามที่จะสรางขึ้นไปในเบื้องตนจนกระทั่งไดนิพพานสมบัติ นิพพาน 

แปลวา ดับ ดับไมมีเชื้อ เหมือนอยางธูปท่ีเราจุดหรือเทียนท่ีเราจุด เมื่อหมดเชื้อคือไสเทียน

และสิ่งประกอบในธูปน้ันหมด ควันก็ไมมี แสงก็ไมมีเปนขี้เถาไป เรียกวาดับไมมีเชื้อ แสงก็ 

ไมเกิดขึ้นมาอีก ถาจิตของผูที่ปฏิบัติธรรมไดอยางน้ันก็เรียกวา เมื่อเราจากอัตภาพ อันนี้   

ไปแลวไมตองเกิดอีก คือหมายความวาหมดภพหมดชาติ หมดการเวียนวายตายเกิด เหมือน

อยางพระอริยเจามีพระผูมีพระภาคเจา คือพระพุทธเจาของเราเปนตัวอยาง ที่เราปฏิบัติอยู

ทุกวันนี้ก็มุงที่จะใหเปนอยางนั้นแตคอยทำคอยไป อยาอยากเกินไป อยากใหมันเปน    

อยางโนน อยางนี้ อยากจะเปนพระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต ถาความอยากอันนี้  

เกิดมา มันก็เปนขาศึกมาตัดคุณงามความดีท่ีเรากระทำ ตองแกความอยากอันนี้ใหมันได 

อยาอยากเปนอยางโนน อยาอยากเปนอยางนี้  

ใหมีสติสัมปชัญญะรูตัวอยูเสมอ ความอยากนั้นมันเปนไดเพียงวาความคิด เชน 

อยากไดเงินหมื่น เงินแสน เงินลาน มันก็ไมได มันอยูที่การกระทำ อยากจะสำเร็จเปนโสดา 

สกิทาคา ถาเราไมปฏิบัติมันก็ไมได นี่เปนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังนั้นในวันนี้ 

ขอใหบรรดาทุกๆทานมีความพากความเพียร พยายามทำศรัทธาของตนใหกลาแข็ง แลวก็

รักษาศีลใหบริสุทธ์ิบริบูรณ แลวก็หมั่นภาวนาอบรมบมนิสัยใจคอจิตใจของตนใหเปนคน 

เยือกเย็น ไมยึดไมถือ ใครจะวาดีก็ชาง ใครจะวาชั่วก็ชาง อยูที่ใจของเราไมไปยึด ไปถือ

นั่นเอง ดังน้ันผลแหงการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกทานท้ังหลาย ในท่ีสุดนี้ขอให

ทานทั้งหลายจงไดรับผลแหงการปฏิบัติ ขัดเกลาจิตใจของตนใหผองใส สะอาด ปราศจาก

มลทินโทษ คือเครื่องเศราหมองทั้งหมดและใหไดตามความมุงมาดปรารถนาทุกประการ

เทอญ  
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จันทรศรีสองธรรม 

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป 

 

 

พระธรรมเทศนาฝายคฤหัสถ 

 ไตรสรณคมน ที่พึ่งอันแทจริง   

 หลักของกรรม ความจริงที่ทนตอการพิสูจน   

 การเสียสละ ผูใหยอมเปนที่รัก ผูตระหนี่ยอมเปนที่ชัง   

 ชาติไทย ผืนแผนดินอันนาภาคภูมิใจ   

 วันละเล็กละนอย สูไมถอยยอมสมหวัง   

 ดูตนเอง สิ่งที่เห็นไดยาก   

 บุญกุศล ทรัพยอันเลิศเลอคา   

 เนกขัมมบารมี ความดีอันขาวบริสุทธิ์   

 ความไมประมาท การใชชีวิตที่คุมคา   
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ไตรสรณคมน 

ที่พึ่งอันแทจริง 

ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะ  

พระพุทธเจาสอนบรรดาพุทธบริษัททั้ง ๔ มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อยางที่

พวกทานไดปฏิญาณตนถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะ ที่พึ่ง ที่เคารพนับถือ

ของตนตลอดชีวิต เมื่อทำจิตไดเชนนี้ชื่อวาเปนผูที่เขาถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ    

ดังนั้นในการที่ปฏิบัตินั้น ไมเฉพาะแตเราจะมานั่งพับเพียบ หรือวานั่งขัดสมาธินี้อยางเดียว 

อกาลิโก ไมเลือกกาล ไมเลือกเวลา พระพุทธเจาสอนใหเราทั้งหลายนั้น มีความพาก   

ความเพียรทุกอิริยาบถ มียืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด เปนตน หากคนทุกคน

ทำไดอยางนี้ เปนผูชื่อวาไมประมาท บุคคลผูที่ไมประมาทนั้น ชื่อวาเปนผูไมตาย คือไมตาย

จากคุณงามความด ี ถาบุคคลผูใดประมาท แมจะมีชีวิตอยูถึง ๑๐๐ ป บุคคลผูนั้นก็ชื่อวา 

ตายแลว คือ ตายจากคุณงามความดีนั้นเอง สวนรางกายยังอยู  

ศาสนทายาท  

ในการที่เราปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเรานั้น ถือวาเปนบุญเปนกุศล อันจะนำจิตใจ

ของตนใหพนจากกองทุกข เราทุกขมาตั้งหลายชาติหลายภพซ่ึงนับไมถวน มาชาติปจจุบันนี้ 

เราเกิดมาดี ไดมาพบพระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระองค ใหละชั่ว ประพฤติดี มีจิตใจ

ผองใส เมื่อทำไดอยางน้ี ชื่อวาเปน ศาสนทายาท เปนญาติแหงพระพุทธศาสนา เปนญาติ

ของพระสัมมาสัมพุทธเจา เราทุกคนเมื่อมุงอยางนี้ก็เรียกวาเปนผูเขามาดี เขามาใกล 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เอา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ฝงไวในใจ ใครจะมา   

ติฉิน นินทา วารายอยางไร ใจของเรามันก็ไมยึดไมถือ เรียกวาใจวางไดหรือวางไดจาก    

สิ่งเหลานั้น ในขณะใดที่ใจเราวางจากอารมณทั้งหลาย นั่นแหละเรียกวาเปนผลแหงการ

ปฏิบัติธรรม คือตัวของเรานี่เองเปนตัวทำ 

ครูบาอาจารยทานก็ปฏิบัติอยางเรานี้เอง มิใชวาทานบวชมาแลว ทานจะไดสำเร็จ

โสดา สกิทา อนาคานั้น เปนไปไมได ตองตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์บริบูรณ แลวก็ตั้งใจสมาธิ 

ไตรสรณคมน
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ใหจิตแนวแนอยูในอารมณอันเดียว ไมเกี่ยวของดวยอารมณภายนอก เมื่อจิตเปนสมาธิแลว 

ตัวปญญาก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นเอง สามารถที่จะพิจารณาอะไรไดอยางรอบคอบ  

หลักรักษาใจ  

ทำบุญทำทาน การรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนาเปนหลักรักษาใจ เพราะใจเปน 

นามธรรม เรามองไมเห็นแตตองอาศัยการปฏิบัติ ทางกาย วาจา มีการไหวพระสวดมนต 

เวลาจะหลับจะนอน ตอจากนั้นจะนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเขาออก หายใจเขา 

ก็พุทโธ หายใจออกก็พุทโธ คำวาพุทโธ ใหมีสติ คือ ความระลึกได สัมปชัญญะ ความรูตัว

อยูเสมอ วาเวลาน้ีเรากำลังอบรมจิต ภาวนาจิต ใหจิตมันเปนดวงหนึ่งดวงเดียว ตามปกติ 

จิตมันชอบเที่ยวไปทุกสารทิศตามที่เราคิดนั้น เพราะฉะนั้นใหสติเหนี่ยวๆ เอามาไวที่หัวใจ  

เราอยูไดวันหนึ่งก็เพราะลมหายใจ และประการหน่ึงก็เพราะอาหารท่ีสำหรับเลี้ยง

รางกายใหอยูไปวันหน่ึงๆ การที่เราไดเกิดขึ้นมาเปนมนุษยเปนผูบริสุทธิ์ เปนผูนับถือ     

พระรัตนตรัยหรือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนสรณะ ท่ีพึ่ง ท่ีเคารพนับถือของเรา  

ตลอดชีวิต ถาทำไดอยางนี้ชื่อวาเปนลูกศิษยของพระสัมมาสัมพุทธเจา ถึงแมวาพระองคจะ

เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแลวก็จริงอยู แตวาคำสั่งสอนของพระองคยังประทับอยูในใจ

ของทุกๆ คน ในเวลาที่จะทำอะไร ใหระลึกถึงพระองคอยูเสมอ แสดงวาเราบูชาคุณของ

พระพุทธเจา ซึ่งเปนที่พึ่งของเราตลอดชีวิต  

ทำจิตใจใหผองใส ใหปราศจากความอยาก อยากไดนั้น อยากไดนี้ อยากเปนโนน 

เปนนี้ ตัดมันเสีย วางมันเสีย ถาวางไดเมื่อไหร ความอยากนั้นที่เรียกวาตัณหาความอยาก 

มันหายไปเมื่อไหร เมื่อนั้นหละเราไดเห็นผลแหงการภาวนา แตไมใชวาจะทำวันหนึ่งวันเดียวได 

ตองอาศัยทำบอยๆ ทำทุกวัน ทุกเวลานาที ไมเลือกกาล ไมเลือกเวลา ท่ีทานสอนไวใน 

ธรรมคุณ แลวก็ขอใหลูกหลานทุกคนจงตั้งใจปฏิบัติตอไป ในที่สุดนี้ขออางอิงถึงคุณพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ จงดลบันดาลใหลูกหลานทุกคนมีความสุขกายสบายใจ ปราศจากทุกข

โศกโรคภัยไขเจ็บ ใหมีอายุมั่นขวัญยืนเหมือนอยางหลวงปูในเวลานี้ อายุ ๙๘ ป ยางเขามา

อีก ๓ เดือนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ที่จะถึงขางหนานี้จะครบ ๙๘ ป พอดิบ พอดี ดังนั้นขอให  

ลูกหลานทุกคนมีอายุมั่นขวัญยืนตลอดไป ประกอบดวยพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ  
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ผูถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

ขอใหญาติโยมทุกคน จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ขัดเกลาจิตใจของตน ใหพนจาก   

กิเลสอาสวะซึ่งเรารูอยูแลววา ความโลภ มันอยากไดไมมีที่สิ้นสุด ความโกรธก็มีประจำ 

ความหลงก็มีประจำ เมื่อปฏิบัติบอยๆ เขา มันละไป วันละเล็กละนอย ถอยออกไป จิตก็

แนนหนาขึ้น ชื่อวาเปนผูถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆอันเปนสรณะที่พึ่ง ที่เคารพของตน 

ตลอดชีวิต ทำจิตใจใหละชั่ว ทำความดีใหมากที่สุด ทำใจใหผองใส ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ 

ไมขาดสาย ทำทุกวันทุกเวลา อกาลิโก ไมเลือกกาล ไมเลือกเวลา โอปนยิโก ใหนอมธรรมะ 

คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เขามาไวในใจของเราใหมั่นคง ตั้งใจตั้งสติ คือความ

ระลึกได สัมปชัญญะคอยควบคุมจิตใจไมใหแสไปในอารมณที่ทำใหเราโลภ เราโกรธ เราหลง 

อยูทุกเวลานาที ถาทำดีไดอยางนี้ ไดชื่อวาการสรางชีวิตของเราใหเปนกำไรในภพนี้  

ชนะขาศึก  

พระพุทธเจาสอนพุทธบริษัททั้ง ๔ ใหยึดมั่นในความเชื่อในความเลื่อมใส ในสมัย

ครั้งพุทธกาล พระองคได เทศนาสั่งสอนมวลชนทั้งปวงนั้น ให เคารพเบื้องตน คือ        

พระรัตนตรัย ใหมีความเชื่อมีความนับถือวา พระพุทธเจามีจริง พระธรรมมีจริง พระสงฆ  

มีจริง ส่ิงทั้งหลายซึ่งไดปรากฏแกใจของเรานั้น ถึงแมวาเราจะไมไดเห็น พระพุทธเจาดวย  

รูปรางหนาตา เปนอยางไรก็จริงอยู แตธรรมะคำสั่งสอนของพระองคนั้น ยังกองกังวาน    

อยูในโลกอันน้ี แลวก็มาประทับอยูในจิตใจของทุกๆคน ที่ไดออกมาปฏิบัติอันเปนสัมมาทิฐิ  

มีความเห็นชอบประกอบไปดวยจิตใจอันเลื่อมใสอยางแทจริง  

การบูชามีอยู ๒ อยาง คืออามิสบูชาไดแกดอกไม ธูป เทียน และปฏิบัติบูชา ไดแก 

ทาน ศีล ภาวนา เปนตนพระพุทธเจาทรงสรรเสริญการบูชา คือปฏิบัติบูชา ทีนี้การที่จะมา

บูชาได ก็ตองอาศัยอามิสบูชาเปนเบ้ืองตน แลวก็ตองทำตนของตนใหตั้งใจปฏิบัติ ขัดเกลา

จิตใจของตนอยูเสมอๆ ใหมีสติคอยระวัง ตั้งสติอยูเสมอวา อันใดที่จะมากระทบกระทั่ง   

กับจิตใจของเรานั้น เราก็มีสติคอยระมัดระวัง เหมือนอยางทหารที่ออกรบในสงคราม ก็ตั้งใจ

รักษาหนาที่ไมใหขาศึกที่จะผานเขามาในแนวรบได ฉันใดก็ดี เราก็พยายามท่ีจะรักษาจิตใจ

ของเรา ไมใหความโลภ ความโกรธ ความหลง ผานเขามาไมใหหลงใหลไปตามอารมณนั้นๆ 

ครั้นทานผูใดทำไดอยางนี้ ผูนั้นชื่อวาชนะขาศึก  
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มงคลสามประการ  

แมพระตถาคตเมื่อพระองคยังทรงพระชนมอยู ก็สอนบรรดาสาวกท้ังหลาย      

ทานบอกวา “อกฺขาตาโร ตถาคตา พระตถาคตเปนแตเพียงผูบอก” สวนผูที่จะพนจาก   

กิเลสอาสวะสำเร็จเปน โสดา สกิทาคา อนาคา หรืออรหันตนั้น ตองปฏิบัติเอาเอง คือจะให

พระองคปฏิบัติใหน้ัน ยอมเปนไปไมได ฉันใดก็ดี เรามาปฏิบัติอยูทุกวันนี้ ก็เพื่อตองการ    

ที่จะฝกฝนอบรมจิตใจของเราใหเปนไปตามทำนองคลองธรรม คือคำสอนของพระองค เชน

ไดยกขึ้นในเบื้องตนวา  

อเสวนา จ พาลานำ การไมคบคนพาลเปนประการที่ ๑ 

ปณฺฑิตานฺ จเสวนา การคบบัณฑิตนี้ก็เปนมงคล อีกประการหนึ่ง 

ปูชา จ ปูชนียานํ การบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

ดวยอามิส หรือ ดวยปฏิบัติ นี้ก็เปนมงคลอันสูงสุดอันหนึ่ง 

มงคลทั้ง ๓ ประการนี้ ในขอที่วาไมคบคนพาล คนพาลนั้นหมายเอาเปนคนโง   

เปนคนที่ไมมีปญญา ถึงมีอยูก็ไมไดนำเอามาใช โดยเฉพาะอยางยิ่งทุกๆ ทานก็รูอยูแลววา 

คนพาลเปนคนชนิดไหน คือผูที่เบียดเบียนคนน้ันคนน้ี เปนคนปลน คนจ้ี คนลัก คนขโมย 

พวกเหลานี้เรียกวาเปนคนพาล คือเปนคนไมเฉลียวฉลาด ไมฟงเสียงของธรรมะ สวนบัณฑิต

ทานเปนคนมีความรูชอบ เปนสัมมาทิฐิ คือความเห็นชอบ ประกอบไปดวยภาคปฏิบัติ

ขัดเกลาจิตใจของตน ใหละจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งมันฝงอยูในจิตใจของเรา 

สำหรับคนพาลภายใน คือความโลภอยากไดส่ิงนั้นอยากไดส่ิงนี้ มาเปนของๆ ตน โทสะ 

โมหะก็เปนเชนเดียวกัน ดังนั้นนักปราชญทั้งหลายทานจึงสอนให เราพยายามละวาง ใหหาง

ไกลไมใหเขามาใกลจิตใจของเรา  

คนดี 

การปฏิบัตินั้นจะตองมีความสันโดษ คือยินดีในทางปฏิบัติจริงๆ จังๆ เมื่อทำได

อยางนี้ก็ชื่อวา เปนพุทธศาสนิกชน เปนคนดีของพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือเปนคนดี     

ของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาหาไดยาก คนไทยของเราโดยสวนมากปากก็พูดกันวา

นับถือศาสนาพุทธ แตภาคปฏิบัตินั้นไมไดกระทำ มีแตพูดวาเรานับถือศาสนาพุทธ เราถือ
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ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธเปนอยางไรบางคนก็ไมรู เพียงแตจะกลาวพุทธัง ธัมมัง สังฆัง      

ก็ไมเคยกลาวเลย อยางน้ีก็มีใหดู ดังนั้นพวกทานทั้งหลายไดมีศรัทธาความเชื่อ และความ

เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจา ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกัน มีการทำบุญสุนทานตาม

ศรัทธา ตามความสามารถของตนเทาท่ีจะทำได มีนอยก็ทำนอย มีมากก็ทำมาก ไมเปน 

การบังคับจิตใจ ใหจิตใจมันเลื่อมใสขึ้นมาเองวาเราจะบริจาคเงิน ทอง ขาวของอยางนั้น

อยางนี้ ก็อยูที่ใจของแตละบุคคล ไมมีการบังคับกัน  

คน...เสื่อม 

คนโดยสวนมากเขาใจวา พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว ศาสนานั้น

เสื่อม ศีลธรรมเสื่อม ความเปนจริงคำสอนของพระพุทธเจาไมไดเส่ือมไปไหน ศีลธรรมก็ไม

ไดเสื่อมไปไหน คนเราตางหากเปนผูเสื่อม เสื่อม คือ การไมประพฤติปฏิบัติตาม การละเลย 

ไมกระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจา เมื่อสมาทานศีลไปแลว ก็วาแตปาก เมื่อกลับไป

จากวัดแลวก็ทิ้งไวที่วัด ทิ้งไวที่ศาลา ไมไดนำเอาติดตัวไป เพราะฉะนั้นคนโดยสวนมาก    

จึงไดพูดกันวาศาสนาเสื่อม ความเปนจริงคำสอนของพระพุทธเจาไมไดเสื่อม  
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หลักของกรรม  

ความจริงที่ทนตอการพิสูจน 

ทำบุญไดบุญ ทำบาปไดบาป   

ญาติโยมทั้งหลายมีความศรัทธา ความเชื่อวา ทำบุญไดบุญ ทำบาปไดบาป คำวา

บุญนั้นเปนชื่อแหงความสุข คือความสุขกายสุขใจ จะไปที่ไหนก็มีคนเคารพนับถือ ชื่นใจดีใจ 

เพราะเราไดทำบุญ บุญน้ันแสดงใหเห็นวาผูท่ีมีใจบุญ มีหนาตาชื่นบาน มีความสมัครสมาน

ซึ่งกันและกันเหมือนกับพ่ีกับนองเกิดในทองแมเดียวกัน วันนี้ทานทั้งหลายไดพรอมใจกันมา

ถวายภัตตาหารและปจจัยไทยทานตามมีตามได ขอใหกุศลทุกสิ่งทุกอยาง จงดลบันดาล   

ใหทุกๆ คน มีความสบายกายสบายใจ ปรารถนาสิ่งใดขอใหไดสิ่งนั้นตามความมุงมาด

ปรารถนา ใหปราศจากโรคาพยาธิ ใหมีอายุมั่นขวัญยืน ไดเปนผูอุปถัมภบำรุงพระพุทธ

ศาสนา ใหวัฒนาถาวรสืบไป ประกอบดวยพรชัย ๔ ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ 

ตลอดกาลนานเทอญ  

ความสุขทางใจ  

การปฏิบัติธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น พระองคสอนที่กาย วาจา ใจ นี้เอง 

ไมไดไปสอนที่อื่น ธรรมะทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เมื่อรวมก็อยูที่ กาย วาจา ใจ นี้เอง 

คือรูปก็หมายถึง รางกายพวกเรานี้เอง เวทนานั่งนานๆ ก็เกิดขึ้นกับรางกายของเรานี้ มีการ

ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขงปวดขา เปนตน ถาเรานึกไดอยางนี้ จิตของเราจะมั่นคงถาวร  

ขึ้นตามลำดับๆ นับตั้งแตวันที่เราเคยปฏิบัติมา และใหเราทวนกระแสจิตของเราดู ในขณะนี้

ก็ได เรานึกถึงตั้งแตกอนที่เราจะเขามาวัด มาปฏิบัติธรรมนั้น เรานึกไดอยางไรถึงไดนำกาย

เขามาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่นี้ และมาปฏิบัตินั้นไดอะไรบาง ตองถามใจของเราดู ถึงแมวา

ใจจะตอบวา ไมไดอะไร เงินทองขาวของก็ไมได มีแตตองเสียไป ถาจิตตอบอยางนี้ เราจะ

ตองถามอีกวา สิ่งที่เราไดน้ันก็คือความสุขทางใจที่จะเกิดขึ้น มีความเลื่อมใสมั่นคงกวา    

แตกอน แตกอนที่เรายังไมไดเขาวัดเขาวานั้น ก็เพลิดเพลินไปตามโลกของเขา เมื่อเขามา

ปฏิบัติธรรมแลวเราจะไดเห็นวาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น เปนของที่มีจริง  
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การเสียสละ 

 ผูใหยอมเปนที่รัก ผูตระหนี่ยอมเปนที่ชัง 

มหากุศลอันยิ่งใหญ 

ทุกทานมีใจศรัทธาบริจาคทรัพยคนละเล็กละนอยสรางพระเจดียที่วัดโพธิสมภรณ 

สำหรับองคเจดียน้ันเสร็จแลว ยังแตการประดับประดาความสวยงามเทานั้น ฉะนั้นจึงเปน

มหากุศลอันยิ่งใหญ ในการสรางเจดียนี้ เปนอานิสงสตลอดชีวิตของทุกๆ คน เพราะเปน

พุทธบูชา สรางขึ้นมาแลวก็ไดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของครูบาอาจารย     

ฝายกัมมัฏฐานที่ภาคอีสานเปนสวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลวงปูเสาร หลวงปูมั่น      

ซึ่งเปนตนเจาแหงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ตอจากนั้นเมื่อทานลวงลับไปแลวอัฐิของทาน 

คือกระดูกของทาน กลายเปนพระธาตุ เรียกวา ธาตุของพระอรหันตสาวก ผูท่ีหมดกิเลส 

เปนเหตุใหทานไมตองเกิดอีก เพราะทานปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของทาน 

ในขณะที่ทานเดินธุดงค ในสมัยนั้นมีแตปาเขาลำเนาไพร หนทางรถก็ไมมี มีแตเดิน

กับเดิน บางวันก็ไมไดฉันอาหาร เพราะไมถึงหมูบานค่ำท่ีไหนนอนที่นั้น สรรพอันตราย    

ทั้งหลายมีชางเสือเปนตน ดวยอำนาจคุณพระรัตนตรัยท่ีทานไดดลใจแผเมตตาไมมีการ

เบียดเบียนสัตวทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ จิตใจของทานจึงเขมแข็ง สัตวตางๆ ก็ไมสามารถ

เอาชีวิตของทานได เมื่ออายุทานเพิ่มพูนๆ ไปวัยชราบานเมืองก็เจริญขึ้นตามลำดับ     

ถนนหนทางก็มีขึ้น ตอจากนั้นทานก็อยูจำพรรษาที่บานโนนบานนี้เกิดเปนวัดธรรมยุตขึ้น  

ทาน  

ทานแปลวาการสละวัตถุ สิ่งของ ตลอดการถวายอาหาร เรียกเปนภาษาบาลีวา   

อามิสทาน แบงเปน ๓ ประเภท คือ  

๑. ทาสทาน การที่ใหของต่ำกวาตนกินตนใช  

๒. สหายทาน ทานที่เสมอกับที่เราใชสอยอยู  

๓. สามีทาน ทานอันยิ่ง คือทุกสิ่งทุกอยางที่เปนอามิสทาน ใหยิ่งกวาที่เราใชสอยอยู  
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เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสรรเสริญ ผูที่มีจิตใจใหทานอยางยิ่งๆ ขึ้นไป  

กำไรของชีวิต  

ขออำนวยพรใหญาติโยมทั้งหญิงชายที่มาบริจาคทรัพยเปนจำนวนเทาที่จะมีศรัทธา 

เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและในการกอสรางเจดียเปนตน ทุกๆ คนก็หวังบุญหวังกุศล อันนั้น

เปนชื่อแหงความสุข คือ ความสุขเกิดจากการกระทำท่ีเราไดบริจาค ดังน้ันจึงขอให     

ทุกๆ ทานไดตั้งใจปฏิบัติจิตใจของตนใหสะอาด ปราศจากความโลภ ความหลง ซึ่งฝงอยู 

ในดวงใจของเรามาตั้งหลายภพหลายชาติแลว มาชาตินี้เราไดเกิดเปนมนุษย ดังนั้นจงรีบ

ทำบุญทำกุศลสืบตอไป เพื่อเปนการหากำไรของชีวิต เพราะชีวิตคนเราน้ันนอยนักนอยหนา 

ที่อยูถึงรอยปก็ยาก  

ดังน้ันเมื่อเรายังมีกำลังกายเขมแข็ง กำลังใจแรงอยู เอาสิ่งที่ดีที่ชอบมาประกอบไว 

ในชีวิตของตนนั้นชื่อวา เปนกำไรของชีวิต ชีวิตคือการเปนอยู อยูวันหนึ่งๆ บัดนี้อายุเรา    

ก็ลวงเขากลางคนแลว เพราะฉะน้ันจะทำอะไรท่ีเปนบุญเปนกุศลก็ใหรีบๆ ทำเสีย ถาเราชา

อยูเวลาจะตายถึงทำบุญ ดังน้ันใหทำ ในขณะท่ีเรายังไมเจ็บไมไข ใหรีบทำเสียใหเร็ว เทาที่

เราคิดได และทำใจของเราใหมั่นคงดำรงมีพระพุทธเจาเปนที่พึ่งตลอดชีวิต ทำจิตใจให

ผองใสตลอดไป  

ความตระหนี่  

ถามีผูประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลาจิตใจของตน ใหหางออกไป วันละเล็กละนอย     

ผลสุดทาย ถาจิตใจเราแนวแน ก็อาจจะสำเร็จถึงโสดาปตติผล เปนคนมีทรัพยมากเทากับ

มหาเศรษฐีทานหนึ่ง ในเรื่องตรัสกลาวไววา มัจฉริยโกสิยเศรษฐีเปนคนมีความตระหนี่ มีเงิน

ตั้ง ๘๐ โกฏิ ก็ไมสละ ไมใหทาน แมตนเองจะซื้ออาหารกิน ก็เอาแตอาหารเลวๆ ในวันหนึ่ง

ไดไปเที่ยวสวนอุทยานของตน เมื่อกลับมา ไดมาเห็นประชาชนชาวบาน เขากำลังทอดขนม

เบื้องอยูขางทาง คนซื้อกินกันอุตลุด แลวก็นึก ความหิวเกิดขึ้นมา อยากจะกิน เมื่อกลับ   

ไปถึงบาน ก็บอกพราหมณี ซึ่งเปนภรรยาวาฉันไมคอยสบาย และก็เขานอนในหอง ไมพูด

อะไร นางพราหมณีผูเปนภรรยานั้น จึงไดไปถามวาทานเศรษฐีทานเปนอะไร เศรษฐีนั้น    

จึงบอกแกภรรยามา ฉันอยากกินขนมเบื้อง โอย! ถาอยางนั้น มันไมยากอะไรหรอก ดิฉันจะ
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ทำให แลวก็ปรึกษากัน เราจะทำในปราสาท คือปราสาท ๗ ชั้น ถาทำชั้นลางผูคนจะมาแยง

ขนมกินหมด ดังน้ันจึงไดเอากระทะและเตาไฟขึ้นไปบนชั้น ๗ แลวก็ไปเอาแปงที่จะทอด    

เปนขนมเบื้องนั้นมาพรอมแลว  

ในสมัยนั้นพระมหาโมคคัลลานะ ทานจะโปรดเศรษฐีนั้น จึงไดเขาฌานเหาะไปกลาง

อากาศไปเดินจงกรมอยูแถวใกลหนาตาง มัจฉริยโกสิยเศรษฐีน้ันมองเห็นพระโมคคัลลา    

จึงถามวา พระผูเปนเจามาทำไม ทานก็ไมตอบ เดินจงกรมอยูอยางนั้น ตอมานางพราหมณี

หยอดแปงลงในกระทะ ตั้งใจจะทำเพียงนิดเดียว แตก็เมื่อหยอดแลวแปงปรากฏวาโตขึ้น  

เต็มกระทะ แลวก็บอกใหนางพราหมณี เอาชอนตักใสบาตรพระมหาเถระ พระมหาเถระ คือ 

พระมหาโมคคัลลานะน้ัน เปนผูมีฤทธิ์มากดังนั้นเมื่อนำแปงใสบาตรปรากฏวาแปงนั้น       

ก็เต็มบาตรของพระโมคคัลลานะ เมื่อเปนเชนน้ัน เศรษฐีก็ไดเกิดความศรัทธาขึ้นในใจจึงได

ไปสูสำนักของพระพุทธเจา พระมหาโมคคัลลานะนั้น บันดาลใหเศรษฐีทั้งผัวเมียเขาไปนั่งตอ

พระพักตรของพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงเทศนวา ศรัทธาเปนความเชื่อ ปสาทะเปนความ

เล่ือมใส ใหตั้งใจทำบุญสุนทาน เศรษฐีท้ังสองไดฟงแลวก็เกิด ปติซาบซานไปท่ัวตัว เมื่อฟง

พระองคทรงแสดงพระธรรมไป ฟงไป ฟงไป จิตใจก็ละจากความตระหนี่นั้น เมื่อพระองค

เทศนจบก็ไดบรรลุโสดาปตติผล นี่แสดงใหเห็นวา อิทธิฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะไดนำ

มัจฉริยโกสิยเศรษฐีผูตระหน่ีมาก ไปหาพระพุทธเจาได เรียกวาโปรดเศรษฐีใหเปนคนดี     

มีศรัทธาแกกลา จนกระทั่งกลับมาบานแลวก็มาเอาขาวของในคลังนั้นใหบริษัทบริวารแก   

คนทั้งหลายทั้งบานทั้งเมืองก็ไมหมด นี้เรียกวาศรัทธา ความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจา 

เราทุกคนมีศรัทธา มีความเลื่อมใสในธรรมะคำสอนของพระองคดังกลาวแลว เกิดขึ้นในใจ

ของเรา ก็สามารถที่จะบรรลุผล ไดรับเปนโสดา สกิทาคา อนาคา ตอไป  
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ชาติไทย  

ผืนแผนดินอันนาภาคภูมิใจ 

พอหลวง  

ทางราชการและประชาชนไดทำการเฉลิมฉลองพระชนมายุและการครองราชย    

ของพระองคครบ ๖๐ ป เปนที่นายินดีของปวงชนชาวไทยและตางประเทศ หลายประเทศ   

ไดมารวมในงานมหามงคล ซึ่งพระองคไดเสวยราชยมาครบ ๖๐ ป เปนพระเจาแผนดิน    

ในประเทศไทย องคที่ ๙ ครองราชยนานท่ีสุด อันน้ีก็เน่ืองมาจากพระองคเปนผูท่ีตั้งอยูใน 

ทศพิธราชธรรมเปนประจำ นอกจากนั้น พระองคยังไดศึกษาดานจิตใจ คือ พยายามทำ

สมาธิกัมมัฏฐานทำจิตใจใหมั่นคงถาวร และเปนผูที่สนใจในทางธรรมะ ดังนั้นการปกครอง

ของประเทศไทยเราจึงไดอยูเย็นเปนสุข แมพสกนิกรท่ัวไปก็แซซอง แผเมตตาจิตใหพระองค 

มีพลานามัยอันสมบูรณพูนสุข มีพระชนมายุ ๑๒๐ ป  

ดังน้ันเราทั้งหลายทุกคนไดตั้งจิตแผเมตตาใหในหลวงมีอายุยืนยาวมั่นเปนรมโพธิ์ 

รมไทรของปวงชนชาวไทยของเราตลอดไป อนึ่ง พระองคมีพรหมวิหารธรรมแผใหแก

ประชาชนทั่วไป ดังน้ันพระองคไดเอาธรรมะของพระพุทธเจามาประดิษฐานไวในใจ มีฉันทะ 

วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งเรียกวาอิทธิบาทธรรม พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระอานนทวา 

บุคคลผูใด ไดเจริญอิทธิบาทธรรมทั้ง ๔ นั้น อายุยั่งยืนไดทั้งกัปทั้งกัลป แตในขณะนั้น   

พระอานนทยังเปนปุถุชนอยู พระองคแสดงอิทธิปาฏิหาริยหลายครั้งหลายคราวพระอานนท  

ก็ไมทราบ เมื่อถึงกลางเดือน ๓ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ พระองคก็ไดปลงอายุสังขารวาตั้งแตนี้ไป   

๓ เดือน เราจะปรินิพพานตอจากนั้นพญามารก็เขาไปอาราธนาพระองคก็รับ เมื่อพระชนมายุ

ของพระองคครบ ๘๐ ป ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน  

ในกาลน้ีเราทุกคนที่เปนพุทธบริษัทหรือเปนผูที่ เคารพนับถือในหลวง เรียกวา     

พอหลวง เปนผูที่เปนพอจริงๆ ทานจะทำอะไรตองใชปญญาพิจารณารอบคอบทุกสิ่งทุกอยาง

ขอสำคัญ ใหคนไทยของเราหันหนาเขากัน คือ มีความเห็นเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเปน

สมานฉันท ถาทำไดอยางนี้บานเมืองของเราก็จะอยูเย็นเปนสุขเหมือนอยางความปรารถนา 

ในใจของพระองค  
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ในหลวงมีความสนใจกับภาคปฏิบัติทางดานจิตใจ ที่พระองคไดทรงปกครองอาณา

ประชาราษฎรอยูไดถึง ๖๐ ปนี้ ก็ไดอาศัยธรรมะซ่ึงทานไดฝกฝนอบรมจากครูบาอาจารย  

โดยสวนตัวเองถึงแมจะอยูในพระราชวัง พระองคก็ตั้งใจไหวพระสวดมนต นั่งสมาธิ จนกระทั่ง 

วาจิตของทานน้ันไดสงบระงับ ดับจากสิ่งวุนวายทั้งหลาย จึงปกครองประชาชนให อยูเย็น

เปนสุขมาจนกระทั่งปจจุบันนี้  

ดังน้ันเราทุกคน ขอใหยึดในหลวงเปนพอหลวง คือ ผูเลี้ยงลูกท่ัวประเทศ แมสิ่งใด

ซึ่งประชาชนทุกขตรม พระองคก็ไดสละความเหน็ดเหนื่อย ไปเยี่ยมเยียนในที่ทุรกันดาร    

ในการที่ไปน้ันก็แนะนำประชาชนใหประกอบอาชีพ หาอยูหากินพอเพียงกับอัตภาพของตน 

ใหเปนคนมีศีลธรรมประจำใจ อยางนี้เปนตน ทุกคนเมื่อไดฟงแลวก็ตั้งใจปฏิบัติตาม ถาใคร

ปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจาและคำตักเตือนของในหลวง บุคคลผูนั้นก็เจริญกาวหนา

ยิ่งๆ ขึ้นไป  
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วันละเล็กละนอย 

 สูไมถอยยอมสมหวัง 

ทำสืบเนื่องตอกันไป  

กอนที่ความชั่วทั้งหลายจะออกไปนั้นตองอาศัยใจเปนใหญ ใจเปนหัวหนา ใจเปน   

ผูบังคับบัญชา ใหเราปฏิบัติขัดเกลาอยูเสมอ การปฏิบัติจิตใจของเรานั้น เปนของที่ทำไดยาก 

ยากสำหรับผูที่ไมตองการ เพราะเหตุวาผูที่ไมตองการที่จะมาปฏิบัติทางจิตใจของตนนั้น    

ก็อางเหตุผลตางๆ เก่ียวกับกิจการงานอยางโนนอยางนี้ ถาผูที่มีศรัทธา คือ ความเชื่อมั่น  

ในใจของตนเองแลววา การปฏิบัติธรรมนั้นยอมเกิดผลแกจิตใจของเราอยางแนนอน ถาเรา

ทำจริงจัง คือ เราตั้งใจทำดวยสัจจะวาจา คือ ความจริงทางวาจา ความจริงทางกาย ความจริง 

ทางใจ ทำไดทุกวัน จะเปนวันละเล็กละนอย ก็ไมเปนประมาณ ขอสำคัญขอใหเราไดทำ  

สืบเนื่องตอกันไปไมใหขาด  

วันละเล็กละนอย  

ในการปฏิบัติน้ีเปนการปฏิบัติท่ีจะทำใหจิตใจของตนนั้นเกิดความเชื่อมั่นขึ้นในตัวเอง

วาเม่ือเราเกิดข้ึนมาแลวคุณงามความดีมีในเราพอแลวหรือยัง อันนี้ตองใชปญญาพิจารณา   

ใหถี่ถวนจึงจะรูไดดวยใจของตนเอง ถาเราไมใชปญญาพิจารณา จิตของเราก็มีแตจะคิดไป 

ในทางที่ไมดี ดังนั้นในการปฏิบัติ คือ การน่ังสมาธิเพื่อจะดูจิตใจของเราน้ันเปนของท่ีทำได

โดยยาก ถาคนไมมีศรัทธาจริงๆ ก็ไมสามารถที่จะทำได มองเห็นวาการปฏิบัตินั้นเปนการ 

ขัดตอความสะดวกสบาย แตความเปนจริงถาผูที่เคยปฏิบัติแลวเห็นวาเปนการกระทำคุณงาม

ความดีใสจิตใจของตน แมเราจะทำไดวันละเล็กละนอยก็ยังดีกวาที่เราไมทำ เพราะใจของ

เรานั้นเปนธรรมชาติที่มองไมเห็นทานใหชื่อวาเปนนามธรรม เพราะไมมีตัวมีตน คนทุกคน  

มีตาแตก็มองไมเห็นวาจิตใจมันเปนอยางไร ถาเราไมมาปฏิบัติก็ไมรูวาใจของเราน้ันมัน  

เศราหมอง หรือมันผองแผวหรือมันใสสะอาด  
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อยาละความเพียร 

ดังน้ันในการที่ทานทั้งหลายไดอุตสาหมาฝกฝนอบรมใจนี้ก็เกิดมาจากศรัทธา     

คือ ความเชื่อมั่น วาการรักษาศีล ศีลก็อยูกับตัวของเรา การทำสมาธิ สมาธิก็คือทำใจ    

ใหแนวแนอยูในอารมณอันเดียว ไมเกี่ยวของดวยอารมณภายนอก เมื่อจิตเปนสมาธิแลว 

ปญญาคือความรูแจงเห็นจริงก็เกิดขึ้นในใจของเราอยางแนนอน สามารถท่ีจะรูไดวา เวลานี้

เราเปนอยางน้ัน ๆ จิตใจของเราไดรับความสบาย แมทางกายมันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา 

นั่นก็ถือวาเปนเรื่องของสังขาร จะตองเปนไปอยางน้ัน อยูตามธรรมชาติหรือตามธรรมดา 

ของเขา ถาเรานั่งนาน ๆ มันปวดแขงปวดขา เราก็เปล่ียนอิริยาบถเสียบาง ไปเดินหรือยืน 

สิ่งนั้นมันก็หายไป สุขเวทนาก็เกิดขึ้น ทุกขเวทนาหายไป  

ดังนั้นที่หลวงปูไดมาแนะนำในการปฏิบัติจิตใจ ซึ่งเราพูดติดปากกันวาปฏิบัติธรรม 

ธรรมะก็คือรางกายของเรานี่แหละ แปลวาสภาพที่ทรงไว ไดแก รางกายของเราทุกสวน     

นี่แหละเปนตัวธรรม เปนตัวคำสอน เปนตัวสมาธิ ถาเรามาพิจารณาไดอยางนี้ จิตใจของเรา

จะรื่นเริง เพลิดเพลินในธรรมะ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจาทรงสอน 

๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เมื่อยอเขาใหสั้นก็คือกาย วาจา ใจนี่เอง ถาพูดเปนภาษาบาลี     

วา “สพฺพปาปสฺสอกรณํ (สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง)” การไมกระทำบาปทั้งปวงนี้ประการ

หนึ่ง “กุสลสฺสูปสมฺปทา (กุสะลัสสูปะสัมปะทา)” การยังกุศลใหถึงพรอม นี่ประการหนึ่ง 

“สจิตฺตปริโยทปนํ (สะจิตตะปะริโยทะปะนัง)” การทำจิตใจของตนใหผองใส “เอตํพุทธาสาสน ํ

(เอตัง พุทธานุสาสะนัง)” นี้เปนศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  

เมื่อยอจากพระไตรปฎกทั้งสามปฎก มารวมอยูที่นี่ ก็อยูที่กาย วาจา ใจของเรานี่เอง 

ดังนั้นในวันนี้ ขอใหบรรดาทุกๆ ทาน อยาละความเพียร ใหพยายามทำไปวันละเล็กละนอย 

จะไดเวลาไหนเชา เย็น หรือกลางวัน หรือเวลายืนเดินอยูก็ได นั่นแหละ เปนผูที่ตั้งใจจริง  

คือทำจริง สิ่งที่เราจะทำนั้นยอมสำเร็จลุลวงไปดวยดี จิตใจของเราก็ไดรับความสุข สุขอยาง

อื่นยิ่งกวาความสงบทางจิตไมมี ถาจิตของเราสงบเปนสมาธิแลว เราจะทำอะไรก็สบาย    

ไมกังวล นี่เปนผลแหงการปฏิบัติธรรม  

ดังนั้น จึงขออำนวยอวยพรใหทุกๆ ทานจงมีความพยายาม ขยันหมั่นเพียร ในการ

ปฏิบัติธรรมนี้ใหตลอดชีวิต เมื่อมีกิจอ่ืนก็ทำไป วางเมื่อไหรทำเมื่อน้ัน เมื่อเราทำแลวเรา   
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จะไดรับความสุขกาย สบายใจ ประกอบไปดวยพรชัยทั้ง ๔ มีอายุ คืออายุมั่นขวัญยืน 

วรรณะ ก็มีวรรณะผุดผอง หนาตาก็ยิ้มแยมแจมใส จิตใจก็พลอยดีไปดวย สุขะ คือกำลังกาย 

กำลังใจก็เขมแข็ง อันน้ีเปนพรอันประเสริฐ พลัง หมายถึงกำลังกายกำลังจิต เมื่อคิดสิ่งใด  

ขอใหไดสิ่งนั้นตามความมุงมาดปรารถนา และใหเปนศาสนทายาทคือผูอยูใกลกับคำสอน 

ของพระสัมมาสัมพุทธเจาที่เราไดตั้งใจปฏิบัตินี้ ใหมีความสุขกายสบายใจตลอดไป ขอให

ทานทั้งหลายจงมีความสุขสวัสดีตลอดชีวิตท่ียังเปนอยูนี้ ดวยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย   

จงปกปกรักษาทานทั้งหลายใหปราศจากทุกขโศกโรคภัยไขเจ็บ ใหมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ 

ตลอดกาลนานทุกๆ ทานเทอญ  

ทำอยางจริงจัง 

ทุกสิ่งทุกอยางที่จะสำเร็จได ตองอาศัยการกระทำ คือ ทำบอยๆ เชน พระพุทธเจา

ซึ่งเปนเจาของแหงพระพุทธศาสนา กอนที่พระองคจะเปนพระพุทธเจาได ก็ตองอาศัย  

ความพากความเพียร พยายามทำอยางจริงจัง แมชีวิต คือ ความเปนอยูของพระองคก็ตอง

เสียสละ หรือ ทรมานทำนกระทั่งวา แมชีวิต คือ รางกาย นี่จะเหือดแหงหรือตายไปก็ตามที 

ถาขาพเจาไมไดบรรลุเปนพระพุทธเจาเมื่อไหร ก็ไมทอถอยในการกระทำความเพียร  

ทีน้ีสำหรับพวกเราซึ่งยังเปนปุถุชน เปนผูท่ีมีจิตใจหนาไปดวยกองกิเลส การที่เรา  

ไดเขามาปฏิบัติเชนนี้ ก็เนื่องมาจาก บุพเพกตปุญญตา คือ บุญเกาที่เราไดสรางสมอบรมไว

ตั้งแตชาติปางกอน กอนที่เราจะมาเกิดเปนมนุษยในชาติปจจุบัน ไดสนับสนุนใหจิตของเรา 

มีศรัทธา คือความเชื่อมั่น ปสาทะ ความเลื่อมใส เกิดขึ้นในจิตใจของเราวา การที่ทำบุญ  

ใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนานี้ เปนของที่มีจริง เปนของที่ทำไดจริง ไดผลจริง  

ขอสำคัญอยูที่เราตั้งใจทำอยางจริงจัง แมวันหนึ่งๆ ใน ๒๔ ชั่วโมงนั้น เราจะทำ  

ไดเพียง ๕ นาที หรือ ๑๐ นาที อยางนี้ก็ยังดีกวาที่เราไมไดทำเลย ทีนี้เมื่อทำบอยๆ เขา 

หลายๆ ครั้งเขา บุญเหลาน้ันก็มารวบรวมกัน เปนกอน เปนแทง เปนรูปธรรมขึ้นมาในใจ 

ของเราไดในวันใดวันหนึ่ง ขอสำคัญอยาละ คือ ใหพยายามทำ ในเวลาวางโอกาสที่วาง เรามี 

กอนที่เราจะหลับจะนอนนั้นเปนโอกาสที่เราจะไดกำหนดจิตใจของเราไดเปนอยางดี  
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ดูตนเอง 

สิ่งที่เห็นไดยาก 

ทวนกระแสจิต 

ตั้งจิตตั้งใจใหดี เทาที่ทุกๆ ทาน ผูที่เขามาใหมก็ดีหรือผูที่เคยเขามาแลวก็ดี การที่

จะทำจิตใจของเราใหเปนสมาธิไดนั้น เปนของยากเพราะธรรมชาติจิตของทุกๆ คน      

เปนธรรมชาติที่วิ่งอยูเสมอ ไมไดอยูกับที่ ถึงเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู จิตก็ไมไดอยูกับเนื้อกับตัว   

คิดไปถึงการงานที่เรากระทำบาง เสร็จบาง ไมเสร็จบาง หรือนอกจากนั้นก็คิดถึงบานถึงชอง 

คิดถึงลูกถึงหลาน ถึงการงานทุกสิ่งทุกอยางท่ีเราทำคางไว กอนอื่นท่ีจะทำใจใหสงบได    

ในเบื้องตนนี้ ใหเราตั้งสติ คือ ความระลึกได สัมปชัญญะความรูตัว ทีนี้สตินั้น เราลองทวน

กระแสจิตของเราไป นับตั้งแตที่เราจะนึกได ตั้งแตเกิดมา พอเราพูดไดหรือรูเดียงสา รูจักวา

พอแมหรือปูยาตายาย เด็กก็จะตองเรียกชื่อคนนั้นคนนี้ จำซะกอน ทีนี้เมื่อจำแลว ตอนั้นไป 

รางกายก็เติบโตขึ้นตามลำดับๆ ความคิดความจำก็เติบโตขึ้นดวย ทีนี้เรามานึกทวนอดีตสิ่งที่

ลวงไปแลว ตั้งแตเปนเด็กที่วิ่งเลนจะนึกไดมั้ย แลวก็นึกมาตามลำดับๆ จนกระท่ังเขาเรียน

หนังสือ จนกระทั่งออกจากโรงเรียน ในตอนนี้อายุ ๑๕-๑๖ ก็เขาวัยรุนแลว ความคิดความ

อานก็มีขึ้นมาตามลำดับ  

ทีนี้เรามานึกดูวาในชวงชีวิตของเราในระยะท่ีเปนเด็กนักเรียนน้ัน ซน สนุกสนาน  

กับอะไรบาง ใหนึกอยางนี้เสียกอน มันก็คงเกิดขึ้นมาใหเรานึกไดในชั่วขณะหนึ่ง และทีนี้ก็คิด

ขึ้นมาอีก ในระยะที่เราเปนหนุมเปนสาว จิตใจของเราไปติดอยูในอารมณอะไร ก็ติดอยู    

ในรางกายของเรานี่เอง วาเวลานี้เรากำลังเปนหนุมเปนแนนรางกายก็แข็งแรง เดินก็ไววิ่งก็เร็ว 

ความคิดก็เร็ว อยากจะไดอะไรก็อยากใหมันไดสมใจคิด ทีนี้ถาไมไดก็เกิดความเสียใจ  

ความเสียใจอันน้ันแหละ จะทำใหเราเกิดความโกรธ เชน อยางเราขอสตางคของพอของแม

ไมไดตามที่เราตองการ เราก็ไมพอใจ นี่ก็เรียกวาเปนอุปสรรคอันหนึ่ง หรือเปนขาศึกอันหนึ่ง 

ที่จะทำใหจิตใจของเราวุนวาย หนักๆ เขาก็หนีโรงเรียนบาง อะไรบาง อยางนี้เปนตน  

ทำใจใหมันสงบ 

การปฏิบัติ น้ันไม เฉพาะในสถานท่ี วัด แมอยู ท่ีบ านเราก็ทำไดอยางสบาย 

พระพุทธเจา พระองคสอนวา การทำสมาธินั้นทำไดทุกอิริยาบถ ยืนก็ทำได นั่งก็ทำได นอน



๒๗๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

ก็ทำได กินหรือทำงานอยางอ่ืนอยูก็ทำได คือตั้งสติกำหนดวา เวลานี้เราทำอะไร ใหรูวา  

เราทำสิ่งนั้นสิ่งนั้น นี่แหละเปนทางที่จะนำใหจิตใจน้ันไดมาฝกใฝในรางกาย ไมสงออกนอก 

ทีนี้การงานที่เรากระทำไปนั้น จะเปนทางกายก็ดี หรือทางวาจาก็ดี เพราะใจเปนผูสั่ง ใจเปน

ผูบังคับบัญชาใหกระทำ ทีน้ีความทุกขมันเกิดขึ้น ก็ใจเปนผูเปนทุกข สวนสังขารคือรางกาย

ของเรานั้น เปนแตเพียงวาผูรับใชของจิต จิตมันจะใชใหเดินก็ตองเดิน ใชใหนั่งก็นั่ง เหมือน

อยางเด๋ียวน้ี จิตมันบังคับใหเราน่ัง เราก็ตองนั่ง ทีนี้เมื่อนั่งแลวเราก็ตองดูวาเรานั่งทำไม  

เพื่อประโยชนอะไร จึงมานั่งใหปวดแขงปวดขา ปวดหลังปวดเอวอยูอยางนี้ นี่เรียกวาตัวกิเลส 

คือมารมันเขามาผจญ อยากจะใหเราเลิกจากการนั่ง ใหไปเดิน หรือใหไปพักผอนอยางใด

อยางหนึ่ง  

เมื่อเรารูวามันเปนเชนนี้ เราก็อาศัยสติ คือ พี่เล้ียงน่ันเอง และความรูเรียกวา 

สัมปชัญญะตามภาษาบาลี เรียกวารูตัวอยูเสมอ วาเราทำอยางนี้ๆ ทีนี้จิตมันก็อยูกับการ

กระทำของเรา สวนที่เรียกกันวากิเลส ตัณหาราคะ เหลาน้ีก็เกิดอยูท่ีใจ เชนอยางสมุทัย    

ก็ ไดแก ตัณหาทั้ง ๓ คือ กามตัณหา ความใครในกาม ภวตัณหา ความอยากมี อยากเปน 

วิภวตัณหา ความไมอยากมี ไมอยากเปน น่ีเปนธรรมชาติของกิเลสท่ีจะเปนเหตุใหเรา   

หวั่นไหวตอโลกธรรมทั้งหลาย มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ซึ่งจะมาจูงใจของเรา ใหเขวไปจาก

การปฏิบัติธรรม เมื่อเราตั้งสตินำมันอยูเสมอก็จะตองปลอยวาง เมื่อปลอยวางไดแลว จิตของ

เราก็วางจากอารมณสวนนั้น ก็มาอยูในคำที่เราวาพุทโธ พุทโธ คืออยูที่ใจนี่เอง แตไมใชวาฟง

ที่หลวงปูไดแนะนำน้ี จะทำใจใหมันสงบอยางที่พูดนี่ ยอมเปนไปไดโดยยาก ตองทำบอยๆ 

ตองฝกบอยๆ  

ติดสมมตินิยม 

เราเกิดขึ้นมาไดอยางไร มาดวยอะไร ดวยผลของบุญกรรม คือ กรรมที่เราไดกระทำ

ไวตั้งแตชาติปางกอนนั้น ดลบันดาลใหเราไดมาเกิดเปนมนุษย หรือเปนคนเขาก็เรียก   

เพราะหลายๆ อยางมาผสมกัน มาคนเขากันมันก็เปนกอนอันหนึ่ง ทีนี้เราก็มาพิจารณาถึง

ธาตุทั้ง ๔ มี ดิน น้ำ ไฟ ลม ซึ่งผสมกันเขา เปนกอนอันหนึ่ง แลวก็มีดวงวิญญาณคือ   

ดวงจิต เปนผูครอบครองอยู แลวก็เรียกวาเปนมนุษย เปนหญิงเปนชาย ตามสมมตินิยม   

โดยสวนมากคนเราทุกคนมาติดอยูสมมตินิยม สมมติวาเปนอยางนั้น สมมติวาเปนอยางนี้ 

มันก็มาติดกันอยูที่ตรงนี้หละ  
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ทีนี้เมื่อจิตมันมาติดอยูอยางนี้ ทำอยางไรจิตของเราจึงจะละได แลวก็มาพยายาม

อยางที่ทานทั้งหลาย มาทำทั้งเชา ทั้งกลางวัน ทั้งเย็นอยูนี่ พยายามละสมมตินิยม คนเรามา

ติดอยูสมมติ ติดอยูนิยมนี่แหละ ถาพูดตามหลักธรรมะ ก็เรียกวา โลกธรรม โลกธรรมทั้ง ๘ 

มี ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ๔ อยางนี้เปนสิ่งที่คนทุกคนปรารถนา เมื่อไดลาภแลวก็อยากได

ยศ ไดตำแหนง ถาเปนฆราวาส ก็ไดตำแหนงการงานหรือยศทางหนาที่ เชนอยางเปนทหาร 

ตำรวจ ก็มียศเปนอยางนั้น อยางนี้ จนกระทั่งถึงสูงสุด คือ นายพล ก็พยายามมาติดกันอยูนี้ 

แยงชิงกันเอาไป  

ตองเอาปจจุบัน  

พวกเราเปนคนธรรมดา เราทำงานเปนขาราชการ หรือเปนพอคา ประชาชน หรือ

เปนลูกจางอะไรก็ตามที มีหนาที่ ที่เราจะตองทำ ก็ทำไปเฉพาะเวลางานที่เราทำ เมื่องานนั้น

เสร็จแลว กลับมาถึงบานถึงชอง รับประทานอาหาร ชำระรางกายสมบูรณสะอาดแลวเวลา 

จะเขาหลับเขานอน ก็ไหวพระสวดมนตเทาที่จำได นอกจากนั้นจะนั่งพับเพียบหรือจะนั่ง   

ขัดสมาธิ แลวก็ตั้งสติกำหนดดูจิตใจของเรา ทวนกระแสอยางท่ีไดกลาวแลวเบ้ืองตนวา    

แตเชาถึงเวลานั่งจะนอนนี้ เราทำอะไรบาง ทางกาย ทางวาจา และทางใจมันคิดอะไรบาง 

ใหทวนกระแส สวนที่มันเปนอดีต คือ ที่มันลวงไปแลว ใหมันระลึกไดเทาที่มันจะได 

ถาจิตมันสงบ มันเกิดขึ้น มันผุดขึ้นมาเอง ผุดขึ้นมาเรื่องนั้นเปนอยางนั้น เปนอยาง

นั้น ทีนี้ตอนั้นไป เมื่อมันเกิดขึ้นมาอยางนี้ เราก็ตั้งใจวา นั่นเปนสิ่งที่ลวงไปแลว เอากลับคืน

มาไมได เราก็ตองเอาปจจุบัน คือในขณะที่เรานั่งอยูนี้ เดี๋ยวนี้เรานั่งทำอะไร นั่งกำหนดดูจิต

วามันจะคิดไปถึงอารมณสวนไหน ก็ใหมันรู ผูปฏิบัติธรรมนั้นตองการจะรูจิตของตนเทานั้น 

มิใชวาจะตองการ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มิใชวาจะตองการ นินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ 

อะไรพวกเหลาน้ี คือเราตองการเพ่ือจะใหรูวาสิ่งทั้ง ๔ คูหรือ ทั้ง ๘ ประการนี้ คนโดย  

สวนมากเปนผูที่ตองการมาก ทีนี้เรามีฐานะเพียงแคไหน ก็ใหยินดีเพียงแคน้ัน ไมตอง

ทะเยอทะยาน ถาเราทะเยอทะยาน ก็เปนตัณหา คือ ความอยากเขามากั้นจิตของเราไมให

เปนสมาธิได  

เมื่อเปนเชนนี้ เราก็พยายามทำทุกวันๆ พยายามละ จะละไดวันละเล็ก ละนอย 

หรือไดชั่วขณะ ๕ นาที หรือ ๑๐ นาที ก็ยังดี คือหมายความวา การงานที่เราทำมาแลวนั้น 
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เราไมนึกถึง พูดกันอยางงายๆ เราไมนึกถึง นึกวาเวลาน้ีเราทำความดี ทีน้ีความดีน้ันก็คือ

จิตใจมันสงบ สงบจากอารมณทั้งปวงท่ีเปนอดีตลวงไปแลว โดยสวนมากจิตของเรานั้น   

เม่ือเรามานั่งอยูอยางนี้ ชอบคิดถึง อตีตารมณ คือ อารมณท่ีลวงไปแลว หลายๆ วัน   

หลายๆ ป มันก็นึกขึ้นมา แตทีนี้จิตก็ไปติดอยูน้ันนะ ทีน้ีถามันติดแลว มันก็คิดไป คิดไป 

คิดไป ผลสุดทายก็ลืมตน วาเวลานี้เราทำอะไร ลืมปจจุบันไป ไปติดอยูกับอดีต หรืออีก

ประการหนึ่งมันก็คิดไปขางหนา วาอยากจะร่ำรวย อยากจะมีตำแหนงการงานใหสูงสงขึ้นไป 

เนี่ยจิตมันเดินอยูอยางนี้  
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บุญกุศล 

ทรัพยอันเลิศเลอคา 

อริยทรัพย 

เราไดพากันเสียสละกิจการงานทางบานออกมาสรางคุณงามความดี เราท้ังหลาย  

ไดมาปฏิบัติเชนนี้ถือวาเปนผูที่มาหากำไรแหงชี วิต เปรียบประดุจประหน่ึงวาพอคา       

เขาคาขาย เมื่อเขาลงทุนไปแลวก็ตองการกำไรฉันใดก็ดี ทานท้ังหลายไดมาลงทุนใหทาน 

รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ดังท่ีทำอยูในขณะน้ี น้ีเรียกวาเปนการมาสรางทุนทรัพย     

ซึ่งเรียกวา ทรัพยภายใน ไดแกความเชื่อมั่นวา การทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว ทำตัวของเรา    

ใหเปนคนมีจิตใจอันสุจริต ประพฤติไมผิดศีลธรรมและจารีตประเพณี เพราะคนทุกคนนั้น   

มีวินัยประจำตัวทุกคน คือตองมีระเบียบ เปนคนท่ีมีความประพฤติเรียบรอย ทางกาย    

ทางวาจา ใจก็มีเมตตาธรรมแกเพ่ือนมนุษยดวยกัน ภาวนา หาคุณงามความดีใสตนใหมาก

ที่สุดเทาที่จะมากได  

ในวาระนี้ ทุกๆคนนั้นที่ไดมาประพฤติปฏิบัติธรรม ไดเสียสละกิจการงานทุกส่ิง   

ทุกอยาง ทำใจของเราไมใหเปนหวงแมบานชองมันจะเปนอยางไรก็ชางมัน เพราะในขณะนี้

เราตองการที่จะสรางตนใหเปนคนดี มีทรัพยคืออริยทรัพย ทรัพยอันประเสริฐ ซึ่งเกิดขึ้น   

กับดวงใจของเรา ตกน้ำไมไหล ตกไฟไมไหม โจรผูรายจะมาแยงชิงเอาไปก็ไมได เพราะฝง

อยูในดวงใจของเราแลว  

บุญเปนชื่อแหงความสุข  

เราทั้งหลาย ที่มาปฏิบัติธรรมน้ีก็เน่ืองมาจากศรัทธาคือความเชื่อ เชื่อวาการปฏิบัติ

ธรรม ก็คือการทำบุญ คำวาบุญน้ันเปนชื่อแหงความสุข คือความสุขใจ เมื่อใจเปนสุขแลว 

กายก็พลอยสุขไปดวย ทีน้ีการปฏิบัติธรรมะนั้นถาเราไดปฏิบัติตอเนื่องกันไมใหขาดสาย     

ก็สามารถที่จะทำลายความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเปนขาศึกภายในใหหางไกล   

ออกไปไดวันละเล็กละนอย นั่นก็ชื่อวาเปนผูตั้งใจที่จะทำใจของตนใหสงบระงับดับจากบาป

ทั้งปวงได ถาบุคคลผูใดกระทำไดเชนนี้ บุคคลผูนั้นชื่อวามีคุณงามความดี ทำใจของตน   
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ใหมั่นคงถาวร ไมใหหวั่นไหวไปตามโลกธรรม นำจิตใจของเราใหมีศรัทธายิ่งๆ คือมีความ

เชื่อม่ันนั่นเอง ถาผูใดปลูกความเชื่อมั่นไดอยางถาวรมั่นคง ผูน้ันไดชื่อวา ปฏิบัติในธรรม   

คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยจริงจัง  

ภายนอก 

พุทโธ แปลวา ผูรู คือ รูทุกส่ิงทุกอยาง เชน อยางสมเด็จพระผูมีพระภาคฯ และ 

พระอริยสงฆ สาวกทั้งหลาย ทานรูแจงแทงตลอดในสัจธรรมทั้ง ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ 

มรรค ทานพิจารณาไดตลอดปลอดโปรง จิตใจของทานก็ไมไดไปยึดอารมณภายนอก คือ  

อยูในตัวของทานน่ันเอง เกิดความสวางไสวอยูในใจ เพราะธรรมชาติจิตนั้นเปนธรรมชาติ   

ที่ใสสะอาดปราศจากสิ่งโสโครกทั้งหลาย ประดุจประหนึ่งวาน้ำที่ใสสะอาด ถามีสีลงไปปน

เปนสีเขียว สีแดง อะไรก็ตามน้ำนั้นก็แปรปรวนไปตามสี สวนจิตใจของมนุษยเรา ถามี   

ความโลภ ความโกรธ ความหลง เขามาฝงอยูในใจ ใจมันก็ยึด คือ ความอยากได ไมมีที่ 

สิ้นสุดเปรียบประดุจประหนึ่งวา น้ำมหาสมุทรทะเลอันกวางใหญไพศาล ฝนตกลงมาใน    

ที่ดอนก็ไหลไปสูมหาสมุทรทะเลฉันใด กิเลสอาสวะทั้งหลายก็ไหลเขามาสูจิตใจของเราฉันนั้น 

ดังน้ันเราที่มาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็เพื่อตองการที่จะชำระสิ่งเหลานั้นใหมันหมดไปจาก

จิตใจของเรา แมไมหมดในวันน้ีก็ในวันตอๆ ไป สิ่งทั้งหลายเหลานั้นมันก็หายไปวันละเล็ก 

ละนอย นานๆ เขาก็รวมกันเปนกอนใหญหรือกองใหญขึ้นมา จิตใจนั้นนิ่งไมไดยึดไมไดถือ 

ในสิ่งทั้งปวง เชน สมมติวาเรามีเงินทองขาวของตางๆ เปนจำนวนมากมาย เวลาตายไป

ส่ิงของเหลาน้ันก็เอาไปไมได ถาจิตสำนึกไดอยางนี้เปนผูท่ีไมประมาท สามารถท่ีจะชำระจิต

ไมใหมันยึดไมใหมันถือวานั่นเปนของๆ เรา นั่นเปนสิ่งที่เราหามาไดจะตองเปนของๆ เรา  

ถาเราพิจารณาใหละเอียดลออลงไปแลววัตถุเหลานั้นเปนแตเพียงวา ของภายนอกมาอาศัย 

ชั่วชีวิตหนึ่งเทานั้น  

สั่งสมทรัพยภายใน 

การที่ทานทั้งหลายไดกระทำบุญกุศลในวันนี้ก็เรียกวาเปนการสรางสมหรือส่ังสม

ทรัพยภายในอันฝงไวในดวงใจของพวกทานไมมีวันเสื่อมหาย แมถึงเราจะตายไปแลว     

คุณงามความดีอันนี้ก็จะตองติดตามดวงจิตไปทุกขณะในอนาคตขางหนาหรือในปจจุบัน   
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อยูดวยกันก็เปนสุข มีความสมานสามัคคีเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยางวันนี้ จงตั้งใจฝกหัดจิต

ของตนใหเปนสมาธิ คือจิตแนวแนอยูในอารมณอันเดียว คืออยูในคำวา พุทโธ คำเดียว

เทานั้นถาทำไดอยางนี้ก็ชื่อวาเปนศิษยของพระพุทธเจา เพราะสมัยปจจุบันนี้สิ่งแวดลอม   

ทั้งหลายนอมเอาใจของเราใหออกหางจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อทาน     

ทั้งหลายไดหันหนาเขามาสูวัดวาอารามและไดตั้งใจฟงธรรมและปฏิบัติจิตใจของตนใหละจาก 

ส่ิงที่เศราหมองซึ่งมันดองอยูในจิตตสันดานของเรามาตั้งหลายภพหลายชาติใหปราศจากไป 

ในที่สุดทานทั้งหลายก็จะไดรับผล คือความสุขกาย สบายใจ ประกอบดวยพรชัยทั้ง        

๔ ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน ทุกๆ ทานเทอญ  

ลาภอันประเสริฐ 

การที่เราไดเกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา ถือวาเปนลาภอันประเสริฐ เกิดมา

แลวมีอวัยวะรางกายครบสมบูรณบริบูรณนี่ก็เนื่องมาจาก “บุพฺเพกตปฺุญตา คือ บุญที่เรา  

ไดกระทำไวตั้งแตในปางกอน” ไดตามสนับสนุนสงเสริมเพิ่มเติมใหเรามีศรัทธาความเชื่อมั่น

วาการปฏิบัติธรรมนี้ยอมไดผลอยางจริงจังไมมีอะไรที่จะเปรียบได ดังนั้นอาตมาจึงได     

ยกขึ้นวา “สทฺธา สาธุ ปติฎฐิตา ศรัทธาตั้งมั่นแลว ยอมยังประโยชนใหสำเร็จ” ประโยชน  

ในชาตินี้ และประโยชนในชาติหนา  

ในขณะใดที่จิตใจของผูปฏิบัตินั้น ไดรับความสงบเยือกเย็น คือ นิ่งอยูในอารมณ  

อันเดียว เปนเอกจิต เอกธรรม อันจะนำใหใจนั้นนิ่งไมยึดในอารมณภายนอก นั่นเปนผลแหง

การปฏิบัติธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับใจของบุคคลผูที่ปฏิบัติแตละคน แตละคน  

ดังน้ันการปฏิบัติน้ันไมใชเฉพาะแตภายในสถานท่ีวัดแมเราจะอยูบานหรืออยูท่ีไหน

ก็ตามพระพุทธเจาสอนใหเราปฏิบัติได ในอิริยาบถทั้ง ๔ มีการยืน การเดิน การนั่ง การนอน 

เปนตน ถาทุกคนทำไดอยางนี้ เรียกวาเปนผูสรางสติขึ้นใหเปนปกแผนแนนหนาขึ้นมา เมื่อมี

สติแลวชื่อวาเปนผูปฏิบัติธรรมไดผลจริง ทำอะไรก็รูสึกวามันไมผิดพลาดเปนไปดวยความ

สะอาดและผองใส จิตใจนั้นก็เอิบอิ่มมีปติ คือ ความยินดีในการปฏิบัติอยูเสมอ  

ทานทั้งหลายไดมาปฏิบัติวันละเล็กละนอยนั้นก็นับวาเปนบุญเปนกุศลเปนผลบุญ   

ที่เราไดมาตั้งแตชาติปางกอนตามสนับสนุนใหทานทั้งหลายเกิดมีความเชื่อมั่นขึ้นในใจ    

ของตนเองวา การปฏิบัติธรรมนี้เปนการปฏิบัติเพื่อท่ีจะนำตัวของตัวใหพนจากกองทุกข 
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เพราะบรรดาสัตวทั้งปวงน้ันยอมเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารไมมีท่ีส้ินสุด เกิดแลวก็ตาย 

ตายแลวก็เกิด แตวาการเกิดน้ันที่เราเกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนานี้นับวา เปนลาภ 

อันประเสริฐ เมื่อเกิดขึ้นมาแลวเราก็ไดมาพบคำสอนของพระพุทธเจาซึ่งหาไดโดยยาก    

เมื่อเรามาพบเชนนี้แลวเราก็ไดพากันตั้งใจมาฝกฝนอบรมจิตใจของตนวันละเล็กละนอยเทาที่

เราจะทำได  

ตกน้ำไมไหล ตกไฟไมไหม 

แมวาจะมีเงินทองขาวของมากๆ คนละเทานั้นลานเทานี้ลานรอยลานพันลาน   

หมื่นลานอะไรก็ตามที สิ่งเหลานั้นเปนเครื่องที่ทำใหใจของเรานั้นไมสงบ คือมันกลัวแตเขาจะ

มาแยงชิงเอาไป  

ถาทรัพยภายใน คือศรัทธาและศีลธรรมที่มีในใจของเรานี้ ตกน้ำไมไหล ตกไฟ   

ไมไหม โจรผูรายก็แยงชิงเอาไปไมไดเพราะมันอยูในดวงจิตของเรา เมื่อเราจะจากโลกนี้ไป 

คือ หมายความวา เราตาย กอนที่จะตายนั้น ภาคปฏิบัติคือการรักษาศีลที่เราไดรักษาศีล ๕

ก็ดี ศีล ๘ ก็ดี เปนครั้งเปนคราวหรือรักษาเปนนิจศีล เวลาจะตายจิตนั้นจะตองคำนึง    

ถึงวาเราเคยไดใหทาน เคยรักษาศีล เคยฟงพระธรรมเทศนา เคยภาวนาอบรมจิตใจของตน 

ใหปราศจากมลทินโทษทั้งหลายนั้น ยอมมาปรากฏในดวงจิตของเรานึกอยู  

ถาในขณะน้ันจิตออกจากรางของเราในเวลาท่ีจิตนึกถึงสวนบุญ สวนกุศล ท่ีทุกๆ 

คนไดบำเพ็ญไวจะนอยหรือมากก็ตามที จิตจะตองไปยึดอยูในอารมณอันนั้น เมื่อไปกอภพ 

กอชาติ ในชาติหนานั้น บางทีถาจิตคิดแตในบุญกุศล ก็ไดกลับมาเกิดเปนคน คือ เปนมนุษย

อีกแตเปนมนุษยที่บริสุทธิ์ และมีทรัพยสมบัติมาก ในฐานะที่ดีดวยบุญกุศลอันนั้นที่ได    

ตามสนับสนุน  

ดังนั้น ทานทั้งหลายไดหาทรัพยภายในไวเชนนี้ ก็เรียกวาเปนกำไรของชีวิตที่เราเกิด

มาในชาติหน่ึงๆ เทากับวาเรามาคาขาย เราไดตนทุนมาจากมารดา บิดา ครบบริบูรณแลว 

จากนั้นเราก็มาสรางสมอบรมเพิ่มเติมตอไปอีก บุญน้ันก็ย่ิงเพิ่มมากขึ้นและตัวของเราจะเปน 

ผูที่ยึดถือบุญน้ันไว ทำใหจิตใจเบิกบานหรรษา มีความสงบเยือกเย็นไมคิดไปในทางที่ชั่ว  

และตั้งใจจะทำแตความดีเรื่อยไป  
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ตายชนิดปกปด  

ทรัพยภายในน้ีหาไดยาก สาเหตุเปนเพราะคนโดยสวนมากติดทรัพยภายนอก     

ซึ่งเปนอามิส แมจะมีเงินทองขาวของจนนับไมถวนเปนเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตามที ถาเรา    

ใชปญญาพิจารณาใหดีพรอมทั้งลองตั้งสติและสัมปชัญญะ นั่งกำหนดอยูเปนปจจุบันทวน

กระแสจิตของเรากลับไปตั้งแตเราเกิดหรือคลอดออกมาจากทองมารดาของเรานั้นเปนอยางไร

บาง เทาที่จะระลึกไดพบวา เราเกิดมาแตตัวเปลาๆ ไมไดมีเสื้อผาอาภรณ เงินทองขาวของ

ติดตัวมาดวย ติดมาแตอวัยวะรางกายซึ่งเรียกวาเบญจขันธ มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร   

ซึ่งติดมา แลวก็มีวิญญาณ คือ จิตใจเปนผูบังคับบัญชา ตอมารางกายของเรานั้นก็แปรปรวน

ไปตามธรรมชาติเพราะจะใหมันอยูคงที่ไมได ซึ่งตกอยูในลักษณะทั้ง ๓ ประการ คือ อนิจจตา 

เปนของไมเที่ยง ทุกขตาความเปนทุกข อนัตตตาความไมใชตัวตน ก็เปนทุกขก็ตามมา

เร่ือยๆ แตเราทั้งหลายไมไดหวนระลึกดูวารางกายของเรานั้นเปนอยางไร มีแตดีใจวาเจริญ

เติบโตขึ้นตามลำดับ จากวัยเด็กสูวัยหนุมสาวจนกระท่ังเขาสูวัยชรา รางกายของเราน้ันตาย

ไปชนิดที่วาเรามองไมเห็นเรียกวาตายชนิดปกปด เมื่อคิดไดเชนนี้เราจึงตองการคนหา  

ความจริง คือ สัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาอันเปนของจริง มีอยูจริง แตพวกเรา     

ไมเขาใจ ไมฉลาดและไมสามารถที่จะคนคิดแสวงหาขึ้นมาได  
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เนกขัมมะบารมี 

ความดีอันขาวบริสุทธิ์ 

ใจเปนใหญ 

ดังน้ันทานทั้งหลาย ขอใหมีความสุขกายสบายใจ ไดปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งจะยกขึ้นในเบื้องตนวา “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” ธรรมเปน   

ที่รักษาบุคคลทุกคนใหอยูเย็นเปนสุข มีความสุขกายสบายใจ ไดตั้งใจทำชีวิตของตนใหเปน

ผล คือ มีความสุข ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ขอสำคัญ ใจของเรา ใจเปนใหญ ใจเปน

หัวหนา ใจเปนผูบังคับบัญชา ใหกาย วาจา ทำอยางนั้น บัดนี้เราไดบวชเปนชีพราหมณแลว 

ใหตั้งใจภาวนา เอาสติกำหนดจิตใจวา ในวันหนึ่งๆ นับตั้งแตตื่นขึ้นมา ใจไดคิดอะไรบาง 

วาจาไดพูดอะไรบาง กายไดทำอะไรบาง ใหเราระลึกนึกถึงอยูเสมอวา “พุทโธ คือ เปนผูเบิก

บาน” ไดแกพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเปนพระบรมครูของเราทั้งหลาย ถึงแมวาพระองคจะ

เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแลวก็จริงอยู แตคุณงามความดี คือ ธรรมะคำสอนของ

พระองคยังประทับอยูในจิตใจของพวกเราจะทำอะไรซ่ึงมันเปนส่ิงท่ีไมดีไมงาม ก็ละเวนตาม  

ที่โอวาทพระพุทธเจาไดสอนไววา “สพฺพปาปสฺส อกรณํ” การไมกระทำบาปนี้ประการหนึ่ง 

“กุสลสฺสูปสมฺปทา” การยังกุศล คือ ความเฉลียวฉลาดใหถึงพรอม “สจิตฺตปริโยทปนํ”    

การยังจิตของตนใหผองใส น้ีเปนคำสอนของพระพุทธเจาอยางยอๆ เราก็นำเอามาประพฤติ

ปฏิบัติตามแลวก็ไดรับความสุข มีความสุขกายสบายใจ  

ใหตั้งใจปฏิบัติในปจจุบัน  

ดังน้ันในวันน้ีหลวงปูไดอุตสาหพยายามมาเยี่ยมญาติโยมในงานนี้ เมื่อมาเห็น

ญาติโยมนุงขาวหมขาว ก็มีความปลื้มปติยินดีเปนอยางยิ่งทุกสิ่งทุกอยางท่ีผานไปก็ใหไปตาม

อากาศ ใหตั้งใจปฏิบัติในปจจุบัน ในปจจุบันเราทำดี ในอนาคตก็ตองเปนคนดี มีศีลธรรม

ประจำใจ ถาตั้งใจรักษาใหดี เมื่อเราละจากโลกนี้ไป เราก็ไดมีดวงวิญญาณนั้นไปตั้งอยู   

หรือไปประดิษฐานอยูในโลกสวรรค อันเปนท่ีปรารถนาของคนท่ัวไป จัดวาเปนทรัพยภายใน 

สวนทรัพยภายนอก คือ เงินทองขาวของ ไรนาสาโทอะไร เราก็เวลาหมดลมหายใจก็เอาไป 

ไมได สวนที่จะเอาไปได ก็คือบุญกุศลที่เราทำอยู ณ บัดนี้ เปนเครื่องที่จะติดตามดวงใจของ

เราไปทุกหนทุกแหง  
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ความไมประมาท 

การใชชีวิตที่คุมคา 

เราจะเอาอะไรไป  

อยางครูบาอาจารยทานสำเร็จมาหลายทาน หลายองคแลว ก็เพราะปฏิบัติธรรมะ 

คำส่ังสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ท้ัง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธรวมลงอยูท่ีเบญจขันธ   

คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พระไตรปฎกก็อยูในใจ เพราะฉะนั้นใหเรารักษาใจ

ของเราใหมั่นคงตอไป แลวจะไดรับผลคือความสุข ความเจริญในใจของเรานั้นแล ถาใจมัน

สงบระงับแลว มันละจาก ความอยากได คือไดทรัพยสินเงินทองมามาก เทาไรกี่ลานๆ  

เวลาหมดลมหายใจ ก็เอาไปดวยไมไดทิ้งไวกับลูกกับหลาน ลูกหลานก็ผลาญหมด เพราะฉะนั้น 

ขอใหญาติโยมทุกคน นำไปพินิจคิดพิจารณาวา เราจะเอาอะไรไป คือส่ิงเราจะเอาไปคือ  

คุณงามความดี ที่เราไดใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ทำจิตใจของตนใหผองใส 

ตั้งใจปฏิบัติทุกวันทุกเวลา สนฺทิฏฐิโก เปนผูเห็นเอง ไมตองมีคนอ่ืนบอก อยางท่ีเราสวด 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมนั่นเอง เพราะฉะนั้น จึงขอใหญาติโยม ตั้งใจพิจารณาปฏิบัติ

ตนใหพนจากความทุกขยากลำบาก โดยประการทั้งปวง ใหทำจิตใจใหเลื่อมใส ใหสุขกาย

สบายใจ  

สิ่งที่เราจะเอาไปได 

เราทวนกระแสไปถึงเราเมื่อเกิดมาเบื้องตน ผาสักชิ้นหนึ่งก็ไมมีมาแตตัวเปลา ทีนี้

เม่ือเราจะจากโลกนี้ไปก็ไปตัวเปลา ขาวของเงินทองบานชองเรือกสวนไรนา อะไรท่ีเราหาไว

สำหรับใชประจำชีวิตประจำวัน เมื่อหมดลมหายใจ คือ ตายน้ัน ส่ิงเหลาน้ันเอาไปไมได   

ทุกๆ คนไมวาจะเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี มีเงินจนลนฟา ลนแผนดิน เมื่อหมดลมหายใจ คือ

ตายแลว ก็ทิ้งไวกับโลก ซึ่งทานทั้งหลายก็ทราบอยูในใจดีแลววา เงินทองขาวของนั้นก็ชั่วชีวิต

หนึ่งที่เราจะบำรุงชีวิตเทานั้น  

เมื่อตายไปแลวคนอื่นเขาก็เอาไปใช เราไมไดอะไรสักอยาง สิ่งที่เราจะเอาไปไดนั้น 

ก็คือ บุญกุศล ผลที่เราไดมาปฏิบัติอยู ณ บัดน้ี ถาใจสงบระงับดับกิเลสได เราก็จะไดผล 

แหงการปฏิบัตินั้น ถาพูดเปนภาษาชัดๆ คือ สามารถขจัดความเศราหมองในจิตใจได ถาจิต
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เราไมเศราหมอง จิตผองแผว นั่นเรียกวาจิตไดฝกฝนอบรมแลว “จิตตํทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่

ฝกฝนอบรมแลว ยอมไดรับความสุข”  

สติปฏฐาน ๔  

ทำอยางไรจิตของเราจึงจะเปนกลางได ไมใหมันยึดสูงยึดต่ำ ใหมันอยูตรงก็ไดแก 

สติ คือ ความระลึกได สัมปชัญญะ ความรูตัว ๒ อยางนี้ เปนจุดสำคัญ เราจะทำอะไร   

จะเปนงานหยาบก็ตาม งานละเอียดก็ตาม ถาขาดสติแลวก็จัดวาเปนผูประมาท ทำอะไรก็

พลั้งเผลอ บางทีเดินไปก็สะดุด ทำงานก็พลาด นี่เพราะขาดสติ  

ดังน้ัน พระพุทธเจาจึงสอนใหบรรดาพุทธสาวกและพุทธศาสนิกชนท้ังหลายใหพากัน

เจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ เปนหลัก คือ กาย เวทนา จิต ธรรม สติระลึกอยูในกาย ระลึกอยู   

ในเวทนา ระลึกอยูในจิต ระลึกอยูในธรรม เปนขอๆ ไป ๔ อยางนี้เปนพื้นฐานแหงการที่จะ

ทำจิตใจของเราใหละจากกิเลสอาสวะ ซ่ึงมันดองอยูในกมลสันดานของเรา ทำจิตใจของเรา

ใหเศราหมองเปนระยะเวลานาน เมื่อการใดเรามาพิจารณาได เราจึงจะรูสึกวาเรานี้ยังมี 

กิเลสหนา ปญญาหยาบ ยังไมรูวาจิตใจของเรานั้นมันเปนอยางไร ถาพิจารณาใหละเอียดลง

ไปไดเมื่อไหร เราจะไดเห็นความสดใส แจมแจงของจิตเรานั้นวาเปนจิตที่สะอาดปราศจาก

กิเลสอาสวะทั้งหลาย เปนจิตที่ผองใสอยางแทจริง  

เมื่อทำไดเชนน้ี เรียกวาเปนผลแหงการปฏิบัติธรรม ซ่ึงเกิดขึ้นในใจของแตละบุคคล

ไมสามารถบอกใหผูอื่นเชื่อไดวาจิตเปนเชนไร เมื่อยังไมเปนก็ไมเชื่อ เพราะฉะนั้นตองรูเฉพาะ

ตัวของตัวเอง  

อุปาทานขันธ  

กอนที่เราจะเกิดมาเปนมนุษยไดนั้น เราจะตองไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานหลาย   

ชาติภพ เมื่อชาติสุดทายที่เราไดมาเปนมนุษย เราตองตั้งสติ คือความระลึก สัมปชัญญะ 

ความรอบรูหรือความรูตัว ระลึกนึกพิจารณาตนเองอยูเสมอวา บัดนี้เรามีคุณงามความดี 

เพียงพอหรือไม ถาไมก็ใหพยายามสรางวิริยะบารมีขึ้น คือ มีความพากความเพียร มีการ 

ไหวพระสวดมนต นั่งกำหนดจิตใจของตนวา ขณะนี้จิตของเราคิดถึงอารมณอะไร ซึ่งจะผาน

เขามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น และใจเปนผูยึดถือ พระพุทธเจาจึงใหชื่อวา อุปาทาน
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ขันธ คือใจเปนผูถือมั่น เชนถือมั่นรางกายของเราวา ขณะนี้รางกายของเรายังเขมเข็ง จะเดิน

ไปแหงใดก็ไดสะดวกสบาย เรามาพิจารณาดูกายของเราใหเห็นวา เปนเพียงรูปรางหรือ   

กองขันธ ๕ อันหนึ่ง เชนอยางรูป ซึ่งเราไดรางกายมานี้ เมื่อพิจารณาถึงเวทนา เรานั่งนานๆ 

ก็มีการปวดแขงปวดขา สัญญา คือ ความจำไดหมายรู ดังนี้เปนตน  

ทุกคนถามาพิจารณาใหชัด ใชปญญาวินิจฉัยลงไปวา เราเกิดมาชาติหน่ึงนั้น    

ชีวิตของเราจะเปนอยูไดนานเทาไร เราก็ทราบไมได เทาที่ชีวิตลวงไปๆ ถึงขณะนี้ เราลอง 

นึกตั้งสติ หวนระลึก นึกถึงตั้งแตเราคลอดออกมาจากทองของแม มาจนกระทั่งถึงบัดนี้   

อายุบางทานก็อยูในระหวางกลางคน บางทานก็อยูในปจฉิมวัย คือ ๔๐, ๕๐ ขึ้นไป     

สังขารรางกายน้ัน เวลาจะเดินจะเหินนั้น แข็งแรงเหมือนอยางที่เปนหนุมเปนสาวหรือไม 

ความแข็งแรงน้ันมันลดไปๆ เรามาพิจารณาไดอยางนี้ จะไดชื่อวาเปนผูไมประมาท เปนผู

สามารถที่จะทำตนของตน ใหเขาถึงคำสอนของพระพุทธเจาทานสอนในหลายแงหลายมุม 

เมื่อเรายอใหสั้นมาพิจารณาถึงตัวของเราเองวา เราจะมีชีวิตจิตใจอยูไปไดเพียงแคไหน    

ถามองในอนาคตวา รางกายของเรา คือ ชีวิตความเปนอยูนี้ สั้นเขาทุกวันๆ เมื่อถึงวันที่ 

หมดลมหายใจนั้นก็เรียกวา ตาย ในขณะน้ีเราก็ตายอยูทุกเวลานาที หายใจออกก็ตาย 

หายใจเขาก็ตาย แตวาตายชนิดน้ี เรียกวาตายชนิดที่ปกปด ถาเราไมคิดใหดีก็ไมรูวาตาย   

คือ ความแกชรา มันนำไปอยูทุกขณะ ไมมีเวนวาง  

เรากำลังทำอะไรอยู 

เวลาเรามาปฏิบัติธรรม ความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้น ก็เบาบางไปทุกวันๆ 

เราก็จำเอาไว เมื่อกลับไปถึงบานถึงชองแลวก็ใหฝกและปฏิบัติอยูอยางนี้ ในขณะที่จะหลับ 

จะนอนก็ไหวพระสวดมนตเทาที่เราจำได แลวก็ตั้งใจระลึกนึกถึงพระพุทธ พระธรรม     

พระสงฆ นั่งกำหนดดูที่ลมหายใจเขาออก วามนุษยหรือสัตวที่มีลมหายใจ ถาหมดลมหายใจ

เมื่อไหร รางกายน้ีมันก็แตกสลาย คือตายนั้นเอง มนุษยเราโดยสวนมากอายุไมถึง ๑๐๐ ป 

อยางมากก็ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ป เศษๆ ก็จะตองจากโลกนี้ไปแลว เราถามตัวของเราดูวา      

คุณงามความดีนั้นมีพอแลวหรือยัง ใจมันจะตอบวายัง ถายังแลวทำอยางไรถึงจะไดเพิ่ม   

ขึ้นมา ก็คือที่ปฏิบัติอยูปจจุบันนี้  
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ดังนั้นพระองคจึงสอนวา ปจฺจุปนฺนฺจ โย ธมฺมํตตฺถตตฺถวิปสฺสติ น่ีเปนภาษาบาลี 

เมื่อแปลเปนภาษาไทยแลวก็วา ใหมองเห็นในปจจุบัน วาเรากำลังทำอะไรอยูเราก็รูในตัว 

ของเรานั้นเอง วาบัดนี้เรากำลังฟงพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  

รีบทำเอา 

ความเปนจริงแลวรางกายของเรานี้เปนสิ่งที่สำคัญ ที่จะสรางคุณงามความดีใหมัน   

มีขึ้นในรางกายและสำคัญที่สุดก็คือใจเปนผูรับเอาไว เมื่อเรามาพิจารณาไดอยางนี้ก็ทำใหเกิด

ศรัทธา คือ ความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาวาเราจะตองจากโลกนี้ไปในวันใดวันหนึ่งก็คือ    

ตาย ไดแกการหมดลมหายใจ ถาเราไมสรางความดีไวแตยังมีชีวิตอยูเด๋ียวน้ีเมื่อเจ็บไข     

ไดปวยจวนจะหมดลมหายใจไมไดสติแลวจึงไปนิมนตพระ มาสวดมนต ทำบุญ ตัวเองก็ไมรู

วาลูกหลานทำใหทั้งนั้น ดังนั้นพระพุทธเจาจึงสอนใหพวกเรารีบทำเอาตั้งแตยังมีรางกาย  

แข็งแรงมีจิตใจเขมแข็งอยูเชนนี้ 
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หอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต (ผูปวยหนัก) 

COMPASSION INTENSIVE CARE UNIT (CICU) 

ภาพจำลอง งานออกแบบ CICU 

ที่มา หลักการ และ เหตุผล 

โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี ไดเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๔ ตลอดระยะเวลา     

ที่ใหบริการแกผูปวยกวา ๖๐ ป ที่ผานมา ถึงแมจะไดมีการปรับปรุงพัฒนา กอสรางอาคาร

เพิ่มเติมมาโดยตลอด แตก็ยังไมพอเพียง ในการรองรับปริมาณผูมารับการรักษาพยาบาล   

ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกๆ ป 
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ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงพยาบาลฯ ไดรองรับผูปวยจำนวนมาก ทั้งผูปวยใน จังหวัด

อุดรธานี และผูปวยที่สงมารักษาจากเขตพื้นท่ีจังหวัดใกลเคียง แยกเปนจำนวน ผูปวยนอก 

๗๖๐,๒๓๘ (ครั้ง) ผูปวยใน ๗๑,๑๑๕ ราย และเนื่องจากหอผูปวยหนักทางอายุรกรรม ที่มีอยู

เดิมนั้น ถูกใชงานมายาวนานเกือบ ๓๐ ป มีจำนวนเตียงเพียงแค ๑๐ เตียง จึงตองกระจาย 

ผูปวย ไปพักรักษายังหอผูปวยตางๆ อีกทั้งยังขาดอุปกรณที่จำเปน จึงทำใหการดูแลรักษา  

ผูปวยหนักโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตนั้น ไมมีประสิทธิภาพ จำตองนอนพักรักษาในหอ      

ผูปวยสามัญ จนทำใหผูปวยบางรายถึงขั้นสูญเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ 

ดวยเหตุนี้ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี จึงไดจัดทำโครงการจัดตั้ง   

ศูนยบำบัดวิกฤตผูปวยหนักทางอายุรกรรมขึ้น โดยจะทำการปรับปรุง หอผูปวยอายุรกรรม

หญิง ๑ (ตึก ตา หู คอ จมูก ชั้น ๔) ซึ่งจะยายไปอยูใน “อาคาร ๙๖ ป หลวงตา       

พระมหาบัว าณสมฺปนฺโน” เพ่ือรองรับผูปวยที่มาใชบริการ เพื่อแกไขปญหาในดานตางๆ 

ดังนี้       

ภาพโรงพยาบาลศูนยอุดรธานี ในอดีต 
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๑. จำนวนหองไอซียู มีไมเพียงพอ รวมถึงไมมีหองแยกผูปวยติดเชื้อเพียงพอ และ 

ไมพรอมที่จะรองรับผูปวยบางประเภท เชน ไขหวัดนก, วัณโรค เปนตน 

๒. เครื่องมืออุปกรณการแพทย มีไมเพียงพอ และบางสวนมีสภาพเกา ยากตอ

การซอมบำรุง และไมสามารถรองรับเทคโนโลยี ที่กาวหนาทันสมัยได 

๓. เพื่อรองรับผูปวยในแผนกอายุรกรรม ที่จะยายเขามาอยูที่อาคาร ๙๖ ป   

หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน ซึ่งยังไมมีหองไอซียูสำหรับประชาชนทั่วไป (มีเฉพาะ  

ไอซียูสำหรับพระภิกษุสงฆ สามเณร) และอยูหางไกลจากไอซียูเดิม 

๔. เพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ การวิจัย การบริการ รองรับการเปน

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิคที่ไดมาตรฐาน 



๒๙๔ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

คณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศล อายุวัฒนะครบ ๑๐๐ ป ไดประชุมปรึกษาหารือ 

เม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึง โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี ไดนำเสนอโครงการ    

จัดตั้งหอผูปวยภาวะวิกฤต และขอความอนุเคราะห สนับสนุนงบประมาณ คณะกรรมการฯ 

จึงมีดำริวาเนื่องในโอกาสอันเปนมงคลยิ่งที่พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 

เจริญอายุครบ ๑๐๐ ป ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

จึงเห็นควรจัดสรางสาธารณะประโยชน เกี่ยวกับคนไขโดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัด

อุดรธานี ที่ประชุมฯ เห็นชอบ และไดมีมติสนับสนุนโครงการจัดตั้งหอผูปวยภาวะวิกฤต 

(ICU) โรงพยาบาลศูนยอุดร ไวเปนอนุสรณแหงเมตตาท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงหลวงปูจันทรศรี 

จนฺททีโป ไดใหความอนุเคราะห อุปถัมภโครงการเพื่อบำบัดความทุกข นำความสุข มาสู   

ผูเจ็บปวย และญาติมิตร 

เพ่ือใหการจัดตั้งหอผูปวยภาวะวิกฤติแหงใหม เปนศูนยบำบัดวิกฤตผูปวยหนัก         

ทางอายุรกรรม ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสุขอยางแทจริง จึงเห็นควรจัดวางระบบ 

ICU ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล จัดหาอุปกรณการแพทย และระบบสารสนเทศท่ีจำเปน 

และทันสมัย จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทยใหเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสูงในการดูแล

รักษาพยาบาลผูปวยหนัก โดยยึดหลักเมตตาธรรม ใหการดูแลรักษาผูปวยดุจญาติมิตร    

อันเปนที่รัก จึงใหนามหอผูปวยภาวะวิกฤตแหงใหมนี้วา 
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หอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต (ผูปวยหนัก) 

COMPASSION INTENSIVE CARE UNIT (CICU) 

มาตรฐานหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต (CICU) 

ศูนยบำบัดวิกฤติ ผูปวยหนักทางอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี 

งานสถาปตยกรรม และวิศวกรรม ระบบทางการแพทย 

คณะกรรมการดำเนินงานฯ และ คณาจารยคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ไดคัดเลือกบริษัทผูออกแบบตกแตงภายใน และวิศวกรรมระบบทางการแพทย 

ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการออกแบบไอซียู ท่ีเปนมาตรฐานในคณะแพทย

ศาสตรสำคัญๆ ของประเทศไทยใหเปนผูรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงการจัดวางระบบ ICU    

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ณ ปจจุบัน และยืดหยุน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีการรักษาพยาบาล ที่เปนมาตรฐานในอนาคต 
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การจัดวางระบบโครงสราง ซีไอซียู ตามมาตรฐานสากล    

๑. ที่ตั้ง 

 ๑) สถานที่ตั้งแยกจากหนวยงานอื่นเปนสัดสวน สะดวกตอการเขาถึงบริการ 

 ๒)  มีความสะดวกในการเคลื่อนยายผูปวย ไปยังหองผาตัด หนวยรังสี หนวย

อุบัติเหตุ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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๒. พื้นที่ใชสอย 

 ๑) มีสัดสวนเตียงผูปวยวิกฤต ตอเตียงโรงพยาบาลอยางนอย ๑ : ๕๐ โดยมี

จำนวนเตียง ไมนอยกวา ๔ เตียง และไมเกิน ๑๒ เตียงตอหอผูปวย

วิกฤต 

 ๒)  เตียงนอนไฟฟามาตรฐาน ปรับระดับศีรษะ และ ปลายเทาสูงต่ำได 

 ๓) มีระยะหางระหวางเตียง ไมนอยกวา ๒ เมตร วางเตียงชิดผนังไมเกิน  

๑ ดาน ระบบอุปกรณเครื่องชวยชีวิต ติดตั้งกับโครงสรางเพดาน 

สามารถทำหัตถการ และเขาชวยชีวิตผูปวยไดสะดวก เมื่อเกิดภาวะ

วิกฤต 

 ๔) ทางเดินปลายเตียงมีความกวางไมนอยกวา ๒ เมตร สามารถนำเปลนอน 

เคลื่อนยายเครื่องมือ และอุปกรณการแพทยไดสะดวก 

 ๕) เตียงแตละเตียง อยูในหองแตละหอง ขนาดพื้นที่ พอเพียงตามมาตรฐาน              

(๑๖-๒๐ ตรม.) มีความเปนสวนตัวสงบเงียบ และลดการแพรกระจาย 

เชื้อโรคจากผูปวย สูผูปวยคนอื่น และบุคลากรทางการแพทย 

ภาพจำลอง โถงเคานเตอรพยาบาล 
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ภาพจำลองโถงพักคอยญาติ 

  ภาพจำลองหนาโถงหนาลิฟท  
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ภาพจำลองหองผูปวย 

ภาพจำลอง  หอง VIP 
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๓. การจัดโครงสราง 

 ๑) มีระบบปองกันการปนเปอนจากภายนอก และเลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพสูง 

คงทน ดูแลรักษา ทำความสะอาดงาย ไมสะสมเชื้อโรค 

 ๒) มีการจัดแบงเขตรับผูปวยติดเชื้อ และไมติดเชื้อ โดยจัดเตรียมหองที่เปน

แรงดันลบและมี Ante-Room พรอมระบบควบคุมการแพรกระจายของ 

เชื้อโรค ออกจากหองสำหรับผูปวยติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ เชน ไขหวัด

ใหญ ๒๐๐๙, วัณโรค, ไขหวัดนก และเตรียมชองทางเขา-ออก ของผูปวย

ติดเชื้อโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะไมใหปะปนกับผูปวยอื่น มีหองแยก

สำหรับผูปวยที่ติดเชื้ออยางนอย ๒ หอง 

 ๓) มีหนวยปฏิบัติการพยาบาลอยูในตำแหนงท่ีมองเห็นสภาพผูปวยไดทุกเตียง 

และใชระบบกลองวงจรปด เพื่อชวยในการติดตามอาการผูปวยโดยสะดวก 

 ๔) มีระบบเรียกพยาบาลประจำเตียงผูปวย 

 ๕) สถานที่ตรวจ / รักษา / ใหคำปรึกษา มีความมิดชิด พนจากการมองเห็น 

และไดยินของบุคคลอื่น 

 ๖) มีพื้นที่เพียงพอ และเปนสัดสวนสำหรับเก็บเครื่องมือ เครื่องใช ผา ยา 

สารน้ำ เปนหมวดหมู 

 ๗) มีพื้นที่เพียงพอ และเปนสัดสวนสำหรับลางเครื่องมือ เตรียมเครื่องมือ และ 

เตรียมยา 

 ๘) มีพื้นที่ และภาชนะเก็บผาเปอนเปนสัดสวน 

 ๙) มีระบบสื่อสารติดตอแพทยเวร แพทยเจาของไข หองชันสูตร หองยา 

คลังเลือด หองผาตัด และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไดสะดวก 

 ๑๐) มีสถานที่พักรอสำหรับญาติเยี่ยมและจุดใหญาติติดตอ สอบถาม 

 ๑๑) มีสถานที่อำนวยความสะดวก สำหรับเจาหนาที่ 

 ๑๒) มีการควบคุม คุณภาพอากาศใหสะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับ บุคลากร 

และคนไข ใชการเจือจางเชื้อในอากาศ โดยระบบหมุนเวียนอากาศกลับมา
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ใช ผานมาตรฐานการกรอง 

 ๑๓) ประตูปด-เปด เปนกระจกสามารถมองเห็นผูปวยตลอดเวลาจากนอกหอง 

 ๑๔) มีหองสวมสำหรับผูปวย ทำใหสะดวกในการทิ้ง สิ่งตางๆ ที่ขับออกจาก

ตัวผูปวย ไมนำออกมานอกหอง เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อโรค 

 ๑๕) มีอางลางมือภายในหองเพื่อใหบุคลากร และญาติลางมือกอน และหลัง

สัมผัสผูปวย และมีแอลกอฮอลเจล สำหรับทำความสะอาดมือ ในกรณี  

เรงดวน ทำใหลดการแพรกระจายเชื้อโรค 

 ๑๖) ทุกหองมีหนาตาง เพื่อรับแสงแดด และมองเห็นทัศนียภาพภายนอกหอง 

ทำใหไมรูสึกอึดอัด ลดความเครียดจากการตองอยูภายในหองตลอดเวลา 

 ๑๗) แยกชองทางสัญจรสำหรับผูปวย และเจาหนาที่ , การขนยายสิ่งของ     

ปนเปอน และของปลอดเชื้อ 

 ๑๘) มีพ้ืนที่ในหองสำหรับใหญาติ ไดเขาเยี่ยมอาการอยางใกลชิด และมีหอง 

ใหคำปรึกษาแกญาติ ถึงอาการ และ ผลการรักษา 

 ๑๙) มีพื้นที่ทางพุทธศาสนา ใหผูปวย และญาติไดเปนที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 ๒๐) มีพื้นที่สำหรับสำนักงานกองทุน หอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤติ เพื่อทำนุบำรุง 

และพัฒนาปรับปรุง CICU ตอไปในอนาคต 
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ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับหอผูปวยวิกฤต      

ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับหอผูปวยวิกฤตมาตรฐานของวิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย ซึ่งอางอิงมาตรฐาน

ของสมาคมสถาปนิกแหงประเทศสหรัฐอเมริกา และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหง

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งขอแนะนำในการปองกันการแพรกระจายเชื้อจากสิ่งแวดลอม

ของ CDC สหรัฐอเมริกาเปน ดังนี้ 

๑. ระบบทอลมของระบบปรับอากาศ และ ระบบระบายอากาศสำหรับหอผูปวย

วิกฤตตองแยกเปนอิสระจากระบบทอลมสำหรับพื้นที่อื่นของอาคารทั้งนี้เพื่อลดการปนเปอน 

ระหวางอากาศในหอผูปวยวิกฤตกับ อากาศในพื้นที่อื่น 

๒. เปนระบบปรับอากาศ ท่ีมีความสามารถในการกรองส่ิงปนเปอนในอากาศได 

โดยการติดตั้งแผงกรองอากาศอยางนอย ๒ ชั้น 
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๓. มีการเจือจาง สิ่งปนเปอนในอากาศภายในหอผูปวย โดยมีการเติมอากาศจาก

ภายนอกเขามา ในอัตราไมนอยกวา ๒ เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง (๑ ACH) และ อัตรา

การหมุนเวียนอากาศภายในหอผูปวยตอง ไมนอยกวา ๖ เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง    

(๖ ACH) จุดที่นำอากาศเขาควรอยูหางใหมากที่สุดเทาที่เปนได (อยางนอย ๒๕ ฟุต) จากทอ

ไอเสียของอุปกรณที่มีการเผาไหม จุดปลอยอากาศเสียของโรงพยาบาล และอาคารขางเคียง

ระบบดูดของเสียทางการแพทย (medical-surgical vacuum system) หอระบายความรอน 

จุดที่มีควันไอเสียรถยนต จุดนำอากาศเขาควรอยูสูงจากพื้นดิน อยางนอย ๖ ฟุต หากอยูบน

หลังคา ควรอยูสูงกวาหลังคาอยางนอย ๓ ฟุต 

๔. อากาศระบายทิ้งจากหอผูปวย ควรผานการกรองดวยแผงกรองอากาศขั้นตน 

กอนทิ้งออกสูบรรยากาศภายนอก ยกเวนหากตำแหนงที่ระบายอากาศทิ้งไมเสี่ยงตอการ   

ยอนกลับเขาสูอาคาร หรือเขาสูอาคารอื่น หรือไมใชบริเวณท่ีมีคนอยู และจุดระบายอากาศ

ตองอยูหางจากจุดนำอากาศเขามากกวา ๒๕ ฟุต 

๕. ทิศทางการไหลของอากาศ ในหอผูปวยเปนไปในลักษณะจากบริเวณสะอาด 

ไปยังบริเวณปนเปอน กลาวคือจากบุคลากรสูผูปวยซ่ึงกระทำไดโดยติดตั้งหัวจายลมใหอยู

ใกลบุคลากร และติดตั้งชองลมกลับ หรือชองระบายลมทิ้งใหอยูใกลผูปวย 

๖. อุณหภูมิ และความชื้นหอผูปวยวิกฤติ ควรมีอุณหภูมิ อยูระหวาง ๒๔-๒๗ ํC 

และ มีความชื้นสัมพัทธอยูระหวาง ๓๐-๖๐ %  

๗. ตองจัดใหมีวิธีตรวจวัดความดันแตกตางครอมแผงกรองอากาศ และตอง

เปลี่ยนแผงกรองอากาศ เมื่อความดันแตกตางครอมแผงกรองอากาศสูงเกินกวาที่บริษัทผูผลิต

กำหนด 
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การจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณการแพทย 

เครื่องมือ และอุปกรณการแพทยที่ทันสมัยจำนวนเพียงพอพรอมใชตลอดเวลา มีการ

ตรวจสอบทุกเครื่องมือกอนใช และมีการบำรุงรักษาเครื่องมือเปนอยางดีท้ังจากบุคลากรของ 

CICU คือ เจาหนาที่เครื่องมือ และมีการตรวจสอบจากองคกรภายนอก รวมทั้งบริษัทผูผลิต

อยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้บุคลากรพยาบาล และพนักงานผูชวยเหลือการพยาบาล จะได

ผานการอบรมงาน, อบรมการใชเครื่องมือ จากบริษัทผูขาย และหัวหนางาน และมีการ

ทดสอบการใชเคร่ืองมือ เปนประจำทุกป ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยไดรับประโยชนสูงสุด และ 

ปลอดภัย 

ตัวอยางเครื่องมือแพทยที่สำคัญ และใชบอยในไอซียูซึ่งยังไมเพียงพอ และตองจัดหา

เพิ่มเติมดังนี้ 

๑.  เตียงไฟฟา จำนวน ๑๐ เตียง 

๒.  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจขนาดจอ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง 

๓.  เครื่องชวยหายใจสำหรับเคลื่อนยายผูปวย จำนวน ๑ เครื่อง 

๔.  เครื่องปรับอุณหภูมิรางกาย จำนวน ๑ เครื่อง 
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๕.  Thoracic Suction จำนวน ๔ เครื่อง 

๖.  เครื่องควบคุมการใหสารน้ำ (Infusion Pump) จำนวน ๒๔ เครื่อง 

๗.  Syringe Pump จำนวน ๑ เครื่อง 

๘.  เครื่อง Echocardiography (เฉพาะหัว Probe) จำนวน ๑ เครื่อง 

๙.  เครื่องตรวจ Arterial Blood Gas จำนวน ๑ เครื่อง 

๑๐.  เครื่องควบคุมการใหสารน้ำแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง  

 (Infusion Pump Mobile ) 

๑๑.  ชุดอุปกรณ Suction Pipe Line จำนวน ๑๐ เครื่อง 

๑๒.  เครื่องตรวจวัดออกซิเจน (O2 sat) ชนิดมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง 

๑๓.  เครื่องปน Hct. จำนวน ๑ เครื่อง 

๑๔.  Pressure bag (Mediquic plus) จำนวน ๔ เครื่อง 

๑๕.  ตูเก็บยาฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๕ ตู 

๑๖.  ตูเก็บวัสดุอุปกรณการแพทยแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑๐ ตู 
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การจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทยใหเพียงพอ  

และมีประสิทธิภาพสูง 

บุคลากรนับเปนปจจัยหนึ่ง ที่สำคัญในการดูแลรักษาผูปวยหนัก ซึ่งซีไอซียูมีบุคลากร 

ที่ทำงานกันเปนทีม ดังตอไปนี้ 

แพทย 

-  แพทยหัวหนาแผนกอายุรกรรม คือ นายแพทยสุรพงษ นเรนทพิทักษ 

-  เปนแพทยผูเชี่ยวชาญ ดานอายุรกรรมโรคไต ทำหนาที่เปนผูบริหาร และให 

คำปรึกษากับบุคลากรภายในซีไอซียู 

-  แพทยประจำซีไอซียู  ๒ ทาน ซึ่งเปนแพทยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ หมุนเวียน

มาใหการดูแลรักษาผูปวย 

-  แพทยเวรประจำซีไอซียู ซึ่งปฏิบัติงานตั้งแต ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. วันรุงขึ้น  และ 

ในวันหยุดมีแพทยปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช.ม. สามารถใหการรักษาผูปวย เมื่อเกิดปญหา 

หรือ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น กับผูปวยไดทันที โดยประสานงานกับแพทยเจาของไข 

การจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทยใหเพียงพอ  
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พยาบาล 

หัวหนาหอผูปวยซีไอซียู คือคุณรัตนาภรณ  เดล และทีมพยาบาล ที่ทำงานในซีไอซีย ู

จำนวน ๑๒ คน เปนพยาบาลวิชาชีพไดรับการอบรม, ฝกฝนเกี่ยวกับการดูแลผูปวยหนัก 

ผานการอบรมดานการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน, ขั้นสูง และการใชเครื่องมือ อุปกรณ

ทางการแพทยตางๆ เปนอยางดี นอกจากนี้ ซีไอซียูยังไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร    

โรงพยาบาล และ ภาคเอกชนในการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมใหพอเพียง และสนับสนุน  

ใหพยาบาลไปศึกษาอบรมตอเฉพาะทางผูปวยวิกฤต เพื่อนำความรูมาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวยและ องคกรอยางตอเนื่อง 

การบริการพยาบาลของซีไอซียู พยาบาลทุกคนทำงานโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง

ใหการดูแลทั้งดานรางกาย และจิตใจรวมท้ังญาติผูปวย ดวยจิตใจเปยมเมตตา และเต็ม

ความรูความสามารถ อัตรากำลังพยาบาลตอผูปวยเทากับ ๑ : ๒ ในรายที่มีอาการหนักมาก 

และ  ๑ : ๓ ในรายที่มีอาการหนักปานกลาง 
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เจาหนาที่ศูนยเครื่องมือแพทย 

ทำหนาที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับ การซอมบำรุงรักษาอุปกรณเครื่องมือแพทย, เตรียม 

เครื่องมือ ใหพรอมใช และ ตรวจสอบเครื่องมือ 

พนักงานผูชวยเหลือการพยาบาล 

ทำหนาที่ชวยเหลือ พยาบาลในการดูแลผูปวย ภายใตการกำกับ ดูแลของพยาบาล

ในทีมนั้นๆ อัตรากำลังจำนวน ๕ คน นอกจากบุคลากรในซีไอซียูที่กลาวแลว ซีไอซียู     

ยังตองทำงานเปนทีมรวมกับบุคลากรแผนกอื่น เชน หองผาตัด, แผนกเวชศาสตรฟนฟู,  

หองปฏิบัติการ, หอผูปวย, หองไตเทียม, หองยา, หองฉุกเฉินเปนตน 

ความรวมมือจากผูปวยและญาติ 

การดูแลรักษา ผูปวยในซีไอซียู  นอกจากตองอาศัย สวนประกอบตางๆ ที่ไดกลาว

ไปแลวคือลักษณะโครงสรางที่ถูกตองไดมาตรฐาน เครื่องมือ และอุปกรณการแพทยที่ทันสมัย

และบุคลากรทางการแพทยที่มีความสามารถแลว ความรวมมือจากผูปวย และญาติก็เปน

ปจจัยสำคัญ เชน การใหประวัติที่ถูกตอง, การเขาใจระบบงานของซีไอซียู รวมถึงการเยี่ยม 

ในเวลา และปฏิบัติตามระเบียบการเขาเยี่ยม 



๓๐๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

ความเมตตาจากคณะสงฆ และพุทธศาสนิกชน 

ความเมตตาจากคณะสงฆ และพุทธศาสนิกชน รวมทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ให

ความอุปถัมภ สนับสนุนการดำเนินงานอยางตอเนื่อง และเปนรูปธรรม เพื่อจัดตั้งซีไอซียูให

ประสบความสำเร็จ และพัฒนาปรับปรุงใหซีไอซียู มีประสิทธิภาพ และทันตอการ

เปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรักษาในอนาคต โดยคงหลักการสำคัญ ที่ไมเปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลา คือ ความเมตตาตอผูปวยดุจญาติมิตรอันเปนที่รัก 

หอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤติ (CICU) ที่จะจัดตั้งขึ้นใหมของโรงพยาบาลอุดรธานี   

จะเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน ที่จะรองรับการใหบริการแกผูปวยหนักทุกประเภท    

ดวยความเมตตาและความมุงมั่นของผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทุกภาคสวน เพื่อใหบรรลุ  

ถึงปณิธานของการใหการรักษาพยาบาล ตามพระดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทยวา 

“ขอใหนึกถึงประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ประโยชนสวนตนเปนกิจที่สอง   

ลาภ ทรัพย เกียรติยศ จะตกแกทานเอง ถาทานทรงคุณธรรมแหงวิชาชีพไวใหบริสุทธิ์” 



๓๑๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

-  เพื่อพลิกฟนวิกฤตผูปวยหนักใหเปนโอกาสแหงการเริ่มตนชีวิตใหม 

-  เพื่อเปนศูนยบำบัดวิกฤตผูปวยหนัก ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพตาม

มาตรฐาน ใกลเคียงกับศูนยบำบัดวิกฤต ชั้นนำของประเทศ 

-  เพื่อใหเปนอนุสรณที่เปนรูปธรรม เน่ืองในโอกาสอันเปนมงคลย่ิงท่ีพระอุดม 

ญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) เจริญอายุครบ ๑๐๐ ป ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

-  เพ่ือนอมถวายกุศลบูชารักษาธาตุขันธ ของพระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี 

จนฺททีโป) ใหยืนยาวนานเปนรมโพธิ์รมไทร แกคณะสงฆ และพุทธศาสนิกชนสืบไป 

-  เพื่อนอมเกลานอมกระหมอม ถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช พระมหาบพิตรสมภารเจา ใหทรงมีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรง 

เปนมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน 



๓๑๑หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป

รายละเอียดโครงการ 

๑. สถานที่ตั้ง 

 ตึก ตา หู คอ  จมูกชั้น ๔  โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี 

 พื้นที่ใชสอย รวมประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร 

๒. รายละเอียดการดำเนินงาน 

- งานกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงาน ๑ พ.ย. ๒๕๕๔ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

- งานออกแบบโครงสรางตามมาตรฐานสากล ๑ ม.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ 

- งานปรับปรุงอาคารและระบบทางการแพทย ๑ พ.ย. ๒๕๕๕ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๖ 

- งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณทางการแพทย ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๖ 

๓. รายละเอียดการใชงาน 

พื้นที่สำหรับผูปวย 

- หองแยกติดเชื้อ ๒ หอง 

- หองแยกผูปวยหนัก ๖ หอง 

- หองแยกผูปวยหนักวีไอพี ๑ หอง 
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พื้นที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย 

- เคานเตอรพยาบาล 

- หองอเนกประสงค 

- หองเก็บเวชภัณฑปลอดเชื้อ 

- หองชำระลางและเก็บของปนเปอน 

- หองลางเครื่องมือแพทย 

- หองตรวจชันสูตร 

- หองเก็บเครื่องมือแพทย 

- หองเตรียมยาและเวชภัณฑผูปวย 

- หองพักแพทย, หองพักพยาบาล, หองหัวหนาพยาบาล 

พื้นที่สำหรับญาติ 

- โถงพักคอยญาติ 

- หองเมตตาธรรม (พื้นที่ทางศาสนา) 

- หองน้ำญาติ 

พื้นที่สำหรับสัญจร 

- แยกชองทางระหวางเจาหนาที่ และญาติผูปวย 

- แยกชองทางสิ่งของสะอาด และของปนเปอน 

- แยกชองทางระหวางผูปวยติดเชื้อ และไมติดเชื้อ 

๔. ประมาณการคากอสราง : ๕๐ ลานบาท 

- งบประมาณปรับปรุงอาคาร และติดตั้งระบบมาตรฐานไอซียู ๓๐ ลานบาท 

- งบประมาณจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณทางการแพทย ๒๐ ลานบาท 
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๕. แผนการดำเนินงาน 

คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

หลักเกณฑ และวิธีการรับบริจาคปจจัยเพื่อสรางหอผูปวยภาวะวิกฤต โรงพยาบาล

ศูนยอุดรธานี 

เพื่อใหการรับบริจาคปจจัยสมทบ สรางหอผูปวยภาวะวิกฤต โรงพยาบาลศูนย

อุดรธานี เกิดอานิสงสสูงสุดตามกำลังศรัทธาของผูบริจาค จึงไดกำหนดหลักเกณฑ และวิธี

การปฎิบัติเกี่ยวกับการรับบริจาคตามโครงการ CICU ดังนี้ 

๑. การตั้งตูรับบริจาคหนวยงาน / สวนราชการเปนผูจัดหาเองหรือประสงค จะให

ทางวัดจัดหาใหก็ไดตามความสะดวก โดยตองจัดหาบุคลากรในการดูแล และรักษาความ

ปลอดภัยของตูรับบริจาคตามสมควร 

๒. การเปดตูรับบริจาค เมื่อจำนวนเงินตูรับบริจาค มีจำนวนพอสมควรหนวยงาน / 

สวนราชการควร แตงตั้งเจาหนาที่อยางนอย ๒ คน เพื่อดำเนินการตรวจนับเงินตูรับบริจาค 

๓. การนำสงเงินรับบริจาค เมื่อตรวจนับเงินเรียบรอยแลวใหเจาหนาที่ ท่ีไดรับ  

มอบหมาย จัดทำรายงานยอดเงินรับบริจาค ตามแบบรายงาน และ ใหดำเนินการนำเงิน

บริจาคฝากบัญชี 

“หลวงปูจันทรศรี เพื่อหอผูปวยภาวะวิกฤต โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี” 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๐๑-๓-๑๗๕๗๓-๘ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี ๑๑๐-๒-๓๘๘๘๗-๗ 

๔. รายงานการรับบริจาค ใหเจาหนาท่ีสงแบบรายงานการรับบริจาคโดยสงโทรสาร

หมายเลข ๐๔๒-๒๑๑๕๕๘ เพ่ือบันทึกยอดปจจัยท่ีไดรับบริจาค และรายงานใหสาธุชน    

ไดทราบตอไป 

๕. การรับบริจาคเงิน ใหเปนไปตามกำลังศรัทธา ไมมีการแผขอเรี่ยไร และไม

เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง 
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๖. การจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดสมทบทุน ไมใหมีการซื้อขาย / แลกเปลี่ยน / เชา

บูชา รูปเหรียญวัตถุมงคล 

๗. การเบิกถอนเงินบริจาคในบัญชี ใชรูปแบบคณะกรรมการ มีพระอุดมญาณโมลี 

(หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) เปนผูมีอำนาจหลักในการเซ็นชื่อถอนแตเพียงผูเดียว 

๘. การบริจาคเงิน เปนไปดวยเจตนาอันบริสุทธิ์ เพื่อนอมบูชาคุณพระรัตนตรัย และ 

เพื่อประโยชนสุข แกผูเจ็บปวย มิไดมุงหวังชื่อเสียง ลาภสักการะใดๆ จึงจะเกิดอานิสงส

สูงสุด 

วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๕๔  คณะแพทย พยาบาลและ เจาหนาที่ รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  

พรอมดวยคณะศิษย ไดรวมกันทำวัตรขอขมาและนอมถวายผาปาสมทบทุนสราง 

หอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต รพ.ศูนยอุดรธานี (CICU) เปนปฐมฤกษ 
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ประมวลภาพ 

พระอุดมญาณโมลี (หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป) 

วัดโพธิสมภรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 



๓๑๖ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม



๓๑๗หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป



๓๑๘ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม



๓๑๙หลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป



๓๒๐ สุริยาสองฟา จันทรศรีสองธรรม

บริขารของหลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป บริขารของหลวงปูจันทรศรี จนฺททีโป 



Dhammaintrend รว่มเผยแพรแ่ละแบ่งปันเป็นธรรมทาน




