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ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา

พระจิรปุญฺโญ หลวงปู่พรหม



พระอาจารย์พรหม จิรปญุโฺญ เป็นศิษย์ผู้ได้เคยสดับฟังโอวาทและตดิตาม 
ท่านอาจารย์มัน่ ภริูทตัตมหาเถระ มารูปหน่ึง ซึง่เป็นผู้ตัง้ม่ันอยู่ในธดุงควตัร 
และประกอบด้วยคุณสมบัติในสมณคุณเป็นอันมาก มีศิษยานุศิษย์และ 
ผู้ใคร่ในธรรมปฏิบัติเคารพนับถือในท่านเป็นจ�านวนไม่น้อย มีชีวประวัติ 
ควรเป็นทิฏฐานุคติแก่พุทธศาสนิกชนได้รูปหน่ึง ดังจะเล่าต่อไปน้ี 

หมายเหตุผู้เรียบเรียง 
เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้คัดลอกจากหนังสือพระอาจารย์พรหม จิรปุญฺโญ 

ซึ่งแจกในงานถวายเพลิงศพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔
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ชาติภูมิ

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านมีนามเดิมว่า พรหม สุภาพงษ์ ท่านได้ถือก�าเนิด 
มาเป็นบุตรคนหัวปีของนายจันทร์ สุภาพงษ์ และนางวันดี สุภาพงษ์ เกิดเมื่อ 
วันองัคาร พ.ศ. ๒๔๓๑ ปีขาล ณ บ้านตาล ต�าบลโคกส ีอ�าเภอสว่างแดนดนิ จังหวดั
สกลนคร บิดาและมารดาของท่านเป็นชาวนาชาวไร่มาแต่ด้ังเดิมสมัยแต่บรรพบุรุษ 
ตระกูลน้ีนับถือพระพุทธศาสนาเป็นชีวิตจิตใจมาหลายชั่วคนแล้ว หลวงปู่พรหม 
ท่านมีน้องๆ ที่สืบสายใยสายเลือดทางโลกอีก ๓ คน โดยล�าดับได้ดังต่อไปนี้ คือ

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ
นายพิมพา สุภาพงษ์ (ต่อมาได้ออกบวชเป็นบรรพชิตจนตลอดชีวิต)
นางค�าแสน สุภาพงษ์
นางตื้อ สุภาพงษ์ (ต่อมาได้อุทิศชีวิตบวชเป็นชี ได้เจรญิอยู่ในธรรมตลอดชีวิต

เช่นเดียวกัน)

นับตัง้แต่เยาว์วยั ท่านได้เตบิโตขึน้มาท่ามกลางท้องทุง่นาป่าดง ท่านกไ็ด้แต่อาศยั 
ความรู้ความเห็นของชีวิตชนบทเท่าน้ันเป็นครูสอน โดยถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิต 
คร้ันเตบิโตขึน้มาเป็นหนุ่ม ท่านกย็งัคงมีความสงสยัมคีวามครุ่นคิดอยูว่่า “คนเราเกดิ 
มาแล้วน้ี จะแสวงหาความสขุทีแ่ท้จริงได้อย่างไร อะไรคอืความสขุ ความสขุทีแ่ท้จริง 
อยู่ที่ไหน”

ชีวประวัติ

พระจิรปุญฺโญ หลวงปู่พรหม
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ชีวิตในการครองเรือน

ตัง้แต่บรรลนิุตภิาวะมา เคยได้กล่าวอยูเ่สมอๆ ว่า “ความสขุอยูท่ีไ่หน” โดยไม่มี
ครูบาอาจารย์มาแนะแนวความคิดให้เช่นนั้น เพียงแต่ครุ่นคิดอยู่คนเดียว เมื่ออายุ
ย่างเข้า ๒๐ ปี มีความคิดในด้านนี้รุนแรงขึ้นว่า เมื่อมีครอบครัวแล้วก็จะมีความสุข 
เมื่อคิดตกลงดังนี้ จึงได้แจ้งความจ�านงต่อบิดามารดา ตลอดถึงญาติผู้ใหญ่ในสกุล
ให้ทราบว่า อยากมีครอบครัวตามประเพณีของโลก เมื่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่
ได้ทราบแล้ว ก็มิได้มีความขัดข้อง จึงพร้อมกันจัดหาหญิงผู้มีสกุลสมควรให้เป็น 
ศรีภรรยา ภรรยาคนแรกชื่อ พิมพา เป็นชาวบ้านดงเย็น ท่านได้ย้ายภูมิล�าเนาจาก 
บ้านตาลไปอยูท่ีบ้่านดงเยน็กบัศรีภรรยา ตัง้หลกัฐานอยูท่ีน้ั่นตลอดมา อยูก่นิด้วยกนัมา 
มีบุตรได้ ๑ คน พอคลอดออกมา ภรรยาและลูกก็เสียชีวิตด้วยกัน ได้จัดการ
ฌาปนกิจศพภรรยาและลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่มาพอสมควร ความคิดที่ว่า 
มีครอบครัวและจะให้เกิดความสุขนั้น เป็นอันล้มละลายหายสูญไปอีก ตรงกันข้าม
เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีแก่ตนเป็นเท่าทวีคูณเสียอีก

ครัน้กาลตอ่มา ความคดิที่ว่าความสุขอยูท่ี่มคีรอบครวักเ็กิดขึน้อกี ทา่นจึงได้มี 
ครอบครัวกบันางกองแพงอกีเป็นคร้ังที ่๒ ได้ร่วมสขุทกุข์กนัมาเป็นเวลา ๕ ปี ไม่มลีกู  
ต่อมาทางประชาชนและทางราชการเห็นดีเห็นชอบ จึงได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่๑ บ้านดงเยน็ เพราะหลกัฐานด้านความประพฤตแิละทรัพย์สมบตัพิอเป็นทีพ่ึง่ 
และตัวอย่างของประชาชนได้เป็นอย่างดี ท่านได้ปกครองประชาราษฎร์โดยหลัก
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ยุติธรรมเที่ยงตรง ไม่เป็นไปตามอ�านาจอคติ ๔ ประการ คือ ฉันทา โทสา โมหา 
และภยาคติ ไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัล และไม่เข้าคนผิด จึงเป็นที่เคารพนับถือย�าเกรง
ของประชาชนในถิ่นนั้นมาก เป็นหัวหน้าผู้ปกครองที่ดีคนหนึ่ง

ในทางสร้างหลักฐานส่วนตัว ท่านเป็นคนหมั่นขยันต่อหน้าที่การงาน เก็บเล็ก
ผสมน้อย มีทีด่นิปลกูบ้าน ทีส่วน ทีน่าหลายแปลง และมีโคกระบอื โคเป็นร้อยๆ ตวั  
กระบอืไม่ต�า่กว่า ๕๐ นับว่าฐานะพอกินพอใช้ในยคุน้ัน นอกจากน้ันท่านยงัเป็นหวัหน้า 
น�าหมูพ่่อค้าโคกระบอืไปจ�าหน่ายทางภาคกลาง และเป็นหวัหน้าพ่อค้าเกวยีน บรรทกุ
หนังสตัว์และของป่าไปจ�าหน่ายทีจั่งหวดันครราชสมีา ขากลบักบ็รรทกุของเทศไปขาย 
ทางบ้าน จนปรากฏชื่อเสียงจากประชาชนขนานนามว่า “นายฮ้อยพรหม” ผู้ที่เป็น 
นายฮ้อยนายแถวในสมยัน้ันต้องเป็นคนมทีรัพย์ มีความดมีากกว่าคนอืน่ๆ เสยีงน้ีมา
จากประชาชน ไม่ได้ตั้งตัวเอง นับว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งซึ่งใครๆ ก็กระหยิ่มอยากได้

ถึงจะได้ทรัพย์สมบัติบริบูรณ์และได้รับเกียรติจากประชาชนมากมายอย่างน้ัน
กต็าม ความนึกคิดคร้ังแรกๆ ทีว่่า เม่ือมีครอบครัวมีทรัพย์สมบตับิริบรูณ์แล้วความสขุ 
ก็จะเกิดมีขึ้นมาตามล�าดับ แต่กลับตรงกันข้ามอีก มีแต่เจ้าทุกข์ล้อมหน้าล้อมหลัง 
ท�าให้เกิดความหวาดกลัวต่อภัยอย่างนับไม่ถ้วนรอบด้าน เพราะทรัพย์สมบัติเหล่านี้
เป็นเหตุให้เกิดความสมหวังและผิดหวังอยู่เสมอ ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นธรรมดา
เมื่อมีสมบัติ วิบัติก็ต้องตามมา ซึ่งเป็นวิสัยของโลกอย่างนี้ ผู้ไม่มีอุปนิสัย ในเมื่อ
ได้ลาภได้ยศย่อมมัวเมาลุ่มหลงและเพลิดเพลินอยู่ หารู้ว่าความวิบัติเหล่าน้ันจะมา 
ถึงตนไม่ ส�าหรับตัวท่านในขณะน้ัน ถึงจะมีความรักความอาลัยในทรัพย์สมบัติ 
เหล่าน้ันอยู ่กไ็ม่มัวเมาถงึกบัลมืตวัเอง ยงัครุ่นคดิทีจ่ะแสวงหาความสขุยิง่ขึน้ไปกว่าน้ี  
ตอนน้ีคล้ายๆ กับดอกบัวที่พ้นน�้ารอคอยรับแสงจากพระอาทิตย์อยู่ ก็พอดีได้
กัลยาณมิตรคือ ท่านอาจารย์สาร มาจากจังหวัดอุบลราชธานี ท่านเคยเป็นลูกศิษย์
ท่านอาจารย์ใหญ่มัน่ ภริูทตัตมหาเถระ รูปหน่ึง เทีย่วแสวงหาวเิวก เผยแผ่พระธรรม
ค�าสอนแก่ประชาชนมาเรื่อยๆ ผ่านเข้ามาถึงหมู่บ้านดงเย็นเท่านั้น ท่านผู้มีอุปนิสัย
เบาบาง ผู้เป็นอุบาสกได้ทราบข่าว ก็รีบจัดแจงแต่งเคร่ืองสักการะออกไปต้อนรับ 
ท่านอาจารย์สาร ซึ่งท่านพักอยู่ที่วิเวกในป่าใกล้บ้านดงเย็นนั้น
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พอไปถึงได้ถวายสักการะเคารพกราบไหว้ตามวิสัยของสัปบุรุษ ได้รับความ
เมตตากรุณาจากท่านเป็นอนัดี เมือ่มโีอกาสก็เรียนถามท่านอาจารย์ในข้อทีต้่องสงสยั
ที่อัดอั้นมานาน ได้เล่าความจริงที่มีในใจของตนออกมาให้ท่านทราบทุกประการว่า 
“แต่ก่อนกระผมเข้าใจว่ามคีรอบครัวแล้วจึงจะมีความสขุ คร้ันมีครอบครัวแล้วค้นหา
ความสุขเช่นนั้นก็ไม่พบอีก กระผมจึงขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ความสุขนั้นอยู่ที่
ตรงไหนกนัแน่ กระผมท�าอย่างไรจึงจะได้ประสบความสขุทีแ่ท้จริงเช่นน้ันได้ในชีวติ” 
ท่านอาจารย์สารให้โอวาทเป็นค�าตอบทีถ่กูต้องและจับข้ัวหวัใจของอบุาสกว่า “ถ้าอยาก
จะประสบความสุขที่ปรารถนาอยู่นั้น ต้องละอารมณ์คือรักใคร่พอใจในกามคุณ ๕ 
คือ ความพอในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส อันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ใน
กองทุกข์เสียให้หมดสิ้นไปจากใจ ความสุขที่ปรารถนาอยู่นั้นก็จะฉายแสงออกมาให้
ปรากฏเห็นตามสมควรแก่ความเพียรที่ได้ทุ่มเทลงไปในทางที่ถูกที่ชอบ”

เม่ือท่านได้รับโอวาทแนะน�าแนวทางปฏิบัติจากพระอาจารย์สารเช่นน้ันแล้ว  
มีความเบาใจ ประหนึ่งว่าความสุขที่ปรารถนาอยู่แล้วนั้นจะได้ประสบอยู่ในเร็วๆ นี้  
แต่ท่านยังมีความด�าริต่อไปอีกว่า ถ้าเรายังพัวพันเกี่ยวข้องอยู่กับครอบครัว ทรัพย์
สมบัติ เรือกสวน ไร่นา มัวเมาอยู่ในความเป็นใหญ่ และในการค้าการขายอยู่เช่นนี้ 
นับวันก็จะเหินห่างจากความสุขที่เราปรารถนาอยู่ตอนน้ี ท่านตกลงปลงใจที่จะสละ
ครอบครัวและทรัพย์สมบัติออกบวชในพระพุทธศาสนา ก่อนจะบวช ท่านด�าริต่อไป
อีกว่า เราควรจะเอาเยี่ยงอย่างพระเวสสันดรตามที่เคยสดับมาว่า พระเวสสันดรนั้น
ท่านได้สละทานทุกสิง่ทกุอย่าง ตลอดถึงลกูเมียเครือญาต ิออกบวชบ�าเพญ็บารมีเพือ่
พระโพธญิาณในเบือ้งหน้า ในทีส่ดุพระองค์กไ็ด้ตรัสรู้ความจริงคอือริยสจัธรรมทัง้ ๔  
เป็นศาสดาครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผลทั้งนี้ย่อมส�าเร็จมาจากการเสียสละ 
ของพระองค์ เมื่อความตกลงใจจะออกบวชและสละสมบัติบรรดาที่มีอยู่เช่นน้ีแล้ว 
ก็ได้นัดประชุมประชาชนในหมู่บ้านว่า ใครต้องการอะไรในวัตถุสมบัติที่มีอยู่ เช่น  
โค กระบือ เงินทองและเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่ ให้มารับเอาไป

ในตอนนี้ท่านได้มีศรัทธาอันแรงกล้า จัดตั้งกองบุญ ๒๐ กอง เพื่อจะบวชนาค 
๒๐ นาค แต่เมื่อจะบวชจริงๆ ปรากฏว่าได้นาคบวชเพียง ๑๒ นาคเท่านั้น จะเป็น 
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เพราะเหตผุลกลใดไม่ทราบเค้าเง่ือนไขในเร่ืองน้ีดนัีก ท่านได้สร้างวดัขึน้ ๑ วดั พร้อมกบั 
ท�าร้ัววดัด้วยทนุทรัพย์ของท่านเป็นการเรียบร้อย ในการต่อมาทีด่นิในวดัน้ันได้กลาย 
เป็นที่ดินที่ตั้งโรงเรียนประชาบาลบ้านดงเย็นปัจจุบันนี้ เรียกว่า โรงเรียนบ้านดงเย็น 
พรหมประชาสรรค์

ต่อจากน้ันท่านก็ได้สละทานวัตถุต่างๆ ตลอดจนข้าวเปลือกในยุ้งในฉางแก่ 
คนยากจนหรือแก่บคุคลทีส่มควรให้ ท่านสละอยูอ่ย่างน้ันเป็นเวลาหลายวนั ยงัเหลอื
ไว้แต่เรือน ๒ หลัง ในกาลต่อมาท่านได้อนุญาตให้นางกองแพงซึ่งเป็นศรีภรรยา 
ของท่านออกบวชเป็นนางชก่ีอนเป็นเวลา ๑ ปี และยงัเป็นชมีชีวีติอยูจ่นกระทัง่ทกุวนัน้ี  
เรือน ๒ หลงัทีย่งัเหลอือยูน้ั่น หลงัทีห่น่ึงไปปลกูเป็นกฏิุทีว่ดัป่าบ้านป่าเป้า หลงัทีส่อง 
ไปปลูกเป็นกุฏิที่วัดป่าผดุงธรรม บ้านดงเย็น ปัจจุบันน้ีการเสียสละทานที่ท่านได้
บ�าเพ็ญในคราวคร้ังน้ัน ยากที่บุคคลจะท�าได้เช่นน้ัน เช่น ได้สละทรัพย์สร้างวัด 
สิ้นเงินไป ๑ ชั่ง ๒ ต�าลึง ๒ บาท เงินชั่งในครั้งกระโน้น คิดเทียบในปัจจุบันนี้ก็เป็น 
จ�านวนมากพอดู

เมื่อท่านได้สละสิ่งของหมดสิ้นแล้ว ความอาลัยใยดีในวัตถุสิ่งของก็เบาบางลง  
พอจะปลีกตัวออกบรรพชาอุปสมบทในทางพระพุทธศาสนาได้แล้ว ท่านก็อ�าลา 
วงศาคณาญาต ิมิตรสหาย ลกูบ้านหลานเมอืง ออกบรรพชาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา  
เมือ่อายทุ่านได้ ๓๗ ปี ณ วดัโพธสิมภรณ์ จังหวดัอดุรธานี โดยมี ท่านเจ้าพระคณุพระธรรม-
เจดย์ี สมยัเป็นพระครูชโินวาทธ�ารง เป็นพระอปัุชฌายะ ท่านพระครูประสาทคณานุกจิ  
เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ส่วนน้องชาย น้องสาว และน้องเขย กอ็อกบวชด้วย เป็นผู้มัน่คง 
ในศาสนาตลอดชีวิตทุกคน

มีข้อที่น่าคิดอยู่อย่าง คือตอนท่านบ�าเพ็ญทาน ไม่ให้ทานเคร่ืองดักสัตว์และ
เครื่องอุปกรณ์แก่การท�าลายชีวิต เช่น แห อวน เบ็ด ตะกั่ว ซืน ดินประสิว และ 
หินปากนก สิ่งเหล่านี้ขนทิ้งหมด โดยไม่ให้ใครรู้จักท่ีทิ้งด้วย นับว่าท่านด�าเนินตาม
แบบอย่างของบัณฑิตจริงๆ น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ควรถือเป็นคติตัวอย่างได้เป็น
อย่างดี
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หลวงปูพ่รหม ท่านเป็นแบบอย่างทีด่งีามแก่พวกเราพทุธบริษทัทกุท่าน การกระท�า 
เช่นนี้ท�าให้ระลึกถึงธรรม ๔ ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้
ดังนี้

๑. มัจฉริยะ บุคคลที่มีความตระหนี่ ไม่ท�าบุญให้ทาน วิบากนั้นบันดาลให้เป็น
คนยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติทั้งปวง

๒. อเวยยาวัจจะ บุคคลที่มีความไม่ช่วย ไม่ขวนขวายในกิจที่ชอบ คือ ไม่ช่วย 
ขวนขวายในการบุญกุศลของคนอื่น และไม่เที่ยวบอกบุญชักชวนคนอื่นในการบุญ
และกุศล วิบากนั้นบันดาลให้เป็นคนไร้ญาติขาดมิตร

แต่หลวงปู่พรหมท่านเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญ ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาใน 
ทางธรรม รู้แจ้งในหลักธรรมเหล่านี้ ท่านจึงเลือกคุณธรรมในข้อที่ ๓-๔ ดังนี้

๓. ปริจจาคะ บคุคลทีม่กีารบริจาคทรัพย์สมบตัขิองตนให้เป็นประโยชน์แก่คนอืน่  
ได้แก่ ไม่มีความตระหนี่เหนียวแน่น มีความยินดีมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ

๔. เวยยาวัจจะ บุคคลที่มีการช่วยขวนขวายในกิจอันชอบ คือ ช่วยขวนขวาย
ในการบุญการกุศลของคนอื่นให้มาร่วมบุญกุศล กรรมดีน้ันบันดาลให้เป็นบุคคล 
ที่สมบูรณ์ด้วยญาติมิตรสหาย ทั้งข้าทาสบริวารก็มากมาย

นอกจากการกระท�าภายนอกของหลวงปูพ่รหมเป็นทีป่ระจักษ์น้ีแล้ว ส่วนภายใน
จิตใจของท่านยังมีการกระท�ายังมีจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนใจคือ

๑. มีความเชื่อในพระตถาคตตั้งมั่น ไม่คลอนแคลนไม่สงสัย
๒. มีศีลเป็นศีลที่งดงาม เป็นศีลที่พระอริยเจ้าพอใจสรรเสริญ
๓. มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อค�าสั่งสอน
๔. มีความเห็นที่เที่ยงตรง คือเห็นถูกต้องตามท�านองคลองธรรม
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เมื่อบุคคลทั้งปวง บัณฑิตท้ังหลายได้กระท�าให้มีขึ้นแล้ว ท่านเรียกผู้น้ันว่า 
เป็นผู้ไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้นไม่มีโมฆะ ไม่เปล่าจากสารประโยชน์ เป็นสมบัติของ
ผู้มีปัญญาธรรมโดยแท้

หลวงปู่พรหมเมื่อได้ท�าการบริจาคทานอันเป็นวัตถุข้าวของเงินทองที่มีอยู ่
ของท่านจนหมดสิ้นแล้ว ท่านก็มิได้อยู่รอช้า เมื่อบอกลาญาติทั้งหลายตลอดถึง 
เพือ่นฝูงเพือ่นบ้านทกุคนแล้ว กไ็ด้เตรียมตวัออกเดนิทางไปยังจุดหมายปลายทาง คอื 
วดัโพธสิมภรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวดัอดุรธานี เพือ่อทุศิตนถวายชวีติแก่พระพทุธศาสนา  
ปรากฏว่าได้มีน้องชาย น้องสาว และน้องเขยของท่าน ติดตามออกบวชด้วย 
เช่นเดียวกัน

พ.ศ. ๒๔๖๙ ปีเถาะ (โดยประมาณ) เป็นปีที่ท่านอุปสมบท เมื่อนับอายุปีเกิด
ของท่านแล้ว จะต้องเป็นปีน้ีแน่นอนทีท่่านบวช อายุของท่านได้ ๓๗ ปีเตม็ โดยมท่ีาน
เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) สมัยนั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระครูชิโนวาทธ�ารง  
เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูประสาทคุณานุกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับ
ฉายาว่า “จิรปุญฺโญ”
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การจาริกต่างจังหวัดเพื่อแสวงหาวิเวก

เม่ือท่านได้บรรพชาอปุสมบทแล้ว ได้เทีย่วไปกบัท่านอาจารย์สารในเขตจังหวดั
อบุลราชธานี ซึง่เดนิทางด้วยเท้าเปล่าตลอด ไม่มสีิง่อ�านวยความสะดวกเหมอืนอย่าง
ทุกวันนี้ จ�าพรรษาในที่ต่างๆ ๓ พรรษา แล้วได้ลาพระอาจารย์กลับภูมิล�าเนาเดิม  
พกัอยูท่ีว่ดัผดุงธรรม บ้านดงเยน็ (วดัใน) เดีย๋วน้ี ได้พร้อมกบัชาวบ้านสร้างหอไตรขึน้  
๑ หลัง เพื่อเป็นที่เก็บรักษาบรรดาหนังสือพระคัมภีร์ต่างๆ ไว้ให้เป็นที่ปลอดภัย

ท่านอาจารย์พรหมได้เล่าต่อไปให้สานุศษิย์ฟังว่า เมือ่อปุสมบทได้ ๓ พรรษาแล้ว  
จติก็หวนกลับอยากไปสูฆ่ราวาสอกี ในตอนนีท้า่นได้ตอ่สู้กบัมารกเิลสฝ่ายต�่าจนเต็ม 
สตกิ�าลงั ด้วยการใช้ความเพยีรพยายามอดทนเตม็ที ่มกีารท�าสมาธภิาวนาและเดนิจงกรม 
เป็นต้น จนในที่สุดท่านกลับเป็นฝ่ายชนะ 

ศษิย์พระอาจารยม์ัน่เกอืบทุกองค์นัน่แหละ ท่านเอาธรรมะเขา้ต่อสู้ออกจากภยั
อนัร้ายแรงได้ เร่ืองกิเลสมารทบัจิตใจน้ี หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านกเ็คยถกูกระแส 
กิเลสน้ีพัดกระหน�่าอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน เร่ืองน้ีท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟัง  
อนัเป็นอบุายธรรมปฏิบตัว่ิา ...ภายหลงัจากทีท่่านได้บวชเป็นพระแล้ว ๓ พรรษา กเ็กดิ 
มีความรู้สึก (กิเลสภายใน) อย่างรุนแรง คิดอยากจะสึกออกมาเป็นฆราวาสวิสัยอีก 
...ท�าอย่างไรๆ กไ็ม่หายทีจ่ะนึกคดิ ต้องเร่งพยายามสู ้ความคดิภายในน้ันมันเป็นกเิลส 
มารตัวร้าย สู้กันอย่างหนัก
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อาวธุทีเ่ข้าต่อสูน้ั้น ท่านได้ท�าสมาธ ิเดินจงกรม และด้วยวธิต่ีางๆ นานา น�ามาใช้
เป็นอบุายขจัดขบัไล่ออกไป และด้วยความตัง้ใจจริงของท่านน้ีเอง ในทีส่ดุท่านสามารถ 
เอาชนะอารมณ์จิตที่คิดจะสึกนั้นได้ เพราะว่าท่านคิดอยู่เสมอว่า... ในชีวิตของท่าน 
ไม่เคยแพ้ใคร ท่านไม่เคยท�าสิ่งใดล้มเหลว แล้วท่านจะมาแพ้ใจตนเองได้อย่างไร  
ท่านก็ได้ตดัสนิใจมุง่หน้ามาถงึขนาดน้ีแล้ว ท่านจะต้องเดนิต่อไปจนถงึทีส่ดุ แม้จะต้อง 
ฟันฝ่ากับภยัอันตรายใดๆ ทีย่ิง่ใหญ่ในโลกน้ีกต็าม ในทีส่ดุท่านหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ  
ก็สามารถด�าเนินเดินตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นจุดหมาย 
ปลายทางของท่านได้ส�าเร็จ คว้าชัยชนะจากคู่ต่อสู้คือกิเลสมารได้ 

หลังจากหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านได้รับธรรมะจากท่านพระอาจารย์สาร 
ซึง่เป็นพระอาจารย์องค์แรกของท่าน พอทีจ่ะน�าข้อวตัรน้ันไปปฏบิตัแิก่ตนเองบ้างแล้ว  
ท่านจึงได้กราบลาออกเดินธุดงค์แสวงหาวิโมกขธรรมต่อไป ในการออกเดินธุดงค์  
หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านได้น�าหลานชายคนหนึ่ง ชื่อ “บุญธาตุ” ซึ่งอายุยังน้อย 
และยังไม่ได้เข้าโรงเรียนไปด้วย ท่านออกธุดงค์จากประเทศไทยเดินบุกป่าฝ่าดง 
มุง่ไปยงันครหลวงพระบาง ประเทศลาว การเดนิทางไปมคีวามล�าบากมาก ต้องบกุป่า 
ฝ่าดงไปเร่ือยจนกว่าจะถึงหมูบ้่าน จึงจะแขวนกลดเข้าพกัผ่อน เมือ่จัดทีใ่ห้หลานชาย
นอนจนหลับไปแล้ว ท่านก็นั่งบ�าเพ็ญเพียรภาวนา เดินจงกรม รักษาจิต ขจัดกิเลส
ภายในออกจากจิตใจด้วยจิตใจทีเ่ดด็เดีย่วมัน่คงต่อธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า
และครูบาอาจารย์ ท่านได้สละทุ่มเทลงไปเพื่อได้มาซึ่งธรรมความเป็นจริงให้จงได้  
พอรุ่งเช้าก็ออกเดินธุดงค์ต่อไป โดยมีหลานชายเล็กๆ เดินตามหลังท่าน บุกป่าฝ่าดง 
ปีนภเูขาลกูแล้วลกูเล่า บางคราวกเ็ดนิเลยีบไปตามชายฝ่ังของแม่น�า้โขง เพราะหนทาง
ล�าบากเป็นไปด้วยความแร้นแค้น บางวนักพ็บหมูบ้่านพอเป็นทีโ่คจรบณิฑบาตประทงั
ความหิวโหยไปวันหนึ่งๆ แต่บางวันก็ไม่พบหมู่บ้านและใครๆ เลย อาหารการขบฉัน
และที่หลานชายจะกินก็ไม่มี หลานชายก็ร้องไห้เพราะทนความหิวไม่ไหว มีเพียงน�้า
พอประทังความหิวโหยไปได้เท่านั้น

ขณะน้ัน หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านยังไม่พบกับหลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต  
พระบรูพาจารย์ใหญ่แห่งยคุ ท่านได้เล่าประสบการณ์ตอนเดนิธดุงค์กรรมฐานสมยัแรกๆ  
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ในประเทศลาวไว้ดังน้ีว่า ...ปฏิบตัธิรรมเพือ่เอาความดน้ัีน จะต้องอดทน มคีวามพยายาม 
อย่างสงูสดุ จึงจะได้มาซึง่คณุงามความด ีการเดนิป่าหาธรรมะ ต้องต่อสูท้กุสิง่ทกุอย่าง 
ที่มันเกิดขึ้นมา บางวันก็ต้องหอบหิ้วสัมภาระทั้งหมดนี้ เช่น บาตร กลด กาน�้า และ
ยังต้องอุ้มหลานชายไปด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้เดินทางได้เร็ว ท�าอยู่อย่างนี้ตลอดวัน

แม้ว่าการเดินธุดงค์จะเต็มไปด้วยความทุกข์ยากตลอดทาง แต่จิตใจนัน้ไม่เคย
ยอมพ่ายแพ้แก่อปุสรรค หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านเดินบ้างพกับ้าง สมัภาระเตม็หลงั  
และยงัมหีลานชายอกีคนหน่ึงทีท่่านต้องอุม้ไว้กบัอก การเดินธดุงค์ของหลวงปูพ่รหม  
จิรปญุโฺญ ได้มาสิน้สดุลงเมือ่มาถงึจุดหมายปลายทาง คอื นครหลวงพระบาง ประเทศลาว  
จากนั้นท่านได้อยู่พักเหนื่อยเป็นเวลาหลายวัน

แต่ขณะที่อยู่พักยังนครหลวงพระบางนั้น ท่านเกิดล้มป่วย วิบากขันธ์ของท่าน 
สร้างความเจ็บปวดทรมานจิตใจอย่างรุนแรง ดังที่ท่านได้เล่าดังต่อไปนี้ ...เมื่อไปถึง 
ก็เกิดเจ็บป่วยด้วยโรคท้อง (กระเพาะอาหารเป็นพิษ) จนต้องเข้ารับการรักษาที ่
โรงพยาบาล รักษาไปนานวันก็ไม่หายจึงต้องออกจากโรงพยาบาลเสีย ต่อมาก็ได้
เข้าไปให้พระภกิษุรูปหน่ึงชือ่อาจารย์ก้ง เป็นหมอพระอยูใ่นละแวกน้ันรักษา แต่อาการ 
เจ็บป่วยกไ็ม่ทเุลาลงเลย จึงคิดตดัสนิใจว่า “ต่อไปน้ีเราจะไม่รักษาด้วยยาอกี จะไม่ฉัน 
ยาขนานใดๆ อกีต่อไป ถ้าจะเกดิล้มตายลงไปกถ็อืเป็นกรรมเก่าของเรา แต่ถ้าหากเรา 
ยังพอจะมีบุญอยู่บ้าง ก็คงจะหายไปเป็นปกติได้” ภายหลังจากท่านตัดสินใจแล้ว  
ท่านก็ได้ยุติการใช้ยาหรือฉันยารักษาโรคทันที หันมาใช้วิธี “รักษาด้วยธรรมโอสถ” 
ท่านเจริญสมาธฝึิกจิตใจให้เข้มแขง็ พจิารณาธาตขัุนธ์แล้วเพ่งเพยีรรักษาด้วยอารมณ์
จิตใจทีเ่ป็นสมาธทิรงคุณธรรมไว้เฉพาะหน้า บญุญาบารมเีป็นเคร่ืองน�าหนุน มวีาสนา
เป็นยารักษาโรคให้หายจากอาการเจ็บปวดทรมาน ซึง่ต่อมาท่านกค่็อยๆ หายจากอาการ 
อาพาธและได้เดินธดุงค์กลบัมาประเทศไทย น�าหลานชายมาคืนให้พ่อแม่ของเขาต่อไป

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ชอบอยู่กับที่ ท่านมีความ
มุ่งหมายที่จะเดินธุดงค์ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน  
เม่ือท่านกลบัมาถึงประเทศไทยแล้ว ท่านก็ได้ออกเดนิธดุงคกรรมฐานไปทางภาคเหนือ  
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แต่การออกเดินธุดงค์เพื่อแสวงวิโมกขธรรมในคราวนี้ ท่านมีพระสหธรรมิกร่วมทาง
ไปด้วยองค์หนึ่ง คือ หลวงปู่ชอบ €านสโม ผู้เป็นพระเถระผู้อาวุโสอีกองค์หนึ่งใน
ปัจจุบันนี้

 หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ และหลวงปูช่อบ €านสโม ท่านพระอาจารย์ทัง้สององค์น้ี 
ต่างกเ็ป็นเพชรน�า้เอกเป็นหวัแหวนอนัล�า้ค่าด้วยกนั เม่ือได้โคจรไปในทีอ่นัวเิวกด้วยกนั  
ย่อมเป็นทีน่่าสนใจแก่ประชาชนในยคุน้ันเป็นอนัมาก ท่านได้ออกเดนิธดุงค์ผ่านป่าเขา 
ล�าเนาไพรไปตลอดสายภาคเหนือ แล้วเข้าเขตประเทศพม่า ด้วยนิสยัเดด็เดีย่วอาจหาญ  
การเดินธุดงคกรรมฐานของท่านน้ี ท่านไม่พะวงที่อยู่อาศัย ค�่าไหนก็พักบ�าเพ็ญ
สมณธรรม สว่างแล้วออกเดินธุดงค์ต่อไป จิตใจของท่านนั้นมีแต่ธรรมะ อาหารการ 
ขบฉันก็เป็นไปในลักษณะมีก็กิน ไม่มีก็อด ยอมทนเอา ไม่มีการเรียกร้อง ไม่มีการ 
สงสารตนเองทีเ่กดิทกุขเวทนา เพราะการเดนิธดุงค์กเ็พือ่ขจัดกเิลสภายในให้หมดไป 
สิ้นไป หลวงปู่พรหมและหลวงปู่ชอบ ท่านมีความตั้งใจในข้อวัตรปฏิบัติธรรมมาก  
ท่านมีความแกล้วกล้าชนิดถึงไหนถึงกัน ท่านได้ผ่านเมืองต่างๆ ในประเทศพม่า  
จนสามารถพูดภาษาพม่าได้คล่องแคล่ว โดยเฉพาะหลวงปู่ชอบ ท่านพูดภาษาพม่า
ได้คล่องเหมือนเป็นภาษาของท่านเอง

ในระหว่างการเดินทางธุดงคกรรมฐานของท่านน้ี หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ 
และหลวงปู่ชอบ €านสโม ได้พักบ�าเพ็ญธรรมอยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้าน ครั้นพอรุ่งเช้า 
ท่านก็ออกบิณฑบาตได้อาหารมาพอประมาณ ขณะเดินกลับจากบิณฑบาตน้ัน  
หลวงปู่พรหมท่านได้ผ่านบริเวณวัดร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าๆ แตกหักพัง 
ตกเกลื่อนเต็มไปหมด ท่านจึงนั่งลงแล้วถวายการสักการะนมัสการ แต่ภายในจิตใจ 
ของท่านน้ันได้ร�าพงึข้ึนว่า “พระพทุธรูปเหล่าน้ีไม่มใีครเหลยีวแลและซ่อมแซมกนัเลย  
ทิง้ระเกะระกะอยู่เตม็ไปหมด พระพทุธรูปเหล่าน้ีสิน้ความศกัด์ิสทิธิแ์ล้วละหรืออย่างไร”  
ขณะที่หลวงปู่พรหมท่านก�าลังร�าพึงในใจอยู่น้ัน ก็เกิดความอัศจรรย์ข้ึน แผ่นดิน 
สะเทือนเลื่อนลั่น กระด่ิงเก่าๆ ที่แขวนอยู่ชายโบสถ์หลังเก่าน้ันถูกแรงสะเทือนดัง 
เกรียวกราวขึ้น จนหลวงปู่พรหมต้องเข้ายึดเสาศาลาไว้เพราะกลัวแผ่นดินจะถล่ม  
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หลวงปู่ท่านได้ก�าหนดรู้ด้วยวาระจิต และเห็นเป็นประจักษ์แก่ตัวของท่านเองว่า 
“ความอัศจรรย์คร้ังน้ีมิใช่แผ่นดินไหวแน่ แต่เป็นด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธรูป 
ทีห่กัพงัเหล่าน้ัน ท่านแสดงให้เหน็ถงึความศกัดิส์ทิธิเ์หล่าน้ันมจีริงๆ ไม่ควรประมาท 
ในสิ่งเหล่าน้ี เพราะเป็นวัตถุบูชาชั้นสูง ย่อมมีเทวดาปกปักรักษาอยู่เสมอ” เมื่อ 
หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านเห็นเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์นี้แล้ว บังเกิดปีติขนพอง 
สยองเกล้า ท่านจึงน่ังลงกราบขอขมาลาโทษต่อพระพทุธรูปเหล่าน้ัน บดัน้ีหลวงปูพ่รหม 
มคีวามเชือ่มัน่ในพทุธานุภาพขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นทีย่ิง่ ท่านมคีวาม 
มานะพยายามที่จะบ�าเพ็ญธรรมขั้นสูงต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นพระที่มี 
นิสัยแก่กล้า พยายามฟันฝ่ากับอุปสรรคทั้งปวงเพื่อจะขอเอาดวงจิตอันเป็นสมบัติ 
ดวงเดียวของท่านพ้นทุกข์ให้ได้ ก่อนที่ท่านจะบวชเข้ามาด�าเนินจิตออกจากทุกข์นั้น 
ท่านมีความตัง้ใจและเคยปรารภในใจอยูท่กุเช้า-ค�า่ว่า “ท�าอย่างไรหนอ ชีวติของเราน้ี 
จะได้พบกบัความสขุทีแ่ท้จริง” ความตัง้ใจของท่านน้ีเองสามารถน�ามาเป็นหลกัประกนั
ปฏิปทาข้อวัตรอันบริสุทธิ์ในเพศพรหมจรรย์

ขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สาร ซึ่งเป็นศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น 
ภูริทตฺโต น้ัน บ่อยคร้ังที่ท่านพระอาจารย์สารได้เอ่ยปากยกย่องพรรณนาคุณของ 
หลวงปู่มั่นให้หลวงปู่พรหมได้ยิน หลวงปู่พรหมท่านก็มุ่งต่อหลวงปู่มั่นเพื่อเป็นที่ 
ฝากเป็นฝากตายในชวีติแห่งเพศสมณะ แต่ก่อนได้พบหลวงปูม่ัน่ ท่านร�าพงึกบัตนเอง
เสมอว่า ก่อนทีจ่ะเข้านมัสการพระอาจารย์มัน่ผู้เลศิด้วยสตปัิญญาน้ัน จ�าเป็นทีท่่านจะ 
ต้องฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งแก่กล้าเสียก่อน เมื่อได้พบได้รับอุบายธรรมใดๆ ก็จะ 
ได้ทุม่เทกายใจประพฤตปิฏิบตัธิรรม โดยขอเป็นชาตสิดุท้าย แม้ว่ามีวาสนาบารมีแล้ว 
ก็คงจะสมหวังดังตั้งใจไว้แน่นอน นอกจากหลวงปู่พรหมจะเป็นผู้มีความอาจหาญ
มั่นคงแล้ว ท่านยังเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติปัญญาหยั่งรู้ในเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้อง
จนสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยได้
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ความจริงแล้ว หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านมใีจกบัธรรมะเป็นเคร่ืองหล่อเลีย้ง
ให้เกิดความอบอุน่และเยอืกเย็นตลอดมา ท่านได้สละแล้วจนหมดสิน้ ยอมอดยอมทน 
ต่อความยากล�าบากหิวโหยได้อย่างสบาย ก็เพราะท่านมีธรรมะเป็นอารมณ์ของจิต  
เมือ่หลวงปูพ่รหมท่านปล่อยขนัธ์ไปสิน้แล้ว ความจริงกป็รากฏว่า “ปรม� สขุ�” ท่านหมด 
ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง

สมัยที่หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านเดินธุดงค์แสวงหาความวิเวกทางใจอยู่ใน 
ดนิแดนประเทศพม่า ท่านผ่านจังหวดัต่างๆ มากมายหลายแห่ง ในวนัหน่ึงขณะทีท่่าน 
เข้าที่เจริญสมณธรรม เมื่อจิตสงบดีแล้ว ก็ปรากฏนิมิตหมายอันส�าคัญขึ้นว่า ได้มี 
พระภิกษุสงฆ์องค์หน่ึงมาปรากฏกายยืนอยู่ต่อหน้าของท่าน พระภิกษุสงฆ์องค์น้ัน 
มีรัศมีกายสีฟ้าและมีแสงที่สวยสดงดงามตาระยิบระยับไปทั่วบริเวณน้ัน คร้ันแล้ว 
พระภกิษสุงฆ์ผู้งดงามได้เอ่ยขึน้กบัท่านว่า “เราคือพระอปุคตุ เธอเคยเป็นศษิย์ของเรา  
เธอมีนิสยัแก่กล้า เอาให้พ้นทกุข์นะ” ต่อจากน้ันภาพของพระภกิษสุงฆ์น้ันกค่็อยหายไป  
ด้วยเหตุการณ์คร้ังน้ี ท�าให้หลวงปู่พรหมมีก�าลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปอีกมากมาย  
ดงัน้ัน หลวงปูพ่รหมจึงมุง่ปฏิบตัธิรรมตามเสดจ็พระพทุธเจ้าและพระสาวกเจ้าทัง้หลาย 
ให้ทันในชาตินี้

หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านธดุงค์มาถงึถ�า้อกีแห่งหน่ึง อนัเป็นสถานทีส่งบระงับ 
เหมาะแก่การเจริญภาวนา ถ�า้น้ีชือ่ว่า ถ�า้นาป ูเป็นบรเิวณป่าไม้และมสีตัว์ป่าอาศยัอยูม่าก
ชนิดด้วยกัน มบ้ีานของชาวพม่าอยู่ ๔ หลงั หลวงปูพ่รหมได้อาศัยบณิฑบาตได้อาหาร
มาพอประทงัตามสมควร นับได้ว่ามบีญุวาสนาต่อกนัมากในสมัยน้ัน ไม่ปรากฏชัดว่า 
หลวงปูไ่ด้อยูบ่�าเพญ็ธรรม ณ ถ�า้นาปแูห่งน้ีนานสกัเท่าใด แต่มคี�าบอกเล่ากนัต่อๆ มาว่า  
หลวงปูพ่รหมได้เร่งท�าความเพยีรอย่างชนิดทุม่เทจิตใจกนัเลยทเีดยีว และการปฏบิตัิ
ธรรมของท่านน้ัน ท�าจิตใจเลื่อนสู่ภูมิธรรมขั้นละเอียดอ่อน ซึ่งยากที่จะอธิบายได้  
ณ ที่นี้

การปฏบิตัธิรรมของหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ในเขตประเทศพม่า เมือ่ท่านเหน็
เป็นกาลอันสมควรแล้ว ท่านได้ออกเดินธุดงค์มุ่งมาทางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อด�าเนิน
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ตามเป้าหมายอนัส�าคญัแห่งชวีติ คอืจะต้องไปพบกบัหลวงปูม่ั่นให้ได้ ไม่ว่าท่านจะอยู ่
แห่งหนต�าบลใดกต็าม จะตดิตามให้จนพบ เพือ่ขอนมสัการและอยูป่ฏบิตัธิรรมกับท่าน  
ในที่สุดก็ได้พบหลวงปู่มั่น จอมปราชญ์ในทางธรรม อย่างสมใจ

การเข้านมัสการหลวงปูม่ัน่ในคร้ังแรกพบน้ัน ศษิย์ผู้เคยได้อยูป่ฏบิตัธิรรมกบัท่าน 
ได้เล่าความในใจที่สืบทอดต่อๆ กันมา พอเป็นอุบายให้มีการส�ารวมใจขณะเข้าพบ 
ครูบาอาจารย์ว่า ขณะทีห่ลวงปูพ่รหมมองเหน็หลวงปูม่ั่นเป็นคร้ังแรก ท่านกนึ็กประมาท 
อยูใ่นใจว่า “พระองค์เลก็ๆ อย่างน้ีน่ะหรือ ทีผู้่คนเข้าร�า่ลอืว่าเก่งนัก ดแูล้วไม่น่าจะเก่งกาจ 
อะไรเลย” ท่านเพยีงแต่นึกอยูใ่นใจของท่านเท่าน้ัน คร้ันพอสบโอกาส หลวงปูพ่รหม 
ก็เข้านมัสการ ค�าแรกที่หลวงปู่มั่นท่านกล่าวขึ้น ท่านถึงกับสะดุ้ง เพราะว่าหลวงปู่มั่น 
ท่านได้กล่าวท�านองที่ว่า “การด่วนวินิจฉัยความสามารถของคนโดยมองดูแต่เพียง 
ร่างกายเท่าน้ันไม่ได้ จะเป็นการตัง้สตอิยูใ่นความประมาท” ค�าพดูของหลวงปูม่ัน่น้ีเอง 
ท�าความอศัจรรย์ให้เกดิขึน้ บงัเกดิศรัทธาอย่างแรงกล้าทีจ่ะต้องให้ความเคารพนับถอื 
น้ีเพียงแต่นึกคดิในใจอยูเ่ท่าน้ัน หลวงปูม่ัน่กส็ามารถทายใจถกูเสยีแล้ว หลวงปูพ่รหม
ก็ได้ถวายตัวเป็นศิษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ภายหลงัจากได้อยูป่ฏบิตัธิรรมกบัหลวงปูม่ัน่แล้ว หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านได้ 
สละก�าลงักายและก�าลงัใจทุม่เทให้แก่การประพฤตธิรรมอย่างหมดชวีติจิตใจ ดูเหมือน 
ว่าเวลาแห่งการพักผ่อนน้อยมาก นอกจากเวลาแห่งการปฏิบัติธรรมเท่านั้น ท่านได้
ก�าหนดจดจ�าเรยีนรู้กฎปฏบิัติปฏปิทาข้อวตัรของพระฝ่ายธุดงคกรรมฐานในสายของ
หลวงปูม่ัน่ ภูริทตโฺต เร่ิมตัง้แต่เทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ครองผ้าสามผืนเป็นวตัร เทีย่ว
ไปตามภเูขา ถ�า้ ป่าช้า โคนไม้เป็นวตัร อนัเป็นสิง่ทีค่ณะศษิย์ทัง้ปวงกระท�าอยูเ่ป็นนิจ

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ท่านอาจารย์พรหมได้อยูก่บัท่านอาจารย์ขาว ทีว่ดัดอยจอมแจ้ง  
อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีหมู่คณะอยู่ด้วยกัน ๖ รูป คือ 

๑. ท่านอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ
๒. ท่านอาจารย์พรหม จิรปุญฺโญ
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๓. ท่านอาจารย์ขาว อนาลโย
๔. ท่านอาจารย์นู
๕. ท่านอาจารย์ค�า
๖. ท่านพระมหาทองสุข สุจิตฺโต (พระครูอุดมธรรมคุณ)

ในขณะนั้นท่านอาจารย์ขาว ได้ ๑๓ พรรษา ท่านอาจารย์พรหมก็คงมีพรรษา
ไล่เลี่ยกัน ในพรรษาน้ีท่านได้ประกอบความเพียรมาก ถือเพียงอิริยาบถ ๓ คือ  
ยืน เดิน และนั่ง ไม่ถืออิริยาบถนอนตลอดไตรมาสสามเดือน ส่วนมากท่านถือการ 
เดินจงกรมเป็นกิจวัตรประจ�าวัน เมื่อออกพรรษาแล้ว ก็ได้เที่ยวแยกย้ายกันไปวิเวก
ในถิน่ต่างๆ ส่วนท่านอาจารย์พรหม จิรปญุโฺญ ได้ไปทางเหนือถงึเมอืงโต่น เมอืงหาง  
เขตแคว้นเมืองตุง ท่านได้พักท�าความเพียรอยู่ที่ถ�้าปุ้มเป้ ใกล้เขตเมืองน้ี ท่านได ้
จ�าพรรษาอยูถ่�า้น้ีหน่ึงพรรษา ได้บ�าเพญ็สมณธรรมโดยสะดวกสบายด ีไม่มีการตดิขัด
ในทางภาวนาบ�าเพ็ญจิตใจ

ออกพรรษาแล้ว จึงได้เดินทางกลับมาพบกับท่านอาจารย์ขาวอีก ที่บ้านป่าแก้ง  
ต�าบลโหล่งขอด อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนทนาธรรมกันพอสมควรแล้ว 
พระอาจารย์พรหมก็ได้กล่าวถ้อยค�าขึน้ด้วยความเบกิบานในขณะน้ันว่า “ปัญญาผู้ท�า 
แสงสว่างได้เกิดขึน้แล้วจะไปในทศิานุทศิใดๆ ไม่มคีวามหวาดกลวัอกีแล้ว” ในขณะน้ัน  
ท่านได้ถามปริศนาปัญหากับท่านอาจารย์ขาวว่า “เมื่อครูบามรณภาพแล้ว” จะไปอยู่ 
ทีไ่หนน้ี เป็นปัญหาทีแ่ก้ยากส�าหรับปถุชุนทัว่ไป” พระอาจารย์ขาวได้กล่าวตอบว่องไว  
ไม่ตดิขดั และถกูต้องตามความเป็นจริงแห่งสจัธรรมว่า “อยูท่ีไ่หนกไ็ม่อยู ่ไปข้างหน้า 
ข้างหลังก็ไม่ไป ขึ้นบนก็ไม่ข้ึน ลงข้างล่างก็ไม่ลง ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก  
ทิศตะวันออก ก็ไม่ไป ดังน้ี” เมื่อพระอาจารย์ขาวได้กล่าวแก้ปัญหาน้ีจบลงแล้ว  
พระอาจารย์พรหมกก็ล่าวรับรองว่า “แน่ทเีดยีว” พระอาจารย์พรหมได้กล่าวต่อไปอกีว่า  
“เมือ่ความจริงมอียู่ดงัน้ี ท�าไมครูบาจึงคดิดุด่าตวัของตวัมากนัก” ได้รับค�าตอบว่า “ดดุ่า 
กด็ดุ่าแต่ล�าพงัใจตวัเองเท่าน้ัน ไม่ได้ออกปากออกเสยีงให้กระเทอืนใจผู้อืน่ ถงึคราว
เราชนะก็ข่มขี่มันไปอย่างน้ันละ” ตอนน้ีแสดงให้เห็นว่าท่านอาจารย์พรหมคงล่วงรู ้
ความนึกคิดภายในจิตใจของท่านอาจารย์ขาวไว้เป็นการล่วงหน้าแน่นอนทีเดียว
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อีกตอนหน่ึง ท่านอาจารย์ขาวได้ให้โยมน�าพระพุทธรูปทองซึ่งถูกพวกพาลชน 
ท�าลายพระเศียร แขนขากไ็ม่ม ีถูกตดัไปหมด ยงัเหลอืแต่แท่นกลางองค์ท�าเป็นเกลยีว 
ต่อกันไว้ ท่านจะไปไหนก็คิดถึงมิได้วาย เมื่อเอาลงจากดอยแล้ว ปรารภจะหาช่าง 
มาต่อพระเศียร แขน ขา ให้เป็นองค์พระทีส่มบรูณ์ข้ึนมา โยมผู้มีศรัทธารับอาสาจัดหา 
เครื่องอุปกรณ์ เช่น เหล็ก ปูน ทรายมาให้ ยังขาดแต่ช่างผู้สามารถท�าได้ ยังนึก 
ไม่เห็นใคร เห็นแต่ท่านอาจารย์พรหมเท่านั้น พอจะมีฝีมือท�าได้บ้างกระมัง ขณะนั้น
ท่านอาจารย์พรหมพักอยู่ที่ป่าเมี่ยง อ�าเภอแม่สาย ท่านอาจารย์ขาวจึงไปหาท่านด้วย
ตนเอง เม่ือไปถงึแล้วได้เล่าเร่ืองราวให้ท่านอาจารย์พรหมฟัง เสร็จแล้วได้ถามต่อไปว่า  
“พอจะบูรณะซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้หรือไม่” ได้รีบตอบในทันทีว่า “ไม่ยาก ขอแต่ให้มี
เคร่ืองอปุกรณ์คอืปูนซเีมนต์เท่าน้ันก็ท�าได้” จากน้ันท่านอาจารย์ทัง้สองกไ็ด้ตดิตามกนั 
มาจนถึงต�าบลโหล่งขอดทีไ่ด้เอาพระพทุธรูปมาไว้ก่อนแล้ว พอมาถึงได้เคร่ืองอปุกรณ์ 
เพียงพอ ท่านก็ลงมือท�าทันทีจนเป็นที่เรียบร้อย สมควรแก่การกราบไหว้สักการบูชา 
ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อท�าเสร็จแล้ว ท่านอาจารย์พรหมก็พิจารณาถึงมูลเหตุ 
ที่เป็นมาก็ได้ทราบทันทีว่า “พระพุทธรูปองค์นี้ เมื่อเวลาท�าหล่อแต่อดีตที่ผ่านพ้นมา 
นานโน้น พระอาจารย์ขาวได้เป็นช่างสบูลมในเวลาหล่อ” พอท่านอาจารย์เผยความจริง 
ออกมาเช่นนี้ ท่านอาจารย์ขาวก็พูดรับรองว่า “เป็นความจริง เพราะผมจะไปที่ไหนๆ  
กค็ดิถงึพระพทุธรูปองค์น้ีอยู่เสมอ” เร่ืองทีเ่ล่ามาน้ี แสดงว่าท่านอาจารย์พรหมได้ล่วงรู้ 
เหตกุารณ์ในอดตีเป็นอนัด ีซึง่เป็นการยากทีค่นธรรมดาสามญัจะรู้ได้อย่างน้ัน นอกจาก 
เป็นการเดามากกว่า 

ท่านอาจารย์พรหมได้พักอยู่จ�าพรรษาที่ต�าบลโหล่งขอดน้ีหน่ึงพรรษา จากน้ัน 
ก็พักวิเวกจ�าพรรษาแห่งละหน่ึงพรรษา คือ บ้านโป่ง ป่าเม่ียง และอ�าเภอแม่สาย 
แล้วท่านกไ็ด้กลบัมาทางภาคอสีานถิน่เดิม ท่านได้บ�าเพญ็ประโยชน์ตนและประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่นสมบูรณ์บริบูรณ์ นับว่าเป็นผู้ที่หาได้ยากยิ่ง

หลายคร้ังที่หลวงปู่พรหมและหลวงปู่ขาว ท่านได้ออกเดินธุดงค์เที่ยววิเวกไป
อยู่ป่าเขาด้วยกัน ต่างก็ได้มุ่งมั่นที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติ ขจัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน  
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ออกจากจิตใจด้วยกนัทัง้สิน้ นับได้ว่าการทีไ่ด้ฝึกฝนอบรมธรรมในภาคเหนือน้ี ท่านได้ 
พบกับพระสปุฏิบตัผู้ิเป็นคูอ่รรถคูธ่รรมโดยแท้จริง หลวงปูพ่รหมท่านได้ถอืภาคแห่ง
การปฏบิตัธิรรมหกัโหมขัน้อกุฤษฏ์ก็ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ น้ีเอง ครูบาอาจารย์ผู้เป็นศษิย์ 
บอกเล่าต่อกันมาดังนี้

เม่ือหลวงปูพ่รหมท่านได้มาอยูป่ฏิบตัธิรรมกบัหลวงปูม่ั่นแล้ว ท่านถอืว่าตวัของ
ท่านได้มาอยูใ่กล้ครูบาอาจารย์ผู้เลศิแตกฉานในทางธรรม ดงัน้ัน หลวงปูพ่รหมท่านได้ 
เร่งท�าความเพยีรอย่างเตม็ที ่คือ ท่านได้ถอือริิยาบถ ๓ ประการ ได้แก่ ยนื เดิน น่ัง ตลอด
ไตรมาสท่านไม่ยอมนอนให้หลังแตะพื้นหรือพิงเลย โดยถือคติธรรมของหลวงปู่มั่น  
ว่า “ธรรมอยู่ฟากตาย ถ้าไม่รอดตายก็ไม่เห็นธรรม” เพราะการเสี่ยงต่อชีวิตจิตใจ 
อันเกี่ยวกับความเป็นความตายน้ัน ผู้มีจิตใจมุ่งมั่นต่ออรรถธรรมแดนหลุดพ้นเป็น
หลกัยดึของพระผู้ปฏบิตัพิระกรรมฐานจริงๆ ฉะน้ัน อปุสรรคต่างๆ ย่อมได้พบอยูเ่สมอ  
ดงัครูบาอาจารย์หลายๆ องค์ ถ้าแม้จิตใจไม่แน่วแน่มัน่คงจริงๆ กจ็ะท�าไม่ได้ บางคราว 
ผู้อดหลับอดนอนมากๆ สูญประสาทเสียจริตไปก็มี บ้างก็เดินชนต้นไม้ใบหญ้าให ้
วุน่วาย หรือไม่เวลาออกบณิฑบาตเทีย่วตะครุบผู้คนกม็เีพราะเดนิหลบัใน เกดิอาการ 
ตงึเครียดไม่สามารถทรงสตตินเองได้ อย่างไรก็ตาม ครูบาอาจารย์ท่านแนะน�าให้ปฏบิตั ิ
เพิม่สตกิ�าลงัใจให้แก่กล้าจริงๆ จึงจะท�าได้ เมือ่ถงึคราวเร่งความเพยีรกย่็อมจะได้พบ 
ความส�าเร็จโดยไม่ยาก

ปฏปิทาของหลวงปูพ่รหมในเร่ืองน้ี สมัยแรกพบกบัหลวงปูม่ัน่ใหม่ๆ ท่านกเ็คย 
คดิท�าความเพยีรเช่นน้ีเหมอืนกนั แต่ถกูหลวงปูม่ัน่ท่านห้ามไว้ก่อน เพราะจะเป็นการ 
หกัโหมเกนิก�าลงั โดยท่านแนะให้น่ังสมาธฝึิกจิตเสยีก่อน คร้ังเม่ือก�าลงัจิตแก่กล้าแล้ว  
ท่านมาเร่งท�าความเพียรอย่างหนักหน่วง ผลประโยชน์จึงบังเกิดแก่หลวงปู่พรหม  
ท่านสามารถส�าเร็จธรรมขัน้สงูในภาคเหนือน้ีเอง อนัยังประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่ตวัท่าน 
และหมู่คณะเป็นอันมาก

สมัยที่หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านเที่ยววิเวกอยู่กลางป่าเขา ท่านได้พบกับ
สิ่งแปลกๆ และอัศจรรย์มากมาย แต่ท่านไม่สามารถเล่าให้ละเอียดลงไปได้ ไม่ว่า
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สถานที่ เวลา ปีใดๆ ไม่สามารถก�าหนดชี้ชัดลงไปได้เลย นอกเสียจากการประพฤติ
ปฏิบัติธรรมของท่านเท่านั้น ท่านเดินธุดงค์บุกป่าฝ่าดงไปในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ 
และนอกประเทศ ท่านเดินตลอดวันตลอดคืนก็ไม่พบปะบ้านช่องเรือนชานของผู้คน 
ในเวลาทีต้่องผจญทกุข์เช่นน้ี ท่านมแีต่ความอดอยากทรมานเสยีมากกว่าความอิม่กาย 
สบายใจ ท่านต้องทนยอมต่อความหิวโหยอ่อนเพลีย ทั้งนี้เพราะหลงทาง ท่านต้อง
นอนค้างอยู่กลางป่าเขา

เฉพาะการเดินธุดงค์ในช่วงออกไปทางประเทศพม่าเป็นความยากล�าบากมาก
เมื่อคราวเดินวิเวก เพราะทางที่ไปนั้นมีแต่สัตว์ป่านานาชนิด เช่น พวกเสือและงูพิษ
ที่ไม่ยอมกลัวคน บางครัง้ก็ต้องปลงอนิจจงัต่อความทุกข์ที่ต้องทรมานสุดแสนจะทน
และมีชีวิตสืบต่อไปวันข้างหน้า เมื่อนึกปลงในตัวเองแล้วก็ดูเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆ 
ในร่างกายภายในมันจะหลุดสุดสิ้นลงไปพร้อมๆ กัน ลมหายใจก็เหมือนขาดตอนที่ 
ต่อเนื่องกัน นี่เป็นเครื่องถ่วงทรมานกายใจตอนนั้น แต่ในที่สุดมันก็พอทนอยู่ต่อไป 
ได้อกีตามเหตกุารณ์และวนัเวลาผ่านไป อยูเ่พือ่ธรรมะ แม้ไปกย็งัมีธรรมะคูก่บัจิตใจ 
ไม่เอนอียงหวั่นไหวเลย

หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านเป็นพระผู้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบด้วยความเคร่งครัด 
และยังเป็นผู้มีนิสัยเคร่งขรึมและเด็ดเด่ียวยิ่ง ท่านได้สละพันธะทางโลกซึ่งท่านเป็น
เจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ ทั้งที่มีวิญญาณ (วัว-ควาย) และที่ไม่มีวิญญาณ 
มีค่านับล้านบาทเพื่อแจกเป็นทานบารมี

การที่ได้บวชเข้ามาในพระบวรพุทธศาสนาก็เพื่อปลดเปลื้องภาระทางใจ  
อนัประกอบด้วยกเิลสตณัหาทีเ่ป็นบ่อแห่งกองทกุข์ ท่านจึงด�ารงชีวติในเพศพรหมจรรย์ 
อย่างเคร่งครัดต่อพระธรรมวนัิย มคีวามสนัโดษเป็นทีต่ัง้ ยึดมัน่ในพระธรรมค�าสัง่สอน  
และน�ามาประพฤติปฏิบัติด้วยชีวิตและจิตใจ ยากที่บุคคลทั่วไปจะเสมอเหมือน  
ด้วยความพยายามดังที่กล่าวมาน้ี ท่านได้รับค�าชมเชยจากหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต  
ต่อหน้าพระเถระผู้ใหญ่หลายๆ ท่านว่า “เป็นผู้มีความพากเพียรสูงยิ่ง มีความตั้งใจ 
แน่วแน่ ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุด เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พระภิกษุ 
ทั้งหลายควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง”
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หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านได้อยู่ใกล้หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นเวลานาน
หลายพรรษา ตลอดเวลาทีไ่ด้อยูป่ฏิบตัธิรรม ท่านมจิีตใจทีก้่าวหน้าทางปฏิบตัอิย่างไม่
หยดุยัง้ มคีวามแน่ใจตนเองมากยิง่ขึน้ ท่านได้รับการอบรมโดยสม�า่เสมอ เวลาบางปี  
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้เมตตาให้อยู่จ�าพรรษาด้วย นับเป็นโอกาสอันอุดมของท่าน  
ส่วนบางปีท่านจะปลีกตัวออกไปบ�าเพ็ญในป่าเพียงล�าพัง เพราะเป็นนิสัยของท่านที่
ไม่ชอบอยู่กับที่นานๆ น่ันเอง หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านเป็นพระอริยเจ้าผู้ม ี
ค�าพูดน้อย ถือสันโดษ มักน้อย ไม่มีจิตใจฟุ้งซ่านกับสังคมภายนอก หลวงปู่ท่าน 
ไม่ประสงค์ให้ผู้หน่ึงผู้ใดต้องเดอืดร้อนเป็นการรบกวนยุง่ยาก อน่ึง ท่านกอ็ยูจ่�าพรรษา 
ในดงลกึ ยากแก่การเข้าถงึ (สมยัน้ัน) เม่ือมคีณะญาตโิยมสูอ้ตุส่าห์เดนิทางไปจนถงึ 
ที่พักของท่าน ท่านก็จะพูดจาปราศรัยเพียงประโยคเล็กๆ น้อยๆ พอเป็นที่เข้าใจ  
ท่านก็ให้รีบกลับทันที

ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นปีสดุท้ายทีห่ลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ อ�าลาภาคเหนือ ท่านได้ 
เดินธดุงค์มาทางภาคอสีาน เมือ่มาถงึภาคอสีานแล้ว กไ็ด้สมทบกบัพระอาจารย์ของท่าน 
ที่วัดสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร และได้อยู่จ�าพรรษาที่นั่น ในระหว่างที่หลวงปู่มั่น  
ภริูทตโฺต ท่านได้ไปอยูจ่�าพรรษาทีว่ดัภริูทตัตถริาวาส ต�าบลนาใน อ�าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร

ในระยะหน่ึง บรรดาพระเถระทัง้หลายพากนัไปกราบนมัสการท่านอาจารย์ใหญ่ม่ัน  
ซึ่งมีพระอาจารย์พรหมรวมอยู่ด้วย ได้ฟังโอวาทของท่านอาจารย์ใหญ่มั่นแล้ว 
เฉพาะต่อหน้าพระเถระทั้งหลายที่ร่วมฟังโอวาทด้วยกัน ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นถาม 
ท่านอาจารย์พรหมขึ้นว่า “ท่านพรหมมาแต่ไกลเป็นอย่างไรบ้าง การพิจารณากาย  
การภาวนาก็ดีเป็นอย่างไร” ท่านอาจารย์พรหมเรียนถวายว่า “ไม่มีอกถังกกีแล้ว”  
(สิ้นสงสัยแล้ว) ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นได้ยกย่องชมเชยท่านอาจารย์พรหมต่อหน้า 
พระเถระทั้งหลายว่า “ท่านพรหมเป็นผู้มีสติ ทุกคนควรเอาอย่าง”

คร้ันกาลต่อมา ท่านอาจารย์พรหมได้กลบัจากการอยูใ่กล้ชดิท่านอาจารย์ใหญ่มัน่ 
ทีห่นองผือนาใน มาอยูท่ีบ้่านดงเยน็ อนัเป็นถิน่เดิม ได้พาญาตโิยมสร้างวดัประสทิธธิรรม  
พร้อมด้วยสร้างถาวรวตัถขุึน้ภายในวดัเป็นจ�านวนมาก เช่น สร้างกฎุวีหิาร ศาลาการเปรียญ 
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บ่อน�า้ภายในวดัและนอกวดั พาญาตโิยมท�าถนนหนทาง สร้างโรงเรียนประชาบาลบ้าน 
ดงเย็น และสร้างสะพานข้ามล�าน�้าสงคราม เป็นสาธารณประโยชน์ไว้มากมาย

นอกจากท่านได้สร้างและอยู่จ�าพรรษาที่วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น แล้ว   
ท่านยังได้ท�าประโยชน์แก่ชุมชนใกล้เคียงทั้งทางวัดและทางบ้าน บางปีจ�าพรรษาที่ 
วดับ้านถ่อน ต�าบลโพนสงู สร้างโบสถ์ วหิาร ศาลาการเปรียญ กฎุ ีและสะพานข้ามทุง่นา 
จากบ้านไปวดั ยาวประมาณ ๑๑ เส้น บางปีจ�าพรรษาทีว่ดัตาลนิมติ บ้านตาล ซึง่เป็น
มาตุภูมิของท่าน สร้างกุฎี วิหาร ต่อมาสงฆ์ได้พากันผูกเป็นพัทธสีมาใช้ในสังฆกรรม
จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี นับว่าท่านบ�าเพญ็ประโยชน์ตนและประโยชน์คนอืน่ได้สมบรูณ์ยิง่ 
ยากทีผู้่อืน่จะท�าได้เหมือนอย่างท่าน จึงเป็นทีเ่คารพกราบไหว้บชูาของผู้มุ่งประโยชน์สขุ 
โดยทั่วไป

สรุปความในธรรมะของหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ได้ดังนี้คือ 

“เราทัง้หลายเกดิมาเป็นมนุษย์ในชาตหิน่ึง และมนุษย์น่ีเองทีส่ามารถยงัประโยชน์  
ก็ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงวงศาคณาญาติกว้างไปไกลถึงสังคม
ชมุชนน้อยใหญ่ให้มแีต่ความเจริญสขุสถาพร ยิง่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมพลเมอืง 
ด้วยแล้ว ย่อมน�าความเจริญรุ่งเรืองมาสูป่ระเทศชาต ิบ้านต่างกอ็ยูด่มีสีขุทกุเรือนชาน  
เพราะมนุษย์มีสตปัิญญามีธรรมะประจ�าจิตใจด้วยกนั กม็นุษย์น้ีแหละกระท�าข้ึนให้เกดิ 
คุณเกิดประโยชน์ทั้งสิ้น

การท�าความชัว่ ถ้ามนุษย์พงึปรารถนาใช้สตแิละปัญญาเทีย่วสร้างสรรค์แต่ความ 
ชั่วร้ายป่าเถื่อน อันประกอบตนเองลดฐานะของจิตใจให้ตกอยู่กับฝ่ายชั่วร้าย ก็มีแต่ 
เที่ยวเบียดเบียนบั่นทอนผู้อื่นให้ได้ความทุกข์เดือดร้อน ออกเกะกะระราน เที่ยวฆ่า  
ปล้น ชงิทรัพย์ ท�าลายล้างให้ตนเองและวงศาคณาญาต ิลกุลามไปในชมุชนน้อยใหญ่  
ก็จะมีแต่ก่อเวรภัยหาความสุขมิได้ ยิ่งมนุษย์น�าสติปัญญาที่มัวเมาไปด้วยความชั่ว 
และสิ่งเลวร้าย มีนายคือจอมกิเลสคอยบงการ ก็เอาสติปัญญานั้นแหละเที่ยวค้นคิด 
สร้างอาวุธยุทธนาแล้วน�ามารบราฆ่าฟันกันตาย ท�าลายชีวิตและสมบัติซึ่งกันและกัน  
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ท�าลายล้างแม้ประเทศชาตบ้ิานเมืองให้ฉิบหายล่มจม ล้างผลาญแม้กระทัง่สมณะเณรชี 
ให้ได้รบัความเดือดร้อนอย่างที่เราท่านทั้งหลายมองเห็นอยู่ในปัจจบุัน เมื่อยังไม่ตาย
หายจากวิบากของความชั่วเลวร้ายนั้น ก็คอยไล่ล้างผลาญตนเองให้เที่ยวหนีซุกซ่อน 
เหมือนสัตว์ที่ถูกน�้าร้อน เลยหาความสุขมิได้ เป็นนรกบนดินด้วยเหตุฉะนี้”

เพราะฉะนั้น ธรรมะที่หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านได้เมตตาประทานให้แก่
พวกเราทัง้หลาย กเ็พือ่สอนสัง่ให้พวกเราจงท�าแต่ความดทีีม่คีณุประโยชน์ จงอย่าท�า 
ความชั่ว เพราะรังแต่จะเกิดโทษอันอเนกอนันต์ ท่านให้เรามีสติปัญญา พิจารณา
ตรึกตรอง ให้มีทาน มีศีล มีภาวนา ก็จะบังเกิดปัญญาธรรมอันล�้าค่ามหาศาลนั่นเอง

ที่วัดบ้านดงเย็นสมัยเมื่อหลวงปู่พรหมท่านยังมีชีวิตอยู่ มักจะมีบรรดาท่าน
สาธุชนเดินทางไปกราบนมัสการท่านอยู่เสมอๆ แม้หนทางในสมัยน้ันการคมนาคม 
ไม่สะดวกอย่างเช่นปัจจุบนัน้ี การเข้าไปพบเพือ่นมัสการมใิช่ของง่าย ทางก็ไม่ด ีอกีทัง้ 
ยังเป็นป่าไม้อันหนาแน่น ถึงกระนั้นทุกคนก็ได้พยายามจนไปถึงที่ท่านจ�าพรรษาอยู่
อย่างน่าสรรเสริญยิ่ง

จิตทีป่กตแิล้วของหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ย่อมเป็นจิตทีอ่ศัจรรย์ คอืมคีวามรู้ 
ความเหน็อนัผิดไปจากมนุษย์ธรรมดาๆ จะรู้เหน็หรือเข้าใจ เม่ือคณะญาตโิยมคนใด 
กต็ามมาถงึวดัทีท่่านอยูจ่�าพรรษาอยูน้ั่น ท่านจะรู้วาระจิตของทกุๆ คนทีม่า ท่านสามารถ 
ทายใจของทุกคนได้ถูกต้องและแม่นย�า อย่างเช่น มีบุคคลที่ไปท�าบุญกับท่าน แต่มี 
สิ่งหวังตั้งใจมา ท่านก็จะพูดเตือนสติทันทีเมื่อพบหน้ากันดังน้ี “การที่จะท�าบุญ 
ท�าทานนั้น ต้องมีใจตั้งมั่นและให้เกิดศรัทธาในบุญกุศลทานเสียก่อน ถ้าไม่ศรัทธา  
ใจไม่ตั้งม่ันแล้ว อย่าท�า จะไม่มีอะไรดีข้ึนเลย” บางคราวจะมีญาติโยมชาย-หญิง 
ที่เดินทางไปถึง ก็เที่ยวเดิมชมวัดและบริเวณต่างๆ แล้วพูดคุยในลักษณะประจบ
ท�าบุญเอาหน้าเอาตากันว่า ฉันจะต้องมาสร้างโน่นมาสร้างนี่ จะท�าอย่างนั้นท�าอย่างนี้  
แต่จิตใจน้ันมีเจตนาหวงัผลหรือตัง้ตวัเองให้เป็นผู้มีสนิทชดิเชือ้กับตวัท่าน มบีญุมีคณุ 
ต่อท่านแล้ว ท่านมักจะเตือนว่า “ถ้าไม่ศรัทธามีเจตนาเป็นอื่น ก็ไม่ควรจะท�า” แต่ถ้า 
มีญาติโยมคนใดเข้าไปนมัสการและมีเจตนาดีมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนโดย
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ส่วนรวมแล้ว แม้ยังไม่ได้บอกกล่าวแก่ผู้ใดเลย หลวงปูพ่รหมกส็ามารถรู้ด้วยจิตภายใน  
ท่านจะอนุโมทนาและกล่าวขึ้นพอเป็นปฐมดังนี้ว่า “ท่านมีเจตนาดีก็ท�าไปเถิด เพราะ
สิ่งนั้นเป็นบุญเป็นกุศล”

ขนาดหลับท่านยังรู้

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติธรรมที่ควรแก่การเคารพบูชา 
แม้ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันก็ยังกล่าวถึงท่านด้วยกิตติคุณอันงดงามอยู่เสมอ 
สมัยหลวงปูพ่รหมท่านกลบัมาถงึบ้านดงเยน็ ท่านได้สร้างความอศัจรรย์แก่พวกเราให้
ได้เห็นมากมาย เมื่อท่านมาอยู่ได้ไม่นาน ก็มีชาวบ้านบวชพระตามท่านไปหลายองค์  
พวกชาวบ้านก็เข้าวัดเข้าวาดีอกดีใจที่มีวัดปฏิบัติเป็นของตนเอง

วันที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เค้าแห่งปริศนาธรรมความเป็นจริงได้ปรากฏชดั 
ภายในจิตใจของหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ เสยีแล้ว ชาวบ้านชาวดงเยน็ อ�าเภอบ้านดงุ  
จังหวดัอดุรธานี จะมีใครคนไหนรู้ได้บ้างว่าขณะน้ีต้นโพธิต้์นไทรทีเ่คยให้ความสงบสขุ 
ร่ืนรมย์แก่พวกเขาทั้งหลาย ก�าลังจะถูกพายุอันเกิดจากอ�านาจพระไตรลักษณ์ คือ  
อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา มาโค่นมาถอนออกไปเสยีจากจิตใจของพวกเขา กเ็พราะความ
ไม่เทีย่งตรง ไม่แน่นอน อยูไ่ปกม็คีวามไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ แท้จริงกเ็ป็นธาตเุฉยๆ ไม่ใช่
ตวัตนบคุคลเราเขา หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ จึงสามารถก�าหนดรู้ชัดด้วยจิตใจอนัเป็น
หนึ่งของท่าน โดยได้ปลงสังขาร กล่าวอ�าลาชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ไม่ขอกลับมา 
พบเห็นคลุกเคล้ากันอีกต่อไป

หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านได้แสดงธรรมปฏบิตัอินัเป็นอบุายธรรมให้ทกุคน 
ได้พิจารณาน้อมนึกถึงความตายอยู่เสมอๆ จงอย่าได้ประมาท การปฏิบัติตนให้เกิด 
สติปัญญาโดยเป็นเคร่ืองมือพิจารณาให้เห็นแก่นแท้ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัส 
สอนโลก พร้อมทัง้ได้ชีแ้นะอยู่ในตวั คือพระพทุธองค์ทรงตรัสสอนโลก ทรงให้วนิิจฉัย 
ด้วยสตปัิญญา มองดูความเคลือ่นไหวอาการของกเิลสทางใจ มอีาการเป็นไปทางใดบ้าง 
ในวันหนึ่งๆ
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วันที่หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านจะมรณภาพ ท่านได้เข้าห้องน�้าตั้งแต่เช้า  
ท่านปิดประตใูส่กลอนเงียบอยู ่จนเวลาทีจ่ะต้องออกบณิฑบาต ผู้ทีเ่ฝ้ารออยูห่น้าห้องน�า้ 
กน่ั็งเฉยๆ คร้ันจะบุม่บ่ามเข้าไปกไ็ม่กล้า น่ังรออยูจ่นกระทัง่ประตหู้องน�า้เปิด หลวงปู่ 
ท่านโซเซออกมา ก่อนพ้นประตูท่านล้มลงไป พระผู้อยู่ใกล้วิ่งเข้าไปรับแล้วประคอง 
ท่านเข้ามานอนในห้อง วันนั้นแทบไม่ได้ออกบิณฑบาตกันเลย ต่างก็มีหน้าที่ของตน 
คอยรับใช้ครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิด ก่อนที่ท่านจะสิ้น ชีพจรของท่านแทบจะไม่เต้น  
เพราะทุกคนคอยตรวจเช็คกันอยู่ตลอดเวลา กาลเวลาค่อยๆ ผ่านไปๆ แต่ละวินาที 
ดเูหมอืนว่าโลกจะหยดุน่ิง คนทีอ่ยูใ่กล้ๆ ท่านต่างกเ็พ่งมองดูอาการแทบไม่หายใจ เพราะ
ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆ ขณะที่ท่านจะสิ้นใจ ท่านได้รวบรวมพลังจิตอันแก่กล้า 
ลมืตาขึน้มามองลกูศิษย์ทัง้หลาย มทีัง้พระ สามเณร อบุาสก อบุาสกิา ทกุคน คล้ายกบั 
กล่าวอ�าลา แล้วท่านก็ยกมือขึ้นพนมเหนืออกเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
จากน้ันหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ได้จากโลกน้ีไป ชีพจรของท่านหยุดเต้น มือทีย่กข้ึนพนม 
ตกลงข้างกาย 

บัดนี้ หลวงปู่พรหมได้จากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทุกคนไปด้วยอาการสงบระงับ  
จิตเข้าสูแ่ดนเกษมเม่ือเวลา ๑๗.๓๐ น. ของวนัที ่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยโรคชรา  
สิริอายุได้ ๘๑ ปี พรรษา ๔๓

ในการคร้ังน้ี เพื่อเป็นปฏิการะและกตัญญูกตเวทิตาธรรมในพระคุณของ 
ท่านอาจารย์พรหม จิรปญุโฺญ คณะศษิยานุศิษย์พร้อมด้วยทายกทายิกาทีเ่คารพนับถอื 
ในท่าน ได้พร้อมกนัเสยีสละก�าลงักาย ก�าลงัทรัพย์ และก�าลงัความคดิ จัดสร้างเจดย์ี 
บรรจุอฐัธิาตขุองท่าน ซึง่หลวงปูท่่านเร่ิมขุดหลมุวางรากฐานไว้ก่อนทีท่่านจะมรณภาพ 
เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังขึ้นที่วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ต�าบลดงเย็น 
อ�าเภอบ้านดงุ จังหวดัอดุรธานี ส่วนสงู ๒๐ เมตร เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว สิน้ทนุทรัพย์ไป 
ประมาณสองแสนบาทเศษ 

ข่าวการมรณภาพของพระอริยเจ้าแห่งบ้านดงเยน็ได้แพร่ขยายไปไกล ทกุคนมีแต่ 
ความสลดเสียดายพระผู้ทรงคุณธรรมสูงเช่นหลวงปู่ท่าน ทุกคนเมื่อได้ทราบข่าวน้ี 
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ต่างก็ได้ร�าพงึถึงพระคณุความดคีวามงามของท่าน เพราะท่านเคยอยูใ่ห้เป็นก�าลงัใจแก่ 
ทกุๆ คน อกีทัง้ยงัได้ประสทิธธิรรมะให้แก่ศษิย์ พระ ฆราวาสทัง้ชายหญงิทีห่าประมาณ 
มิได้

บรรดาคณะศิษย์ชาย-หญิงที่เป็นฆราวาส อันประกอบด้วยชาวกรุงเทพฯ  
ชาวเชยีงใหม่ และอกีหลายๆ จังหวดั ต่างก็มุ่งหน้าอตุส่าห์เดนิทางกนัไป แม้จะทกุข์ยาก 
ล�าบากเพยีงใด ใกล้ไกลแค่ไหน จะสิน้เปลอืงอย่างไร ทกุคนดเูหมอืนว่าไม่มใีครสนใจถงึ  
นอกจากขอให้ได้ไปกราบศพแสดงคารวะเป็นคร้ังสดุท้าย ด้วยหวัใจมุง่หวังเคารพและ 
ศรัทธา บ้านดงเยน็ทีว่่าไกลแสนไกลอกีทัง้กว้างใหญ่ไพศาล กก็ลายเป็นสถานทีค่บัแคบ 
เสยีแล้วในเวลาน้ัน นอกจากน้ี นับว่าเป็นโอกาสอนัดีของทกุๆ คนทีม่าร่วมงานส�าคญั  
เพราะพระกรรมฐานในสายของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้เดินทางไปร่วมงานเป็น 
จ�านวนมาก

เวลา ๒๒.๐๐ น. (สีทุ่ม่) ของวนัที ่๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ การถวายเพลงิศพได้
เร่ิมขึน้ ณ เมรุวดัประสทิธธิรรม บ้านดงเย็น ต�าบลดงเย็น อ�าเภอบ้านดงุ จังหวดัอดุรธานี  
พระภิกษุ สามเณร แม่ชีผ้าขาว ประชาชนชายหญิง บัดนี้ดวงจิตทุกดวงต่างเพ่งไปยงั 
สรีระทีก่�าลงัถูกไฟลกุโชตช่ิวงคอยวนัไหม้เป็นเถ้าถ่านไปในทีส่ดุ สงัขารน้ีแม้จะเป็น 
เพียงธาตุ แต่หลวงปู่พรหมก็ได้อาศัยสังขารน้ีออกบ�าเพ็ญธรรมด้วยความกล้าหาญ  
เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่อาลัยเสียดายเลย ขณะน้ีท่านได้จากไปตามกฎของพระ
ไตรลักษณ์ ไม่มีใครจะเหนี่ยวรั้งต้านทานไว้ได้สักรายเดียว

ภายหลงัจากถวายเพลงิศพท่านไปแล้วไม่นานนัก คณะกรรมการวดัประสทิธธิรรม 
ได้น�าอฐัหิลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ส่วนหน่ึงน�ามาบรรจุไว้ในเจดย์ีจิรปญุโญ ซึง่คณะศษิย์ 
ได้ร่วมกนัสร้างขึน้ถวายเป็นอนุสรณ์คณุงามความดีและแสดงความกตญัญกูตเวทติาคณุ  
เจดีย์จิรปญุโญน้ี ยังได้ใช้เป็นทีเ่ก็บอฐับริขารของท่านอกีด้วย อฐับิางส่วน บรรดาลกูศิษย์ 
ลูกหาทั้งหลายได้รับแจกเพื่อน�าไปสักการบูชาระลึกถึง
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อัฐิท่านได้กลายเป็นพระธาตุในเวลาอันสั้น

อัฐิท่านที่ได้ท�าการแจกจ่ายแก่ท่านที่มาในงานไปไว้เป็นที่ระลึกสักการบูชา 
ในทีต่่างๆ มีมากต่อมาก จึงไม่อาจทราบได้ว่าของท่านผู้ใดได้แปรสภาพจากเดิมหรือ
หาไม่ประการใดบ้าง แต่เมือ่ไม่นานมาน้ี ได้มท่ีานทีไ่ด้รับแจกอฐัท่ิานมาแล้วอฐัน้ัินได้
กลายเป็นพระธาต ุ๒ องค์ หลงัจากน้ันกไ็ด้ทราบทางหนังสอืพมิพ์ “ศรีสปัดาห์” อกีว่า  
อฐัท่ิานได้กลายเป็นพระธาตแุล้วกม็ ีทีย่งัไม่กลายกม็ซีึง่อยูผ่อบอนัเดยีวกนั จึงท�าให้เกดิ
ความอศัจรรย์ในคุณธรรมของท่านว่า ท่านเป็นผู้บรรลถุงึแก่นธรรมโดยสมบรูณ์แล้ว  
ดงัวงปฏบิตัเิคยพากนัคาดหมายท่านมาเป็นเวลานาน แต่ท่านมไิด้พดูออกหน้าออกตา 
เหมอืนทางโลกปฏิบตักินั เพราะเป็นเร่ืองของธรรม ซึง่ผู้ปฏบิตัธิรรมจะพงึส�ารวมระวงั 
ให้อยู่ในความพอด ีท่านได้พบดวงธรรมอนัประเสริฐ สามารถก�าชัยชนะด้วยการบรรลุ
ธรรมวิเศษ ปลดเปลื้องภาระหมดกิจหมดหน้าที่ไปแล้วโดยสมบูรณ์ฯ

โอวาทครั้งสุดท้ายที่หลวงปู่แสดงแก่โยมอุปัฏฐากใกล้ชิดคนหนึ่ง คือ ครูชาย 
วงศ์ประชุม ก่อนท่านมรณภาพ ๒ วัน ดังบทเรียบเรียงของครูชายดังนี้

“วนัอาทติย์ที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ได้ตัง้ใจไว้ว่าจะไปธรุะทีจั่งหวดัสกลนคร 
แต่มีเหตุบันดาลใจอยากจะไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พรหม จิรปุญฺโญ อีก 
เพราะในวันอาทติย์ทีแ่ล้ว ข้าพเจ้าพร้อมด้วยภรรยาและช่างท�าฟัน ไปท�าฟันให้ท่านใหม่  
เพราะท่านมีอาการปวดฟัน เมื่อเกิดสังหรณ์ในใจเช่นนี้ จึงได้เปลี่ยนความตั้งใจใหม่  
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ได้ชวนภรรยาไปนมัสการท่านอกี ไปถึงดงเยน็เวลา ๑๒.๓๐ น. ได้จอดรถจักรยานยนต์ 
ไว้ทีใ่ต้ร่มมะม่วง แล้วจึงพากันขึน้ไปนมสัการท่านบนกฎีุ ปรากฏว่าท่านได้น่ังรอคอยอยู ่
ก่อนแล้ว เมือ่นมสัการกราบไหว้ท่านเสร็จแล้ว ท่านจึงได้พดูขึน้ว่า “อาตมาได้ยนิเสยีง 
เคร่ืองบินว่าแม่นเสียงรถของเจ้า” ว่าแล้ว ท่านก็ลุกขึ้นไปหยิบเอากาน�้าเพื่อกรอง 
น�า้ทีโ่อ่ง ข้าพเจ้าลกุขึน้ตดิตามท่านรับเอากาน�า้จากท่านกรองน�า้แทนท่าน แล้วท่านยังไป 
ยกเก้าอี้มาเพื่อเหยียบขึ้นเอาแก้วน�้าอยู่ที่กล่องบนเพดานกุฎีนั้น ข้าพเจ้าจึงมิได้รอช้า  
รีบไปหยิบเอาแก้วน�้าแทนท่านอีก เมื่อกรองน�้าล้างแก้วน�้าเสร็จ จึงได้น�ามาถวายท่าน 
เมื่อน�ากาน�้าเข้าไปถวายท่าน ท่านได้บอกว่า “อาตมาไปเอาน�้ามาให้พวกเจ้ากิน”

เสร็จแล้ว ข้าพเจ้ามาน่ังตรงต่อที่ท่านน่ัง ท่านจึงได้เทศนาให้ข้าพเจ้าฟังว่า  
“คนเราเกดิมาทกุรูปนาม รูปสงัขารเป็นของไม่เทีย่ง เกดิข้ึนแล้วล้วนตกอยูใ่นกองทกุข์
ด้วยกนัทัง้น้ัน ไม่ว่าพระราชา มหากษตัริย์ พระยานาหมืน่ คนม่ังม ีเศรษฐแีละยาจก 
ล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น มีทางพอจะหลุดพ้นทุกข์ได้ คือ ท�าความเพียร 
เจริญภาวนา อย่าสิมัวเมาในรูปร่างสังขารของตน มัจจุราชมันบ่ไว้หน้าผู้ใด ก่อนจะ
ดับไป ควรจะสร้างความดีเอาไว้” ท่านเทศนาใจความสั้นๆ ดังนี้แล้ว จึงได้สนทนา
กับท่านต่อไปอีก

ได้เรียนถามท่านว่า “ช่างท�าฟันมาแต่งฟันให้แล้วรู้สกึเป็นอย่างไร” ท่านได้ตอบว่า  
“หายเจ็บแล้ว คอืสไิด้คณุด”ี ข้าพเจ้าเรียนถามต่อไปอกีว่า “ท่านอาจารย์ฉันยาทีน่�ามา
ถวายแล้วเป็นอย่างไร” (ยาทีน่�ามาถวายท่านน้ี เอามาจากสตูรผสมยาของคณุหมออวย  
ปรุงถวายท่านอาจารย์ใหญ่ขาว ถ�า้กลองเพล) ท่านได้ตอบว่า “ยาน้ีได้คณุด ีแต่ว่าเวลาน้ี 
มัจจุราชมันบ่ได้ว่ายาให้แล้ว” เมื่อท่านพูดเช่นนั้น ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจ จึงได้อาราธนา 
นิมนต์ท่านอยูต่่อไปว่า “กระผมขอนิมนต์ให้หลวงปูอ่ยูไ่ปก่อน ถงึอย่างไรกข็อให้เจดีย์
ทีก่�าลงัจะก่อสร้างน้ีเสร็จเรียบร้อยเสยีก่อน” ท่านได้ตอบข้าพเจ้าว่า “ชาย เจ้ามาโง่แท้  
เทศนาให้ฟังหยกๆ ยังไม่เข้าใจ”

ได้เวลา ๑๕.๓๐ น. ท่านได้สั่งให้ข้าพเจ้ากลับเพราะจะค�่าแล้ว ข้าพเจ้าไม่รอช้า  
เพราะทราบดีว่าเมื่อท่านสั่งต้องปฏิบัติตาม ก่อนจะกลับก็กราบนมัสการท่าน ขณะที่ 
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ก�าลังกราบนมัสการลาท่านอยู่น้ัน ท่านยังได้ย�้าอีกว่า “ให้พากันเจริญภาวนาท�า 
ความเพยีรจึงจะพ้นทกุข์” จากน้ันท่านกไ็ปท�ากจิของท่าน คอืเดนิจงกรมบนกฎุขีองท่าน

ตลอดทางที่กลับบ้าน ข้าพเจ้าคิดในใจถึงปรากฏการณ์ที่ท่านอาจารย์ปู่เฒ่า 
ของเรานี้ผิดแปลกไปกว่าครั้งก่อนๆ มาก เมื่อถึงบ้านก็ได้แต่เพียงปรึกษากับภรรยา
เท่าน้ัน ตั้งใจไว้ว่าจ�าต้องน�าเร่ืองน้ีไปปรึกษากับท่านอาจารย์ลีและอาจารย์สุภาพดู  
แต่เรื่องยังไม่ถึงท่านอาจารย์ทั้งสอง เหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในตอนเช้ามืด 
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒ มีคนบ้านดงเย็นส่งข่าวว่า “ท่านอาจารย์ใหญ่พรหม 
จิรปุญฺโญ อาพาธหนัก” ข้าพเจ้าไม่ได้รอช้า รีบเขียนใบลาให้ครูในโรงเรียนส่งไปทาง
อ�าเภอ ข้าพเจ้าจึงได้ชกัชวนแพทย์ประจ�าต�าบลโพนสงู คอื นายสนุทร ราชหงส์ ไปด้วย  
ถงึบ้านดงเยน็กรี็บพากนักราบนมัสการท่าน ปรากฏว่าตอนน้ันท่านมอีาการสงบ นอนน่ิง 
เช่นกบัคนนอนหลบัธรรมดา อนามัยต�าบลดงเยน็ และนายสนุทร ราชหงส์ เอาปรอทวดั  
และให้น�า้เกลอืตลอดเวลา อาการยงัไม่ดข้ึีนเลย จนกระทัง่เวลา ๑๓.๓๐ น. ข้าพเจ้าจึง 
ได้รีบเดินทางเข้าไปยงัอ�าเภอสว่างแดนดนิเพือ่ปรึกษาแพทย์ และขอเชิญไปตรวจอาการ 
ของท่านอาจารย์ แต่ได้รับค�าปฏเิสธ บอกว่าท่านเป็นโรคชราไม่มทีางแก้ไข ข้าพเจ้าจึง 
ได้ไปร้านขายยาและซือ้ยาตามทีอ่นามยัต�าบลสัง่ จึงกลบับ้านเพือ่รับเอาภรรยาไปด้วย 
ถึงบ้านดงเย็นเวลา ๑๗.๑๕ น.

ขณะไปถงึวดัประสทิธธิรรม บ้านดงเยน็ ปรากฏว่ามีพระเณร แม่ช ีและญาตโิยม 
เตม็กฎุแีละใต้ถนุกฎีุ ข้าพเจ้าจึงรีบขึน้ไปบนกฎุกีราบนมัสการ พระเณรทีอ่ยูข้่างซ้ายมอื 
ได้หลกีให้ข้าพเจ้าไปถงึตวัท่าน ข้าพเจ้าได้จับดูชพีจรข้างซ้าย ปรากฏว่าชพีจรอ่อนมาก 
แทบไม่เดินเลย เลยกล่าวกับท่านอาจารย์สอนทีเ่ฝ้าอยู่ใกล้ชดิว่า “แย่แล้วครับอาจารย์  
พวกเราจะท�าอย่างไรต่อไป” พอพูดขาดค�า ท่านอาจารย์ก็ลืมตาขึ้น ตอนนี้ข้าพเจ้า 
ดีใจมาก เพราะเข้าใจว่าท่านฟื้นขึ้นมา จึงได้เรียกท่าน แต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบ  
แล้วท่านกห็ลบัตาพร้อมกบัประนมมอืขึน้ถงึหน้าอกนมัสการพระรัตนตรัย ชีพจรของ 
ท่านก็หยุดเดิน พระคุณท่านหลวงปู่ที่เคารพสักการะยิ่งของข้าพเจ้าได้มรณภาพไป 
ด้วยอาการอันสงบเยือกเย็นด้วยเวลา ๑๗.๓๐ น. ของวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒  
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เหมือนประทีปดวงใหญ่ที่เคยส่องแสงสว่างหนทางแห่งชีวิตแก่ข้าพเจ้า หรือเหมือน
ร่มไม้ใหญ่ที่เคยให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ข้าพเจ้า บัดนี้ต้นไม้นั้นได้พังทลายไปจาก
ข้าพเจ้าเสียแล้ว จะหาที่ไหนได้อีกในชีวิต น้ีแหละ ท่านทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข ์
เกดิแก่เจ็บตายด้วยกนั ผมได้รับประสบการณ์อนัยิง่ใหญ่ในชวีติอกีคร้ัง สมกบัค�าทีท่่าน
หลวงปูท่ีล่่วงไปเตอืนผมไม่กีว่นั เพือ่ให้พวกเราทีย่งัลุม่หลงมัวเมาได้รู้และเตรียมตวัไว้  
เพือ่ไม่ให้กลวัตายอย่างตวัท่าน นับว่าท่านไม่หวัน่ไหวแล้ว เปรียบเหมอืนกญุชรทีฝึ่ก
ดีแล้วย่อมไม่พรั่นต่อลูกศรที่มาจากทิศต่างๆ ในเวลาเข้าสู่สงครามฉะนั้น

ดงัน้ัน โอวาทของท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่า มัจจุราชไม่เว้นมนุษย์สตัวโลกทัง้หลายทีเ่กดิ 
มาบนพืน้พิภพน้ี มกีารแตกดับไปทัง้สิน้ ท่านหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านเป็นพระเถระ 
ที่มั่นคงหนักแน่นในพระธรรมวินัย ประพฤติพรตพรหมจรรย์เนกขัมมภิรัต มีวัตร 
ปฏิบัติอันดีงามตามทางอริยมรรค เป็นวิมุตติหลุดพ้น ถึงแม้สรีระร่างกายจะแตกดับ 
เป็นมรดกตกทอดไว้ให้แก่พวกเราชั่วกาลนาน นับว่าเกิดมาไม่เสียที เพราะท่านได้ 
ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มเปี่ยมด้วยความไม่ประมาท ถือว่าได้ท�า
ประโยชน์ทั้ง ๓ คือ 

๑. อัตตัตถจริยา ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ตน
๒. ญาตัตถจริยา ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่หมู่ญาติ
๓. โลกัตถจริยา ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั่วไป

นับว่าเจริญรอยตามยุคลบาทขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทรงความเป็น 
สาวกในพระธรรมวินัยนี้สมบูรณ์ทุกประการฯ
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โอวาทของ

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ 

(พระเทสรํสี หลวงปู่เทสก์)

วัดหินหมากเป้ง อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

มนุษย์คนเราก็เป็นสัตว์ชนิดหน่ึงในจ�าพวกของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกน้ี 
พร้อมกันนั้น สัตว์ทุกๆ ประเภทต่างก็เกลียดทุกข์ ดิ้นรนเพื่อแสวงหาความสุขตาม
ปรารถนาของตนๆ แต่ความสุขที่เขาเหล่านั้นต้องการอาจไม่เหมือนกัน เพราะความ
แตกต่างในฐานะชั้นภูมิของเขาเหล่าน้ันไม่เหมือนกัน ความหวังและความปรารถนา 
ทีว่่าน่ันแล มันเป็นเคร่ืองดงึดดูให้เขาเหล่าน้ันรักโลกน้ีอนัเตม็ไปด้วยกองทกุข์ ให้เขา
ลืมเสียจากทุกข์เหล่านี้เป็นพักๆ ไป แล้วเขาก็เห็นว่าโลกนี้เป็นสุข

ความเสมอภาคของสตัว์เหล่าน้ัน นอกจากจะมีความแก่ ความเจ็บ ความตาย แล้ว  
ยังมีทุกข์มีสุขประจ�า มีการหลับการนอน การร้องไห้และหัวเราะเพื่อแก้กลุ้มก็มี 
แก่สตัว์ทัว่ไป ข้อส�าคญั คอืการสบืพันธุ ์เพือ่เป็นมรดกตกทอดมาให้แก่คนอืน่สตัว์อืน่  
เพื่อสร้างทุกข์ของโลกน้ีให้เจริญสืบไป หรืออาจเพื่อเป็นรังเรือนทุกข์ในอนาคตแก่
ตนเองอีกด้วยก็ได้

สตัว์ทัง้หลายเกดิมาล้วนแล้วแต่เลง็ผิดเป้าหมายของตนทัง้น้ัน โดยเฉพาะคนเรา
แล้วพลาดมากเป็นพเิศษ คือมคีวามต้องการไม่แน่นอน ปรารถนาสิง่ใด เมือ่ได้สิง่น้ันมา
ตามปรารถนาแล้ว แทนทีจ่ะอิม่จะพอแก่ความต้องการแล้ว แต่กย็งัไม่พออีก สิง่ทีไ่ด้มา 
กลบัเป็นของทีไ่ม่จุใจไปอกีแล้ว มนัหวิไม่อิม่อยูต่ลอดกาลอย่างน้ีฉะน้ัน คนเราจึงยุง่ 
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และทกุข์มากกว่าสตัว์เหล่าอืน่เป็นไหนๆ ถงึแม้จะมข้ีอกฎกตกิาและระเบยีบบงัคับอย่าง 
เฉียบขาด แต่กย็ากทีจ่ะเอาให้อยูไ่ด้ พร้อมกนัน้ัน สิง่ทีผู้่ประมาทแล้วไม่ค่อยค�านึงถงึเลย  
คือ ความแก่และความตายค่อยด้อมๆ ตามหลังมาอย่างเงียบๆ หากมันได้โอกาส 
เมื่อไรแล้ว มันจะตะครุบฟัดเหวี่ยงเอาอย่างไม่มีปรานีเลยทีเดียว

มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดเฉียบแหลมกว่าเพื่อนมาก แต่เป็นที่น่าเสียดาย แทนที่
จะน�าเอาความฉลาดเฉียบแหลมน้ันมาใช้สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนและ 
คนอื่น กลับมาสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ตนและคนอื่นสัตว์อื่นไปเสียฉิบ  
สู้ความแหลมของหนามทุเรียนไม่ได้ ซึ่งมันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น แต่ใครอย่าไป
แตะต้องมันนะ แล้วก็อย่าไปใกล้ต้นมันเวลามันหล่น

คนเราเป็นสตัว์ร้ายกว่าเขาทัง้หมด เกดิมาเพือ่ท�าลายโลกแท้ เร่ิมต้นแต่สบืพนัธุ์
มนุษย์เพือ่ให้มาตาย เมือ่เกดิมามากๆ ตายไม่ทนั กค็ดิท�าลายล้างผลาญกนั เม่ือใช้อาวธุ 
ที่มีประจ�าตัวของแต่ละบุคคลท�าลายกันไม่ทันกับความต้องการ ก็คิดสร้างอาวุธที ่
ร้ายแรงประหารกนัตายทลีะเป็นร้อยๆ พนัๆ ใครว่ามนุษย์เกดิมาสร้างโลกให้เจริญน้ัน 
ไม่จริง ความจริงแล้วจะสร้างความเจริญให้เฉพาะแก่ตัวเองและหมู่คณะในวงแคบๆ
ของตนเอง หรือเฉพาะสถานที่ท่ีตนต้องการเท่าน้ัน แต่มันไปท�าลายบุคคลอื่นและ
สถานที่อื่นให้เดือดร้อนราบเรียบไปหมด สมัยน้ีผู้ที่เกิดมาหาความสุขเพื่อตนและ 
หมู่คณะของตนพอแล้ว คิดอิจฉาริษยาคนอื่นไม่ให้เขามาเกิดอีกด้วย

คนผู้เหน็แก่ตวัมองพทุธศาสนาในแง่ร้ายว่า สอนให้คนอืน่อยู่กบัที ่ไม่ก้าวหน้า 
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ก�าเนิดศาสนา พระองค์ทรงพจิารณาเหน็ความเสือ่มโทรมของโลก 
โดยพระปัญญาอันชัดแจ้งแล้ว จึงทรงสละความสุขของพระองค์ทุกๆ วิถีทางเพื่อ
ประโยชน์แก่สัตวโลก ทรงอาศัยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ แล้วทรงตั้งพระหฤทัย
อนุเคราะห์แนะน�าพร�่าสอนเวไนยสัตว์ให้ปฏิบัติเป็นผู้เสียสละตามพระบาทยุคล

ผู้ไม่หลงผิด ปฏิบัติติดตามค�าสอนของพระองค์แล้ว ย่อมได้รับความสุขความ 
เจริญทั้งแก่ตนและบุคคลอื่น ได้ชื่อว่าพระองค์เกิดมาเพื่อท�าโลกนี้ให้เจริญด้วยสันติ 
อันเป็นที่ปรารถนาของเหล่าประชาสัตว์โดยแท้จริง
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เรื่องธรรมเกี่ยวกับ

ท่านอาจารย์พรหม จิรปุญฺโญ
*

ข้าพเจ้าได้รับค�าร้องขอจากบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายให้เป็นประธาน และให้เอา 
โอวาทหรือบทความไปลงในหนังสอืพมิพ์ทีจ่ะพมิพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการในพธิงีาน 
ประชมุเพลงิศพ ท่านอาจารย์พรหม จิรปญุโฺญ ซึง่เคยเป็นสหพรหมจรรย์ ประพฤตพิรต 
พรหมจรรย์ ทั้งเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์องค์เดียวกันมาด้วย เมื่อตัวข้าฯ ได้รับ 
ค�าขอร้องเช่นน้ีจึงจ�าเป็น ด้วยข้าฯ ไม่เคยแต่งหนังสอือะไรมาก่อนเลย จ�าเป็นจ�าใจแต่งด ู
ไปก่อน

ก่อนอืน่ ขอเล่าเร่ืองความเป็นมาของท่านอาจารย์พรหมทีข้่าพเจ้าเคยรู้มา เพราะ
ท่านอาจารย์พรหมองค์นี้ ท่านเป็นธรรมคติบุคคล เป็นผู้มุ่งแสวงหาความสุขตั้งแต่
สมัยท่านยังเป็นฆราวาสวิสัย เหมือนประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
สมยัพระองค์ยงัไม่ตรัสรู้ ก่อนทรงผนวชและตรัสรู้ พระองค์กท็รงครุ่นคดิเพือ่แสวงหา
ความสุขอันยอดเยี่ยมชั้น แต่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย 
คราวประพาสอทุยาน เกดิความสลดสงัเวชพระหฤทยั มุ่งม่ันทีจ่ะแสวงหาทางพ้นจาก 
สิ่งเหล่านั้น

* ท่านอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อุดรธานี ได้สดับมาและเขียนเพื่อเป็นข้อคิดแก่ 
ผู้ใคร่สนใจในธรรม
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ท่านอาจารย์พรหมองค์น้ีกม็ลีกัษณะเช่นน้ัน ตามทีท่่านอาจารย์สารซึง่เป็นอาจารย์ 
สอนธรรมให้แก่ท่านอาจารย์พรหม ได้เล่าเรื่องราวของท่านอาจารย์พรหมถวายท่าน 
อาจารย์ใหญ่ หลวงพ่อมั่น ภูริทัตตมหาเถระ ได้ทราบ ในสมัยที่ท่านพักอยู่ที่วัดป่า 
หนองผือนาใน ครั้งนั้น ข้าพเจ้าก็ได้นั่งคอยเฝ้าปฏิบัติท่านอยู่ ณ ที่นั้น ครั้นต่อมา 
วนัหลงั ข้าพเจ้ามโีอกาสได้ไปกราบเท้าท่านอาจารย์สาร และขอเรียนให้ท่านเล่าเร่ืองของ 
ท่านอาจารย์พรหมสมัยเป็นฆราวาสแสวงหาความสขุอยูน้ั่นให้รู้แจ้งชดัขึน้ เพือ่เป็นคต ิ
ตัวอย่างในทางพ้นทุกข์บ้าง

ท่านอาจารย์สารจึงได้เล่าเร่ืองให้ฟังดังน้ี ก่อนที่พ่อออกพรหมจะอาราธนาผม
เทศน์น้ัน พ่อออกพรหมได้เล่าเร่ืองความเป็นมาของตวัให้ท่านได้ทราบว่า แต่เกดิมากบั 
พ่อแม่พอรู้ภาวะเดียงสา ใจมีแต่อยากได้ความสุข จึงได้พากเพียรอุตสาหะช่วย 
กจิการงานของพ่อแม่ จนโตขึน้เป็นหนุ่มกย็งัไม่เหน็ความสขุ เหน็แต่ทกุข์ประจ�าอยูเ่สมอ  
จึงพิจารณาลงที่ใจว่ามันชอบอะไร สุขอยู่ที่ไหนหนอ มันอยากได้เมีย นึกว่าจะม ี
ความสขุ เมือ่ได้เมยีแล้วนึกว่าจะเป็นสขุ หาสขุกไ็ม่เหน็ จนกระทัง่มลีกูมเีต้า มีทรัพย์สนิ 
เงินทอง ข้าวของเรือกสวนไร่นา เหย้าบ้านเรือนชาน วัวควายลายเขา และเป็นพ่อค้า
นายฮ้อย สิง่เหล่าน้ีมีครบบริบรูณ์สมบรูณ์หมดทกุอย่าง แต่สดุท้ายกย็งัไม่พบความสขุ  
มีแต่เพิ่มทุกข์ขึ้นทุกที

ครูบาอาจารย์เคยผ่านมาทางน้ีหลายท่านหลายองค์ ท่านก็แนะน�าให้ละวาง
อารมณ์ทั้งหลายเสีย จะพ้นทุกข์พ้นภัย จะได้ความสุข มีแต่เทศนาให้ฟังอย่างน้ี 
ยงัไม่เป็นทีห่ายข้อข้องใจเสยีได้ จึงขอโอกาสเรียนท่านอาจารย์โปรดได้เทศนาอธบิาย
ในบทว่า “ละให้เกิดสุข” ให้พวกกระผมได้แจ่มแจ้งด้วยเถิด

ต่อจากน้ัน ท่านอาจารย์สารได้ทราบความประสงค์ของผู้ต้องการแล้ว ท่านจึงเตอืน 
ว่า ให้ตัง้ใจฟังด้วยดดีงัน้ีแล้ว ท่านกต็ัง้นโม ๓ จบ แล้วขึน้อเุทศคาถาว่า “ธนปริจาโค  
ตัณหาปริจาโค ชีวิตปริจาโค ปุตตปริจาโค ภริยาปริจาโคติ”

ต่อแต่นี้ไป จงให้พ่อออก แม่ออก ตั้งใจฟังธรรมเทศนาที่พระองค์ได้บ�าเพ็ญ
ทานบารมมีาดจุแม่น�า้ใหญ่ทัง้ห้า จนได้มาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าถงึทีส่ดุน้ีน้ัน พระองค์
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ก็ได้คิดค้นหาความสุขดุจเดียวกันกับพวกเราเดี๋ยวนี้แหละ ตั้งแต่สมัยเป็นสิทธัตถ- 
ราชกุมาร เสวยพระราชสมบัติอยู่ ท่านก็ได้ค้นหาความสุขอันจะให้พ้นความแก่ชรา 
พยาธิ มรณะ เป็นอันไม่มีทุกข์ทั้งสามอย่างนี้ พระองค์เห็นว่าเป็นเพลิงอันใหญ่หลวง
เผาบคุคลและสตัว์ให้พนิาศฉิบหายอยูไ่ม่รู้หยดุหย่อน นับว่าเป็นมหนัตทกุข์มหนัตภยั
อันใหญ่อยู่ในโลกน้ี จะมีทางใดหนอหลกีหนีให้พ้นได้ หรือจะมหียกูยาเวทมนต์อะไร
อยู่ที่ไหนมาแก้ไขให้มันหายได้ดังน้ี ท่านจึงได้นึกเห็นทางบรรพชาทางเดียวเท่าน้ัน 
พอเป็นทางที่จะพิจารณาแก้ไขของสามอย่างน้ีได้ดังน้ี ก็เหมือนพ่อออกพรหมได้คิด
หาความสขุทัง้หลายมาแล้วก็ยังไม่พบเหน็ความสขุจนบดัน้ี กจ็ะได้อย่างไรเล่า เพราะ
หาความสุข เดินหาตามตัณหา และหามาตันตัวของตัวไว้ มันก็พอเท่ากับลิงตัวหนึ่ง 
ตดิตงัตดิกับอยูแ่ล้ว พวกหมู่ไปหาอบุายแก้ช่วยตวัใด กข็ึน้ไปเหยยีบลงให้ลงิตวัทีต่ดิกบั 
อยูน้ั่นเจ็บเป็นทกุข์ถึงแก่ความตายไป อปุมาอปุไมยกเ็หมอืนกนัน้ันแหละ เพราะตวัของ
ตนเองกเ็ตม็ไปด้วยทกุข์อยู่แล้ว ดังท่านผู้รู้เทศนาบอกไว้ว่า ใจเปรียบเหมอืนราชกมุาร  
ธาตุทั้งสี่เป็นแม่เลี้ยง ธาตุดินเป็นผู้ให้อาหาร ธาตุน�้าเปรียบผู้ให้โสรจสรง ให้มีความ
ชุ่มเย็น ชีวิตของราชกุมารจึงอยู่ได้ ธาตุไฟให้ความอบอุ่น ธาตุลมให้พัดวี ซึ่งท�าให้
ราชกุมารมีชีวิตเป็นอยู่ได้ดังนี้ ให้พวกเราทุกท่านพิจารณาดูที

ชีวิตของพวกเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เป็นอยู่ได้ด้วยอาศัยธาตุทั้งสี่เลี้ยงรักษาชีวิต
ให้เป็นอยู่ได้ใช่ไหม พระพทุธองค์บอกไว้ไม่ผิดเลย เร่ืองธาตทุัง้สีน้ี่อนัตรายมนัมมีาก  
มีโรคภัยเป็นต้น มันเกิดขึ้นเบียดเบียนตัวมันเองให้แตกสลายท�าลายย่อยยับไป  
เป็นอันว่าพ่อออกพรหมได้รู้ดีเต็มใจอยู่แล้ว เม่ือทุกตัวคนเรามีอยู่เหมือนราชกุมาร 
ต้องอาศยัธาตทุัง้สีคุ่ม้ครองจึงไม่ถงึแก่ความตายน่ีฉันใด เรารู้ทกุข์แล้ว เราไปหาทกุข์
มาเพิ่มเติมเข้าไปอีก ก็เหมือนกับลิงที่ติดกับอยู่ หมู่ลิงมาช่วยก็พากันขึ้นเหยียบตัวที่
ติดกับ เป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่กันจนถึงตาย ดังได้อธิบายมาแล้วนั้นแหละ

ต่อไปน้ี อาตมาจะได้แสดงตามโอวาทของพระพุทธองค์ที่ได้ยกอุเทศคาถาไว้  
ณ เบือ้งต้นน้ันว่า ธนปริจาโค ตณัหาปริจาโค ชวีติปริจาโค ปตุตปริจาโค ภริยาปริจาโค  
ดังนี้
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ธนปริจาโค ทรัพย์ทัง้หลายมเีงินทองข้าวของบ้านเรือนและไร่นา เป็นต้น เป็นของ
มมีาเพือ่เพิม่ทกุข์ของตนทีต่นมอียู่ด้วยขนัธ์ ๕ อนัเป็นตวัทกุข์อยูแ่ล้ว ดงัพ่อออกพรหม 
ที่ได้เห็นมาแล้วนั้น จาโค ให้สละให้วางออกจากใจของตนเดี๋ยวนี้ ตัณหาปริจาโค  
ให้ละให้วางตณัหา ความรักลกูและเมยีออกจากใจของตนให้หมด ดังพ่อออกพรหมได้ 
เห็นแล้วว่ามีเมียและมีลูกได้ของเหล่านี้มาเป็นการเพิ่มทุกข์ของตนเอง ดังนี้จึงได้ละ 
ออกจากใจของตนให้หมดเด๋ียวน้ี ชวีติปริจาโค ชีวติความเป็นอยูด้่วยลมหายใจ อนัว่า 
ลมเป็นของไม่มีสาระแก่นแขง็อะไร ทัง้ร่างกายของใครเราอนัมคีนละก้อนๆ อยู ่มนัเป็น 
ของบูดเน่าเป็นปฏิกูลอยู่ทุกส่วน ไม่น่ายินดีเลย ให้ละออกจากใจให้หมดเด๋ียวน้ี  
ปุตตปริจาโค บุตรเป็นตัวทุกข์ตัวร้อนใหญ่ ผู้ได้ผู้มีดังพ่อออกพรหมได้เห็นมาแล้ว  
ให้ละจากใจใครเราให้หมดเดี๋ยวนี้ ภริยาปริจาโค ภรรยาลูกเมียและลูกผัวของใคร 
ชายหญิงที่มาน่ังฟังเทศน์อยู่เด๋ียวน้ี เป็นทุกข์แก่ผู้ได้ผู้มี ดังพ่อออกพรหมได้เห็น 
มาแล้ว ให้ละให้หมดเดีย๋วน้ี จะเป็นมหากุศลบญุอนัใหญ่ยิง่ ดจุกระแสแม่น�า้กระแสชล 
ไหลลงสูม่หาสมทุรทะเล ให้น�า้ในมหาสมทุรทะเลมากมนูขึน้ มหากศุลกจ็ะบงัเกดิมใีนใจ 
เหมือนกันฉันนั้นแหละดังนี้

เม่ือพระอาจารย์สารอธบิายธรรมได้จบลงแล้ว พระอาจารย์สารกบ็อกว่าเตรียมตวั 
น่ังสมาธ ิอาตมาจะพาน�าน่ังอบรมกนัเด๋ียวน้ี แล้วให้ต่างคนต่างวางอารมณ์กนัให้ออก
จากใจใหห้มด ดงัอาตมาได้เทศนาบอกมาแลว้นัน้ พระอาจารยส์ารก็พานัง่เข้าที่ เปน็ 
การน�าจิตของพ่อออกพรหมคราวนั้นรวมลง ได้เห็นความสุขอันใหญ่หลวง เป็นของ 
เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองอันเกิดจากการละการวางอารมณ์ภายในจิตใจของ
ตนเองแท้ๆ ซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลย คราวนี้จิตสงบอยู่นานถึง ๒ ชั่วโมง

พระอาจารย์สารจึงเตือนแล้วพาออกจากที่ พ่อออกพรหมได้เห็นความสุขใน
จิตของตนที่รวมลงแล้วนั้นแน่ในใจของตน จึงได้ออกอุทานว่า “ผมต้องบวชแน่แล้ว 
พระอาจารย์” ดังนี้ เป็นประวัติที่ข้าพเจ้าได้สดับมาจากท่านอาจารย์สาร

ท่านอาจารย์พรหม จิรปุญฺโญ ท่านเป็นผู้มีบุญมีวาสนาบารมีแก่กล้า เมื่อท่าน
ได้สดับโอวาทพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์สาร ซึ่งเป็นผู้ให้แนวทางให้ท่านเป็น
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ผู้ได้เงื่อนไขแล้ว ท่านก�าหนดท�าตามจริงๆ ท่านก็ได้เห็นผลเอง เพราะพระธรรมเป็น
ของไม่เลือกกาลเลือกสมัย และเป็นของวิญญูชนจะพึงรู้แจ้งเฉพาะตน

ในงานประชมุเพลงิคร้ังน้ี พวกเราสานุศษิย์ทัง้หลาย ขอได้ตัง้จิตอทุศิคุณความด ี
บูชาพระคุณของท่านโดยทั่วกันเทอญ
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พระธรรมเทศนาของ

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

คัดมาเป็นบางตอน

ในองค์ของสตปัิฏฐานสี ่บรรจุเร่ืองของเราไว้อย่างสมบรูณ์ คอื ทัง้กายนอก และ
กายในกาย ทั้งเวทนานอก เวทนาใน และเวทนาในเวทนา ทั้งจิตนอก จิตใน และ 
จิตในจิต ทัง้ธรรมนอก ธรรมใน และธรรมในธรรม ซึง่เป็นเป้าหมายของการพจิารณา 
โดยผู้ปฏิบัติจะไม่ได้ท�าความสงสัยว่า คนมีสติปัฏฐานสี่ไม่ครบทั้งภายนอกภายใน  
แต่การกล่าวน้ีไม่ได้หมายความว่าสตปัิฏฐานสีภ่ายนอกไม่สมบรูณ์ และสตปัิฏฐานป่า 
กับสติปัฏฐานบ้านเกิดทะเลาะกัน แต่แสดงเพื่อโอปนยิโก ผู้ปฏิบัติศาสนาที่สนใจ 
จะได้ทราบว่า ความด ีความชัว่ ไม่ได้อยูเ่ฉพาะภายนอกอย่างเดยีว แม้ภายในตวัของ
บคุคลเดยีวกค็วรจะสมบรูณ์ด้วยสตปัิฏฐานสีไ่ด้ ส่วนผู้จะพจิารณากายนอก เช่น กาย
คนอื่น สัตว์อื่น เป็นต้น ไม่มีปัญหาอะไร เพราะปริยัติท่านวางไว้ตายตัว เช่น ธุดงค์ 
ข้อเยี่ยมป่าช้า ก็ทรงมุ่งกายนอกอย่างเด่นชัด ส่วนเวทนา จิต ธรรม ทั้งนี้แล้วแต่ 
จะหาอบุายแยบคายเพือ่ตนเอง ถ้ามคีวามแยบคายภายในอยูท่ีไ่หน ไปทีใ่ดย่อมเป็น 
สติปัฏฐานสี่ทั้งนั้น ถ้าไม่สนใจด้วยแล้ว นั่งเฝ้านอนเฝ้า สติปัฏฐานสี่ก็ไม่มีโอกาสรู้ 
เห็นได้ สติปัฏฐานสี่เป็นอย่างไรและอยู่ที่ไหน หาไม่เจอตลอดกัปกัลป์ เช่น พวกเรา 
ที่ตกค้างอยู่ในโลก “อนิจฺจ� ทุกฺข� อนฺตตา” ก็คือพวกค้นหาสติปัฏฐานสี่ไม่เจอนั่นเอง  
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ไม่ต้องไปต�าหนิใคร เร่ืองที่น่าต�าหนิอย่างยิ่งก็คือเร่ืองของเราผู้ค้นหาของจริงในตัว 
ไม่พบ ถ้าต้องการจะผ่านความต�าหนินี้ไป ค�าว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ก็ควรถือ 
เป็นเร่ืองของเราโดยสมบูรณ์ วาระสุดท้ายซึ่งเป็นงานเพื่อตัวและส่วนรวมจึงถือ
เป็นเร่ืองของเราจะต้องท�าจนสุดความสามารถ จะไม่เสียลวดลายของผู้เป็นศิษย์ 
พระตถาคตผู้ปรากฏเพศทางความเพียร และประทานพระโอวาทไว้มี ศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นรากฐานและร่องรอยที่ทรงผ่านไปแล้ว เช่นเดียวกับการ
ปลูกบ้านเรือนด้วยโครงเหล็กเทคอนกรีตอย่างหนาแน่น

ฉะน้ัน ค�าว่า สตปัิฏฐานสีก็่ดี และไตรลกัษณ์กด็ ีอย่าให้ฝังอยูเ่พยีงความจ�าและ 
เป็นนักบวชขอธรรม ทั้งนี้ฝังรากลึกลงถึงปัญญาจริงๆ จะเห็นทางพ้นทุกข์ปรากฏขึ้น 
กบัใจเป็นล�าดับ ในขณะทีปั่ญญากบัธรรมทัง้สามน้ีได้เชือ่มถงึกนั การเชือ่มสนิทระหว่าง 
ปัญญากับธรรมเหล่าน้ี จะเป็นทางหลุดพ้นโดยไม่มีอะไรจะสามารถแยกออกได้  
ความหลดุพ้นของพระพทุธเจ้ากด็ ีของพระสาวกกดี็ ทีเ่ลือ่งลอืมาเป็นเวลานาน จะทราบ 
ได้โดยประจักษ์ว่าทรงหลดุพ้นเพราะธรรมเหล่าน้ีเท่าน้ัน ซึง่เป็นจุดรับรองความบริสทุธิ ์
โดยสิน้เชงิ ดงัน้ัน ขอให้นักปฏบิตัจิงท�าความพยายามจนสามารถยงัธรรมทีก่ล่าวมาน้ี 
ให้เชื่อมถึงกันกับปัญญาอย่างแนบสนิท ความพ้นทุกข์ซึ่งรอคอยมานานจะประจักษ์
จากจุดนี้โดยไม่ต้องสงสัย



หมายเหตุผู้เรียบเรียง 
เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้ คัดลอกจาก หนังสือหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ 

ซึ่งเรียบเรียงโดย ร.ศ.ดร.ปฐม-ร.ศ.ภัทรา นิคมานนท์ 
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พระคณุเจ้าหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ เป็นทีรู้่จักในบรรดาลกูศษิย์ลกูหาผู้มีความ
เคารพศรัทธาว่า “พระอรหันต์แห่งบ้านดงเย็น” 

หลวงปู่ท่านพ�านักประจ�าเป็นวัดสุดท้ายที่วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ต�าบล
ดงเย็น อ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วัดของท่านตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอกของจังหวัดอุดรธานี ต่อแดนกับเขตจังหวัด
สกลนคร และจังหวัดหนองคาย นับเป็นชนบทห่างไกล ซึ่งแต่เดิมการเดินทางไปวัด
ของท่านแสนจะล�าบาก ด้วยทั้งอยู่ห่างไกลและหนทางทุรกันดาร แต่บรรดาผู้ศรัทธา
เลือ่มใสทัง้ใกล้และไกลจากทัว่สารทศิ กม็ไิด้ย่อท้อต่อความยากล�าบากในการเดนิทาง 
ไปกราบไหว้องค์หลวงปู่เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต

แม้เมือ่องค์หลวงปูพ่รหมมรณภาพแล้วกต็าม บรรดาลกูศษิย์ลกูหา และผู้เคารพ
ศรัทธากย็งัเดินทางไปกราบไหว้พระเจดีย์ พระธาต ุรูปเหมือน และบารมีธรรมของท่าน 
โดยไม่มีว่างเว้นในแต่ละวัน และต่างก็ได้รับความชื่นอกชื่นใจเป็นสุขใจด้วยกันทุก 
ถ้วนหน้า 

เมือ่คราวทีห่ลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ได้ละสงัขารในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ และท�าการ
ถวายเพลงิศพระหว่างวนัที ่๕-๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ บรรดาผู้ทีศ่รัทธาจากทัว่ประเทศ 

ชีวประวัติ

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ
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ได้หลัง่ไหลไปร่วมงานอย่างคบัคัง่ ในการน้ี ท่านหลวงตาพระมหาบวั ญาณสมปฺนฺโน  
ได้กระซิบบอกศิษย์ใกล้ชิดผู้จะไปร่วมงานว่า “...ให้พยายามเอาอัฐิของท่านอาจารย์
องค์นี้ให้ได้นะ อัฐิของพระอาจารย์องค์นี้จะเป็นพระธาตุแน่นอน”

และความจริงก็ปรากฏว่า ภายหลังการถวายเพลิงศพของท่านในเวลาไม่นาน 
อัฐิของหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ กลายเป็นพระธาตุ มีหลากสีงดงามยิ่ง

พระธาตุ หรือ พระอรหันตธาตุ ถือเป็นวัตถุพยานที่บ่งบอกถึงความเป็น 
พระอรหันต์ กล่าวคือหลังจากท่านเหล่าน้ันมรณภาพและถวายการฌาปนกิจแล้ว  
อฐัขิองท่านกแ็ปรเปลีย่นเป็นพระธาต ุหรือพระอรหนัตธาต ุทีม่สีณัฐานและสสีนังดงาม 
แตกต่างจากกระดูกของคนธรรมดาสามัญทั่วไป

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ มีประวัติชีวิตที่งดงามมาตลอด ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็น
ฆราวาส และในชวีติพระภิกษุของท่านกมี็จริยาวตัรทีง่ดงาม เคร่งครัดในพระวนัิย และ 
มีความเพียรอย่างยิ่งยวดจนสามารถบรรลุธรรมได้ในเวลาไม่นาน ด้วยท่านเป็นพระ
อริยสงฆ์ประเภทขิปปาภิญญา คือบรรลุธรรมได้เร็ว

สมัยเมื่อยังเด็ก หลวงปู่พรหม ท่านมีลักษณะที่แปลกกว่าเด็กชนบททั่วไป คือ
ท่านครุ่นคิดถามหาความสุขที่แท้จริงของคนเรามันคืออะไร และอยู่ที่ไหน

คร้ันถึงวัยหนุ่ม ท่านคดิว่าความสขุคอืการได้แต่งงานมคีรอบครัว จึงขอให้ผู้ใหญ่ 
สูข่อหญงิสาวมาตกแต่งตามประเพณ ีแต่กไ็ม่สามารถพบกบัควาามสขุทีแ่ท้จริงตามที ่
ค้นหาไม่

ท่านมคีวามคิดต่อไปว่า การมทีรัพย์สนิทีม่ั่งค่ังบริบรูณ์ น่าจะท�าให้ชีวติมคีวามสขุ  
ท่านจึงได้มคีวามพากเพยีรหาทรพัย์จนมฐีานะทีม่ัง่คัง่ในท้องถิน่ มีทรัพย์สนิเหลอืกนิ
เหลอืใช้ แต่กไ็ม่พบกบัความสขุอย่างแท้จริง ตรงกนัข้าม กลบักลายเป็นความกงัวลใจ 
เสยีมากกว่า คือกงัวลใจทีจ่ะต้องหาทรัพย์เพิม่ข้ึนอยูเ่ร่ือยๆ กงัวลใจกลวัทรัพย์จะลด 
น้อยลง หรือมีอันต้องพินาศสูญหายไป เป็นต้น
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ภายหลังท่านได้พบกับพระธุดงค์ศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต มาพักปักกลด
อยู่ใกล้หมู่บ้าน ท่านจึงได้ไปท�าบุญ สนทนาธรรม และฝึกนั่งสมาธิภาวนา ได้พบกับ
ความสุขสงบชนิดที่ไม่เคยพบมาก่อน ท่านจึงตัดสินใจแสวงหาความสุขในทางธรรม

หลวงปูไ่ด้ชกัชวนภรรยาออกบวช โดยเร่ิมบริจาคทรัพย์สนิทีม่ทีัง้หมดให้กบัคน
ทัง้ใกล้และไกลทีต้่องการ ยกบ้านและทีด่นิถวายวดั รวมทัง้สร้างโรงเรียนประชาบาลใน
ท้องถิน่ แล้วพากนัออกบวช โดยภรรยาท่านได้บวชเป็นแม่ชตีลอดชวีติ และตวัท่านเอง 
ก็บวชเป็นพระภิกษุเร่งบ�าเพ็ญเพียรตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง

เมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้ว หลวงปู่พรหมก็ได้ธุดงค์ติดตามปฏิบัติธรรมกับ 
หลวงปูม่ั่น ภริูทตโฺต เป็นเวลาหลายปี ท่านมคีวามพากเพยีรสงูมาก จนได้รับค�าชมเชย 
จากหลวงปู่มั่นต่อหน้าพระเถระผู้ใหญ่หลายองค์ว่า

“ท่านพรหมเป็นผู้มีความพากเพียรสูงยิ่ง เป็นผู้มีสติ มีความตั้งใจแน่วแน่  
ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุด เป็นตัวอย่างที่ดีควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง”

ภายหลงัจากหลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต เดนิทางกลบัจากเชียงใหม่เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ 
มาพ�านักในภาคอสีานแล้ว หลวงปูพ่รหมท่องเทีย่วอยูท่างภาคเหนือต่อไปอกีระยะหน่ึง 
เมื่อท่านเสร็จกิจและเดินทางกลับจากเชียงใหม่ และได้เข้ากราบหลวงปู่มั่นที่จังหวัด
สกลนคร หลวงปู่มั่นได้ถามท่านต่อหน้าพระเถระทั้งหลายว่า

“ท่านพรหม ท่านเดินทางมาแต่ไกลเป็นอย่างไรบ้าง การพจิารณากาย การภาวนา 
เป็นอย่างไร” หลวงปูพ่รหมตอบอย่างอาจหาญ (ด้วยภาษาถิน่อสีาน) ว่า “เกล้าฯ ไม่ม ี
อกถังกถีแล้ว” หมายความว่า ท่านหมดความลังเล และสิ้นความสงสัยในธรรมโดย
สิ้นเชิงแล้ว

หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านมคีวามเกีย่วข้องกบัวดัป่าอาจารย์มัน่ (ภริูทตโฺต) 
บ้านแม่กอย ต�าบลเวียง อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไร?
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ท่านผู้อ่านคงทราบกันดีแล้วว่า แต่เดิมวัดแห่งนี้เรียกว่า “วัดร้างป่าแดง” หรือ 
“ที่พักสงฆ์บ้านแม่กอย” มีองค์หลวงปู่มั่น ผู้เป็นพระอาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ และ
หลวงปู่พรหมเป็นเจ้าส�านักในสมัยนั้น (พ.ศ. ๒๔๘๑)

ที่ตั้งกุฏิของหลวงปู่พรหมและกุฏิสงฆ์ทั้งหลาย ปัจจุบันอยู่ในบริเวณที่เป็นวัด 
แม่กอย ซึ่งสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ส่วนกุฏิที่พักขององค์หลวงปู่มั่นอยู่อีกฝั่งหนึ่ง 
ของล�าห้วยแม่กอย ปัจจุบนักลายเป็นส่วนหน่ึงของวดัป่าอาจารย์มัน่ (ภริูทตโฺต) สงักดั 
คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ยังเหลือวัตถุอนุสรณ์คือทางเดินจงกรมของท่าน รวมทั้ง 
ได้ก่อสร้างพระมหาธาตุมณฑปอนุสรณ์บูรพาจารย์ฯ ในบริเวณนี้ด้วย

ส�าหรับที่ตั้งของศาลาใหญ่และเขตสังฆาวาสของวัดป่าอาจารย์มั่นในปัจจุบัน
เป็นที่ดินที่หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ได้น�าคณะศรัทธาญาติโยมท�าการซื้อสวนล�าไยเดิม  
แล้วจัดตัง้เป็นวดัขึน้ใหม่ โดยองค์หลวงปูส่มิเป็นผู้ให้ชือ่วดัทีต่ัง้ใหม่น้ีว่า วดัป่าอาจารย์ 
มั่น (ภูริทตฺโต)

รูปหล่อเหมือนของหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ประดษิฐานทีศ่าลาใหญ่ ด้วยเหตน้ีุ  
จึงถอืว่าหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ เป็นพระบรูพาจารย์องค์ส�าคญัของวดัป่าอาจารย์มัน่  
(ภูริทตฺโต) องค์หนึ่งด้วย

ส�านักสงฆ์ทีห่ลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ พกัจ�าพรรษาประจ�าเป็นเวลานานตราบจน
ช่วงสุดท้ายของชีวิต คือ วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ต�าบลดงเย็น อ�าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี

ท่านละสงัขารเข้าสูแ่ดนอนุปาทเิสสนิพพาน เมือ่วนัที ่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  
เวลา ๑๗.๓๐ น. ด้วยโรคชรา สิริอายุ ๘๑ ปี ๔๓ พรรษา

สังฆัง นะมามิ. ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้าฯ



45

ลําดับพระอรหันต์ในสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

การปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานในสายของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้มีผู้บรรลุ
พระอรหันต์สืบเนื่องกันมานับถึงปัจจุบันมีจ�านวนมากมายหลายองค์ เป็นการพิสูจน์
ให้เหน็ความจริงตามพระพทุธพจน์ทีว่่า ธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็น อกาลโิก  
ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานในแนวทางที่ถูกต้อง พระอรหันต์ก็ไม่สิ้น
ไปจากโลก

ในบรรดาศิษย์สายกรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต จัดได้ว่า หลวงปู่พรหม 
จิรปุญฺโญ บรรลุธรรมขั้นพระอรหันต์เป็นองค์แรก แต่ถ้านับการบรรลุพระอรหันต์
รวมทกุองค์ในยคุปัจจุบนัตามล�าดบัก่อน-หลงั แล้ว หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ จัดอยู่ 
ในล�าดับที ่๔ กล่าวคือ พระอรหนัต์ ๓ ล�าดับแรกเป็นรุ่นครูอาจารย์ ส่วนหลวงปูพ่รหม 
อยู่ในล�าดับแรกของรุ่นลูกศิษย์

สามล�าดับแรกในรุ่นครูอาจารย์ ได้แก่

๑. หลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล บรรลุในพรรษา ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ที่ถ�้าจ�าปา  
ภูผากูด ต�าบลหนองสูง อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อ�าเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร) เมื่อท่านมีอายุ ๕๗ ปี

๒. หลวงปูใ่หญ่ พระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (จันทร์ สริิจนฺโท) วดับรมนิวาส กรุงเทพฯ  
บรรลธุรรมในพรรษา ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ทีบ่นเขา วดัพระธาตจุอมยอง เขตเมอืงเชยีงตงุ  
ในประเทศพม่า เมื่อท่านมีอายุ ๖๖ ปี พรรษา ๔๖
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๓. หลวงปูม่ัน่ ภูริทตโฺต บรรลธุรรมในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ที ่ถ�า้ดอกค�า ต�าบลน�า้แพร่  
อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ออายุ ๖๓ ปี พรรษา ๔๑

ถัดจากรุ่นครูอาจารย์ ก็มาเป็นรุ่นลูกศิษย์ ถ้านับ ๓ ล�าดับแรก ได้แก่

๔. หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ บรรลปุระมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๓-๔ หลงัจากทีห่ลวงปูม่ั่น 
เดนิทางจากเชยีงใหม่ กลบัสูภ่าคอสีานแล้ว ส�าหรับสถานทีท่ราบแต่ว่าอยูใ่นเขตอ�าเภอ
พร้าวตอนใต้ แถวๆ ต�าบลโหล่งขอด หรือต�าบลแม่ปั๋ง เมื่อท่านอายุ ๕๒-๕๓ ปี 
อายุพรรษา ๑๒-๑๓

๕. หลวงปูข่าว อนาลโย บรรลรุะหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๕ ภายในบริเวณวดั
ร้างทุง่ปยุ ต�าบลโหล่งขอด อ�าเภอพร้าว จังหวดัเชยีงใหม่ เมือ่อายรุะหว่าง ๕๒-๕๔ ปี  
พรรษาระหว่าง ๑๖-๑๘

๖. หลวงปูช่อบ ฐานสโม บรรลใุนปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ทีถ่�า้บ้านหนองยวน ซึง่อยูบ่นเขา  
ดอยเจียงตอง ในเขตประเทศพม่า เมื่ออายุ ๔๓ ปี พรรษา ๒๐

ส�าหรับศษิย์สายกรรมฐานองค์อ่ืนๆ น้ันมปีรากฏอยูใ่นประวตัขิองแต่ละองค์แล้ว

หลกัฐานทีบ่่งบอกถงึความเป็นพระอรหนัต์ทีเ่ป็นทีย่อมรับกนัในหมู่พระกรรมฐาน  
ประการหน่ึง ได้แก่ อัฐิของครูบาอาจารย์พระองค์น้ันๆ กลายเป็นพระธาตุ หรือ 
พระอรหนัตธาต ุทีง่ดงาม เหลอืไว้ให้คนรุ่นหลงัได้กราบไหว้และระลกึถงึ ส�าหรับพระธาต ุ
ของหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ น้ัน มลีกัษณะและสสีนัทีง่ดงามมาก มสีณัฐานและสต่ีางๆ  
หลายสี น่าเลื่อมในศรัทธา
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ท่านหลวงตาฯ เล่าถึงพระอรหันต์ในยุคปัจจุบัน

ท่านหลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เคยแสดงธรรมโปรดศิษย์ในโอกาส
ต่างๆ โดยมเีน้ือหาธรรมส่วนหน่ึงกล่าวถงึครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานทีบ่รรลธุรรม  
ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ในยุคปัจจุบันซึ่งมีมากมายหลายองค์ ในจ�านวนครูบาอาจารย์
เหล่านี้ มีหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ รวมอยู่ด้วย

ท่านหลวงตาฯ ได้เล่าถึงหลวงปู่พรหมในสถานที่และโอกาสต่างๆ หลายคร้ัง
หลายหน เท่าที่รวบรวมได้มีปรากฏในการเทศน์จ�านวน ๗ กัณฑ์ ดังต่อไปนี้

กัณฑ์ ๑ : เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๔๐

“ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเรานี้เป็นพระหายาก มีหลายองค์กว่าบรรดาครูบาอาจารย์
ทั้งหลายที่มีลูกศิษย์ด้วยกัน ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมีเยอะที่เป็นประเภทพระหายาก

ทีพ่อนับได้ก ็หลวงปูแ่หวน ๑ หลวงปูข่าว ๑ หลวงปูพ่รหม บ้านดงเยน็ ๑ แล้วก ็
ท่านอาจารย์ค�าดี วัดถ�้าผาปู่ ๑ ท่านจวน ภูทอก ๑ ที่กล่าวถึงนี ้ล้วนแล้วแต่อัฐิกลาย 
เป็นพระธาตุหมดแล้ว ตีตราเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์ นี่ ท่านลูกศิษย์ลูกหามาก  
ส่วนฝ่ายหญงิก็มี แม่ชแีก้ว (เสยีงล�า้) แม่ชแีก้วอยูท่ีห้่วยทราย อนัน้ีกลายเป็นพระธาตุ 
แล้ว”
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กัณฑ์ที่ ๒ : เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๕

“...มีผู้ถวายรูปน้ัน หลวงปูพ่รหม บ้านดงเยน็ น้ี ป้ันรูปว่าเป็นหลวงปูพ่รหม ต้อง
หลวงปู่พรหม เข้าใจไหม เราสนิทสนมกับท่านมานาน รูปท่านไม่ค่อยเหมือน ก็มีเค้า 
เหมือนอยู่บ้าง เอาละ พอหลวงปู่พรหม กราบเลยนะ นี่ รูปหลวงปู่พรหมเด็ดนะนี่ 
อย่างนี้แหละ

ครูบาอาจารย์องค์ใดมาเป็นสรณะของพวกเราสมยัปัจจุบนัน้ี สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ  
กคื็อน้ีองค์หน่ึง เป็นพระอรหนัต์เท่าน้ันว่าไง? เพราะเคยคยุธรรมะกนัแล้วก่อนทีท่่าน
จะมรณภาพ คุยธรรมะกัน สนิทสนมกับท่าน ไปพักกับท่านที่วัดดงเย็นก็เคย

ดงเย็นทีจ่ะไปวนัน้ีบ้านหลวงปูพ่รหมนะ ไปหาท่านไปคุยกนัไม่รู้กีค่ร้ังกีห่นแหละ  
อยู่นามน (วดัป่านาคนิมิตต์ บ้านนามน ต�าบลตองโขบ อ�าเภอโคกศรีสพุรรณ จังหวดั
สกลนคร) ก็เหมือนกัน ท่านเด็ดเดี่ยวมาก

...แล้วองค์ไหนบ้างนะลกูศษิย์หลงปูม่ัน่? เอ้า... นับไปเลย ตัง้แต่ท่านอาจารย์แหวน  
ท่านอาจารย์ขาว หลวงปู่พรหม หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่ค�าดี หลวงปู่ฝั้น บอกเลย  
ไม่เป็นชิน้ว่าง้ัน กบ็อกแล้วน่ีว่าเป็นพระธาตแุล้ว จะว่ายงัไงอกี ท่านจวน ท่านสงิห์ทอง  
หลวงพ่อบัวหนองแซง อย่างน้อย ๑๐ องค์แล้ว ที่อัฐิกลายเป็นพระธาตุ

อฐัจิะกลายเป็นพระธาตน้ัุน ท่านก็มีต�าราบอกไว้เรียบร้อยแล้ว คืออฐัขิองผู้จะเป็น 
พระธาตไุด้ คอืกระดกูเราน่ี อฐัน่ีิทีจ่ะกลายเป็นพระธาตไุด้น้ัน เป็นอฐัขิองพระอรหนัต์ 
เท่านั้น ฟังซิ องค์อื่นเป็นไปไม่ได้เท่านั้น ฟังซิตัดขาดไว้เลย ...”
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กัณฑ์ที่ ๓ : เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๔ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๔๕

“...หลวงตาน้ีหนักมากนะ วนัพรุ่งน้ีกจ็ะไปบ้านดงเยน็ ในงานเผาศพ (หลวงปูผ่าง  
ปริปณุโฺณ ศษิย์องค์หน่ึงของหลวงปูพ่รหม อฐักิลายเป็นพระธาตเุหมอืนกนั) ทีเ่ข้ามา 
ยุ่งจนได้ แล้วเป็นวัดหลวงปู่พรหมที่เราสนิทสนมกันมาเป็นเวลานาน

ทีวั่ดของท่านคอืแต่ก่อนท่านอยูว่ดัน้ี แล้วท่านย้ายจากน้ีออกไปตะวนัตก แต่ก่อน 
ตะวันตกนี้เป็นดงใหญ่นะ ดงทั้งหมด ดงสัตว์ ดงเนื้อ ดงเสือเต็ม วัดท่านก็อยู่ในดง  
เราไปพักกับท่านอยู่นั้นรู้สึกท่านเมตตามากนะกับเรา

นิสัยท่านน่าเกรงขามมาก นิสัยจริงจังเด็ดเดี่ยวทุกอย่าง ฉลาดรอบคอบไม่ใช่ 
เล่นนะ พอเห็นเราไปหาแล้วขึ้นเลย ก็สนิทกันมากเท่าไหร่แล้ว พอมองเห็นเราก�าลัง 
สะพายบาตรเข้าไปหา ท่านมหาเหรอ โอ๊ย มาแล้ว คดิถงึครูบาอาจารย์มาก ต้องมาละ 
เออ เอ้า มาเวลาน้ีก�าลงัหนาว ไปเดือนธนัวาคมมนัก็หนาวละซ ิแล้วบ้านดงเยน็เป็นบ้าน
ที่หนาวมากด้วย ไปคุยธรรมะธรรมโมกับท่าน โอ๊ย สนิทกันมากตั้งแต่อยู่บ้านนามน  
พอออกพรรษาแล้วท่านก็ไปหา

ทีแ่รกจวนจะเข้าพรรษา ท่านกไ็ปหาหลวงปูม่ัน่ก่อน พอดีทางสกลฯ วดัสทุธาวาส 
ไม่มีหัวหน้าวัด เขาก็ไปขอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ก็พอดีท่านอาจารย์พรหมไปถึงนั้น 
ท่านมาจากเชียงใหม่ ท่านบึ่งเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น

พอพดูจบค�าเรียบร้อยแล้ว น่ี จะท�ายังไงท่านพรหม เขากจ็ะมาหาหวัหน้า จะท�าไง  
ถ้าว่าท่านไปอยู่ที่นั้นได้ก็จะดี ท่านไม่บังคับนะ ถ้าท่านอยู่ที่นั้นเป็นหัวหน้าให้เขาบ้าง 
กจ็ะด ีท่านว่าอย่างน้ัน ออกพรรษาอยากมาค่อยมา พอออกจากน้ันป๊ับ ท่านกก็ลบัคืน 
ไปวัดสุทธาวาส พอออกพรรษาแล้วท่านมาเลย นั้นแหละได้คุยกันตลอดสนิทสนม
กันมา...

นี่ล่ะ ที่เราไปในงานเกี่ยวกับหลวงปู่พรหม แต่นั้นเป็นวัดใหม่แล้ว คือวัดเก่านี้ 
ย้ายไปเป็นวัดใหม่ ทุ่งกว้างขวาง ไม่เป็นดงเหมือนแต่ก่อน เราก็ไป นี้อันหนึ่ง
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ท่านผาง (หลวงปูผ่าง ปริปณุโฺณ วดัประสทิธธิรรม บ้านดงเยน็) กเ็ป็นลกูศิษย์ 
ตดิตามเรานะ ลกูศษิย์มาขอเคร่ืองสบูน�า้อะไรๆ จากเรา เรากใ็ห้ไป เวลาน้ีท่านตายแล้ว  
เราก็เลยจะไป

เกี่ยวโยงมาตั้งแต่หลวงปู่พรหม นี่ ท่านประกาศ ๗ วัน เพราะท่านเป็นพ่อค้า 
ไม่มลีกูเต้า ถ้าพดูถึงฐานะบ้านนอกกเ็รียกว่าท่านเป็นทีห่น่ึงบ้านน้ี เพราะการค้าการขาย  
ท่านเป็นพ่อค้า

ทีนี้เวลามาปรึกษาหารือกับแม่บ้าน เพราะไม่มีลูกด้วยกันนี้ท�ายังไง นี่ เห็นไหม 
คนมีอุปนิสัยมันเป็นนะ เราก็อยู ่ด้วยกันมาไม่มีลูกมีเต้าที่จะสืบหน่อต่อแขนง 
มรดกเหล่าน้ีจะท�ายังไง แล้วตายแล้วใครจะสืบต่อก็ไม่ได้ไปทั้งน้ัน สืบต่อกันเป็น 
ระยะๆ อนัน้ีเรายงัมชีวีติอยู ่สิง่เหล่าน้ีเราครองมานานแล้วกไ็ม่เหน็เป็นประโยชน์อะไร  
ก็อย่างน้ีแหละ เราออกบวชจะไม่ดีหรือ ต่างคนออกเสาะแสวงหาสมบัติภายใน 
สมบัติภายนอกเราเห็นอยู่นี้แหละ ท่านเล่าให้ฟังนะ แม่บ้านก็พอใจทันทีเลย ถ้าเรา 
ออกบวชแล้ว อันนี้เราก็ประกาศให้ทานให้หมดไปเสีย เสร็จแล้วออกเลย ทางนั้น 
กพ็ร้อมเลย ไม่ว่า ท่านบอกว่าประกาศอยู ่๗ วนั ของให้ทานหมดเลย ให้ทาน ๗ วนั  
แล้วแม่บ้านออกทางหนึ่ง ท่านก็ออกทางหนึ่ง ไปเรื่อย ท่านเล่าให้ฟัง ท่านเป็นคน 
ศักดิ์ศรีดีงาม มีอ�านาจวาสนาน่าเกรงขามมาก เด็ดเดี่ยว

ไปในงานศพท่าน เรากบ็อกกบับรรดาลกูศิษย์ว่า พวกเราทัง้หลายไปน้ี ให้พยายาม 
เอาอฐัขิองท่านอาจารย์องค์น้ีให้ได้นะ อัฐขิองท่านอาจารย์จะเป็นพระธาตแุน่นอน เราว่า
อย่างน้ีนะ เวลาไปเผาศพท่าน พอเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกกรรมการเขาไม่ทราบ 
กี่ชั้น เข้าไม่ได้เลย ตกลงต่างคนต่างเผ่น

จากน้ันมา อฐัขิองท่านกก็ลายเป็นพระธาต ุกอ็ย่างน้ันแล้วแน่นอน ตัง้แต่คยุกนั 
อยูบ้่านนามน อย่างน้ีแหละเหน็ไหมล่ะ ไม่ต้องเอาอะไรมายนักนั เพราะท่านคยุให้เราฟัง 
อย่างถึงใจเมื่ออยู่บ้านนามน ท่านผ่านมา (บรรลุพระอรหันต์) ตั้งแต่อยู่เชียงใหม่
โน้น ...”
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กัณฑ์ที่ ๔ : เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕

“...ตวัอย่างเช่น หลวงปูพ่รหม ลกูศษิย์ทางกรุงเทพฯ แหละหลัง่ไหลไป เรากไ็ป 
กระซบิว่า ให้พยายามเอาอฐัขิองท่านอาจารย์องค์น้ีให้ได้นะ อฐัขิองพระอาจารย์องค์น้ี 
จะเป็นพระธาตุแน่นอน เราบอกอย่างนี้

พอเผาศพแล้ว โอ๋ย คณะกรรมการกีช่ัน้อยู่ในน้ันรักษาอฐั ิเข้าไม่ถงึ เปิดเลยไม่ได้  
คร้ันต่อมาไม่นานนะทราบว่าอฐัท่ิานกลายเป็นพระธาตแุล้ว น่ัน เหน็ไหมล่ะ ท่านเคยพดู 
ให้ฟังตั้งแต่อยู่บ้านนามน

ท่านอาจารย์พรหม เวลาเงียบๆ วนัไหนไม่ได้ข้ึนหาพ่อแม่ครูอาจารย์ม่ัน กแ็อบ 
ไปหาท่าน คุยกนัสองต่อสองทกุคืน คยุสนุกสนาน ท่านพดูให้ฟังทกุแง่ทกุมมุในการ 
ปฏิบตัธิรรมของท่าน น่ี ท่านกผ่็านทีเ่ชยีงใหม่ ท่านผ่านมานานแล้วน่ี กรู้็ได้อย่างชัดเจน 
ละซ ิท่านเล่าให้ฟัง ถงึเรายงัไม่รู้อโิหน่อเิหน่อะไร ทางปริยตัทิางอะไร มนักเ็ข้ากนัได้ๆ  
ลงใจทันที นี่ อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ ...”

กัณฑ์ที่ ๕ : เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๖

“ท่านอาจารย์ชอบเป็นลกูศิษย์ท่านอาจารย์มัน่องค์หน่ึงเหมือนกนั ลกูศษิย์ท่าน
ผู้ใหญ่ท่านก็มีหลวงปู่แหวน หลวงปู่ขาว หลวงปู่ค�าดี หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่พรหม  
ที่กล่าวเหล่านี้มีแต่เพชรน�้าหนึ่งทั้งนั้นนะ เพชรน�้าหนึ่งๆ พอท่านล่วงไป อัฐิของท่าน
กลายเป็นพระธาตทุัง้น้ันนะ คือถ้าลงอฐักิลายเป็นพระธาตแุล้ว ตตีราเลยเป็นอืน่ไปไม่ได้ 
เพราะมตี�าราบอกชดัเจน บอกบทจ�ากดัไว้ด้วยนะ อฐัทิีก่ลายเป็นพระธาตไุด้น้ี มอีฐัขิอง 
พระอรหันต์เท่านั้น นี่ละที่ว่าข้อจ�ากัด ...”
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กัณฑ์ที่ ๖ : เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙

ในเทศน์กณัฑ์น้ี ท่านหลวงตาฯ ได้เล่าถงึหลวงปูผ่าง ปริปณุโฺณ ศิษย์ส�าคญัของ 
หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ และพ�านักทีว่ดัประสทิธธิรรม บ้านดงเยน็ เหมอืนกนั ภายหลงั 
มรณภาพ ปรากฏว่าอัฐิของหลวงปู่ผางก็กลายเป็นพระธาตุ ดังนั้น วัดประสิทธิธรรม  
บ้านดงเย็น จึงมีพระอรหันต์ ๒ องค์ คือ หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ กับหลวงปู่ผาง 
ปริปุณฺโณ

ท่านหลวงตาฯ เล่าถงึเร่ืองหลวงปูผ่าง โดยมเีน้ือหาบางตอนพดูถงึหลวงปูพ่รหม 
ด้วยดังนี้ 

“ ...อย่างท่านผางอยู่ที่บ้านดงเย็น บ้านดงเย็นนี้เป็นบ้านหลวงปู่พรหม ท่านไป 
อยู่เชียงใหม่กับหลวงปู่มั่น โอ๋ย หลายปี นี้ได้เคยคุยธรรมะกันเวลาที่ท่านไปพักอยู่
บ้านนามนด้วยกันกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น เราได้คุยธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อย
แล้ว

เวลาไปเผาศพท่าน เราก็ได้บอกลูกศิษย์ลูกหาให้พยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้  
น่ีแหละองค์หน่ึงที่อัฐิจะกลายเป็นพระธาตุ คือเราคุยกันตั้งแต่บ้านนามน เราทราบ
ละเอยีดลออแล้ว แต่เวลาไปเผาศพท่าน โอ๋ย คณะกรรมการแน่นหนาม่ันคง เข้าไปแตะ 
ไม่ได้เลย ตั้งแต่เราก็ไม่เข้าว่างั้นเถอะ จะให้ลูกศิษย์ลูกหาองค์ไหนเข้าได้ละ

นี ่ท่านผางนีก้็เคยมาอยู่วัดป่าบ้านตาด แล้วท่านก็กลับไปบ้านท่าน บ้านดงเย็น
อันนี้ก็ไม่มีใครทราบแหละ เพราะท่านเงียบๆ อยู่นี้ท่านก็เงียบๆ เวลาออกจากนี้ไป  
ไปอยู่บ้านดงเย็น เวลามรณภาพตอนกลางคืนเงียบๆ เหมือนกัน ไม่มีใครทราบ
เวลาเผาศพเรียบร้อยแล้ว อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุเต็มไปหมดเลย จึงรู้ว่าท่าน 
เป็นพระเช่นไร นี่ก็องค์หนึ่ง ถ้าลงอัฐิกลายเป็นพระธาตุแล้วตีตราเลย เรียกว่านั้นคือ  
พระอรหันต์ว่างั้นเลย...”
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กัณฑ์ที่ ๗ : เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

“... จังหวดัเชยีงใหม่ของเราเป็นจังหวดัทีเ่ด่นมากในประเทศไทย เฉพาะอย่างยิง่  
เข้าในจังหวดัเชยีงใหม่ ก็เข้ามาทีว่ดัเจดีย์หลวงของเราน้ี ครูบาอาจารย์องค์ส�าคัญๆ ได้
เข้ามาอยูท่ีน่ี่ทัง้น้ันละนะ ตัง้แต่ท่านเจ้าคุณอบุาลฯี ท่านอาจารย์มัน่มาเร่ือย องค์ส�าคญัๆ  
เพชรน�า้หน่ึงทีม่าเกิดอบุตัขิึน้ในจังหวดัเชยีงใหม่ของเรามน้ีอยเม่ือไร ทัง้ท่านอาจารย์มัน่  
แล้วก็ท่านอาจารย์ขาว ท่านอาจารย์แหวน ท่านอาจารย์ตือ้ ท่านอาจารย์พรหม น่ีเรียกว่า 
ท่านเป็นเพชรน�า้หน่ึง ทีท่่านมรณภาพแล้วอฐัท่ิานกลายเป็นพระธาตทุัง้หมด ทีว่่าน้ีนะ  
๕ องค์...

จังหวดัเชยีงใหม่เรา เป็นจังหวดัทีเ่ป็นมหามงคลในประเทศไทย มจีอมปราชญ์ได้ 
อุบัติขึ้นที่นี่ หลวงปู่ขาวไปเป็น (บรรลุ) อยู่ที่โหล่งขอด (อ�าเภอพร้าว) หลวงปู่พรหม 
น้ีเป็น (บรรล)ุ อยูข้่างๆ ทางดอยแม่ป๋ัง (อ�าเภอพร้าว) มันมีแต่ป่าแต่เขาเท่าน้ันน่ีนะ...”
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ท่านหลวงตาฯ เล่าถึงหลวงปู่พรหม

ท่านหลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เคยเขียนเร่ืองของหลวงปู่พรหม  
จิรปญุโฺญ ไว้ค่อนข้างละเอยีด ในหนังสอื ปฏปิทาพระธดุงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์ 
มั่น ภูริทตฺโต ท่านหลวงตาฯ ได้เมตตาเขียนเล่าไว้ดังต่อไปนี้

“...จากวาระสุดท้ายแห่งปฏิปทา จึงขอกล่าวถึงพระอาจารย์ส�าคัญอีกองค์หน่ึง  
ซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นบ้างเล็กน้อย เพื่อเป็นอนุสรณุตตริยะแด่ท่านที่ไม่เคย 
ผ่านประวัตท่ิาน คอืพระอาจารย์พรหม ท่านอยูว่ดับ้านดงเยน็ อ�าเภอหนองหาน (ปัจจุบนั 
อยูใ่นเขตอ�าเภอบ้านดงุ) จังหวดัอดุรธานี ทีเ่พิง่มรณภาพไปเมือ่เร็วๆ น้ี (พ.ศ. ๒๕๑๒)

ผู้เขยีน (ท่านหลวงตาฯ) เคยได้อ่านประวตัย่ิอทีพ่มิพ์แจกในงานศพท่านเหมือนกัน  
แต่หลงลืมไปบ้างแล้ว ทางวัดได้ถวายเพลิงท่านเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๔ ท่านมี 
ประวัติย่อประจ�าองค์อยู่แล้ว แต่ที่มาเขียนซ�้าอีกเล็กน้อยน้ีเพื่อท่านที่ยังไม่ได้รับ
หนังสือนั้นจะพอมีทางทราบได้บ้างว่าท่านเป็นพระเช่นไร

ทีร่ะบนุามท่านน้ีเพราะประวตัท่ิานได้ระบไุว้อย่างชดัเจนแล้วจึงคิดว่าน่าจะไม่ขดั 
กับทีเ่ขยีนผ่านมา ซึง่มไิด้ระบนุามท่านองค์อืน่ๆ แต่การเขียนน้ีจะไม่ขอกล่าวถงึความ 
เป็นมาแห่งฆราวาสของท่าน จะน�ามาลงเฉพาะที่จ�าเป็นและปฏิปทาที่เกี่ยวกับนักบวช
ท่านเท่านั้น
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ก่อนบวช ทราบว่าท่านประกาศความใจบญุอนักว้างขวางแก่โลกให้คนทราบโดย 
ทั่วกันว่า ท่านประสงค์จะสละทานในบรรดาสมบัติที่มีอยู่ทั้งสิ้น ทั้งที่มีวิญญาณและ
หาวิญญาณมิได้ จนหมดสิ้นแล้ว ท่านและศรีภรรยาคู่บารมีได้ออกบวชตามเสด็จ
พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้ทันในชาติน้ี ไม่ขออยู่ในโลกเกิดตายให้เน่ินนาน
ต่อไป

“ท่านผู้ประสงค์การสงเคราะห์โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ กรุณามารับทานน้ีไป
เป็นสมบตัอินัชอบธรรมของตนภายในก�าหนดทีก่�าลงัประกาศน้ี” ทราบว่าท่านประกาศ
ให้ทานอยูห่ลายวนั ประชาชนผู้ยากจนต่างๆ จึงพากนัหลัง่ไหลมารับทานเป็นจ�านวนมาก  
จนวัตถุทุกประเภทหมดสิ้นไปภายในไม่กี่วัน

ทัง้น้ีเน่ืองจากท่านเป็นผู้มีฐานะมัน่คงมัง่มสีมบตัมิากในแถบน้ัน เพราะท่านเป็น
พ่อค้าสารพัดอย่าง แต่ไม่มีลูกหญิงชายเป็นของตัวนับแต่วันแต่งงานกันมา มีเฉพาะ 
ศรีภรรยาและเหล่าหลานญาตมิติรบ้างเท่าน้ัน ซึง่ต่างยนิดใีนการสละทานเพือ่ความออก 
เป็นนักบวชด้วยกัน

เม่ือการให้ทานเสร็จสิน้ลงแล้ว ทัง้สองคนต่างแยกทางกนัเดนิ ท่านเองกอ็อกบวช 
เป็นพระธุดงคกรรมฐาน มุ่งหน้าต่อท่านพระอาจารย์มั่นเป็นที่ฝากเป็นฝากตายใน 
ชีวิตพรหมจรรย์ ส่วนศรีภรรยาของท่านก็ไปอีกทางหน่ึงเพื่อบวชเป็นชีมุ่งหนีสงสาร  
สมปณิธานที่ปรารถนาไว้ และด�ารงตนอยู่ในเพศพรหมจรรย์จนอวสานแห่งชีวิต  
มิได้เอนเอียงหวั่นไหวต่อโลกามิสใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งควรเป็นตัวอย่างได้อย่างดี

เฉพาะท่านอาจารย์พรหม ตอนบวชทแีรกยงัไม่สมความมุ่งหมายทีต่ัง้ไว้ ต้องไป 
อาศยัท่านพระอาจารย์สาร (ธมมฺสาโร) เป็นผู้พาอยูอ่บรมไปก่อนจนกว่าโอกาสจะอ�านวย  
จากน้ันจึงได้เทีย่วไปทางจังหวดัเชยีงใหม่เพือ่แสวงหาท่านพระอาจารย์มัน่ ซึง่เวลาน้ัน 
ท่านพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่ นัยว่าท่านอาจารย์พรหมนี้ได้เที่ยวไปในที่ต่างๆ จนถึง
ประเทศพม่า และพกัอยูห่ลายเมอืงด้วยกนั มท่ีานอาจารย์ชอบ (หลวงปูช่อบ €านสโม)  
ซึ่งมีนิสัยเด็ดเด่ียวอาจหาญชนิดถึงไหนถึงกันแบบเพชรน�้าหน่ึง เป็นหัวแหวนใน 
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วงเดียวกัน เป็นเพื่อนเดินทาง เร่ืองเหล่าน้ีท่านอาจารย์พรหมเคยเล่าให้ผู้เขียนฟัง 
เหมือนกัน แต่หลงลืมไปบ้างแล้ว มีปรากฏเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยที่ได้น�ามาเขียนนี้
เท่านั้น ผิดพลาดจึงขออภัยด้วย

ท่านมีเร่ืองแปลกๆ และอศัจรรย์เกีย่วกบัการปฏิบตัทิัง้ภายในและภายนอกอยูม่าก 
ทัง้ในและนอกประเทศ แต่จะขอผ่านไป ฟังแล้วทัง้น่าสงสาร ทัง้น่าตืน่เต้นเพลดิเพลนิ 
และน่าอัศจรรย์ในความเป็นนักต่อสู้และความรู้เห็นของท่านในการบ�าเพ็ญ และการ 
เดินบุกป่าฝ่าดงไปในที่ต่างๆ ที่ปราศจากบ้านเรือนผู้คนในเวลาเช่นน้ัน มีแต่ความ
อดอยากทรมานมากกว่าความอิ่มกายสบายใจ ท่านว่าบางวันก็พบหมู่บ้านและได้
บิณฑบาตมาฉันพอประทังชีวิต บางวันก็ยอมอดยอมทนต่อความหิวโหยอ่อนเพลีย
เพราะหลงทาง ทั้งนอนค้างอยู่ในป่าเขา

เฉพาะเวลาไปเที่ยวประเทศพม่านั้น ท่านว่าล�าบากมากในเวลาเดินทาง เพราะ 
ทางที่ไปมีแต่เขาซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์เสือนานาชนิด บางคร้ังต้องปลงอนิจจังต่อความ 
เป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งสุดแสนจะทนได้ และมีชีวิตสืบต่อไปในวัน
ข้างหน้า ขณะนั้นปรากฏอะไรๆ ภายในตัวราวกับจะสิ้นสุดลงพร้อมในเวลาเดียวกัน 
ลมหายใจก็เหมือนจะขาดความสบืต่อลงไปด้วยเหตใุดเหตหุน่ึงในบรรดาเหตทุัง้หลาย 
ที่เป็นเครือ่งกดถ่วงทรมานร่างกายและจติใจ แต่ก็พอทนต่อไปได้ตามเหตุการณ์และ
วันเวลาที่ผ่านไป

การบ�าเพ็ญทางจิต ท่านก็มีก�าลังก้าวหน้าและเป็นที่แน่ใจตัวเองก็ตอนที่ไปถึง
ท่านอาจารย์มั่น รับการอบรมโดยสม�่าเสมอเรื่อยมา บางปีท่าน (หลวงปู่มั่น) เมตตา
อนุเคราะห์ให้อยู่จ�าพรรษาด้วย และมกีารเข้าๆ ออกๆ อยูเ่สมอ คอืออกเทีย่วบ�าเพญ็
ในสถานทีต่่างๆ ตามอธัยาศัย เม่ือเกิดปัญหาข้องใจกเ็ข้ามารับการศกึษาอบรมกบัท่าน
เป็นระยะไป สมัยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทราบว่าท่านบ�าเพ็ญอยู่ 
ที่เชียงใหม่อีกหลายปี แล้วจึงได้ตามท่านอาจารย์มั่นกลับไปจังหวัดสกลนคร
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ท่านอาจารย์องค์น้ี (หลวงปู่พรหม) เป็นผู้มีนิสัยเคร่งขรึมและเด็ดเดี่ยวมาก  
สมกบัทีส่ละสมบตัอินัมค่ีาออกบวชจริงๆ จึงขอสรุปผลแห่งการปฏบิตัทิีท่่านได้รับเป็น 
ที่พึงใจว่า ท่านได้สมบัติอันล้นค่ามหัศจรรย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเขาลึกลับกับคน 
ชาวป่าตามที่ท่านเล่าให้ฟัง ถ้าจ�าไม่ผิด แต่จ�าไม่ได้ว่าเป็นหมู่บ้านอะไร เขาลูกใด
และอ�าเภอใด ที่นั่นแลเป็นที่ปลดเปลื้องภาระแห่งวัฏวนภายในใจออกได้โดยสิ้นเชิง 
เมื่อท่านอาจารย์มั่นกลับไปจังหวัดสกลนครได้หลายปีแล้ว ท่านจึงได้ตามท่านไปราว 
พ.ศ. ๒๔๘๖ และจ�าพรรษาที่วัดสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร

จากนั้นท่านจึงได้หวนกลับมาสร้างวัดที่บ้านดงเย็น อ�าเภอหนองหาน (ปัจจุบัน
อยูใ่นอ�าเภอบ้านดุง) จังหวดัอดุรธานี อนัเป็นภมูลิ�าเนาเดมิ และได้มรณภาพลงทีน่ั่น
ดังที่เขียนผ่านมาแล้ว
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อัฐิกลายเป็นพระธาตุ

ข้อเขยีนของท่านหลวงตาพระมหาบวัฯ ทีเ่ขียนถึงหลวงปูพ่รหมมต่ีอไปอีก ดงัน้ี

เมือ่ถงึวนังานถวายเพลงิศพท่าน บรรดาพทุธบริษัทนักแสวงบญุทัง้หลายทัง้ใกล้ 
ทัง้ไกลตลอดชาวสกลนคร ก็อตุส่าห์สละเวลาไปเป็นจ�านวนมาก แม้พีน้่องชาวเชียงใหม่ 
กย็งัอตุส่าห์ไปกนั ทกุๆ ท่านทีไ่ปมิได้นึกถงึความล�าบากและสิน้เปลอืงใดๆ เลย มุ่งแต่ 
ความสมหวงัดังใจหมายในงานโดยถ่ายเดยีว ฉะน้ัน วดัทีต่ัง้ของงาน แม้จะกว้างใหญ่ 
ไพศาลในยามปกตธิรรมดาแห่งสายตาคนทัว่ไป แต่กไ็ด้กลายเป็นวดัทีค่บัแคบแออดั 
ขึ้นมาในเวลาน้ัน เพราะผู้คนพระเณรจ�านวนมากต่างหลั่งไหลกันมาในงานท่าน  
เพราะต่างท่านต่างมาด้วยจิตผ่องใสใจศรัทธา มไิด้มาด้วยความหวงัอย่างอืน่ทีอ่าจเป็น 
อันตรายแก่งานและประชาชนที่มาในงานได้

ตอนกลางคนืของงาน คณะกรรมการวดัได้จัดให้มีการอบรมกรรมฐานตลอดรุ่ง 
โดยขออาราธนาพระอาจารย์กรรมฐานผู้ทรงคณุวฒุเิป็นองค์แสดง ด้วยปกิณกธรรมบ้าง  
ด้วยสมาธิธรรมบ้าง ด้วยปัญญาธรรมบ้าง สับปนกันไป เพื่อประโยชน์แก่ท่านที่เป็น
นักบวชฝ่ายธดุงคกรรมฐาน ซึง่นานๆ จะได้มโีอกาสมาฟังกนับ้าง เพือ่อบุาสกอบุาสกิาที่ 
สนใจธรรมปฏิบัติบ้าง เพื่อสาธุชนทั่วๆ ไปบ้าง

การถวายเพลงิจริงท่าน เร่ิมเวลาประมาณสีทุ่ม่ของคนืวนัที ่๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  
ขณะประชุมเพลิงนั้น มีประชาชน พระเณร มาแสดงธรรมสังเวชเป็นจ�านวนมากมาย  



59

ต่างท่านต่างมีท่าอันสงบงามตาอย่างยิ่ง ราวกับต่างระลึกร�าพึงถึงพระคุณและความ 
ดงีามท่านอาจารย์พรหม ผู้เคยบ�าเพญ็มาด้วยความกล้าหาญชาญชัยและความเสยีสละ 
ทกุอย่างไม่อาลยัเสยีดาย และเคยประสทิธิป์ระสาทธรรมแก่บรรดาศษิย์ ทัง้บรรพชติ 
และคฤหัสถ์หญิงชายไม่มีประมาณแล้ว ได้จากไปตามกฎอนิจจัง และไม่มีใคร
แม้มีความเคารพเลื่อมใสท่านอย่างสุดจิตสุดใจจะช่วยต้านทานไว้ได้สักรายเดียว  
บางท่านทีไ่ม่เคยพบเหน็ท่านมาก่อน อาจคดิไปในแง่กฎอนิจจัง อนัเป็นธรรมสอนโลก 
และสอนตนมากกว่าจะคิดถึงแง่แห่งคุณธรรมท่าน

ขณะที่ก�าลังถวายเพลิง ในบริเวณเมรุจะมีเฉพาะคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ต่อ 
ศพท่านเท่าน้ัน ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเก่ียวเลย ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะค�าโฆษณาประกาศเตอืน 
อยู่เป็นพักๆ ก็ได้ หรืออาจเป็นเพราะมรรยาทของท่านผู้เห็นภัยและคุณในขณะนั้น
ก็ยากแก่การสันนิษฐาน

อัฐิท่านที่ได้ท�าการแจกจ่ายแก่ท่านที่มาในงานไปไว้เป็นที่ระลึกสักการบูชาในที่
ต่างๆ มีมากต่อมาก จึงไม่อาจทราบได้ว่าของท่านผู้ใดได้แปรสภาพจากเดมิหรือหาไม่
ประการใดบ้าง แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีท่านที่ได้รับแจกอัฐิท่านมาแล้วอัฐินั้นได้กลาย
เป็นพระธาตุ ๒ องค์ และได้อัญเชิญไปให้ผู้เขียนดูที่วัดอย่างประจักษ์ หลังจากนั้น 
ก็ได้ทราบจากหนังสอืพมิพ์ “ศรีสปัดาห์” อกีว่า อฐัท่ิานได้กลายเป็นพระธาต ุแล้วกม็ ี
ที่ยังไม่กลายก็มีซึ่งอยู่ในผอบอันเดียวกัน 

จึงท�าให้เกิดความอศัจรรย์ในคณุธรรมท่านว่า ท่านเป็นผู้บรรลถุงึแก่นธรรมโดย 
สมบูรณ์แล้ว ดังวงปฏิบัติเคยพากันคาดหมายท่านมาเป็นเวลานาน แต่ท่านมิได้พูด
ออกหน้าออกตาเหมอืนทางโลกปฏิบตักินั เพราะเป็นเร่ืองของธรรม ซึง่ผู้ปฏบิตัธิรรม
จะพึงส�ารวมระวังให้อยู่ในความพอดี

กาลเวลาที่ท่านผ่านพ้นดงหนาป่ากิเลสและกองทุกข์ทางใจทั้งมวลไปได้น้ัน  
ท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๖ ว่า ท่านผ่านไปแต่สมัยพกัอยูจั่งหวัดเชียงใหม่ 
แต่ไม่ทราบว่าผ่านไปกี่ปีแล้วท่านจึงได้กลับไปสกลนคร
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จึงขอสรุปแต่ใจความว่าปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ทีท่่านไปจ�าพรรษาทีว่ดัสทุธาวาส สกลนคร  
จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๒ อันเป็นปีที่ท่านมรณภาพ ก็คงไม่น้อยกว่า ๒๘-๒๙ ปี จึงพอ
จับใจความได้ว่า นับแต่วนัจิตหลดุพ้นและครองขันธ์ด้วยใจทีบ่ริสทุธิต์ลอดจนถงึวาระ 
สดุท้าย นับว่านานพอสมควร  ดังน้ัน การทีอ่ฐัท่ิานสามารถกลายเป็นพระธาตไุด้อย่าง 
รวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงปีเต็ม จึงเป็นฐานะที่ควรเป็นได้ไม่มีทางสงสัย

เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ เท่าที่ทราบมามีพระอรหันต์สมัยปัจจุบันอุบัติขึ้น 
ทีน่ั่นถงึ ๓ องค์ คอื ท่านพระอาจารย์มัน่ ซึง่เป็นอาจารย์ของท่านทัง้สององค์น้ี องค์แรก  
ท่านอาจารย์พรหม และท่านอาจารย์.... ท่านยังมชีีวติอยู ่เป็นองค์ต่อมา ส่วนจังหวดัอืน่ๆ  
ทางภาคอีสาน เช่น จังหวัดสกลนคร เป็นต้น ก็มีพระประเภทอัศจรรย์ได้ครอง
ธรรมบริสทุธิไ์ม่ด้อยกว่าจังหวดัเชยีงใหม่เหมือนกนั นอกจากไม่มีใครทราบได้เท่าน้ัน 
เพราะท่านไม่เป็นนักพดูนักโฆษณา ต่างท่านต่างรู้กนัอยูใ่นวงการเฉพาะของนักปฏิบตัิ
เท่าน้ัน สถานทีน้ั่นหมายถงึป่าและเขาในจังหวดัน้ันๆ ทีท่่านนักปฏิบตัไิปอาศยับ�าเพญ็ 
และได้บรรลุมรรคผลสมความมุ่งหมายอย่างเงียบๆ ไม่ค่อยมีใครทราบ

ถ้าไม่น�าเรื่องท่านมาเขียนไว้บ้างพอเป็นร่องรอย ศาสนธรรมก็จะปรากฏแต่ชื่อ 
แต่นาม ส่วนตวัจริงแท้จะไม่ปรากฏ จึงได้ตดัสนิใจเขยีนลงในท่ามกลางแห่งขวากหนาม  
ซึ่งน่าจะไม่พ้นความทิ่มแทงที่เกิดจากความขัดข้องสงสัยในแง่ต่างๆ ดังที่เคยเป็นมา 
การกล่าวทัง้น้ี กล่าวด้วยความเชือ่สมรรถภาพของท่านนักปฏิบตัทิีส่ามารถท�าตนให้เป็น 
หลักจิตหลักธรรมอย่างม่ันคง และเชื่อถือตนได้อย่างตายใจหน่ึง กล่าวด้วย 
ความเชื่อสวากขาตธรรมที่ประทานไว้ว่าจะเป็นสวากขาตธรรมอยู่อย่างตายตัว ไม่ม ี
การเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมแห่งสมมติทั้งหลายที่แสนปลิ้นปล้อนหลอกลวง
ประจ�าตน ผู้เข้ายดึอาศยัไม่มีทางไว้ใจพอหายใจเตม็ปอดตลอดมาหน่ึง กล่าวทางภาค
ปฏิบัติ ปฏิเวธ อันเป็นทางแสดงออกแห่งผลแห่งการปฏิบัติน้อยมากว่าไม่เป็นโมฆะ 
เสยีก�าลงัไปเปล่า ไม่มผีลเป็นเคร่ืองสนองตอบแทนความเหน่ือยยากจากการปฏบิตัหิน่ึง
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ท่านอาจารย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้ เป็นอาจารย์ที่ทรงมรรคข้อปฏิบัติด้วยศีล สมาธิ 
ปัญญา อย่างเตม็ภูมิไม่มีทางต้องต ิและเป็นอาจารย์ทีค่วรทรงผล คือ วมุิตต ิหลดุพ้น 
อย่างสมเหตุสมผลตามธรรมที่ประทานไว้จริงไม่ขัดแย้งกัน

ท่านทีย่งัเชือ่ว่าธรรมยงัเป็นธรรมอยู ่ท่านอาจารย์เหล่าน้ีกค็วรเป็นผู้ทรงมรรคผล  
ด้วยข้อปฏบิตัติามนโยบายแห่งธรรม และอยูใ่นข่าย ปญุญฺกเฺขต ฺได้อย่างไม่แคลงใจ  
ไม่ฝืนใจในการเขียนเร่ืองท่านลงในหนังสือเล่มต่างๆ และไม่แสลงใจท่านผู้อ่าน 
ทั้งหลายดังกล่าวมา ที่นอกเหนือไปจากนี้ ท่านผู้ใดจะคิดเห็นอย่างไรนั้น ขอมอบให้ 
เป็นสิทธิของแต่ละรายโดยไม่ขอยื้อแย่งแบ่งส่วนด้วย เพราะธรรมมีบอกไว้ว่า  
สัตว์มีกรรมและผลเป็นของตน คนอื่นจึงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแย่งชิง จะผิดกับ 
กฎแห่งกรรมข้อนี้ที่ประกาศไว้อย่างตายตัวมาแต่ดึกด�าบรรพ์
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ชาติภูมิของหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ

พระคุณเจ้า หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ มีนามเดิมว่า พรหม นามสกุล สุภาพงษ์ 
เป็นบุตรคนหัวปีของนายจันทร์ สุภาพงษ์ และ นางวันดี สุภาพงษ์ หลวงปู่เกิด 
วันอังคาร แรม ๓ ค�่า เดือน ๖ ปีขาล ตรงกับวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๓  
ณ บ้านตาล ต�าบลโคกสี อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

หลวงปู่พรหมท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด ๔ คน เป็นชาย ๒ คน  
หญิง ๒ คน เรียงล�าดับดังนี้

๑. หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ
๒. นายพิมพา สุภาพงษ์ ภายหลังได้บวชเป็นพระจนตลอดชีวิต
๓. นางค�าแสน สุภาพงษ์ ในประวัติไม่ได้กล่าวถึง
๔. นางตื้อ สุภาพงษ์ ได้อุทิศชีวิตบวชเป็นชี และเจริญอยู่ในธรรมตลอดชีวิต

บดิา-มารดา ของหลวงปูเ่ป็นชาวนาชาวไร่ ซึง่เป็นอาชีพดัง้เดมิสบืมาแต่บรรพบรุุษ 
ปู่ย่าตายาย และเป็นตระกูลใจบุญสุนทาน มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
อย่างเหนียวแน่นมั่นคงเสมอมา เมื่อยังเด็ก โยมบิดามารดาจะพาท่านเข้าวัดท�าบุญ
เป็นประจ�า ทกุเช้า สมาชกิของครอบครัวจะออกมาตกับาตร บางวนัท่านกจ็ะถูกใช้ให้
ไปส่งอาหารเพลที่วัดแทนโยมบิดามารดา ดังนั้นหลวงปู่จึงมีความคุ้นเคยและผูกพัน 
กับวัดกับพระเช่นเดียวกับเด็กในชนบทโดยทั่วไปในสมัยนั้น
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ในประวัติชีวิตไม่ได้ระบุเร่ืองการศึกษาของหลวงปู่ ถ้าพิจารณาตามช่วงอาย ุ
ของท่านค่อนข้างแน่ใจว่าหลวงปูไ่ม่เคยเข้าเรียนในโรงเรียน ด้วยในเวลาน้ันในท้องถิน่
ชนบทไทยยังไม่มีโรงเรียนเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะโรงเรียนประถมศึกษาของไทย 
เริ่มมีขึ้นเป็นโรงเรียนแรกในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ที่วัดมหรรณพาราม ในกรุงเทพฯ และ
การศกึษาภาคบงัคบักม็ขีึน้เป็นคร้ังแรกของประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ คือเมือ่ ๙๐ ปี 
มานี้เอง

การศึกษาในต่างจังหวัดในสมัยน้ัน มีการสอนอยู่ตามวัดโดยพระสงฆ์ที่มี
ความรู้จัดสอนให้แก่เด็กและเยาวชนผู้สนใจ โดยเปิดสอนการอ่านเขียนหนังสือไทย  
หนังสอืขอม หนังสอืธรรม และหนังสอืลาว ซึง่เป็นทีนิ่ยมในภาคอสีานในยคุสมัยน้ัน  
หลวงปู่ใช้ชีวิตในวัยเยาว์อยู่ท่ามกลางทุ่งนาป่าดง ได้อาศัยสภาพภูมิประเทศและ
สภาพการด�าเนินชีวิตความเป็นอยู่เป็นครูสอน เป็นการสะสมความรู้ความคิดจาก
ประสบการณ์ตรงของการใช้ชีวิตในสังคมชนบทและในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
นั่นเอง
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อยากรู้ ...ความสุขอยู่ที่ไหน? 

ในชีวิตจริงนับตั้งแต่เยาว์วัยรู้เดียงสา แม้จะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทุ่งนาป่าดง  
เดก็ชายพรหม สภุาพงษ์ มีความแปลกกว่าเดก็คนอืน่ๆ วยัเดยีวกนั คอืเฝ้าแต่ครุ่นคิด
ถามตนเองอยู่เสมอว่า อะไรคือความสุข และความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกันแน่

เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่ม หนุ่มพรหม สุภาพงษ์ ก็ยังคงสงสัยค�าถามเดิมๆ  
ที่เคยคิดนึกมาแต่ต้น คือมักจะครุ่นคิดและถามตนเองว่า “คนเราเกิดมาแล้วน้ี  
จะแสวงหาความสขุทีแ่ท้จริงได้อย่างไร อะไรคอืความสขุ ความสขุทีแ่ท้จริงอยูท่ีไ่หน” 
จนแล้วจนรอด หนุ่มพรหม สภุาพงษ์ กไ็ม่สามารถหาค�าตอบทีพ่งึพอใจให้กบัตนเองได้  
ได้แต่ครุ่นคิดค้นหาความจริงอยู่เงียบๆ ไม่เคยปริปากถามหรือบอกให้ใครรู้เลย  
ด้านการงานทีห่นุ่มพรหมท�าอยู่ ก็ประกอบไปตามฐานะของตน คอืเช้ามืดกอ็อกไปช่วย 
บดิาท�างานในไร่นา หว่านกล้า ปักด�า ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เมือ่ว่างจากหน้านากท็�าไร่ 
ท�าสวน เพาะปลกูพชืไร่ต่างๆ เพือ่น�ามาเป็นอาหารบ้าง น�าไปขายสูต่ลาดบ้าง งานการข้ึน 
อยู่กับฤดูกาล นับเป็นการใช้ชีวิตที่จ�าเจ ปีแล้วปีเล่าไม่รู้จักจบจักสิ้น

หลวงปูพ่รหมของเราในวยัเดก็ ท่านมคีวามขยนัขนัแขง็มาก อดทนช่วยกจิการ 
งานของครอบครัวอย่างเต็มก�าลัง ครอบครัวของท่านจัดเป็นครอบครัวที่มีอันจะกิน  
มฐีานะดกีว่าครอบครัวอืน่ๆ ในละแวกเดยีวกนั การใช้ชีวติของท่านในช่วงวยัเดก็และ 
วยัรุ่น จัดว่ามีความสขุสบายอยูใ่นเกณฑ์ทีน่่าพอใจในสภาพของหมู่บ้านชนบทห่างไกล 
ในสมัยนั้น
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หรือว่ามีเมียคือความสุข?

หนุ่มพรหม สุภาพงษ์ ยังคงครุ่นคิดเร่ือง ‘ความสุข’ อยู่คนเดียวโดยไม่มี 
ครูบาอาจารย์คนใดคอยช่วยชี้แนะให้ เมื่ออายุย่างเข้า ๒๐ ปี เข้าสู่วัยหนุ่มเต็มตัว  
ค�าตอบกเ็ร่ิมผุดมาให้เหน็ โดยมาฉุกคดิได้ว่า “... หรือว่าการมีครอบครัวน่ีกระมงั ทีจ่ะ 
น�าความสุขมาให้เรา เพราะเท่าที่เห็นเพื่อนบ้านที่เขามีครอบครัวกันแล้ว ก็เห็นว่ามี
ความสขุด ีต่างคนต่างพงึพอใจด้วยกันทัง้น้ัน” เมือ่หนุ่มพรหม สภุาพงษ์ เกดิความคิด 
เช่นนี้แล้ว ก็ได้แจ้งความประสงค์ของตนให้บิดามารดาได้รับรู้

บดิามารดาตลอดจนถึงหมูญ่าตผู้ิใหญ่ไม่มคีวามขดัข้องแต่อย่างใด ประกอบด้วย 
วัยก็เหมาะสมทีจ่ะมลีกูมีเมียได้แล้ว ในสมัยน้ันทกุคนจึงเหน็ดด้ีวย บดิา มารดา และ 
ญาติๆ ได้เที่ยวสอดส่องหาหญิงสาวที่คู่ควรซึ่งมีกิริยามารยาท ตลอดถึงฐานะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมเพื่อจะสู่ขอมาตบแต่งเป็นภรรยาท่าน

ไม่นานกพ็บกบัสาวน้อยรูปงามคนหน่ึงชือ่ พมิพา เป็นคนบ้านดงเยน็ ต�าบลดงเยน็  
อ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่คนละจังหวัดกัน กล่าวคือ หนุ่มพรหมเป็น 
คนบ้านตาล ต�าบลโคกส ีอ�าเภอสว่างแดนดนิ จังหวดัสกลนคร ความจริงแล้วสองอ�าเภอน้ี  
หาได้อยู่ไกลกันไม่ เพียงแต่ตั้งอยู่คนละฝั่งของล�าน�้าสงคราม ประชาชนทั้งสองฝั่ง 
ถือเป็นญาติพี่น้องกัน ต่างข้ามฝั่งน�้าไปมาหาสู่กันเป็นปกติ

เป็นอันว่า หนุ่มพรหม สุภาพงษ์ แห่งบ้านตาล จังหวัดสกลนคร กับสาวพิมพา 
แห่งบ้านดงเย็น จังหวดัอุดรธานี กไ็ด้เข้าพธิแีต่งงานกนัตามประเพณี หลงัจากเข้าพธิี
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แต่งงานแล้ว หนุ่มพรหมก็ได้ย้ายข้ามฝั่งแม่น�้าสงครามไปอยู่กับภรรยาที่บ้านดงเย็น 
ไปปักหลักตั้งฐานแห่งชีวิตเป็นปึกแผ่นขึ้นมา

ชีวิตครอบครัวใหม่ของหนุ่มพรหม-สาวพิมพา จัดว่ามีความสุขดี สมความ
ปรารถนาทุกประการ น่ีกระมังความสุขที่แท้จริงที่หนุ่มพรหม สุภาพงษ์ ใฝ่ฝันหา 
มาตลอด แต่ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎอนิจจัง ความไม่เที่ยง

หลงัจากหนุ่มพรหม-สาวพมิพา ครองความสขุอยูไ่ม่นาน กต้็องประสบพบคลืน่
แห่งความไม่แน่นอนเข้าจนได้ กลายเป็นกระแสแห่งความวปิโยคอย่างหนักหน่วงทีส่ดุ 
กล่าวคือภรรยาของท่านคือนางพิมพาได้ตั้งครรภ์ คร้ันคลอดบุตรคนแรกก็ต้อง 
เสียชีวิตลงไปพร้อมกับบุตร อนิจจา ความทุกข์โศกคับแค้นใจจึงอุบัติขึ้นมาในชีวิต
ของพ่อหนุ่มพรหม ความคิดทีว่่า “การมีครอบครัวแล้วจะมคีวามสขุ” น้ันต้องพงัทลาย 
ลงไปจนหมดสิ้น
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แต่งงานครั้งที่สอง

ภายหลงัจากสญูเสยีภรรยาและบตุรไปพร้อมๆ กนัแล้ว ชวีติของพ่อหนุ่มพรหม  
สภุาพงษ์ ในคร้ังน้ัน เป็นเหมอืนคนสิน้หวงั ในใจว้าเหว่อ้างว้างทกุข์ทรมานใจ มองหา 
ความสขุของชวีติไม่ได้เลย บรรดาญาตพิีน้่องต่างกส็งสารและเหน็ใจ จึงได้แนะน�าให้ 
แต่งงานอีกเป็นคร้ังทีส่อง แรกๆ ท่านกไ็ม่ได้สนใจอะไรนัก เพราะได้ลิม้รสความทกุข์ 
จากการสญูเสยีมาแล้ว ซึง่ยากทีจ่ะเยียวยาแก้ไขให้กลบัมาสดชืน่แจ่มใสเหมือนเดิมได้

แม้ระยะเวลาจะช่วยเยียวยาให้หายจากความทุกข์โศกไปได้บ้างแล้วก็จริง  
แต่จิตใจของคนทีเ่คยพบกบัความผิดหวงัมาแล้วน้ัน อาจเปรียบได้กบัแก้ว เมือ่มกีาร
แตกร้าวไปแล้วก็ยากที่จะแต่งเติมให้ดีเหมือนเดิมได้ ฉันนั้น

ท่านได้เข้าพิธีแต่งงานอีกเป็นคร้ังที่สอง ภรรยาคนที่สองของท่านช่ือแม่นาง 
กองแพง ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์อยู่ด้วยกันเป็นเวลา ๕ ปี ไม่มีบุตรด้วยกัน นายพรหม
และนางกองแพงได้ช่วยกันท�ามาหากินอย่างขยันขันแข็งจนสามารถสร้างฐานะได้
มั่นคง จัดเป็นครอบครัวที่มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งในถิ่นนั้น ท่านมีที่ดินปลูกบ้าน 
หลงัใหญ่ เป็นบ้านแฝดสองหลงัชานเรือนอยูร่ะหว่างกลาง มทีีส่วนและทีน่าหลายแปลง  
มีโคเป็นร้อยๆ ตัว และมีกระบือไม่ต�่ากว่า ๕๐ นับว่ามีฐานะมั่นคงที่สุดในหมู่บ้าน
ในขณะนั้น
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ด้านนายพรหม สุภาพงษ์ เอง นอกจากจะมีความขยันขันแข็ง เอาการเอางาน
เป็นพิเศษ สร้างฐานะได้อย่างมั่นคงแล้ว ท่านยังมีจิตใจที่ดีงามไม่มีความบกพร่อง 
เสียหายด้านความประพฤติ ผู้คนในหมู่บ้านต่างให้ความนับถือและย�าเกรง จัดเป็น
บคุคลตวัอย่างของหมูบ้่าน ทางฝ่ายบ้านเมืองกม็องเหน็ความดแีละคณุลกัษณะความ 
เป็นผู้น�าของท่าน จึงได้แต่งตัง้ให้ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านดงเยน็ ซึง่กเ็ป็นทีย่อมรับ 
ของลูกบ้านเป็นอันดี

ด้านอาชีพการงาน นอกจากจะท�านาท�าไร่เหมือนชาวบ้านทั่วไปแล้ว ท่านยัง 
ประกอบอาชพีค้าขาย โดยเป็นหวัหน้าน�าหมูพ่่อค้าโคกระบอืเพือ่น�าไปขายทางภาคกลาง  
นอกจากน้ีท่านยังเป็นหัวหน้ากองคาราวานเกวียนบรรทุกหนังสัตว์และของป่าไป 
จ�าหน่ายทีจั่งหวดันครราชสมีา ขากลบักบ็รรทกุสนิค้าต่างๆ เช่น ตะก่ัว ดินปืน เคร่ืองนุ่งห่ม  
ยา และข้าวของจ�าเป็นต่างๆ น�ากลับมาขายยังท้องถิ่นของตน

ด้วยความเป็นผู้น�าที่มีความสามารถของผู้ใหญ่พรหมน้ีเอง ประชาชนลูกบ้าน 
จึงขนานนามท่านว่า ‘นายฮ้อยพรหม’ ซึ่งเป็นค�าเรียกขานที่ถือว่ามีเกียรติยิ่ง

ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า “ผู้ที่จะได้รับการเรียกขานเป็นนายฮ้อย นายแถว  
ในสมยัน้ัน ต้องเป็นคนมทีรัพย์มคีวามดเีป็นทีย่อมรับนับถอืของคนอืน่ เสยีงน้ีมาจาก 
ประชาชน ไม่ใช่การตั้งตัวเอง จึงนับว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งซึ่งใครๆ ก็กระหยิ่มอยาก
ได้กัน”
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ยังหาความสุขไม่เจอ

ผู้ใหญ่พรหม หรือ นายฮ้อยพรหม สุภาพงษ์ มีครอบครัวที่มีพร้อมบริบูรณ์ 
ทกุอย่าง น่าจะมคีวามสขุอย่างสมบรูณ์เท่าทีช่วีติฆราวาสจะพงึม ีแต่ท่านผู้ใหญ่พรหม 
กลับเห็นตรงกันข้าม ท่านมองเห็นเป็นความทุกข์ความกังวล และดูเหมือนว่ามันเพิ่ม
ก�าลังขึ้นทุกขณะจิต ไม่ว่ายืน เดิน นั่ง นอน ล้วนแต่เป็นกังวลเป็นทุกข์เป็นร้อน 
ไปหมด ไม่มีความสุขสบายอย่างที่ท่านได้ด้ินรนไขว่คว้าหามาโดยตลอด สิ่งที่เป็น
สาเหตสุ�าคญัทีน่�าความทกุข์มาสูท่่านเม่ือพจิารณาอย่างถ้วนถีแ่ล้ว กไ็ด้แก่ สมบตัทิีท่่าน 
เสาะแสวงหาและสะสมไว้นานนั่นเอง

การที่ท่านต้องคอยระแวดระวังเป็นกังวลและเป็นห่วงทรัพย์สมบัติข้าวของ 
เงินทองนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ เพราะเกรงว่าจะถูกปล้น เกรงว่าจะมลายหายไป  
เกรงไปว่าไม่มีลูกเป็นผู้ด�าเนินสืบทอด ร้อยแปดปัญหาที่ท่านคิดกังวลในช่วงน้ัน  
ในส่วนลึกแห่งจิตใจของท่านผู้ใหญ่พรหม ซึ่งจะเป็นด้วยวาสนาบารมีเดิมหรือเปล่า 
ก็ไม่ทราบ จะคอยปลอบเตือนใจท่านว่า “อันสมบัตินอกกายเหล่านี้ สักวันหนึ่งก็อาจ 
ถงึการวบิตัไิด้เป็นธรรมดา ไม่มสีิง่ใดจะยนืยงคงทนอยูไ่ด้ตลอดไป แต่สิง่ทีเ่ราต้องการ 
มากที่สุด ได้แก่ความสุขที่แท้จริงของชีวิต ไม่ใช่สมบัติข้าวของเงินทองเหล่านี้ ...”
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นายฮ้อย...ฮ้อยบุญฮ้อยบาป

หลวงปูพ่รหม ได้เล่าประวตัแิละเร่ืองราวของท่านให้หลวงปูจ่าม มหาปญุโฺญ ฟัง  
เมื่อครั้งที่หลวงปู่จามตามขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ และได้ 
เล่าถ่ายทอดต่อดังนี้

“...แต่ก่อนบวช เพิน่ (หลวงปูพ่รหม) เล่าให้ฟังว่า เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้เมียแรกกต็าย 
ไปพร้อมกบัลกู เพราะลกูออกไม่พ้นทวารขาขวางอยู ่เป็นทกุข์อยูปี่กว่า ญาตพิีน้่องก็หา 
เมียให้อีก ทีนี้พอได้เมียแล้วก็ตั้งใจใหม่ตั้งตัวใหม่ ซื้อวัวควายเลี้ยงไว้ติดต่อกับหมู่
เพื่อนบ้านอื่นที่เขาเป็นนายฮ้อย เอาควายเอาวัวไปขายได้เงินได้ค�า ทางการบ้านเมือง 
เขาเหน็ว่าเรามีเงินมหีลกัมีฐาน ทัง้ชาวบ้านญาตพิีน้่องกพ็ร้อมใจกันให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ชวีติน้ีเกดิมาทกุข์แท้ท่านจามเอ๊ย เป็นนายฮ้อย เป็นพ่อค้าเกวยีน เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
โลกเขาว่านายฮ้อย แต่ธรรมะว่าฮ้อยบญุฮ้อยบาป แต่ก่อนมันฮ้อยเอาแต่บาป จนทีส่ดุ 
ครูอาจารย์สาร (ธมมฺสาโร) เพิน่ไปโปรดสอนเอาเร่ืองมหาทาน การบริจาค จึงสละละทิง้ 
ไปจนหมด แล้วชวนเมียออกบวช เขาก็เห็นดีเห็นพร้อมด้วย เห็นเบื่อหน่ายเห็นโทษ  
เขายิง่เบือ่กว่าเรา ออกบวชไปก่อน ผมว่าจะบวชกม็าตดิอยูก่บัสร้างวดัยังไม่เสร็จ สร้างวดั 
เสร็จแล้วก็ไปบวชอยู่วัดโพธิ์ (วัดโพธิสมภรณ์ ในเมืองอุดรธานี) ทันที บวชแล้วก็ไป 
กับครูอาจารย์สาร ลุถึงเมืองอุบล อยู่อุบล ๓ ปี....”
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พบกับศิษย์ของหลวงปู่มั่นฯ

พระอาจารย์สาร ธมฺมสาโร เป็นพระธุดงค์ และเป็นศิษย์อาวุโสของหลวงปู่มั่น  
ภูริทตโฺต พวกเราไม่ทราบประวตัขิองพระอาจารย์สาร แม้แต่สมณฉายาของท่านกเ็พิง่ 
มาทราบจากในหนังสือประวัติของหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ (พ.ศ. ๒๕๕๓) นี้เอง  
ทราบเพียงว่าท่านเป็นพระชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกปฏิบัติธรรมติดตาม 
หลวงปู่มั่นหลายปี โดยเฉพาะช่วงที่หลวงปู่มั่นเที่ยววิเวกอยู่ตามป่าเขาทางภาคเหนือ
แถบอ�าเภอเชียงดาว พร้าว และแถวเวียงป่าเป้านั้น ทราบว่าพระเณรองค์ใดต้องการ
เข้ากราบหลวงปูม่ัน่ จะต้องได้รับการกลัน่กรองและได้รบัอนุญาตจากพระอาจารย์สาร 
เสยีก่อน แสดงว่าท่านได้รับความไว้วางใจจากหลวงปูม่ั่นมากในสมยัน้ัน กน่็าเสยีดายที ่
ไม่สามารถค้นหาเร่ืองราวของพระอาจารย์สารได้ จะมปีรากฏกใ็นประวตัขิองหลวงปูพ่รหม  
จิรปุญฺโญ และท่านก็เป็นพระอาจารย์กรรมฐานองค์แรกของหลวงปู่พรหมด้วย  
พระอาจารย์สารองค์นี้เป็นผู้ให้สติให้ข้อคิด ซึ่งหลวงปู่พรหมท่านเลื่อมใสศรทัธามาก 
ถงึขัน้สละทรัพย์สมบตัทิัง้หมดแล้วออกบวชเพือ่ค้นหา “ความสขุทีแ่ท้จริง”

กล่าวถงึท่านผู้ใหญ่พรหม หรือนายฮ้อยพรหม ขณะทีอ่าย ุ๓๐ ปีกว่าๆ ถงึจะมี 
ฐานะมั่นคง มีทรัพย์สินบริบูรณ์ ได้รับเกียรติและความเชื่อถือย�าเกรงจากประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งในครอบครัวก็มีความรักใคร่ปรองดองดี ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกัน  
ถือเป็นชีวิตฆราวาสที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ตามยุคสมัย ความคิดคร้ังแรกๆ ที่ว่า  
เมื่อมีครอบครัวมีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์แล้วความสุขจะเกิดขึ้นมาตามล�าดับ แต่กลับ
ตรงกันข้ามอีก มีแต่เจ้าความทุกข์ล้อมหน้าล้อมหลัง ท�าให้เกิดความกังวลหวาดกลัว 
ต่อภัยอย่างนับไม่ถ้วนรอบด้าน เพราะทรัพย์สมบัติเหล่าน้ีเป็นเหตุที่น�ามาทั้งความ
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สมหวงัและกน็�าความผิดหวงัมาให้ด้วยไม่เทีย่งแท้แน่นอนเป็นธรรมดา เม่ือม ี“สมบตั”ิ  
แล้ว “วบิตั”ิ กมี็แฝงอยูใ่นน้ันด้วย ซึง่เป็นวสิยัธรรมดาของโลกทีเ่รียกว่า “โลกธรรม”  
ผู้ไม่มอีปุนิสยั ในเม่ือได้ลาภได้ยศย่อมมวัเมาลุม่หลงและเพลดิเพลนิอยูเ่สมอ หารู้ไม่ว่า 
ความ “วิบัติ” จะมาถึงตนได้

ส�าหรับตวัท่าน (หลวงปูพ่รหม) ในขณะน้ัน ถึงจะมคีวามรักความอาลยัในทรัพย์ 
สมบัติเหล่านั้นอยู่ก็ไม่มัวเมา ยังครุ่นคิดที่จะแสวงหาความสุขยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ตอนนี้ 
ก็คล้ายๆ กบัดอกบวัทีก่�าลงัจะพ้นน�า้ รอคอยรับแสงจากพระอาทติย์อยู ่กพ็อดีได้พบ 
กลัยาณมติร คือ ท่านอาจารย์สาร เดนิธดุงค์มาจากจังหวดัอบุลราชธานี ท่านเป็นลกูศษิย์ 
ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

พระอาจารย์สารเที่ยวแสวงหาวิเวกเผยแผ่พระธรรมค�าสอนแก่ประชาชนมา
เร่ือยๆ ผ่านเข้ามาถงึหมูบ้่านดงเยน็ ในระหว่างน้ันท่านผู้ใหญ่พรหมผู้มอีปุนิสยัเบาบาง 
ผู้เป็นอบุาสกได้ทราบข่าว กรี็บจัดแจงแต่งเคร่ืองสกัการะออกไปต้อนรับพระอาจารย์สาร 
ซึ่งท่านพักวิเวกในป่าใกล้บ้านดงเย็นนั้น 

พอไปถงึ ได้ถวายสกัการะเคารพกราบไหว้ตามวสิยัของสปับรุุษ ได้รับความเมตตา 
กรุณาจากท่านเป็นอันดี เมื่อมีโอกาส ท่านผู้ใหญ่พรหมก็เรียนถามท่านอาจารย์สาร 
ในข้อทีต่นสงสยัอดัอัน้มานาน “... แต่ก่อนกระผมเข้าใจว่ามคีรอบครัวแล้วจะมคีวามสขุ 
ครั้นมีครอบครัวแล้ว ค้นหาความสุขเช่นนั้นก็ไม่พบอีก กระผมจึงขอเรียนถามท่าน
อาจารย์ว่า “ความสขุน้ันอยู่ทีต่รงไหนกันแน่” กระผมท�าอย่างไรจึงจะได้ประสบความสขุ 
ที่แท้จริงเช่นนั้นได้ในชีวิต”

พระอาจารย์สารให้โอวาทเป็นการตอบทีถ่กูต้องและจับขัว้หวัใจของอบุาสกพรหม 
ว่า “ถ้าอยากจะประสบความสุขที่ปรารถนาอยู่นั้น ต้องละอารมณ์คือรักใคร่พอใจใน
กามคุณ ๕ ได้แก่ ความพอใจในรูป ในเสยีง ในกลิน่ ในรส ในสมัผัส อนัเป็นเหยือ่ล่อ 
ให้ตดิอยูใ่นกองทกุข์เสยีให้หมดสิน้ไปจากใจ ความสขุทีป่รารถนาอยูน้ั่นกจ็ะฉายแสง
ออกมาให้ปรากฏเหน็ตามสมควรแก่ความเพยีรทีไ่ด้ทุม่เทลงไปในทางทีถ่กูทีช่อบ ...”



73

ตัดสินใจออกบวช

ตัง้แต่เกิดมาและพอจ�าความได้ พ่อออกพรหม สภุาพงษ์ เฝ้าแต่ถามหาความสขุ 
ทีแ่ท้จริงในชวิีตมาตลอด แต่ก็ยังไม่พบความสขุทีว่่าน้ัน และไม่ทราบจะไปหาได้ทีไ่หน 
อย่างไร

จนกระทัง่ได้ฟังธรรมและปฏบิตัสิมาธภิาวนากับพระอาจารย์สารในคร้ังน้ัน จึงได้ 
ประสบกับความสุขสงบภายในจิตใจอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน พร้อมทั้งพอจะทราบ 
ค�าตอบได้เลาๆ ว่า “ความสขุทีแ่ท้จริงน้ันอยูท่ีไ่หน” ท่านจ�าเป็นต้องลงมอืค้นหาอย่าง
จริงจังเพื่อไปสู่สิ่งนั้นให้จงได้

ค�าเทศน์ของพระอาจารย์สารตอนหนึ่ง ยังตราตรึงอยู่ในห้วงความคิดของท่าน
อย่างแนบแน่น “ถ้าอยากประสบความสขุทีป่รารถอยูน้ั่น ต้องละอารมณ์ คอืรักใคร่พอใจ
ในกามคุณ ๕ ได้แก่ ความพอใจในรูป ในเสยีง ในกลิน่ ในรส ในสมัผัส อนัเป็นเหยือ่ล่อ 
ให้ตดิอยูใ่นกองทกุข์เสยีให้หมดสิน้ไปจากใจ ความสขุทีป่รารถนาอยูน้ั่นกจ็ะฉายแสง 
ออกมาให้ปรากฏเห็นตามสมควรแก่ความเพียรที่ได้ทุ่มเทลงไปในทางที่ถูกที่ชอบ”  
ค�าเทศน์ของพระอาจารย์สารเป็นค�าตอบทีถ่กูใจของพ่อออกพรหมมาก เป็นการช้ีทาง
สว่างเพื่อไปพบกับความสุขที่ท่านแสวงหามาตลอดนั่นเอง

เมือ่พ่อออกพรหมได้รับการแนะน�าแนวทางปฏบิตัจิากพระอาจารย์สารเช่นน้ันแล้ว  
มีความเบาใจ ประหน่ึงว่าความสขุทีป่รารถนาอยูแ่ล้วน้ันจะได้ประสบในเร็วๆ น้ี  แล้วท่าน 
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กด็�าริต่อไปอกีว่า “ถ้าเรายงัพวัพนัเกีย่วข้องอยูก่บัครอบครัว ทรัพย์สมบตั ิเรือกสวนไร่นา  
มวัเมาอยูใ่นความเป็นใหญ่และในการค้าการขายเช่นน้ี นับวนักจ็ะเหนิห่างจากความสขุ 
ที่เราปรารถนาอยู่ตอนนี้”

 พ่อออกพรหมได้ตกลงปลงใจทีจ่ะสละครอบครัวและทรัพย์สมบตัอิอกบวชใน
พระพุทธศาสนา ท่านด�าริต่อไปว่า  “ก่อนจะบวช เราควรจะเอาเยี่ยงพระเวสสันดร 
ตามที่เคยสดับมาว่า พระเวสสันดรนั้น ท่านได้สละทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดถึงลูกเมีย 
เครือญาต ิออกบวชบ�าเพญ็บารมเีพือ่พระโพธญิาณในเบือ้งหน้า ในทีส่ดุพระองค์กไ็ด้ 
ตรัสรู้ความจริง คอื อริยสจัธรรมทัง้ ๔ เป็นศาสดาครูสอนเทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย  
ผลทั้งนี้ย่อมส�าเร็จมาจากการเสียสละของพระองค์”
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จัดการบวชชีให้ศรีภรรยา 

เหตกุารณ์น้ีน่าจะอยูร่ะหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๐ เม่ือหลวงปูพ่รหมยงัครอง
เพศฆราวาส อายุระหว่าง ๓๕-๓๖ ปี อยู่กินกับแม่กองแพง ภรรยาคนที่สองมาได้  
๕ ปี แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน

ในประวตัขิองหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ บนัทกึไว้ว่า เมือ่พ่อออกพรหมตดัสนิใจ 
แน่วแน่ว่าจะสละครอบครัวและทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพื่อออกบวชอย่างแน่นอนแล้ว 
วันหนึ่งท่านได้เอ่ยปากถามแม่กองแพงว่า “เธอจะบวชชีไหม” ฝ่ายแม่กองแพงนึกว่า 
ท่านพูดเล่น จึงได้ตอบไปว่า “บวชก็บวชซิ”

ปกตนิิสยัของพ่อออกพรหม ท่านเป็นคนทีพ่ดูน้อย พดูตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม  
ซึ่งการพูดครั้งนั้น ภรรยาของท่านก็ไม่นึกว่าจะเป็นความจริง จึงออกปากตอบรับไป
อย่างนั้นเอง ไม่ได้คิดอะไรมาก 

 ครั้นแม่กองแพงตอบรับว่าจะบวชชีแล้ว ท่านก็บอกให้เตรียมหุงหาอาหารเพื่อ 
น�าไปวัดในเช้าวันรุ่งขึ้น รุ่งขึ้นเช้าแห่ง “วันทรงจ�า” พ่อออกพรหมและแม่กองแพง  
กพ็ากนัไปวดัโคกคอน เหมอืนไปท�าบญุตามปกต ิท่านได้กราบเรียนหลวงพ่อเจ้าอาวาส 
ขอให้ภรรยาได้บวชชตีามความประสงค์ ต่อจากน้ันกไ็ด้โกนผมให้กบัภรรยาของท่านเอง  
แล้วท�าพิธีบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดนั้นตั้งแต่บัดนั้นเลย
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ในบันทึกประวัติของหลวงปู่ มีเขียนในตอนนี้ว่า

“...การบวชชีครั้งนั้น เป็นไปอย่างปัจจุบันทันด่วน แม่กองแพงเองยังไม่ทันคิด 
และตั้งหลักไม่ทัน แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า แม่กองแพงผู้ภรรยา
ของท่านถึงกับพดูไม่ออก แต่เมือ่ได้รับปากกบัท่านไปแล้ว กถ็อืว่าเลยตามเลย เพราะ
จะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว” แม่กองแพงก็บวชเป็นแม่ชีและพักจ�าพรรษาที่วัดโคกคอน
แห่งนั้น แล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเต็มที่ ในประวัติไม่ได้บอกถึงเรื่องราวของแม่ชีทราบ
แต่ว่าท่านบวชเป็นชีอยู่จนตลอดชีวิต

ข้อมูลอกีส่วนหน่ึงทีผ่มได้รับฟังจากหลวงพ่อเปลีย่น ปญญฺาปทโีป ท่านเล่าให้ฟัง
ว่า “แม่กองแพง ท่านเป็นคนใจเดด็ มศีรัทธาในเร่ืองงานบญุงานกศุล เคยไปค้างคนื 
ถือศีลอุโบสถในวันพระและฟังธรรมกับหลวงปู่มั่นมาบ้างแล้ว เมื่อทราบว่าสามี
ต้องการจะบวช แม่กองแพงก็ตัดสินใจชิงบวชชีเสียก่อน ปล่อยให้สามีอยู่จัดการกับ
ทรัพย์สมบตัแิต่เพยีงผู้เดยีว จะอย่างไรกต็ามเป็นอนัว่า แม่กองแพงได้สละครอบครัว
บวชเป็นแม่ชก่ีอนท่านผู้ใหญ่พรหม และปล่อยให้ผู้ใหญ่พรหมจัดการกบัทรัพย์สมบตัิ
ตามล�าพังคนเดียวอยู่ราว ๑ ปี จึงได้เข้าพิธีบวชเป็นพระภิกษุในภายหลัง”

เหตกุารณ์ในคร้ังน้ันย่อมเป็นเคร่ืองชีช้ดัว่า ทัง้ท่านผู้ใหญ่พรหมและแม่กองแพง  
มีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงทั้งคู่ ทางด้านของผู้ใหญ่พรหมหรือหลวงปู่พรหมนั้น ท่านมี 
ความม่ันคงเดด็เดีย่วประจ�านิสยัของท่านอยูแ่ล้ว เม่ือท่านตดัสนิใจท�าอะไร ท่านจะท�าจริง  
จะต้องท�าให้ส�าเร็จ และก็ส�าเร็จทุกครั้งตามที่ท่านตั้งใจด้วย
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สร้างทานบารมีก่อนที่จะบวช 

ตามประวตับิอกว่า แม่ชกีองแพงเข้าวดับวชชอียู ่๑ ปี ก่อนทีพ่่อออกพรหมจะเข้า 
พิธีอุปสมบท ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าพ่อออกพรหมต้องใช้เวลาระยะหน่ึงเพื่อจัดการกับ 
เหย้าเรือน เรือกสวนไร่นา ฝูงววัควาย และทรัพย์สมบตัทิัง้หมด ซึง่ท่านได้สะสมไว้เป็น 
จ�านวนมาก เน่ืองจากในประวัติของท่าน ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองที่ลูกศิษย์ลูกหาได้
พยายามนึกย้อนถึงเรื่องราวของท่านตามที่ได้เคยรู้เห็นหรือเคยได้รับฟังมาแล้วน�ามา
ถ่ายทอดต่อ ข้อมูลจึงมีแตกต่างผิดเพี้ยนกันไปบ้าง

หลวงพ่อเปลีย่น ปญญฺาปทโีป แห่งวดัอรัญญวเิวก บ้านปง ต�าบลอนิทขิล อ�าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่ ซึง่เป็นศิษย์ส�าคญัองค์หน่ึงของหลวงปูพ่รหม และมีบ้านเกิด 
อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกัน เคยเล่าเร่ืองของหลวงปูพ่รหมให้ผมกบัอาจารย์ภทัรา นิคมานนท์ ฟัง  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

“...อาตมาเก่ียวข้องกับหลวงปูพ่รหมตัง้แต่สมยัแรกจะบวช (ก่อนบวช) ถ้าเกีย่วข้อง 
จริงๆ นั้น ตั้งแต่พ่ออาตมาก็เป็นพ่อค้าเหมือนกัน พ่ออาตมาท่านเป็นนายฮ้อย เป็น 
ผู้ร�า่รวย พ่ออาตมายงัหนุ่มยงัไม่แต่งงานเวลาน้ัน เป็นพ่อค้าด้วยกนักบัหลวงปูพ่รหม 
เมื่อตอนที่ท่านยังไม่ได้บวช ต่อมาเมื่อพ่ออาตมาแต่งงานแล้ว ก็ยังค้าขายด้วยกัน  
ขายโคเมืองมอระแหม่ง (เมืองมะละแหม่ง ในประเทศพม่า) ไล่ฝูงวัวจากสกลนคร 
จากอุดรฯ ไปขายยังพม่า ตั้งแต่หลวงปู่พรหมยังเป็นโยม ยังไม่ได้บวช...”
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ไม่ทราบว่าท่านไปรับฟังเทศน์หลวงปู่มั่นที่ไหนก็ไม่รู้ ตอนท่านยังเป็นฆราวาส  
แล้วท่านก็อยากบวช (ช่วงน้ันหลวงพ่อเปลีย่นยงัเป็นเดก็อายปุระมาณ ๑๐ ขวบ) ท่านก็ 
สละทิง้ทรัพย์สมบตัหิมดเลย ทิง้ปืนผาหน้าไม้อะไรๆ แหอวนอะไรกท็ิง้หมด ข้าวของ 
อาวุธต่างๆ ก็ไม่มีเหลือ ทิ้งหมดบริจาคทาน คนไหนทานอะไรได้ ท่านบริจาคหมด  
บ้านน้ันท่านกร้ื็อ บ้านท่านเป็นเรือนแฝด บ้านท่านหลงัใหญ่ แต่ก่อนท่านปลกูเป็นเรือนคู่ 
มลีานอยู่ตรงกลาง กร้ื็อบ้านหลงัหน่ึงมาสร้างกฏุใินวดัถวายวดัประสทิธธิรรม อ�าเภอ 
บ้านดงุ ทกุวนัน้ี มาท�าวดัป่า เมียเหน็ผัวท�าอย่างน้ัน ก็เต้นออกมาบวชเป็นแม่ชก่ีอนเลย  
เมียออกบวชก่อน เมียท่านชือ่ แม่ชัน้ (ชือ่ทีเ่พือ่นบ้านเรียก) ออกไปบวชเป็นแม่ชีก่อนเลย  
หลวงปู่พรหมยังไม่ได้ไปสิทีนี้ ยังช�าระนา นายกให้โยมชื่อสีโห บ๊อ? เอ้า เอานาไป  
เอาบ้านไป บ้านเอาแค่หลงัน้ีหลงัเดยีว (อกีหลงัหน่ึงยงัไม่ได้ร้ือ ช่วงแรกเกบ็ไว้เผ่ือแม่ชี 
ภรรยาของท่านจะเปลีย่นใจสกึออกมา เมือ่แน่ใจว่าแม่ชไีม่ยอมสกึแล้ว ท่านจึงได้ร้ือ
ถวายวัดในภายหลัง)

อนัน้ีกเ็พราะท่านได้ฟังเทศน์หลวงปูม่ั่น แต่ว่าฟังทีไ่หนกไ็ม่รู้ ไม่รู้จักประวตัขิอง
ท่านในตอนนี้ พอออกมาแล้ว ท่านก็มาบวชตั้งใจบ�าเพ็ญ อาตมาได้ฟังเทศน์หลวงปู่  
ตอนนั้นหลวงปู่บวชแล้ว แต่ยังไม่ได้ขึ้นมาเชียงใหม่”

สรุปแล้ว หลวงปูพ่รหมท่านสละบริจาคบ้านเรือนไร่นาทรัพย์สมบตัทิัง้หมดแล้ว
ท่านก็บวชเป็นพระ และแม่บ้านของท่านก็ออกบวชชีปฏิบัติธรรมจนตลอดชีวิต
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ตั้งกองบุญบวชนาค 

ข้อมลูจากหนังสอืทีร่ะลกึในงานประชมุเพลงิศพของหลวงปูพ่รหม ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ 
ได้เขียนเรื่องการบริจาคทรัพย์สมบัติของหลวงปู่ ดังนี้ 

“เมือ่ความตกลงใจจะออกบวช และสละสมบตับิรรดาทีม่อียูเ่ช่นน้ีแล้ว กไ็ด้นัด
ประชมุประชาชนในหมูบ้่านว่า ใครต้องการอะไรในวตัถสุมบตัทิีมี่อยู ่เช่น โค กระบอื  
เงินทอง และเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่ ให้มารับเอาไป

ในตอนน้ี ท่านได้มศีรัทธาอนัแรงกล้า จัดตัง้กองบญุ ๒๐ กอง เพือ่จะบวชนาค 
๒๐ นาค  แต่เมื่อจะบวชจริงๆ ปรากฏว่าได้บวชนาคเพียง ๑๒ นาคเท่านั้น จะเป็น 
เพราะเหตุผลกลใดไม่ทราบเงื่อนไขในเรื่องนี้ดีนัก

ท่านได้สร้างวัดขึ้น ๑ วัด พร้อมกับท�าร้ัววัดด้วยทุนทรัพย์ของท่านเป็นการ
เรียบร้อย ในกาลต่อมา ที่ดินในวัดน้ันได้กลายเป็นที่ดินที่ตั้งโรงเรียนประชาบาล
บ้านดงเย็นพรหมประชาสรรค์ ต่อจากน้ันท่านก็ได้สละทานวัตถุต่างๆ ตลอดจน 
ข้าวเปลอืกในยุง้ในฉางแก่คนยากจน หรือแก่บคุคลทีส่มควรจะให้ ท่านสละอยูอ่ย่างน้ัน 
เป็นเวลาหลายวัน ยังเหลือไว้แต่เรือน ๒ หลัง ในกาลต่อมา ท่านได้อนุญาตให ้
นางกองแพง ซึ่งเป็นศรีภรรยาของท่าน ออกบวชเป็นนางชีก่อนเป็นเวลา ๑ ปี และ
ยงัมีชวีติอยูจ่นกระทัง่ทกุวนัน้ี (หมายถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ปีทีห่ลวงปูพ่รหมมรณภาพ) 



80

เรือน ๒ หลงั ทีเ่หลอือยูน้ั่น หลงัทีห่น่ึงร้ือไปปลกูเป็นกฎุทิีว่ดัป่าเป้า หลงัทีส่อง
ไปปลูกเป็นกุฏิที่วัดผดุงธรรม (วัดใน) บ้านดงเย็น การเสียสละทานที่ท่านได้บ�าเพ็ญ
ในครั้งนั้น ยากที่บุคคลจะท�าได้เช่นนั้น เช่น ได้สละทรัพย์สร้างวัดสิ้นเงินไป ๑ ชั่ง 
๒ ต�าลึง ๒ บาท เงินชั่งในครั้งกระโน้นคิดเทียบในปัจจุบันก็เป็นจ�านวนมากพอดู

ในเร่ืองการบ�าเพญ็ทานของหลวงปูพ่รหมในคร้ังน้ัน มข้ีอทีน่่าคดิคอื ท่านไม่ให้ 
ทานเครื่องดักสัตว์ และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการท�าลายชีวิต เช่น แห อวน เบ็ด 
ตะกั่ว ซืน ดินประสิว และหินปากนก สิ่งเหล่านี้ท่านขนไปทิ้งหมด โดยไม่มีใครรู้ที่ 
ทีท่่านทิง้ ค�าบอกเล่าจากบางแหล่งบอกว่า ท่านเอาไปฝังดินไว้ในป่าแล้วไม่มใีครทราบว่า 
ท่านน�าไปฝังไว้ที่ใด ท่านถือว่า “ของเหล่านี้แม้ใครได้ไป เขาก็จะไปก่อกรรมก่อภัย
ให้แก่ตนเองอีก” ท่านจึงไม่ให้ใครเลย”
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เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

เป็นอนัว่า พ่อออกพรหม สภุาพงษ์ ได้สละทรัพย์สมบตัเิรือกสวนไร่นา บ้านเรือน  
รวมทัง้จัดการให้ภรรยาบวชเป็นแม่ชแีล้ว ท่านกรู้็สกึเป็นอสิระจากเคร่ืองรัดรึงทัง้ปวง 
กายเบาใจเบาอย่างไม่ต้องห่วงกังวลกับเรื่องอะไรอีกแล้ว

มีข้อมูลส่วนหนึ่งบอกว่า ก่อนออกบวช พ่อออกพรหมได้เก็บบ้านเปล่าๆ ไว้ 
หลงัหน่ึงเผ่ือไว้ให้แม่ชกีองแพง ถ้าหากว่าทนอยูเ่ป็นแม่ชีไม่ได้ หากสกึออกมากจ็ะได้มี
บ้านอยูอ่าศยั แต่ถ้าไม่สกึออกมากถ็อืว่าเป็นบญุของเขาไป ภายหลงัเมือ่แม่ชกีองแพง 
ไม่หวนกลับมาใช้ชีวิตฆราวาสอีก บ้านหลังน้ันจึงได้ร้ือแล้วน�าไปสร้างกุฏิถวายวัด
ต่อไป นอกจากน้ี พ่อออกพรหมก็เหลือเงินไว้จ�านวนหน่ึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อุปสมบทของตัวท่านเอง 

บดัน้ี พ่อออกพรหม สภุาพงษ์ ได้เป็นอสิระจากเคร่ืองรัดรึงทางโลกแล้ว พร้อมที่ 
จะอุปสมบทมอบกายถวายชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างที่ไม่มีอะไรจะห่วงหา
อาวรณ์อีกแล้ว ท่านได้อ�าลาบรรดาญาติพี่น้อง มิตรสหาย ตลอดจนข้าราชการสาย
ปกครองที่ท่านเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ออกเดินทางไปยังตัวเมือง
อดุรธานี เพือ่เข้าสูพ่ธิอีปุสมบทต่อไป ในแผ่นจารึกในพระเจดีย์บรรจุพระธาตขุองท่าน 
จารึกไว้ว่า “...อุปสมบท อายุ ๓๗ ปี พ.ศ. ๒๔๗๑...”
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พ่อออกพรหมเข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดโพธิสมภรณ์ ในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี  
โดยมท่ีานเจ้าคณุพระธรรมเจดย์ี (จูม พนฺธโุล) สมยัด�ารงสมณศักดิท์ี ่พระครูชโินวาทธ�ารง  
เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูประสาทคณานุกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับ
ฉายาว่า “จิรปุญฺโญ” สังกัดคณะธรรมยุติกนิกาย

มีเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งคือ ได้มีน้องชาย น้องสาว และน้องเขยของ 
หลวงปู ่ก็ได้ตดิตามออกบวชมอบกายถวายชวีติในพระพทุธศาสนาด้วยเช่นเดยีวกนั 
ในเวลาต่อมา

สาธุ อนุโมทามิ
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ออกธุดงค์ไปทางจังหวัดอุบลฯ

๓ พรรษาแรก คอืช่วง พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๓ หลงัจากอปุสมบทแล้ว หลวงปูพ่รหม 
จิรปญุโฺญ ได้เทีย่วธดุงค์ไปทางจังหวดัอบุลราชธานี จังหวดับ้านเกดิของพระอาจารย์สาร  
ซึ่งถือเป็นอาจารย์กรรมฐานองค์แรกของท่าน

ในหนังสือประวัติของท่าน ได้เขียนบรรยายเหตุการณ์ตอนนี้ว่า 

“เม่ือท่านได้บรรพชาอปุสมบทแล้ว ได้เทีย่วไปกบัท่านอาจารย์สาร ในเขตจังหวดั
อบุลราชธานี ซึง่เดนิทางด้วยเท้าเปล่าตลอด ไม่มสีิง่อ�านวยความสะดวกเหมอืนอย่าง
ทกุวนัน้ี จ�าพรรษาในทีต่่างๆ ๓ พรรษา แล้วได้ลาพระอาจารย์กลบัภมูลิ�าเนาเดิม พกัอยู่ 
ที่ผดุงธรรม (วัดใน) เดี๋ยวนี้ ได้พร้อมกับชาวบ้านสร้างหอไตรขึ้น ๑ หลัง เพื่อเป็นที่ 
เก็บรักษาบรรดาหนังสือพระคัมภีร์ต่างๆ ไว้ให้เป็นที่ปลอดภัย”

น่าเสียดายที่ไม่สามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับการเดินธุดงค์ในช่วงน้ีของท่าน 
ในการเดินธุดงค์ของหลวงปู่พรหมในครั้งแรกที่ไปจังหวัดอุบลราชธานีนี้ น่าจะยังไม่
ได้พบหลวงปูม่ั่น พระอาจารย์ใหญ่ เพราะหลงัจากพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงปูม่ัน่  
ได้ปลีกจากหมู่คณะออกวิเวกไปเพียงองค์เดียวไปทางภาคกลางและไปจ�าพรรษาปี  
พ.ศ. ๒๔๗๑ ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ ต่อจากนั้น ท่านก็ติดตามท่านเจ้าคุณ 
พระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (จันทร์ สริิจนฺโท) ข้ึนไปพ�านักทีจั่งหวดัเชยีงใหม่ ๑๒ ปี ดังที่ 
พวกเราทราบกันดีแล้ว
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ในส่วนของคณะกองทพัธรรม ซึง่น�าโดยหลวงปูส่งิห์ ขนัตยาคโม น้ัน หลวงปูพ่รหม 
ก็คงไม่ได้เข้าร่วม น่าจะเป็นการเดินทางสวนทางกัน กล่าวคือคณะกองทัพธรรมออก
เดนิทางจากจังหวดัอุบลราชธานีในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ แล้วมาปักหลกัเผยแผ่ธรรมทีจั่งหวดั 
ขอนแก่น เป็นเวลา ๓ ปี ต่อจากน้ันกเ็คลือ่นย้ายไปเผยแผ่ธรรมทีจั่งหวดันครราชสมีา  
เมื่อดูชื่อพระเณรที่ร่วมอยู่ในคณะกองทัพธรรมสมัยนั้นก็ไม่พบชื่อของหลวงปู่พรหม  
จิรปญุโฺญ รวมอยู่ในคณะด้วย การเดนิธดุงค์คร้ังแรกของหลวงปูพ่รหมน้ี ท่านคงได้ 
เรียนรู้หลกัปฏบิตัใินการธดุงค์และประสบการณ์ในการภาวนาพอสมควร จนเกดิความ 
มั่นใจพอที่จะเที่ยวธุดงค์องค์เดียวได้

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ หลังจากออกธุดงค์ไป ๓ ปี หลวงปู่พรหมก็กลับมายัง 
ภูมิล�าเนาเดิมของท่าน มาพ�านักที่วัดผดุงธรรม (วัดใน) บ้านดงเย็น อ�าเภอบ้านดุง 
จังหวดัอดุรธานี การกลบับ้านคร้ังแรกน้ี หลวงปูไ่ด้ร่วมกบัชาวบ้านสร้างหอไตรถวาย
วดัผดุงธรรม เพือ่เป็นทีเ่กบ็รักษาหนังสอืธรรมและคมัภร์ีต่างๆ ไว้ให้เป็นทีป่ลอดภยั” 

เร่ืองราวของหลวงปูพ่รหมในช่วงน้ีกเ็ป็นทีท่ราบกนัเพยีงแค่น้ีเอง ไม่สามารถหา 
รายละเอียดได้มากกว่านี้
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เที่ยววิเวกแถวอําเภอนาแก นครพนม 

เร่ืองราวในตอนน้ีได้จากท่านหลวงตาพระมหาบวั ญาณสมปฺนฺโน เคยเขยีนเล่า 
เอาไว้ท�าให้ได้ทราบว่า เม่ือสมัยแรกบวช หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ เคยไปบ�าเพญ็เพยีร 
ทีถ่�า้พระเวส ซึง่อยูใ่นท้องทีอ่�าเภอนาแก จังหวดันครพนม (ปัจจุบนัอยูใ่นท้องทีจั่งหวดั 
มกุดาหาร) เหตกุารณ์น้ีเกดิขึน้ในตอนทีห่ลวงปูพ่รหมเดินทางกลบับ้านดงเยน็ ซึง่ท่าน 
หลวงตาพระมหาบัวได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือ “ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายพระ 
อาจารย์ม่ัน ภริูทตโฺต” ท่านเขยีนไว้ในแนวข�าๆ ทีห่ลวงปูพ่รหมไปเผชญิกบัอเีก้งแบบ
กะทันหัน มีดังนี้

“ท่านอาจารย์องค์น้ีได้เคยพูดความข้ีขลาดไม่เป็นท่าของท่านให้ผู้เขียนฟัง  
โดยกล่าวถงึสมยับวชใหม่ และคราวไปพกัอยูใ่นภเูขาเขตจังหวดันครพนมว่า คราวท่าน
บวชใหม่ยงัไม่ได้พรรษา ท่านไปเทีย่ววเิวกในภเูขาแถบอ�าเภอนาแก จังหวดันครพนม 
ขากลบัจากเทีย่ว ท่านมาตามทางสายอ�าเภอนาแกทีต่รงไปจังหวดัสกลนคร ซึง่แต่ก่อน 
ไม่มถีนนแม้ทางล้อเกวยีนและทางคนเดนิเท้า รกรุงรังมากแทบมองไม่เหน็ทาง เพราะ 
ระยะทางที่ห่างจากอ�าเภอนาแกมาประมาณ ๔ กิโลเมตร เป็นป่าดงกว้างใหญ่รกชัฏ 
ด้านยาวติดกับภูเขา มีสัตว์เสือชุกชุมพอเรียกความหวาดกลัวจากคนข้ีขลาดได้ 
ไม่ยากเลย เผอิญพอท่านเดินทางมาถึงดงน้ันก็เป็นเวลาค�่ามืดพอดี เทียนไขก็ไม่ม ี
เหลอืตดิมาเลย ถ้าจะฝืนเดนิทางต่อไปกก็ลวัหลงทางเพราะแถบน้ันไม่มีบ้านคน ทัง้ทาง
กร็กชฏัตบีตนัปกคลมุไปด้วยป่าไม้ทัง้หลาย ไม่เหมอืนทกุวนัน้ี ซึง่ไปทีไ่หนเจอแต่บ้าน
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และผู้คน แม้ป่าดงดงักล่าวน้ีได้กลายเป็นบ้านเรือนนาสวนไปหมดแล้วจนไม่มีซากแห่ง
ป่าเหลอืหลออยูบ้่างเลย ท่านจึงตดัสนิใจพกัค้างคนืในดงน้ัน โดยปลกีออกจากทางไป 
เพียงเล็กน้อย แล้วก็แขวนกลดกับกิ่งไม้ มือลูบคล�าเก็บกวาดใบไม้แห้งแถบบริเวณ
ที่พักนั้นมารวมกันพอเป็นที่นอนได้ เสร็จแล้วก็พักผ่อนและภาวนา ได้เวลาประมาณ  
๓ ทุม่ ซึง่ขณะทีท่่านก�าลงัน่ังท�าสมาธภิาวนาอยูด้่วยความหวาดระแวงเร่ืองต่างๆ ขณะน้ัน  
ได้มีอีเก้งตัวหนึ่งด้อมๆ เข้ามาบริเวณที่พักโดยไม่รู้ตัว 

พออเีก้งโผล่หน้าออกมา ก็มาเจอเอากลดกบัมุ้งทีก่างและลดลงไว้อย่างมดิชดิ พอดี  
เพราะความตื่นเต้นตกใจกลัวของสัตว์ที่มีนิสัยระแวงประจ�าตัวตลอดเวลาอยู่แล้ว  
ก็ร้องขึ้นอย่างเต็มเสียง “เก้ก” ค�าเดียว พร้อมกับกระโดดชนป่าศีรษะโดนต้นไม ้
โครมครามๆ ดังสน่ันไป ท่านเองก็สะดุ้งตกใจสดุขดีจนเผลอตวัร้องออกมา “เอ๊ิกอ๊าก” 
เช่นกัน อีเก้งตื่นเสียงคนวิ่งหูตั้งตาถลนเตลิดเข้าป่าไป 

ในขณะเดยีวกนัพอได้สต ิท่านนึกอายความไม่เป็นท่าของตวัจนอดขบขนัหวัเราะ 
ตวัเองไม่ได้ว่า พระทัง้องค์แท้ๆ ออกบวชด้วยความเสยีสละทกุสิง่ทกุอย่าง แม้ตายทีไ่หน 
ก็ยอมแล้วด้วยความปลงใจใฝ่ธรรม แต่ท�าไมเพยีงอเีก้งซึง่เป็นสตัว์ป่าธรรมดา มิใช่เสอื  
หมี ผี เปรต ทีค่วรจะน่ากลวั ทัง้มันกว็ิง่หนีตายจนสดุขดี และร้องออกมาด้วยความกลวั 
เราแท้ๆ เพราะความตกใจไร้สติ แต่เราเองซึ่งเป็นคนและเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์  
ยังตกใจกลวัมนัแทบหวัใจหยดุ ตายทิง้เปล่าๆ ไมมสีตร้ัิงใจถงึกบัปล่อยความต�า่ทราม 
ชนิดขายตัวและพระศาสนาออกมาให้มันได้ยินอย่างถนัดชัดเจนจนมันวิ่งป่าเปิงไป 
ไม่คดิชวีติ ถ้าอเีก้งตวัน้ีมีความฉลาดพอทราบได้ว่าพระเป็นเพศทีเ่ชือ่ธรรมและเสยีสละ  
ไม่ขี้ขลาดหวาดกลัวเหมือนพระกรรมฐานองค์ก�าลังแสดงความกลัวตายอย่างสุดขีด 
ไม่มสีตอิยูก่บัตวั เวลาน้ีมันคงนึกขบขันและกลบัมาหวัเราะเยาะเย้ยเราจบอบัอาย ไม่ม ี
หน้าพระเหลอือยูเ่ลยเป็นแน่ แต่น่ีมนัเป็นสตัว์ พอน�าชีวติผ่านไปได้กห็มดปัญหากนัไป 
ไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนบ้าหรือคนดีอะไรต่อไป”
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จิตตกอยากหวนกลับสู่เพศฆราวาส

เหตกุารณ์น้ีน่าจะเกิดขึน้ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๗๔ คอืเมือ่หลวงปูพ่รหม  
จิรปญุโฺญ บวชได้ ๓ พรรษาแล้ว จิตท่านกห็วนกลบัอยากคืนสูช่วีติฆราวาสอกี ในช่วงน้ี 
ท่านได้ต่อสู้เพื่อเอาชนะกับมารกิเลสฝ่ายต�่าจนเต็มสติก�าลัง ด้วยการใช้ความเพียร
พยายามอดทนเตม็ที ่มีการท�าสมาธภิาวนาและเดนิจงกรม เป็นต้น จนในทีส่ดุท่านกก็ลบั 
เป็นฝ่ายชนะได้สมหวัง

ศิษย์พระอาจารย์มั่นเกือบทุกองค์นั่นแหละ ท่านเอาธรรมะเข้าต่อสู้จนออกจาก
ภัยอันร้ายแรงได้ เรื่องกิเลสมารทับจิตใจนี้ หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านก็เคยถูก
กระแสกิเลสนี้พัดกระหน�่าอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน

เรื่องนี้ท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังอันเป็นอุบายธรรมปฏิบัติว่า

ภายหลงัจากทีท่่านได้บวชเป็นพระแล้ว ๓ พรรษา กเ็กดิมคีวามรู้สกึ (กเิลสภายใน)  
อย่างรุนแรง คดิอยากจะสกึออกมาเป็นฆราวาสวสิยัอกี ท�าอย่างไรๆ กไ็ม่หายทีจ่ะนึกคดิ 
ต้องเร่งพยายามต่อสู้ความคิดภายในน้ัน มันเป็นกิเลสมารตัวร้ายสู้กันอย่างหนัก 
(ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่า หลวงปู่ได้มาชวนแม่ชีให้สึกออกไปครองเพศฆราวาส
ด้วยกันอีก แต่แม่ชีใจแข็งบอกว่าให้อดทนท�าความเพียรอย่างหนักอีกหน่ึงปีก่อน  
ถ้ายงัอยากสกึอยูอ่กีแล้วค่อยมาพดูกนัอกีคร้ัง ท�าให้หลวงปูไ่ด้สต ิและเร่งท�าความเพยีร 
อย่างหนักเพื่อเอาชนะกิเลสให้ได้)
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อาวุธที่เข้าต่อสู้นั้น ท่านได้ท�าสมาธิเดินจงกรมด้วยวิธีต่างๆ นานา น�ามาใช้เป็น 
อบุายขจัดขบัไล่ความคดิน้ันออกไป และด้วยความตัง้ใจจริงของท่านน้ีเอง ในทีส่ดุท่าน
สามารถเอาชนะอารมณ์จิตทีค่ดิจะสกึน้ันได้ เพราะว่าท่านคดิอยูเ่สมอว่า ในชีวติของท่าน 
ไม่เคยแพ้ใคร ไม่เคยท�าสิ่งใดล้มเหลว แล้วท่านจะแพ้ตนเองได้อย่างไร ท่านก็ได้ 
ตัดสินใจมุ่งหน้ามาถึงขนาดนี้แล้ว ท่านจะต้องเดินหน้าต่อไปจนถึงที่สุด แม้จะต้อง
ฟันฝ่ากับภัยอันตรายใดๆ ที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ก็ตาม 

ในที่สุด หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ก็สามารถด�าเนินตามรอยบาทของพระผู้มี
พระภาคเจ้า อันเป็นจุดหมายปลายทางของท่านได้ส�าเร็จ คว้าชัยชนะจากคู่ต่อสู้ คือ 
กิเลสมารได้ดังที่ตั้งใจจริง”

เกี่ยวกับเร่ืองจิตตกอยากจะสึกไปครองเพศฆราวาสน้ี หลวงปู่พรหมได้เล่าให้
หลวงปู่จามฟังว่า 

“...บวชแล้วกไ็ปกบัครูอาจารย์สาร ลถุงึเมอืงอบุล อยูอุ่บล ๓ ปี ทน้ีีจิตคดิอยากสกึ  
คิดถึงบ้าน คิดถึงเมีย แต่บุญยังรักษา ตอนกลางคืน จะเดินจงกรม จะนั่ง จะยืน  
ก็ได้ยินแต่เสียงกระดิ่ง กระโล้ง เกราะวัวเกราะควายดังทั่วไปหมดในหูนี้ จนนอน 
ไม่หลบั มาพจิารณาดตูนเองว่าจะเอาอย่างใด ทรัพย์กไ็ม่มี เมยีกห็นีไปบวช ลกูกไ็ม่มี  
จะออกไปเอาอะไร ทุกข์มิใช่หรือจึงหนีมาบวช ตื่นเช้าก็เข้าไปขอครูอาจารย์สาร  
ออกเทีย่ววเิวก เข้าดงเข้าป่าข้ามโขงไปจนถงึหลวงพระบาง อยูห่ลวงพระบาง ๑ พรรษา
แล้วกลับเข้ามาเมืองไทย พบปะอาจารย์ชอบ (หลวงปู่ชอบ €านสโม) อยู่ขอนแก่น 
จึงชวนกันขึ้นเมืองเหนือ หลงทางออกไปลุถึงเมืองพม่า ต้องกลับลงมาจึงได้พบปะ 
ครูอาจารย์ใหญ่ (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต) อยู่ถ�้าพระ เชียงราย จึงพอได้รู้ช่องทาง”
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ปรารถนาเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น

ขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สาร ซึ่งเป็นศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น  
ภูริทตฺโต น้ัน บ่อยคร้ังที่ท่านพระอาจารย์สารได้เอ่ยปากยกย่องพรรณนาคุณของ 
หลวงปูม่ั่นให้หลวงปูพ่รหมได้ยนิ หลวงปูพ่รหมท่านกมุ่็งต่อหลวงปูม่ัน่เพือ่เป็นทีฝ่าก
เป็นฝากตายในชวีติแห่งเพศสมณะ แต่ก่อนได้พบกบัหลวงปูม่ัน่ ท่านร�าพงึกบัตนเอง
เสมอว่า “ก่อนทีจ่ะเข้านมัสการพระอาจารย์ม่ัน ผู้เลศิด้วยสตปัิญญาน้ัน จ�าเป็นทีเ่ราจะ 
ต้องฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งกล้าเสียก่อน เมื่อได้พบได้รับอุบายธรรมใดๆ ก็จะได้
ทุม่เทกายใจประพฤตปิฏิบตัธิรรม โดยขอเป็นชาตสิดุท้าย แม้มีวาสนาบารมแีล้วกค็งจะ 
สมหวังดังตั้งใจไว้แน่นอน”

นอกจากหลวงปู่พรหมจะเป็นผู้มีความอาจหาญมั่นคงแล้ว ท่านยังเป็นพระผู้ 
ปฏิบัติธรรมที่มีสติปัญญาหยั่งรู้ในเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องจนสามารถเอาตัวรอด
ปลอดภยัได้ ความจริงแล้ว หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านมีใจกบัธรรมะเป็นเคร่ืองมือ 
หล่อเลี้ยงให้เกิดความอบอุ่นและเยือกเย็นตลอดมา ท่านได้สละละวางทางโลกแล้ว
จนหมดสิ้น ยอมอดยอมทนต่อความยากล�าบากหิวโหยได้อย่างสบาย ก็เพราะท่านมี 
ธรรมะเป็นอารมณ์ของจิต เมื่อหลวงปู่พรหมท่านปล่อยขันธ์ไปสิ้นแล้ว ความจริง 
ก็ปรากฏว่า “ปรม� สุข�” ท่านหมดความห่วงกังวลโดยสิ้นเชิง
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ร่วมกับหลวงปู่ชอบไปภาคเหนือและพม่า

ท่านผู้อ่านทราบกันดีแล้วว่า หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่าย 
ธุดงคกรรมฐาน ได้ปลีกองค์ออกจากหมู่คณะไปบ�าเพ็ญเพียรทางภาคเหนือเป็นเวลา 
นานถงึ ๑๒ ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ จนกระทัง่ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงได้รับอาราธนาให้ 
กลบัมาโปรดลกูศิษย์ลกูหาทางภาคอสีานทีก่�าลงัเฝ้ารอการกลบัมาของท่านด้วยความ
กระหายในธรรม ครูบาอาจารย์ในยุคน้ันหลายองค์ต่างพยายามเดินทางไปเสาะหา
หลวงปู่มั่นเพื่อจะได้รับการชี้แนะด้านธรรมปฏิบัติให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ทางด้านหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ กท็ราบเร่ืองกติตศิพัท์กติตคุิณของหลวงปูม่ั่น 
เป็นอย่างดี ท่านจึงมีความคิดอยู่ในใจว่าจะต้องดั้นด้นไปพบแล้วถวายตัวเป็นศิษย์
กรรมฐานต่อองค์หลวงปูม่ัน่ให้จงได้ ประกอบกบัหลวงปูส่าร ธมฺมสาโร พระอาจารย์
ของท่านกเ็ดนิทางไปภาคเหนือไปอยูก่บัหลวงปูม่ัน่ก่อนหน้าแล้ว จึงเป็นการเร่งเร้าให้ 
ท่านกระหายทีจ่ะธดุงค์ไปภาคเหนือมากยิง่ข้ึน ในประวตัขิองท่านได้กล่าวไว้เพยีงรวมๆ  
ดังต่อไปนี้

“หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านเป็นพระภกิษุสงฆ์ทีไ่ม่ชอบอยูก่บัที ่ท่านมคีวาม 
มุ่งหมายที่จะเดินธุดงค์ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน  
เมื่อท่านกลับ (จากหลวงพระบาง) มาถึงประเทศไทยแล้ว ท่านก็ได้ออกเดิน
ธุดงคกรรมฐานไปทางภาคเหนือ แต่การออกเดินธุดงค์เพื่อแสวงโมกขธรรมใน 
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คราวน้ี ท่านมสีหธรรมิกร่วมทางไปด้วยองค์หน่ึงคอืหลวงปูช่อบ €านสโม ผู้เป็นพระเถระ 
ผู้อาวุโสอีกองค์หนึ่งในปัจจุบันนี้

หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ และหลวงปูช่อบ €านสโม ท่านพระอาจารย์ทัง้สององค์น้ี 
ต่างกเ็ป็นเพชรน�า้เอกเป็นหวัแหวนอนัล�า้ค่าด้วยกนั เม่ือได้โคจรไปในทีอ่นัวเิวกด้วยกนั  
ย่อมเป็นทีน่่าสนใจแก่ประชาชนในยคุน้ันเป็นอนัมาก ท่านได้ออกเดินธดุงค์ผ่านป่าเขา 
ล�าเนาไพรไปตลอดสายภาคเหนือ แล้วเข้าเขตประเทศพม่า ด้วยนิสัยเด็ดเดี่ยว 
อาจหาญการเดินธดุงค์กรรมฐานของท่านน้ี ท่านไม่พะวงเร่ืองทีอ่ยูอ่าศยั ค�า่ไหนกพ็กั 
บ�าเพ็ญสมณธรรมที่น่ัน สว่างแล้วออกธุดงค์ต่อไป จิตใจของท่านน้ันมีแต่ธรรมะ 
อาหารการขบฉันก็เป็นไปในลักษณะมีก็กิน ไม่มีก็อดยอมทนเอา ไม่มีการเรียกร้อง 
ไม่มีการสงสารตนเองที่เกิดทุกขเวทนา เพราะการเดินธุดงค์ก็เพื่อขจัดกิเลสภายใน 
ให้หมดไปสิ้นไป 

หลวงปูพ่รหมและหลวงปูช่อบ ท่านมคีวามตัง้ใจในข้อวตัรปฏบิตัมิาก ท่านมคีวาม 
แกล้วกล้าชนิดถึงไหนถึงกัน ท่านได้ผ่านเมืองต่างๆ ในประเทศพม่า จนสามารถพูด 
ภาษาพม่าได้คล่องแคล่ว โดยเฉพาะหลวงปู่ชอบ ท่านพูดภาษาพม่าได้คล่องเหมือน
เป็นภาษาของท่านเอง”
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การธุดงค์ขึ้นภาคเหนือของหลวงปู่พรหม

ในตอนทีผ่่านมาเป็นการกล่าวรวมๆ ว่า หลวงปูพ่รหมกบัหลวงปูช่อบเดินทางขึน้ 
ภาคเหนือด้วยกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบจากประวัติของหลวงปู่แต่ละองค์ที่เดินทางขึ้น
ภาคเหนือในสมัยน้ัน ท�าให้ผมม่ันใจว่าหลวงปู่พรหมกับหลวงปู่ชอบ ต่างองค์ต่าง 
เดนิทางขึน้ภาคเหนือ คอืไปคนละคร้ังและไปต่างปีกนั แต่ทัง้สององค์เดนิธดุงค์เข้าไป
ในเขตพม่าด้วยกัน แต่ไม่ได้ไปด้วยกันโดยตลอด และไม่ได้กลับฝั่งประเทศไทย
พร้อมกัน

ถ้าจะจัดล�าดับก่อน-หลังการเดินทางข้ึนภาคเหนือของครูบาอาจารย์ในยุคน้ัน  
แต่ละองค์ มีดังนี้

๑. หลวงปูข่าว อนาลโย (เกดิ พ.ศ. ๒๔๓๑ อปุสมบท พ.ศ. ๒๔๖๒ และญตัติ 
เป็นธรรมยุต ปี พ.ศ. ๒๔๖๘) เคยฝากตัวเป็นศิษย์และปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่น 
มาก่อนแล้วตัง้แต่คราวทีอ่งค์หลวงปูม่ัน่ยงัพ�านักอยูท่ีภ่าคอสีาน หลวงปูข่าวเดนิธดุงค์ 
ขึ้นภาคเหนือในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ขณะนั้นท่านมีอายุ ๔๕ ปี เป็นพรรษาที่ ๘ ในคณะ 
ธรรมยุติกนิกาย ท่านเดินทางไปด้วยกัน ๔ องค์ เดินธุดงค์ออกจากจังหวัดอุดรธานี 
ไปจังหวดัหนองคาย แล้วเดนิลดัเลาะขึน้ไปตามริมฝ่ังแม่น�า้โขง ไปถงึอ�าเภอเชยีงแสน  
จังหวัดเชียงราย แล้วต่อจากนั้น ทั้ง ๔ องค์ ก็แยกย้ายกันเสาะหาหลวงปู่มั่นต่อไป
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หลวงปูข่าวได้จ�าพรรษาแรกในภาคเหนือ คอืปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ทีว่ดัพระเจ้าทองทพิย์  
อ�าเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย ออกพรรษาแล้วกไ็ด้พบหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ซึง่เดิน 
ธุดงค์กลับจากเขตประเทศพม่า ต่อมาได้แยกย้ายกัน องค์หลวงปู่ขาวเองได้พบกับ 
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ร่วมเดินธุดงค์ด้วยกัน และไปพบหลวงปู่มั่นซึ่งพ�านักอยู่กับ 
หลวงปู่สาร ธมฺมสาโร ที่ป่าเมี่ยงห้วยทราย ต�าบลแม่ปั๋ง อยู่ในเขตอ�าเภอพร้าวทาง
ตอนใต้ ต่อจากนั้นก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมใกล้ชิดกับหลวงปู่มั่นเรื่อยมา

๒. หลวงปูเ่ทสก์ เทสรฺ�ส ี(เกิด พ.ศ. ๒๔๔๕ อปุสมบท พ.ศ. ๒๔๖๖) พ�านักอยู่ 
กับหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม ที่จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขึ้นภาคเหนือ 
ไปปฏบิตัธิรรมกบัหลวงปูม่ัน่ จึงได้กราบหลวงปูส่งิห์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ตอนแรกท่าน 
เดินทางไปจังหวดัหนองคายก่อนเพือ่ชกัชวนหลวงปูอ่่อนส ีสเุมโธ สหธรรมกิของท่าน 
ให้ไปภาคเหนือด้วยกัน

หลวงปู่เทสก์กับหลวงปู่อ่อนสีออกเดินทางจากอ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
หลงัออกพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๗๖ (อาย ุ๓๑ ปี พรรษา ๑๐) โดยข้ามไปฝ่ังเวยีงจันทน์แล้ว 
โดยสารเรือกลไฟขึ้นเหนือไปตามล�าแม่น�้าโขง ไปแวะพักที่หลวงพระบาง แล้วลงเรือ 
ข้ามฝ่ังไปขึน้ทีอ่�าเภอเชยีงแสน จังหวดัเชยีงราย ต่อจาน้ันกเ็ดินธดุงค์ลงไปทางจังหวดั
ล�าปาง แล้วจึงวกขึน้เหนือไปพกัทีจั่งหวดัล�าพนูระยะหน่ึง แล้วต่อไปเชยีงใหม่ไปแวะ
พักที่วัดเจดีย์หลวง ในเมืองเชียงใหม่

ต่อจากนั้นก็ออกธุดงค์ไปทางเหนือเสาะหาหลวงปู่มั่นเรื่อยไป จนเลยเข้าไปใน 
เขตพม่า เมือ่หาหลวงปูม่ั่นไม่พบ จึงพากนักลบัมาฝ่ังไทยมาทางอ�าเภอฝาง ทราบข่าว 
หลวงปูม่ัน่พ�านักอยู่ในเขตอ�าเภอพร้าว จึงได้เสาะหา คร้ังแรกไปพบหลวงปูส่าร ธมมฺสาโร  
(ในบันทึกของหลวงปู่เทสก์เขียนว่า พระอาจารย์สาน - ใช้ น.หนู เป็นตัวสะกด)  
พ�านักที่ถ�้าดอกค�า ต่อจากนั้นหลวงปู่ทั้งสองจึงได้เข้ากราบหลวงปู่มั่นที่ป่าเมี่ยงแม่ปั๋ง 
ต�าบลแม่ป๋ัง อยูใ่นเขตอ�าเภอพร้าวทางตอนใต้ ต่อจากน้ันทัง้หลวงปูเ่ทสก์และหลวงปู่ 
อ่อนสี ก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นเรื่อยมา
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๓. หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ (เกดิ พ.ศ. ๒๔๓๓ อปุสมบท พ.ศ. ๒๔๗๑) เดนิธดุงค์ 
ไปภาคเหนือ หลังออกพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ไปพ�านักที่บ้านปง (วัดอรัญญวิเวก  
ในปัจจุบัน) แล้วขึ้นเหนือไปที่เชียงดาว แล้วจึงเดินธุดงค์ไปกับหลวงปู่ชอบ €านสโม  
เข้าไปในเขตพม่า ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดต่อไป

๔. หลวงปูช่อบ €านสโม (เกดิ พ.ศ. ๒๔๔๔ อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๗) ออกเดินธดุงค์ 
ขึน้ภาคเหนือ หลงัออกพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ท่านเดนิทางองค์เดยีว ออกจากจังหวดัเลย  
ไปทางเพชรบรูณ์ แล้วไปทางล�าปาง ขึน้ไปเชียงใหม่ เดนิทางทัง้กลางวนัและกลางคนื  
ใช้เวลา ๙ วัน ๙ คนื จึงถงึเชยีงใหม่ ไปพกัจ�าพรรษาแรก พ.ศ. ๒๔๘๐ ทีว่ดับ้านปง  
อ�าเภอแม่แตง ต่อจากน้ันก็ออกธดุงค์ไปทางประเทศพม่า โดยร่วมเดนิทางไปกบัหลวงปู ่
พรหม จิริปุญฺโญ ดังจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไปนี้

จากข้อมลูเกีย่วกบัหลวงปูค่รูอาจารย์ข้างต้นทัง้ ๔ องค์ ท�าให้ทราบว่าแต่ละองค์ 
ต่างเดินทางขึ้นภาคเหนือไม่พร้อมกัน ต่างองค์ต่างไปโดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือไป 
เสาะหาหลวงปู่มั่น พระอาจารย์ใหญ่ เพื่อรับการชี้แนะในธรรมปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไป

จากข้อมลูข้างต้นจึงแน่ใจว่า หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ กบัหลวงปูช่อบ €านสโม 
เดินธดุงค์ขึน้ภาคเหนือคนละคร้ังกนั ไม่ได้ไปด้วยกนั ต่างองค์ต่างไป และไปคนละปี  
คอืหลวงปูพ่รหมไปในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ส่วนหลวงปูช่อบไปในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ช่วงเวลา 
ห่างกันถึง ๒ ปี
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ธุดงค์เข้าเขตพม่า

ในประวตัขิองหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ กล่าวถงึการเดนิธดุงค์เข้าไปในเขตพม่า
เพียงสั้นๆ และกล่าวรวมๆ ไม่มีรายละเอียดดังน�าเสนอแล้ว ในบันทึกประวัติของ
หลวงปู่ชอบ €านสโม สหธรรมิกผู้ร่วมธุดงค์กับหลวงปู่พรหมมีเขียนไว้ ดังนี้

“การขึน้ภาคเหนือในคร้ังน้ี หลวงปูช่อบ €านสโม ตัง้ใจว่าจะเทีย่วธดุงค์ไปให้ถงึ 
เขตพม่า ทั้งๆ ที่ทราบว่าหนทางเป็นเขาแสนจะทุรกันดาร ไม่เป็นการผิดเลยที่จะ 
กล่าวว่า ส�าหรับหลวงปูช่อบแล้ว ป่าลกึและเขาสงูน่ันเองคือบ้านอนัแสนผาสกุของท่าน  
เมือ่มโีอกาสท่านจะต้องเข้าป่าขึน้เขาไปตามนิสยั ได้ไปถงึใจกลางป่าลกึถงึบนดอยสงู 
แล้ว ใจจึงจะมีความปลอดโปร่งโล่งสบาย เม่ือทราบว่าหลวงปู่ชอบจะธุดงค์เดี่ยว 
เข้าแดนพม่า บรรดาเพื่อนพระด้วยกันต่างก็ทักท้วงด้วยความเป็นห่วงว่าทางที่จะไป 
พม่าน้ันแสนจะทุรกันดาร เต็มไปด้วยป่าดงดิบดงร้าย ไม่มีบ้านคน มีแต่สัตว์ป่า 
ซึ่งมักจะเป็นประเภทดุร้าย อย่างเสือ อย่างช้าง เป็นต้น

หลวงปู่ชอบเล่าว่า เมืองพม่านั้นมีมนต์เพรียกให้ท่านไปเยี่ยมให้ได้ ไม่ว่าจะมี
อุปสรรคอะไรขวางกั้น ท่านก็จะต้องไป เมื่อหลวงปู่ชอบตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะธุดงค์
เข้าไปในเขตพม่า ในที่สุด ท่านก็ได้กัลยาณมิตรคู่คิดที่จะเดินธุดงค์ไปด้วยกัน คือ 
หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ศิษย์อาวุโสอีกท่านหนึ่งของหลวงปู่มั่น
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หลวงปู่พรหมกับหลวงปู่ชอบมีอาวุโสใกล้เคียงกัน (หลวงปู่พรหมเกิดก่อน
หลวงปู่ชอบ ๑๑ ปี แต่หลวงปู่ชอบบวชก่อนหลวงปู่พรหม ๔ ปี) ต่างองค์ต่างมีนิสัย
อาจหาญเด็ดเดี่ยว ใจเด็ด ไม่กลัวตาย เช่นเดียวกัน

หลวงปู่ทั้งสององค์ฝ่าฟันความล�าบากไปทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเข้าเขต 
พม่าแล้ว ท่านกแ็ยกทางกนั ด้วยหลวงปูพ่รหมประสงค์จะเทีย่วดบู้านเมอืงในพม่าด้วย  
ส่วนหลวงปูช่อบท่านปรารถนาจะอยูแ่ต่ในป่าเขา ไม่ต้องการเข้าเมือง ท่านจึงคงธดุงค์
ตามป่าเขา ได้อาศัยพวกยางพวกกะเหรี่ยงในการบิณฑบาต

หลวงปู่ชอบบอกว่า ท่านเอ็นดูชาวพม่ามากที่ส่วนใหญ่เป็นคนดีมีศีลธรรม  
ไม่ลักขโมยไม่ฉ้อโกงกัน ทั้งมีน�้าใจศรัทธาในพระศาสนาอย่างดียิ่ง บรรดาพวกยาง 
พวกกะเหรี่ยง ไทใหญ่ ที่อยู่ในป่าในเขา แม้จะยากจนตรากตร�าอย่างไร ก็จะต้องหา
อาหารมาใส่บาตรอย่างเหลอืเฟือ หลวงปูช่อบชมว่า พวกเขามใีจงาม ไม่ฆ่าสตัว์ตดัชีวติ 
ถือศีลบริสุทธิ์ แม้เป็ดไก่ก็หายาก ไม่มีคนเลี้ยง เพราะเขาต่างไม่ฆ่าสัตว์...”

ตามประวัต ิหลวงปูช่อบได้ธดุงค์เข้าไปจ�าพรรษาในเขตพม่าถึง ๒ คร้ัง คร้ังแรก 
ไปพร้อมกับหลวงปู่พรหมดังกล่าว อยู่จ�าพรรษาในเขตพม่า ๒ ปี ติดต่อกัน คือปี  
พ.ศ. ๒๔๘๑ และ ๒๔๘๒ ถ้าดปีู พ.ศ. ตามประวัตขิองหลวงปูท่ัง้สององค์ ปีทีเ่ดินทาง
เข้าไปในพม่า ต่างกนัถงึ ๒ ปี คือหลวงปูพ่รหมเดินทางเข้าพม่าในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ส่วน 
ของหลวงปู่ชอบ เป็นปี พ.ศ. ๒๔๘๐
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เส้นทางธุดงค์ของพระอาจารย์ใหญ่

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ได้พ�านกัปฏิบัติ 
ธรรมแสวงความวิเวก และเผยแผ่ธรรมให้แก่ประชาชนในภาคเหนือแถบป่าเขา 
ห่างไกลความเจริญ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เป็นเวลาติดต่อกันนานถึง  
๑๒ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๘๒ ต่อจากน้ันจึงได้รับอาราธนาให้กลบัภาคอสีาน 
เพื่อโปรดลูกศิษย์ลูกหาที่รออยู่เป็นจ�านวนมาก

ตามประวัติ หลวงปู่มั่นเดินทางไปเชียงใหม่หลังออกพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๗๑  
รับต�าแหน่งเจ้าอาวาสวดัเจดีย์หลวง ในช่วงพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พอออกพรรษาแล้ว 
ท่านก็สละต�าแหน่งเจ้าอาวาสและต�าแหน่งพระอุปัชฌาย์ ออกวิเวกตามป่าเขาในถ่ิน
กันดารห่างไกลบ้านเมือง 

เป้าหมายในการเดินทางมาภาคเหนือของหลวงปู่มั่นน้ัน ท่านต้องการแสวงหา
ที่วิเวกเพื่อบ�าเพ็ญเพียรทางใจ ไม่ต้องการยศต�าแหน่งหรือลาภสักการะใดๆ ทั้งสิ้น 
แต่การทีต้่องรับต�าแหน่งเจ้าอาวาสน้ัน เพราะจ�าใจต้องอนุโลมตามความประสงค์ของ
พระอาจารย์ของท่าน คือ ท่านเจ้าประคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)  
ที่ท่านมาพัฒนาวัดเจดีย์หลวงในตัวเมืองเชียงใหม่ แล้วสถาปนาขึ้นเป็นวัดธรรมยุต
แห่งแรกในภาคเหนือ
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ท่านเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเจดีย์หลวง 
ถงึ พ.ศ. ๒๔๗๔ แล้วเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ด้วยปัญหาสขุภาพ แล้วแต่งตัง้ให้หลวงปูม่ัน่  
ภูริทตโฺต เป็นเจ้าอาวาสวดัเจดย์ีหลวงสบืต่อจากองค์ท่าน รวมทัง้ต�าแหน่งพระอปัุชฌาย์ 
และขอพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูวินัยธร ให้ด้วย หลวงปู่มั่นจ�าใจรับต�าแหน่ง
ดังกล่าวด้วยความเกรงใจครูอาจารย์ที่อยู่ในระหว่างป่วยไข้

ในปีต่อมาคือ พ.ศ. ๒๔๗๕ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มรณภาพที่วัดบรมนิวาส  
กรุงเทพฯ หลวงปูม่ั่นจึงได้โอกาสสละต�าแหน่ง คอืเป็นเจ้าอาวาสวดัเจดย์ีหลวงเฉพาะ
ในพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เท่านั้น หลังจากออกพรรษาแล้ว ท่านก็สละต�าแหน่ง 
ต่างๆ ทัง้หมด โดยกล่าวลาด้วยวาจาว่า “พดัยศ ประกาศนียบตัร พวกเจ้าจงพากนัอยู่
วัดเจดีย์หลวงนี้เถิด ส่วนเราพระมั่นจะไปแล้ว” แล้วท่านก็ออกเที่ยวแสวงความวิเวก 
ตามป่าเขาในทีห่่างไกลเพือ่แสวงหาโมกขธรรมในขัน้ที ่๔ คอืพระอรหตัผล ดังทีท่ราบ 
กันดีแล้ว การตดิตามศึกษาเส้นทางธดุงค์ขององค์หลวงปูม่ั่น ในช่วง ๑๒ ปี ทีพ่�านักใน 
ภาคเหนือ สรุปได้เป็น ๒ ช่วงดังนี้

ช่วงแรก ตัง้แต่ปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ถงึ พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงปูม่ั่นออกธดุงค์จาก
วัดเจดีย์หลวงไปแถบเหนือ ไปทางอ�าเภอแม่ริม แม่แตง เชียงดาว และเลยไปพ�านัก 
ในท้องที่อ�าเภอพร้าวบางแห่งด้วย 

พ.ศ. ๒๔๗๒ พักจ�าพรรษาที่บ้านปง อ�าเภอแม่แตง ต่อมากลายเป็นส�านักสงฆ์ 
เป็นที่รวมของพระสายกรรมฐานในปัจจุบันคือ วัดอรัญญวิเวก ซึ่งมีหลวงพ่อเปลี่ยน 
ปญฺญาปทีโป เป็นเจ้าส�านัก

พ.ศ. ๒๔๗๓ พกัจ�าพรรษาทีถ่�า้เชยีงดาว อ�าเภอเชยีงดาว สถานทีอ่ืน่ในละแวกน้ัน 
ที่หลวงปู่มั่นเคยไปพักวิเวก ได้แก่ ถ�้าผาปล่อง ถ�้าปากเปียง เป็นต้น

พ.ศ. ๒๔๗๓ เดินธุดงค์กลับลงมาทางใต้ จ�าพรรษาที่วัดพระธาตุจอมแตง 
อ�าเภอแม่ริม ที่วัดแห่งน้ีท่านได้ลูกศิษย์ส�าคัญที่เป็นพระชาวเหนือสังกัดมหานิกาย 
คอื พระครูสภัุทรคณุ (หลวงปูค่�าปัน สภุทโฺท) วดัสนัโป่ง ต�าบลสนัโป่ง อ�าเภอแม่ริม
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สถานทีใ่นอ�าเภอแม่ริม ทีห่ลวงปูม่ั่นเคยพ�านักและกลายเป็นวดักรรมฐานต่อมา 
ในภายหลงัได้แก่ วดัป่าดาราภริมย์ และวดัป่าห้วยน�า้ริน เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 
หลวงปูม่ัน่ต้องลงมารับต�าแหน่งเจ้าอาวาสและพกัจ�าพรรษาทีว่ดัเจดย์ีหลวง ในตวัเมือง 
เชียงใหม่ ดังกล่าวข้างต้น

การออกธุดงค์ในช่วงที่สอง หลังออกพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๒

หลังออกพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เมื่อหลวงปู่ม่ันสละต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัด 
เจดีย์หลวงแล้ว ท่านก็ออกธุดงค์มาทางด้านตะวันออก มาทางอ�าเภอสันก�าแพง 
สนัทราย ดอยสะเกด็ เข้าไปอ�าเภอเวยีงป่าเป้า อ�าเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย แล้วมา 
ปักหลักอยู่ที่อ�าเภอพร้าว จนกระทั่งได้รับนิมนต์ให้กลับทางกลับภาคอีสาน

หลวงปูม่ัน่บรรลธุรรมขัน้ ๔ คอืพระอรหตัผล ทีถ่�า้ดอกค�า ต�าบลน�า้แพร่ อ�าเภอ
พร้าว ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ต่อจากน้ันท่านพ�านักในสถานทีต่่างๆ ในเขตอ�าเภอพร้าว 
ประมาณ ๓ ปี จึงได้เดินทางกลับภาคอีสานตามค�าอาราธนา

สถานทีใ่นอ�าเภอพร้าวทีห่ลวงปูม่ัน่เคยแวะไปพ�านักเท่าทีป่รากฏช่ือม ีดอยนะโม  
(หรือน�า้มัว) ทุง่บวกข้าว ป่าเม่ียงแม่สาย ป่าเม่ียงห้วยทราย ขนุป๋ัง ดอยมเูซอ ดงป่าดะ  
และแถวต�าบลโหล่งขอด ม ีดงมะไฟ สนัมะค่า แม่แวน ผาหย่อง ดอยพระเจ้าผาแก่น  
บ้านแม่พวก เป็นต้น ในสมยัน้ันล้วนแต่เป็นทีห่ลกีเร้นอยู่ในป่าในเขายากทีจ่ะเสาะหา 
ท่านได้พบ
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หลวงปู่มั่นเริ่มเปิดเผยตัวต่อศิษย์

หลงัจากทีห่ลวงปูม่ั่นบรรลพุระอรหนัต์ ทีถ่�า้ดอกค�า (ต�าบลน�า้แพร่ อ�าเภอพร้าว)  
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ แล้ว ท่านก็เริ่มเปิดเผยตัวต่อศิษย์ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่ 
ครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์ของท่านที่อยู่ทางภาคอีสานหลายองค์ได้พากันเดินทางมา 
ภาคเหนือเพ่ือสบืเสาะหาและรับการอบรมสัง่สอนด้านธรรมปฏิบตัจิากท่าน ด้วยแสดง
ถึงความประสงค์ของอาจารย์กับของบรรดาศิษย์เกิดมาตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง

หลวงปู่มั่นเคยบอกให้ลูกศิษย์ลูกหารู้ถึงการบรรลุธรรมของท่าน เท่าที่ทราบมี  
๒ ครั้ง 

ครั้งแรก หลังออกจากถ�้าดอกค�า ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ แล้วท่านไปพักวิเวกที่ 
ดอยนะโม (แต่เดมิเรียกว่าดอยน�า้มัว เพราะน�า้มีลกัษณะขุน่มวั ไม่ใสแจ๋ว) อยูต่ดิกบั 
ดอยแม่ปั๋งไปทางตะวันออก ลูกศิษย์ที่ติดตามท่านขณะนั้นมีหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ  
กบัหลวงปูข่าว อนาลโย องค์หลวงปูม่ัน่ท่านบอกกบัศิษย์ว่า “ผมหมดงานทีจ่ะท�าแล้ว 
ก็อยู่สานกระบุงสานตะกร้า พอช่วยเหลือพวกท่านและลูกศิษย์ลูกหาได้บ้างเท่าน้ัน” 
เรื่องนี้หลวงปู่แหวนท่านเล่าให้หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป ฟัง 

ครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่เสนาสนะบ้านแม่กอย (ปัจจุบันคือวัดป่า
อาจารย์มั่น บ้านแม่กอย ต�าบลเวียง อ�าเภอพร้าว) ลูกศิษย์อาวุโสที่อยู่ด้วย ณ ที่นั้น  
มีหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่พรหม 
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จิรปุญฺโญ หลวงปู่เทสก์ เทสฺร�สี หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร และหลวงปู่ค�าอ้าย (พระชาว 
เชียงใหม่) เป็นต้น

หลวงปู่ค�าอ้ายเล่าให้หลวงพ่อเปลี่ยนฟังว่า “หลังจากการเทศน์อบรมศิษย์แล้ว 
หลวงปูม่ัน่ท่านปรารภว่า “ผมคงไม่มงีานทีจ่ะท�าอยูก่บัพวกท่านหรอก ผมคงจะอยูก่บั 
พวกท่านไปไม่มีงานท�า แต่ก็จะอยู่กับพวกท่านไป พวกท่านก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ 
แต่พวกท่านอย่าไปบอกพวกญาติโยมนะ อย่าไปบอกใคร”

ในช่วงแรกๆ ทีห่ลวงปูม่ัน่ออกวเิวก นับเป็นการยากมากทีจ่ะเสาะหาท่านให้ได้พบ  
แต่หลงัจากทีท่่านบรรลพุระอรหตัผลแล้ว ท่านกเ็ปิดเผยตวัมากขึน้ ส่วนใหญ่ท่านจะ 
วนเวียนอยู่ในท้องที่อ�าเภอพร้าว มีลูกศิษย์รุ่นแรกๆ ตามไปขอค�าแนะน�ากับท่าน 
หลายองค์ การถามไถ่เสาะหาที่พ�านักของท่านจึงไม่ยากเหมือนกับช่วงต้นๆ 
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ความประสงค์ของครูและศิษย์ตรงกัน

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ศิษย์อุปัฏฐากใกล้ชิดหลวงปู่มั่นท่านหนึ่ง เขียนถึง
ความเหมาะสมทั้งช่วงเวลาและด้านสถานที่ รวมทั้งความประสงค์ที่ตรงกันของครู 
กับของบรรดาศิษย์ ดังนี้

“... ในท้องที่อ�าเภอพร้าวน้ัน มีที่วิเวกเหมาะสมกับการบ�าเพ็ญกรรมฐานมาก  
ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเดินธุดงค์วนเวียนอยู่อ�าเภอน้ีหลาย (หลวงปู่หนู สุจิตฺโต  
วัดดอยแม่ปั๋ง บอกว่าหลวงปู่ม่ันพักวนเวียนอยู่ในเขตอ�าเภอพร้าวนานถึง ๘ ปี)  
ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้คณะศิษย์ของท่านที่ได้ถูกอบรมไว้แล้วโดยส่วนมากอยู่ทางภาค
อีสาน ที่พยายามสืบเสาะหาพระอาจารย์มั่นว่าอยู่แห่งหนต�าบลใด เมื่อได้ข่าวว่าท่าน
อยูท่างอ�าเภอพร้าว ต่างกห็าวธิทีีจ่ะมาหาท่านด้วยความยากล�าบาก เพราะโดยส่วนมาก 
ก็เดินด้วยเท้า 

บางองค์บางท่านพยายามฟังข่าวและเสาะหาท่านอยูห่ลายๆ ปีกว่าจะพบ บางท่าน 
ก็ได้พบง่าย คือพอรู้ว่าศิษย์จะมา และศิษย์ผู้นั้นจะมีความส�าคัญในอนาคต หรือจะ
เป็นก�าลงัส�าคญัให้กบัพระพทุธศาสนา ท่านจะเอาใจใส่เป็นพเิศษเพือ่ให้เกดิผลทางใจ 
ท่านจะถือโอกาสออกไปคอยรับการมาทีเดียว

เป็นความประสงค์ของท่านที่จะรวมศิษย์อีกคร้ัง ตามที่ท่านเล่าให้ผู้เขียนฟัง  
เพราะหลังจากการธุดงค์แสวงหาความสงบ พิจารณาถึงปฏิปทาต่างๆ แล้ว สมควร
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จะแก้ไขปรับสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ให้เต็มพร้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉะน้ัน  
จึงไม่แปลกอะไรที่คณะศิษย์ของพระอาจารย์มั่นในปัจจุบันมีความสามารถมาก  
จนเป็นที่เคารพนับถือจากพุทธบริษัททั่วไป

จึงปรากฏว่าพระอาจารย์จากภาคอสีานได้เดินทางไปพบท่านทีจั่งหวดัเชยีงใหม่ 
โดยเฉพาะอ�าเภอ (พร้าว) น้ี ก็ถกูความประสงค์ของท่าน โดยไม่ต้องนิมนต์หรือสัง่การ 
ให้มา แต่เป็นความต้องการหรือความประสงค์ที่ตรงกันขึ้น ทางลูกศิษย์ต้องการจะ
พบเพื่อจะได้ศึกษาธรรมให้สูงยิ่งขึ้น ทางอาจารย์ (หลวงปู่มั่น) ต้องการจะพบจะได้
แก้ไขปรับปรุงที่ได้สอนไว้ให้มีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น และให้ได้ผลยิ่งขึ้น 

นับแต่บดัน้ีเป็นต้นมา พระเถรานุเถระจ�านวนมาก (จากภาคอสีาน) จึงหลัง่ไหล 
ขึน้เชยีงใหม่เพือ่การเข้าพบหาท่านอาจารย์มัน่ ทัง้กติตศัิพท์กก็�าลงัเลือ่งลอืว่าท่านเป็น 
ผู้มีความบริสุทธิ์ และมีความสามารถในอันที่จะแนะน�าศิษยานุศิษย์ให้ได้รับผล 
ทางใจ...”

อีกตอนหนึ่ง หลวงพ่อวิริยังค์ บันทึกว่า

“เมื่อคณะศิษย์ทั้งหลายไปพบพระอาจารย์มั่นมากขึ้น ท่านได้พาเที่ยวธุดงค์ไป 
ตามป่า เขา ถ�้า ตามที่เห็นสมควร แล้วท่านก็แนะน�าปฏิปทาข้อควรปฏิบัติต่างๆ  
จนเป็นผลในทางจิตมากขึน้ ได้รับประโยชน์อย่างทีเ่ป็นปึกเป็นแผ่นมากขึน้ เน่ืองจาก
การกระท�าทีท่่านท�าให้เป็นตวัอย่างน้ัน หน่ึง และการแนะน�าไปตามความจริงเกดิขึน้น้ัน  
หน่ึง ซึ่งการณ์เช่นน้ี น้อยนักที่ผู้เป็นอาจารย์จะหาโอกาสช่วยศิษย์ให้ได้ถึงขนาดน้ี  
เป็นหลักการที่ไม่ใคร่จะปรากฏในที่ต่างๆ เพราะเหตุว่าการกระท�าเช่นน้ีต้องมีความ
หนักแน่นหวังเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและแก่มนุษยชาติอย่างแท้จริงจึงจะ
ท�าได้ เพราะจะต้องเหน็ดเหน่ือย ล�าบาก และทรุกนัดาร ตลอดถงึการเอาจิตใจเข้าพวัพนั 
โอบอ้อม ระวัง เพื่อให้ผู้ด�าเนินได้เดินไปในทางที่ถูกตลอดเวลา

กาลและสถานทีช่่างเป็นใจอะไรเช่นน้ัน เหตคุอืความเจริญของท้องถิน่แต่ละแห่ง 
ในแถบน้ี ยังเป็นลกัษณะของชาวบ้านป่า แม้แต่ตวัอ�าเภอเอง ตลอดถงึอปุนิสยัใจคอ 
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ของคนบ้านน้ี ก็ยังไม่รู้วัฒนธรรมต่างชาติที่จะมาครอบคลุมเกาะกุมจิตใจให้ละเมอ 
เพ้อพกไปจนถึงท�าให้หลงจากวฒันธรรมอนัดีงามของพระพทุธศาสนา จึงท�าให้คณะ
กรรมฐานในสายพระอาจารย์มั่น ซึ่งต้องการความสงบวิเวก ปราศจากความปลิโพธ 
(ความกังวล) ได้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านเป็นอย่างด ีโดยความเช่ือฟัง ซึง่ท่าน 
ก็แนะน�าให้มาท�าบญุ ตกับาตร ฟังธรรม ในเวลาทีค่วร ไม่ต้องมาเฝ้าแหนรบกวนอยู่ 
ตลอดเวลา ตลอดถงึบอกให้รู้ว่าคณะน้ีต้องการความสงบ เขาทัง้หลายกเ็ชือ่ฟัง มต้ิอง 
คอยดุด่าเอาในเมื่อผู้คนมารบกวนความสงบ

ทั้งน้ี จึงเป็นโอกาสให้แก่พระภิกษุสามเณรที่จะเชื่อฟังโอวาทของท่านอาจารย์ 
อย่างเต็มเปี่ยม ไม่มีการบกพร่อง เป็นเหตุให้ต่างก็ได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระหว่างศิษย์กับอาจารย์จะพงึได้ ด้วยเหตน้ีุ จึงท�าให้ศษิย์ของพระอาจารย์มัน่แต่ละองค์ 
ทีไ่ด้รับการฝึกฝนทรมานมาแล้ว เป็นพระเถระผู้ทรงคณุธรรมสงูในเวลาต่อมา จนถงึ
ได้ท�าคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง....”
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หลวงปู่ขาวพบหลวงปู่มั่นที่ป่าเมี่ยงห้วยทราย

ตอนน้ีผมขอเสนอเหตกุารณ์ที ่หลวงปูข่าว อนาลโย ได้เข้ากราบหลวงปูม่ัน่ก่อน 
น่าจะช่วยให้เข้าใจเร่ืองราวของหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ได้บ้าง เพราะเวลาและสถานที่  
รวมทั้งเหตุการณ์น่าจะใกล้เคียงกัน และน่าจะน�ามาเทียบเคียงกันได้พอสมควร

ขอย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ครั้งที่หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ 
ได้รับอาราธนาจากหลวงปูข่าว อนาลโย ให้ช่วยปฏิสงัขรณ์พระพทุธรูปทีถ่กูทบุท�าลาย 
ทีวั่ดพระเจ้าทองทพิย์ อ�าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย ต่อจากน้ันหลวงปูท่ัง้สององค์
ต่างก็แยกย้ายกันออกสืบเสาะหาหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ตามความตั้งใจเดิมของท่าน

ทางฝ่ายของหลวงปู่ขาว อนาลโย ได้เที่ยวสืบเสาะหาหลายที่มาตามเส้นทางเข้า 
ตวัจังหวดัเชยีงใหม่ แต่ไม่ได้เบาะแสเกีย่วกบัทีพ่กัวเิวกของหลวงปูม่ั่น จนท่านคดิว่า 
หมดหวังที่จะหาให้พบ จึงได้ตัดสินใจเดินธุดงค์กลับจังหวัดอุดรธานี หลวงปู่ขาว 
มาแวะพกัชัว่คราวทีถ่�า้แก่งหลวง จังหวดัล�าปาง และได้พบกบัหลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ 
ณ ที่นั้นโดยบังเอิญ ทั้งสององค์จึงออกธุดงค์เที่ยวสืบเสาะหาหลวงปู่มั่นไปด้วยกัน

หลวงปูท่ัง้สององค์ได้รับอาราธนาให้โดยสารไปกบัรถยนต์ลากไม้ซึง่เดินทางไป 
พะเยาอยู่พอดี ในตอนนั้นพะเยายังเป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย หลวงปู่ขาว 
กบัหลวงปูแ่หวนโดยสารรถยนต์ลากไม้มาถงึตวัอ�าเภอพะเยาแล้ว แวะพกัค้างคนืทีน่ั่น  
เพือ่จะเดนิทางไปทางอ�าเภอแม่สรวย แล้วหาทางลดัเลาะไปอ�าเภอเชียงดาวตามทีต่ัง้ใจ
ไว้แต่แรก เพราะคิดว่าหลวงปู่มั่นน่าจะพักวิเวกอยู่แถบนั้น
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เหตุการณ์ต่อไปนี้มีปรากฏในประวัติของหลวงปู่ขาว อนาลโย ดังนี้

“...รุ่งเช้า ฉันเสร็จ หลวงปูข่าวกบัหลวงปูแ่หวน กอ็อกเดนิทางต่อไปอ�าเภอแม่สรวย 
วกไปทางเวียงป่าเป้า จนถึงแม่ขะจาน (แถวเขตน�้าพุร้อน เขตจังหวัดเชียงราย) แล้ว
สอบถามชาวบ้านแถวน้ันว่า “เคยเหน็ตุเ๊จ้าป่ามาจ�าพรรษาอยูแ่ถวน้ีบ้างไหม” ชาวบ้าน
บอกว่า “เหน็มอียู ่๒ องค์ พกัอยูท่ีป่่าเมีย่งห้วยทราย เมือ่ ๒-๓ วนัก่อน เหน็ตุเ๊จ้าสาร  
(หลวงปู่สาร ธมฺมสาโร พระอาจารย์ของหลวงปู่พรหม) ลงมาเย็บผ้าอยู่กับชาวบ้าน” 
(มาอาศัยจักรชาวบ้านเย็บจีวร)

เมื่อทราบดังน้ันแล้ว หลวงปู่ขาวกับหลวงปู่แหวนก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
มัน่ใจว่าจะต้องเป็นพระอาจารย์ใหญ่มัน่ ภูริทตโฺต อย่างแน่นอน ท่านคงพ�านักอยูก่บั 
ตุ๊เจ้าสารก็เป็นได้ ทั้งหลวงปู่ขาวและหลวงปู่แหวนจึงได้รีบเร่งเดินทางไปป่าเมี่ยง 
ห้วยทราย ซึ่งอยู่ในเขตอ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความหวังว่าจะได้พบ 
พระอาจารย์ใหญ่อย่างแน่นอน เม่ือเดินทางไปถงึป่าเม่ียงห้วยทราย กไ็ด้พบหลวงปูม่ั่น 
พระอาจารย์ใหญ่ สมความตั้งใจ

โดยปกติ หลวงปู่มั่นท่านไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วย ท่านชอบอยู่เฉพาะองค์เดียว
หลวงปูข่าวบอกว่า ตวัท่านเองกพ็ยายามไปอยูใ่นละแวกใกล้เคยีงทีห่ลวงปูม่ั่นพ�านักอยู่ 
ในที่ไม่ห่างไกลนัก พอไปมาหาสู่เพื่อรับโอวาทได้ในคราวจ�าเป็น ที่ป่าเมี่ยงห้วยทราย
นี้เอง หลวงปู่มั่นได้เมตตาแสดงธรรมสั่งสอนย�้าอุบายแนวปฏิบัติแก่ลูกศิษย์ทุกวัน

หลวงปู่ขาวเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่า “การแสดงธรรมของพระอาจารย์แต่ละคร้ัง 
ใช้เวลาไม่นาน แต่ธรรมทีท่่านแสดงน้ันเป็นธรรมปฏบิตัล้ิวนๆ ละเอยีดไปตามทีก่�าลงั
ด�าเนินอยู ่ท�าให้ผู้ได้ฟังหายสงสยัในข้อปฏิบตัขิองตนทีก่�าลงัด�าเนินอยู ่ท�าให้เกดิความ 
มุ่งมั่นมานะพยายามประกอบความเพียรกันอย่างเต็มความสามารถ การได้ฟังธรรม
จากครูอาจารย์แต่ละครัง้ เหมอืนกบัได้เพิม่พลงัธรรมะเข้าไปอกี ดงัน้ัน ในการภาวนา 
ต่างองค์ต่างกเ็ริม่ความเพยีรกนัอย่างไม่ท้อถอย เตม็ความสามารถของตน อย่างไม่ขาด 
วรรคตอน ทั้งกลางวันและกลางคืน เว้นเฉพาะเวลาหลับเท่านั้น”
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หลวงปู่ขาวเล่าให้ศิษย์ฟังต่อไปว่า

“เมือ่เข้าไปศกึษาข้ออรรถข้อธรรม พระอาจารย์ใหญ่มัน่ท่านกเ็มตตาสัง่สอนอย่าง 
เตม็ภูมิ ไม่มีปิดบงัลีล้บั การได้อยูใ่กล้พระอาจารย์ใหญ่ม่ัน สตสิมัปชญัญะจึงมกี�าลงั 
อยู่เสมอ เป็นการประกอบชาคริยานุโยค (ความเพียร) อย่างแท้จริง การได้อยู่ใกล้ 
พระอาจารย์ใหญ่ในคราวนั้น จึงเป็นสัปปายะหลายอย่าง คือ บุคคลสัปปายะ เพราะ 
สหธรรมิกล้วนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงด้วยกัน อาวาสสัปปายะ เพราะสถานที่ 
เป็นป่าเขาล�าเนาไพร บรรยากาศสงบวิเวกวังเวง อากาศเยือกเย็น ชาวบ้านก็ไม่มา 
รบกวน อาหารสัปปายะ เพราะมีพอฉันเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปได้ ไม่สมบูรณ ์
แต่ไม่ถงึขัน้ขาดแคลน ธรรมะสปัปายะ เพราะพระอาจารย์ผู้แสดงธรรมท่านกย็�า้ลงใน  
ธรรมปฏิบัติในสารธรรมอันเป็นวิมุตติธรรมวิโมกขธรรม ชี้จุดอันควรละและบอกจุด 
อนัควรเจริญ ย่ิงใกล้วนัเข้าพรรษา ท่านได้แสดงทางปฏบิตัยิ�า้ลงเป็นจุดๆ เป็นขัน้ตอน 
ตามการเจริญมรรคปัญญาโดยเฉพาะ

โดยปกต ิพระอาจารย์ใหญ่ม่ัน ท่านไม่ค่อยให้ใครอยูด้่วย ท่านให้ลกูศิษย์แต่ละรูป 
แยกกนัไปหาทีภ่าวนากนัเอง ให้อยูอ่งค์เดียว ซึง่หลวงปูข่าวท่านบอกว่า ท่านกพ็อใจที ่
พระอาจารย์ใหญ่เมตตาสั่งสอนในเวลาจ�าเป็นเมื่อเข้าไปเรียนถาม และเมื่อหมด 
ข้อข้องใจแล้ว กก็ราบลาพระอาจารย์ไปบ�าเพญ็ตามล�าพงั มกีารเข้าๆ ออกๆ อยู่เสมอ”
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หลวงปู่ขาวจําพรรษาที่ป่าเมี่ยงขุนปั๋ง

พอใกล้จะเข้าพรรษา พระอาจารย์ใหญ่มั่นบอกให้ลูกศิษย์แยกย้ายกันไปหาที่ 
จ�าพรรษากันเอง ไม่ให้พักรวมกันที่ป่าเมี่ยงห้วยทราย เพราะจะเป็นภาระหนักแก ่
ชาวบ้าน ซึง่มีเพยีง ๕-๖ หลงัคาเรือน ชาวบ้านกย็ากจน ท�ามาหาเลีย้งชพีด้วยการท�า 
สวนเมี่ยงและหาของป่าขาย การเข้าออกหมู่บ้านก็ยากล�าบาก หลวงปู่แหวนกับ 
หลวงปู่ขาวตกลงกันไปจ�าพรรษาที่ป่าเมี่ยงขุนปั๋ง อยู่ท่ามกลางป่าเขา ไม่ห่างจากพระ
อาจารย์ใหญ่นัก ใช้เวลาเดินลัดป่าลัดเขามาเพียง ๔-๕ ชั่วโมง

ทีป่่าเมีย่งขุนป๋ัง ชาวบ้านได้สร้างกฏุทีิพ่กัชัว่คราวให้หลวงปูท่ัง้สององค์ พอได้อาศยั 
กันแดดกันฝนได้ ทัง้สององค์ต่างก็ตัง้ใจเร่งความเพยีรกนัอย่างเตม็ที ่ความก้าวหน้า 
ด้านจิตภาวนากเ็ป็นไปโดยราบร่ืน การพิจารณาธรรมกไ็ด้อบุายแปลกๆ ด ีมคีวามละเอยีด 
สขุุมไปตามขัน้ตอนของสมาธแิละปัญญาทีข่ดุค้นข้ึนมา ถ้ามกีารขัดข้องบ้าง ทัง้สององค์ 
ต่างก็ช่วยกันแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

เมือ่ออกพรรษาแล้ว พระอาจารย์ใหญ่มัน่กบัพระอาจารย์พร สมุโน ได้มาสมทบที่ 
ป่าเมีย่งขนุป๋ัง ต่อมาหลวงปูเ่ทสก์ เทสรฺ�ส ีกบัหลวงปูอ่่อนส ีสเุมโธ กต็ามข้ึนไปสมทบอกี  
เมือ่มีพระไปอยูร่วมกนัหลายองค์ เกรงจะเป็นภาระหนักแก่ชาวบ้าน หลวงปูม่ัน่จึงให้ 
หาทางแยกย้ายกันออกไปวิเวกบริเวณที่ไม่ไกลกันนัก จะมารวมกันเฉพาะวันอุโบสถ
เพื่อฟังสวดพระปาฏิโมกข์และรับการอบรม เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปอยู่ที่ของ
แต่ละองค์

หลวงปูข่าวได้เล่าถงึการบ�าเพญ็เพยีรในภาคเหนือว่า “เม่ืออยูน่านไปพระอาจารย์ใหญ่ 
ท่านก็เมตตาให้เข้าไปพกัจ�าพรรษาด้วย รู้สกึดใีจเหมอืนตวัจะลอย ทีพ่ยายามหลายปี 
เพิ่งส�าเร็จ จากนั้นก็ได้จ�าพรรษากับท่านเรื่อยมา”
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ตามประวตั ิหลวงปูม่ัน่ท่านท่องธดุงค์กรรมฐานในแถบอ�าเภอพร้าวอยูป่ระมาณ 
๕ ปี ได้ใช้วดัร้างป่าแดง บ้านแม่กอย เป็นศูนย์กลางในการประชุมอบรมศษิย์อยู ่๓ ปี  
และท่านพักจ�าพรรษาที่สถานที่แห่งนี้ ๑ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ก่อนที่ท่านจะเดินทาง 
กลับไปโปรดลูกศิษย์ลูกหาในภาคอีสานในปี พ.ศ. ๒๔๘๒

วัดร้างป่าแดงหรือส�านักสงฆ์บ้านแม่กอย ได้พฒันาข้ึนเป็นวดักรรมฐานทีส่มบรูณ์ 
ในเวลาต่อมา และได้ชื่อว่าวัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทตฺโต) บ้านแม่กอย ต�าบลเวียง 
อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบัน

ศิษย์ทีต่ดิตามรับการอบรมธรรมจากหลวงปูม่ัน่ในช่วงน้ันกมี็ หลวงปูต่ือ้ อจลธมโฺม  
หลวงปูแ่หวน สจิุณโฺณ หลวงปูข่าว อนาลโย หลวงปูช่อบ €านสโม หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร  
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร หลวปู่เทสก์ เทสฺร�สี หลวงปู่พระมหาทองสุก สุจิตฺโต หลวงปู่ 
พรหม จิรปุญฺโญ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เป็นต้น

หลวงปู่ขาวได้เล่าถึงช่วงที่จ�าพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นว่า “การบ�าเพ็ญทางจิต
ภาวนารู้สึกได้ก�าลังขึ้นเป็นล�าดับ เพราะได้ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน�าสั่งสอน  
ใจจึงเหมอืนจะเหาะจะบนิด้วยอ�านาจแห่งความอิม่เอบิในธรรมทีป่รากฏอยูใ่นใจ ไม่มี
ความอบัเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นลุม่ๆ ดอนๆ ของใจเหมือนพกัอยูท่ีอ่ืน่ๆ ใจนับวนั 
เจริญขึ้นโดยล�าดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญา มีความเพลิดเพลินในความเพียร 
ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีเวลาอิ่มพอ”

ส�าหรับสถานที่ๆ หลวงปู่ขาวได้อยู่จ�าพรรษากับพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต 
ครั้งแรกที่ดอยน�้ามัว (หรือ ดอยนะโม) ปีต่อมาที่บ้านทุ่งบวกข้าว ทั้งสองแห่งนั้น
เคยเป็นวัดมาแต่โบราณ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีปูชนียสถานเก่าแก่อยู่ ผู้แก่บ้าน  
(ผู้ใหญ่บ้าน) และชาวบ้านได้ศรัทธาสร้างกุฏิถวายให้พระธุดงค์กรรมฐานอยู่

ในปีน้ัน หลวงปูข่าวมีอายุพรรษาในธรรมยตุกินิกายราวๆ ๑๐ พรรษา ตกอยูใ่น 
ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๗๘



110

ตั้งใจปฏิบัติขั้นอุกฤษฏ์

ได้ข้อมูลจากหลวงพ่อค�าบ่อ €ิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล ต�าบลโคกสี อ�าเภอ
สว่างแดนดนิ จังหวดัสกลนคร ทราบว่าหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ได้ไปกราบหลวงปูม่ัน่ 
ขณะที่ท่านพักจ�าพรรษาที่ป่าเมี่ยงขุนปั๋ง ต�าบลแม่ปั๋ง อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

“...หลวงปู่พรหม หลวงปู่ขาว ท่านได้ผ่านแดนพ้นทุกข์ที่โหล่งขอด (ต�าบล 
โหล่งขอด อ�าเภอพร้าว จังหวดัเชยีงใหม่) หลวงปูข่าวเล่าว่า เวลาเดนิจงกรมเหมือนกบั 
มีเทวดาบังคับให้เดิน ไม่เหน็ดไม่เหน่ือย ได้ท�าความเพียรอย่างจริงจัง เกิดปีติ  
หลวงปู่พรหมก็ท�านองนี้เหมือนกัน

ขณะน้ันหลวงปูม่ั่นได้จ�าพรรษาทีป่่าเมีย่งขนุป๋ัง หลวงปูพ่รหมไปกราบหลวงปูม่ั่น  
แล้วถามว่า “ท่านอาจารย์ไปอยู่อย่างน้ีท�าไม” หลวงปู่มั่นตอบว่า “มาอยู่ใช้กรรม”  
การอยู่การฉันล�าบากมากที่สุด การท�ากระต๊อบก็น�าใบไม้มาสานกันพอได้อยู่...” 

หลวงปู่พรหมท่านมีศรัทธาความเพียรแก่กล้ามาก เวลาท่านท�าอะไรท่านจะ
ไม่กลัวตาย มีนิสัยเด็ดขาดมาก ยิ่งได้มาพบและอยู่ปฏิบัติธรรมใกล้ชิดหลวงปู่ม่ัน 
สมความปรารถนาแล้ว ท่านถอืว่าได้มาอยูใ่กล้ครูบาอาจารย์ผู้เลศิแตกฉานในทางธรรม  
ท่านก็ยิ่งมีก�าลังใจที่จะเร่งความเพียรในการปฏิบัติธรรมชนิดมอบกายถวายชีวิต 
เลยทีเดียว

ช่วงแรกๆ หลวงปูต่ัง้ใจทุม่เทเร่งความเพยีรโดยถอืเพยีงอิริยาบถ ๓ คือ ยนื เดนิ  
และน่ัง เว้นการนอน ไม่ยอมให้หลงัแตะพืน้ตลอดช่วงเข้าพรรษา เป็นการปฏบิตัธิรรม
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ขั้นอุกฤษฏ์แบบเอาชีวิตเข้าแลก ด้วยถือคติธรรมค�าสอนของหลวงปู่มั่นที่ว่า “ธรรม
อยู่ฟากตาย ถ้าไม่รอดตายก็ไม่เห็นธรรม” เพราะการเสี่ยงต่อชีวิตจิตใจอันเกี่ยวกับ
ความเป็นความตายนั้น ผู้มีจิตใจมุ่งมั่นต่ออรรถธรรมแดนหลุดพ้นเป็นหลักยึดของ
พระผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานจริงๆ แม้แต่พื้นกุฏิ หลวงปู่พรหมก็ต้องการให้ร้ือออก 
เพื่อจะได้ไม่ต้องนอน ท่านว่าถ้าอยากจะนอน ก็ไม่จ�าเป็นต้องดั้นด้นมาถึงเชียงใหม่
ให้ล�าบาก จะหลับจะนอนที่ไหนก็ได้

หลวงปู่มั่นได้กล่าวให้สติท่านว่า

“ท่านพรหม อย่าไปท�าอย่างน้ันเลย จะท�าให้เป็นทกุข์เดอืดร้อนแก่หมู่คณะ เพราะ 
สังขารจะต้องพักผ่อนนอนหลับ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะท�าให้ล�าบากแก่หมู่คณะ ในการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นนั้น อุปสรรคต่างๆ ย่อมได้พบอยู่เสมอ ดังครูบาอาจารย์
หลายๆ องค์ ถ้าแม้จิตใจไม่แน่วแน่มั่นคงจริงๆ ก็จะท�าไม่ได้ บางคราวผู้อดหลับ 
อดนอนมากๆ สญูประสาทเสยีจริตไปกมี็ บ้างกเ็ดนิชนต้นไม้ใบหญ้าให้วุน่วาย หรือไม่ 
เวลาออกบิณฑบาต เที่ยวตระครุบผู้คนก็มีเพราะเดินหลับใน เกิดอาการตึงเครียด 
ไม่สามารถทรงสตตินเองได้ อย่างไรก็ตาม ครูบาอาจารย์ท่านแนะน�าให้ปฏบิตัเิพิม่สติ 
ก�าลงัให้แก่กล้าจริงๆ จึงจะท�าได้ เมือ่ถงึคราวเร่งความเพยีรกย่็อมจะได้พบความส�าเร็จ 
โดยไม่ยาก” 

หลวงปู่มั่นแนะน�าหลวงปู่พรหมให้เดินจงกรมและน่ังสมาธิให้มากเพื่อฝึกจิต 
เสียก่อน เมื่อก�าลังจิตแก่กล้าแล้ว จึงค่อยเร่งความเพียรอย่างหนักหน่วงตามความ
ตั้งใจของท่าน ผลย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

หลวงปู่พรหมเชื่อค�าสอนของครูอาจารย์ ท่านมาเร่งความเพียรขั้นอุกฤษฏ์ใน
พรรษา ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เมื่อครั้งพักจ�าพรรษากับหลวงปู่มั่น ที่วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
อ�าเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย พระลกูศษิย์ของท่านเล่าว่า “หลวงปูพ่รหมได้อยูป่ฏิบตัิ
ธรรมกบัท่านพระอาจารย์มัน่ ๓-๔ พรรษา ท่านมีความเพียรมาก เวลาเข้าพรรษา  
ท่านเดินจงกรม ดินลึกลงไป ๓ นิ้วโป้ง ไม่นอน ๓ เดือน บรรลุถึงพระอนาคามี”
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จําพรรษากับหลวงปู่มั่นที่พระธาตุจอมแจ้ง

วัดร้างทีอ่ยูต่ามป่าตามเขา นับเป็นสถานทีส่�าคญัแหล่งหน่ึงทีพ่ระธดุงค์ศิษย์ของ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ชอบไปภาวนาแสวงวิเวกกัน

ในท้องถิ่นแถบป่าเขาในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย มีวัดร้างจ�านวนมากมาย 
ส่วนใหญ่เป็นวัดก่อสร้างมาแต่ยุคโบราณ ซึ่งไม่สามารถทราบประวัติและอายุการ
ก่อสร้างที่แน่นอน หลายแห่งมีเพียงประวัติในเชิงต�านานหรือเร่ืองเล่าขานต่อๆ มา 
หลวงปู่มั่นเคยเล่าให้หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ฟังว่า “ช่วงที่ท่านเที่ยวธุดงค์อยู่ทาง
ภาคเหนือ ท่านกะประมาณว่าเฉพาะทีอ่�าเภอแม่สาย (เชยีงราย) มีวดัร้างอยูถ่งึ ๒๐๐ 
กว่าวัด อันนี้แสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมในอดีตของคนภาคนี้...”

จากปรากฏการณ์ทีม่วีดัร้างจ�านวนมากน้ัน หลวงปูม่ัน่ได้ให้ความเหน็ว่า “การที่
ประชาชนในกาลก่อน แม้ความเจริญในทางวตัถตุ่างๆ ยงัไม่มาก ท�าไมถึงมีความศรัทธา 
อย่างยิ่งได้สร้างวัดมากเช่นน้ี ก็เป็นการแสดงถึงความสามารถอันเกิดจากศรัทธา 
เป็นการรวมพลังให้เกิดวัตถุภายนอกขึ้น เพราะวัดต่างๆ จะเกิดขึ้นได้นั้นมิใช่ง่ายๆ 
ต้องเสยีสละร่วมกนั ทัง้ก�าลงักาย และก�าลงัความคดิ ก�าลงัทรัพย์ ถงึจะเกดิขึน้ได้ ก�าลงั
ศรัทธาจะเกดิขึน้ได้น้ัน ก็ต้องอาศัยความสามารถของผู้น�าจึงจะเกดิขึน้และเป็นพลงัได้  
แสดงว่าก่อนน้ีทางภาคเหนือได้มีพระสงฆ์จ�านวนไม่น้อยและมีความสามารถมาก 
ทีเดียวที่ได้เป็นผู้น�าสร้างวัดขึ้น”
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หลวงปู่มั่นได้บอกถึงข้อดีของการพักที่วัดร้างว่า “ในการพักที่วัดร้างน้ีมันเป็น 
การดีอย่างหน่ึง คอืเป็นทีน่่ากลวัแก่บคุคลผู้ยงัมีก�าลงัใจอ่อน เพราะวดัน้ันได้ชือ่ว่าต้องม ี
คนตาย ทีต้่องมาอาศยัฝังบ้าง เผาบ้าง โดยเฉพาะสมภาร (ถ้าตาย) กต้็องท�ากนัเอกิเกริก 
พิสดาร ทั้งเชื่อว่าวิญญาณ เมื่อเข้าใจว่าเป็นผี มันต้องอาศัยอยู่วัดร้างเหล่านี้มากกว่า 
แห่งอืน่ๆ ดงัน้ัน จึงเกิดความหวาดเสยีวทีเ่ป็นนิสยัของคนไทย ท�าให้นึกถงึว่าวดัร้างน้ัน 
น่ากลัว จึงเป็นเหตุให้ผลดีของนักปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่ง ท�าให้จิตของบุคคลผู้เข้ามา 
อยูว่ดัร้าง บงัเกิดความหวาดเสยีวตามนิสยัแห่งความเชือ่ถอื และเป็นผลท�าให้เกดิความ 
สงบเงียบในใจขึ้นได้” เป็นที่น่าสังเกตว่า วัดร้างแต่ละแห่งมักจะมี “พระธาตุ” ตาม
ภาษาท้องถิ่นนั้นก็คือ “เจดีย์” ที่เราเรียกกันทั่วไป

หลวงปู่ม่ันเคยมาพักจ�าพรรษาที่วัดพระธาตุจอมแจ้ง ในเขตอ�าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ตอนนั้นยังเป็นวัดร้างอยู่บนดอยที่ห่างไกลจาก
บ้านผู้คน มาในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ท่านได้ย้อนกลบัมาจ�าพรรษาทีว่ดัแห่งน้ีอกีคร้ัง มพีระ 
ลูกศิษย์มาพักจ�าพรรษาด้วยหลายองค์ รวมทั้งหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ด้วย

ในหนังสือประวัติของหลวงปู่พรหม เขียนไว้ว่า 

“ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ได้พกัจ�าพรรษาทีว่ดัพระธาตจุอมแจ้ง  
บนดอยจอมแจ้ง อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นการพักจ�าพรรษาครั้งแรกกับ 
องค์หลวงปูม่ัน่ ภูริทตโฺต พระอาจารย์ใหญ่ นับเป็นยอดปรารถนาของท่านเลยทเีดียว  
ดงัน้ันภายในพรรษาน้ี หลวงปูพ่รหมได้ก�าลงัใจเป็นอย่างมาก ท่านตัง้ใจปฏิบตัธิรรม 
แบบมอบกายถวายชวีติทเีดยีว ในพรรษาน้ีมหีมูค่ณะพกัจ�าพรรษาอยูด้่วยกนั ๖ องค์  
ได้แก่ ๑. หลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต ๒. หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ๓. หลวงปูข่าว อนาลโย  
๔. พระอาจารย์มนู ๕. พระอาจารย์ค�า และ ๖. หลวงปู่พระมหาทองสุก สุจิตฺโต 
(พระครูอุดมธรรมคุณ)” 

ครูบาอาจารย์ผู้เป็นศิษย์บอกเล่าต่อกันมาว่า หลวงปู่พรหมท่านได้ถือภาคแห่ง
การปฏิบัติธรรมหักโหมขั้นอุกฤษฏ์ก็ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ นี้เอง
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สมัยแรกทีม่าอยูใ่กล้ชิดกบัหลวงปูม่ั่นใหม่ๆ หลวงปูพ่รหมเคยตัง้ใจปฏิบตัธิรรม 
ขั้นอุกฤษฏ์ โดยถือเพียงอิริยาบถ ๓ คือ ยืน เดิน นั่ง งดเว้นการนอน ไม่ยอมให้ 
หลงัแตะพืน้เลย ในคร้ังน้ัน ท่านถกูหลวงปูม่ัน่ห้ามไว้ เพราะเป็นการปฏิบตัทิีห่กัโหม
เกินก�าลังร่างกายจะสู้ไม่ไหว ท่านแนะน�าให้เดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกจิตก่อน จนเมื่อ
ก�าลงัจิตแก่กล้าแล้ว จึงค่อยมาเร่งท�าความเพยีรอย่างหนักหน่วงในภายหลงั ท�าอย่างน้ี 
ผลประโยชน์จึงบังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

มาในพรรษาน้ี หลวงปูพ่รหมท่านมคีวามม่ันใจเตม็ทีแ่ละเกดิก�าลงัใจอย่างมาก
ทีจ่ะมีครูบาอาจารย์ผู้เลศิแตกฉานในทางธรรมมาพกัจ�าพรรษาอยูใ่นสถานทีเ่ดียวกนั
อีกด้วย หลวงปู่พรหมได้เร่งท�าความเพียรอย่างเต็มที่ โดยถืออิริยาบถ ๓ ประการ
ได้แก่ ยนื เดนิ น่ัง ตลอดไตรมาส การน่ังสมาธกิน็าน เวลาเดินจงกรมมคีวามรูส้กึว่า 
ตวัลอยไปเร่ือย คล้ายกบัเท้าไม่แตะพืน้ รู้สกึตวัเบา การเดินแต่ละคร้ังนับเป็นเวลานาน 
หลายๆ ชั่วโมง ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย และไม่เบื่อหน่าย

ด้วยความพยายามดังที่กล่าวมานี้ เมื่อออกพรรษา ท่านจึงได้รับค�าชมเชยจาก
องค์หลวงปูม่ั่นต่อหน้าเพือ่นพระด้วยกนัว่า “ท่านพรหม เป็นผู้ทีม่คีวามพากเพยีรสงูยิง่  
มคีวามตัง้ใจแน่วแน่ ได้ประพฤตปิฏิบตัธิรรมอย่างเคร่งครัดทีส่ดุ เป็นตวัอย่างทีด่แีก่ 
พระภิกษุทั้งหลายควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง”

ในปีนั้น หลวงปู่พรหมมีอายุ ๔๘ ปี พรรษา ๑๐

เมือ่ออกพรรษาแล้ว ทัง้หลวงปูม่ัน่และพระลกูศษิย์ ต่างกแ็ยกย้ายกนัไปเทีย่วหา 
วิเวกในถิ่นต่างๆ ตามความสนใจของแต่ละองค์
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คําสอนของหลวงปู่มั่นที่วัดพระธาตุจอมแจ้ง

ในพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ทีว่ดัพระธาตจุอมแจ้งน้ี หลวงปูม่ัน่ได้เค่ียวเข็ญศษิย์
แต่ละองค์ให้ปฏิบตัธิรรมอย่างเตม็ที ่มกีารเทศน์อบรมตลอดพรรษา หลวงปูพ่ระมหา
ทองสกุ สจิุตโฺต ทีไ่ด้ร่วมจ�าพรรษาอยูด้่วย ได้สรุปค�าสอนของหลวงปูม่ัน่ในพรรษาน้ี 
ออกเป็นข้อๆ ดังนี้ 

“....ในปีนี้ ท่านพระอาจารย์มั่นได้พาท�าความเพียรเป็นกรณีพิเศษ และท่านได้
อธิบายข้อปฏิบัติและปฏิปทาต่างๆ มากมาย เช่น

๑. การปฏิบัติทางใจ ต้องถือการถ่ายถอนอุปาทานเป็นหลัก
๒. การถ่ายถอนนั้น ไม่ใช่ถ่ายโดยไม่มีเหตุ ไม่ใช่ท�าเฉยๆ ให้มันถ่ายถอนเอง
๓. เหตแุห่งการถ่ายถอนน้ัน ต้องสมเหตสุมผล ท่านอ้างเอาพระอสัสชแิสดงใน 

ธรรมข้อที่ว่า 

  เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา  เตส� เหตุ ตถาคโต
  เตสญฺจ โย นิโรโธ จ  เอว� เวที มหาสมโณ

ธรรมทัง้หลายเกดิมาจากเหต ุธรรมทัง้หลายเหล่าน้ันดับไปเพราะเหต ุพระมหา
สมณะ (คือพระพุทธเจ้า) มีปกติตรัสดังนี้

๔. เพือ่ให้เข้าใจว่า การถ่ายถอนอปุาทานน้ัน มิใช่ไม่มเีหตแุละไม่สมควรแก่เหตุ  
ต้องสมเหตุสมผล
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๕. เหตุ ได้แก่ การสมมติบัญญัติขึ้น แล้วหลงตามอาการนั้น เริ่มต้นด้วยการ
สมมติตัวของตนก่อน พอหลงตัวเราแล้วก็ไปหลงผู้อื่น หลงว่าเราสวยแล้วจึงไปหลง 
ผู้อ่ืนว่าสวย เม่ือหลงตัวของตัวเองและผู้อื่นแล้วก็หลงพัสดุข้าวของนอกจากตัว  
กลับกลายเป็นราคะ โทสะ โมหะ

๖. แก้เหตุ ต้องพิจารณากรรมฐาน ๕ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ด้วยสามารถ
แห่งก�าลงัของสมาธ ิเมือ่สมาธขิัน้ต�า่ การพจิารณากเ็ป็นฌานข้ันต�า่ เมือ่เป็นสมาธข้ัินสงู 
พิจารณาเป็นฌานขั้นสูง แต่ก็อยู่ในกรรมฐาน ๕

๗. การสมเหตผุล หมายถงึ คันทีไ่หนต้องเกาทีน้ั่นถงึจะหายคนั คนตดิกรรมฐาน ๕  
หมายถึงหลงหนังเป็นที่สุด เรียกว่าหลงกันตรงนี้ ถ้าไม่มีหนังคงจะหนีกันแทบตาย 
เมื่อหลงที่นี้ก็ต้องแก้ที่นี้ คือเมื่อก�าลังสมาธิพอแล้ว พิจารณาก็เห็นตามความเป็นจริง 
เกิดความเบื่อหน่าย เป็นวิปัสสนาญาณ

๘. เป็นการเดนิอริยสจัจ์ เพราะเป็นการพจิารณาตวัทกุข์ ดงัทีพ่ระองค์ทรงแสดงว่า  
ชาติปิทุกข์ ชราปิทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณัมปิทุกข์ ใครเกิด ใครแก่ ใครเจ็บ ใครตาย 
กรรมฐาน ๕ เป็นต้น ปฏสินธ ิเกดิมาแล้ว แก่แล้ว ตายแล้ว จึงชือ่ว่า พจิารณากรรมฐาน 
เป็นทางพ้นทุกข์ เพราะพิจารณาตัวทุกข์จริงๆ 

๙. ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ เพราะมาหลงกรรมฐาน ๕ ยึดมั่นจึงเป็นทุกข์ 
เมื่อพิจารณาก็ลงได้ เพราะเห็นตามความเป็นจริง สมกับค�าว่า รูปสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ  
เวทนายป ินพิพฺินทฺติ สญฺญายป ินพิฺพินทฺติ วญิฺญาณสมฺปึ ินพิพฺินฺทต ิเมือ่เบื่อหน่าย 
ในรูป (กรรมฐาน ๕) เป็นต้นแล้ว ก็คลายความก�าหนัด เมื่อเราพ้น เราก็ต้องมีญาณ 
ทราบชัดว่าเราพ้น

๑๐. ทุกขนิโรธ ดับทุกข์ เมื่อเห็นกรรมฐาน ๕ เบื่อหน่าย ชื่อว่า ดับอุปาทาน
ความยดึมัน่ถอืม่ัน เช่นเดียวกบัท่านสามเณรสมุนะ ศิษย์ท่านพระอนุรุทธ์ พอปลงผม
หมดศีรษะ ก็ส�าเร็จพระอรหันต์
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๑๑. ทกุขาคมนีิปฏปิทา ทางไปสูท่ีด่บั คอืการเป็นปัญญาสมัมาทฏิฐ ิปัญญาเหน็ชอบ  
เหน็อะไร เหน็อรยิสจัจ์ ๔ อริยสจัจ์ ๔ ได้แก่อะไร ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค การเหน็จริง 
แจ้งประจักษ์ด้วยสามารถแห่งสัมมาสมาธิ ไม่หลงติดสุข มีสมาธิเป็นก�าลัง พิจารณา
กรรมฐาน ๕ ก็เป็นองค์มรรค

หลัก ๑๑ ประการนี้กว้างขวาง ท่านพระอาจารย์มั่นท่านแสดงกว้างขวางมาก 
หลวงปู่พระมหาทองสุก ท่านก็บันทึกย่อๆ ไว้เพื่อจะเป็นแนวทางปฏิบัติของท่าน 
เพราะเป็นสิ่งส�าคัญทั้งศึกษาและปฏิบัติ มิใช่ศึกษาอย่างเดียว

ปฏปิทาท่านพระอาจารย์มัน่แนะว่า การฉันหนเดยีว การฉันในบาตร การบณิฑบาต  
การปัดกวาดลานวดั การปฏิบตัอิปัุชฌาย์อาจารย์ การอยูป่่าวเิวก เป็นศลีวตัรอนัควรแก่ 
ผู้ฝึกฝนขั้นอุกฤษฏ์จะพึงปฏิบัติ

หลงัออกพรรษาปีน้ันแล้ว ต่างองค์ต่างกแ็ยกย้ายกันไปบ�าเพญ็เพยีรตามอธัยาศัย
ของแต่ละองค์ ในส่วนของหลวงปูพ่ระมหาทองสกุ ท่านเกดิอาการไข้มาลาเรียก�าเริบขึน้  
จึงไปรักษาตวัทีจั่งหวดัเชยีงราย พอหายดแีล้ว ท่านกก็ลบัมาทีว่ดัพระธาตจุอมแจ้งอกี  
ไม่มีใครเหลืออยู่สักองค์เดียว ทุกๆ องค์ต่างไปวิเวกหมด ท่านจึงมาอยู่องค์เดียว 
กลางคนื เสอืชมุมาคอยรบกวนอยู่ตลอดเวลา มาหาท่านใกล้ๆ แต่มันกไ็ม่ได้ท�าอะไร
มาคอยจ้องๆ มอง แล้วก็หายไป ท่านบอกว่า “ครั้งแรกก็ท�าให้เกิดความเสียวๆ อยู่ 
แต่พอเคยกันเสียแล้วก็เฉยๆ”
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บางเหตุการณ์ที่สํานักสงฆ์บ้านแม่กอย

ส�านักสงฆ์บ้านแม่กอย หรือวัดร้างป่าแดง ที่หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ เคยเป็น
หวัหน้าส�านักในพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๘๑ และหลงัจากน้ันอีกหลายเดอืน เมือ่มีพระธดุงค์
องค์อืน่มาแทน ท่านกจ็ะเดนิทางไปพกัวเิวกทีอ่ืน่ จากการตดิตามศกึษาเหน็ว่า หลงัจาก 
ที่หลวงปู่มั่นกลับภาคอีสานไม่นาน หลวงปู่พรหมก็ย้ายจากสถานที่แห่งนี้ องค์ที่มา 
เป็นหัวหน้าส�านักต่อจากนี้ ก็เป็นหลวงปู่ขาว อนาลโย และหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ 
(จากบนัทกึของพ่อครูหนานปวงค�า ตุย้เขยีว ผู้เช่ียวชาญภาษาและวฒันธรรมล้านนา)

หลงัจากปี พ.ศ. ๒๔๘๕ พระธดุงค์ลกูศษิย์หลวงปูม่ัน่ส่วนใหญ่กลบัภาคอสีาน  
หรือไปตั้งส�านักอยู่ที่อื่น ปล่อยให้ส�านักสงฆ์บ้านแม่กอย กลับเป็นที่รกร้างตามเดิม 
ต่อมาภายหลังสถานที่ๆ เคยเป็นส�านักสงฆ์บ้านแม่กอยหรือวัดร้างป่าแดงนี้ ได้เกิด 
เป็นวัดใหม่ขึ้นมา ๒ วัด คือ วัดแม่กอยหรือวัดบ้าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  
กบัวดัป่าอาจารย์มัน่ (ภริูทตโฺต) หรือวดัป่า สงักดัคณะสงฆ์ธรรมยุต ทัง้สองวดัน้ีกลาย 
เป็นวัดพี่วัดน้อง มีเขตวัดติดกันส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งอยู่คนละฝั่งของล�าน�้าแม่กอย

ส�าหรับสถานที่ๆ เคยเป็นกุฏิของหลวงปู่พรหม รวมทั้งกุฏิที่พักของพระเณร 
องค์อืน่ๆ ปัจจุบนัอยูใ่นเขตของวดัแม่กอย ส่วนบริเวณทีเ่คยเป็นกฏุแิละทางเดนิจงกรม 
ของหลวงปูม่ัน่ อยูท่างฟากฝ่ังของวดัป่าอาจารย์มัน่ ในปัจจุบนัมกีารก่อสร้างพระมหา- 
ธาตุมณฑปอนุสรณ์บูรพาจารย์ฯ ขึ้นในบริเวณนั้น
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เร่ืองราวของสถานที่แห่งน้ีที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังถ่ายทอดต่อกันมา มีหลาย
เรื่องที่น่าสนใจ ดังนี้

เร่ืองแรก เกีย่วกบัความเป็นมาของสถานที ่ครูบาอาจารย์เล่าว่า สถานทีน้ี่เป็นทีเ่ก่า 
ของหลวงปู่มั่น คือในชาติหน่ึง หลวงปู่มั่นเคยเป็นหมูป่า มีแหล่งหากินในแถบน้ี  
หมูป่าตัวนั้นถูกนายพรานฆ่าตาย มาในชาตินี้ หลวงปู่มั่นได้กลับมาอยู่ในที่ถิ่นเดิม 
ของท่าน สถานที่ดังกล่าวก็คือบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งกุฏิและทางเดินจงกรมของท่าน 
ที่อยู่ทางฟากของวัดป่าอาจารย์มั่นในปัจจุบัน

เรื่องที่สอง ในช่วงที่หลวงปู่มั่นมาพ�านัก ได้มีวิญญาณของสามเณรและพี่สาว  
ได้มาหาท่าน เล่าให้ฟังว่า ได้ร่วมกนัสร้างพระเจดีย์ ไม่ทนัเสร็จกม็อีนัต้องตายเสยีก่อน  
ด้วยความเป็นห่วงเจดย์ี วญิญาณจึงวนเวยีนอยูแ่ถวน้ันเป็นเวลานานแล้ว วญิญาณได้  
ขอร้องให้หลวงปูม่ัน่ช่วยสร้างเจดีย์ต่อให้เสร็จด้วย หลวงปูม่ัน่ได้เทศน์สอน ๒ วญิญาณ 
น้ันให้คลายความตดิยดึแล้วไปเกดิในภพภมิูทีค่วรจะไป ด้วยความเมตตา ท่านจึงได้ 
น�าเอาก้อนอฐิซากเจดย์ีมาเรียงเป็นทางเดนิจงกรม แล้วอทุศิบญุกศุลไปให้ดวงวญิญาณ 
คู่น้ัน ทางเดินจงกรมที่ว่าน้ียังมีอยู่ รวมทั้งฐานที่เคยเป็นที่ตั้งของเจดีย์ก็ได้รับการ
ก่อสร้างขึน้มาใหม่ น�าโดย หลวงพ่อจ�ารัส จิรว�โส เจ้าอาวาส ล�าดับที ่๓ ของวดัป่าอาจารย์ม่ัน  
พระเจดีย์ที่ว่าน้ีก็คือ พระมหาธาตุมณฑปอนุสรณ์บูรพาจารย์ พระกรรมฐานสาย 
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า พระมหาธาตุมณฑปอนุสรณ์บูรพาจารย์ฯ 
ทุกวันนี้

เรื่องที่สาม เกี่ยวกับธรรมนิมิตของหลวงปู่มั่น

เร่ืองน้ีเกดิขึน้หลงัจากทีห่ลวงปูม่ัน่รับนิมนต์ทีจ่ะกลบัภาคอสีานแล้ว น�ามาเปิดเผย 
โดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร โดยยกค�ากล่าวของหลวงปู่มั่นมาเล่าต่อดังนี้ 

“...เรามาอยูเ่ชยีงใหม่ โดยเฉพาะได้ใช้ความเป็นอยูใ่นป่าเป็นส่วนมาก เพราะมทีี่ 
ควรแก่การวเิวกมาก ผลจากการพจิารณาถงึความเสือ่มความเจริญของพระพทุธศาสนา 
ในเร่ืองของการปฏิบตัทิางกรรมฐานก็ปรากฏเป็นธรรมนิมติว่า เราได้เดินทางไปตามทาง 
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ซึ่งขณะนั้นเตียนโล่งสะอาด ขณะที่เราเดินไปนั้น ปรากฏว่ามีพระภิกษุสามเณรเดิน
ตามเรามาเป็นอันมาก ดูเป็นแถวยาวเหยียด เมื่อเดินไปและเดินไปก็ปรากฏต่อไปว่า  
พระภิกษุสามเณรเหล่าน้ันเป็นพระเถระผู้ใหญ่และผู้น้อยต่างก็เดินไปคนละทาง  
บ้างก็แยกไปทางซ้าย บ้างก็แยกไปทางขวา บ้างก็ล�้าหน้าเดินไปอย่างไม่เกรงใจ 
ดูพลุกพล่านไป...”

เมื่อลูกศิษย์ได้กราบเรียนถามความหมาย หลวงปู่มั่นได้อธิบายว่า

“...ในกาลต่อไปข้างหน้าน้ี จะมีผู้นิยมท�ากรรมฐานภาวนากนัมากขึน้ กบัจะมีการ
ตัง้ตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานภาวนากนัมาก การตัง้ตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐาน 
ภาวนานั้น ก็จะมีทั้งมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ คือต่างก็จะสอนไปตามความเข้าใจ
ของตน จนถึงกับน�าเอาการตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานภาวนาบังหน้า แล้วก ็
ด�าเนินการไม่บริสทุธิด้์วยประการต่างๆ ผลทีเ่กดิขึน้จึงไม่เป็นผลเท่าทีค่วร แต่บางพวก 
ก็ดีเพราะยังเดินตามเราอยู ่น้ีมไิด้หมายความว่าเราเป็นผู้วเิศษ แต่การด�าเนินของเราน้ัน 
ได้ท�าไปโดยความบริสทุธิใ์จ มุ่งเพือ่ความพ้นทกุข์ โดยปฏปิทาน้ีกท็�าให้ได้ผลทัง้ตนเอง 
และศิษยานุศิษย์ตลอดมา การต่างคนต่างตั้งตนเป็นอาจารย์น้ันย่อมท�าให้เสียผล 
เพราะท�าให้เกดิความลงัเลแก่ผู้จะเข้ามาเรียนกรรมฐานภาวนาว่าจะถอืเอาอาจารย์ไหน 
จึงจะถูก...”

น้ีเป็นบางเหตุการณ์ที่เกิดที่ส�านักสงฆ์บ้านแม่กอยในช่วงที่หลวงปู ่พรหม  
จิรปญุโฺญ เป็นหวัหน้าส�านัก องค์หลวงปูท่ราบเร่ืองต่างๆ น้ีด ีอยูท่ีว่่าท่านจะน�ามาเล่า 
ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังกันหรือไม่เท่านั้น
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การธุดงค์เข้าพม่าครั้งที่สอง

เท่าทีไ่ด้ศกึษาประวตัหิลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ มาถงึตอนน้ี สามารถบอกได้ว่าท่าน 
ได้ธุดงค์เข้าไปในเขตพม่า ๒ ครั้ง ครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ธุดงค์ไปพร้อม 
กับหลวงปู่ชอบ €านสโม ดังได้เสนอมาแล้ว กับการไปครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ประวัติ 
ของหลวงปู่เกี่ยวกับการเดินธุดงค์เข้าพม่าคร้ังที่สองน้ียังมีความสับสน ไม่ชัดเจน  
อยู่อย่างน้อย ๒ ประเด็น

๑. เกี่ยวกับปี พ.ศ. ของการธุดงค์ มีแตกต่างกันเป็น ๒ นัย

นัยแรก ในหนังสือประวัติของท่านระบุว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ หลวงปู่พรหม 
ได้จ�าพรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่นเป็นคร้ังแรกที่วัดพระธาตุจอมแจ้ง อ�าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชยีงราย มพีระสงฆ์จ�าพรรษาร่วมกนั ๖ องค์ ดงัทีน่�าเสนอมาแล้วและได้สรุป 
เหตกุารณ์หลงัออกพรรษาปีน้ันว่า “เมือ่ออกพรรรษาแล้ว กไ็ด้เทีย่วแยกย้ายกนัไปวเิวก
ในถิน่ต่างๆ ส่วนท่านอาจารย์พรหม จิรปญุโฺญ ได้ไปทางเหนือ ถงึเมอืงโต่น เมอืงหาง  
เขตแคว้นเมืองตุง ท่านได้พักท�าความเพียรอยู่ที่ถ�้าปุ้มเป้ ใกล้เขตเมืองน้ี ท่านได ้
จ�าพรรษาทีถ่�า้น้ีหน่ึงพรรษา ได้บ�าเพญ็สมณธรรมโดยสะดวกสบายด ีไม่มีการตดิขดั
ในทางภาวนามาบ�าเพ็ญจิตใจ” โดยนัยนี้หมายความว่า หลวงปู่พรหมธุดงค์เข้าพม่า
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ และจ�าพรรษาที่พม่า ๑ พรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ 
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ส่วนนัยที่สอง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ หลวงปู่พรหมได้ร่วมจ�าพรรษาครั้งที่สอง 
กับหลวงปู่มั่นที่ส�านักสงฆ์บ้านแม่กอย และท่านรับภาระเป็นหัวหน้าส�านัก โดยนัยนี้  
ท่านจึงธดุงค์เข้าพม่าในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ หลงัจากทีห่ลวงปูม่ัน่เดนิทางกลบัภาคอสีานแล้ว 
ดงัน้ัน ในพรรษาปีต่อไปคอืปี พ.ศ. ๒๔๘๒ หลวงปูพ่รหมน่าจะจ�าพรรษาในประเทศ
พม่า 

๒. เกี่ยวกับสถานที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุด ในประเด็นน้ีก็เช่นกัน ยังมีข้อมูลที่ 
แตกต่างกนัเป็นสองนัย นัยแรก ข้อมลูทีว่่ามาจากศษิย์ใกล้ชดิบอกว่า “หลวงปูพ่รหม 
ท่านบรรลธุรรมทีถ่�า้ปุม้เป้ ในเขตประเทศพม่า” นัยทีส่อง จากท่านหลวงตาพระมหาบวั 
ญาณสมปฺนฺโน กล่าวเพยีงกว้างๆ ว่า “...หลวงปูพ่รหมไปส�าเร็จทีเ่ชียงใหม่ ท่านไปสิน้สดุ 
ทีเ่ชยีงใหม่... และจากหลวงพ่อค�าบ่อ €ติปญโฺญ บอกว่า “หลวงปูพ่รหม ได้ผ่านแดน 
พ้นทุกข์ที่โหล่งขอด (อ�าเภอพร้าว เชียงใหม่)”

ข้อมูลจากแต่ละแหล่งที่ได้มาอาจไม่ตรงกันได้ รวมทั้งมีส่วนที่เหลื่อมๆ เกยๆ  
กันอยู่บ้าง ก็เป็นเร่ืองธรรมดา ทัง้น้ีเพราะเป็นเหตกุารณ์ทีผ่่านมามากกว่า ๗๐ ปีแล้ว  
ไม่มีการจดบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน เป็นเพยีงการบอกเล่าด้วยวาจาต่อๆ กนัมา แต่เน้ือหา 
สาระที่เป็นเรือ่งหลักๆ ในประวัติของหลวงปู่กถ็ือวา่ไมข่ัดแย้งกัน สามารถสงเคราะห์
ไปด้วยกันได้
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หลงทาง-อดอาหาร ๑๒ วัน

หลวงปู่พรหมเล่าให้คุณครูชาย (ลูกศิษย์ที่บ้านดงเย็น) ฟังว่า

“พอบวชได้ ๓ พรรษา มจิีตใจว้าวุน่มาก อยากจะสกึมาก หลวงปูต่ัง้ใจว่าจะต้อง 
หนีให้พ้น จะต้องไม่สกึ ต้องไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์คอืหลวงปูม่ัน่ ภูริทตโฺต ซึง่ในขณะน้ัน 
ท่านก�าลงัแสวงวเิวกอยู่ทางภาคเหนือ หลวงปูพ่รหมจึงเดนิทางข้ึนเหนือมุ่งหน้าสูจั่งหวดั 
เชียงใหม่ พอพบหลวงปู่มั่น ได้อยู่กับหลวงปู่มั่น ฟังธรรม และมีโอกาสได้ปรนนิบัติ
และจ�าพรรษาที่วัดที่หลวงปู่มั่นมอบหมายเปลี่ยนไปตามที่หลวงปู่มั่นเห็นสมควร

อยู่กบัหลวงปูม่ัน่ประมาณ ๑๐ ปี จึงขออนุญาตหลวงปูม่ั่นเดนิทางไปธดุงค์จังหวดั 
เชียงราย และจ�าพรรษาที่จังหวัดเชียงราย ๑ ปี เมื่อออกพรรษาแล้ว จึงออกธุดงค์
ไปประเทศพม่า โดยเดินทางขึ้นภูเขามีชื่อว่า “ภูเขาควาย”

พอถึงยอดเขาสูง ท่านก็หลงทาง แต่ท่านจ�าได้ว่าเส้นทางนี้ท่านเคยเดินธุดงค์
มาก่อนแล้ว ไม่น่าจะหลงทางเลย เดินไปๆ ก็กลับมายังที่เดิม เป็นอย่างนั้นอยู่นาน 
หาทางออกไม่ได้เลย และได้บอกกับตัวท่านเองว่า “เอาละ โสสุดแล้วเรา” (ถึงที่สุด 
แล้วเรา) หลวงปู่จึงยึดถ�้าแห่งน้ันเป็นที่พักและปฏิบัติธรรม ที่ปากถ�้ามีน�้าหยดลง 
จากหนิเป็นสายตลอดเวลา และมแีอ่งหนิเลก็ๆ รองรับน�า้ และแอ่งหนิเลก็ๆ น้ี น�า้ไม่เคย 
เตม็สกัท ีทัง้ๆ ทีน่�า้หยดลงตลอดเวลา แต่ปริมาณของน�า้อยูเ่ท่าเดมิ หลวงปูไ่ด้อาศยัน�า้ 
ในแอ่งหินนี้ดื่มและเช็ดตัว
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ตลอดเวลา ๑๒ วนั ทีท่่านอาศยัอยูป่ฏบิตัธิรรมในถ�า้น้ี ท่านไม่ได้ฉันอาหารเลย  
เพียงแต่มีน�้าดื่มเท่าน้ัน แต่ร่างกายของท่านไม่มีความรู้สึกเมื่อยล้าหรือรู้สึกหิวเลย  
การปฏิบัติภาวนาก็เป็นไปด้วยดี จิตใจสงบมาก รู้เห็นธรรมะ และตัวเบาสบาย 

ในวนัที ่๑๓ กม็ ี“บงับด” มาใส่บาตรให้ท่าน ซึง่มข้ีาว ๑ ป้ัน มปีลาขาวไม่มเีกลด็ ๑ ตวั  
ท่านได้ฉันอาหารน้ันเป็นมื้อแรก อาหารที่เทวดาใส่บาตรน้ันมีรสชาติหอมหวาน 
เอร็ดอร่อยมาก ฉันหมดกอ็ิม่พอด ีจิตใจสงบ การปฏิบตัภิาวนากเ็ป็นไปด้วยดี มคีวาม 
สว่าง พจิารณาธรรมะได้ชดัเจน เมือ่ประสบกบัเหตกุารณ์เช่นน้ัน หลวงปูก่ห็วนนึกถงึ
พระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์ คือองค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

ต่อมาเมือ่ถึงวนัที ่๑๗ หลวงปูก่เ็หน็ช่องทาง ท่านเล่าว่าเป็นช่องทางให้เดินกลบั 
หลวงปู่เดินไปตามช่องทางนั้น จนกระทั่งพบกับครอบครัวชาวเขาชาวพม่า ๔ หลังคา
เรือน พวกเขาใส่บาตรท่าน และท่านได้พักอยู่กับพวกเขา ๒ คืน ชาวเขาได้บอกทาง
ให้เดินกลับถึงวัดที่หลวงปู่ม่ันพักจ�าพรรษาอยู่ และได้เข้ากราบนมัสการหลวงปู่ม่ัน  
ในขณะน้ันมีพระอยู่สนทนาธรรมกับหลวงปู่มั่นหลายรูป แล้วหลวงปู่ม่ันได้ทักทาย
หลวงปูพ่รหมว่า “เป็นอย่างไรท่านพรหม เดินทางไกล ๓ ปี ได้อะไรมาบ้าง” หลวงปูพ่รหม  
ได้กราบเรียนหลวงปูม่ัน่ว่า “กระผมหายสงสยัแล้วตามทีพ่่อแม่ครูอาจารย์ได้สัง่สอน” 
หลวงปูม่ัน่ได้ชมเชยหลวงปูพ่รหมต่อหน้าพระภกิษทุีอ่ยู่ ณ ทีน้ั่นว่า “ให้เอาท่านพรหม 
เป็นตัวอย่าง”

ตอนทีห่ลวงปูเ่ล่าให้คณุครูชาย วงษ์ประชมุ ฟังน้ัน มีหลวงปูส่ภุาพ (ธมมฺปญโฺญ) 
หลวงปู่ลี (€ิตธมฺโม) พระอาจารย์สอน และสามเณรแนน อยู่ ณ ที่นั้นด้วย
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หลวงปู่มั่นสอนธรรมผ่านทางหูทิพย์

เรือ่งนีเ้ปน็เหตกุารณก์ารธดุงค์ในพม่าของ หลวงปูพ่รหม จริปุญฺโญ ทีเ่ขยีนใน
หนังสือ “บูรพาจารย์ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ” บอกว่าเป็นค�าบอกเล่าจาก 
หลวงปูอ่�า่ ธมมฺกาโม วดัป่าเขาเขยีว อ�าเภอเนินมะปราง จังหวดัพษิณโุลก ศษิย์อาวโุส 
องค์หนึ่งของหลวงปู่พรหม ดังนี้

“เมือ่ออกพรรษา (ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ทีว่ดัพระธาตจุอมแจ้ง) แล้ว ได้เทีย่วแยกย้ายกนั 
ไปวิเวกในถิน่ต่างๆ หลวงปูพ่รหมกราบขออนุญาตท่านพระอาจารย์ม่ันเดนิธดุงค์วเิวก
ทางเหนือ ถึงเมืองโต่น เมืองหาง เขตแคว้นเมืองเชียงตุง ไปทางพม่า

ท่านไปองค์เดยีว ขึน้ ๓ ดอย ลงมาเจอชาวพม่า ม ี๔ หลงัคาเรือน อาชพีเขาฝืดเคอืง  
เขาทุกข์ยาก ตักขี้ยางใส่ขอนดอก (ไม้ขอนที่ผุ) ท�าขี้ไต้ไปขาย ชาวพม่าบอกกับ 
หลวงปู่พรหมว่า “ให้ตุ๊เจ้าอยู่จ�าพรรษาด้วยก็จะรับรองเลี้ยงตลอด ๓ เดือน”

ท่านได้พักท�าความเพียรอยู่ที่ถ�้าปุ้มเป้ใกล้เขตเมืองตุง ปรากฏว่ามีกระดูกพระ 
องค์หน่ึงทีม่รณภาพไปแล้วอยูภ่ายในถ�า้ ซึง่ถ�า้น้ีมีทางเข้าอยูท่างเดยีว มีทางเดนิจงกรม 
ได้ ๔๐ ก้าว หลวงปูพ่รหมจ�าพรรษาทีถ่�า้น้ี ๑ พรรษา ได้บ�าเพญ็สมณธรรมโดยสะดวก 
สบาย ไม่มีการติดขัดในการภาวนา ท่านเร่งความเพียร

ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ทางเชียงใหม่เข้ามาทางหูทิพย์บอกหลวงปู่พรหมว่า  
“ท่านพรหมๆ อย่างเพิ่งเร่งพิจารณาม้างกาย ท�าให้มันละเอียดสักหน่อย” ท่านพระ 
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อาจารย์ม่ันต้องการให้หลวงปูพ่รหมพจิารณากายให้ละเอยีด ถ้าพจิารณาไม่ละเอยีด 
กพ้็นทกุข์ได้อยูแ่ต่ไม่มอีภญิญา ท่านพระอาจารย์มัน่บอกต่อไปว่า กระดกู ให้ท่านท�า 
ทุกข้อ กระดูก ๓๐๐ ท่อน ให้พิจารณาเนื้อ หนัง ผม ขน ฯลฯ แต่หลวงปู่พรหม
กล่าวว่า “เอาตวัพ้นทกุข์กพ็อ” ท่านสิน้ทกุข์อยูใ่นถ�า้ แต่ไม่แตกฉาน ท่านระลกึชาตไิด้ 
ไม่มากนัก ท่านว่าอดีตชาติท่านเคยเป็นนกขาบ (นกตะขาบ) ในถ�้าปุ้มเป้

ท่านก�าหนดดูท่านพระอาจารย์มั่น เวลาท่านพระอาจารย์มั่นเทศน์ ธรรมผุดขึ้น  
ท่านเทศน์ตามธรรมผุดขึ้น แต่หลวงปู่พรหมไม่มี ท่านเป็นสุกขวิปัสสโก ผู้เจริญ
วิปัสสนาล้วน พ้นทุกข์อยู่ แต่ไม่มีเคร่ืองใช้ กายไม่ละเอียด พ้นทุกข์ได้น้ันเป็น 
สุกขวิปัสสโก ไม่มีเครื่องใช้ แต่ก็สามารถพ้นทุกข์

ส่วนเตวิชโช ผู้ได้วชิชา ๓ อภญิญา ๖ เหาะได้ ผู้แตกฉานปฏิภาณ ท่านอาจารย์ 
มหาบวัท่านแตกฉาน ไปองักฤษเขาถาม “สตัว์เดรัจฉานพ้นทกุข์ได้ไหม” ท่านอาจารย์
มหาบวัตอบว่า “ไม่ได้ เพราะสตัว์เดรัจฉานไม่มีสตปัิญญา” ท่านแก้เกมไม่มตีดิ หลวงปู่ 
พรหม ท่านว่าอย่างนี้ “คา (ติด) ค�าพูดอยู่ แต่ข้อปฏิบัติพ้นทุกข์บ่คา” 
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พบสิ่งแปลกๆ มหัศจรรย์มากมาย

เร่ืองน้ีคดัลอกมาจากหนังสอื “ตามรอยพระอาจารย์พรหม จิรปญุโฺญ พระอรหนัต์ 
แห่งบ้านดงเย็น” เขียนไว้ดังนี้

“สมยัทีห่ลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านเทีย่ววเิวกอยูก่ลางป่าเขา ท่านได้พบกบัสิง่
แปลกๆ และอศัจรรย์มากมาย แต่ท่านไม่สามารถเล่าให้ละเอยีดลงไปได้ ไม่ว่าสถานที่ 
เวลา ปี ใดๆ ไม่สามารถก�าหนดชีว้ดัลงไปได้เลย นอกเสยีจากการประพฤตปิฏิบตัธิรรม
ของท่านเท่าน้ัน ท่านเดินธดุงค์บกุป่าฝ่าดงไปในทีต่่างๆ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ  
ท่านเดินตลอดวันตลอดคืนก็ไม่พบปะบ้านช่องเรือนชานของผู้คน ในเวลาที่ต้อง 
ผจญทุกข์เช่นน้ี ท่านมีแต่ความอดอยากทรมานเสียมากกว่าความอิ่มกายสบายใจ  
ท่านต้องทนต่อความหวิโหยอ่อนเพลยีทัง้น้ีเพราะหลงทาง ท่านต้องนอนค้างอยูก่ลางป่า 
กลางเขา เฉพาะการเดินธดุงค์ในช่วงออกไปทางประเทศพม่าเป็นความยากล�าบากมาก 
เมื่อคราวเดินวิเวก เพราะทางที่ไปนั้นมีแต่สัตว์ป่านานาชนิด เช่น พวกเสือ และงูพิษ 
ที่ไม่ยอมกลัวคน บางครัง้ก็ต้องปลงอนิจจงัต่อความทุกข์ที่ต้องทรมานสุดแสนจะทน 
และมีชีวิตสืบต่อไปวันข้างหน้า เมื่อนึกปลงใจตัวเองแล้ว ก็ดูเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆ  
ในร่างกายน้ันมันจะหยุดสุดสิ้นลงไปพร้อมๆ กัน ลมหายใจก็เหมือนขาดตอนที่ 
ต่อเนื่องกัน นี่เป็นเครื่องถ่วงทรมานกายใจตอนนั้น แต่ในที่สุดมันก็พอทนอยู่ต่อไป
ได้อกีตามเหตกุารณ์และวนัเวลาผ่านไป อยูเ่พือ่ธรรมะ แม้ไปกย็งัมีธรรมะคูก่บัจิตใจ
ไม่เอนเอียงหวั่นไหวเลย”
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บรรลุธรรมที่พม่าหรือที่เชียงใหม่

ประเด็นค�าถามที่ว่า “หลวงปู่พรหมบรรลุธรรมในเขตพม่าหรือที่เชียงใหม่”  
ดังที่เคยถามมาแต่ต้น ลูกศิษย์บางท่านบอกว่าท่านบรรลุที่ถ�า้ปุ้มเป้ในเขตพม่า แต ่
ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าในเมืองไทย ผมจะยกค�าบอกเล่าของ หลวงพ่อค�าบ่อ  
€ิตปญฺโญ กับของท่านหลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน มาให้พิจารณา ณ ที่นี้

หลวงพ่อค�าบ่อ €ิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล ต�าบลโคกสี อ�าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร เป็นศิษย์ส�าคัญองค์หน่ึงได้อยู่ปฏิบัติหลวงปู่พรหมในพรรษาแรก 
ที่ท่านบวชคือปี พ.ศ. ๒๔๙๕

หลวงพ่อค�าบ่อเล่าว่า “ได้พิจารณาปฏิปทาของหลวงปู่พรหม ท่านเป็นพระที่
พูดน้อยมากแต่ท�ามาก เป็นผู้น�าในการกระท�ามากที่สุด การแนะน�าสั่งสอนจะน้อย  
การกระท�าจะมาก ท่านหลวงปูมุ่ง่หวงัตัง้ใจเพือ่ความพ้นทกุข์จริงๆ ซึง่จะหาใครเสมอ
เหมอืนท่านได้ยากมาก สมยัทีห่ลวงปูอ่ยูป่ระเทศพม่า หลวงปูข่าว หลวงปูแ่หวน เล่าให้ 
ฟังว่า มีฤาษีได้ปฏิบตัรัิบใช้ท่าน ฤาษีน้ีถอืศีล ๕ ศลี ๘ พอกลบัจากพม่ามาทีเ่ชียงใหม่  
โหล่งขอด อ�าเภอพร้าว ท่านปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจัง และไม่นอน ๓ เดือน หลวงปู่ 
ได้ขออนุญาตหลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต แต่หลวงปูม่ั่นได้กล่าวในเชิงให้สตว่ิา “...ท่านพรหม  
อย่าไปท�าอย่างนั้นเลย จะท�าให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแก่หมู่คณะ เพราะสังขารจะต้อง
พักผ่อนนอนหลับ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะท�าให้ล�าบากแก่หมู่คณะ...”

พอได้ยนิหลวงปูม่ัน่กล่าวเช่นน้ัน ท่านกเ็ลกิล้มความตัง้ใจ หลวงปูพ่รหมท่านมี 
ศรัทธา ความเพียรแก่กล้ามาก 
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หลวงพ่อค�าบ่อเล่าเร่ืองการบรรลุธรรมของหลวงปู่พรหมว่า “หลวงปู่พรหม 
หลวงปู่ขาว ท่านได้ผ่านแดนพ้นทุกข์ที่โหล่งขอด หลวงปู่ขาวเล่าว่า เวลาเดินจงกรม
เหมือนกับมีเทวดาบังคับให้เดิน ไม่เหน็ดไม่เหน่ือย ได้ท�าความเพียรอย่างจริงจัง 
เกิดปีติ หลวงปู่พรหมก็ท�านองนี้เหมือนกัน

ขณะน้ันหลวงปูม่ัน่ได้จ�าพรรษาที ่ป่าเมีย่งขนุป๋ัง หลวงปูพ่รหมไปกราบหลวงปูม่ั่น 
แล้วกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ไปอยู่อย่างนี้ท�าไม” หลวงปู่มั่นตอบว่า “มาอยู่ใช้กรรม” 
การอยู่ การฉัน ล�าบากมากที่สุด การท�ากระต๊อบก็น�าใบไม้มาสานกันพอได้อยู่

หลวงปูพ่รหมเวลาท่านท�าอะไร ท่านจะไม่กลวัตาย มนิีสยัเดด็ขาดมาก หลวงปู่ 
ท่านจะท�าประโยชน์เก้ือกูลแก่ตนเองและผู้อืน่มากทีส่ดุ ซึง่ผิดกบัหลวงปูแ่หวน ท่านจะ 
ไม่ก่อสร้างอะไรเลย หลวงปูแ่หวนจะไม่ด�าริในการก่อสร้างใดๆ ทัง้สิน้ หลวงปูพ่รหม 
ท่านจะเทศน์น้อยๆ สัน้ๆ บางทท่ีานเทศน์ว่า “ให้พจิารณาปฏสิงัขาโย” (พจิารณาการใช้  
การบริโภคปัจจัย ๔)

อุปนิสัยของหลวงปู่พรหม จะอยู่เฉยไม่ได้ ท่านจะท�าโน่นท�านี่ตลอดเวลา เป็น  
“วหิารธรรม” ขององค์หลวงปู ่ท่านจะท�าประโยชน์แก่ตนและผู้อืน่เป็นอนัมาก เล่ากนัว่า  
ท่านมีมีดเล่มเล็กๆ ๑ เล่ม ท่านฟันขอนยางขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้บันไดข้ามขอนยาง
นั้นขาดได้ นับได้ว่าท่านหลวงปู่เป็นพระที่มีศรัทธาความเพียรสูงยิ่งจริงๆ”

ส�าหรับท่านหลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ท่านก็ไม่ได้ชี้สถานที่ให้แน่ชัด
ลงไป ท่านเพียงแต่กล่าวรวมๆ ว่า “...ท่านไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่...” หรือ “... ได้ส�าเร็จ
ที่เชียงใหม่...” ซึ่งหมายถึงส�าเร็จที่ภาคเหนือก่อนเดินทางกลับภาคอีสานนั้นเอง

พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ ศาลากลางน�้า  
สวนแสงธรรม ถนนพทุธมณฑล สาย ๓ กรุงเทพฯ เมือ่วนัที ่๒๗ เมษายน พทุธศักราช  
๒๕๔๙ ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ดังต่อไป

“นี่หลวงปู่พรหมนะนี่ หลวงปู่พรหมไปส�าเร็จที่เชียงใหม่นะนี่ ท่านเล่าให้ฟังเอง  
ท่านไปสิน้สดุทีเ่ชยีงใหม่ ท่านใจเด็ดดอียูน่ะ ท่านเป็นพ่อค้ามีฐานะส�าคญัอยู ่ประกาศ
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ให้ทาน ๗ วนัหมด เพราะท่านเป็นพ่อค้า ลกูไม่มี อยูแ่ค่ผัวเมยีเท่าน้ัน แล้วมาปรึกษากนั 
ทัง้ผัวทัง้เมยี เราจะท�าอย่างไรสมบตัเิงินทองเรา กเ็ป็นพ่อค้าน่ีนะ มตีามฐานะบ้านนอก 
ก็เรียกว่ามีเป็นที่หน่ึงเลยละตามบ้านนอก แล้วจะท�าอย่างไร ตาย-เหล่าน้ีก็ไม ่
เห็นมี (ความหมาย) อะไร ไม่มีอะไรเป็นห่วงใยอะไร ลูกก็ไม่มี จะมอบให้ลูกให้เต้า 
ก็ไม่มี ตายแล้วสิ่งเหล่าน้ีมันก็เป็นเศษเป็นเดนไป ไอ้เราจะเป็นอย่างไรปรึกษากัน  
บวชเสียเป็นอย่างไร เลยเห็นดีด้วยกันเลยบวช ทางเมียก็ออกทางหนึ่ง ทางผัวก็ออก
ทางหน่ึง จนไปถงึพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่ทีเ่ชยีงใหม่ ได้ส�าเร็จมาจากเชยีงใหม่ ดจูะเป็น
เหมือนทางแม่ปั๋งเหมือนกันนะ 

ส�าหรับหลวงปู่ขาว ที่โรงขอดโรงแขดอะไร ท่านบอกเราแหละ อ�าเภอแม่แตง  
ดูว่าอย่างน้ัน ท่านอาจารย์ขาว-หลวงปูข่าว (ช่ือสถานทีค่อื ต�าบลโหล่งขอด อ�าเภอพร้าว  
เชยีงใหม่ อยูท่างเหนืออ�าเภอแม่แตง) ท่านเล่าให้ฟังอย่างเปิดเผย ท่านเสร็จสิน้มาแล้ว 
ตั้งแต่อยู่เชียงใหม่ มาก็มาพบกันที่บ้านนามน ตอนนั้นเราอยู่ที่บ้านนามนกับพ่อแม่
ครูอาจารย์มั่น”

มาถึงตอนนี้ก็สามารถสรุปได้ว่า หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ได้ส�าเร็จอรหันตภูมิ  
ตั้งแต่ครั้งที่ติดตามหลวงปู่มั่นมาวิเวกทางภาคเหนือ ก่อนจะเดินทางกลับภาคอีสาน 
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ส่วนสถานทีส่�าเร็จน้ัน อาจเป็นภายในถ�า้ปุม้เป้ ในเขตประเทศพม่า  
หรือแถวต�าบลโหล่งขอด อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ก็ยังไม่สามารถชี้ได้ชัด

แต่ทีแ่น่นอนคือ หลวงปูพ่รหมท่านจ�าพรรษาอยูท่ีป่่าเมีย่งแม่สาย ต�าบลโหล่งขอด  
นานถึง ๓ พรรษา เป็นทีจ่�าพรรษานานทีส่ดุในภาคเหนือ คร้ังแรกตอนพบหลวงปูม่ัน่ 
คร้ังแรกจ�าอยู ่๑ พรรษา และคร้ังหลงัจ�าอยู ่๒ พรรษาตดิต่อกนั ก่อนจะเดนิทางกลบั 
ภาคอีสาน
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เล่าถึงหลวงปู่พรหมตอนไปอยู่ภาคเหนือ

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ เดินทางไปภาคเหนือในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ และเดินทาง 
กลับภาคอีสานในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ รวมเวลาที่พักจ�าพรรษาอยู่ในภาคเหนือ ๑๐ ปี 
จ�าพรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่น ๒ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
อ�าเภอแม่สรวย เชียงราย และ พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่ส�านักสงฆ์บ้านแม่กอย อ�าเภอพร้าว 
เชียงใหม่ จ�าพรรษาในพม่า ๑ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ และจ�าพรรษาที่ป่าเมี่ยง
แม่สาย ๒ ครั้ง รวม ๓ พรรษา นอกนั้นก็เป็นที่อื่นๆ ส่วนที่ไปพ�านักชั่วคราวโดย
ไม่ได้จ�าพรรษานั้นมีหลายแห่ง ในเขตอ�าเภอแม่แตง เชียงดาว พร้าว สารภี จังหวัด
เชียงใหม่ และอ�าเภอแม่สาย แม่สรวย เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นต้น 

ผมเคยกราบเรียนถามหลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป ถึงสถานที่จ�าพรรษา  
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู ่พรหมเม่ือคร้ังที่ท ่านมาพ�านักในภาคเหนือ  
ซึง่หลวงพ่อเปลีย่นได้เล่าให้ฟัง ดงัน้ี “ถ้าพดูถงึตอนหลวงปูพ่รหมมาอยูน่ี่ (วดับ้านปง  
หรือวัดอรัญญวิเวก ในปัจจุบัน) จะมาอยู่ พ.ศ. เท่าไร อาตมาไม่ค่อยมั่นใจ”

จากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ หลวงปูพ่รหมจ�าพรรษากบัหลวงปูม่ั่น หลวงปูข่าว  
ที่พระธาตุจอมแจ้ง อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

“อ๋อ อนัน้ันทีห่น่ึง ทีจ่อมแตงอกีทีห่น่ึง หลวงปูม่ัน่จ�าพรรษาทีพ่ระธาตจุอมแตง  
(อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) ท่านอยู่จอมแตงก่อนจึงมาที่บ้านปงน่ี แล้วจึงไป
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เชยีงดาว ไปเมอืงพร้าว แล้วกไ็ปดงป่าดะ ไปแม่กอย ไปถ�า้ดอกค�า ไปดอยนะโม หรือว่า 
หลวงปูพ่รหมกอ็าจจะตามหลวงปูม่ั่นด้วย ท่านอาจจะตามไปด้วยหรือเปล่ากไ็ม่รู้ แต่ 
ทีแ่น่นอน หลวงปูพ่รหมมาอยู่ทีน่ี่ ๒ พรรษา (หมายถงึทีบ้่านปง หรือวดัอรัญญวเิวก  
ในปัจจุบัน)”

หลวงพ่อเล่าต่อไป ว่า “...มาอยูบ้่านปงน่ี เพิน่ (หลวงปูพ่รหม) ไปอยูป่่าช้า ท�าตบู 
อยู่ที่ป่าช้า (อยู่ข้างนอกวัด) ตอนในพรรษาท่านก็อยู่ (ในป่าช้า) เพราะยังไม่ได ้
ตัง้เป็นวัด ท่านอยูไ่หนกไ็ด้ แต่จะมาฉันข้าวทีน่ี่ (ศาลาฉันอยูใ่นวดั) แล้วกไ็ปพกัทีโ่น่น  
(ป่าช้า) ทน้ีีตอนไปถ�า้เชยีงดาว ดเูหมอืนท่านจะไม่ได้จ�าพรรษา คงไปพกัช่วงหน้าแล้ง
เฉยๆ ออกจากนั้นจึงไปพร้าว ออกจากเมืองพร้าวแล้ว หลวงปู่พรหมไปอยู่ป่าเมี่ยง
แม่สาย ๒ พรรษา (อยู่ในต�าบลโหล่งขอด อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่)

อยูป่่าเมีย่งแม่สาย ท่านไปโปรดแม่สม แม่สมแกมท่ีาทางเหมอืนผู้ชาย ใจนักเลง 
ขี่ม้าเหมือนคาวบอยเลย แกเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน เป็นคนมีเงินมาก มีโค มีกระบือ  
มีสวนเมี่ยงมาก แล้วขัดมีดแหลม (พกมีด) เล่นไพ่ ผัวพูดขึ้นมาไม่ได้ จะแทงผัวอยู่
นั่นแหละ เป็นคนดุๆ ทีนี้หลวงปู่พรหมไปอยู่ที่นั่น ไปอยู่กุฏิน้อยๆ อยู่แล้วก็ทรมาน
แม่สมให้หยุดเล่นไพ่เล่นอะไร แม่สมก็เลื่อมใสหลวงปู่ หลวงปู่เทศน์ให้ฟัง 

แต่ตอนหลังเมื่อหลวงปู่กลับไปอีสานแล้ว ผู้ที่มาทรมานแม่สมให้อยู่จริงคือ
มหาสุทธิ์ เคยไปอยู่กับอาจารย์ทองสุก (หลวงพ่อทองสุก อุตฺตรปุญฺโญ เจ้าอาวาส 
องค์แรกของวดัป่าอาจารย์ม่ัน) ท่านมหาสทุธิไ์ปอยูก่ใ็ห้แม่สมรักเหมอืนลกู พอรักแล้ว 
จึงศอกกลับเหมือนนักมวย ดัดหลังแม่สมจนเลิกทุกอย่างเลย เล่นไพ่เล่นการพนัน
อะไรๆ เลิกหมด มีมานะทิฐิกิเลสต่างๆ เลิกหมด ท่านมหาสุทธิ์ไปมรณภาพที่นั่น  
ไปเลื่อยไม้จะท�าศาสา โดนไม้ดีดมาตีท่าน ท่านกับอาจารย์ทองสุกท�าด้วยกันอยู่ที่ 
ป่าเมี่ยงแม่สาย

ทางหลวงปู่พรหมออกจากป่าเมี่ยงแม่สาย ท่านก็กลับไปภาคอีสาน...”
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แนะนําสถานที่ภาวนาในภาคเหนือ

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ แนะน�าหลวงปู่จามเกี่ยวกับสถานที่เหมาะสมในการ
ภาวนาว่า ทางภาคเหนือมีสถานที่ส�าหรับภาวนาดีกว่าทางภาคอีสาน ซึ่งหลวงปู่จาม
ได้น�ามาเล่าต่อ ดังนี้

“อีกเรื่องหนึ่งเพิ่นเล่าให้ฟัง เพิ่นครูอาจารย์มั่นเล่าว่า เมืองเหนือเสาะหาภาวนา
ดีกว่าเมืองอีสานหรือภาคกลาง เหตุเพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตั้ง 
มาวางอยู่ทางเมืองเหนือนี้มาหลายพุทธเจ้าแล้ว”

ทน้ีีพอไปพบปะท่านครูอาจารย์ขาว (หลวงปูข่าว อนาลโย) อยูบ้่านแม่หนองหาน 
(อ�าเภอสนัทราย) จึงได้รู้ว่า (หลวงปูพ่รหมกบัหลวงปูข่าว) เคยได้อยูจ่�าพรรษาร่วมกนั  
อยูแ่ม่สาย อยูเ่วยีงป่าเป้า อยู่บ้านปง (วดัอรัญญวเิวก อ.แม่แตง) กบัเพิน่ครูอาจารย์มัน่  
น่ันเอง ทีบ่อกหมู่คณะว่า “ท่านพรหมเคยบวชเป็นเณรน้อยพระอปุคตุมาก่อน” อนันี้ 
ท่านอาจารย์ขาวเล่าสู่ฟัง”

หลวงปู่จามเล่าถึงครูบาจารย์ที่ท่านเคยไปอยู่ปฏิบัติภาวนาด้วยมีหลายองค์

“การอยูเ่มืองเหนอืของผู้ข้าฯ นี ้ได้รบัประโยชน์กับครบูาอาจารย์กม็ีครอูาจารย์
พรหม ครูอาจารย์ขาว ท่านอาจารย์แหวน (สุจิณฺโณ) ท่านอาจารย์ตื้อ (อจลธมฺโม) 
ท่านอาจารย์น้อย (สุภโร) อีกองค์ก็ท่านอาจารย์ลี (ธมฺมธโร) แต่อยู่ด้วยกันนาน 
ก็ท่านอาจารย์ชอบ (€านสโม) ไปไหนมาไหนด้วยกัน ธรรมไม่ได้ แต่ได้นิสัยกับ 
ท่านอาจารย์ชอบ เพิ่นว่าสอนน้อย แต่ท�าให้ดูเสียโดยมาก”
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พูดถึงอุบายการภาวนา

เก่ียวกับเร่ืองการภาวนา โดยเฉพาะเร่ืองสมถะและวิปัสสนากรรมฐานน้ัน  
หลวงปู่พรหมได้แนะน�าหลวงปู่จาม ดังนี้

หลวงปู่พรหมเล่าว่า “...(ตอนแรก) สมถะพอท�าได้ แต่วิปัสสนายังแจ้งมิได้ 
พิจารณาอยู่เสมอก็ยังไม่แจ้ง”

หลวงปู่จามถามว่า “ท่านอาจารย์ท�าอย่างใด”

ค�าตอบของหลวงปูพ่รหม คอื “ท�าควบคูก่นัไป เอาทัง้ความสงบ เอาทัง้การพจิารณา  
บางคร้ังก็พิจารณาไตรลักษณ์ก่อน พิจารณาจนติดจนดับแล้วก็หยุดไว้ มาท�า 
จิตให้สงบ แต่จิตของเรามันติดความสงบ มันชอบความสงบ อยู่ในความสงบนาน  
เพิ่นอาจารย์ใหญ่ (หลวงปู่มั่น) ก็ว่า ปล่อยให้มันเป็นไปก่อน นี่ก็ปล่อยมาเป็นปีแล้ว
ก็ยังอยู่ของเก่าอย่างเดิม เป็นอย่างเดิม...”

ท่านอาจารย์พรหมเพิน่ว่าไว้ คยุกันหลายเร่ือง เร่ืองโลกฉายาเพิน่ว่า “จิรปญุโฺญ  
เป็นผู้ใหญ่บ้าน สองผัวเมียไม่มลีกู แล้วกส็ละทิง้หมดพากนัมาบวช ท่านอาจารย์พรหม  
เป็นคนบ้านตาล อ�าเภอสว่าง (แดนดิน) ไปสูเ่มยีบ้านดงเยน็ ได้เมยีคนแรกออกลกูตาย  
มาได้เมยีคนทีส่องอกี อยูก่นัหลายปีไม่มีลกู เป็นลกูศษิย์เพิน่ครูอาจารย์สาร (ธมมฺสาโร)  
คนอ�าเภอม่วงสามสิบ เมืองอุบลฯ ครูอาจารย์สารไปโปรดเอาจนสละบวชได้
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ก่อนเพิน่บวชเป็นนายฮ้อยค้าควายค้าโคไปไทย เอาของป่าของดงไปขายอยู่โคราช  
เป็นคนมัง่มีเป็นคนรวยในยคุสมยัน้ัน สละออกสร้างเป็นวดั เป็นผู้ใหญ่บ้าน เพิน่ถอื 
เอาอย่างพระเวสสนัดร สละให้ทานจนหมด ใครอยากได้อะไรกเ็อาไป แต่พวกเคร่ืองดกั  
เคร่ืองยงิ เคร่ืองเบยีดเบยีนชวีติสตัว์บกสตัว์น�า้ เพิน่เผาไฟทิง้ ท�าลายหมด ไม่ให้ใคร

ให้เมียบวชก่อนตัว เพิ่นเองบวชทีหลัง ถืออุปัชฌาย์องค์เดียวกันกับผู้ข้าฯ  
ท่านเจ้าคุณวัดโพธฯิ เมอืงอดุร (พระธรรมเจดีย์ จูม พนฺธโุล วดัโพธสิมภรณ์ ในเมอืง 
อดุรธานี) บวชแล้วก็ธดุงค์ไปกับท่านอาจารย์สาร ไปอบุลฯ ไปโคราช ไปหลวงพระบาง  
ไปจ�าปาสัก แล้วขึ้นไปติดตามหาเพิ่นครูอาจารย์มั่นถึงเมืองเชียงใหม่

ชอบปฏบิตัเินสชัชกิ (เว้นการนอนไม่ให้หลงัตดิพืน้ ถอือริิยาบถ ๓ คอื ยนื เดนิ 
นั่ง) อยู่กับท่านอาจารย์สาร (ธมฺมสาโร) อยู่กับเพิ่นครูอาจารย์มั่นหลายที่หลายแห่ง  
เพิน่ครูอาจารย์มัน่แนะอบุายให้ แล้วกไ็ล่ให้ออกจากหมูไ่ป เฒ่าแก่แล้วให้ฟ่าว (รีบเร่ง)  
แก้ไขตัวเอง เดินธุดงค์ไปถึงเชียงตุง กลับออกมาไปอยู่กับศรัทธาชาวพม่าเขาดูแล  
เพิน่เล่าให้ฟังอยู่ในถ�า้ พวกพม่าเขาฮ้องถ�า้ป ูเพราะล�าห้วยข้างถ�า้มีกะปแูดง กะปคูาย
ตัวแดง อยู่อาศัย...”



136

กลับอีสาน ได้รับคําชมจากหลวงปู่มั่น

ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นปีสุดท้ายหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ อ�าลาภาคเหนือ ท่านได้ 
เดินธุดงค์มาทางภาคอีสานในเดือนอ้าย คือ ธันวาคม ในปีน้ันรวมเวลาที่ท่านพัก 
จ�าพรรษาในภาคเหนือ ๑๐ ปีพอด ีเม่ือมาถงึภาคอสีานแล้ว กไ็ด้ไปสมทบกบัหลวงปูม่ัน่  
ภริูทตโฺต พระอาจารย์ของท่านทีว่ดัป่าสทุธาวาส จังหวดัสกลนคร และได้อยูจ่�าพรรษา
ที่นั่น ๑ พรรษา (พ.ศ. ๒๔๘๗)

เม่ือหลวงปูพ่รหมเข้าไปกราบหลวงปูม่ั่นน้ัน มีพระเณรอยูใ่นทีน้ั่นเป็นจ�านวนมาก  
หลงัจากให้โอวาทแล้ว หลวงปูม่ัน่ได้ถามพร้อมทัง้กล่าวยกย่องหลวงปูพ่รหมท่ามกลาง 
ที่ประชุมสงฆ์น้ัน หลวงปู่มั่นถามหลวงปู่พรหมขึ้นว่า “ท่านพรหม มาแต่ไกลเป็น 
อย่างไรบ้าง การพจิารณากายการภาวนากด็ ีเป็นอย่างไร” หลวงปูพ่รหมกราบเรียนว่า  
“ไม่มีอกถังกถีแล้ว” (สิ้นสงสัยหมดแล้ว) หลวงปู่มั่นได้ยกย่องชมเชยหลวงปู่พรหม
ต่อหน้าพระเณรทั้งหลายว่า “ท่านพรหมเป็นผู้มีสติ ทุกคนควรเอาอย่าง”

ในปีน้ัน หลวงปูม่ัน่ท่านจะย้ายทีไ่ปจ�าพรรษาทีส่�านักสงฆ์บ้านนามน ต�าบลตองโขบ  
อ�าเภอเมอืง สกลนคร (ปัจจุบนัคอืวดัป่านาคนิมิตต์ อยู่ในพืน้ทีอ่�าเภอโคกศรีสพุรรณ 
มีหลวงปู่อว้าน เขมโก เป็นเจ้าอาวาส) หลวงปู่พรหมได้ติดตามหลวงปู่ม่ันไปที ่
บ้านนามนด้วย ตั้งใจว่าจะอยู่จ�าพรรษาร่วมกับพระอาจารย์ ณ ส�านักสงฆ์แห่งนั้น  
แต่ทางด้านวัดป่าสุทธาวาสซึ่งเป็นวัดใหญ่และส�าคัญในขณะน้ัน ไม่มีเจ้าอาวาสอยู่
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ปกครองวัด อาจท�าให้พระเณรเรรวนได้ หลวงปู่มั่นจึงมอบหมายให้หลวงปู่พรหม 
อยู่ดูแลเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีเจ้าอาวาสที่เหมาะสม หลวงปู่ม่ันได้พูดกับ 
หลวงปูพ่รหมในเชงิปรึกษา ว่า “เออ พรหม วดัสทุธาวาสกเ็ป็นวดัหลกัทางฝ่ายกรรมฐาน 
มาดั้งเดิม ทีนี้เจ้าอาวาสก็ไม่มี ท่านจะจ�าพรรษาที่นั่นก็สงบดีอยู่นะ”

เพียงพระอาจารย์ใหญ่พูดแค่น้ี หลวงปู่พรหมจึงได้กลับไปจ�าพรรษาที่วัด 
ป่าสทุธาวาส ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ หลวงปูมี่อาย ุ๕๖ ปี และเป็นพรรษาที ่๑๙ ของท่าน  
พอออกพรรษาแล้ว ท่านก็กลบัไปพ�านักทีส่�านักสงฆ์บ้านนามน ที่ๆ  หลวงปูม่ั่นพ�านัก
อยูท่ีบ้่านนามนน้ีเอง หลวงปูพ่รหมจึงได้ใกล้ชดิสนิทสนมกบัท่านหลวงตาพระมหาบวั  
ญาณสมฺปนฺโน
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ขออนุญาตหลวงปู่มั่นสร้างกุฏิ

เมือ่จวนจะเข้าพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๘๘ หลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต และคณะศษิย์ ได้ย้าย 
ไปพกัจ�าพรรษาทีว่ดัป่าบ้านหนองผือ (วดัภูริทตัตถริาวาส) ต�าบลนาใน อ�าเภอพรรณานิคม  
จังหวดัสกลนคร แล้วพ�านักอยู่ทีว่ดัแห่งน้ีจนถงึวาระสดุท้ายของท่านในปี พ.ศ. ๒๔๙๒  
ในช่วงแรก หลวงปู่พรหมก็ได้ติดตามมาที่วัดป่าบ้านหนองผือด้วย แต่ท่านไม่ได้อยู่
จ�าพรรษา ณ วัดแห่งนี้ รายละเอียดอยู่ในบันทึกที่น�าเสนอต่อไปนี้

ด้วยเมือ่วนัที ่๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ กระผมได้ขอโอกาสกราบเรียนหลวงตาบญุหนา  
ธมฺมทนิโน วัดป่าบ้านหนองโดก (วดัป่าโสตถผิล) อ�าเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร  
เล่าเร่ืองเกี่ยวกับหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ เมื่อคร้ังที่หลวงตาบุญหนาเป็นสามเณร 
ตดิตามหลวงปูอ่่อน ญาณสริิ ไปกราบหลวงปูม่ัน่ทีว่ดัป่าบ้านหนองผือ (วดัภริูทตัตถริาวาส)  
ต�าบลนาใน อ�าเภอพรรณานิคม

หลวงตาบญุหนาเล่าว่า เมือ่ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐ ท่านยงัเป็นสามเณร
อายุ ๑๕-๑๖ ปี เป็นศิษย์หลวงปู่อ่อน และติดตามหลวงปู่อ่อนไปกราบหลวงปู่มั่น  
ทีวั่ดป่าบ้านหนองผือ โดยออกเดนิทางตัง้แต่ฉันอาหารเช้าเสร็จ ประมาณ ๐๙.๐๐ น. 
ไปถึงวัดป่าบ้านหนองผือประมาณ ๑๕.๐๐ น. กใ็ช้เวลาเดนิทาง ๖ ชัว่โมง ในช่วงน้ัน 
พระสายปฏิบัติกรรมฐานจะมุ่งหน้าเข้าสู่วัดป่าบ้านหนองผือเช่นเดียวกัน

หลวงปู่พรหมท่านพักอยู่ใต้ต้นไม้ ปักกลด มีแคร่ไม้ไผ่เล็กๆ เป็นพื้นนอน  
พอหลายๆ วันเข้า หลวงปูพ่รหมท่านอยากจะขอสร้างกฏุ ิประกอบกบัท่านเคยเป็นช่าง  
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เคยมคีรอบครัว เป็นนายฮ้อยหวัหน้าขายววั ควาย ก่อนทีจ่ะบวช ท่านได้แจกข้าวของ 
เงินทองไร่นาให้กบัชาวบ้าน ยกเว้นเคร่ืองมือจับสตัว์ล่าสตัว์ ท่านจะน�าไปฝังดนิ หรือ 
เผาทิ้งหมด (หลวงปู่อ่อนเล่าให้ฟัง) ครั้งแรก หลวงปู่พรหมขอหลวงปู่มั่นสร้างกุฏิ  
เป็นกระต๊อบเลก็ๆ พอให้เป็นทีพ่กัได้ เน่ืองจากใกล้จะเข้าฤดูฝนหรือฤดูหนาวน้ีแหละ  
จ�าไม่ได้ 

หลวงปูม่ัน่ไม่พดู น่ังเฉย จะอนุญาตก็ไม่พดู จะไม่อนุญาตกไ็ม่บอก มแีต่บอกให้ 
ไปภาวนา วันต่อมากข็ออกี ท่านกไ็ม่พดูอกี บอกให้ไปภาวนาอกี วนัทีส่ามขออกีคร้ัง  
หลวงปู่มั่นบอกว่า “อยากจะท�าก็ท�าซะ แต่ท�าให้เสร็จในวันนี้”

จากน้ันก็บอกพระเณรชาวบ้านร่วมมือช่วยกันท�าหาวัสดุอุปกรณ์ บ้างก็ไปตัด 
ไม้ไผ่มาท�าพื้น ท�าผนังใบตอง มุงหลังคาด้วยหญ้าคา บันไดท�าจากไม้ไผ่ พอถึงเย็น 
กเ็สร็จ กราบเรียนหลวงปูม่ัน่ ท่านกบ็อกว่า “อยากได้กฏุ ิสร้างเสร็จแล้วจะท�าอะไรอกี  
ไปภาวนานะทีนี้...”

การอยูท่ีว่ดัป่าบ้านหนองผือ พระทีอ่าวโุสแล้วหรือมพีรรษามากๆ ปกตจิะไม่ได้ 
อยู่ประจ�ากับหลวงปู่มั่น จะให้แต่พระหนุ่มที่พรรษาน้อยๆ อยู่ด้วย เช่น หลวงตา 
พระมหาบวั ญาณสมฺปนฺโน พระอาจารย์วนั อตุตฺโม หลวงปูห่ล้า เขมปตโฺต  หลวงปูศ่รี  
มหาวโีร หลวงปูเ่จ๊ียะ จุนฺโท หลวงปูค่�าพอง ตสิโฺส เป็นพระหนุ่มกว่าเพือ่นในตอนน้ัน  
หลวงตาทองค�า จารุวณฺโณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นต้น

ถ้าพระเณรอยูก่นัจ�านวนมากๆ ชาวบ้านกเ็ลีย้งดไูม่ไหว เพราะเป็นหมูบ้่านเลก็ๆ 
มีไม่ก่ีหลังคาเรือน พระส่วนใหญ่จะเข้ามากราบและฟังค�าสอนจากหลวงปู่มั่นแล้ว 
ก็ออกไป จะอยูป่ระจ�ากไ็ม่มกีฏุพิอจะให้อยู ่พระทีอ่าวโุสพรรษามากๆ กแ็ยกออกไป 
สร้างวัดอยู่ใกล้ๆ พอไปมาหาสู่มารับค�าสอนและอุปัฏฐากพระอาจารย์ใหญ่เป็นคร้ัง 
เป็นคราว รวมทั้งคอยช่วยอบรมขัดเกลาพระเป็นชั้นต้นก่อนที่จะเข้าหาหลวงปู่มั่น  
คอืท�าหน้าทีเ่ป็นด่านหน้าช่วยแบ่งเบาภาระหลวงปูม่ั่นในการอบรมสัง่สอนแก่พระเณร 
ที่มาใหม่ เช่น หลวงปู่อ่อน ก็ไปสร้างวัดป่าหนองโดก (วัดป่าโสตถิผล) อ�าเภอ
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พรรณานิคม หลวงตาพระมหาบัวไปสร้างวัดป่าบ้านกุดไห (วัดป่าญาณสัมปันโน)  
เพื่อไว้ส�าหรับปลีกออกมาบ�าเพ็ญภาวนาระหว่างอยู่ดูแลหลวงปู่ม่ัน พระอาจารย์กู่ 
ธมมฺทินโฺน ก็ไปสร้างวดัป่าบา้นโคกมะนาว อยูใ่กลก้บับา้นกดุไห หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร  
ไปสร้างวัดป่าภูธรพิทักษ์ บ้านธาตุนาเวง อ�าเภอเมือง สกลนคร หลวงปู่พรหม  
จิรปุญฺโญ หลวงปู่นิน และหลวงปู่ผ่าน ปญฺญาปทีโป ไปสร้างวัดป่าปทีปปุญญาราม 
บ้านเซือม อ�าเภออากาศอ�านวย จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

หลวงปูบ่ญุหนาเล่าอกีว่า ในตอนน้ันท่านได้พบกบัพระเถระลกูศษิย์หลวงปูม่ัน่  
หลายรูป เป็นต้นว่า หลวงปูข่าว อนาลโย หลวงปูช่อบ €านสโม หลวงปูบ่วั สริิปณุโฺณ   
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโม พระอาจารย์กว่า สุมโน เป็นต้น ไม่เจอแต่หลวงปู่แหวน  
สจิุณโฺณ (เพราะท่านพกัจ�าพรรษาทีเ่ชยีงใหม่จนตลอดชวีติ ไม่ได้กลบัมาภาคอสีานอกี)  
หลงัจากน้ันอกี ๓ ปี คือปี พ.ศ. ๒๔๙๒ หลวงปูม่ัน่กม็รณภาพ ตามทีพ่วกเราทราบกนั 
ดีแล้ว 

ในปีน้ันหลงัจากหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ได้รับอนุญาตให้สร้างกฏุทิีพ่กัส�าหรับ
องค์ท่านเอง ซึ่งหลวงปู่ม่ันบอกให้สร้างให้เสร็จในวันเดียวดังกล่าว แต่สุดท้าย 
หลวงปู่พรหมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเองไม่ควรจะพักจ�าพรรษากับหลวงปู่มั่น  
แต่ควรจะแยกไปหาทีจ่�าพรรษาในสถานที่ๆ  ไม่ห่างไกลนัก เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ 
พระอาจารย์ด้วยการช่วยอบรมพระเณรที่สนใจด้านปฏิบัติภาวนา เป็นการช่วย 
กลัน่กรองและเตรียมตวัพระเณรก่อนทีจ่ะไปขอรับค�าแนะน�าจากองค์หลวงปูม่ั่นต่อไป
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พํานักประจําที่วัดป่าบ้านดงเย็น

ก่อนที่มาอยู่ประจ�าที่วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น นี้ หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ  
เคยเป็นเจ้าอาวาสและจ�าพรรษาที่วัดป่าธาตุนาเวง ซึ่งอยู่ชานเมืองจังหวัดสกลนคร  
มาก่อน แต่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่าท่านพกัอยูท่ีน่ั่นนานเท่าไร ทราบเพยีงว่าหลวงปูฝ้ั่น  
อาจาโร มาเป็นเจ้าอาวาสวดัแห่งน้ีต่อจากหลวงปูพ่รหม ในสมยัทีห่ลวงปูพ่รหมเป็น 
เจ้าอาวาสอยู่น้ัน วัดป่าธาตุนาเวงตั้งอยู่ในป่าดงดิบชานเมืองสกลนคร อยู่ใกล้กับ
โรงเรียนพลต�ารวจเขต ๔ และในระยะต่อมากลายเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยครูสกลนคร
พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในปัจจุบัน

หลวงปูฝ้ั่นมาเป็นเจ้าอาวาสและจ�าพรรษาทีว่ดัป่าธาตนุาเวงตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ 
จนถงึ พ.ศ. ๒๔๙๖ รวม ๙ พรรษา และได้เปลีย่นชือ่วดัเปน็วดัปา่ภธูรพทิกัษ์ ตั้งชือ่ 
ตามหน่วยงานทีอ่ยูใ่กล้และให้ความอปุถมัภ์วดัได้แก่ โรงเรียนพลต�ารวจ เขต ๔ น่ันเอง  
ส�าหรับการมาพกัประจ�าทีบ้่านดงเยน็ขององค์หลวงปูพ่รหมน้ัน ในหนังสอืประวตัขิองท่าน  
ได้เขียนบรรยายไว้ในลักษณะรวมๆ ดังนี้

“คร้ันกาลต่อมา ท่านอาจารย์พรหมได้กลบัจากการอยูใ่กล้ชดิท่านอาจารย์ใหญ่มัน่ 
ทีห่นองผือนาใน มาอยูท่ีบ้่านดงเยน็ อนัเป็นถิน่เดิม ได้พาญาตโิยมสร้างวดัประสทิธธิรรม  
พร้อมด้วยสร้างถาวรวตัถขุึน้ภายในวดัเป็นจ�านวนมาก เช่น สร้างกุฏ ิวหิาร ศาลาการเปรียญ  
บ่อน�า้ภายในวดัและนอกวดั พาญาตโิยมท�าถนนหนทางสร้างโรงเรียนประชาบาลบ้าน
ดงเย็น และสร้างสะพานข้ามล�าน�้าสงคราม เป็นสาธารณประโยชน์ไว้มากมาย
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นอกจากท่านได้สร้างและอยู่จ�าพรรษาที่วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น แล้ว  
ท่านยังได้ท�าประโยชน์แก่ชุมชนใกล้เคียงทั้งทางวัดและทางบ้าน บางปีท่านจ�าพรรษา
ที่วัดบ้านถ่อน ต�าบลโพนสูง (อ�าเภอสว่างแดนดิน สกลนคร) สร้างโบสถ์ วิหาร  
ศาลาการเปรียญ กุฎี และสะพานข้ามทุ่งนาจากบ้านไปวัด ยาวประมาณ ๑๑ เส้น

บางปีจ�าพรรษาทีว่ดัตาลนิมติ บ้านตาล (อ�าเภอสว่างแดนดนิ สกลนคร) ซึง่เป็น
มาตุภูมิของท่าน สร้างกุฎี วิหาร ต่อมาสงฆ์ได้พากันผูกเป็นพัทธสีมาใช้ในสังฆกรรม
จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี นับว่าท่านบ�าเพญ็ประโยชน์ตนและประโยชน์คนอืน่ได้สมบรูณ์ยิง่ 
ยากทีผู้่อืน่จะท�าได้เหมือนอย่างท่าน จึงเป็นทีเ่คารพกราบไหว้บชูาของผู้มุ่งประโยชน์สขุ 
โดยทั่วไป”
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หลวงปู่พรหมถือสัจจะ

พ.ศ. ๒๕๐๔ พรรษา ๓ หลวงพ่อเปลี่ยนกลับไปจ�าพรรษาที่วัดบ้านทุ่งสว่าง 
(ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน สกลนคร) บ้านเกิดของท่าน มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมและ
อุปัฏฐากหลวงปู่พรหมที่วัดประสิทธิธรรมได้มากขึ้น

“หลวงปูพ่รหม ส่วนมากสอนธรรมะ แม้ท�าอะไรทกุอย่างคนอืน่ท�าไม่ได้ เหมอืน
ตอนไปอยู่บ้านดงเย็น อาตมาไปอยู่ด้วยหลวงปู่ พระองค์อื่นบอกว่า อาจารย์บัวบอก  
“อย่าไปท�าแบบหลวงปู ่เด๋ียวฟ้าผ่าหวันะ” (หมายความว่าจะโดนหลวงปูเ่อด็เอา) สมมตว่ิา 
อยูส่ระน�า้มีปลาเยอะ หลวงปูจ่ะป้ันข้าวป้ันใหญ่ๆ โยนให้ปลากนิ โยนเลีย้งปลา อาตมา 
นัง่ (ฉัน) อยู่เกือบหางแถวอยู่ใกล้ๆ ปลา (ศาลาวดัประสทิธธิรรม ในสมัยของหลวงปู่  
เป็นศาลากลางน�้า มีปลาอยู่จ�านวนมากมาย โดยปกติมีเฉพาะหลวงปู่เท่าน้ันที่ปั้น 
ข้าวเหนียวโยนให้อาหารปลาเวลาพระฉัน พระเณรองค์อืน่ๆ ไม่มีใครกล้าท�าตามหลวงปู่  
เพราะกลัวจะถูกเอ็ดเอา)

หลวงปูน่ั่งอยู่หวัแถว เพิน่ป้ันๆ (ข้าวเหนียว) แล้วโยมตัม้ลงน�า้ ปลามาแย่งกนักนิ  
อาตมาอยู่ใกล้ๆ หางแถว พระน่ังเรียงกันมาเป็นแถวโค้ง หลวงปู่ก็มองเห็นอยู่  
อาตมาก็ป้ันข้าวโยนให้ปลากนิ หลวงปูท่่านมองหน้า ยิม้ ไม่เหน็ด่าสกัท ีน่าจะด่ากไ็ม่ด่า  
เพิ่นไม่ได้ด่า มันไม่ได้ผิดศีลอะไร การเลี้ยงอาหารปลาเพิ่นจะด่าอะไร อาตมาคิดนะ
เพราะไม่ได้ท�าอะไรผิด
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หลวงปูต่ือ้กเ็หมอืนกนั ด่าคนเก่งๆ กไ็ม่เคยด่าอาตมาเหมือนกนั อาตมาท�าอะไร
ท่านได้แต่ย้ิมๆ หลวงปูแ่หวนกเ็หมือนกนั ท�าอะไรยิม้ กห็ลายองค์ทีอ่าตมาเคยอยูด้่วย  
ถ้าผู้ที่ติดตามดูอันดับใกล้ๆ กัน (กับหลวงปู่พรหม) ก็หลวงปู่แหวน ท่านตามสอน
อาตมาตลอด ถ้าพดูตามความเป็นจริง ตามหลกัอาตมามาอยูว่ดัน้ี (วดัอรัญญวเิวก) กด็ี  
พดูถงึนะ ถ้าคุยกนักับผู้หญงิน้ีเอาทกุวนัเลย หลวงปูแ่หวน คุยกบัผู้หญงิไม่ได้ มาเตอืน 
ถงึกฏุ ิถ้าผู้ชายไม่เป็นไร ถ้าคยุกับผู้หญงิ ท่านมาแหละ “ข้ึนกฏิุ น่ังสมาธ”ิ ท่านมาบอก  
“เอาค้อนตีหัวมันเลย ผู้หญิงอย่าให้มาใกล้ อย่าไปยุ่ง อย่าไปคุย”...

หลวงพ่อเปลี่ยนกลับไปพูดถึงหลวงปู่พรหมต่อ 

“...บัดนี้ (ทีนี้) ก็เลยพูดถึงเราท�าอะไร ท่านก็ไม่ว่าอะไร งานอะไรๆ งานวันเกิด 
ของหลวงปู ่อาตมากไ็ป ไปช่วยจริงๆ ช่วยงานหลวงปู ่ไม่ว่าท�างานอะไร ช่วยหลวงปูส่ภุาพ 
ด้วย ท�าศาลา ท�าอะไร ต้องท�าตามใจหลวงปู่ ท่านเป็นคนมีสัจจะ หลวงปู่พรหมเป็น 
คนเดด็ขาด แต่คนทัว่ไปบอกว่าท่านด ุชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้ บดัน้ีเวลาท�ากฏุทิ�าอะไร  
บอกตีตรงไหน ต้องตีตรงน้ันนะ อย่าให้เคลื่อนไปไหนนะ ไม้ตัวไหนเอาใส่ที่ไหน 
แป้นกระดานตวัไหน ตลีงไปเลย ไม่พอดกีเ็อาขวานถากลงไป ท่านว่า คดิดูแล้ว เพราะเพิน่ 
บรรลุแล้วเนาะ เพิ่นบรรลุ เพิ่นเห็นไตรลักษณ์อยู่ตลอด เพิ่นไม่ได้สนใจว่าสิ่งนี้สวย  
สิ่งนี้ไม่สวย ขอให้ใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น”
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พระองค์นี้ต้องให้ทํางาน

หลวงพ่อเปลี่ยนเล่าถึงปฏิปทาของหลวงปู่พรหม พระอาจารย์ของท่านต่อไปว่า 

“หลวงปูม่ัน่พดูถึงหลวงปูพ่รหมว่า “พระองค์น้ีต้องให้ท�างาน ต้องให้ท่านท�างานไป 
จนสิ้นอายุ” เมื่อหลวงปู่พรหมท�างานเสร็จในแต่ละวัน ท่านจะอาบน�้าเสร็จแล้ว 
เดนิจงกรมทนัท ีองค์อืน่ท�าตามไม่ได้ ท่านเป็นคนร่างกายแขง็แรง ขยันอย่างหาคนเทยีบ 
ได้ยาก หลวงปู่มั่นจึงบอกว่า “ต้องให้ท่านท�างาน”

หลวงพ่อเปลี่ยนอธิบายความหมายในค�าพูดของหลวงปู่มั่นที่ว่า “ต้องให้ 
หลวงปูพ่รหมท�างาน” คอืท่านหลดุพ้นแล้วท่านต้องท�าประโยชน์ ท�าประโยชน์เพือ่หมู่
เพือ่นฝูงในวงการสงฆ์ด้วยกัน และประโยชน์แก่ประชาชนทัว่ไป ท่านจะไม่อยูน่ิ่งเฉย  
พูดถึงงานก่อสร้างของหลวงปู่พรหม ท�าอะไรนี่สวยไม่สวยไม่รับรองนะ ขอให้ใช้ได้  
เพิน่เหน็ว่ามนัเกิดแล้วมันกพั็งใช่ไหม รู้หมดแล้วธรรมะ ทกุสิง่ทกุอย่างไม่ว่าสวยงาม 
เพยีงใด ท�าแล้วกต้็องพงัต้องเก่าแก่คร�า่คร่า อนัน้ีอยูใ่นใจท่านตลอด ท่านหลดุพ้นแล้ว  
มันใช้ประโยชน์ได้ไหม แม้แต่ร่างกายก็แค่น้ันเอง เมื่ออาตมามาปฏิบัติจึงได้รู้ 
ความหมายในปฏิปทาของท่าน แต่ก่อนก็ว่า “ฮ่วย บ่งาม” ท่านก็บอกว่า “บ่งาม 
กเ็อาขวานถากเอา” กบก็ไม่ม ีใช้ “ถากๆ ไป เอาเสือ่ปน่ัูงแล้วมนับ่ปักก้นกใ็ช้ได้แล้ว”  
แล้วทกุอย่างท่านเอามาใช้ประโยชน์ได้หมด ไม้กระดานแผ่นเลก็แผ่นน้อยต้องเอาไป
ใช้งาน ท่านไม่ทิ้งของ
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เวลาท�าโบสถ์วดับ้านตาล (อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร) อาตมาไปด ูท่านให้เอาตาด  
(ไม้กวาดทางมะพร้าว) กวาดเอาเลย ไม่มีเกรียงฉาบปูน เอาตาดกวาดเอา พื้นก็เอา
ไม้กวาดกวาดเอา ไม่มีเกรียงเหล็ก กวาดให้มันเรียบปูเสื่อได้ก็เอาล่ะ

โอ๊ย หลวงปู ่เรากอ็ยากให้สวยงามใช่ไหม หลวงพ่อสภุาพท่านท�าด้วยไม่ได้เลย  
ท่านชอบสวยงาม ท่านท�าด้วยไม่ได้ ท่านชอบงานละเอียด หลวงพ่อสุภาพถาม 
หลวงปู่ว่า “หลวงปู่ ท�าอย่างนี้มันก็ไม่ทนนะซิ ได้พอสองปีสามปีมันบ่แตกบ่พังบ้อ”  
หลวงปูพ่รหม “ฮ่วย ท�าเสร็จแล้วใช้งานได้มนัได้แล้วได้บญุแล้ว ถ้ามนัแตกมนัพงัอกี  
โยมเขาก็ท�าใหม่ เขาก็ได้บุญอีก”

ได้สองปีมันก็แตกมันก็พังๆ แล้วท�าใหม่ พอเพิ่นหลุดพ้นแล้ว เพิ่นไม่ติดนะ  
ไม่ตดิอะไร คล้ายๆ ว่าท�าอย่างน้ีกแ็น่นอนแหละ เกดิขึน้ - ตัง้อยู ่- แล้วดบัไป จิตใจ
ของผู้หลุดพ้นแล้วท่านเห็นอย่างน้ัน คนไม่หลุดพ้นก็ชอบสวยชอบงาม ชอบความ 
มั่นคง “มันมั่นคงไม่ได้ มันก็แค่นี้” ท่านว่า

น่ีเป็นเร่ืองทีเ่หน็ตอนทีอ่าตมาอยูก่บัท่าน ท่านท�าอย่างน้ัน ใครไปขัดไม่ได้ ขดัท่าน 
หนีเลย ท่านไม่ท�า สจัจะ ท่านเป็นคนมสีจัจะ จริงใจจริงๆ ว่าท�าตรงไหนต้องท�าตรงน้ัน  
ถ้าตัดสินใจท�าอะไรไม่เสร็จก็จะไม่หยุด

สะพานข้ามทุง่นาน้ัน จากหมูบ้่านมาวดั ท�าสะพานข้ามมามันยาวนะ หลวงปูล่งมอืท�า 
กต้็องเสร็จแน่นอน องค์อืน่น้ีไม่มทีาง องค์น้ีท�าต้องเสร็จ ท�าอะไรต้องส�าเร็จ คนเลือ่มใส  
พูดศักดิ์สิทธิ์ ท่านมีอิทธิฤทธิ์”
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ปฐวีกสิณัง-กสิณดิน

หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป พูดถึงอ�านาจจิตของหลวงปู่พรหม โดยยก
เหตุการณ์หนึ่งมาเป็นตัวอย่าง ดังนี้ “... คนเลื่อมใส พูดศักดิ์สิทธิ์ ท่านมีอิทธิฤทธิ์”

“นกมันมาอยูว่ดับ้านดงเยน็น้ี มนีกเป็ดน�า้เป็นพนัๆ ท่านบอกว่า “ถ้าใครมาท�านก
ตายนะ...”  นกเป็ดน�า้ในวดั ถ้าใครไปยงิ ทแีรกท่านปรับตวัละ ๒๐ บาท กแ็พงเนาะ 
สมัยนั้น ต่อมาเมื่อนกบินออกไป คนก็ไปยิงข้างนอกวัด เอ้า ถ้ารู้-จับ แล้วต่อมา 
ปรับตัวละ ๕๐ บาท มีคนมาลักยิงเวลานกบินไปเป็นหมู่ๆ หมู่ละ ๓๐๐-๔๐๐ ตัว  
มคีนเอาปืนยงิอยูข้่างนอกวดั หลวงปูไ่ด้ยินเสยีงปืนดัง ท่านคงก�าหนดจิตไปด ูท่านพดูว่า  
“ดูมัน ดูมัน” 

ปรากฏว่า (คนยิง) นอนกอดปืนอยู่ข้างรั้ววัด ตัวแข็งหมดเลยเหมือนท่อนไม้ 
กระดุกกระดิกไม่ได้ กลบัมาบ้านไม่ได้แล้ว อทิธฤิทธิข์องหลวงปู ่ท่านใส่ ปฐวกีสณิงั  
แขง็เหมือนกบัแผ่นดนิ เลยตวัแขง็ลกุไปไม่ได้ เมือ่มีคนมาเหน็ เขากนิ็มนต์หลวงปูไ่ปด ู
ท่านเอายกเดียว (รายเดียว) เท่านั้นแหละ พวกมีปืนไม่กล้ามาใกล้อีกเลย

หลวงปูพ่รหมพูดอะไรก็เป็นอย่างน้ัน พดูว่า “เออ โยมน้ีจะท�าบญุด้วยไหม เด๋ียวจะ 
สร้างศาลา” คนกต้็องท�า ถงึขนาดไม่มีเงิน กต้็องขายควายกย็งัเอา เพือ่หาเงินมาช่วย
ท่านสร้างศาลาตามที่ท่านพูด

ถ้าท่านพูดอะไร โยมอุปัฏฐากท�าตามหมด เพราะเห็นตัวอย่างจากหลวงปู่เอง  
ท่านสละหมดทัง้บ้าน ทัง้นา ทัง้สวน ทัง้ทรัพย์สมบตั ิโค กระบอื ท่านยงัสละจนหมดได้  
ชาวบ้านเลื่อมใสท่านมาก แต่กลัวท่านมาก ท่านพูดอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้น”
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เรื่องรูปถ่ายของหลวงปู่

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ น่าจะเป็นพระอริยเจ้าที่มีรูปถ่ายน้อยที่สุดองค์หน่ึง 
โดยทั่วๆ ไป พวกเราเคยเห็นรูปถ่ายขององค์ท่านเพียง ๒ รูป เป็นรูปนั่ง ๑ รูป 
กับรูปยืนอีก ๑ รูป เท่านั้น ถ้าท่านผู้อ่านเคยเห็นรูปอื่นของหลวงปู่ โปรดบอกกล่าว
ให้ทราบด้วยนะครับ

เรื่องราวมีดังนี้

คณุครูชาย วงษ์ประชมุ ได้กล้องถ่ายรูปใหม่มาจากเพือ่นทีเ่ป็นสาธารณสขุอ�าเภอ  
ศึกษาธิการอ�าเภอก็มีกล้อง นายอ�าเภอก็มีกล้องถ่ายรูป ทั้งสามท่านตั้งใจจะไปขอ 
ถ่ายภาพหลวงปูพ่รหม ก่อนจะถ่ายรูปกแ็ต่งขันห้าเพือ่ขออนุญาตหลวงปูท่�าการถ่ายรูป  
หลวงปู่รับขันแล้ววางไว้โดยไม่พูดอะไร

เร่ืองน้ีรู้ไปถงึพระอาจารย์ค�าม ี(พระครูศรีภูมานุรักษ์) ว่า คณุครูชายไปถ่ายรูป
หลวงปูแ่ล้วไม่ได้ พระอาจารย์ค�ามกีเ็ลยพาครูชายและช่างภาพไปถ่ายรูปหลวงปูอ่กีคร้ัง  
พอถ่ายเสร็จ หลวงปู่ได้พูดกับครูชายว่า “ชายเอ๋ย ตัวเราเข้าไปอยู่ในกล้องเขาแล้ว” 
คุณครูชายดีใจมากที่หลวงปู่พูดเช่นนั้น แสดงว่าการถ่ายรูปครั้งนี้คงจะส�าเร็จด้วยดี
ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ

ในปัจจุบันหาดูรูปหลวงปู่มี ๒ ท่าเท่านั้น คือ รูปนั่ง กับ รูปยืน เรื่องถ่ายรูป
ไม่ตดิของหลวงปูพ่รหมน้ีเป็นทีฮ่อืฮากนัมาก บางท่านเล่าว่ามผู้ีน�าเทปไปอดัเสยีงท่าน
เทศน์ก็ไม่มีเสียงท่าน ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใด
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เรื่องหูทิพย์ ตาทิพย์ ของหลวงปู่

 เร่ืองน้ีเขยีนเล่าโดย “คมสนัต์..สกลนคร” เกีย่วกบัการมีหทูพิย์ ตาทพิย์ ขององค์ 
หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ภายใต้ชื่อเรื่องว่า “หลวงปู่รู้ทุกอย่าง” มีรายละเอียดดังนี้

หลวงตายงยุทธ วัดถ�้าภูผาธรรม (ภูโก๊ะ) บ้านค�าผักกูด ต�าบลกกตูม อ�าเภอ
ดงหลวง จังหวดัมกุดาหาร ได้เล่าให้ผม (คณุคมสนัต์) ฟัง เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๔๙  
ครั้งที่ไปกราบท่านที่วัดป่าภูโก๊ะ เรียกชื่อท่านว่า “หลวงตายง” หรือชาวบ้านดงเย็น
จะเรียกท่านว่า “หลวงตาโย” ท่านได้เล่าว่าเคยอยู่จ�าพรรษากับหลวงปู่พรหม ๘ ปี 
ที่บ้านดงเย็น จึงได้เป็นที่รู้จักของชาวบ้านดงเย็นในยุคนั้นเป็นอย่างดี

“...วันหนึ่ง หลวงปู่ผาง (ปริปุณฺโณ) หลวงตายง สามเณร และกลุ่มชาวบ้าน 
จ�านวนหน่ึง มาช่วยกนัท�าร้ัววดั (ล้อมร้ัววดั) หลงัจากทีไ่ด้ช่วยกนัท�าไปพกัหน่ึง กเ็ลย 
มาน่ังพกัคยุกันเบาๆ หลวงปูผ่างได้พจิารณาดร้ัูวทีห่ลวงปูพ่รหมสัง่ให้ท�า จึงพดูขึน้เบาๆ 
เชงิต�าหนิว่า “โอ๊ย ท�าร้ัวไม่รู้ว่าท�าอย่างไรเน๊าะ ถ้าท�าดีๆ หน่อย กจ็ะดนีะ” พดูจบ กไ็ม่ได้ 
คิดอะไร ช่วยกันท�างานต่อไปจนเสร็จ

ตอนน้ันหลวงปู่พรหมท่านจะเข้าพักในกุฏิเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนท่านจะ 
เดนิจงกรมทัง้คืน จะเป็นอย่างน้ีตลอด พอถงึตอนค�า่เวลาประมาณทุม่กว่าๆ เป็นช่วง 
เวลาฉันน�า้ร้อนน�า้ชา เม่ือฉันน�า้ร้อนได้สกัพกั หลวงปูพ่รหมพดูขึน้ว่า “หาว่า...ใครกอ็ยาก 
จะท�าให้ดี แต่มันไม่มีเงิน”
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ทุกคนเงียบ หลวงปู่ผางนิ่งเงียบ ได้แต่มองหน้ากันกับหลวงตายง หลังจากนั้น 
ไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกเลย ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง ได้ระมัดระวังทุกย่างก้าว
เพราะนับแต่วันน้ันก็รู้แล้วว่าหลวงปู่พรหมท่านได้ส�ารวจวาระจิตของลูกศิษย์ทุกคน
ตลอดเวลา จะประมาทไม่ได้เลย

 ช่วงที่ได้จ�าพรรษากับหลวงปู่พรหม รู้สึกอบอุ่นใจมาก ท�ากิจอันใดก็ราบรื่น 
ไปหมด เป็นเพราะบารมีของครูบาอาจารย์แท้ๆ อาตมาจึงเคารพท่านมากจนทุกวันนี้ 
กย็งัไม่ลมื ถ้าไม่ใช่เพราะหลวงปูพ่รหม ป่านน้ีอาตมากค็งจะไม่ได้อยูจ่นถงึทกุวนัน้ี...” 

หลวงตายงพูดพลางหัวเราะพลาง ในมือถือรูปหล่อหลวงปู่พรหม ขนาด ๓ นิ้ว  
ที่พระรังสรรค์น�าไปฝากในวันนั้น ท่านใช้มือลูบอย่างทะนุถนอมด้วยความเคารพต่อ
หลวงปูพ่รหมอย่างทีส่ดุ ท่านดใีจมาก ผม (คุณคมสนัต์) จึงได้น�ารูปหล่อหลวงปูผ่าง 
ขนาด ๓ น้ิว ไปถวายเช่นกนั หลาวงตายงท่านยิม้ใหญ่เลย ดูหลวงตายงมคีวามสขุมาก 
ที่ได้เล่าเรื่องเก่าความหลัง

ท่านบอกว่า “หลวงปู่พรหมท่านมีสิ่งดีๆ อะไรหลายอย่างมาก ท่านไม่ธรรมดา  
ท่านเป็นคนพูดจริงท�าจริง เด็ดเดี่ยว เด็ดขาด ลองได้พูดอะไรลงไปไม่มีใครกล้าขัด  
เพราะทุกอย่างที่ท่านจะพูดออกมา ท่านพิจารณาดีแล้วจึงพูดออกมา หลวงปู่ท่าน 
ไม่ธรรมดาจริงๆ อยู่ด้วยกัน ๘ ปี เห็นอะไรหลายๆ อย่างมาก ทั้งธรรมะก็เด็ดขาด  
กนิใจ สัน้แต่กนิใจได้ความเลย ซึง่หาฟังได้ยากมาก ท่านเป็นคนไม่พดูมาก พดูน้อยๆ  
แต่พระเณรกลัวมาก” หลวงตายงเล่าไปยิ้มไป
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เรื่องวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่

เร่ืองน้ีมีเขยีนไว้ในหนังสอื “ตามรอยพระอาจารย์พรหม จิรปญุโฺญ พระอรหนัต์ 
แห่งบ้านดงเย็น” ซึ่งเล่าถึงค�าสั่งห้ามของหลวงปู ่ที่ไม่ให้เปิดเพลงหรือหมอล�า 
ในบริเวณวัด อันเป็นการไม่สมควร แล้วมีการฝ่าฝืนและปรากฏเหตุการณ์ดังนี้

ในงานท�าบุญประจ�าปีที่วัดประสิทธิธรรมครั้งหนึ่ง พระอาจารย์ค�ามี (พระครู-
ศรีภูมานุรักษ์) ได้ขออนุญาตหลวงปูพ่รหมให้มกีารใช้เคร่ืองขยายเสยีงในวดั หลวงปู ่
ก็อนุญาต แต่บอกว่า “ห้ามมีการร้องร�าท�าเพลงหรือหมอล�าโดยเด็ดขาด” ให้ใช้เพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานวัดเท่านั้น

นายเป้ เป็นเจ้าของเคร่ืองขยายเสยีงมาตดิตัง้ ได้ควบคุมการใช้เคร่ืองขยายเสยีง
ด้วยตนเอง ใช้ท�าการประชาสัมพันธ์งานตามค�าสั่งของหลวงปู่โดยเคร่งครัด การใช้
เคร่ืองก็เป็นไปด้วยด ีไม่มปัีญหาขดัข้องประการใด ปัญหามาเกดิตอนหยดุพกัเทีย่งวนั  
นายเป้ไปพักรับประทานอาหาร ให้ลูกน้องเป็นผู้ควบคุมเคร่ืองเสียงแทน ลูกน้อง 
คงไม่ทราบ ก็เลยเปิดหมอล�าเพื่อความบันเทิงในงาน เรื่องบอกว่า “พอเสียงออกไป  
ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของกลอนล�า เครื่องขยายเสียงนั้นก็เกิดไฟไหม้ ไม่สามารถใช้การ 
ได้อีกต่อไป”

จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น นายเป้ได้ตัดสินใจบวช จนมรณภาพในผ้าเหลือง
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มีจิตที่อัศจรรย์

ที่วัดบ้านดงเย็นสมัยเม่ือหลวงปู่พรหมท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็มักจะมีบรรดา 
ท่านสาธชุนเดินทางไปกราบนมสัการท่านอยูเ่สมอๆ แม้หนทางในสมยัน้ันการคมนาคม
ไม่สะดวกอย่างเช่นปัจจุบนัน้ี เข้าไปพบเพือ่นมสัการท่านมใิช่ของง่าย ทางกไ็ม่ด ีอกีทัง้ 
ยังเป็นป่าไม้อันหนาแน่น ถึงกระนั้นทุกคนก็ได้พยายามจนไปถึงที่ท่านจ�าพรรษาอยู่
อย่างน่าสรรเสริญยิ่ง

จิตทีป่กตแิล้วของหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ย่อมเป็นจิตทีอ่ศัจรรย์ คอืมีความรู้ 
ความเห็นอันผิดไปจากมนุษย์ธรรมดาๆ จะรู้เห็นหรือเข้าใจเมื่อคณะญาติโยมคนใด
กต็ามมาถงึวดัทีท่่านอยูจ่�าพรรษาอยูน้ั่น ท่านจะรู้วาระจิตของทกุๆ คนทีม่า ท่านสามารถ 
ทายใจของทุกคนได้ถูกต้องและแม่นย�า อย่างเช่น มีบุคคลที่ไปท�าบุญกับท่าน  
แต่มีสิ่งหวังตั้งใจมา ท่านก็จะพูดเตือนสติทันทีเมื่อพบหน้ากัน ดังนี้ “การที่จะท�าบุญ
ท�าทานนั้น ต้องมีใจตั้งมั่นและให้เกิดศรัทธาในบุญกุศลทานเสียก่อน ถ้าไม่ศรัทธา 
ใจไม่ตั้งมั่นแล้ว อย่าท�า จะไม่มีอะไรดีขึ้นเลย”

บางคราวจะมีญาตโิยมชายหญงิทีเ่ดนิทางไปถงึ กเ็ทีย่วเดนิชมวดัและบริเวณต่างๆ 
แล้วพูดคุยกันในลักษณะประจบท�าบุญเอาหน้าเอาตากันว่า ฉันจะต้องมาสร้างโน่น 
สร้างน่ี จะท�าอย่างน้ันอย่างน้ี แต่จิตใจน้ันมเีจตนาหวงัผลหรือตัง้ตวัเองให้เป็นผู้ทีส่นิท 
ชิดเชื้อกับตัวท่าน มีบุญมีคุณต่อท่านแล้ว ท่านมักจะเตือนว่า “ถ้าไม่ศรัทธา มีเจตนา 
เป็นอื่น ก็ไม่ควรจะท�า”
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แต่ถ้ามญีาตโิยมคนใดเข้าไปนมัสการและมเีจตนาดี มองเหน็คณุเหน็ประโยชน์ 
ทีจ่ะเกิดขึน้โดยส่วนรวมแล้ว แม้ยงัไม่ได้บอกกล่าวแก่ผู้ใดเลย หลวงปูพ่รหมกส็ามารถ 
รู้ด้วยจิตภายใน ท่านจะอนุโมทนาและกล่าวขึน้พอเป็นการรับรู้ดังน้ี ว่า “ท่านมเีจตนาดี 
ก็ท�าไปเถิด เพราะสิ่งนั้นเป็นบุญเป็นกุศล”

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติธรรมที่ควรแก่การเคารพบูชา  
แม้ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันก็ยังกล่าวถึงท่านด้วยกิตติคุณอันงดงามอยู่เสมอ 
สมัยหลวงปู่พรหมท่านกลับมาถึงบ้านดงเย็น ท่านได้สร้างความอัศจรรย์แก่พวกเรา
ให้ได้เหน็มากมาย เมือ่ท่านมาอยู่ได้ไม่นานกมี็ชาวบ้านบวชพระตามท่านไปหลายองค์ 
พวกชาวบ้านก็เข้าวัดเข้าวาดีอกดีใจที่มีวัดปฏิบัติเป็นของตนเอง
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ญาณรู้พิเศษของหลวงปู่

มีเหตุการณ์หลายครั้งหลายหนที่ปรากฏแก่บรรดาศิษย์ที่แสดงให้เห็นประจักษ์
ซึง่ญาณรู้เหน็เหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่ป็นความสามารถเหนือคนธรรมดาของหลวงปูพ่รหม 
จิรปุญฺโญ ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้

เร่ืองทีห่น่ึง คณุครูชาย-คณุครูค�าฟอง วงษ์ประทมุ เล่าว่า หลวงปูจ่ะรู้เหตกุารณ์
ล่วงหน้าเสมอๆ เช่น ถ้ามีคนมาจังหันจากที่ไกลๆ แล้วยังมาไม่ถึง หลวงปู่จะนั่งรอ
พร้อมกับเคีย้วหมากไป คนวดักจ็ะรู้ทนัทว่ีา “วนัน้ีจะต้องมศีรัทธามาจากทางไกลจะมา 
จังหันหลวงปู่ ท่านจึงรอจนกระทั่งศรัทธาน้ันมาได้ทันจังหันพอดี” คุณครูชายและ
คุณครูค�าฟองเองก็เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยครั้ง

เร่ืองที่สอง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ หลวงปู่พรหมได้ปรารภกับศิษย์ผู้หน่ึงว่า  
“หน้าน�า้หลากปีน้ี จะมีคนตาย ๒ คน ในบริเวณบ้านเรา” ซึง่ต่อมากเ็ป็นความจริงทกุอย่าง 
สามภีรรยาคูห่น่ึงในหมูบ้่านใกล้เคยีงประสบอบุตัเิหตเุรือล่มจมน�า้ตายทัง้คู่ ในบริเวณ 
บ้านดงเย็น ตามค�าที่หลวงปู่พูดไว้ทุกประการ

เรื่องที่สาม  นายลี สุรารักษ์ อดีตก�านันต�าบลโนนสูง ได้วิดบ่อปลาของวัด 
พบปลาช่อนตัวขนาดใหญ่ จึงได้สั่งให้ลูกน้องหั่นคอปลาช่อนตัวน้ัน แล้วเอาไปท�า
อาหารกินกันโดยไม่มีใครอื่นรู้เห็น นอกจากผู้ที่วิดบ่อในที่นั้น
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รุ่งเช้านายลไีด้ไปพบหลวงปูพ่รหมเพือ่รายงานผลการท�างานในวดั พอพบ หลวงปู ่
กก็ล่าวต�าหนิทนัทว่ีา “เร่ืองปลาเมือ่วานน้ี ไม่ควรท�าอย่างน้ัน มนัเป็นบาป ไม่ด ีบาปน้ัน 
ท�าแล้วหาอะไรมาล้างออกไม่ได้ดอก” ก�านันลีถึงกับตกใจหน้าถอดสีทันที เพราะ 
นึกไม่ถึงว่าหลวงปู่ท่านจะรู้

เรื่องที่สี่ ได้มีข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี ผ่านมาทางอ�าเภอบ้านดุง 
แล้วแวะไปนมัสการหลวงปู่ที่วัด หลวงปู่ก็วิสาสะด้วยเล็กน้อยและกล่าวเตือนว่า 
“อะไรๆ ท่านก็ดีหมด ไม่ว่าจะหน้าที่การงานอะไรก็ตาม เสียเรื่องผู้หญิง ถ้าเลิกได้ 
ก็จะพ้นภยั” พอท่านกล่าวแล้วท่านก็ลกุขึน้ไปเดินจงกรม ไม่ยนิดยิีนร้ายกบัข้าราชการ
ผู้ใหญ่ท่านนั้นอีก ต่อมาอีกประมาณ ๒ สัปดาห์ ข้าราชการท่านนั้นถูกภรรยายิงตาย
ด้วยเรื่องชู้สาว
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รักษาโรคโดยให้ถือสัจจะ

คุณครูชาย วงษ์ประชมุ มารู้จักกบัหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๕  
คณุครูชายได้มาเป็นครูสอนทีโ่รงเรียนบ้านหนามแท่ง และมาแต่งงานกบัคณุครูค�าฟอง  
วงษ์ประชุม (กองแก้ว) แล้วตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บ้านถ่อน ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน 
จ.สกลนคร หลวงปูพ่รหมได้มาพกัทีว่ดัศรีโพนสงู (วดัทุง่) บ้านถ่อน คุณครูชายได้มา 
รู้จักกับหลวงปู ่โดยมีนายแก้ว กองแก้ว ซึง่เป็นพีช่ายของคุณครูค�าฟอง ซึง่ได้ท�าหน้าที ่
เป็นมคัทายกวดัศรีโพนสงู ไปกราบไหว้ปฏบิตัหิลวงปู ่ฝากตวัเป็นลกูศษิย์ตามประเพณ ี
ชาวบ้าน

สงัคมของคณุครูชาย เป็นข้าราชการครู มเีพือ่นทีเ่ป็นหวัหน้าส่วนราชการในอ�าเภอ 
สว่างแดนดิน มีการพบปะสังสรรค์เยี่ยมเยียนกันบ่อยๆ แต่ละครั้งที่มีการพบปะกัน 
ก็จะมีการด่ืมสรุากนัแทบทกุคร้ัง ครูชายเม่ือดืม่สรุา กจ็ะมอีาการปวดท้องมาโดยตลอด 
ทุกครั้ง พอปวดท้องทีไร ก็ไปหาหมอเพื่อรักษาอยู่ตลอด ซึ่งหมอก็รักษาตามอาการ
แต่ไม่หายขาด ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๘ หลวงปู่ลี €ิตธมฺโม วัดเหวลึก ได้เป็นห่วง 
สุขภาพของคุณครูชาย จึงบอกกับคุณครูค�าฟองภรรยาว่า ให้คุณครูชายเลิกดื่มสุรา  
แล้วให้นิมนต์หลวงปู่พรหมมาสวดบังสุกุลเป็น-บังสุกุลตาย โดยมาท�าบุญที่บ้าน

ปกติหลวงปู่พรหมจะไม่รับนิมนต์ไปฉันอาหารที่บ้านใคร แต่ท่านก็เมตตารับ
นิมนต์มาท�าบญุทีบ้่านคณุครูชาย ซึง่ในวนัท�าบญุกไ็ด้นิมนต์พระมา ๙ รูป แต่ทีค่ณุครูชาย 
จ�าได้มี ๔ รูป คือ
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๑. หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ เป็นประธาน
๒. หลวงปู่ลี €ิตธมฺโม วัดเหวลึก
๓. หลวงปู่สุภาพ ธมฺมปญฺโญ วัดทุ่งสว่าง
๔. พระอาจารย์จันด ีเขมปญโฺญ วดัศรีสะอาด บ้านค�าสะอาด จังหวดัสกลนคร

การท�าบญุวนัน้ัน มกีารสวดเจริญพระพทุธมนต์ตามพธิ ีแล้วกส็วดบงัสกุลุเป็น 
บงัสกุลุตาย ให้กบัคณุครูชาย และหลวงปูไ่ด้ท�าน�า้พระพทุธมนต์ให้ครูชายดืม่ แล้วให้ 
สัจจะว่าจะไม่ดื่มสุราอีก

ตั้งแต่นั้นมา คุณครูก็ถือสัจจะไม่ดื่มสุราอีกเลย และอาการปวดท้องก็หายเป็น
ปลิดทิ้งตั้งแต่นั้น
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ธรรมคําสอนของหลวงปู่

สรุปความในธรรมะของหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ได้ดังนี้ คือ 

“เราทัง้หลายเกดิมาเป็นมนุษย์ในชาตหิน่ึง และมนุษย์น่ีเองทีส่ามารถยงัประโยชน์ 
ก็ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ตลอดถึงวงศาคณาญาติ กว้างไปไกลถึงสังคม
ชมุชนน้อยใหญ่ ให้มแีต่ความเจริญสขุสถาพร ยิง่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมพลเมือง 
ด้วยแล้ว ย่อมน�าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ บ้านเมืองต่างก็มีความสุขทุก 
เรือนชาน เพราะมนุษย์นี้แหละกระท�าขึ้นให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ทั้งสิ้น”

“การท�าความชัว่ ถ้ามนุษย์พงึปรารถนาใช้สตแิละปัญญาเทีย่วสร้างสรรค์แต่ความ 
ชั่วร้ายป่าเถื่อน อันประกอบตนเองลดฐานะของจิตใจให้ตกอยู่กับฝ่ายชั่วร้าย ก็มีแต่ 
เทีย่วเบยีดเบยีนบัน่ทอนผู้อืน่ให้ได้ความทกุข์เดือดร้อน ออกเกะกะระรานเทีย่วฆ่า ปล้น  
ชงิทรัพย์ ท�าลายล้างให้ตนเองและวงศาคณาญาตลิกุลามไปในชมุชนน้อยใหญ่ กจ็ะมแีต่ 
ก่อเวรภัยหาความสขุมไิด้ ย่ิงมนุษย์น�าสตปัิญญาทีม่วัเมาไปด้วยความช่ัวและสิง่เลวร้าย 
มนีายคอืจอมกเิลสคอยบงการ กเ็อาสตปัิญญาน้ันแหละเทีย่วค้นคดิสร้างอาวธุยทุธนา
แล้วน�ามารบราฆ่าฟันกันตาย ท�าลายชีวิตและสมบัติซึ่งกันและกัน ท�าลายล้างแม้ 
ประเทศชาตบ้ิานเมืองให้ฉิบหายล่มจม ล้างผลาญแม้กระทัง่สมณะเณรชีให้ได้รับความ
เดือดร้อนอย่างที่เราท่านทั้งหลายมองเห็นอยู่ในปัจจุบัน
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เมื่อยังไม่ตายหายจากวิบากของความชั่วเลวร้ายนั้น ก็คอยไล่ล้างผลาญตนเอง
ให้เที่ยวหนีซุกซ่อนเหมือนสัตว์ที่ถูกน�้าร้อน เลยหาความสุขมิได้ เป็นนรกบนดิน  
ด้วยเหตุฉะนี้” 

เพราะฉะนั้น ธรรมะที่หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านได้เมตตาประทานให้แก่ 
พวกเราทั้งหลาย ก็เพื่อสอนสั่งให้พวกเราจงท�าแต่ความดีมีคุณประโยชน์ จงอย่าท�า 
ความชั่ว เพราะรังแต่จะเกิดโทษอันอเนกอนันต์ ท่านให้เรามีสติปัญญาพิจารณา 
ตรึกตรอง ให้มีทาน มีศีล มีภาวนา ก็จะบังเกิดปัญญาธรรมอันล�้าค่ามหาศาลนั่นเอง
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ความสูญเสียของบรรดาศิษย์

วันที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เค้าแห่งปริศนาธรรมความเป็นจริงได้ปรากฏชดั 
ภายในจิตใจของหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ เสียแล้ว

ชาวบ้านดงเย็น อ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จะมีใครคนไหนรู้ได้บ้างว่า  
ขณะน้ีต้นไทรทีเ่คยให้ความสงบสขุร่ืนรมย์แก่พวกเขาทัง้หลาย ก�าลงัจะถกูพายอุนัเกดิ 
จากอ�านาจพระไตรลกัษณ์ คือ อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา มาโค่นมาถอนออกไปเสยีจาก 
จิตใจของพวกเขา ก็เพราะความไม่เที่ยงไม่แน่นอน อยู่ไปก็มีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์  
แท้จริงก็เป็นธาตุเฉยๆ ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา 

หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ จึงสามารถก�าหนดรู้ชดัด้วยจิตใจอนัเป็นหน่ึงของท่าน 
โดยได้ปลงสงัขาร กล่าวอ�าลาชาต ิชรา พยาธ ิมรณะ ไม่ขอกลบัมาพบเหน็คลกุเคล้ากนั 
อีกต่อไป ท่านได้แสดงธรรมปฏิบัติอันเป็นอุบายธรรม

“ให้ทกุคนได้พจิารณาน้อมถึงความตายอยูเ่สมอๆ จงอย่าได้ประมาท การปฏบิตัติน 
ให้เกิดสติปัญญาโดยเป็นเคร่ืองมือพิจารณาให้เห็นแก่นแท้ของธรรมะที่พระพุทธเจ้า
ตรัสสอนโลก พร้อมทั้งได้ชี้แนะอยู่ในตัว คือพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนโลก ทรงให้ 
วนิิจฉัยด้วยสตปัิญญา มองดอูาการเคลือ่นไหวอาการของกเิลสทางใจมอีาการเป็นไป 
ทางใดบ้างในวันหนึ่งๆ”
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วนัทีห่ลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ ท่านจะมรณภาพ (๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒) 
ท่านได้เข้าห้องน�้าตั้งแต่เช้า ท่านปิดประตูใส่กลอนเงียบอยู่ จนถึงเวลาที่จะต้องออก
บณิฑบาต ผู้ทีเ่ฝ้ารออยูห่น้าห้องน�า้กน่ั็งรอเฉยๆ คร้ันจะบุม่บ่ามเข้าไปกไ็ม่กล้า น่ังรอ 
อยูจ่นกระทัง่ห้องน�า้เปิด หลวงปูท่่านโซเซออกมา ก่อนพ้นประตทู่านเซล้มลงไป พระผู้ 
อยู่ใกล้วิ่งเข้าไปรับแล้วประคองท่านเข้ามานอนในห้อง

วันน้ันพระเณรแทบไม่ได้ออกบณิฑบาตกนัเลย ต่างกม็หีน้าทีข่องตนคอยรับใช้ 
ครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิด หลวงปู่นอนหลับตาอยู่นิ่งๆ แสดงให้เห็นว่าร่างกายรู้สึก
อ่อนเพลีย ชีพจรของท่านเต้นเบามาก คล�าดูรู้สึกแทบจะไม่เต้น เพราะลูกศิษย์คอย
ตรวจเชค็ชพีจรของท่านอยูต่ลอดเวลา กาลเวลาค่อยๆ ผ่านไปๆ แต่ละวนิาทดูีเหมอืนว่า 
โลกจะหยดุน่ิง คนทีอ่ยูใ่กล้ๆ ท่าน ต่างกเ็พ่งมามองดูอาการด้วยความเป็นห่วง ต่างคน 
ต่างแทบไม่หายใจเพราะความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆ

ดูคล้ายกับว่าหลวงปู่ได้รวบรวมพลังจิตเป็นคร้ังสุดท้ายลืมตาขึ้นมามองดู 
ลกูศษิย์ทัง้หลายทีห้่อมล้อมท่านอยู ่มีทัง้พระ สามเณร อบุาสก อบุาสกิาทกุคน คล้ายกบั 
จะบอกลา แล้วท่านกย็กมือขึน้ประนมเหนืออกเพือ่บชูาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  
จากน้ันหลวงปูก่ค่็อยๆ ปิดตาแล้วสงบน่ิง ชีพจรของท่านหยดุเต้น มอืทีย่กข้ึนประนม 
ตกลงข้างกาย หลวงปู่ได้ปล่อยวางสังขารด้วยอาการอันสงบ

บดัน้ี หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ พระอรหนัต์แห่งบ้านดงเยน็ ได้จากบรรดาลกูศษิย์ 
ลกูหาทกุคนไปด้วยอาการสงบระงับจิตเข้าสูแ่ดนเกษม เม่ือเวลา ๑๗.๓๐ น. ของวนัที่  
๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๑๒ ด้วยโรคชรา สิริอายุได้ ๘๑ ปี พรรษา ๔๓
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ปฏิปทาหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ

เร่ืองน้ีเป็นค�าบอกเล่าของหลวงพ่อค�าบ่อ €ติปญโฺญ วดัใหม่บ้านตาล ต�าบลโคกสี  
อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวดัสกลนคร หลวงพ่อค�าบ่อ €ติปญโฺญ ได้ปฏิบตัหิลวงปูพ่รหม 
ในพรรษาแรกคือปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ท่านเล่าว่า

“ได้พิจารณาปฏิปทาของหลวงปู่พรหม ท่านเป็นพระที่พูดน้อยมาก แต่ท�ามาก 
เป็นผู้น�าในการกระท�ามากที่สุด การแนะน�าสั่งสอนจะน้อย การกระท�าจะมาก  
ท่านหลวงปู่มุ่งหวังตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆ ซึ่งจะหาใครเสมอเหมือนท่านได ้
ยากมาก

วันที่หลวงปู่พรหมจะมรณภาพ ท่านอาจารย์สอน (พระอุปัฏฐากหลวงปู่)  
ได้เดนิทางมาจากเมอืงเลย มาพกัทีว่ดัตาลนิมติ ตอนน้ันหลวงพ่อค�าบ่อได้พจิารณาว่า  
เหน็หลวงปูส่ดช่ืนแจ่มใส คงจะอยูเ่ป็นร่มโพธิร่์มไทรแก่ลกูหลานไปอกีนาน วนัน้ันได้ม ี
โยมจากบ้านดงเย็นมาตามท่านอาจารย์สอน บอกว่าหลวงปู่พรหมป่วยหนัก พอบ่าย  
๔ โมงเยน็ หลวงพ่อค�าบ่อกไ็ปดงเยน็ ข้ามแม่น�า้เกดิอาการขนลกุซู ่หลวงพ่อคดิในใจว่า  
“จะเกิดอะไรขึน้หนอ” พอไปถงึบ้านดอนเชียงยนื ครูทีด่งเย็นข่ีมอเตอร์ไซค์มาบอกว่า 
“หลวงปู่ละสังขารแล้ว”
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หลวงปูพ่รหม ปกตท่ิานจะไม่เทศน์มาก ท่านจะท�ามากกว่า บางทท่ีานจะพดูสัน้ๆ ว่า  
“ให้พากนัท�าความดนีะ” หลวงปูจ่ะเดินจงกรมมาก เวลาหลบันอนของท่านจะมน้ีอยมาก

หลวงปู่พรหมมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคน้ันมาก ผู้คนเล่าลือกันว่าหลวงปู่ท่านมี
อภิญญาจิต สามารถล่วงรู้เหตกุารณ์และรู้ใจผู้อืน่ได้ จนหลวงปูม่ัน่บอกกบัพระเณรว่า  
“ถ้าหลวงปู่พรหมมา พระเณรต้องระวังตัวนะ” หลวงปู่พรหมจะมีความรู้ความเห็นที่
พิสดารมาก

การเทศน์ให้ญาตโิยมฟัง หลวงปูจ่ะเทศน์เร่ืองการให้ทาน การรักษาศลี เร่ืองภาวนา 
จะไม่พดูมาก ในสมัยก่อนหลวงปูจ่ะบวชพระให้ใครค่อนข้างยาก หลวงปูบ่อกว่า ให้เป็น 
นาคเสียก่อน นานๆ ถึง ๔ ปี ต่อมาภายหลังหลวงปู่ก็อนุโลมให้บ้าง

พ่อตาของครูหนูค�า ไชยรบ บ้านดงมะไฟ ได้อธิษฐานว่า “ถ้าหลวงปู่เป็น 
พระอรหันต์จริง ขอให้อัฐิกลายเป็นแก้วภายใน ๗ วัน” ปรากฏว่าอัฐิหลวงปู่กลาย
เป็นแก้วจริงๆ อัฐิหลวงปู่ของบางคนก็ไม่แปรสภาพ บางคนก็แปรเป็นพระธาตุ  
หลวงพ่อค�าบ่อบอกว่า “มันเป็นอจินไตย”

หลวงปู่แหวนพูดถึงหลวงปู่พรหมว่า “เป็นผู้มีความเพียร ถ้าท�าอะไรไม่มีค�าว่า 
ขี้เกียจขี้คร้าน ข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ก็เป็นยอด” 

ตอนทีห่ลวงปูใ่กล้มรณภาพ ท่านจะเกบ็สิง่ของต่างๆ ของท่านไว้เรียบร้อย (เช่น  
จอบ เสียม มีด ฯลฯ) วันที่ท่านจะมรณภาพ ท่านก็ยังพูดคุยกับญาติโยมดีๆ อยู่  
พอตกกลางคืน ท่านท้องเสีย หลวงตาเป้ถามหลวงปู่ว่า “หลวงปู่เจ็บที่ไหน” หลวงปู่ 
ตอบว่า “เจ็บหมดตัว”

หลวงพ่อค�าบ่อเล่าให้ฟังว่า พอหลวงปู่มรณภาพ หลวงพ่อได้จัดการอาบน�้าศพ  
วนัรุ่งขึน้กมี็การรดน�า้ศพด้วย หลวงพ่อเล่าว่าท่านเป็นผู้ฉีดยาฟอมาลนีให้ศพหลวงปูเ่อง 
เพื่อกันศพเน่าเปื่อย แต่ศพหลวงปู่พรหมไม่ได้เผาทันที เพราะคณะศิษย์ต้องการให้
สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน
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หลวงปู่พรหมท่านจะสอนด้วยการกระท�า ไม่ได้สอนด้วยค�าพูด ท่านจะพูด 
น้อยมาก ท�ามาก หลวงปู่บอกว่า “สอนด้วยปากไม่เกิดศรัทธาที่มั่นคง” 

หลวงพ่อค�าบ่อได้กล่าวว่า “หลวงปู่พรหมท่านดีทุกอย่างแล้ว ยังแต่พวกเราที่
ยังไม่ดี ยังโลเล หลวงปู่เป็นปูชนียบุคคลควรแก่การกราบไหว้บูชา จะหาพระอย่าง
หลวงปู่ยากมาก การักษาศีลของหลวงปู่ก็เอาจริงเอาจัง การให้ทานท่านก็เอาอย่าง 
พระเวสสันดร ความเพียรของหลวงปู่ก็เป็นยอด”
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สาธุชนหลั่งไหลไปในงานศพของท่าน

ข่าวการมรณภาพของพระอริยเจ้าแห่งบ้านดงเย็น ได้แพร่ขยายไปไกล ทุกคน 
มีแต่ความสลดเสียดายพระผู้ทรงคุณธรรมสูงเช่นหลวงปู่ท่าน ทุกคนเมื่อได้รับทราบ
ขา่วนี ้ต่างกไ็ดร้�าพึงถึงพระคุณความดงีามของท่าน เพราะท่านเคยอยู่ให้เป็นก�าลังใจ 
แก่ทกุๆ คน อกีทัง้ยงัได้ประสทิธธิรรมะให้แก่ศิษย์ พระ ฆราวาส ทัง้ชาย หญงิ ทีห่า 
ประมาณมิได้

บรรดาคณะศิษย์ชายหญิงที่เป็นฆราวาส อันประกอบด้วยชาวกรุงเทพฯ  
ชาวเชียงใหม่ และอีกหลายๆ จังหวัด ต่างก็มุ่งหน้าอุตส่าห์เดินทางกันไป แม้จะทุกข์ 
ยากล�าบากเพียงใด ใกล้ไกลแค่ไหน จะสิ้นเปลืองอย่างไร ทุกคนดูเหมือนว่าไม่มี
ใครสนใจถึง นอกจากขอให้ได้กราบศพและคารวะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจมุ่งหวัง
เคารพศรัทธา

บ้านดงเยน็ทีว่่าไกลแสนไกล อกีทัง้กว้างใหญ่ไพศาล กก็ลายเป็นสถานทีคั่บแคบ 
เสยีแล้วในเวลาน้ัน นอกจากน้ี นับว่าเป็นโอกาสอนัดขีองทกุๆ คน ทีม่าร่วมงานส�าคัญ 
เพราะพระกรรมฐานในสายของหลวงปูม่ั่น ภูริทตโฺต ได้เดนิทางไปร่วมงานจ�านวนมาก
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งานถวายเพลิงศพหลวงปู่

ในหนังสอื “ตามรอยพระอาจารย์พรหม จิรปญุโฺญ พระอรหนัต์แห่งบ้านดงเยน็”  
ได้บันทึกเหตุการณ์ในงานถวายเพลิงศพของหลวงปู่ ดังนี้

เวลา ๒๒.๐๐ น. (สี่ทุ่ม) ของวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ การถวายเพลิงศพ 
ได้เริ่มขึ้น ณ เมรุวัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ต�าบลดงเย็น อ�าเภอบ้านดุง จังหวัด
อดุรธานี พระภิกษุ สามเณร แม่ช ีผ้าขาว ประชาชนชายหญงิ บดัน้ีดวงจิตทกุดวงต่างเพ่ง 
ไปยงัสรีระทีก่�าลงัถูกไฟลกุโชตช่ิวงคอยการไหม้เป็นเถ้าถ่านไปในทีส่ดุ สงัขารน้ี แม้จะ 
เป็นเพยีงธาต ุแต่หลวงปูพ่รหมกไ็ด้อาศัยสงัขารน้ีออกบ�าเพญ็ธรรมด้วยความกล้าหาญ 
เสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่อาลัยเสียดายเลย ขณะน้ีท่านได้จากไปตามกฎของพระ
ไตรลักษณ์ ไม่มีใครจะเหนี่ยวรั้งต้านทานไว้ได้สักรายเดียว

ภายหลังจากการถวายเพลิงศพท่านไปแล้วไม่นานนัก คณะกรรมการ 
วัดประสิทธิธรรม ได้น�าอัฐิของหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ส่วนหนึ่งน�ามาบรรจุไว้ใน 
เจดย์ีจิรปญุโญ ซึง่คณะศษิย์ได้ร่วมกนัสร้างขึน้ถวายเป็นอนุสรณ์คุณงามความด ีและ
แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ เจดีย์จิรปุญโญ นี้ ยังได้ใช้เป็นที่เก็บอัฐบริขารของ
ท่านอกีด้วย อฐับิางส่วนบรรดาลกูศิษย์ลกูหาทัง้หลายได้รับแจกเพือ่น�าไปสกัการบชูา
ระลึกถึง
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อัฐิท่านได้กลายเป็นพระธาตุในเวลาอันสั้น

ท่านหลวงตาพระมหาบัวฯ พูดถึงพระธาตุของหลวงปู่พรหมว่า

“อฐัท่ิานทีไ่ด้ท�าการแจกจ่ายแก่ท่านทีม่าในงานไปไว้เป็นทีร่ะลกึสกัการบชูาในที่ 
ต่างๆ มีมากต่อมาก จึงไม่อาจทราบได้ว่าของท่านผู้ใดได้แปรสภาพจากเดมิหรือหาไม่
ประการใดบ้าง แต่เมือ่ไม่นานมาน้ี ได้มีท่านทีไ่ด้รับแจกอฐัท่ิานมาแล้วอฐัน้ัินได้กลาย
เป็นพระธาตุ ๒ องค์ หลังจากนั้นก็ได้ทราบทางหนังสือพิมพ์ “ศรีสัปดาห์” อีกว่า  
อัฐิท่านได้กลายเป็นพระธาตุแล้วก็มี ที่ยังไม่กลายก็มีซึ่งอยู่ผอบอันเดียวกัน 

จึงท�าให้เกดิความอศัจรรย์ในคณุธรรมของท่านว่า ท่านเป็นผู้บรรลถึุงแก่นธรรม
โดยสมบรูณ์แล้ว ดงัวงปฏบิตัเิคยพากันคาดหมายท่านมาเป็นเวลานาน แต่ท่านมไิด้พดู
ออกหน้าออกตาเหมอืนทางโลกปฏิบตักินั เพราะเป็นเร่ืองของธรรม ซึง่ผู้ปฏบิตัธิรรม 
จะพงึส�ารวมระวงัให้อยูใ่นความพอด ีท่านได้พบดวงธรรมอนัประเสริฐ สามารถก�าชยั 
ชนะด้วยการบรรลุธรรมวิเศษ ปลดเปลื้องภาระ หมดกิจหมดหน้าที่ไปแล้วโดย
สมบูรณ์...ฯ
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เรื่องพระธาตุของหลวงปู่พรหม

เร่ืองน้ีเป็นค�าบอกเล่าของพระอาจารย์ประพันธ์ ธมฺมานนฺโท แห่งส�านักสงฆ์ 
ถ�้าวังแคน อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีดังนี้

หลงัจากประชมุเพลงิหลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ เมือ่วนัที ่๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  
เรียบร้อยแล้ว ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับอัฐิขององค์หลวงปู่แปรสภาพเป็นพระธาต ุ
กับคนโน้นบ้างคนนี้บ้าง ในยุคนั้นครูบาอาจารย์ได้ยกย่องหลวงปู่ว่าเป็นพระอรหันต์
องค์หน่ึงในยคุหลวงปูม่ั่น ภูริทัตโต เพราะหลวงปูเ่ป็นลกูศษิย์ยคุต้นๆ ของหลวงปูม่ั่น 
ที่มีอุปนิสัยแก่กล้า เด็ดเดี่ยว พูดจริงท�าจริง มีความเพียรสูงยิ่ง จนหลวงปู่มั่น
ออกปากชมต่อหน้าพระเถระว่า “ท่านพรหมเป็นผู้มีสติ ทุกคนควรเอาอย่าง” แต่นั่น
เป็นเพียงค�าบอกกล่าว

ในเร่ืองอฐัแิปรสภาพเป็นพระธาตใุนสมัยน้ัน แม้แต่จะหาดูพระธาตขุองหลวงปู่
นับว่ายากเต็มที ที่พอหาดูได้ในสมัยนั้นคือ ครูสวัสดิ์ ชาตะระ ซึ่งเป็นลูกหลานบ้าน
ดงเย็น และครูชาย วงษ์ประชุม อ�าเภอสว่างแดนดิน ผู้ซึ่งได้รับอัฐิและเถ้าอังคารใน
วันประชุมเพลิงแล้วแปรสภาพเป็นพระธาตุ มีสีทับทิม สีขาว เป็นต้น แต่ในยุคนั้น
คือ พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๘ ยังเป็นยุคที่ทุรกันดารการเดินทางไปมาหาสู่ยังล�าบากมาก

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ท่านพระอาจารย์ประพนัธ์ได้จ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัประสทิธธิรรม 
ท่านอาจารย์เป็นลกูหลานบ้านดงเยน็ (ในสมยัทีท่่านอาจารย์ได้ ๑๐ ขวบ ท่านจ�าได้ว่า  
ท่านยังทนัได้ใส่บาตรหลวงปูพ่รหม) พอออกพรรษาปีน้ัน พระเจดย์ีจิรปญุโฺญได้มีรอย
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แตกร้าวตัง้แต่ส่วนของเจดย์ี มนี�า้ซมึหยดลงมาตลอด (ซึง่กเ็ป็นมานานกว่า ๕-๖ ปีแล้ว)  
เป็นทีล่�าบากแก่ผู้ทีม่าสกัการะหลวงปูเ่ป็นอย่างย่ิง จึงเป็นเหตใุห้มีการบรูณะปฏสิงัขรณ์ 
องค์เจดีย์จิรปุญฺโญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

องค์หลวงปูพ่รหมได้พาลกูศษิย์คณะศรัทธาขดุหลมุ ลงฐาน เทคานเจดย์ี ในปี  
พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๒ พอกลางปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลวงปู่ก็ละสังขาร ต่อมาหลวงปู่บุญ  
ชนิว�โส หลวงปูล่ ี€ติธมฺโม หลวงปูว่นั อตุตฺโม และหลวงปูผ่าง ปริปณุโฺณ ได้พจิารณา 
ร่วมกนัหาทนุสร้างเจดีย์ให้แล้วเสร็จต่อไป ซึง่ใช้เวลาการก่อสร้างเจดีย์ประมาณ ๒ ปี  
พอเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วกป็ระชมุเพลงิหลวงปู ่พอประชุมเพลงิเสร็จกเ็อาอฐัหิลวงปู ่
บรรจุในเจดีย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ในเจดีย์มีรูปเหมือนโลหะหลวงปู่พรหมเท่าองค์จริง และมีตู้ ๑ ใบ ส�าหรับใส่ 
บริขารของหลวงปู่ เช่น ผ้าไตรจีวร บาตร กลด ฯลฯ บริขารของหลวงปู่มีน้อยมาก 
เพราะท่านเป็นพระที่มักน้อยสันโดษ ครองผ้าบังสุกุลเป็นวัตร บริขารจึงมีน้อยมาก 
แม้แต่อฐัขิองหลวงปูท่ีเ่ล่าลอืกนัว่าเป็นพระธาต ุกไ็ม่มีให้ชมภายในเจดย์ี มแีต่ค�าเล่าลอื 
เท่านั้น แต่ก็ยังหาดูชมไม่ค่อยจะได้

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ราวๆ กลางเดือนพฤศจิกายน พระอาจารย์วิสุทธิ์ สิริจนฺโท  
(หรือพระอาจารย์ส�าเนียง) เจ้าอาวาสวัดประสิทธิธรรมองค์ปัจจุบัน ได้มอบหมายให้ 
พระเณร โดยมีพระอาจารย์ประพันธ์ (เตี้ย) ขึ้นไปบนเจดีย์ ตรงกลางเจดีย์ด้านบน 
มีซุ้มประตู พระเณรใช้เหล็กสกัดเจาะเจดีย์ทางด้านซุ้มทิศตะวันออกเพื่อดูว่าน�้าที่ 
ร่ัวซมึลงมาในห้องโถงมาจากทีใ่ด พระเณรใช้เวลาเจาะอยู ่๒-๓ วนั ค่อยทะล ุเพราะ
ก�าแพงเจดีย์มีความหนามาก พอเจาะเข้าไป กพ็บกบัโกศทองเหลอืง ๑ คู่ ซึง่เป็นโกศ 
ที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่ จากน้ันก็อัญเชิญโกศทั้ง ๒ ใบน้ี ลงมาประดิษฐานที่โต๊ะ 
หมู่บูชา ณ ศาลากลางน�้า

พอพระเณรเจาะทะลฝุาและตดัเหลก็ได้แล้ว กพ็บห้องโปร่งห้องหน่ึง มองลงไปม ี
น�า้ท่วมขงั ๕๐ เซนตเิมตร สนันิษฐานว่าน�า้มาจากรอยร่ัวตามปนูขอบเจดีย์ และบ่อยคร้ัง 
ที่มีฟ้าผ่าซึ่งก็มีสายล่อฟ้าอยู่แล้ว
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พอส�ารวจห้องโถงที่มีน�้า พบพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยเต็มไปหมด ตั้งแต่
ขนาด ๑ นิ้ว ๓ นิ้ว ๕ น�้า ๗ นิ้ว ๙ นิ้ว ซึ่งน่าจะเป็นพระที่ชาวบ้านเอาของเก่าหรือ
ของดมีาบรรจุในเจดย์ีของหลวงปู ่นอกจากน้ียังมพีระแก้วมรกตในองค์เจดีย์จ�านวน
มากถงึ ๓๐-๔๐ องค์ และเป็นพระไม้แกะสลกั ปางยนื ปางน่ัง ขนาดหน้าตกัต่างๆ กนั  
แต่ด้วยความที่พระไม้อยู่แช่ในน�้านานปี จึงท�าให้ยุ่ยผุพังเม่ือจับต้องถูก จากน้ัน 
ก็ขนย้ายพระต่างๆ ออกมาไว้ข้างล่าง

โกศทองเหลอืง ๒ ใบ ทีบ่รรจุอฐัหิลวงปูน้ั่น ได้สลกัชือ่ครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นผู้บรรจุ 
อัฐิหลวงปู่ มี ๓ องค์ คือ 

๑. หลวงปู่วัน อุตฺตโม วัดถ�้าอภัยด�ารงธรรม (ถ�้าพวง)
๒. หลวงปู่บุญ ชินว�โส วัดศรีสว่าง
๓. หลวงปู่ลี €ิตธมฺโม วัดเหวลึก

ท่านพระอาจารย์ประพนัธ์เล่าต่อว่า พอบ่ายสามโมงเยน็กฉั็นน�า้ร้อน ท�ากจิวตัร
กวาดลานวดั ถกูฏุ ิถศูาลา กวาดลานเจดย์ี ขณะทีไ่ปท�าความสะอาดบนศาลากลางน�า้  
สังเกตเห็นว่ามีน�้าไหลลงมาจากโกศทองเหลืองด้านล่างที่วางไว้บนโต๊ะหมู่ ๑ โกศ  
แต่อีกโกศไม่มีน�้าหยดลงมา น�้าที่หยดไหลลงมานองบนพื้นศาลา ซึ่งก็แปลกและ 
อศัจรรย์มาก น�า้ก็ใสดมีากและหยดตลอดเวลา ท่านอาจารย์ประพนัธ์กเ็อาขนัเงินใบใหญ่ 
ไปรองรับโกศใบน้ีไว้ น�า้ทีห่ยดออกมาตัง้แต่ทแีรกจนนองพืน้ น่าจะไม่ต�า่กว่า ๒-๓ ลติร  
แต่ดูปริมาณน�า้ที่บรรจใุนโกศน่าจะพอดีหรือเกินโกศ ซึ่งฐานโกศ ๑๒ ซ.ม. ความสูง 
ของโกศ ๗๐ ซ.ม. น�้าที่หยดลงมาน่าจะหมด แต่ยังหยดต่อไปได้อีก

พอวนัทีส่าม พระอาจารย์วสิทุธิ ์(ส�าเนียง) ได้มอบหมายให้พระอาจารย์ประพนัธ์  
(เตี้ย) เปิดโกศทองเหลือง ซึ่งขณะนั้นมีครูบา ๒ รูป เณรน้อย ๑ รูป ท่านอาจารย์ 
ได้ยกโกศลงมาตัง้ทีอ่าสน์สงฆ์ ขณะน้ันน�า้กย็งัหยดอยู ่ท่านอาจารย์ประพนัธ์กย็งัคดิว่า  
แปลกมาก น�้านี้มาจากไหน น�้ายังหยดอยู่ตลอดเวลา อัศจรรย์มาก
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ท่านอาจารย์ให้เอาชามใบใหญ่มารองรับโกศ ท่านอาจารย์ให้พระเณรจับโกศ 
องค์ท่านอาจารย์กห็มุนฝาโกศ แต่หมนุไม่ออก เน่ืองจากมสีนิม และความเก่าของโกศ 
ที่ไม่เคยมีการเปิดเลย ท่านจึงใช้คีมคอม้า ๒ ตัว เอาน�้ามันจักรมาหยอดหล่อลื่น  
ท�าอยู่ประมาณ ๑๐ นาที โกศจึงเขยื้อนออกจากกัน พอหมุนเกลียวส่วนบนโกศออก 
มองเห็นน�้าใสเต็มเปี่ยมในโกศ จนเกิดความอัศจรรย์ว่า ท�าไมมีน�้าเต็มโกศ

ท่านอาจารย์ให้เณรน้อยเอามือล้วงเข้าไปในโกศ ซึง่ขณะเอามอืล้วงลงไป น�า้กล้็น 
ออกมาด้วย ท่านอาจารย์บอกให้เณรล้วงลงไปให้สดุฐานโกศ ให้เอาสิง่ของทีพ่บออกมา  
ปรากฏว่าสิง่ทีเ่ณรเอาขึน้มาเป็นพระธาตสุต่ีางๆ มพีระธาตสุทีบัทมิ สขีาว สเีขยีว ตดิมา 
ทีแ่ขนทีผิ่วหนังของเณรน้อย ท่านอาจารย์ถงึกบัขนลกุซู ่เพราะเคยได้ยนิมาว่า พระธาตุ 
ของหลวงปู่จะเป็นสีทับทิมเป็นส่วนใหญ่ ท่านอาจารย์จึงใช้กระดาษค่อยเก็บเม็ด 
พระธาตุอย่างระมัดระวัง เพราะกลัวจะตกหล่นไป

เณรยังได้ล้วงเอาสิ่งของลักษณะคล้ายเหรียญเอาออกมาจากฐานโกศด้วย  
ผลปรากฏว่า เหรียญที่เอาออกมาได้ เป็นเหรียญหลวงปู่พรหม รุ่นสอง กับ รุ่นสาม  
ซึง่สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และ พ.ศ. ๒๕๑๔ บางเหรียญกเ็ป็นสนิมเขียวเพราะแช่น�า้  
พอท่านอาจารย์ประพนัธ์รู้ว่าเป็นพระธาตหุลวงปู ่ท่านอาจารย์จึงบอกให้เณรไปนิมนต์
พระอาจารย์วิสุทธิ์ เจ้าอาวาสออกมาจากกุฏิ

พอท่านอาจารย์วสิทุธิอ์อกมา ท่านกต็�าหนิพระอาจารย์ประพนัธ์ว่า ท�า (ต่ออฐัธิาต ุ
หลวงปู่) ไม่มีความเคารพ ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ท่านอาจารย์วิสุทธิ์จึงบอกให้ท่าน 
อาจารย์ประพันธ์ไปห่มคลุมจีวรเฉวียงไหล่ แล้วให้ยกโต๊ะไม้มะค่ามาเช็ดให้สะอาด 
เอาผ้าขาวมาปู แล้วเอาโกศทองเหลืองตั้งตรงกลาง แล้วเทน�้าจากโกศออกมายังขัน

พอเทน�า้ออกแล้ว พระเณรกช่็วยกนัแยกพระธาตขุองหลวงปูอ่อกมา ซึง่พระธาตมุี
สทีบัทมิ สเีขยีวมรกต สขีาวขุน่ และทีเ่ป็นอัฐทิีก่�าลงัแปรสภาพ และยงัไม่แปรสภาพกม็ี  
นอกจากน้ันยงัมีเหรียญหลวงปูรุ่่นสองและรุ่นสาม ราว ๓๔ เหรียญ ส่วนเหรียญรุ่นแรก  
พ.ศ. ๒๕๐๖ ไม่มีแม้แต่เหรียญเดียว
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หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ ศิษย์เอกของหลวงปู่พรหม ได้อธิบายถึงน�้าอัศจรรย์ว่า 
“เป็นน�า้ศักดิส์ทิธิ ์เป็นน�า้บริสทุธิ ์เป็นน�า้ทีห่ล่อเลีย้งพระธาตขุองหลวงปูพ่รหม” (เล่าขาน 
กันว่า ถ้าเอาน�้าศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวมาป้ายที่ตา จะท�าให้เกิดตาทิพย์สว่างไสวได้)

ส่วนโกศทองเหลอืงอกีใบหน่ึงซึง่ไม่มนี�า้ มอีฐัทิียั่งไม่แปรเป็นพระธาต ุพระองค์
เลก็องค์น้อย เช่น พระรอด พระเปิม พระนางกวกั ซึง่พระเหล่าน้ีจะไปรวมตวักบัฝุ่น
อังคาร อัฐิ และติดกับส�าลีที่รองอัฐิที่ถูกย้ายออกมาจากโกศจนหมดสิ้นแล้ว จากนั้น 
ได้น�าโกศทั้งสองใบไปท�าความสะอาดและเก็บไว้ในที่อันควรต่อไป

พระธาตุหลวงปู่ที่ลงมาจากโกศนั้นมีจ�านวนมากเป็นพันๆ องค์ก็ว่าได้ ขณะที่
ช่วยกันเก็บพระธาตุเข้าที่นั้น ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุท�าให้พระธาตุองค์สีทับทิมกระเด็น
หายไปจากโต๊ะที่ปูผ้าขาว ช่วยกันหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ท่านอาจารย์วิสุทธิ์ก็พูดข้ึนว่า 
“ท่านเสด็จหนีไปได้ ท�าไมท่านไม่เสด็จกลับมา ลูกหลานจะได้เก็บไว้ในที่อันควร”  
อยู่ๆ  พระธาตสุทีบัทมิก็เสด็จมาวางบนผ้าขาวด้วยความอศัจรรย์ในช่ัวพริบตา สร้างความ 
ประหลาดใจให้กบัทกุๆ คน ณ ทีน้ั่น พอพระธาตเุสดจ็กลบัมาแล้ว กอ็ญัเชญิลงผอบแก้ว 
เอาไว้สักการบูชาต่อไป

ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงปู่เทสก์ เทสฺร�สี ได้ละสังขาร วันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๓๗ หลวงปูผ่าง ปริปณุโฺณ กม็าเคารพศพ และได้แวะมาทีด่งเยน็ วดัประสทิธธิรรม 
หลวงปู่ผางได้ทราบข่าวเร่ืองการเจาะเจดีย์เอาอัฐิธาตุของหลวงปู่พรหมลงมาแล้ว  
อนัทีจ่ริงก่อนทีจ่ะท�าการขดุเจาะเจดย์ีน้ัน พระอาจารย์วสิทุธิไ์ด้ไปกราบขออนุญาตกบั
หลวงปู่ผางที่เขาจีนแล จังหวัดลพบุรี แล้ว หลวงปู่ผางมาพักที่ดงเย็น ก็ดุพระเณรว่า  
“เอาอฐัธิาตหุลวงปูพ่รหม มาโชว์ มาโฆษณา เอาพระธาตหุลวงปูม่าขายกนิ” ทีห่ลวงปูผ่าง 
ท่านกล่าวเช่นนี้ เพราะว่าอุปนิสัยของหลวงปู่พรหม ท่านจะเงียบมาก ไม่โชว์ ไม่อวด 
มักน้อย สันโดษ ไม่คลุกคลี หลังจากนั้นหลวงปู่ผางก็กลับภูเก็ตไป

ต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๘ หลวงปูช่อบ ฐานสโม ละสงัขาร หลวงปูผ่างท่านเคยร่วมธดุงค์ 
กับหลวงปู่ชอบ ท่านจึงมาเคารพศพที่จังหวัดเลย หลังจากนั้นท่านก็มาพักที่ดงเย็น 
ท่านอาจารย์ประพันธ์ก็ได้เป็นผู้ดูแลปฏิบัติหลวงปู่ผางเช่นเคย
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พอข่าวจากบ้านดงเย็น วัดประสิทธิธรรม ออกไปว่าเจดีย์หลวงปู่พรหมแตก  
มีพระธาตหุลวงปูม่ากมาย ข่าวน้ีกระจายไปยงัจังหวดัอดุรธานี สกลนคร และหมูบ้่าน
ต่างๆ ฯลฯ ก็มคีนหลัง่ไหลมากราบอฐัธิาตขุองหลวงปูเ่ป็นจ�านวนมาก ในช่วงน้ัน คณะ 
ของท่านพระอาจารย์อทุยั (พระอาจารย์ติก๊) วดัหนิหมากเป้ง หนองคาย ได้พาคณะมา 
ขอชมพระธาตุของหลวงปู่พรหม รวม ๑๐ คน ซึ่งมีคุณหญิงสุรีพันธ์ มณีวัต มาด้วย  
ตอนนั้นพระอาจารย์ประพันธ์ได้อยู่เฝ้าวัดและรับแขกคณะนี้

ท่านพระอาจารย์ประพันธ์ได้น�าพระธาตุหลวงปู่พรหมออกมาให้คณะพระ 
อาจารย์ติก๊ชม และท่านอาจารย์ติก๊ก็เอ่ยปากขอแบ่งไปบชูา ท่านพระอาจารย์ประพนัธ์ 
ก็ตัดสินใจแบ่งพระธาตุสีทับทิบให้รวม ๙ องค์ คณะน้ีได้เตรียมผอบแก้วมาด้วย  
แต่ปัญหามีว่า มาด้วยกัน ๑๐ คน แต่พระธาตุมี ๙ องค์ จะแบ่งกันอย่างไร มีโยม 
ผู้หญิงคนหน่ึงก็พูดออกมาว่า เขาไม่เอาพระธาตุ เพราะเกรงว่าจะรักษาท่านไม่ได้  
กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรม

ท่านพระอาจารย์ติก๊ได้กล่าวขึน้ว่า ก่อนทีจ่ะกลบั ให้พากนัน่ังสมาธเิสยีก่อน ถ้าม ี
บุญวาสนา อาจจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นก็ได้ ทุกคนนั่งสมาธิอยู่ในความสงบ ๑-๒ นาที 
มโียมคนหน่ึงน่ังสมาธแิล้วแบมือ เหมอืนดังปาฏิหาริย์ พระธาตสุทีบัทมิเสด็จมาอยูท่ี่ 
โยมผู้นั่งสมาธิแบมือ คนๆ นี้ก็ได้ร้องบอกพระอาจารย์ ทุกคนก็ลืมตาขึ้นแล้วมอง
มาที่มือนั้น สรุปว่า คณะท่านพระอาจารย์ติ๊กได้พระธาตุรวม ๑๐ องค์ ครบจ�านวน 
หลังจากนั้นทุกคนก็ลากลับ

ปากต่อปากเล่าลอืกนัว่า อฐัหิลวงปูพ่รหมแปรสภาพเป็นพระธาต ุคนเฒ่าคนแก่  
คนวัดก็มาจุดประกายไฟ บางคนก็มาอวดอ้างว่า “ของกระผมกลายเป็นพระธาตุ”    
มีการเล่าลอืกนัมากในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ท่านพระอาจารย์ประพนัธ์กไ็ด้ตามไปดู 
ทีบ้่านหลงัโน้นหลงัน้ีเพือ่ชมพระธาตทุีแ่ปรเปลีย่นมาจากเถ้าฝุ่นองัคารและอฐั ิโดยมาก 
จะพบสีทับทิม สีขาว และเศษกระดูกที่หดตัว เป็นต้น

พ่อค�ามีอยูบ้่านอ้อมกอ เคยได้ปฏบิตัรัิบใช้หลวงปูพ่รหมในสมัยน้ันเกีย่วกบัการ 
สร้างศาลาน�้า (ศาลาไม้) อยู่มาวันหนึ่งพ่อค�ามีเล่าว่า หลวงปู่ตีฆ้อนไปโดนหัวแม่มือ 
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แตกเละเลอืดสาด แต่หลวงปูไ่ม่แสดงอาการใดๆ เลย พ่อค�ามีเล่าว่า หลวงปูถ่่มน�า้ลาย  
ปี๊ด ลงบนหัวแม่มือ ลูกศิษย์ลูกหาในที่น้ันต่างนิมนต์ให้หลวงปู่หยุดพักเพื่อจะได ้
ท�าแผล หลวงปูท่่านดุว่า “จะไปสนใจอะไรกบัรูปร่างสงัขารร่างกาย” จนลกูศิษย์ลกูหา 
ไม่กล้าพูดต่อ

พ่อค�ามีก็ได้รับแจกผงอังคารฝุ่นของหลงปู่พรหมมาเหมือนกัน พ่อค�ามีมาใส ่
บาตรวันพระที่วัดประสิทธิธรรม แล้วมาบ่นให้ฟังว่า “ฝุ่นอังคารของหลวงปู่พรหม 
ของคนอื่นเป็นพระธาตุกัน แต่ท�าไมของเราจึงไม่เป็นพระธาตุ” พ่อค�ามียังบอกอีกว่า 
ได้ดฝุู่นองัคารอยูบ่่อยๆ กย็งัเหมอืนเดิม ผงฝุ่นองัคารน้ี พระเป็นผู้ให้มา และยงับอก 
ด้วยว่า เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ปฏิบัติหลวงปู่พรหมเหมือนกัน แต่ท�าไมฝุ่นอังคารไม่
เป็นพระธาตุ

วนัพระถดัมา พ่อค�ามีกม็าใส่บาตรทีบ้่านดงเยน็ แล้วกลบัไปบ้านทีอ้่อมกอ เขาได้ 
ไปดตูลบัผงฝุ่นองัคาร ปรากฏว่าตลบัดังกล่าวหล่นจากโต๊ะหมู่บชูาลงมาอยูช้ั่นล่างอกี
ชัน้หน่ึง จึงได้ถามคนในบ้านว่า มใีครเข้าไปเล่นในห้องพระหรือโต๊ะหมู่บชูาหรือเปล่า 
ปรากฏว่าไม่มีใครเข้าไปเล่นเลย ตลบัทีใ่ส่ผงฝุ่นองัคารเป็นตลบัใส่พระสมเด็จ บดุ้วย 
ผ้าก�ามะหยี่ขนาดเท่ากลักไม้ขีดไฟ เมื่อเปิดขึ้นดูเขาต้องตกตะลึง เพราะสิ่งที่เห็นคือ
พระธาตุสีทับทิมเต็มตลับ จึงมาเล่าให้พระเณรที่วัดประสิทธิธรรมฟัง

พอท่านอาจารย์ประพนัธ์ทราบข่าว กช็วนก�านันอภยั ค�ามาริน โยมคนหน่ึง และ
โชเฟอร์ ไปบ้านพ่อค�าม ีเพือ่ขอชมพระธาตซุึง่สวยงามมาก ลกัษณะพระธาตเุหมอืนกบั
ทีไ่ด้มาจากโกศทองเหลอืงทีล่งมาจากเจดีย์ ท่านอาจารย์ประพนัธ์กข็อแบ่งจากพ่อค�ามี  
ได้มานับดูเกือบร้อยองค์

ต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๙ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้พระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ผาง  
ปริปุณฺโณ ก็มาด้วย หลังจากน้ันท่านก็มาพักที่ดงเย็น หลวงปู่ผางได้พักที่กุฏิ 
หลวงปูพ่รหม ท่านอาจารย์ประพนัธ์เป็นผู้ปฏบิตัรัิบใช้ท่าน วนัหน่ึงหลวงปูผ่างถามว่า  
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“เตี้ย เอาพระธาตุหลวงปู่มาแบ่งให้หน่อย ตอนนี้เก็บพระธาตุไว้ที่ไหน” ท่านอาจารย์
ประพันธ์ ก็ตอบว่า “เก็บที่กุฏิ” “เอ้า ไปเอามาดู” หลวงปู่ผางพูด

พอท่านพระอาจารย์ประพนัธ์ไปเอาผอบพระธาตหุลวงปูพ่รหมมาให้หลวงปูผ่างด ู 
หลวงปู่ผางก็ขอแบ่ง โดยท่านหลวงปู่จะให้ท่านอาจารย์ประพันธ์เป็นคนแบ่ง แต่ท่าน
อาจารย์ประพนัธ์ได้ยกพระธาตเุหนือเศยีรเกล้า แล้วบอกว่า “ขอถวายแด่องค์หลวงปูผ่าง 
ทั้งหมด” หลังจากนั้นหลวงปู่ผางก็น�าพระธาตุไปลพบุรี และภูเก็ต

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หลวงปู่ผางกลับมาอยู่ดงเย็นแล้ว ท่านเล่าให้ท่านพระอาจารย์
ประพันธ์ฟังว่า พระธาตุหลวงปู่พรหม ท่านแจกหมดแล้ว ท่านไม่ได้เก็บเอาไว้เลย 
หลังจากนั้นปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็มีการฉลองเจดีย์จิรปุญฺโญที่เสร็จจากการบูรณะ และ
ท�าบุญครบอายุ ๗๒ ของหลวงปู่ผางด้วย มีพระกรรมฐานมาร่วมงานมากมาย

ข้าพเจ้าขอยุติที่มาที่ไปเรื่องพระธาตุหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ไว้แต่เพียงเท่านี้
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พระธาตุหลวงปู่พรหมเสด็จมาเพิ่มจํานวน

เรื่องนี้เขียนเล่าโดยคุณหมอสุเมธ นราประเสริฐกุล อยู่ในหนังสือ “ตามรอย
หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ พระอรหันต์แห่งบ้านดงเย็น” ดังนี้

คณุเกรียงศกัด์ิ โรจนรพพีงศ์ (กฟผ.) ได้โทรศพัท์คยุกบัผู้เขียนว่า อยากจะได้ 
พระธาตหุลวงปูพ่รหมไว้บชูา ถ้ามีโอกาสขอให้ผู้เขียนช่วยกราบเรียนท่านพระอาจารย์
ประพันธ์ ธมฺมานนฺโท เพื่อขอพระธาตุจากท่านด้วย ผู้เขียนได้ติดต่อกับท่านพระ
อาจารย์ และกราบขอพระธาตใุห้คณุเกรียงศักดิ ์ท่านพระอาจารย์รับปากว่าจะมอบให้ 
แต่ไม่ได้บอกว่าจะให้กี่องค์ ในช่วงก่อนเข้าพรรษาปี ๒๕๔๘ ผู้เขียนได้นิมนต์ท่าน
พระอาจารย์ประพันธ์มาหล่อพระรูปเหมือนหลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ วัดประสิทธิธรรม 
ขนาดเท่าองค์จริง ที่โรงหล่อแหลมสิงห์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

(หลวงปูผ่าง ปริปณุโฺณ เป็นศษิย์อาวโุสของหลวปูพ่รหม จิรปญุโฺญ เป็นพระป่า 
ทีมี่คุณธรรมสงูยิง่องค์หน่ึง เกิดเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๖๙ และมรณภาพเมือ่วนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ์  
พ.ศ. ๒๕๔๕ อาย ุ๗๖ ปี หลงัจากถวายเพลงิศพ ในเวลาอนัสัน้ อฐัขิองท่านกลายเป็น 
พระธาตุที่งดงาม ดังนั้น วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น จึงมีพระอรหันต์ถึง ๒ องค์)

ก่อนจะถึงวันหล่อพระ ผู้เขียนได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์ประพันธ์ไปซื้อผอบ
เจดีย์แก้วเพื่อบรรจุพระธาตุหลวงปู่ผาง เพื่อให้ผู้ที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ผาง
ได้กราบไหว้บูชาบนถ�้าวังแคน ผู้เขียนได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์ไปแถวเสาชิงช้า  
พอท่านพระอาจารย์และผู้เขยีนเลอืกผอบใส่พระธาตหุลวงปูผ่างเสร็จเรียบร้อย ผู้เขียน 
ก็ปรารภกับท่านพระอาจารย์ว่า น่าจะซื้อที่ใส่พระธาตุของหลวงปู่พรหมอีกสักอัน 
จะได้ตัง้ไว้คูกั่น ท่านพระอาจารย์กเ็ลอืกผอบใส่พระธาตหุลวงปูท่ัง้สององค์เรยีบร้อย
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ขณะน้ัน ผูู้เขียนนึกถึงพระธาตุหลวงปู่พรหมที่ท่านพระอาจารย์จะน�ามามอบ
ให้คุณเกรียงศักดิ์ ผู้เขียนจึงกราบเรียนท่านว่า “ได้น�ามาให้คุณเกรียงศักดิ์หรือไม่” 
ท่านพระอาจารย์ก็ได้ตอบว่า “น�ามาให้แล้ว อยู่ในย่าม” ผู้เขียนจึงถามอีกว่า “ให้คุณ
เกรียงศักด์ิก่ีองค์” ท่านพระอาจารย์ตอบว่า “๓ องค์ สทีบัทมิ ๒ องค์ สขีาวขุ่น ๑ องค์”  
ข้าพเจ้าจึงกราบเรียนท่านว่า “กระผมขอชมหน่อยครับ”

ท่านพระอาจารย์จึงหยบิขวดใส่พระธาตมุาให้ข้าพเจ้าชม ข้าพเจ้าได้พจิารณาอย่าง 
ละเอียดด้วยความสนใจ พบว่าพระธาตุที่ข้าพเจ้าเห็นอยู่น้ัน มีพระธาตุ ๔ องค์
ข้าพเจ้าจึงกราบเรียนให้ท่านพระอาจารย์ทราบ พอพระอาจารย์ขอไปชม ซึ่งพบว่ามี 
พระธาตุ ๔ องค์จริงๆ ท่านพระอาจารย์ถึงกับขนลุกซู่ (ว่าพระธาตุเสด็จ) ข้าพเจ้า 
เซ้าซี้ถามท่านพระอาจารย์ “ท่านพระอาจารย์นับพระธาตุเกินมาหรือเปล่า” ซึ่งผู้เขียน
สงสัยอยู่

ท่านพระอาจารย์ก็ตอบว่า “นับแค่ ๓ องค์ ไม่ใช่เป็นสบิหรือเป็นร้อยจึงผิดพลาด  
พระธาตุของหลวงปู่พรหมท่านก็มีจ�านวนจ�ากัด จึงไม่มีเหตุผลใดว่านับพระธาตุผิด”  
ผู้เขียนก็ยังไม่ค่อยเชื่อ เก็บความสงสัยเอาไว้ พอถึงบ้านผู้เขียนๆ ได้บอกให้ภรรยา
มาดูพระธาตุของหลวงปู่พรหมและลองให้นับพระธาตุดู ปรากฏว่านับได้ ๔ องค์  
ผู้เขียนขึ้นไปบนห้องเพื่อน�าผอบใส่พระธาตุเพื่อเตรียมเทพระธาตุจากขวดลงสู่ผอบ 
ช่วงที่ท่านพระอาจารย์เทพระธาตุลงสู่ผอบ ปรากฏว่าพระธาตุหล่นลงมาแค่ ๒ องค์ 
ท่านพระอาจารย์ยังพูดว่า สงสัยพระธาตุไม่อยากมาอยู่กับผู้เขียนกระมัง

ท่านพระอาจารย์กเ็ขย่าทีข่วดใส่พระธาตแุล้วเทออกมาอกีท ีผลปรากฏว่า พระธาตุ 
ได้ตกลงมาอีก ๓ องค์ รวมเป็น ๕ องค์ เป็นสีทับทิม ๓ องค์ สีขาวขุ่น ๒ องค์  
ท่านพระอาจารย์ ผู้เขยีน และภรรยาผู้เขยีน ถงึกับเกดิอศัจรรย์ในการเสดจ็ของพระธาต ุ
หลวงปู่พรหม ท่านพระอาจารย์ถึงกับขนลุกซู่ หลังจากน้ันท่านพระอาจารย์ก็มอบ 
พระธาต ุ(ทีเ่สดจ็มาเพิม่) ให้กบัผู้เขยีน และได้กล่าวกบัผู้เขยีนว่า อาจจะเป็นอานิสงส์
ของผู้เขียนที่มีศรัทธาซื้อที่ใส่พระธาตุหลวงปู่พรหมถวายวัดถ�้าวังแคนก็เป็นได้

นี่เป็นความอัศจรรย์เกี่ยวกับพระธาตุเสด็จ
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พระธาตุเสด็จเรื่องที่สอง

เร่ืองน้ีก็เป็นข้อเขยีนของคณุหมอสเุมธ นราประเสริฐกลุ อกี มรีายละเอยีดดังน้ี

ข้าพเจ้าได้ปรารภกบัท่านพระอาจารย์ประพนัธ์ ธมฺมานนฺโท ว่า จะเป็นผู้ท�าหนังสอื 
ชีวประวัติของหลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ โดยจะมีเร่ืองเพิ่มเติมอีกหลายเร่ืองและ 
ได้กราบเรียนท่านว่า ถ้าเป็นไปได้ขอให้ท่านพระอาจารย์ถ่ายภาพพระธาตขุองหลวงปู ่
ที่มีอยู่บนถ�้าวังแคนทั้งหมดเพื่อน�ามาคัดเลือกลงภาพถ่ายในหนังสือใหม่ ท่านพระ 
อาจารย์ประพันธ์ก็เห็นดีด้วย

เม่ือวันที ่๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ด.ต.คมสนัต์ ค�าสลีา ด.ต.วทิยา สขุพนัธ์  
(ดาบต๋อง) พีจ่�าลอง ขาวเมฆา (พีแ่หลม) ตลอดจนภรรยาพีแ่หลมและบตุรสาวชือ่ นุ้ย 
ได้ขึ้นมาบนถ�้าวังแคน เพื่อจะถ่ายภาพพระธาตุหลวงปู่พรหมและหลวงปู่ผาง

ขณะที่ขึ้นมานั้นบ่าย ๓ โมง พระเณรก็ก�าลังท�ากิจวัตรอยู่ หลังจากที่ท่านพระ 
อาจารย์ท�ากิจวัตรเสร็จแล้ว กเ็ร่ิมจัดแจงสถานทีแ่ละเตรียมถ่ายภาพทนัท ีเร่ิมต้นโดย 
ถ่ายพระธาตุหลวงปู่พรหมก่อน โดยน�าพระธาตุมาวางบนกรอบแก้ว ขนาด ๕๐x๕๐ 
เซนติเมตร ขณะที่ช่างภาพก�าลังจะกดชัตเตอร์ ด้วยความบังเอิญมีลมพัดมา ท�าให้ 
พระธาตอุงค์หน่ึงกลิง้ตกจากกรอบแก้ว กเ็ลยหยดุถ่าย ต่อจากน้ันกอ็ญัเชญิพระธาต ุ
องค์ดังกล่าวมาเข้ากลุ่ม พอก�าลังจะถ่าย ก็เกิดอุบัติเหตุสะดุดกรอบแก้วท�าให้กด
ชัตเตอร์ไม่ได้

ท่านพระอาจารย์ประพันธ์ก็คิดในใจว่า “ถ้าเกิดอะไรขึ้นเป็นครั้งที่สาม คงถ่าย
ไม่ได้แล้ว เพราะก่อนจะน�าพระธาตุของหลวงปู่มาถ่ายภาพก็ไม่ได้ขอขมาลาโทษ 
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แต่ประการใด” ท่านพระอาจารย์กล่าวว่า “ถ้าพระธาตุเสด็จหนีก็ขาดทุน แต่ถ้าได ้
เพิม่มา กก็�าไร” พอพดูถึงตอนน้ี ดาบต๋องจึงกราบเรียนท่านพระอาจารย์ว่า “ถ้าพระธาตุ 
เสด็จมาเพิ่ม กระผมขอไปบูชานะครับ” การถ่ายภาพครั้งที่สามก็ผ่านพ้นไปด้วยดี

ช่างภาพได้เตรียมถ่ายภาพพระธาตุหลวงปู่พรหมชุดใหม่ พระธาตุชุดน้ีเป็น 
สทีบัทมิทัง้หมด ซึง่เกบ็รวบรวมอยูใ่นผอบแก้วเลก็ๆ ช่างภาพกเ็ทพระธาตทุัง้หมดลง
บนกรอบกระจก ขณะก�าลงัจัดพระธาตใุห้เข้าที ่ช่างภาพกก็ดชัตเตอร์ ขณะทีก่�าลงัจะ
กดชตัเตอร์น้ัน ช่างภาพได้เหลอืบไปเหน็พระธาต ุ๑ องค์ ในผอบแก้ว สทีบัทมิ จึงได้ 
อัญเชิญพระธาตุที่เสด็จมาเพิ่มมารวมเข้ากลุ่มแล้วก็ถ่ายภาพ ตกลงดาบต๋องจึงได ้
พระธาตุที่เสด็จมาองค์นี้ไปบูชาตามค�ากล่าวตั้งแต่แรก

ซึง่ช่างภาพบอกว่า ไม่น่าเป็นไปได้ทีพ่ระธาตจุะตกค้าง ซึง่ตอนแรกกไ็ด้เทพระธาตุ 
ออกจากผอบจนหมด แถมยงัวางผอบแก้วแบบกระแทกแรงๆ ด้วย จน ด.ต.คมสนัต์ 
รู้สึกว่า “ท�าไมพี่แหลมวางผอบแก้วแรงจังเลย” น่ีเป็นปรากฏการณ์พระธาตุเสด็จ 
ที่ทุกๆ คนในคณะรู้สึกอัศจรรย์

ขณะทีช่่างภาพและคณะ รวมทัง้ท่านอาจารย์ก�าลงัถ่ายภาพอยูน้ั่น คณุรุ่งสวสัด์ิ 
ซึง่ไปนอนอ่านหนังสอือยูศ่าลาพกั น้องสาวชือ่นิด โทรศพัท์มาหาจากกรุงเทพฯ คณุนิด 
ได้ถามพี่สาวว่า “อยู่ที่ไหน” คุณรุ่งสวัสดิ์ก็บอกว่า “อยู่วัด พอดีพี่แหลมและคณะ 
มาถ่ายภาพพระธาตุหลวงปู่บนถ�้าวังแคน” คุณนิดก็ถามว่า “วัดมีงานอะไรหรือ”  
คณุรุ่งสวสัดิก็์ตอบว่า “ไม่มีงานอะไร ก็เงียบๆ” คณุนิดบอกว่า “ไม่เชือ่ว่าไม่มงีานอะไร 
เพราะเสยีงทีผ่่านเข้าไปทางโทรศพัท์น้ันมเีสยีงดัง มคีนมากมายคล้ายกบัมีงานวดั ได้ยนิ
เสียงพระสวดมนต์และพระเทศน์ด้วย” เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงคาบเกี่ยว 
กับการถ่ายพระธาตุ

พอคุณรุ่งสวัสด์ิคุยเสร็จแล้ว ประจวบกับการถ่ายภาพพระธาตุเสร็จพอดี  
คุณรุ่งสวัสดิ์จึงเล่าให้ท่านพระอาจารย์และทุกๆ คนฟังถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ท�าให้ 
ทกุคนถึงกับขนลกุซู ่ท่านพระอาจารย์กล่าวว่า “อาจเป็นไปได้ทีเ่ทพเทวดามาอนุโมทนา
ขณะถ่ายภาพพระธาตุ” ซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆ
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เรื่องพระธาตุหลวงปู่พรหมอีกเรื่องหนึ่ง

ข้าพเจ้า นายมนู อ้นประเสริฐ เกิดที่ต�าบลห้วยทราย อ�าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี (ขณะที่เขียน) รับราชการในต�าแหน่งนายช่างเครื่องกล ๖ สถานีวิจัยทดสอบ
พันธุ์สัตว์สกลนคร ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ข้าพเจ้านับว่าเป็นคนที่โชคดี ถึงแม้ว่าครอบครัวจะเป็นเพียงครอบครัวชาวนา 
ทีย่ากจน แต่ตระกลูของข้าพเจ้ากเ็ป็นครอบครัวทีเ่ลือ่มใสพระพทุธศาสนา และปฏบิตัิ
ตามค�าสั่งสอนของพระศาสดาอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะพ่อเสริม แม่เลื่อน อ้นประเสริฐ พ่อและแม่อันเป็นที่รักของข้าพเจ้า  
ท่านเฝ้าอบรมสัง่สอนลกูๆ ทกุคนให้เป็นคนดอียูใ่นศลีธรรม ยดึหลกัของพระพทุธศาสนา 
ในการด�ารงชวีติ ลกูๆ ทกุคนซึง่เป็นผู้ชายทัง้หมด ๖ คน ต่างกไ็ด้รับการอบรมสัง่สอน 
และทกุคนเป็นคนใกล้ชดิศาสนา พ่อจะน�าพาพวกเรารักษาศลี ๕ เป็นนิจศลีกนัมาตัง้แต่ 
เป็นเด็กเล็กๆ ทั้งสิ้น

ต่อมาเม่ือข้าพเจ้าได้มารับราชการอยูท่ีส่กลนครแล้ว ข้าพเจ้ากย็งัคงปฏบิตัติาม 
ค�าสั่งสอนของบุพการีเสมอมาแม้ท่านทั้งสองจะจากไปแล้ว การเข้าวัดเพื่อท�าบุญ 
ตกับาตร ฟังธรรม และการได้รับใช้ครูบาอาจารย์ เป็นสิง่ทีข้่าพเจ้าปฏบิตัเิสมอมา บางคร้ัง 
ครูบาอาจารย์หลายๆ ท่านกเ็มตตาให้วตัถมุงคลพระเคร่ือง พระบชูา ข้าพเจ้ากเ็กบ็ไว้ 
กราบไหว้บูชา ถึงแม้ว่าบางคร้ังจะไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อวัตถุมงคลเหล่าน้ันมาก
เท่าใดนัก บางครั้งก็หลงลืมไปว่าได้มาอย่างไร
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ประมาณปี ๒๕๓๘ ข้าพเจ้าได้มโีอกาสพบกบัพระอาจารย์ประพนัธ์ ธมฺมานนฺโท  
ส�านักสงฆ์ถ�้าวังแคน และรู้สึกเลื่อมใสในปฏิปทาของพระอาจารย์ประพันธ์เป็น 
อย่างมาก จึงได้เสนอตวัขอเป็นโยมอปัุฏฐากคอยดูแลให้ความสะดวกท่านตัง้แต่น้ันมา  
คราวหน่ึงท่านอาจารย์ได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าที่บ้านพัก และท่านได้
ปรารภว่าอยากจะขอดวูตัถมุงคลและพระเครือ่งบชูาบนหิง้พระในบ้านพกัของข้าพเจ้า  
ซึง่ข้าพเจ้ากรู้็สกึยินดอีย่างมาก ข้าพเจ้าจึงได้น�าวตัถมุงคลซึง่เกบ็รวบรวมใส่ไว้ในโถแก้ว  
และพานรองขันลงมาให้พระอาจารย์ดู

เมือ่ทา่นอาจารย์ได้ตรวจดวูตัถมุงคลทั้งหมดแลว้ ทา่นได้ใหค้วามสนใจสังเกต
สิ่งซึ่งบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก คล้ายกับถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุยาเม็ดตามร้านขายยา
ทัว่ไป วตัถสุิง่น้ันเป็นเมด็คล้ายหนิสชีมพขูนาดเลก็บรรจุอยูค่ร่ึงถงุ ซึง่ถงุพลาสตกิน้ัน 
ก�าลังจะเสื่อมสภาพ เมื่อเปิดปากถุงแล้วก็ฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้อีก

ท่านอาจารย์ถามข้าพเจ้าว่า “รู้ไหมว่าน่ีคอือะไร และได้มาจากไหน” ข้าพเจ้าตอบว่า 
“ไม่ทราบเหมือนกันว่าสิ่งนี้คืออะไร เพียงแต่จ�าว่าลุงนาค ข้อสกุล ชาวบ้านธาตุนาเวง 
อ.เมือง จ.สกลนคร ผู้คุ้นเคยนบัถือกันให้มาตั้งแต่เมื่อไรจ�าไม่ได้ ลุงนาคบอกว่าเป็น
ของดีให้เก็บไว้บูชา” ซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้ซักถาม และได้น�าเก็บไว้บนหิ้งพระตลอดมา
โดยไม่ทราบว่าคือสิ่งใด เคยน�าลงมาสังเกตดูเสมอทุกคร้ังที่ท�าความสะอาดหิ้งพระ  
หลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จ ก็ได้แต่พิจารณาดูด้วยความงุนงงทุกคร้ังว่า สิ่งน้ี 
คอือะไรหนอ ดชู่างสวยงามย่ิงนัก เป็นเมด็สชีมพอูอกแดงๆ ทกุเมด็ทเีดยีว ดแูล้วกเ็กบ็ 
ไว้เช่นนั้น

เม่ือพระอาจารย์ประพันธ์ได้พิจารณาดูแล้ว ก็พึมพ�าอยู่แต่ว่า “ใช่แล้วๆ”  
สกัพักหน่ึง ท่านกบ็อกข้าพเจ้าว่า “น่ีแหละ พระธาตขุองหลวงปูพ่รหม” ซึง่ในขณะน้ัน 
ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นท่านอาจารย์ก็ได้เมตตาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ
พระธาตขุองหลวงปูใ่ห้ข้าพเจ้าได้รับรู้ และท่านอาจารย์ยงับอกอกีว่า “นานมาแล้ว เคย
แบ่งอฐัธิาตขุองหลวงปูใ่ห้คณุลงุนาค ข้อสกลุ ไว้บชูา แต่ไม่มากนัก” แต่ต่อมาลงุนาค 
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ก็ได้แบ่งมาให้ข้าพเจ้าอีกต่อหนึ่ง (ภายหลังข้าพเจ้าได้ไปสอบถามคุณลงนาคถึงเรื่อง
อัฐิธาตุนั้น ลุงนาคบอกว่า ของลุงหายไปหมดแล้ว)

วันน้ันท่านอาจารย์ได้ขอแบ่งพระธาตุไปคร่ึงหน่ึง และแนะน�าให้ข้าพเจ้าว่า  
“ควรไปหาซือ้ผอบมาเพือ่บรรจุพระธาตขุองหลวงปู ่แล้วให้น�าไปไว้ในทีเ่หมาะสม และ
กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว”

ต่อมาก็ได้มีสานุศษิย์ท่านอาจารย์อกีสองคนซึง่รักใคร่นับถอืกนั คอื ดาบต�ารวจ
คมสนัต์ ค�าสลีา และดาบต�ารวจ วทิยา สขุพนัธ์ ทราบข่าว และขอแบ่งไปอกี ๙ องค์
ปจัจบุัน ขา้พเจ้าก็ยงัคงเก็บรกัษาพระธาตุของหลวงปูไ่ว้เชน่เดมิ และยงัคงดสูวยงาม 
ทุกครั้งที่ได้ชม และดูเหมือนว่าจ�านวนจะไม่ได้ลดลงไปเลย

ภายหลังข้าพเจ้าได้มีเวลานึกตรึกตรองดูว่า ช่างเป็นเร่ืองที่น่าอัศจรรย์นัก  
ที่พระอาจารย์ประพันธ์ได้บังเอิญมาขอดูวัตถุมงคล แล้วจึงได้พบพระธาตุของ 
หลวงปู่พรหมในคร้ังน้ี หากไม่เช่นน้ันแล้ว ข้าพเจ้าก็คงจะไม่รับรู้และอาจจะท�า 
พระธาตุสูญหายไปได้ในที่สุดก็เป็นได้



183

เส้นเกศาหลวงปู่กลายเป็นพระธาตุ

โยมพี่สาวของท่านอาจารย์ประพันธ์ได้บอกให้ท่านพระอาจารย์น�ารูปหล่อ 
หลวงปู่พรหม ขนาดหน้าตัก ๓ นิ้ว ไปเก็บรักษาไว้ที่วัดถ�้าวังแคน เพราะเกรงว่าจะ 
ถกูงัดบ้านเข้าไปขโมย เพราะมคีนมาขอดบู่อยและมคีนเคยขอซือ้ในราคาสงู พอท่าน 
พระอาจารย์น�ามา ได้พบว่าใต้ฐานมีถุงพลาสติกเก่าๆ อุดอยู่ที่ซอกคอพระ พอแคะ
ออกมาได้ก็ทราบว่าเป็นเกศา จะถามใครก็ไม่ได้ เพราะโยมพ่อโยมแม่ท่านพระอาจารย์
ก็เสียชีวิตไปหมดแล้ว

ท่านพระอาจารย์ก็สงสัยว่าจะเป็นเกศาของหลวงปู่พรหมหรือเปล่า เพราะเก็บ
ไว้ในรูปหล่อขององค์ท่าน จากน้ันท่านพระอาจารย์ก็ได้น�าเกศาดังกล่าวมาใส่ผอบ
ทองเหลือง โดยวางผอบทองเหลืองใต้ฐานรูปหล่อหลวงปู่ และเก็บไว้บูชาในตู้ที่วัด 
ถ�้าวังแคน

เมือ่ประมาณเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้เขียน (ไม่ออกนาม) ได้ไปนมสัการ 
ท่านพระอาจารย์ที่วัดถ�้าวังแคน ผู้เขียนได้กราบพระธาตุหลวงปู่พรหมและพระธาต ุ
หลวงปู่ผางบนศาลา จากนั้นผู้เขียนก็ได้สังเกตเห็นรูปหล่อหลวงปู่พรหม ผู้เขียนจึง 
ยกขึ้นมาขอชม ทันใดน้ัน ผู้เขียนก็เหลือบไปเห็นผอบที่ซ่อนอยู่ใต้ฐาน จึงหยิบ 
ขึน้มาเปิดด ูปรากฏว่าเป็นเกศา จึงกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่า “เป็นเกศาของใคร”  
ท่านพระอาจารย์ก็ยังไม่แน่ใจที่จะตอบ แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกศาของหลวงปู่พรหม  
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ผู้เขียนจึงขอโอกาสแบ่งเกศามาบูชา เกศาของหลวงปู่เก่ามาก เกาะกันแน่น ท่านพระ 
อาจารย์ต้องใช้น้ิวมือแยกแบ่งให้กับผู้เขียน พอผู้เขียนน�ากลับกรุงเทพฯ ผู้เขียน 
ก็อัญเชิญเก็บในผอบแก้ว (ก่อนหน้านี้ผู้เขียนเคยได้เกศาของหลวงปู่พรหมจากพระ
เพทาย นนฺทวโร วัดบวรนิเวศวิหาร มา ๑๐-๑๕ เส้น)

ผู้เขยีนได้น�าเกศาทีไ่ด้จากท่านพระอาจารย์ และจากพระเพทาย มาเปรียบเทยีบกนั  
ปรากฏว่าเส้นเกศา ความหนา ความบาง เป็นแบบเดยีวกนัเลย ท�าให้ผู้เขยีนมัน่ใจว่า  
เป็นเกศาของหลวงปู่พรหมแน่นอน พอมีโอกาส ผู้เขียนก็ได้กราบเรียนให้ท่านพระ
อาจารย์ประพันธ์ทราบด้วย หลังจากนั้น ท่านพระอาจารย์ประพันธ์เล่าว่า “เกศาของ
หลวงปูพ่รหมได้แยกตวัออกเป็นก้อนกลมๆ ๓ ก้อน” ท�าให้ท่านพระอาจารย์แน่ใจมาก 
ยิ่งขึ้นว่าเป็นเกศาของหลวงปู่พรหมอย่างแน่นอน ท่านพระอาจารย์ปีติและดีใจมาก

ต่อมา คณะคณุคมสนัต์ ค�าสลีา ได้ขึน้ไปท�าบญุกบัท่านพระอาจารย์บนถ�า้วงัแคน  
กส็นทนากับท่านพระอาจารย์จนมดืค�า่ ด้วยเหตใุดไม่ทราบ ก็มาพดูถงึเกศาหลวงปูพ่รหม  
พอคณะคณุคมสนัต์รู้ทีม่าทีไ่ปของเกศาน้ี กอ็ยากเหน็และอยากได้ไปบชูาบ้าง ท่านพระ 
อาจารย์ก็บอกว่า “ขณะน้ีเกศากร็วมตวัเป็น ๓ ก้อน ซึง่กห็มายถงึ พระพทุธ พระธรรม  
พระสงฆ์ ซึ่งก็ดีแล้ว คร้ันจะแบ่งให้ก็คงจะไม่พอกัน” คณะคุณคมสันต์ก็รบเร้า
อยากดู ท่านพระอาจารย์จึงพาทุกคนมาที่ศาลาฯ เพื่อชมเกศา จากเดิมมี ๓ ก้อน  
ตอนนี้มีเกศาก้อนเล็กๆ เป็น ๑๐-๑๑ ก้อน ซึ่งก้อนเกศานี้ขนาดเท่ากับมูลกระต่าย 
หรือเมล็ดนุ่น ท่านพระอาจารย์ขนลุกซู่ แล้วพร้อมกันก้มลงกราบสิ่งอัศจรรย์ที ่
ปรากฏต่อหน้าต่อตาทุกคน ท่านพระอาจารย์ได้มอบเกศาของหลวงปู่พรหมให้แก ่
คณะคุณคมสันต์ โดยให้แต่ละคนไปเตรียมผอบมาใส่เมื่อมาคราวต่อไป

น่ีเป็นความอัศจรรย์เกี่ยวกับเส้นเกศาของหลวงปู่พรหมที่คณะศิษย์ได้พบเห็น 
กันครั้งหนึ่ง
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ทันตธาตุของหลวงปู่

ครอบครัวของคุณครูชาย วงษ์ประชมุ มศีรัทธาในองค์หลวงปูพ่รหมมาก นับถอื
หลวงปู่เป็นที่พึ่งทางใจ คุณครูชายได้มีโอกาสปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่ตามก�าลัง และ
เป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลวงปู่พรหมได้อนุญาตให้คุณครูชายท�าฟันปลอม
ให้กบัหลวงปูเ่พือ่จะได้ขบฉันรับประทานอาหารได้สะดวก หลงัจากหลวงปูไ่ด้ให้หมอ
ถอนฟันแล้ว หลวงปู่ได้มอบฟันให้กับหลวงปู่สุภาพ ธมฺมปญฺโญ เพื่อมอบให้กับ
คุณครูชายต่อไป

คุณครูชายรู้สึกดีใจมากที่ท่านเมตตามอบฟันของท่านให้น�ามากราบไหว้บูชา  
จนบดัน้ี ฟันซีด่งักล่าวได้กลายเป็นพระธาตแุล้ว (ทนัตธาต)ุ โดยปกตคุิณครูชายและ
คุณครูค�าฟอง (ภรรยา) จะเก็บรักษาฟันของหลวงปู่ไว้ในผอบเพียง ๑ ซี่ เท่านั้น  
แต่พอเปิดผอบออกดู ปรากฏว่ามีพระธาตุเสด็จมาเพิ่มเป็นจ�านวน ๗ องค์ อันนี้ 
ผู้เขยีน (คุณหมอสเุมธ) ได้พจิารณาและเหน็กบัตาผู้เขยีนเอง พระธาตมุลีกัษณะเป็น 
สขีาวขุน่ ใส เป็นเมด็เลก็เท่าเมลด็พนัธุผั์กกาด สร้างความปีตยินิดแีละเป็นทีอ่ศัจรรย์
แก่ทุกๆ คน 

ที่มาของทันตธาตุของหลวงปู่

เกีย่วกบัทนัตธาตขุองหลวงปูพ่รหม มีบนัทกึไว้ในอกีทีห่น่ึงในหนังสอื ตามรอย  
พระอาจารย์พรหม จิรปุญฺโญ พระอรหันต์แห่งบ้านดงเย็น ดังนี้

หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ�้ากลองเพล ได้บอกกับศิษย์ชื่อคุณครูชาลี ดุลวรรณ
ซึง่เป็นเพือ่นกบัคณุครูชาย วงษ์ประชมุ ศษิย์ของหลวงปูพ่รหม ตามทีก่ล่าวมาแล้วว่า  
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“ถ้าอยากได้ของดี ให้ไปขอท�าฟันกับหลวงปู่พรหม” คุณครูชาลีก็รีบเดินทางไปกราบ
หลวงปู่พรหมเพื่อขออนุญาตพาหมอมาท�าฟัน รักษาฟัน และเปลี่ยนฟัน ให้หลวงปู่  
แม้จะขออยู่นาน หลวงปู่ท่านก็ไม่อนุญาตจนคุณครูชาลีหมดปัญญา จึงไปเล่าให้ 
คุณครูชายฟัง

คณุครูชายดใีจมาก ตวัเองอยูรั่บใช้หลวงปูม่านานจึงรู้ว่าควรจะท�าอย่างไร จึงได้ 
ไปกราบเรียนหลวงปู่ลี €ิตธมฺโม (วัดเหวลึก) เพื่อให้ท่านพาไปกราบหลวงปู่พรหม  
ขออนุญาตพาหมอมาท�าฟันถวายท่าน หลวงปู่พรหม ท่านมักจะเรียกคุณครูชายว่า  
“ขีป้ลาท”ู เมือ่ได้รับค�าขอ ท่านจึงพดูว่า “ขีป้ลาท ูเจ้าอยากท�าหรือ เอ้า อนุญาตให้ท�าเลย”

คุณครูชายได้ไปกราบเรียนหลวงปูข่าวว่า “หลวงปูพ่รหมอนุญาตให้ท�าฟันท่านแล้ว”  
และหลวงปูข่าวได้ถามว่า “ชาย เจ้าจะเอาเงนิทีไ่หน ถ้าไม่มีกใ็ห้มาเอากบัหลวงปูไ่ด้นะ”  
คุณครูชายรู้สึกซาบซึ้งในเมตตาของหลวงปู่ขาวมาก เมื่อกลับมาก็รีบด�าเนินการทันที 
โดยไปปรึกษากบัหมอฟันชือ่คณุหมอประเสริฐ แห่งร้านประเสริฐท�าฟัน อยูต่ลาดพงัโคน  
สกลนคร แล้วรับคุณหมอไปถวายการท�าฟันหลวงปู่

คณุหมอประเสริฐได้ท�าการถอนฟัน กรอฟัน พมิพ์ฟัน และใส่ฟัน ถวายหลวงปู่
ซึง่ใช้เวลาเดอืนเศษ และได้ใส่ฟันเทยีมซีใ่หม่ถวายหลวงปู ่ขณะทีห่มอถอนฟันถวาย
หลวงปู่นั้น มีหลวงปู่สุภาพ ธมฺมปญฺโญ หลวงปู่ลี €ิตธมฺโม คุณครูชาย วงษ์ประชุม 
คณุครูค�าฟอง วงษ์ประชมุ และคณุครูมยั (เพือ่นคณุครูชาย) อยูด้่วย เมือ่หมอจับฟันซี่ 
ที่มีปัญหา ฟันก็หลุดออกมาโดยไม่ต้องท�าอะไรเลย 

หลวงปู่สุภาพได้เอาถาดซึ่งปูด้วยผ้าขาวให้วางฟันของหลวงปู่ แล้วเอาไปวางไว้
ใกล้ๆ หลวงปู ่หลวงปูห่ยบิฟันซีน้ั่นยืน่ให้หลวงปูส่ภุาพแล้วบอกว่า “เอาให้ขีป้ลาทมัูน”

ฟันซีดั่งกล่าว คณุครูชาย คณุครูค�าฟอง ได้เกบ็ไว้บชูาในห้องพระ ในเวลาต่อมา 
ฟันซีน้ั่นได้กลายสภาพเป็นพระธาต ุส่วนรากของฟันมสีเีหลอืงอร่าม ใสเป็นแก้ว ส่วนบน 
ของฟันมคีราบน�า้หมากด�าเกาะตดิอยู ่และมพีระธาตเุสด็จมารวมอยูใ่นผอบน้ัน ดังที ่
เขียนเล่ามาข้างต้น
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พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ, ๒๕๓๘. 
รศ.ดร.ปฐม - รศ.ภทัรา นิคมานนท์, หลวงปูพ่รหม จิรปญุโฺญ, มิถนุายน ๒๕๕๗, 

บริษัท พ.ีเอ.ลฟีวิง่ จ�ากดั.



ขอบุญกุศลจริยา อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้บ�าเพ็ญด้วยดีแล้ว ทางกาย วาจา และใจ 
กล่าวโดยจ�าเพาะคอื การสร้างอารามถวายแด่สงฆ์จตรุทศิ อทุศิไว้ในพระบวรพทุธศาสนา 
อารามนั้นมีนามว่า วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม ประกอบด้วยปูชนียวัตถุ และเสนาสนะ
ต่างๆ กล่าวคือพระพุทธปฏิมาปางนาคปรก พระพุทธปฏิมาปางสมาธิ ศาลาที่ประชุม 
อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ประมวลธรรมโอวาทของพระสุปฏิปันโน ถนนลาดยางกว้าง ๙ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร อ่างเกบ็น�า้สาธารณทาน ก�าแพงรอบพืน้ทีย่าว ๒,๘๐๐ เมตร สงู ๓ เมตร  
ตลอดทั้งบุญกิริยาแห่งการบ�าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ด้วยน�้าใจศรัทธาเลื่อมใส
มัน่คงในพระรัตนตรัย ดัง่น้ี ข้าพเจ้าขอตัง้สจัจาธษิฐาน แผ่กศุลไปไม่มปีระมาณ ขอถวาย
เป็นพระราชกศุลสนองพระเดชพระคณุ สมเดจ็พระบรูพมหากษัตริยาธริาช และพระบรม
วงศานุวงศ์ทกุพระองค์ และเป็นกศุลสนองคุณท่านผู้บ�าเพญ็คณุประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา เป็นปฐม

 อนึ่ง ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้า
ได้ท�าในบดัน้ี, และแห่งบญุอืน่ทีไ่ด้ท�าไว้ก่อนแล้ว, คอืจะเป็นสตัว์เหล่าใด, ซึง่เป็นทีรั่กใคร่ 
และมบีญุคุณ เช่นมารดาบดิาของข้าพเจ้า เป็นต้นกดี็ ทีข้่าพเจ้าเหน็แล้วหรือไม่ได้เหน็กด็,ี 
สตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ หรือเป็นคูเ่วรกันก็ด,ี สตัว์ทัง้หลายตัง้อยูใ่นโลก, อยู่ในภมูทิัง้ ๓,  
อยู่ในก�าเนิดทั้ง ๔, มีขันธ์ ๕ ขันธ์, มีขันธ์ขันธ์เดียว, มีขันธ์ ๔ ขันธ์, ก�าลังท่องเที่ยว
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี, สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่าน้ัน  
จงอนุโมทนาเองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้, ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์
เหล่านั้นให้รู้

 เพราะเหตทุีไ่ด้อนุโมทนาส่วนบญุทีข้่าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง, จงเป็น
ผู้ไม่มีเวร, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ, จงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน, ความปรารถนาที่ 
ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงส�าเร็จเถิด, สาธุ สาธุ สาธุ

คําแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์
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