หลวงปูสิม พุทธาจาโร
โดย ผูจด
ั การออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:16 น.
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย
ทานมีนามเดิมวา สิม วงศเข็มมา เกิดเมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2452 ตรงกับวันศุกร ขึ้น 14 ค่ํา
เดือน 12 ประกา เวลาประมาณ 21.00 น. ที่บานบัว
ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร บิดา
มารดาชื่อ นายสาน - นางสิงหคํา วงศเข็มมา มีพี่นอง
รวมบิดามารดา 10 คน ทานเปนคนที่ 5
สกุล "วงศเข็มมา" เปนสกุลเกาแกสกุลหนึ่งของ
บานบัว ผูเปนตนสกุล คือ ทานขุนแกว และ อิทปญญา นองชาย ตัวทานขุนแกวก็คือ ปู
ของหลวงปูสิมนั่นเอง เ เทาความในคืนที่หลวงปูเกิด ประมาณเวลา 1 ทุม โยมมารดา
ของทานเคลิ้ม หลับไป ก็ไดฝนเห็นพระสงฆรูปหนึ่งมีรัศมีกายสุกสวางเปลงปลั่งแลดู
เย็นตาเย็นใจ อยางบอกไมถูก ลอยลงมาจากทองฟาลงสูกระต็อบกลางทุงนาของนาง
ตอมาเวลาประมาณ 3 ทุม นางสิงหคําก็ใหกําเนิดเด็กนอยผิวขาวสะอาด และจากนิมิตที่
นางเลาใหฟง นายสานผูเปนบิดาจึงไดตั้งชื่อลูกชายวา "สิม" ซึง่ ภาษาอีสานหมายถึง
โบสถ อันอาจบงบอกถึงความใกลชิดพระพุทธศาสนา ซึ่งตอมาเด็กชายสิมผูนึ้ ก็ไดครอง
ผากาสาวพัสตร บําเพ็ญสมณธรรม ใชชีวิตที่ขาวสะอาดหมดจดตลอดชั่วอายุขัยของทาน
เมื่อเริ่มเขารุนหนุม อายุ 15-16 ป ทานมีความสนใจในดนตรีอยูไมนอย หลวงปูแวน
ธนปาโล เลาวา ตัวทานเองเปนหมอลํา สวนหลวงปูสิมเปนหมอแคน
สิ่งบันดาลใจใหหลวงปูอยากออกบวชคือ ความสะดุงกลัวตอความตาย ทานเลาวา
"ตั้งแตยังเด็กแลวเมื่อไดเห็น หรือไดขาวคนตาย มันใหสะดุงใจ ทุกครั้ง กลัววาเราจะตาย
เสียกอนไดออกบวช" มรณานุสติไดเกิดขึ้นในใจของทานอยูตลอดเวลา เฝาย้ําเตือนให
ทานไมประมาท ในชีวิต ไมประมาทในวัยไมประมาทในความตาย เปนเพราะหลวงปู
กําหนด "มรณํ เม ภวิสฺสติ" ของทาน มาแตไหนแตไรแลวนั่นเอง ตั้งแตยังไมไดออกบวช

จวบจนสิ้นอายุขัย ของทาน หลวงปูก็ยังใชอุบายธรรมขอเดียวกันนี้อบรมลูกศิษยลูกหา
อยูเปนประจํา เรียกวา หลวงปูเทศนครั้งใด มักจะมี "มรณํ เม ภวิสฺสติ" เปนสัญญาณ
เตือนภัย จากพญามัจจุราชใหลูกศิษยลูกหาตื่นตัวอยูเสมอทุกครั้ง
ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา
เมื่อทานอายุ 17 ป ไดขอบิดามารดาบรรพชาเปนสามเณร ณ วัดศรีรัตนาราม ซึ่ง
เปนวัดมหานิกาย ณ บานบัว นั้นเอง ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม 2469 ตรงกับวัน
อาทิตย แรม 7 ค่ํา เดือน 8 ปมะโรง โดยมีพระอาจารยสีทอง เปนพระอุปชฌาย ตอมา
คณะกองทัพธรรมของหลวงปูมั่น ภูรทิ ตฺโต ไดเดินธุดงคมาจากจังหวัดหนองคาย เพื่อมา
เผยแพรธรรมปฏิบัติแกประชาชน โดยเดินทางมาถึงวัดศรีสงคราม ตําบลสามผง อําเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สามเณรสิม จึงไดมีโอกาสเดินทางไปฟงธรรม ทั้งจากพระ
อาจารยใหญ คือ หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ทานพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม และทานพระ
อาจารยมหาปน ปฺญาพโล สามเณรสิมไดเฝาสังเกต ขอวัตรปฏิบัติของทานพระอาจาย
มั่น ทานพระอาจารยสิงห และพระอาจารย มหาปน และไดบังเกิดความเลื่อมใสอยาง
มาก จึงตัดสินใจขอถวายตัวเปนศิษย พระอาจารยมั่น และไดขอญัตติใหมมาเปน
ธรรมยุติกนิกาย แตโดยที่ขณะนั้นยัง ไมมีโบสถของวัดฝายธรรมยุติในละแวกนั้น การ
ประกอบพิธีกรรมจึงตองจัดทําที่โบสถน้ํา ซึ่งทําจากเรือ 2 ลํา ทําเปนโปะลอยคูกัน เอา
ไมพื้นปูตรึงเปนพื้นแตไมมีหลังคา สมมติเอาเปนโบสถ โดยทานพระอาจารยมั่นฯ เปน
ประธาน และเจาคุณธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) เปนพระอุปชฌาย ที่วัดปาบานสามผง
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จากนั้นสามเณรสิมไดติดตามพระอาจารยมั่นไปอยู
จําพรรษาที่ วัดปาบานขา ตําบลบานขา อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
เมื่อสามเณรสินอายุครบบวช ไดเขาพิธีอุปสมบท ณ วัดศรีจันทราวาส ตําบลพระ
ลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 ตรงกับ วัน
อังคารขึ้น 10 ค่ํา เดือน 8 ปมะเส็ง โดยมีเจาคุณพระเทพสิทธาจารย (จันทร เขมิโย)
เมื่อครั้งยังเปนพระครูพิศาลอรัญญเขต เจาคณะธรรมยุติจังหวัดขอนแกน เปนพระ
อุปชฌาย และมีพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม เปนพระกรรมวาจาจารย พระปลัดดวง
จันทร เปนพระอนุสาวนาจารย ไดรับฉายาวา "พุทฺธาจาโร" จากนั้นทานก็ไดเดินทาง

ติดตามพระอาจารยของทาน คือ พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม ไปจําพรรษาที่วัดปาวิเวก
ธรรม (วัดปาบานเหลางา) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน วัดปาบานเหลางานี้เปนวัดอยูใน
เขตปาชา (บริเวณโรงพยาบาลขอนแกนในปจจุบัน) ซึ่งทานพระอาจารยสิงห และ ทาน
พระอาจารยมหาปน ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนสํานักอบรมกรรมฐาน แกญาติโยมชาว
ขอนแกน
ทานพระอาจารยสิงห ไดออกอุบายสอนลูกศิษยของทานใหไดพิจารณา อสุภ
กรรมฐานจากซากศพ โดยพาพระเณรไปขุดศพขึ้นมาพิจารณา หลวงปุไดเลา
ประสบการณที่ทานไดอสุภกรรมฐานจากซากศพและวา "นี่แหละรางกายนั้น พระพุทธ
องคทานจึงทรงสอนใหกําหนดเปนอสุภกรรมฐาน อยาไปเห็นวารูป ไมวารูปหญิงรูป
ชาย ใหเขาใจวาเปนอันเดียวกัน ไมมใี ครสวยใครงามกวา กัน"
"สมมติโลกวาสวยวางามสมมติธรรมมันไมสวยงาม อสุภํ มรณํ ทั้งนั้น ถึงมันจะ
ยังไมตาย ตอนเด็กตอนหนุมก็เถอะ ไมนานละ เดี๋ยวมันก็ทยอยตายไปทีละคน สองคน
หมดไป สิ้นไป ไมเหลือ"
ในชีวติ สมณะของทาน ไดปฏิบัติตามคําสั่งสอยขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา
ที่วา "โสสานิ กังคะ" คือไปเยี่ยมปาชาเปนธุดงควัตร และที่วัดปาเหลางานี้เอง ที่หลวงปู
ไดมีโอกาสปฏิบัติธรรมอยางใกลชิดกับทานพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม เปนเวลานาน
3-4 ป ทั้งไดมีโอกาสมักคุนกับพระกรรมฐานองคสําคัญๆ หลายองค เชน หลวงปูเทศก
เทสฺรํสี, หลวงปูขาว อนาลโย, หลวงปูฝน อาจาโร, หลวงปูออน ญาณสิริ, ทานพอลี
ธมฺมธโร, ทานพระอาจารยมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เปนตน
ป พ.ศ. 2479 (พรรษาที่ 8) เมื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ (อวน ติสฺโส) แหงวัด
บรมนิวาส กรุงเทพฯ ไดเดินทางไปเยี่ยมเยือนพระอาจารยสิงห ขนุตยาคโมที่วัดจักราช
สมเด็จฯ ทานไดแลเห็นจริยาวัตรของหลวงปูสิมขณะทําหนาที่อุปฏฐากรับใชและเกิด
ชื่นชอบถูกใจ ถึงกับปรารถนาจะชวนหลวงปูไปอยูดวย กับทาน จึงเอยปากขอตัวหลวง
ปูสิม กับทานพระอาจารยสิงห วา "พระองคนี้มีลักษณะเปนผูมีบุญบารมี ผมจะขอตัวให
ไปอยูดวยจะขัดของหรือเปลา" ซึ่งทานพระอาจารยสิงหทานก็มิไดขัดของ ดวยเห็นเปน

วาสนาบารมีของหลวงปูสิม ที่จะไดมีโอกาสอยูใกลชิดกับพระเถระผูใหญเยี่ยงทาน
สมเด็จฯ นี้ ทั้งจะไดมีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป หลวงปูสิม พุทฺธาจา
โร จึงไดรวมเดินทางมากับสมเด็จฯ ที่วัดบรมนิวาส มาจําพรรษาและศึกษาพระธรรม
วินัย ในสํานักสมเด็จฯ ทําใหหลวงปูสิม ไดรับความรูแตกฉานในพระธรรมวินัยมากขึ้น
หลวงปูสิมอยูรับใชสมเด็จฯดวยจริยา ดีเยี่ยม พรอมกันนั้นหลวงปูก็ไดทําหนาที่อบรมสั่ง
สอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ พระธุดงคกรรมฐานใหแกพระเณรจํานวนมาก
ที่มารับการฝกฝนอบรมจากหลวงปู
ป พ.ศ. 2480 ออกพรรษาแลว หลวงปูไดเรียนขออนุญาตตอสมเด็จพระมหาวีร
วงศ เดินทางธุดงคกลับถึงบานบัว ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อ
โปรดญาติโยมที่บานเกิดตามคําอาราธนา และเมื่อหลวงปูปรารภ ที่จะใหมีวัดปา
ธรรมยุติกนิกายขึ้นเปนวัดแรกในบานบัว ญาติโยม จึงตางสนองตอบ คําปรารภของ
หลวงปูอยางกระตือรือรนและเต็มอกเต็มใจ โยมอาของทาน คือนางคําไพ ทุมกิจจะ ไดมี
ศรัทธาถวายที่ดินใหหลวงปู จัดสรางเปนสํานักสงฆขึ้นในป พ.ศ. 2480 สํานักสงฆนี้
ปจจุบันไดพัฒนาเปน "วัดสันติสังฆาราม" พรอมดวยวัดและสํานักสงฆ สาขา เกิดอีก 9
แหง
สําหรับ วัดสันติสังฆาราม จังหวัดสกลนครนี้ หลวงปูไดเริ่มดําเนินการกอสราง
พระอุโบสถตั้งแตป พ.ศ. 2518 จนแลวเสร็จ และไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวย สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาฝงลูกนิมิตในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2523 ใน
โอกาสเดียวกับงานอายุครบ 71 พรรษา ของหลวงปู
หลวงปูสิม ไดธุดงคไปในหลายจังหวัด อาทิ เชน วัดปาสระคงคา อําเภอหลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณ สํานักสงฆหมูบานแมดอย (ตอมาไดพัฒนาเปนวัด ชื่อวา วัดปา
อาจารยมั่น) อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม (ณ ที่นี้หลวงปูไดพบ หลวงปูมั่นฯ และไดรบั
คําแนะนําเพิ่มเติมจากหลวงปูมั่น จนการปฏิบัติธรรม ของหลวงปูกาวหนาขึ้นอยางมาก)
เมื่อแยกจากหลวงปูมั่นแลว หลวงปูไดเดินธุดงค ไปทางอําเภอสันกําแพง เขาพักที่ วัด
โรงธรรม ซึ่งขณะนั้น ยังเปนสํานักชั่วคราว ที่วัดโรงธรรมสามัคคีนี้ เคยเปนสถานที่ที่ครู

อาจารยหลายทานเคยใชพักจําพรรษา อาทิ หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต, หลวงปูชอบ ฐานสโม,
หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ, พระอาจารยกู ธมฺมทินฺโน และหลวงปูตื้อ อจลธมฺโม เปนตน
หลวงปูสิม ไดพักจําพรรษาที่วัดโรงธรรมสามัคคี แหงนี้ ติดตอกันนานถึงหาป คือ
ตั้งแตป พ.ศ. 2483 ถึงป พ.ศ. 2487 จึงยายไปจําพรรษาที่ ถ้ําผาผัวะ อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนชวงเวลาที่บานเมืองอยูในสภาพหลังสงคราม โลกครั้งที่ 2 ใน
ระหวางนั้น หลวงปูไดรับรูความคับจิตคับใจของบรรดาชาวบานทั้งหลาย หลวงปูได
ปลุกปลอบใจของชาวบานที่กําลังสิ้นหวังใหกลับมีชีวิตชีวาขึ้น ดวยการหยั่งพระ
สัทธรรมลงสูจิตของพวกเขา
ในระหวางออกพรรษา หลวงปูสิม ไดจาริกธุดงคไปบําเพ็ญเพียร ณ สถานที่วิเวก
หลายแหงในเขตจังหวัดเชียงใหม ศิษยอาวุโสชาวเชียงใหมทานหนึ่งคือ เจาชื่น สิโรรส
(วัย 96 ป) โดยในป พ.ศ. 2488 เจาชื่น สิโรรส ไดอพยพครอบครัวหลบภัยสงคราม
ไปอยูที่ถ้ําผาผัวะ ขณะที่หลวงปูธุดงค ไปจําพรรษาที่ถ้ําผาผัวะนี้ ทานเปรียบเสมือนที่พึ่ง
อันสูงสุดที่มีความหมายมาก สําหรับคนที่อยูในสภาพบานแตกสาแหรกขาด เนื่องจาก
สงคราม ปลายป พ.ศ. 2498 เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาใกลจะยุติ เจาชื่น สิโรรส ซึ่ง
อพยพจากถ้ําผาผัวะ กลับคืน ตัวเมืองเชียงใหม ไดกราบอาราธนาหลวงปูใหยายเขามา
พักจําพรรษา ที่ตึกของแมเลี้ยงดอกจันทร กีรติปาล (คิวริเปอร) ซึ่งอยูที่ถนนดอยสุเทพ
ตรงขาง กับถนนไปสนามบินเมืองเชียงใหม ปจจุบันคือที่ตั้งของ ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ ณ ทีน่ ี้เองที่หลวงปูสิมพบกับลูกศิษย คน
แรกที่อุปสมบทที่เชียงใหมคือ พระมหาทองอินทร กุสลจิตฺโต ซึ่งตอมาก็ไดเปนเจา
อาวาสองคปจจุบันของวัด "สันติธรรม" ซึ่งไดทําการกอสรางขึ้นในภายหลัง ป พ.ศ.
2490 เมื่อสงครามสงบโดยสิ้นเชิง มีขาววา เจาของบานคือ แมเลี้ยง ดอกจันทร และ
ลูกหลานที่อพยพหลบภัยสงครามไปจะกลับคืน ถิน่ ฐานเดิม หลวงปูจึงปรารภเรื่องการ
สรางวัด คําปรารภในครั้งนั้น เปนแรงบันดาลใจ ใหคุณแมนิ่มนวล สุภาวงศ เกิดศรัทธา
ขึ้นมาอยางแรงกลา ที่จะสรางวัดถวายหลวงปู ดวยพลังศรัทธานั้นเอง "วัดสันติธรรม"
จึงไดถือกําเนิดขึ้นมาโดยอาศัยกําลังศรัทธา ของสานุศิษย
ป พ.ศ. 2497 โยมมารดาของหลวงปูถึงแกกรรม หลวงปูจึงไดเดินทาง จาก

เชียงใหมลงมาที่บานบัวอีกครั้งหนึ่ง ครั้นเสร็จงานฌาปนกิจศพโยมมารดาแลว หลวงปูก็
ออกเดินธุดงค ไปจังหวัดนครพนมทันที เพื่อจําพรรษาที่ภูลังกา
ชวงป พ.ศ. 2498-2403 หลวงปูไดกลับไปพักจําพรรษาที่วัดสันติธรรม
จังหวัดเชียงใหม แตในจิตใจสวนลึกของทานนั้น ยังปรารภความสงบวิเวกของปาเขา
และโพรงถ้ําตางๆ อยู จนตนป พ.ศ. 2503 ตอมาไดมีพระลูกศิษยของหลวงปู ไปพบ
ถ้ําปากเปยง ซึ่งอยูที่ตําบลบานถ้ํา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม หลวงปูจึงยายไปอยู
ภาวนาที่ถ้ําปากเปยงบอยครั้ง ดวยเปนที่สงบสงัดรมรื่น ตอมาในฤดูหนาว ป พ.ศ.
2503 ลุงติ๊บ คนบานถ้ํา ไดเปนคนนําทาง พาหลวงปูปนปายภูเขาขึ้นไปตามซอกเล็กๆ
เพื่อหาถ้ําที่กวางและอยูสูง ตามคําปรารภของหลวงปูที่วา "กิเลสจะไดเขาหายาก"
จนกระทั่งไดพบถ้ําผาปลอง ซึ่งเปนถ้ําที่ทานคิดวาจะเปนบานสุดทายในการบําเพ็ญ
ภาวนาในชีวติของทาน หลวงปูได พักคางคืนบนถ้ําผาปลองหนึ่งคืน แลวก็ลงไปพักที่ถ้ํา
ปากเปยงตอ ตอจากนั้นทานก็ไดแวะเวียนไปพักที่ถ้ําผาปลองอีกเสมอ
ในป พ.ศ. 2504 ทานพระอาจารยลี ธมฺมธโร (ทานเจาคุณวิสุทธิธรรม รังสี) เจา
อาวาส วัดอโศการาม ตําบลทายบาน อําเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ ซึ่งเปนศิษยใน
สายทานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต เชนกัน ไดถึงแกมรณภาพ ทางคณะสงฆจึงลงมติ
ขอใหหลวงปูรับตําแหนงรักษาการ เจาอาวาส หลวงปูจึงไดชวยอยูดูแลวัดอโศการาม ใน
ฐานะรักษาการเจาอาวาส จนกระทั่งป พ.ศ. 2508 และในป พ.ศ. 2509 หลวงปู
ไดรับการขอรองจาก ทานเจาคุณนิโรธธรรมรังษี ใหหลวงปูชวยรับตําแหนงรักษาการ
เจาอาวาส วัดปาสุทธาวาส หลวงปูสิม จึงจําใจตองรับเปนเจาอาวาส ใหวัดปาสุทธาวาส
อยู 1 พรรษา โดยที่ใจจริงของทานนั้นเบื่อหนาย คิดอยากแตจะออกธุดงคอยูเรื่อยไป
ในระหวาง พ.ศ. 2506-2509 หลวงปูไดมีปญหาอาพาธดวยโรคไตมาตลอด
จนกระทั่งป พ.ศ. 2510 ดวยปญหาสุขภาพของหลวงปู หลวงปูจึงไดตัดสินใจวาง
ภารกิจตางๆ โดยลาออกจากตําแหนงเจาอาวาสทุกวัดที่ทานดูแลอยู จากนั้น ทานก็มาจํา
พรรษา ณ ถ้าํ ผาปลองตลอดมา
ในป พ.ศ. 2518 หลวงปูไดเดินทางไปสังเวชนียสถานที่อินเดียและไดเดินทาง

ไปอีกครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2523 นอกจากนี้แลวหลวงปูยังไดมีโอกาส เดินทางไปที่
ปนัง ประเทศมาเลเซีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตลอดถึงทวีปยุโรป และอเมริกา
อีกดวย
หลวงปูสิม ทานมีความขยันและตั้งใจมั่นตั้งแตเด็กดังเชน พระอาจารยศรีทอง
(พระอุปชฌาย เมื่อครั้งเปนมหานิกาย) ไดเลาวา ครั้งเมื่อทางวัดมีการขุดสระ สามเณร
สิมก็ไปชวยขุดและขุดจนกระทั่งใครตอใครเขาทิ้งงานไปหมด เนื่องจากขุดลงไปลึกถึง
สิบเอ็ดสิบสองวาแลว ก็ยังไมมีน้ํา เมื่ออุปชฌายถามวา "จะขุดไปถึงไหนกัน" สามเณร
สิมตอบวา "ขุดไปจนสุดแผนดินนั่นแหละ" ปฏิปทาของหลวงปูที่แสดงถึงความมีเมตตา
อยางลนเหลือตอลูกศิษย ไดแสดงใหเห็นอยูเนืองๆ หลวงปูปกครองพระเณรลูกวัดของ
ทานอยางอบอน ใกลชิดเหมือนพอดูแลลูกๆ ภาพในอดีตที่ประทับใจลูกศิษย (คุณแมนิ่ม
นวล สุภาวงศ) ภาพหนึ่งก็คือ เวลาที่พระเณรอาพาธ หลวงปูจะนั่งเฝาไขอยางสงบ ไม
ยอมหางจนกระทั่ง ผูปวยอาการดีขึ้น ครั้งหนึ่งเณรนอยนอนซมดวยโรคพยาธิตัวเหลือง
ซูบซีดผอม เพราะฉัน อาหารไมไดเลย "แมไล" ไดเอายาถายพยาธิมาถวาย เณรนอยก็ฉัน
ไมได อาเจียนออกมา ทําใหแมไลโมโหมากจะบังคับใหฉันใหได แตหลวงปูซึ่งนั่งเฝา
อยูอยางใจเย็นไดปลอบประโลมเณรนอยของทานขึ้นวา "วันพรุงนี้เถอะเนอ ไป
บิณฑบาตไดกลวยกอน จะเอายาใสในกลวยใหเณรนอยฉัน" งานพัฒนาชุมชนที่นับวา
เปนงานชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่ง ของหลวงปูซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพรอมเพรียงรวมแรงรวม
ใจกัน ทั้งฝายบรรพชิตและฆราวาส และผลงานก็ไดกอประโยชนเปนเอนกอนันต แก
ชาวบานเกษตรกร ก็คือ งานสรางฝายน้ําลน ลําน้ําอูน ที่ทาวังหิน ซึ่งก็คือบริเวณ สํานัก
สงฆเวฬุวันสันติวรญาณ ในปจจุบัน โดยในป พ.ศ. 2521 ภายหลังจําพรรษา ที่วัด
สันติสังฆาราม หลวงปูก็ไดรับอาราธนาจากชาวบานทั้ง 4 ตําบล ใน 2 เขตอําเภอ ใหมา
เปนประธานในการสรางฝายน้ําลนกั้นลําน้ําอูน งานสรางฝายน้ําลนชิ้นนี้ สะทอนใหเห็น
ถึงบุคลิกลักษณะของหลวงปูเดนชัดมาก ในเรื่องความเปนผูเอาใจใส และรับผิดชอบใน
ภารกิจ เมื่อที่ประชุมปรึกษาหารือกันวาเห็นควรจะเริ่มงานกันวันใหม หลวงปูก็วาใหเริ่ม
งานกันวันนี้เลย
หลวงปูเปนผูมีความเด็ดเดี่ยวเขมแข็ง อดทน พูดจริง ทําจริง ถือสัจจะมั่นคง เปนผู
ไมมากโวหาร ทุกวันหลวงปูจะพาเริ่มงานตั้งแตตี 4 ทามกลางอากาศที่หนาวเย็นพอ

10 โมงเชา จึงพักฉันอาหาร หลังอาหารแลวก็เริ่มทํางานกันตอจนมืดค่ํา พอถึงเวลา 1
ทุม หลวงปูก็จะพาสวดมนตและฟงเทศน เสร็จแลว ก็เริ่มทงหินลงในคอกไมที่สรางไว
ตลอดแนวฝาย กวาจะไดจําวัดก็ 4 ทุม หรือบางวัน งานจะติดพันจนถึงตีหนึ่งตีสอง เปน
ดังนี้ตลอดระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2521 จนฝายน้ําลนสรางสําเร็จ หลวงปูจึงกลับไปจําพรรษาที่ถ้ําผาปลอง
หลวงปูไดรับสมณศักดิ์ "พระครูสันติวรญาณ" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2502 และ
ไดรับพัดยศโดยเลื่อนจากสมณศักดิ์ที่ "พระครูสันติวรญาณ" เปน "พระญาณ
สิทธาจารย" ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 และในคืนวันที่ 13 สิงหาคม 2535 พระ
เณรพรอมดวยอุบาสกอุบาสิกา ไดพรอมใจกันเจริญพระพุทธมนต ฉลองสมณศักดิ์ถวาย
หลวงปู ที่ถ้ําผาปลอง หลังจากเจริญพระพุทธมนตหลวงปูไดพาพระเณรและญาติโยมนั่ง
ภาวนา ตอจนถึงเวลาประมาณ 21.30 น. แลวทานก็นั่งพักดู บริเวณ ภายในถ้ําอีก
ประมาณ 20 นาที คลายกับจะเปนการอําลา จนถึงเวลา 22.00 น. ทานจึงกลับเขากุฏิ
ที่พักดานหลังภายในถ้ําผาปลอง และไดมรณภาพในเวลาประมาณ ตีสาม สิริรวมอายุ
ของหลวงปู 82 ป 9 เดือน 19 วัน อายุพรรษา 63 พรรษา
ธรรมโอวาท จาก พระธรรมเทศนา พุทธาจารานุสรณ และ ธรรมลิขติ
1. คําวา จิต ไดแก ดวงจิต ดวงใจผูรูอยู ผูเห็นอยู ผูไดยินไดฟงอยู เราฟงเสียง ได
ยินเสียง ใครเปนผูรูอยูในตัวในใจ นั่นแหละมันอยูตรงนี้ ใหรวมใหสงบเขามาอยูตรงนี้
ตรงจิตใจผูรูอยู
2. ตาเห็นรูป ก็จิตดวงนี้เปนผูเห็น ดีใจก็จิตดวงนี้หลงไป เสียใจก็จิตดวงนี้หลง
ไป เสียงผานเขามาทางโสต ทางหูก็จิตดวงเกานี่แหละ กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
ก็จิตดวงนี้เปนผูหลง เมื่อจิตใจดวงนี้เปนผูหลงผูเมาไมเขาเรื่อง เราก็มาแกไขภาวนาทําใจ
ใหสงบ ไมใหหันเหไปกับอารมณใดๆ เห็นสิ่งตางๆ ที่เกิดดับอยูในตัว ในใจ ในสัตว ใน
บุคคลนี้วา มีเกิดขึ้น ตั้งอยูชั่วระยะหนึ่ง แลวก็แตกดับไปเปนธรรมดาอยางนี้
3. การปฏิบัติบูชา ภาวนานี้ เปนการปฏิบตั ิภายใน เปนการเจริญภายใน พุทโธ
ภายใน ใหใจอยูภายใน ไมใหจิตใจไปอยูภายนอก
4. การภาวนา ไมใชเปนของหนัก เหมือนแบกไมหามเสา เปนของเบาที่สุด นึก

ภาวนาบทใดขอใด ก็ใหเขาถึงจิตถึงใจ จนจิตใจผองใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู
ภายในจิตใจของตน ใจก็สบาย นั่งก็สบาย นอนก็สบาย ยืนไปมาที่ไหนก็สบายทั้งนั้น ใน
ตัวคนเรานี้ เมื่อจิตใจสบาย กายก็พลอยสบายไปดวย อะไรๆ ทุกอยางมันก็สบายไป มัน
แลวแตจิตใจ
5.ทําอยางไรใจจะสงบระงับ มีอุบายอะไร ก็อุบายไมขึ้เกียจไงละ ใหมีความเพียร
จะสูกับกิเลสราคะ โทสะ โมหะ ในใจได ไปสูที่ไหน ก็สูดวยความเพียร สูดวยความ
ตั้งใจมั่น เราตั้งใจลงไปแลวใหมันมั่นคง อยาไปถอย
6. เพียรพยายามฝกตนเองอยูเสมอ บนแผนดินนี้ผูมีความเพียร ผูไมทอแท
ออนแอในดวงใจ ไมวาจะทําอะไร ยอมสําเร็จได ดูตัวอยางพระพุทธเจา เมื่อเห็นแลวเรา
ตองตั้งความเพียรลงไป ภาวนาลงไป เมื่อมันยังไมตายจะไปถอยความเพียรกอนไมได
7. สูดวยการละทิ้ง อยาไปยึดเอาถือเอา เขาวาใหเรา เขาดูถูกเรา เสียงไมดีเขาหูก็
เพียรละออกไปใหมันหมดสิ้น มนุษยมีปาก หามมันไมใหพูดไมได มนุษยมีตา หาม
ไมใหมันดูไมได มันเปนเรื่องของโลก ทานจึงตรัสวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจมันเปน
ความรอน ความรอน คือกิเลส กิเลสเหมือนกับไฟ ไฟมันเปนของรอน
8. เราไดคลานภาวนาจนเขาแตกเลือดออกมีไหม ไมมี มีแตนอนหมผาใหมัน
ตลอดคืน มันจะไดสําเร็จมรรคผลอะไร ก็ไดแตกรรมฐานขี้ไก กรรมฐานขี้หมู ไมลุกขึน้
ภาวนาเหมือนพระแตกอน พระแตกอนทานเดินไมไดทานก็คลานเอา
9. พุทโธในใจ หลงใหลทําไม ไมตองหลง ไมตองลืม นั่งก็พุทโธในใจ นอนก็
พุทโธในใจ ยืนก็พุทโธในใจ เดินไปไหนมาไหน ก็พุทโธในใจ กิเลสโลเลละใหหมด
โลเลทางตา โลเลทางหู โลเลทางจมูก ทางกลิ่น โลเลในอาหารการกิน เลิกละใหหมด
10. ไมตองไปรอทาวา เมื่อถึงวันตายขาพเจาจะภาวนาพุทโธเอาใหได อยางนี้
ไมได เราตองทําไวกอน เตรียมตัวเตรียมใจไวกอน ตั้งแตบัดนี้ เดี๋ยวนี้เวลานี้เปนตนไป
11. ความตายนี้ไมมีใครหลบหลีกได ทานใหนึกใหนอมใหไดวา ทุกลมหายใจ
เขาไปก็เตือนใจของตนใหนึกวา นี่ถาลมหายใจนี้เขาไปแลวออกมาไมได เกิดติดขัด
คนเราก็ตายได แมลมหายใจออกไปแลว เกิดอะไรขัดขึ้นมาสูดลมหายใจเขา มาไมได
คนเราก็ตายได
12. เราทุกคนดวงใจที่มีชีวิตอยู ณ ภายในนี้ ก็อยาพากันนิ่งนอนใจ อยูที่ไหน
กายกับใจอยูที่ไหน ก็ที่นั่นแหละเปนที่ปฏิบัติบูชาภาวนา อยูบานก็ภาวนาได อยู วัดก็

ภาวนาได บวชไมบวชก็ภาวนาไดทั้งนั้น
13. ตั้งจิตดวงนี้ใหเต็ม ในขั้นสมถกรรมฐาน พรอมกับวิปสสนา กรรมฐาน ให
แจมแจงในดวงใจทุกคนเทานั้น ก็พอ เพราะวาเมื่อเราเกิดมาทุกคน ก็ไมไดมีอะไรติดมา
ครั้งเมื่อเราทุกคนตายไปแลวแมสตางคแดงเดียวก็เอาไปไมได ดวยเหตุนี้ จงพากันนั่ง
สมาธิภาวนาใหเต็มที่จนกิเลสโลภะอันมันนอนเนื่องอยูใน จิตนี้ใหหมดเสียวันนี้ๆ ถา
กิเลสความโลภนี้ยังไมหมดจากจิต ก็ยังไมหยุดยั้งภาวนาจน วันตายโนน
14. การภาวนาละกิเลสใหหมดไปจริงๆ นั้น ตองปฏิบัติดังนี้ เมื่อกําหนดรูป
รางกายของเรา บริกรรมกําหนดลมหายใจจนจิตตั้งมั่นดีแลว ตองกําหนดรูปรางของเรา
เอง นับตั้งแต ผม ขน เล็บ ไปตลอดหมดในรางกายนี้ ใหเห็นตามความเปนจริง ที่มัน
ตั้งอยูและมันเสื่อมไป ดวยความเจ็บไขไดปวยมีทวารทั้ง 9 เปนสถานที่ไหลออกไหล
เขาซึ่งของไมงาม
15. อันความตายนั้น จงระลึกดูใหรูแจงดวยสติปญญาของตนเอง ยกจิตใจตั้งให
มั่นอยาไดหวั่นไหว เจ็บจะเจ็บไปถึงไหนก็แคตาย อยูดีสบาย อยูไปถึงไหนก็แคตาย แก
ชราแลวไมตายไมได เมื่อมาถึงบุคคลผูใดจะใหผูอื่นชวยไมได ตองภาวนาใหพนจาก
ความตาย ความตายนั้นมีทางพนไปได อยูที่การละกิเลส ลางกิเลสในใจใหหมดสิ้น
16. วันคืนเดือนป หมดไป สิน้ ไป แตอยาเขาใจวาวันคืนนั้นหมดไป วันคืนไม
หมด ชีวิตของแตละบุคคลหมดไปสิ้นไป มันหมดไปทุก ลมหายใจเขาออก
ฉะนั้น ภาวนาดูวา วันคืนลวงไป เราทําอะไรอยู ทําบุญหรือทําบาป เราละกิเลสได
หรือยัง เราภาวนาใจสงบหรือยัง
17. ทุกขอยูที่ไหน ทุกขอยูที่ใจยึดมั่นถือมั่น ยึดมั่นถือมั่นในชาติตระกูล ในตัว
ในตน ในสัตวในบุคคล ความยึดอันนี้แหละที่ยึด ไมใหมีทุกขใหมีความสุข มันเปนไป
ไมได เหมือนกับวาเราจะไมใหแก ก็แกเรื่อยไป ตองรูวาแกเพราะอะไร ก็เพราะวาจิตมา
ยึดถือ เมื่อจิตมายึดมาถือ จิตจึงมาเกาะอยู มาเกิด มาแกชรา เจ็บไขไดพยาธิ ผลที่สุดก็ถงึ
ซึ่งความตาย
18. บทภาวนาบทใดก็ดีทั้งนั้น ถาภาวนาไดทุกลมหายใจ ก็เปนอุบายธรรมอันดี
ทั้งนั้น ความตั้งมั่นในสมาธิภาวนาของจิตใจคนเรานั้น ยอมมีเวลาเจริญขึ้น มีเสื่อมลง
เปนธรรมดา ถาเรามารูเทาทันวา การรวมจิตใจเขาเปนดวงหนึ่งดวงเดียว เปนความสงบ
สุขเยือกเย็น อยางแทจริง ก็ใหทุกคนตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา อยาไดมีความทอถอย เมื่อ

ใจไมทอถอยแลวก็ไมมีอะไรที่จะมาทําใหเราทอแทออนแอได เพราะคนเรามีใจเปน
ใหญเปนประธาน สําเร็จไดดวยใจทั้งสิ้น
19. ความเที่ยงแทแนนอนในโลกนี้ จะเอาที่ไหนไมมี ผูปฏิบัติจงรูเทาทัน รูเทา
นั้นแลวก็ปลอยวาง อยาเขาไปยึดไปถือ อยาไปยึดวาตัวกูของกู ตัวขาของขา ตัวเราของ
เรา เราเปนนั้นเปนนี้ ตัวเราของเราไมมี มีแตธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม มีแตหลัก อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ทั้งโลก
20. ใหทานขาวของ วัตถุภายนอกก็เปนบุญ แตยังไมลกึ ซึ้ง ใหทําบุญภายในใจ
ใหเปนบุญอยูเสมอ ภาวนาพุทโธ นึกนอมเอาคุณพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งอยูภายใน นี่
แหละ บุญภายใน
21. อวิชชา แปลวาไมรู ไมรูตน ไมรูปลาย ไมรูอยู จิตจึงไดวนเวียน หลงไหล
เขาใจผิดวา โลกนี้ยังมีความสุขซอนอยู ความจริงแลวในมนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ตาม
พรหมโลกก็ชาง ลวนแลวแตตกอยุในกองทุกข กองภัย ตองมีภัย อันตรายรอบดาน
22. ชีวิตของคนเราไมนาน ชีวิตนี้มีนอยที่สุด เวลาเรายังไมตาย ก็ไดขาวคน นั้น
วาตาย ที่เขาเอาไปฝงทิ้ง หรือเอาไปเผาไฟ เพื่อไมใหกลิ่นมันเหม็นจมูกเขาตางหาก เรา
ตองพิจารณา ตองทําดวยกําลังศรัทธาของเรา ทําไมพระพุทธเจา พระอริยเจาทั้ง หลาย
ทานจึงเกิดอสุภกรรมฐานเห็นแจงในจิตในใจได เห็นคนก็เห็นกอนอสุภกรรมฐาน เห็น
คนก็เห็นความตายของคนนั้น
23. สงบแตปาก ใจไมสงบ ก็ไมได ตองใหใจสงบ ใจสงบ ก็คือวา เมื่อฟุงซาน
รั่วไหลไปที่อื่นก็ใหคอยระวัง นึกนอมสอนใจของตัวเองดวยวา ความเกิดเปนทุกข เกิด
มาแลวเปนทุกขอยางนี้แหละ จะไปเอาสุขที่ไหนในโลก ที่ไหน มันก็ทุกขเทาๆ กัน เอา
สิ่งเหลานี้มาเตือนใจตนเอง
24. เวลาความตายมาถึงเขา กายกับจิตจะอยูดวยกันไมได เรียกวาแยกกันไป จิต
ทําบาปไวก็ไปสูบาป จิตทําบุญไวก็ไปสูบุญ จิตละกิเลสราคะ โทสะ โมหะ ไดก็ไปสู
นิพพาน จิตละไมไดก็มาเวียนตายเวียนเกิด วุนวายอยูอยางนี้ พระพุทธเจามา ตรัสรูใน
โลก มนุษยทั้งหลายก็ยังไมหมดไปจากโลก ยิ่งในปจจุบันนี้ ยิ่งมากกวาในสมัย กอน มัน
เกิดมาจากไหน ก็เกิดมาจากจิตที่เต็มไปดวย อวิชชา-ความไมรู ตัณหา-ความดิ้นรน ไม
สงบตั้งมั่น ก็สรางตัวขึ้นมาในแตละบุคคล แลวก็มาทุกขมาเดือดรอน วุนวายอยูใน
วัฏสงสารอยางนี้แหละ

25. ใหละกิเลสออกจากจิตใหหมดทุกคน กิเลสนี้แหละทําใหคนเราเดือดรอน
วุนวายอยูไมสิ้นสุด กิเลสนั้นเมื่อยนยอเขามาก็คือ ความโกรธ ความโลภ ความหลง 3
อยางเทานี้ ทําไมจึงเกิดมาสรางกิเลสใหมากขึ้นไปทุกภพทุกชาติ ทําไมหนอ ใจคนเราจึง
ไมยอมละ การละก็ไมหมดสักที ในชาติเดียวนี้ตั้งใจละ ทั้งพระเณรและญาติโยม
ทั้งหลาย ความโกรธเมื่อเกิดขึ้นอยาโกรธไปตาม ถาไมโกรธไปตาม มันจะตายเชียวหรือ
ทําไมจึงไมระลึกอยูเสมอวา คนเราจะละความโกรธใหหมดสิ้นไป ในเวลาเดี๋ยวนี้ อยา
ใหมีการทอถอยในการสรางความดี มีการรักษาศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 พรอมทั้ง
การเจริญสมาธิภาวนา ฆากิเลสตัณหาใหหมดไป ใจจึงจะเย็นเปนสุขทุกคน
26. ภาวนาใหไดทุกลมหายใจเขาออก เมื่อมีปญหาอะไรเกิดขึ้น จิตของผูภาวนา
ก็สูง คําวาสูง ก็เหมือนกับเรือที่ลอยลําอยูในแมน้ํา ลําคลองหรือที่มหาสมุทรสาคร ก็คือ
จิตมันอยูเหนือน้ํา
27. จิตอยูเหนืออารมณ เหมือนเรืออยูเหนือแมน้ํา มันก็ไมทุกขไมรอน จึงจําตอง
ฝกอบรมตัวเองใหมีความอดทน
28. เวลาความสุขมาถึงเขา เราจะไปเอาความสุขในความสรรเสริญเยินยอ มั่งมี
ศรีสุขอยางเดียว แตเราหารูไมวา "ความสุขมีที่ไหน ความทุกขก็มีที่นั่น"
29. มรณกรรมฐานนี้เปนยอดกรรมฐาน คนเราเมื่ออาศัยความประมาท มัวเมา
ไมไดมองเห็นภัยอันตรายจะมาถึงตน คิดเอาเอง หมายเอาเอง วาเราคงไมเปนไรงายๆ เรา
สบายดีอยู เรายังเด็กยังหนุมอยู ความตายคงไมกล้ํากรายไดงายๆ อันนี้เปนความประมาท
มัวเมา...
30. ถามองเห็นความตายทุกลมหายใจเขาออก สบายไปเลย กูก็จะตาย สูก็จะตาย
จะมากังวลวุนวายกันทําไม...
ปจฉิมบท
หลวงปูสิม พุทฺธาจาโรเกิดมาเพื่อทําที่สุดแหงทุกขใหกับตนเอง และใชชีวิตที่
เหลือในการเกื้อกูลมหาชนอยางแทจริง หลวงปูพร่ําสอนเสมอๆ มิให ตั้งตนในทางที่
ประมาท ทั้งความประมาทในชีวิต ความประมาทในวัย และความ ประมาทในความตาย
หลวงปูเนนย้ําใหเห็นความสําคัญของการปฏิบัติภาวนาวา เปนหนทางอัน สูงสุด

ที่จะทําใหคนพนทุกข ดังคําสอนตอนหนึ่งวา
"ทางพระสอนใหละชั่วทําความดี แตก็ไมใหติดอยูในความดี ใหบําเพ็ญจิตให
ยิ่งขึ้นจนถึงไมติดดีติดชั่วจึงจะพนจากโลกนี้ไปได เพราะแมคุณความดีจะสงผลใหเปน
สุขไปเกิดในสุคติโลกสวรรค เปนเทพ อินทร พรหม ก็ตาม แตเมื่อกําลังของกุศลกรรม
ความดีนั้นๆ หมดลง ก็ยอมตอง กลับมาเวียนวายตายเกิดอีก ทางพระจึงมุงสอนใหมุง
ภาวนา ทําจิตใหรวม ระวังตั้งมั่น ทําจิตใหมีปญญารูความเปนจริงดวยตนเอง จนถอด
ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตางๆ ออกเสียจึงจะเปนไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติ หมด
ทุกขหมดยากโดยแทจริง"
หลวงปูไดทําหนาที่ครูอาจารยไวโดยสมบูรณยิ่งแลว ทั้งดานเทศนาธรรม และ
ดวยการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีงาม หลวงปูเปนผูมีใจหนักแนนมั่นคงไม
หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลาย ซึ่งพวกเราจักยึดถือปฏิบัติตามไดโดยสนิทใจ หลวงปู
จากไปอยางผูที่พรอมรับตอความตายทุกขณะ สมดังที่หลวงปู ไดพร่ําสอนผูอื่นเสมอ
ถาทานไดไปถ้ําผาปลอง ทานจะไดพบรูปหลอเหมือนองคหลวงปู ประดิษฐานอยู
ในทาขัดสมาธิเพชร ซึ่งเปนเอกลักษณประจําองคทาน และ "เจดียแหงความกตัญู" ที่
คณะศิษยไดจัดสรางถวายใหใชเปนทีบ่ รรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเปนพิพิธภัณฑ
เครื่องอัฐบริขารของ "หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร"

