
หลวงปูคําดี ปภาโส 
โดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 15:56 น. 
 
หลวงปูคําดี ปภาโส 
       วัดถ้ําผาปู อ.เมือง จ.เลย  
        
       ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
       หลวงปูคําดี ปภาโส เกิดวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2445 ตรงกับแรม 
14 ค่ํา ปขาล ทานเปนบุตรคนที่ 2 หลงนายพร-นางหมอก นินเขียว เกิดที่บานหนองคู 
ตําลบบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ทานมีพ่ีนองรวมบิดามารดากัน คือ ชาย 3 
คน หญิง 3 คน รวม 6 คน 
        
       หลวงปูคําดี เมื่อเปนเด็กทานไมไดเขาโรงเรียน เพราะสมัยนั้นตามชนบทบาน
นอกไมมีโรงเรียน ทานไดศึกษาเลาเรียนเมื่อเติบโตเปนผูใหญแลว โดยเขาเรียนโรงเรียน
ผูใหญจบขั้นประถมปที่ 4 บริบูรณ ในสมัยที่ทานยังเปนเด็ก เปนคนออนนอมถอมตน
และมีจิตใจเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาตลอดมา ทานนึกอยากจะบวชมาตลอด เมื่อา
ยุพอบวชเปนสามเณรได ทานขออนุญาตโยมบิดา-มารดาบวช แตไมไดรับอนุญาต กลับ
บอกวา เอาไวอายุครบบวชเปนพระแลวคอยบวชทีเดียวเลย เพราะตอนนี้ทางบานกําลัง
ตองการใหอยูชวยทํางานกอน ทานก็ไดชวยพอแมทํางานดวยความขยันหมั่นเพียรดวย
ความอดทนมาตลอด จนกระทั่งอายุครบ 22 ปบริบูรณ จึงไดขออนุญาตบิดา-มารดา
ของทานบวชอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้จึงยินดีอนุญาตใหทานบวชไดตามตองการ ทานดีใจมาก 
เพราะสมใจที่คิดไว ทานพูดวาสมัยทานเปนเด็กมองเห็นภูเขาเขียวๆ ที่ใกลบานทาน 
เปนสถานที่ที่เหมือนวาเคยอาศัยอยูมาแตกอนแลว และคิดวาบวชครั้งนี้แลว คงจะไดไป
อยูอาศัยทําความเพียรแน เกิดความปติ และเกิดความชื่นใจตอลดเวลา 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
       หลวงปูคําดี ปภาโส บวชเปนพระมหานิกาย ที่วัดหนองแวง บานเมืองเกา ตําบล
พระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พระอาจารยที่บวชใหคือ 
       พระครูเมือง เปนพระอุปชฌาย 



       พระอาจารยโพธิ์ เปนพระกรรมวาจาจารย 
       พระอาจารยชานุหลิด เปนพระอนุสาวนาจารย 
        
       เมื่อบวชแลวทานไปจําพรรษาอยูที่บานหนองคู ตําบลบานหวา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน กับอาจารยของทาน ตอมาไมนานอาจารยไดลาสิกขาจากทานไป ทาน
จึงตองทําหนาที่เปนสมภารวัดแทน ทานไดบวชอยู 4 พรรษา ในระหวางที่บวชอยูนั้น 
ไมมีความยินดีและพอใจในความเปนอยู เพราะทานไดพิจารณาแลวเห็นวาการบวชตาม
พระเพณีเชนนี้ คงจะไมใชทางพนทุกข ถาฝกบวชและจําพรรษาอยูอยางนี้แลว คง
ขาดทุนในการบวชแนนอน เพราะเปนการอยูดวยความประมาท ทั้งวันทั้งคืน อยู
ตลอดเวลา เมื่อทานพิจารณาเห็นโทษในความเปนอยู ทานจึงคิดอยากที่จะไปธุดงค
กรรมฐานปฏิบัติภาวนาใหรูแจงเห็นจริงใหได 
        
       การจะออกธุดงคกรรมฐานทานมีความตั้งใจตั้งแตครั้งยังเปนพระฝายมหานิกาย
อยอู โดยครั้งหนึ่งทานเคยพาสามเณรออกไปนั่งกรรมฐานที่ปาชา ทานเลาวา วันหนึ่งมี
คนตายใหมเพ่ิงเอาไปเผา เวลาประมาณ 2 ทุม ทานไปกับสามเณรเพียง 2 รูป ถึงปาชา
ทานกับสมณเณรแยกกัน ทานอยูที่โคนไมใหญตนหนึ่ง การภาวนาของทานครั้งนั้นยัง
ไมมีครูบาอาจารยสอน ทานไดศึกษาตามแบบแผนที่ทานอานพบ และปฏิบตัิภาวนาตาม
คือใหบริกรรมพุทโธ ทานภาวนาไปสักพัก ทําใหเกิดจิตวาง จากความนึกคิด กายก็
ปรากฏวาหายไปหมด มีสติกับความรูอยูเฉย มีแตความสุขใจ ทานนั่งประมาณ 3 
ชั่วโมง จิตจึงถอนออก 
        
       จากพรรษาที่ 1-2-3 ผานไป มีอยูวันหนึ่ง หลวงปูคําดี มีความสงสัยเรื่อง พระ
นั่งหลับตามาก จึงเขาไปถามพระอาจารย ทานตอบวา "นั่นทานนั่งภาวนา เรียกวานั่ง
กรรมฐานเปนพระผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทานเดินธุดงคไปตามปาเขาอยูในถ้ําบําเพ็ญ
เพียรของทาน" ความนึกคิดและความรูใหมๆ นี้ ทาํใหหลวงปูคําดีสนใจมากเปนพิเศษ 
ไดเก็บความรูสึกนอนเนื่องในหัวใจตั้งแตบัดนั้นมา ไมเคยลืม แมจะศึกษาทางดานปริยัติ
ธรรม สวดมนตทําวัตรโดยปกติก็ตาม 
        
       ตอมาพรรษาที่ 4 หลวงปูคําดี เกิดเบื่อหนายในการศึกษาพระธรรมวินัยตามที่เคย



เรียนรูอยู ทานจึงมาพิจารณาเองวา การบวชของเรานี้ดูแลวไมมีอะไรเปนแกนเปนสาร
เลย คงเปนการบวชตามประเพณีอยางที่เขาบวชกันเฉยๆ นั่นเอง แตถาเราไดออกเดิน
ธุดงคเหมือนอยางพระมาปกกลดขางๆ วัดเราก็จะมีประโยชนมาก อีกทั้งยังได
ประสบการณที่เราไมเคยรูไมเคยเห็นอีกดวย ถายังเปนอยูเชนนี้คงไมเปนเพื่อพนทุกข
เสียแลว เมื่อคิดไดดังนั้น ทานจึงตั้งจิตอธิษฐานไปวา "ถาแมวาขาพเจายังดําเนินชีวิตอยู
เชนนี้ เห็นทีจะตองลาสิกขาออกไปใชชีวิตภายนอกแนนอนแตถาแมวาขาพเจาสามารถ
ประพฤติปฏบิัติธรรมตามเยี่ยงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ ทางพนทุกขดังเชน
พระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่เดินธุดงคมาปกกลดเมื่อไมนานมานี้แลวก็ขอใหพระผู
ปฏิบัติดี ปฏบิัติชอบมาโปรดสั่งสอนแนะแนวทางแกขาพเจาภายในสองวันนี้ดวยเถิด" 
หลังจากหลวงปูไดอธิษฐานแลว 2 วัน ก็ปรากฏพระกรรมฐานเดินธุดงคผานมาและพัก
ตรงบริเวณใตตนไม ใกลๆ  วัด ที่เดียวกับพระธุดงคชุดกอน ทานมาถึงคําอธิฐานไดก็
แสนจะดีใจ รีบหาน้ําฝนที่สะอาดไปถวายซึ่งในครั้งนี้มากันหลายองคกระจายกันพักเปน
จุดๆ ไป เมื่อหลวงปูถวายน้ําแลวไดกราบเรียนถามตามที่ตนสงสัยนั้นวา "นี่พระคุณเจา
มาจากไหนและจะเดินทางไปที่ใดครับกระผม" พระธุดงคตอบวา "พวกผมพากันเดิน
ธุดงคจะขึ้นเขา แตนี่ผานมาจึงแวะพักเหนื่อย" หลวงปูคําดีถามวา "การเดินธุดงคนี้
เปนไปเพื่อจุดประสงคสิ่งใดครับกระผม" พระธุดงคตอบวา "เพื่อความวิเวกเพื่อหา
ความสงบและเพื่อโมกขธรรมคือ ความพนทุกข" หลวงปูคําพีนิ่งคิด เพราะเรื่องนี้เคยได
ถามพระอาจารยมาแลว ทานวาหาทางพนทุกขเหมือนกัน ทานยิ่งเกิดความปติยินดีใน
ปฏิปทาของทานเหลานั้นมาก ทานมีความศรัทธาในอิริยาบถตางๆ ที่พระธุดงคแสดง
ออกมาใหเห็น ทานจึงออกปากพูดไปวา "กระผมมีความสนใจมานานพระคุณเจาจะ
รังเกียจหรือไมถากระผมจะขอติดตามเดินธุดงคไปดวย เพื่อพระคุณเจาจะไดอบรมสั่ง
สอนใหกระผมไดมีความรูความเขาใจตามแนวทางปฏิบัติอยางที่พระคุณเจากระทําอยู" 
พระธุดงคจึงถามวา "ทานเปนพระมหานิกาย หรือธรรมยุต" หลวงปูคําดีตอบวา 
"กระผมเปนพระมหานิกายครับกระผม" พระธุดงคพูดวา "ทานเปนพระมหานิกายไป
กบัพวกผมไมได เพราะบางสิ่งบางอยางหลักธรรมวินัยเขากันไมได หมายถึงไม
เหมือนกัน อยางเชนพิธีการตางๆ พวกผมไมไดรังเกียจทานหรอก แตทางที่ดีถาทาน
อยากไปกับพวกผมจริงๆ แลวขอใหทานไปญัตติใหมเปนธรรมยุตเสียกอน จึงจะไปกับ
พวกผมได เอาละพวกผมก็พักเปนเวลาสมควรแลวจะตองรีบเดินธุดงคตอไป" 



        
       หลังจากที่พระธุดงคชุดดังกลาวจากไปแลว หลวงปูมีความอึดอัดใจ เพราะวาพระ
ธุดงคบอกวาถาจะรวมไปกับทานจริงตองไปญัตติเปนธรรมยุตกอน สวนเราหรือก็ไดรับ
ความเมตตาพระอาจารย ตลอดจนญาติโยมมากมาย แตใจหลวงปูก็ไมอยากทิ้งความ
พยายามที่จะออกธุดงค ทานรุมรอนจิตใจจนทนไมไดจึงอยากจะกราบพระอาจารยขอ
อนุญาตลาไปญัตติใหม ถาทานเมตตาเราแลวทานคงไมขัดขวาง ตองยินดีกับการดําเนิน
ชีวิตที่ดีที่ชอบของลูกศิษยอยางแนนอน เพราะการเดินธุดงคเปนไปเพื่อหาทางพนเสีย
จากทุกขพระอาจารยคงจะอนุโมทนากับเรา จึงไดหาโอกาสในวันหนึ่งเขานมัสการพระ
อาจารยเพื่อขอลาญัตติใหม เมื่อเขามาถึงตรงหนาแลวพระอาจารยถามวา "มีธุระอะไร
หรือ"หลวงปูตอบไปวา "กระผมมีปญหาอยูวา กระผมมีความประสงคที่จะออกธุดงค 
แตในการเดินธุดงคนั้น กระผมไดรับคําแนะนําวา ใหไปแปรนิกายใหมเปนธรรมยุต
กระผมจึงมีความอัดอั้นตันใจเปนอยางยิ่ง พระอาจารยเห็นเปนการสมควรประการใด
ครับกระผม" พระอาจารยตอบวา ผูเปนพระคณาจารยใหญในขณะนี้ทานเปนพระสงฆ
ฝายธรรมยุต เปนพระอาจารยปฏิบัติกรรมฐาน มคีวามสามารถเปนยอด ทานไดอบรมสั่ง
สอนบรรดาลูกศิษยใหประพฤติปฏิบตัิแนวทางพนทุกขจนสามารถมีดวงตาเห็นธรรมกัน
มากมี ถาแมวาเปนวาสนาของทานคําดีแลว ควรจะรีบเรงขวนขวายในขณะครูบา
อาจารยยังมีชีวิตอยู จงไปดีนะ และขอใหตั้งใจคนควาหาสัจธรรมอันล้ําเลิศอันเปนทาง
พนทุกขไดจริงแทแนนอน เปนหนทางเอกของทานคําดีแลว ขออนุโมทนาใหกุศลผล
แหงภาวนามัยนี้ดวย - ขอใหพบธรรม" หลวงปูคําดีแสนตื้นตันใจน้ําตาเออนอนดวย
ความปตินี่แหละหนอครูบาอาจารยผูประเสริฐ พระอาจารยผูอยากเห็นศิษยไดดีมีวิชชา 
ตอไปในอนาคตทานยอมสงเสริมเชนนี้เสมอ...หลวงปูคําดีไดลาพระอาจารยแลว ยัง
คิดถึงโยมอุปฏฐาก ทานจึงไดบอกขาวและมาประชุมกัน เพื่อขอลาเดินธุดงคและจะ
เรียนรูในการแปรญัตติเปนธรรมยุตดวย 
        
       หลังจากที่หลวงปูฯ ไดยินคําอธิบายจากพระธุดงคผานไปไมกี่วัน ทานก็บอกญาติ
โยมใหเตรียมบริขารที่จะไปทําการญัตติใหม ไมกี่วันการเตรียมบริขารเสร็จเรียบรอย จึง
ลาญาติโยมเพื่อไปญัตติเปนพระธรรมยุต ญาติโยมตางก็อนุโมทนาทุกคน ทานจึงออก
เดินทางจากวัดหนองคู ซึ่งเปนบานเกิดไปเมืองขอนแกน ขออนุญาติเขาพบ พระครู
พิศาลอรัญเขต เจาอาวาสวัดศรีจันทราวาส ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 



และนมัสการกราบเรียนใหทานชวยญัตติเปนพระธรรมยุตทานก็รับไวดวยความเมตตา 
และพักอยูที่วัดนี้ จนกระทั่งหลวงปูคําดี ไดฝกหัดอานอักขระฐานกรณจากอาจารย ได
เรียบรอยไมขาดตกบกพรอง ทานจึงไดอนุญาตใหญัตติไดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 
2471 ตรงกับปมะโรง เวลา 13.30 น. เปนอันเสร็จพิธี โดยมี 
        
       พระครูพิศาลอรัญเขต เปนพระอุปชฌาย 
       พระปลัดสังข เปนพระกรรมวาจาจารย 
       พระสมชาย เปนพระอนุสาวนาจารย 
        
       ป พ.ศ. 2481 ทานจําพรรษาที่วัดถ้ํากวาง บานหินรอง ตําบลเมืองเกา อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแกน ครั้งแรกทานอยูองคเดียว อาศัยญาติโยมชาวบานหารานที่พักให
ชั่วคราว ตอมามีหมูคณะไปดวยมีพระ 3 รูป ตาปะขาว 1 คน ถ้ํากวางนี้เปนสถานที่ที่มี
ปาทึบ หางไกลจากหมูบานประมาณ 2 กม. กอนที่ทานจะมาถ้ํากวางนี้ ทานมุงมั่นทํา
ความเพียรอยางเดียว ยอมสละชีพเพื่อพรหมจรรย เพื่อมรรคผลนิพพาน ทานไดตั้งสัจจะ
อธิษฐานอยูจําพรรษาที่ถ้ํากวางนี้ 5 พรรษา ถาหากจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้น ทานก็จะ
ไมยอมหนีใหเสียสัจจะโดยเด็ดขาด การจําพรรษาที่นี่ทานไดปฏิบัติภาวนาอยางเอาเปน
เอาตาย 
        
       จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2483 ทานไดเปนไขมาลาเรียอยางหนักแมแตหมูคณะของ
ทานทุกรูปก็เปนไมมีใครดูแลกันไดเลย ไดอาศัยชาวบานหินรองมาชวยอุปฏฐากดูแล
ตอมาพระ 2 รูป มรณภาพ และตาปะขาว 1 คน ไดตายจากไป สวนพระที่ยังไม
มรณภาพตางก็หนีไปที่ตางๆ ไมมีใครกลาอยูเพราะกลัวไขมาลาเรียกัน สําหรับหลวงปู
ไดมีญาติโยมมาออนวอนใหหนี แตหลวงปูอธิษฐานไวแลว ทานอยูของทานรูปเดียว
ตลอดฤดูแลง พอจวนจะเขาพรรษามีพระไปรวมจําพรรษาอีก 4 รูป ตาปะขาว 1 คนคือ 
พระออน หลวงตาสีดา หลวงตาชวง ตาปะขาวบัว (หลวงปูบัว สิริปุณฺโณ วัดปาหนอง
แซง จังหวัดอุดรธานี) ไดรวมกับเพื่อนพระดวยกันปฏิบัติภาวนาจนกระทั่งออกพรรษา 
        
       ในขณะที่อยูถ้ํากวาง บานหินรอง กลางฤดูแลง ป พ.ศ. 2484 คิดอยากจะไป
วิเวกที่ "ภูแกว" ขณะนั้นไขยังไมหายดี กอนไปคิดเสียสละตัดสินใจไป หากจะเปน



อยางไรก็ยอมเปน จะหายก็หายจะตายก็ตาย ตัดสินใจอยางนั้นก็เลาใหลูกศษิยซึ่งเปนไข
เหมือนกันฟง 
        
       "ผมจะไปภูแกว ทานจะไปดวยไหม ถาผมไปผมยอมสละชีพไดนะ จะหายก็หาย
จะตายก็ตายหากถึงภูเขาแลวถ้ําแลว ถาลงบิณฑบาตไมได ผมก็ไมลง หากชาวบานเขาไม
เอาอาหารมาสงผมก็ไมฉัน" โสสุด (ตั้งใจแนนอน) อยางนี้ก็ตกลงไปดวยกัน หลวงปู
เปนนักตอสูผูล้ําเลิศจริงจังตอการประพฤติปฏิบัติธรรมเปนยอด ถึงแมวาสังขารรางกาย
จะเปนอยางไร หลวงปูไมเคยคิดเดือดรอน ทานถอืวา ถาไมไดธรรมแลวขอยอมตาย 
สัจจะวาจาที่ตั้งไวบังเกิดผลได 
        
       หลวงปูคําดีไปอยูในถ้ํากวางแตละครั้ง ก็ลมปวยถูกชาวบานหามลงมาทุกครั้ง 
ทานอธิษฐานอยู 5 ป กต็องถูกหามลงมาทุกปเหมือนกัน แตอาศัยความเพียรเปนเลิศมุง
ตรงทางเอกปฏิบัติดีปฏบิัติชอบอยางไมมีอะไรจะเปลี่ยนจิตใจทานได แมสุขภาพไม
สมบูรณนักก็ตาม ความขยันในการประพฤติปฏบิัติภาวนา หลวงปูไมเคยทอดทิ้งละเลย 
แมยามเจ็บปวยหลวงปูยังมีสติพรอมมูล มุงหวังธรรมะดวยการเอาชีวิตเขาแลก 
        
       ปฏิปทาในการปฏิบัติของทานๆ เอาความตายเขาสู บางวันเดินจงกรมตลอดถึงมือ
ก็มี บางครั้งนั่งสมาธิตลอดคืน บางวันเดินจงกรมตลอดวันอีก การปฏิบัติของทานปฏิบัติ
แบบเอาเปนเอาตายไมหวงแมแตเรื่องการอาบน้ํา แมเหงื่อจะไหลชุมโชกกต็าม ทาน
บอกวาเหง่ือไหลตามตัวไมเปนไรแตใจมันเย็นชุมฉ่ําตลอดเวลา จึงไมเกิดความรําคาญ 
ลูกศิษยที่ศึกษาปฏิบัติภาวนากับทานกราบเรียนถามทานอีกวา 
        
       "ทานอาจารย กระผมเห็นทานปฏิบัติภาวนาตลอดวันตลอดคืน ไมทราบวาทาน
เอาเวลาไหนนอน" ทานตอบวา "จิตมันพักอยูในตัวนอนอยูในตัว มีความยินดีและ
เพลิดเพลินในการปฏิบัติภาวนา จึงไมรูสึกเหนื่อยและไมงวงนอน" 
        
       ในระหวางที่ทานวิเวกภาวนาอยูที่เขาตะกุดรังนั้น ทานไดถือสัจจะอันหนึ่งคือ 
ทานถือสัจจะฉันผลไมแทนขาวและอาหารสับเปลี่ยนกันไปคือ ฉันกลวย มะพราว มัน 
เผือก น้ําออย น้ําตาล 5 วัน แลวจึงกลับไปฉันอาหาร-หวาน 3 วัน สลับกันเชนนี้ตลอด 



เวลาขณะที่ทานออกธุดงคประมาณ 3-4 เดือน ในระหวางที่เรงความเพียรอยูนั้นทาน
พูดแตนอย ไมมีเรื่องจําเปนทานไมพูดคือ ทานพยายามฝกสติไมใหเผลอออกจากกาย
และใจไปทุกๆ อิริยาบถ 4 คืน ยืน เดิน นั่ง นอน ทานมีความเพียรพยายามจนจิตของ
ทานไดสมาธิใหมสมความประสงคของทาน จิตของทานรวมอยูเปนวันเปนคืนก็ได 
ขณะที่จิตของทานไดกําลังเชนนี้ ทานไดพิจารณาธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ตลอดทั้ง
อากร 32 ก็เห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทานไดเพียรพยายามพิจารณาทะลุเขาไปถึง
เวทนาทั้ง 3 ตลอดไปถึงสิ่งตางๆ ก็เห็นเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทานไดพิจารณาไป
จนกระทั่ง จิตแสดงความบริสุทธิ์ของจิตใหเห็นอยางชัดเจน ขณะนี้แสดงวา จิตของทาน
ไดผานไตรลักษณไปแลว 
        
       ครั้งหนึ่งเปนฤดูแลง ตรงกับเดือน 3 แรม 3 ค่ํา ป พ.ศ. 2476 ไดยินเสียงใบ
พลวงหลนดังตั้งติ้งๆ ขณะที่หลวงปูคําดีเดินจงกรมอยูนั้น ประมาณ 3 ทุม สมัยนั้นใช
เทียนไขตั้งไวตรงกลางโคมผาที่ทําเปนรูปทรงกลม เจาะรูมันก็สวางดี ลมพัดไฟก็ไมดับ 
มองไกลๆ เห็นแดงรา ทางจนงกรมสูงขึ้นไปจากพื้นประมาณ 2 เมตร เงียบสงัดดี ไดยิน
แตเสียงใบพลวงตกดังตั้งติ้งๆ ทันใดนัน้ไดยินเสียงสัตวขู ไดยินเสียงขูครั้งแรก สงสัย
เสียงอะไรแปลกๆ ใจมันบอกวา "เสือ" แตก็ยังไมแนใจจึงเดินกําหนดจิตกลับไปกลับมา
ที่ทางจงกรมอยูอยางนั้น มันขูครั้งที่สอง นี่ชัดเสียแลว มันดังชดั "อา..อา..อา..อา! " เสียง
หายใจดังโครกคราก ไกลออกไปประมาณ 10 เมตร ไมนานนักไดยินเสียงขูคํารามอีก 
มาอยูใกลๆ ทางจงกรมแหงนหนาขึ้นดู แลวขู อา..อา..อา..อากลัวแสนกลัวยืนอยูกับที่
เผลอไปพักหนึ่ง จิตมันจึงบอกวา "กรรม"พอจิตมันแสดงความผุดขึ้นในใจวา "กรรม"ก็
มีสติดีขึ้น ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และครูบาอาจารย 
พอระลึกไดแลว มีสติปกติ จึงไดพูดกับมันวา ถาเราเคยทํากรรมทําเวรตอกัน ถาจะขึ้นมา
กินขาพเจาจงขึ้นมากินเถิด ถาเราไมเคยทําเวรทํากรรมตอกัน กจ็งหนีเสีย เรามาอยูที่นี่ก็
ไมเคยรบกวนใคร ไมเบียดเบียนใคร ไมวาสัตวตัวเล็กและสัตวตัวใหญ เรามาที่นี่เพื่อมา
ปฏิบัติสมณธรรมเทานั้น 
        
       พอระลึกไดจิตตั้งมั่นแลว หายกลัว ความกลัวหายหมดเลย ไมมีความกลัว เกิด
ความเมตตา รักมัน ฉวยโคมไดออกตามหามันทันที ถาพบแลวจะไมมีความกลับ ไมวา
จะเปนเสือเล็กหรือเสือใหญ สามารถจะเขาลูบหลังและขี่หลังมันได 



  อีกครั้งหนึ่งหนาแลงป พ.ศ. 2524 ทานไดเดินทางไปวัดบานเหลานาดี (วัดปา
อรัญวาสี) จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนบานเกิดของทานเพื่อเปนประธานสรางกุฏิที่ญาติโยม
เขามีศรัทธาที่จะสรางเปนอนุสรณในดานวัตถุถาวรไว แตทานไมรูสึกยินดี เพราะทาน
ชองสันโดษ ไมมีนิสัยชอบกอสรางสวนที่เห็นวาทางวัดมีการสรางสิ่งตางๆ สวนมาก
เปนศรัทธามาสรางถวายทานก็ไมขัดศรัทธาการกอสรางกุฏิที่วัดนี้ก็เชนเดียวกัน มี
ศรัทธา 2 ฝาย คือ ฝายหนึ่งตองการกอสราง อีกฝายหนึ่งไมตองการสรางไมเปนที่ตกลง
กันฝายที่ตองการสรางไมฟงเสียงคัดคานไดดําเนินการกอสรางไปเลย เมื่อรีบเตรียมหา
วัสดุกอสราง พวกที่คัดคานก็หาเรื่องคัดคานฟองรองกัน หาวาทําผิดกฎหมายบานเมือง
ใหเจาหนาที่มาจับ 
        
       พอออกพรรษาในป พ.ศ. 2525 ทานกลับไปวัดบานเหลานาดีอีก พอดีกับการ
กอสรางเสร็จทางญาติโยมที่มีจิตศรัทธาก็ไดทําบุญถวายกุฏิเปนที่เรียบรอย 
        
       ในปนั้น พวกโยมที่คัดคานการกอสรางกุฏิและกลั่นแกลง พูดจากกาวราวทาน
ตางๆ นานับประการนั้น คนที่เปนหัวหนาเกิดอาเจียนเปนเลือดตายสวนอีกคนหนึ่งนอน
หลับตาย พวกญาติๆ ของฝายคัดคานเห็นเหตุการณเชนนั้นก็กลัวกันมากเกรงวา 
บาปกรรมทีพ่วกตนทําไวกับพระสงฆจะตกสนองเชนเดียวกับสองคนแรก จึงพากันไป
กราบนมัสการขอขมาโทษจากทานๆ จึงเทศนใหฟงวา 
        
       "เรื่องเปนเรื่องตายไมใชเรื่องของอาตมาเปนเรื่องของพวกเขาตางหากเปนเพราะ
ใครทํากรรมอยางใดก็ไดรับผลของกรรมอยางนั้น สวนพวกเจาทํากันเองพวกเจาคงจะรู
วาเปนเพราะอะไร" แลวทานก็ใหพากันทําคารวะสงฆ หลวงปูพรอมดวยสงฆก็ใหศีลให
พร และทานไดเทศนใหสติเตือนใจอีกวา 
        
       "นี่แหละ การเบียดเบียนทานผูมีศีลยอมไดรับกรรมทนัตาเห็นจะหาวาไมมีบาปมี
บุญที่ไหนได ศาสนามีทั้งคุณและโทษ ถาผูปฏิบัติดีก็นําพาจิตใจคนเหลานี้ขึ้นสวรรค
นิพพานถาคนเหลานี้ปฏิบัติไมดี ก็พาคนเหลานั้นตกนรกอเวจีก็มีมาก เรื่องบาปกรรม
ยอมไมยกเวนใหกับใครทั้งนั้นไมวาจะเปนพระเณร หรือเจานายชั้นไหนๆ ก็ตาม ถาทาํ
บาปลงไปเปนบาปทั้งนั้นไมมีการยกเวน ลําเอียง" 



        
       พ.ศ. 2477 เปนตนมา หลวงปูคําดี ปภาโส หลังจากลมปวยลงมาจากปาเขาพง
ไพรแลวอาการตางๆ ในรางกายของทานออนแอมาตลอด หลวงปูเปนผูมีจรรยาวัตรการ
ธุดงคและการประพฤติดีปฏิบัติชอบมาตลอด หลวงปูมีลูกศิษยมากมายทั้งเปนสงฆและ
ฆราวาสโดยทั่วไป บุคคลผูที่ไมเคยพบหลวงปูคําดี เลยเพียงไดยินชื่อหรือภาพที่เผยแพร
ออกไปยังหมูชนเทานั้นก็บังเกิดความศรัทธาอยางแรงกลา สละบานการงานมาศึกษา 
        
       ตอมา หลวงปูคําดี ไดไปพบถ้ําผาปู ซึ่งสมัยนั้นยังเปนสภาพปา แตเปนสถานที่
เกาแกของวัดโบราณ และไดรกรางมานาน หลวงปูคําดี เขาไปปกกลดบําเพ็ญภาวนาเห็น
วา มีความสงบวิเวกดี เหมาะแกการปฏิบัติ ตอไปภายหนาจะมีผูที่สนใจใครประพฤติ
ธรรมมาใชสถานที่แหงนี้กันมาก ชาวบานจึงพรอมใจกันสรางกุฏิหลังหนึ่งเพื่อถวาย
หลวงปูอยูจําพรรษา ตอมาชื่อเสียงของหลวงปูคําดี พระผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไดขจร
ไปยังชาวจังหวัดเลยมากขึ้น 
        
       จนมีผูศรัทธาทั้งหลายในจังหวัดพากันสละเงิน เสริมสรางเสนาสนะมากขึ้นหลาย
หลังอีกทั้งศาลาหลังใหญขึ้นอีกหลังหนึ่ง ชาวบานทั้งหลายจึงนิมนตหลวงปูอยูจําพรรษา
ที่วัดถ้ําผาปูจนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต เปนที่นายินดีที่ชาวจังหวัดเลย ไดเพชรน้ํางามที่
เจียระไนแลวมาเปนมิ่งขวัญประดับจิต ประดับใจ แหงชีวิตดวยรางกายของทานไมดี 
ทานมักเตือนลูกศิษยของทานเสมอวา "รางกายสังขารของผมแยสมควรแลว ถาเปน
รถยนตก็ทิ้งไดแลว ถาหากผมลมปวยคราวนี้คงไมไหวแน ถาหมูคณะจะรักษารางกาย
ผมก็รีบจัดการรักษาเสีย" 
        
       พวกสานุศิษยทั้งหลายเห็นทานพอเดินได พูดได ฉันได เทศนได ก็พากันใจเย็น
และจัดหาใหฉันตามปกติ แตไมไดพาหลวงปูเขาตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ตอมาวันที่ 
28 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ตอนเชาหลังจากฉันภัตตาหารเรียบรอยแลว ทานก็เรียกญาติ
โยมทั้งหลายมาพรอมกันแลว ทานก็พูดวา "มาฟงเทศนกัน อาตมาจะเทศนครั้งสุดทาย 
ตอไปจะไมไดเทศนอีกแลว จะไมไดประพรมน้ําพระพุทธมนตอีกแลว และจะไมไดพูด
กันอีกตอไป" พระลูกศิษยและโยมทั้งหลาย เมื่อไดฟงคําพูดของหลวงปูอยางนั้นก็พากัน
แปลกใจ แตไมมีผูใดเฉลียวใจวา คําพูดของทานนั้นเปนการพูดครั้งสุดทายจริงๆ หลวง



ปูเริ่มเทศนเรื่อง "ความไมประมาท" 
        
       เมื่อทานเทศนจบ ลูกศิษยลากลับแลว ทานเขาพักผอนตามอัธยาศัยของทาน 
จนกระทั่งเวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ทานเดินเขาหองน้ํา
ลางหนาเรียบรอยแลว ทานก็พูดขึ้นวา "ผมเปนลม" ขณะนั้นมีพระอุปฏฐานทาน 4 รูป 
ไดประคองทานนอนลงที่อาสนะ เมื่อนอนลงแลวทานไมพูดไมคุยกับใครทั้งนั้น มีแต
นอนเฉยๆ ไมมีการขยับตัว ลูกศิษยตางก็พากันตกใจ ตางก็หายามาใหทานฉัน แตไมหาย 
จนถึงเวลา 18.00 น. ก็ใหโยมไปเชญิหมอจากโรงพยาบาลมาตรวจดูอาการของหลวง
ปู มีการฉีดยา ใหน้ําเกลือ ทานก็ยังไมฟน 
        
       รุงขึ้นวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2526 คุณหมอก็สวนปสสวะใหทาน สายยางที่
สวนเขาไปทําใหเกิดเปนแผลภายใน เลือดไหลไมหยุด ลูกศิษยจึงปรึกษาวาควรพาไป
รักษาตัวในกระเทพฯ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2526 คณะศิษยานุศิษยนําหลวงปูถึง
โรงพยาบาลแพทยปญญา ตรวจสอบอาการของหลวงปู แลวใหการบําบัดรักษา 
ประมาณ 9 เดือน อาการหลวงปูดีขึ้นเปนลําดับ ศิษยานุศิษยจึงเห็นสมควรใหทานกลับ
วัดถ้ําผาปู 
        
       ตอมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2527 อาการไขไดกําเริบขึ้นอีก นายแพทย
ปญญา สงสัมพันธ จึงสงรถพยาบาลมารับทานไปรักษาที่โรงพยาบาลแพทยปญญาที่
กรุงเทพฯ อีก คราวนี้มีแตทรงกับทรุดมาตลอด พอถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2527 เวลา 13.13 น. หลวงปูทานก็สิ้นลมจากไปดวยอาการสงบ 
        
       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดรับเปนเจาภาพบําเพ็ญพระราช
กุศลตลอด 7 วัน และบําเพ็ญพระราชกุศล 50 วันและ 100 วันตามลําดับ 
        
       สําหรับอาพาธของหลวงปูรวมสองครั้งดังนี้ ครั้งแรก เปนเวลา 9 เดือน ครั้งที่
สอง เปนเวลา 9 เดือน สิริรวมอายุจนถึงวันมรณภาพได 83 ป รวมพรรษาธรรมยุตได 
57 พรรษา 3 เดือน 23 วัน 
        



       ป พ.ศ. 2471 จําพรรษาที่ วัดบานยาง ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
        
       ป พ.ศ. 2472 จําพรรษาที่ วัดปาสาลวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
        
       ป พ.ศ. 2473-2475 จําพรรษาที่ วัดปาหนองกุ บานหนองคู ตําบลบานหวา 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
        
       ป พ.ศ. 2476-2480 จําพรรษาที่ วัดปาชางดงขวาง ตําบลหัวทะเล บานโนน
ฝรั่ง จังหวัดนครราชสีมา 
        
       ป พ.ศ. 2481 จําพรรษาที่ วัดปาอภัยวัน บานทุม ตําบลบานทุม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 
        
       ป พ.ศ. 2482-2486 จําพรรษาที่ วัดถ้ํากวาง บานหินรอง ตําบลเมืองเกา 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
        
       ป พ.ศ. 2487-2493 จําพรรษาที่ วัดปาชัยวัน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 
        
       ป พ.ศ. 2494 จําพรรษาที่ วัดปาอรัญญวาสี บานเหลานาดี ตําบลบานหวา 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
        
       ป พ.ศ. 2595 จําพรรษาที่ วัดปาชัยวัน ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
        
       ป พ.ศ. 2496-2497 จําพรรษาที่ วัดปาคิรีวัน คําหวายยาง ภูพานคํา ตําบลบาน
กง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
        
       ป พ.ศ. 2498-2508 จําพรรษาที่ วัดถ้ําผาปู เขานิมิตร ตําบลนาออ อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย 
        



       ป พ.ศ. 2509 จําพรรษาที่ วัดปาหนองแซง ตําบลหมากหญา อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 
        
       ป พ.ศ. 2510-2525 จําพรรษาที่ วัดถ้ําผาปู เขานิมิตร ตําบลนาออ อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย 
        
       ป พ.ศ. 2526-2527 จําพรรษาที่ โรงพยาบาลแพทยปญญา คลองตัน 
หัวหมาก กรุงเทพฯ (เพื่อรักษาโรค) 
        
       ป พ.ศ. 2499 วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2499 ไดรับพระราชทานสมณ
ศักดิ์เปนพระครูญาณทัสสี พระครูชั้นโท ฝายวิปสสนาธุระ 
        
       ป พ.ศ. 2521 วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2521 ไดเลื่อนสมณศักดิ์ เปน
พระครูชั้นเอก ฝายวิปสสนาธุระ 
ธรรมโอวาท 
       ทานมักจะอบรมลูกศิษยของทานอยูเสมอๆ วา "เรามีตาเทากับวาไมมีตา มีหู
เทากับวาไมมีหู มีทองก็ฉันอยูไดไปวันๆ เทานั้น ไมตองแสดงความโลภและตะกละ" 
ใหพากันสําเหนียกไวเรื่องของความโลภ ความโกรธ ความหลวง จะตองมีดวยกันทุกคน
ถาพูดถึงความโลภ เมื่อมันมีเจตนาบันดาลเกิดขึ้นมาแลว มันจะมืด ไมรูจักบาปบุญ ไม
กลัวคุกกลัวตะราง อันนี้เรียกวาฤทธิ์ของมัน ทานจงใหระวังดีๆ ในเรื่องของสามประการ
นี้ทานสอนวา อยาไปปรุงแตงตามมัน ใหมีสติรูเทาทันมัน เมื่อเราปฏิบัติไดอยางนี้แลว
ความโลภ ความโกรธ ความหลวง เหลานี้ก็จะเสื่อมอํานาจไป ตัวอยางเชน เมื่อเรา
ประสงคจะเอาสิ่งใด เราจะตองพิจารณาเหตุเสียกอน เมื่อพิจารณาดูแลววามันไมผิด
ศีลธรรม เราก็สามารถเอาได แตเมื่อพิจารณาดูแลววามันผิดศีลผิดธรรม เราก็ละเสียไม
เอานี่แสดงวาเราไมปรุงแตงตามมัน ในความอยากไดหรือความโลภ และเราก็มีสติรูเทา
มัน คือมีการพิจารณาในเหตุในผลเสียกอน ถาเราประพฤติไดในลักษณะนั้น เราก็จะได
ชื่อวาเปนคนดี กระทําแตในสิ่งที่ดี มีแตบุญกุศล ถาพูดสั้นๆ ก็หมายความวา ทุกสิ่งทุก
อยางก็มีผลเทานั้น คือถาเราทําเหตุดีก็จะไดรับผลดี แตถาเราทําเหตุชั่ว เราก็จะไดรับผล
ชั่ว 



        
       "แตการที่จะทําเหตุที่ดีนั้น มนุษยเราทํากันอยางนักยากหนา ที่วาทํายากเพราะ
อะไร? คือมนุษยบางเหลาไมรูจักเหตุและผล จึงไมรูจักเลือกเฟนทําเหตุที่ดีกัน และอีก
อยางหนึ่งก็คือพวกเรานี้ไมคอยชอบกระทําเหตุที่ดีกัน แตผลดีของมันนั้นชอบกันทุก
คน" 
        
       ความประมาทเปนหนทางแหงความตาย คําวาตาย ในที่นี้ ไมไดหมายความวา
รางกายเราตาย หมายถึงจิตใจคนเราตาย คือตายจากมรรคผลนพิพานตางหาก ความไม
ประมาทเปนหนทางแหงความไมตาย คือไมประมาทตอการทําความดี ไดแก ศีล สมาธิ
ปญญา มีโอกาสจะไดไปสวรรค พรหมโลกหรือมรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่ง ตอลดถึงพระ
นิพพานขางหนาแนนอน ชาหรือเร็วแลวแตบุญบารมีหรือความพากเพียรของตนเอง 
        
       "ความไมประมาท คือ เปนผูมีสติจดจออยูที่ กาย และใจ ทุกอิริยาบถทั้ง 4 คือ 
ยืน เดิน นั่ง นอน ไมมีการเผลอสติจากอิริยาบถทั้ง 4 จึงจัดวาเปนผูไมประมาทเขาใจ
ไหม (ทานถามลูกศิษย) " นี่คือเทนศครั้งสุดทายของทานกอนที่จะลมปวย 
        
       คําวาฟงเทศนหมายความวา เอาใจฟงอยาใหใจหนีจากตัว ใจผูใดก็ใหรักษาอยูกับ
ตัวอยาใหใจหนีจากตัว ใจผูใดก็ใหรักษาอยูกับตัวใหรูอยูกับภาวนาหรือใหรูอยูเฉพาะใจ 
อยาใหรางกายนั่งอยูที่นี่แตใจมันคิดไปที่อ่ืน ก็ชือ่วาใจไมฟง คําวาใจฟงคือใจจดจอ 
สะทอนใหละความชั่วประพฤติความดี ความชั่วก็ไดแกบาปนั่นแหละ ความดีก็ไดแก
บุญกุศลนั่นแหละ แตเกี่ยวเนื่องอยูกับจิตใจของเรา ถาพูดใหสั้นๆ เอาเฉพาะใจความ
โอวาทของพระพุทธเจา 84,000 พนะธรรมขันธ ทานก็ยอมลงมาเปน 3 ขอดวยกัน
คือ 
        
       1. พระพุทธเจาสอนใหละกายทุจริตและประพฤติกายใหสุจริตนี้เปนขอที่หนึ่ง 
        
       2. ใหละวาจาทุจริตและ ใหประพฤติวาจาใหสุจริต 
        
       3. ใหละ มโนทุจริตและ ใหประพฤติใจใหสุจริต 



        
       จะพูดถึงบาป อกุศลกรรมบทหมายความวา การทําบาปทั้งหลายก็รวมมาอยูที่
อกุศลกรรมบท 10 ประการนั่นแหละ คําวาบุญกุศลก็รวมอยูที่กุศลกรรมบท 10 
ประการ นั่นแหละชื่อวากายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ถาพูดใหสั้นใหนอยลง
ไปอีก กายกรรม 3 และวจีกรรม 4 เปนกิริยา การทําบาป ยนลงมาทางใจคือ ใจโลภ ใจ
หลง มี 3 อยางเทานั้นแหละเปนตนเหตุ ตกลงอกุศลกรรมบทก็หมายใจเทานี้แหละเปน
ตนเหตุ ตกลง อกุศลกรรมบทก็หมายใจเทานั้น หมายใจดวงเดียวคือใจ ก็หมายอันเดียว
เรียกวา เอกังจิตตัง ที่เรียกวา จิต หัวใจ ก็เรียกวาเปนใจดวงเดียวเอกมโนเรียกวา ใจอัน
เดียว ตกลงผูที่เบื่อความทุกข เบื่อความโง เบื่อความเปนบาป ก็มาปฏิบัติแกกายทุจริตให
เปนกายสุจริต แกวจีทุจริต ใหเปนวจีสุจริต แกมโนทุจริต เปนมโนสุจริต นีเ้ปนวิธีปฏิบัติ 
ถาเราจะเทียบในทางโลกเหมือนกับพวกชาวไร ชาวนาที่มีไรมีนา แตกอนมันก็เปนปา
เปนดงนั่นแหละ เมื่อถือสิทธิ์แลวก็จึงสรางจึงถากถาง ทําใหเปนไรเปนสวนทําให
บริสุทธิ์ ทํานาก็ใหเปนนาจริงๆ ทําสวนก็ใหเปนสวนจริงๆ 
        
       คนทุกขคนจนในโลกนี้ไมใชทุกขเพราะเสือกิน ไมใชทุกขเพราะงูรายกัด ไมใช
ทุกขเพราะชางฆา แตทุกขเพราะความโลภ ความโกรธความหลวงของตน จะทุกขเพราะ
สิ่งใดๆ ก็ตาม ตัวความโลภ ความโกรธ ความหลงนี่แหละเปนผูฆา 
        
       ความโลภ 
        
       ความโกรธ 
        
       ความหลง 
        
       สามสิ่งนี้รายกาจกวาสิ่งอะไรทั้งหมดรายกวาผีราย รายกวาเสือสาย รายกวางูราย 
ไมมีสิ่งไหนจะรายกวาตัวความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะฉะนั้นใหระวังที่สุด
เรื่องของความโลภ ความโกรธ ความหลง สามประการนี้ มันสามารถทําใหผูรูแจงเปน
คนมืดก็ได ฤทธิ์ของมันนะ มันอยูเหนือทุกคนในโลกที่ไดเกิดมาในโลกนี ้ยกเวนเสียแต
พระอรหันต 



        
       ปจฉิมบท 
       ดวยขยัน อดทน พากเพียร และจริงใจในการปฏิบัติบูชา เพื่อมุงหวังในพระธรรม
เปนผลใหหลวงปูไดพบทางแหงการดับทุกขและพนทุกข และเปนที่ทราบกันดีวา หลวง
ปูคําดี ปภาโส แหงวัดถ้ําผาปู จังหวัดเลย เปนพระสุปฏิปนโน ธรรมโอวาท และการ
ปฏิบัติของหลวงปูปรากฏในขอความขางตนนี้คงจะเปนประโยชนตอผูสนใจใฝธรรมทุก
ทาน 
 


