
หลวงปูกินรี จนฺทิโย 
โดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:01 น. 
 
วัดกันตศิลาวาส อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
        
       ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
        
       หลวงปูกินรี จนฺทิโย กําเนิดในสกุล "จันศรีเมือง" 
เดิมทานมีชื่อวา "กลม" โยมบิดาชื่อ โพธิ์ โยมมารดาชื่อ 
วันดี เกิดเมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ตรงกับป
วอก แรม ๑๑ ค่ํา เดือน ๕ รศ. ๑๑๕ ณ บานหนองฮี ตําบล
ปลาปาก อําเภอหนองบึก (อําเภอเมือง) ปจจุบัน เปนตําบล
หนองฮี อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีพ่ีนอง ๗ คน 
หลวงปูเปนลูกหลานองสุดทอง ดวยฐานะทางครอบครัวที่ประกอบอาชีพชาวนา และมี
พ่ีนองหลายคน แมจะมีใจรักในการศกึษา แตก็ขาดโอกาสในการศึกษาตอ จึงไดรับ
การศึกษาสามัญเบื้องตน 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรมและปฏิปทา 
        
       เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ทานไดบรรพชาเปนสามเณร ที่วัดหนองฮี ไดศึกษาหนังสือ
ธรรม หนังสอืผูก ทั้งภาษาขอม ภาษาไทยนอยหรืออักษรธรรมและภาษาสมัยไทย
ปจจุบัน เมื่ออายุ ๒๐ ป ไดอุปสมบทที่วัดเกาะแกว เขตอําเภอธาตุพนม ตอมาดวยความ
หวงใยบิดา-มารดา และไดรับการขอรองดวยความเปนบุตรคนเล็กทานจึงลาสิกขาตาม
ความตองการของโยมพอและโยมแม ใชชีวิตฆราวาสไมราบรื่นและไมประสบผลสําเร็จ
มากนัก เปนนายฮอยวัวควายก็ขาดทุนอยางหนัก หลวงปูเลาวา เพราะการกระทําของ
ทานพรากพอ-แม-ลูก วัว ควาย ที่ขายไปถิ่นตางๆ ยอมเปนบาปอยางมหันต ผลกรรมจึง
ยอนตอบสนองใหตองสูญเสียภรรยาหลังจากคลอดบุตรไดไมนาน และไดสูญเสียลูกอนั
เปนสุดที่รักซ้ําอีก เพราะทารกนอยขาดนมจากผูเปนแม ความสูญเสียอันใหญหลวงของ
ทานทําใหเปนทุกขเวทนา ความอาลัย อาวรณ ความโศกเศรา ทับถมเพิ่มทวีความทุกข



ยิ่งขึ้นดวยความทุกขเปนกุศลปจจัยผลักดัน และบันดาลใจใหทานกาวเขาสูรมกาสาว
พัสตรสูความเปนบรรพชิตในบวรพุทธศาสนา อุปสมบทเปนพระภิกษุที่วัดศรีบุญเรือง 
ตําบลกุดตาไก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ (อายุครบ 
๒๕ ป พอดี) โดยมีพระอาจารยวงศ เปนพระอุปชฌาย มีพระอาจารยพิมพกับพระ
อาจารยพรหมา เปนพระคูสวด ไดชื่อใหม จากพระอุปชฌาย จาก "กลม" เปน "กินรี" 
ฉายาวา "จนฺทิโย" หลังจากอุปสมบท หลวงปูไดจําพรรษาอยูที่วัดบานหนองฮี ได
สงเคราะหญาติหลานๆ ดวยการใหความรูเรื่องภาษาไทย อบรมสั่งสอนการอานเขียน
ภาษาไทย หลวงปูเปนตัวอยางแหงความมุงมั่นจริงจังและพากเพียร ขณะที่ทานจํา
พรรษาอยูที่วัดหนองฮี ทานไดขุดลอกสระน้ําขนาดใหญ ดวยตัวของทานเอง จนเปน
ผลสําเร็จใหวัดและชาวบานไดใชประโยชนมีน้ําอุปโภคบริโภคมาจนทุกวันนี้ 
        
       การแสวงหาธรรมปฏิบัติไดเกิดขึ้น เปนชวงตอนปลายของทศวรรษแรกของการ
อุปสมบทดวยการเดินทางไปศึกษาเลาเรียนพระกรรมฐานกับทานพระอาจารยหลวงพอ
ทองรัตน กนฺตสีโล ที่สํานักบานสามผง ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม เปนจุดเกิดและเปนกาวแรกที่ทานรับเอาพระกรรมฐานเขาไวในจิตของทาน 
หลวงปูไดศึกษาการปฏิบัติ ภาวนากับครูอาจารยระยะหนึ่ง ทานก็เดินทางกลับมาอยูที่วัด
บานเกิดและไปกราบครู อาจารยรวมธุดงค ไปมาหาสูอยูเสมอ ทานไดนําเอาขอปฏิบัติ 
พระธรรมกรรมฐานมาอบรมสั่งสอนชาวบานหนองฮี ไดสงเคราะหโยมมารดาและญาติ
ดวยการบวชชี และไดจัดตั้งสํานักสงฆฝายอรัญวาสีในบานเกิด ชื่อวา "สํานักสงฆเมธา
วิเวก" 
        
       ในระหวางที่หลวงปูไปมาหาสูเพื่อคารวะ และปฏิบัติธรรมในสํานักของพระ
อาจารยทองรัตนนั้น ทานอาจารยทองรัตนไดพาหลวงปูเดินทางไปกราบนมัสการ หลวง
ปูมั่น ภูริทตฺโต พระอาจารยใหญฝายวิปสนากรรมฐานผูมีชื่อเสียงและเกียรติคุณเลื่องลือ
โดงดังมาก ในขณะที่หลวงปูมั่นธรรมจารยผูมีปรีชาสามารถ พํานักอยูที่วัดปาสุทธาวาส 
จังหวัดสกลนคร เพื่อรับโอวาทจากทาน หลวงปูมั่นทานไดอบรมสั่งสอนธรรมแกหลวง
ปูกินรี ถึงขอปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้น ซึ่งมีรากฐานอยูที่การกระทําศีล ใหสมบูรณ
บริบูรณพรอมๆ ไปกับการเจริญ สมาธิ ภาวนา เพื่อจะทําจิตใหสงบระงับจากอารมณทั้ง



ปวง เพราะความที่จิตปลอดจากอกุศลวางเวนจากอารมณ อันเกิดจากการสัมผัสทาง
อายตนะ คือ ที่ตั้งแหงการกระทบมี ๖ คู อันไดแก ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้น
กับรส กายกับการสัมผัสทางกาย และใจที่กระทบกับอารมณในภายในที่ทําใหเกิด 
เวทนาความรูสึกสุข รูสึกทุกข รูดี รูชัว่ รูสวย รูไมสวย รูนารัก รูไมนารัก ทัง้หลายแลว 
จิตใจก็ยอมจะตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดียว อารมณนั้นก็ไดแกพระกรรมฐาน หมายถึง 
การเอาพระกรรมฐานเขามาตั้งไวในใจความตั้งมั่นของจิตในลักษณะการเชนนี ้ยอมจะ
ทําจิตใหสงบอยางเดียว เปนความสงบที่สะอาดและบริสุทธิ์ผุดผองใส 
        
       หลังจากนั้นแลวจึงหันมาพิจารณาธาตุ ทั้ง ๔ อันไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ 
และธาตุลม และพิจารณาขันธทั้ง ๕ อันไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
ใหรูวาธาตุขันธและรูปนามทั้งหลายเหลานี้ แทจริงก็คือบอเกิดของความทุกขโศกร่ําไร
รําพันนานาประการทั้งปวงนั่นเอง 
หลวงปูมั่นทานไดอบรมสั่งสอนขอธรรมแกหลวงปูกินรีเปนประจํา และเมื่อทานพบ
หนาหลวงปูกินร ีทานมักจะเอยถามไปวา 
        
       "กินรี ได ที่อยูแลวหรือยัง? " 
        
       คําถามของหลวงปูมั่นนั้นมิไดหมายถึงที่อยูในวัดปจจุบัน แตทานถามถึงสวนลึก
ของใจวามีสติตั้งมั่นหรือยัง ถายังทานก็จะกลาวอบรมตอไป ซึ่งสวนมากหลวงปูมั่นทาน
จะเนนใหเห็นถึงวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนบอเกิดของความทุกข เพราะเกิดจากอวิชชา 
คือ ความไมรูแจงในความเปนของไมเที่ยง ในความเปนของเสื่อมโทรมของธาตุขันธ
ทั้งหลาย เปนเหตุ และเพราะความไมรูจักสิ่งทั้งหลายตามเปนจริงวามันมิใชสัตวบุคคล
ตัวตนเราเขา ไมรูจักความไมเที่ยงไมรูจักความเปนทุกขและไมรูความเปนอนัตตา คือ 
ไมใชตัวตนตามความเปนจริงแลว อาสวะกิเลส คือ ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ยอม
ครอบงําจิตของคนๆ นั้นใหมืดมัว เรารอนและเปนทุกขไดในที่สุด 
        
       หลวงปูมั่นทานอบรมสั่งสอนหลวงปูกินรีตอไปวา การประพฤติปฏบิัติธรรมนั้น
มีรากฐานสําคัญอยูที่การปฏิบัติศีลเปนเบื้องตน และทํา สมาธิ ในทามกลางเพื่อจะใหเกิด
ปญญา ความรูแจงแทงตลอดในธาตุขันธทั้งหลายเหลานั้นไดในที่สุด และเพื่อจะใหรู



ความจริงก็ตองหมั่นพิจารณาวารางกายของเราที่ปนปรุงขึ้นมาจากธาตุทั้ง ๔ นี้ ประกอบ
อยูดวยธาตุอีกอยางหนึ่งซึ่งแบงออกไดเปน ๔ อยาง ไดแก 
        
       เวทนา คือ ความรูสุข รูทุกข และไมสุข ไมทุกข 
        
       สัญญา คือ ความจําไดหมายรูในอายตนะทั้งหลายที่มากระทบแลวรูสึกแลว 
        
       สังขาร คือ ความไกลเวียนปรุงเปลี่ยนไมหยุดอยูของนามธาตุนั้น 
        
       วิญญาณ คือ ความรูสึกได 
        
       รวมเปน ๔ อยางดวยกัน เรียกวา นามขันธ 
        
       เมื่อรวมเขากับธาตุ ๔ คือ รูปขันธดวยแลวจึงเปนขันธ รวมยอแลวเรียกวา กายกับ
ใจนี้เปนสิ่งที่ไมยืนยงคงที่ ไมเที่ยงแทแนนอนอะไรเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ รางกาย
เนื้อหนังของเรานี้เปนของไมสวยไมงาม สกปรกโสโครกโดยประการทั้งปวง การ
ภาวนาที่ถูกตองจะตองเปนไปในลักษณะนี้ นักภาวนาเมื่อรูเห็น ซึ่งสภาพตามเปนจริง
อยางนี้แลว ยอมจะมีความสะดุงกลัวตอภัยและความเปนโทษทุกขของสังขาร ไมอยาก
ประสบพบเห็นกับควาทุกขทรมารเหลานี้อีกแลว เมื่อนั้นจิตก็ยอมจะคลายจากความ
กําหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ยอมคลายความกําหนัดรัก
ใครชอบใจ ในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความรักใครชอบใจ เมื่อจิตมีความเบื่อหนายคลาย
ความกําหนัดเชนนี้แลว ทุกขทั้งปวงก็ยอมดับลงไดโดยแท ขอที่วาทุกขทั้งปวงดับลงนี้
เปนเพราะอวิชชา คือความไมรู ความเปนจริงในธรรมดับไปนั่นเอง จึงเปนเหตุใหรู
ความเห็นในธรรมที่เรียกวา ปญญา นัน้ เจริญถึงที่สุด ผลที่ไดรับก็คือ "ปญญาอันสงบ
ระงับและแจมแจง" หลวงปูมั่นทานกลาวอบรมหลวงปูกินรี 
        
       หลวงปูกินรีทานไดเลาเรื่องราวของทานสมัยที่ทานไปฝกอบรมกรรมฐานกับ
หลวงปูมั่น ใหสานุศิษยทั้งหลายฟงอยูเสมอวา ในขณะที่ทานนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาอยู
นั้น ก็รูสึกวาจิตคอยๆ สงบเขาไปทีละนอยๆ แลวปรากฏวา ทั้งรางกายและเนื้อหนังของ



ทานนั้นไดเปอยหลุดออกจากกันจนเหลือแตซากของกระดูกอันเปนโครรางที่แทจริงใน
กายของทานเอง "สิ่งที่ปรากฏในอาการอยางนั้นมันชวนใหนาเบื่อหนายยิ่งนัก" หลวงปู
ทานกลาว 
        
       ประสบการณในธรรมโดยลักษณะนี้ไดเกิดขึ้นกับทานอีกครั้งหนึ่ง ในเวลาตอมา
แตไมทราบแนชัดวาในขณะนั้นทานพํานักอยูที่ใด ซึ่งครั้งนี้ทานกลาววา "ในขณะที่
ภาวนาอยูนั้น ไดเกิดเพลิงไหมขึ้นในตัว เปลวเพลิงไดลุกลามพัดไหมทั่วราง ในที่สุดก็
เหลืออยูแตซากกระดูกท่ีถูกเผา และคิดอยูที่นั้นวารางกายคนเราจะสวยงามแคไหน ใน
ที่สุดมันก็ตองถูกเผาอยางนี้เอง" หลวงปูกินรีทานไดอธิบายถึงการภาวนาวามีอยู ๓ ขั้น
ดวยกัน กลาวคือ 
        
       ๑. บรกิรรมภาวนา คือ การภาวนาที่กําหนดกรรมฐาน ๔๐ อยางใดอยางหนึ่งเปน
อารมณ เพื่อจะทําจิตใหตั้งมั่น ขั้นนี้ยังเปนเพียงการกําหนดนึก ยังไมเปนอารมณที่แนน
แฟนจริงจัง มีการภาวนา "พุทฺโธ" เปนอาทิ ขอนี้เปนการภาวนาในระดับที่จะทําใหเกิด
บริกรรมนิมติ อันเปนนิมิตขอตนเทานั้น 
        
       ๒. อุปจารภาวนา คือ การภาวนาที่เริ่มจะทําจิตใหตั้งมั่นดีกวาขอแรกขึ้นนิดหนึ่ง 
ขอนี้อุคหนิมิตจะปรากฏขึ้นได 
        
       ๓. อัปนาภาวนา เปนการภาวนาที่แนวแน อาจทําใหเกิดปฏิภาคนิมิตได 
        
       หลวงปูกินร ีทานไดใชชีวิตอยูกับ ทานหลวงปูมั่นเพียง ๒ ป เทานั้น สวนเวลา
นอกนั้นทานมักจะอยูตามลําพัง เปนตัวของตัวเองมากกวา สวนผูที่หลวงปูกินรีจะลืมเสีย
มิไดถึงแมจะมาอยูปฏิบัติธรรมกับหลวงปูมั่นก็ตาม ทานคือ พระอาจารยทองรัตน เพราะ
ทานเปนผูที่ใหวิชาความรูในการปฏบิัติแกหลวงปู นับวาเปนองคแรกที่เปนอาจารยของ
หลวงปูกินรี ซึ่งทานมักจะไปมาหาสูกันอยูเสมอ อีกอยางหนึ่งที่เปนสาเหตุใหหลวงปู
กินรีชอบอยูอยางสัดโดษแตผูเดียวนั้น เนื่องจากไมไดญัตติเปนธรรมยุตเชนพระ
ทั้งหลายรูปอื่นๆ 
        



       ดวยเอกลักษณพิเศษที่ทานมีอุปนิสัยสมถะไมนิยมในหมูคณะมาก ชอบความเปน
คนผูเดียวตามครูอาจารยที่สั่งสอนทั้งหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต และหลวงปูทองรัตน กนฺต
สีโล ทําใหทานแยกตัวไปเฉพาะตนและธุดงคเรื่อยไป ตามปาเขา ถ้ํา หุบเหว รื่นเริงและ
หาวหาญที่จะแสวงหาโมกขธรรมการมุงเขาปาหาที่วิเวกที่สัปปายะ จึงเปนเอกนิสัยของ
ทาน แลวกลับมากราบคารวะบูรพาจารยเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติและตรวจสอบอารมณ
ธรรม แลวจะแยกจากหมูคณะเสพเสนาสนะตามธรรมชาติตามอุปนิสัยของทาน ปฏิปทา
ของหลวงปูจึงนับไดวาไดดําเนินตามทางที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนหลวงปูธุดงคใน
เขตอีสานเหนือ เปนปกติและบางครั้งขามไปฝงซายแมน้ําโขงสูประเทศลาว เชน ครั้ง
หนึ่งทานธุดงคไปยังฝงลาวตรงขามกับบานแพงพรอมกับพระอาจารยอวน อคุโณ เพื่อ
ไปกราบหลวงปูทองรัตน 
 การเดินธุดงคครั้งยิ่งใหญของทานก็คือ การเดินธุดงคสูดินแดงพุทธภูมิ พรอมศิษยคือ 
พระภิกษุยศและพระภิกษุหลอด จากบานเกิดบานหนองฮี มุงหนาสูทาอุเทน และเลียบ
ริมฝงโขงไปทางเหนือตามสายน้ําสูตนน้ํา ผานอําเภอศรีสงคราม บานแพง บึงกาฬ แลว
ขามโขงไปกราบนมัสการพระพุทธบาทโพนสันของลาว หลวงปูเดินทวนกระแสน้ํา 
ผานโพนพิสัยทาบอ ศรีเชียงใหม สังคมปากชม จนกระทั่งถึงอําเภอเชียงคาน การธุดงค
ดวยระยะทางนี้ยาวไกล ตองทั้งอดทั้งทนบางคราวตองอดอาหารถึง ๗ วัน ก็ยังเคยมี จน
เปนสิ่งปกติ แมจะทุกขยากลําบากทุกขเวทนาเพียงใดหลวงปูยิ่งยึดมั่นในขอวัตรปฏิบัติ
เครงครัดหนักยิ่งขึ้นทานอบรมสอนศิษยใหพากเพียรรักษาศีลใหบริสุทธิ์บรบิูรณ 
ระมัดระวังยิ่งนักขณะธุดงคทางไกล การปฏิบัติตองทุกอิริยาบถ จะนั่ง จะยืน จะนอน จะ
ทําสิ่งใดในขณะใดๆ ตองมีสติทุกขณะลมหายใจเขาออก 
        
       หลวงปูนําคณะศิษยผานปาดินแลง ปาดิบชื้นและปาดิบเขา บุกปาปนเขาลูกแลว
ลูกเลาผจญสัตวปา ไขปาที่ชุกชุมและคุกคาม จากเชียงคานสูเขตอําเภอทาสี จังหวัดเลย 
แลวเขาสูเมืองปากลาย เมืองบอแตน แขวงไชยบุรีของลาว ไดพบพระอลัชช ีปา
ตองเหลือง ที่นุงหมใบไม และคนปาถักแถ แลวหลวงปูวกเขาสูบานหวยหมุน อําเภอน้ํา
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ หลวงปูเคยจําพรรษาอยูกับเผาแมว ตลอดพรรษาไดฉันแตขาวโพด 
เพราะไมมีขาว 
        



       ออกจากบานน้ําปาดมุงสูจังหวัดอุตรดิตถ แลวตอไปสรรคโลก จึงขึ้นรถยนตไป
ลงที่บานระแหง อําเภอเมืองตาก ตอจากนั้นหลวงปูก็เดินธุดงคเขาสูแมสอด ขามเขาสู
ประเทศพมาโดยไมไดใชหนังสือเดินทางใดๆ พระยศกับพระหลอดหมดความอดทนที่
จะเดินทางตอไปดวยหางไกลบานมานาน หลวงปูจึงสงกลับเขตแดนไทย สวนหลวงปู
กับหลานลูกพี่ชายที่บานหวยหมุน น้ําปาดไดเดินทางตอสูยางกุง และไดพํานักอยูวัด
แหงหนึ่งในยางกุงตอมาไดรับศรัทธาจากอุบาสกชาวพมาจึงไดรับนิมนตใหไปอยู "วัด
กุลาจอง" ตอมาหลวงปูไดพบกับพระภิกษุไทยรูปหนึ่งไดนําทางไปสูแดนพุทธภูมิ เพื่อ
นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ หลัง จากนั้นหลวงปูไดนําคณะเดินทางกลับพมาและ
หลวงปูจําพรรษาอยูในพมาถึง ๑๒ ป ทําใหหลวงปูพูดภาษาพมาได 
        
       ในคืนหนึ่ง หลังจากที่หลวงปูภาวนา ... ไดจําวัดพักผอนและเกิดนิมิตรวา โยม
มารดาของทานซึ่งบวชชี มานอนขวาง หลวงปูรูสึกแปลกใจในนิมิตร คิดวาคงจะมี
เหตุการณเกินขึ้นกับโยมมารดา ทานจึงตองเดินทางกลับบาน ทั้งที่ไมคิดที่จะเดินทาง
กลับ คาดวาหลวงปูกลับโดยพาหนะรถยนต ระยะนั้นหลวงปูมั่น จําพรรษาที่บานตอง
โขบ บานนามน พอหลวงปูทราบไดเขาไปกราบนมัสการ หลวงปูมั่นไดถามวา กินรี ได
ที่อยูแลวหรือยัง หลวงปูตอบวา "ไดแลวครับ" หลังจากนั้นหลวงปูกินรี ไดเดินทางไป
กลับบานหนองฮี ผานปาชาของหมูบาน พบแตเถาถานกองฟอนที่เผามารดา ทานจึงนํา
คณะญาติพ่ีนองทําบุญเก็บอัฐิของโยมมารดา ดวยการทําบุญใหเปนบุญ คือหามมิใหฆา
สัตว และไมใหดื่มสุรา หลังจากนั้นหลวงปูไดธุดงคกลับไปยังพมา ผานบานลานสาง 
จังหวัดตาก ไดจําพรรษาอยูในหมูบานมูเซอ ระหวางนี้ทานอาพาธดวยโรคหัวใจ ฉัน
ไมไดอยูประมาณ ๓ เดือน ซึ่งทานเลาวา "ความเจ็บไขทางกายนี้ เมื่อเปนหนักเขามันก็
เปนอุปสรรคตอการภาวนาอยูมากเหมือนกัน เปนที่ตั้งแหงนิวรณ ความฟุงซาน รําคาญ
ทั้งหลาย บางครั้งก็ทําใหเกิดความเครียด ความสงสัยเคลือบแคลงลังเลใจ ไมแนใจไปเสีย
ทุกอยาง สงสัยอาบติที่มีแกตัวสงสัยอยางอื่นจนทาํใหการภาวนาไมสบาย ที่ทรงไวไดดีก็
คือศีล แตในที่สุดอารมณทั้งหลายเหลานั้นก็สงบลง เพราะทางแพงพิจารณาอยูใน
อารมณ" หลวงปูไดยาพระโบราณบอกดวยการจัดหาตามคําบอกของชาวเขา ทําให
หลวงปูหายจากอาพาธอยางนาอัศจรรยทานจึงตัดสินใจเปลี่ยนใจที่จะละสังขารที่พมา
กลับมาสูมาตุภูมิ 



        
       ธรรมโอวาท 
        
       หลวงปูกินรี จนฺทิโย กลับมาพํานักอยูสํานักสงฆเมธาวิเวก แลวตอมาไดยายมาอยู
ที่วัดกันตศิลาวาส แมวาปฏิปทานของหลวงปูจะไมนิยมและเผยแพรศาสนาดวยการ
เทศนาเชิงโวหารหรือคําพูด หลวงปูเปนตัวอยางของการทําใหดูปฏิบัติใหเห็นมากกวา
แตอุบายธรรมคําสั่งสอนของทานทรงปญญาและลุมลึกมาก เชน 
        
       - เตือนและใหสติหลวงปูชา ผูเปนลูกศิษยที่จะขอลากลับสูบานเกิดวา "ระวังให
ดีถาทานรักใครคิดถึงใครเปนหวงใครผูนั้นจะใหโทษแกทาน" 
        
       - ใหรักษาศีลใหดี ทําความเพียรใหมาก มนัก็จะรูเองเห็นเอง เปนคําสอนที่หลวง
ปูบอกกับลูกศิษยเสมอ 
        
       - สตินี้ เปนสิ่งสําคัญมาก ถาเราทราบระเบียบวินัยที่มีอยูมากมายอยางละเอียด
รอบครอบแลว และตามรักษาไดอยางครบถวน สติของเราก็จะตอเนื่องกัน จิตใจก็จักจด
จออยูแนในขอวัตรปฏิบัติของตน ไมมีโอกาสที่จะแสสายไปภายนอก ถาขาดสติ โอกาส
ที่จิตใจจะวิ่งไปตามอารมณภายนอกมันก็มีมากขึ้น และอารมณทั้งหลายก็ยอมครอบงํา
จิตใหหลงไหลมัวเมาไดงายขึ้น 
        
       - ไมควรคลุกคลี ใหอยูคนเดียวมากๆ สาธยายดวยตัวเองใหมาก มีจิตใจกําหนด
จดจออยูในพระธรรมใหมากนี้เปนการดีที่สุด 
        
       - สังขาร คือ รางกาย จิตใจนี้ เปนของไมเที่ยง และจะหาสาระแกสารอะไรมิได 
โดยประการทั้งปวง 
        
       - จะใหลูกเปนคนดี ตองทําดีใหลูกด ู
        
       - บุรษุพึงพยายามไปกวาจะสําเร็จประโยชน 
        



       - ผูขยันในหนาที่ การงานไมประมาทเขาใจการเลี้ยงชีวิต ตามสมควรจึงรักษา
ทรัพยที่หามาได 
        
       - คนโกรธที่วาจาหยาบ 
        
       - วาจา เชน เดียวกับใจ 
        
       - ธรรมเปนของแนนอน แตรูปเปนของไมแนนอน 
        
       - กิเลสคือตัวมารอันรายกาจ แมน้ําเสมอดวยความอยากไมมี 
        
       - ความอยากไมมีขอบเขต ความอยากยอมผลักดันใหคนวิ่งวุน 
        
       - โลกถูกความอยากนําไป ความอยากเปนแดนเกิดของความทุกข 
ปจฉิมบท 
        
       หลวงปูพระอาจารยกินรี จนฺทิโย ไดยึดมั่นถือปฏิบัติตามบูรพาจารยใหญหลวงปู
เสาร กนฺตสีโล หลวงปูมัน่ ภูริทตฺโต และหลวงปูทองรัตน กนฺตสีโล ที่อยูอยางสมถะ
เรียบงาย ไมเปดเผยตน เก็บตัว ไมชอบคนหมูมาก ไมมักมากไมตองการความมีชื่อเสียง 
พูดนอย ไมชอบเทศนถาไมนิมนตใหเทศน หลวงปูอยูอยางสงบๆ เหมือนพระผูเฒาไมมี
อะไรดี 
        
       การปฏิบัติภาวนาของหลวงปูกินรี เพียงวิธีการสังเกตดูกิริยาภายนอกนั้นอยากที่
จะเขาใจ เพราะกิริยาพฤติกรรมที่แสดงออกกับภูมิจิต ภูมิธรรมภายในนั้นเปนคนละเรื่อง 
ดังคําปรารถของพระอาจายชา สุภทฺโท ครั้นปฏิบัติธรรมอยูกบัหลวงปู ทั้งกอนและหลัง
ที่เดินธุดงคสูภูลังกา นครพนม ไดกลาววา ทานเองทําความเพียรอยางสาหัส เดินจงกรม
ทั้งวัน ไมวาฝนจะตกแดดจะออกจนแผนดินทรุดทางเดินเปนรองลึกหลายตอหลายรอง
ปฏิบัติมิไดหยุดหยอน ยังไมรูไมเปนอะไรแลวทานอาจารยปฏิบัติเพียงเดินจงกรมก็ไม
เคยเดินจะนั่งสมาธินานๆ ก็ไมเห็นนั่ง คอยแตจะทํานั่นทํานี่แลวจะไปถึงไหนกันแลว



หลวงปูชา ไดกลาวภายหลังวา เรามันคิดผิดไปทานพระอาจารยทําความเพียรข้ันอุกฤกษ
มากตอมากหลายตอหลายป รูอะไรมากกวาเราเปนไหนๆ คําเตือนสั้นๆ หวนๆ แมจะ
นานๆ ครั้ง แตก็เปนสิ่งที่เราไมเคยคิด ไมเคยเห็นมากอน อุปมาเหมือนแสงจันทรกับแสง
เทียน การปฏิบัติแทๆ นัน้ไมใชกิริยาอาการภายนอก ไมใชการเดินจงกรมดวยเทา ไมใช
การนั่งสมาธิ มิใชการศกึษาตําราตัวหนังสือ มิใชเพียงคําพูดและมิใชสิ่งที่จะยกเปนตัว
เปนตนไดแตการปฏิบัติภาวนาที่แทจริงนั้น เปนกิริยาภายใน เปนอาการภายใน เปนการ
ปฏิบัติทางใจ นั่งนิ่งอยูที่จิต ทําอารมณใหนิ่ง ทําจิตใหนิ่ง มีสมาธิจนเปนหนึ่งอยูทุกขณะ
จิต ตลอดภาวนา ทุกเวลาทุกอริยาบทแมการทําจิตอันใด ฉะนั้นการจะไปจับเอาการ
กระทําดวยการนั่งสมาธิกายเดินจงกรมของครูบาอาจารยนั้นไมไดและไมถูก 
        
       หลวงปูกินร ีเปนพระที่ยึดมั่นในศีลธรรม อบรมลูกศิษยอยาประมาทในศีลแม
สิกขาบทเล็กๆ นอยๆ ในพระวินัยจะประมาทไมไดเด็ดขาด แมเพียงการตากผาสงบจีวร
แลวมิไดเฝาดูรักษาหลวงปูก็ตําหนิพระลูกศิษยวาประมาทในสิกขาบทเล็กๆ นอยๆ การ
เปนสมณะตองเปนผูมักนอยสันโดษ เปนอยูงายๆ กินแตนอยมีทรัพยสิ่งของนอยและไม
สะสม จะตองทะนุถนอมรักษาใชใหนานๆ เปนผูไมสิ้นเปลืองมาก ถาใชสรุุยสุราย 
แสดงถึงการขาดสติในการประคับประคองตัวใหอยูในครอบรางรอยของสมณะ แลวจะ
มีอะไรเปนเครื่องมือปฏิบัติภาวนา สตินั้นตองมั่นคง และตอเนื่องดวยการสังวรระวังใน
วินัยสิกขาบท สติเราก็จะมั่นคงตอเนื่อง ถาขาดวินัยยอมขาดสติ จิตจะวิ่งไปตามอารมณ
ภายนอกอารมณทั้งหลายก็ยอมครอบงําจิตใหหลงใหลมัวเมา การมีสติอยูกับขอวัตรพระ
วินัย ยอมเปนเครื่องกั้นอารมณทั้งปวงและทําใหสติตอเนื่อง จิตใจยอมตั้งมั่นเปนสมาธิ
จิตตลอดกิริยาบถ คําสอนของหลวงปูจึงเปนคําสอนที่งายๆ เปนการสอนดวยขอปฏิบัติ
และกระทําทันที 
        
       หลวงปูกินรี จนฺทิโย ทานเปนคนพูดนอย แตละคําพูดที่พูดจึงมีแตความบริสุทธิ์
และจริงใจทานยึดถือคติธรรม "สติโลกสฺม ิชาคโร" สติเปนธรรมเครื่องตื่นอยูเสมอ จง
เอาสติตามรักษาจิตไว เพราะคนมีสติยอมประสบแตความสุข จะพูดจะคิดจึงควรมีสติ
ทุกเมื่อ ทานมักจะอยูคนเดียวไมชอบ คลุกคลีกับหมูคณะ พยายามใหพระเณรในวัดมี
การรวมกันนอยที่สุด ใหเรงทําความเพียรอยาไดอยูดวยความเกียจคราน อยาเปนผูพูด



มาก เอิกเกริกเฮฮาไมจําเปนทานจะไมใหประชุมกัน แมการสวดมนตทําวัตรยังใหทํา
รวมกันสัปดาหละครั้งเทานั้น แตเปนสิ่งที่ตองทําดวยตนเองอยูแลว ใหอยูคนเดียวทําคน
เดียวมากๆ จิตจดจออยูในพรรษาใหมาก โดยเฉพาะเตือนลูกศิษยใหอยูในปาชาใหมาก 
อนิสงฆของการอยูในปาชาทําใหจิตใจกลา องอาจจิตตื่นอยูเสมอพิจารณาขอธรรมไดถี่
ถวน เพราะจิตปราศจากนิวรณ 
        
       หลวงปูกินรี จนฺทิโย เคยอยูกับหลวงปูเสารนานถึง ๖ ป อยูปฏิบัติธรรมกับหลวงปู
มั่น ๒ ป และอยูกับหลวงปูทองรัตน ๔ ป หลังจากนั้นไดกราบคารวะบูรพาจารยใหทั้ง
สามอยูเนืองนิจทานไดกลาวกับพระอาจารยชา จึงประกาศประดิษฐานพระพุทธศาสนา
เชิงปฏิบัติธรรม ขยายไปยังทวีปตางๆ ทั่วโลก แตชีวิตปนหลายของหลวงปูกินรี จนฺทิโย 
ทุกสิ่งทุกอยางปกติคือพูดนอย เก็บตัวอยูเรียบงายสงบระงับ หยุดการเดินทาง หยุดการ
ธุดงค มีนานๆ ครั้งจะไปเยี่ยมพระอาจารยชา ผูเปนศิษยที่วัดหนองปาพง ดวยลักษณะ
นิสัยตองการอยูตามลําพัง อยูคนเดียว ไมเปดเผยตัวเอง จึงไมมีผูใดที่จะเคยไดยินคําพูดที่
จะเปนไปในทางโออวดการมีดี การอวดคุณธรรมวิเศษจากหลวงปู ทานสมณะที่สงบ
เสงี่ยมเจียมตน จึงไมอุดมดวยศิษยานุศิษยทั้งบรรพชิตและฆราวาส หลวงปูชา สุภทฺโท 
จึงสงพระลูกศิษย ๒ รูปมาอุปฏฐานดูแลทาน 
        
       หลวงปูมีโรคประจําตัว คือ ไออยูเปนนิจ เนื่องจากเกี่ยวกับปอดชื้น แตไมยอมให
หมอรักษาไมวาทานจะเปนอะไร จะอาการหนักหรือไมหนัก ทานจะไมยอมใหใครนํา
ตัวทานไปรักษาที่โรงพยาบาลอยางเด็ดขาด อะไรมันจะเกิดก็ตองเกิด จนกระทั่งวันพุธที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ํา เดือน ๑๒ ปวอก หลวงปูจึงไดละสังขาร
จากพวกเราไป สิริรวมอายุ ๘๔ ป ๗ เดือน ๑๖ วัน ๕๘ พรรษา 
 


