
 

 
 

หลวงปูเกษม เขมโก 
 

ทานเขมโกภกิษุ หลวงปูเกษม หรือหลวงพอเกษม เขมโก ที่เราทานเคารพบูชา และรําลึก
ภาวนาขอ บารมีจากทานชวยคุมครอง ปกปองจากอนัตรายยามเมือ่เกิดความทกุขไมวาจะอยูทีใ่ด 
เพราะบารม ี หลวงพอที่เพยีรเจริญวิปสสนากรรมฐานดวยความมานะบากบั่นยากทีจ่ะมีผูปฏิบัติได
เสมือนนั้น สราง ศรัทธาและความเชือ่มั่นสูงยิ่งนัก หลวงพอเกษมทานเจรญิวิปสสนาดวยถือ
สันโดษเปนทีต่ั้ง ใชอํานาจจิต ควบคุมรางกายเขาสูสมาธิภาวนา เบื้องหนาเชิงตะกอน ทานไมติด
รสอาหารเมื่อมีผูนํามาถวาย แมอาหาร จะเสียจนราขึ้น ถาหลวงพอทานยังมิไดแผเมตตาทานก็จะ
รับประเคนบาตรแลวแผเมตตาให หลวงพอ เปนผูมีศีลอันบริสุทธิ์ และเมตตาธรรมสูงสง ทาน
หมดสิ้นแลวกเิลสและเปยมลนดวยบารมี ทุกวันนี ้ หลวงพอยงัเปนดุจรมโพธิ์รมไทรที่ใหความ
รมเย็นแกพวกเราทุกคน  

ณ ดนิแดนถิ่นลานนา ทางภาคเหนือของประเทศไทย พระอริยะสงฆทีพ่วกเราทกุคนรูจัก
ช่ือเสียงคุณงามความดีของทาน ก็คือ ครูบาศรีวิชัย อริยะสงฆองคแรกของภาคเหนือทาน
เปรียบเสมือนประทีปดวงใหญ ที่สองประกายธรรมไปทั่วทุกสารทิศ     ขณะทีท่านยังมีชีวิตอยู 
ทานไดประกอบคุณงามความดีไวกับแผนดินนี้มากมาย ทานจงึถูกจัดใหเปนบุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตรของชาวเหนือ ประวัตแิละเรือ่งราวตาง ๆ ของทาน จึงถูกบันทึกเพื่อใหอนุชนรุนหลัง
ไดรับรูถึงในยคุปจจุบัน ประวัติบางตอน ของครูบาศรีวิชัยตอนหนึ่ง กลาววาทานครูบาศรีวิชัยได
พยากรณไววาจะมีตนบุญมาเกิดที่ลําปาง คร้ันตอมาครูบาศรีวิชัยไดมรณภาพไปโดยทิ้งคําพยากรณ
นี้ไวใหชาวลําปางไดเฝารอคอยการมาจุติของตนบุญ ที่ครูบาศรีวิชัยไดพยากรณไว จนเวลาลวงเลย
ไปหลายสิบป ก็ยังไมปรากฏ แตชาวลําปางก็ยังเชื่อในคําพยากรณของครูบาศรีวิชัย 



เมื่อปพ.ศ.2455 ไดมีครอบครัวเชื้อเจาผูครองนครลําปางหรือเขลางคนครในอดีตหวัหนา
ครอบครัวคือ เจาหนูนอย ณ ลําปาง ภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหมเปน มณีอรุณ รับราชการเปน
ปลัดอําเภอภรรยาชื่อเจาแมบวัจอน ณ ลําปาง ทั้งสอง เปนหลานเจาของพอบุญวาทย วงศมานิตย 
เจาผูครองนครลําปางองคสุดทาย ครอบครัวนี้ตั้งบานเรอืนอยูที่บานทาเกามวง ริมแมน้ําวัง อ.เมือง 
จ.ลําปาง อยูกินกันมาอยางมคีวามสุข ในที่สุด เจาแมบัวจอนไดตั้งครรภ และพอถึงกําหนดคลอด
ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2455 ตรงกับวันพุทธ เดือนยี่ (เหนอื) ปชวด ร.ศ.131 ค.ศ.1912 
เจาแมบวัจอน ใหกาํเนิดทารกเพศชาย เปนลูกคนแรกของครอบครัว ขณะนัน้ไมมใีครทราบกันเลย 
ตนบุญ ที่ครูบาศรีวิชัยไดพยากรณไวนั้นไดถือกําเนดิขึ้นแลว บิดามารดาก็ไดตั้งชื่อทารกนั้น เกษม 
ณ ลําปาง เพราะเดก็ชายเกษม ณ ลําปาง ไดเกดิมาในเชือ้สายของเจาทางเหนือ จึงไดรับการยกยอง
ของคนทั่วไป ทุกคนตางเรยีกกนัวา เจาเกษม ณ ลําปาง หลังจากที่ไดคลอดบุตรมาไดไมกี่ป เจาแม
บัวจอนไดใหกําเนิดทารกอกีคน แตเปนเพศหญิง ซ่ึงมีศักดิ์เปนนองของ เจาเกษม    สืบสายเลือด 
แตทวาเจาแมนอยคนนีว้าสนานอย ไดเสยีชีวิตตั้งแตยังเด็ก จึงไมมีโอกาสไดรูวาพีช่ายของเธอคือ 
ตนบุญ ที่ชาวลําปางรอคอยเปนสิบ ๆ ป เมื่อวัยเด็ก เจาเกษม ณ ลําปาง เปนคนมีลักษณะคอนขาง
เล็กบอบบาง ผิวขาวแตดูเขมแข็ง คลองแคลว และมีสติปญญาเฉลียวฉลาด เปนเดก็ที่ชอบซน คือ
อยากรูอยากเหน็ เมื่อถึงวัยเรียน เจาเกษม ณ ลําปาง         ไดรับการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียน
บุญทวงศอนุกลู ซ่ึงเปนโรงเรียนประจํา อ.เมือง จ.ลําปาง สมัยนั้นเปดเรียนชั้นสูงสุดแคช้ันประถม
ปที่ 5 เทานั้น เจาเกษม ณ ลําปาง     ไดศึกษาจนจบชั้นสูงของโรงเรียน คือช้ันประถมปที่ 5 ใน 
พ.ศ.2466 ขณะนั้นอายุ 11 ป เมื่อออกจากโรงเรียนกไ็มไดเรียน อยูบาน 2 ป ใน พ.ศ.2468 อายุ
ขณะนัน้ได 13 ป เจาเกษม ณ ลําปาง ก็ไดมีโอกาสเขาสูรมกาสาวพัสตร โดยบรรพชาเปนสามเณร 
เนื่องในโอกาสบรรพชาหนาศพ (บวชหนาไฟ) ของเจาอาวาสวัดปาดัว๊ คร้ันบวชไดเพียง 7 วันกล็า
สิกขาออกไป ตอมาอีก 2 ป ราว พ.ศ.2470 ขณะนั้นมีอายุ 15 ป เจาเกษม ณ ลําปาง ก็ไดมีโอกาส
เขาสูรมกาสาวพัสตรอีกครั้งหนึ่ง โดยบรรพชาเปนสามเณรอยูทีว่ัดบญุยืน จ.ลําปาง เมื่อบรรพชา
แลวสามเณรเจาเกษม ณ ลําปาง ก็ไดจําพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยทีว่ดับุญยืนนัน่เอง สามเณรเจา
เกษม ณ ลําปาง เปนคนที่ทําอะไรจริงจัง เรียนทางดานปริยัติศกึษาธรรมะจนถงึ ป พ.ศ.2474 
สามเณรเจาเกษม ก็สามารถสอบนักธรรมชั้นโทได  

คร้ันมีอายุได 21 ป อายุครบที่จะอุปสมบทเปนพระภิกษุไดแลว จึงไดเขาพิธีอุปสมบทเปน
พระภกิษุในป พ.ศ.2475 ณ พัทธสีมา วัดบุญยืน โดยมพีระเดชพระคณุทานเจาคุณพระธรรมจินดา
นายก      (ฝาย) เจาอากาสวัดบุญวาทยวหิาร      ซ่ึงดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอในขณะนัน้เปน
พระอุปชฌาย      พระคุณเจาทานพระครูอุตตร    วงศธาดา    หรือที่ชาวบานเหนือรูจักกันในนาม 
ครูบาปญญาลิ้นทอง เจาอาวาสวัดหมืน่เทศ และดํารงตําแหนงเจาคณะอาํเภอเมือง จังหวัดลําปางใน
ขณะนัน้ เปนพระกรรมวาจาจารย และยังพระเดชพระคุณทานพระธรรมจินดานายก  (อุนเรือน) 



เจาอาวาสวดัปาดั๊วเปนพระอนุสาวนาจารย ไดรับฉายาวา เขมโก แปลวา ผูมีธรรมอันเกษม หลังจาก
ไดอุปสมบทเปนพระภิกษแุลว พระภกิษุเกษม เขมโกกไ็ดศึกษาทางดานภาษาบาลี ซ่ึงเปนการศึกษา
ปริยัติอีกแขนงหนึ่ง ที่สํานักวัดศรีลอม สมัยนั้นก็มีอาจารยหลายรูป เชน มหาตาคํา พระมหามงคล
เปนครูผูสอน และยังไดไปศกึษาที่สํานักวดับญุวาทยวิหาร    ซ่ึงมีพระมหามัว่ พรหมวงศ และ
พระมหาโกวทิย โกวิทญาโน เปนครูสอน ในเวลาเดียวกันนั้น พระภิกษเุจาเกษม เขมโก ก็ไดไป
ศึกษาทางดานปริยัติในแผนกนักธรรมตอที่สํานักวัดเชียงราย ครูผูสอนคือ พระเดชพระคุณทานเจา
คุณพระเทพวสุิทธิโสภณ เจาคณะจังหวัดลําปางสมัยนั้น ปรากฎวาพระภกิษุเจเกษม เขมโก ก็
สามารถสอบนักธรรมชั้นเอกไดในป พ.ศ.2479 สวนทางดานการศึกษาบาลีนั้น ทานเรียนรูจน
สามารถเขียนและแปลไดเปน (มคธ) เปนอยางด ี แตกไ็มยอมสอบเอาวุฒิ จนครูบาอาจารยทุกองค
ตางเขาใจวา พระภกิษุเกษม เขมโก ไมตองการมีสมณศักดิ์สูง ๆ เรียนเพื่อจะนําเอาวิชาความรูมาใช
ในการศึกษาคนควาพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาเทานั้น เมื่อสําเร็จทางดานปริยัติพอควร
สามารถนําไปปฏิบัติไดโดยไมหลงทาง ทานจึงหนัมาปฏิบัติตอไปจนแตกฉาน แคนั้นยังไมพอ 
พระภกิษุเกษม เขมโก ไดเสาะแสวงหาครูบาอาจารยที่มีความรูและมีความเชี่ยวชาญในดานนี ้
จนกระทั่งไดทราบขาวภิกษรูุปหนึ่งมีช่ือเสียงใน  ดานวิปสสนา ภิกษุรูปนี ้ คือครูบาแกน สุมโน 
อดีตเจาอาวาสวัดประตูปอง  

ครูบาแกน สุมโน เปนพระภิกษุสายวิปสสนา ถือธุดงคเปนวัตร หรือที่เรียกกนัวา พระปา 
หรือภาษาทางการเรียกวา พระภกิษุฝายอรัญญวาสี ตอนนั้นครูบาแกนทานไดธุดงคแสวงหาความ
วิเวกทั่วไป ยดึถือปาเปนทีบ่ําเพ็ญเพียร นอกจากมีช่ือเสียงในดานวิปสสนาแลว ทานยังเกงรอบรูใน
ดานพระธรรมวินัยอยางแตกฉานอีกดวย พระภกิษุเกษม เขมโก จึงเดินทางไปขอฝากตัวเปนศษิย
และไดอธิบายความตองการที่จะศึกษาในดานวิปสสนาใหครูบาแกนฟง ครูบาแกน สุมโน เห็น
ความตั้งใจจรงิของภิกษุเกษม เขมโก ทานจึงรับไวเปนศิษย และไดนําภิกษุเกษม เขมโก ออกทอง
ธุดงคไปแสวงหาความวิเวกและบําเพ็ญเพยีรตามปาลึกตามที่ภิกษเุกษม เขมโก ตองการ จึงถือไดวา 
ครูบาแกน สุมโน  รูปนี้เปนอาจารยทางวิปสสนากรรมฐานรูปแรกของ พระภิกษเุจาเกษม เขมโก
ดั้งนั้น พระภกิษุเกษม เขมโก จึงไดเร่ิมกาวไปสัมผัสชีวิตของภกิษฝุายอรัญญวาสี ประกอบกบัจิต
ของทาน โนมเอียงมาทางสายนี้อยูแลว จงึไมใชเปนเรื่องลําบากสําหรับในการไปธุดงค กลับเปน
การไดพบความสงบสุขโดยแทจริง กับความเงียบสงบซ้ํายังไดดื่มด่ํากับรสพระธรรมอันบังเกิด
ทามกลางความวิเวก พระภกิษุเกษม เขมโก จึงมุงมั่นปฏบิัติธรรมอยางจริงจัง โดยมคีรูบาแกนแนะ
อุบายธรรมอยางใกลชิด ระหวางทองธุดงคแสวงหาความวิเวกในที่สงัดตามปาเขาและปาชาตาง ๆ 
การฉันอาหารในบาตร คือ  อาหารหวานคาวรวมกนั เรียกวา ฉนัเอกา ไมรวมอาสนะกับสงฆอ่ืน 
ฉันมื้อเดียว ชวงบายก็จะเดนิจงกรม เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ พรอมกําหนดจิตจนกระทั่งถึงเย็น เมือ่
เสร็จจากการเดินจงกรม ก็กลับมานั่งบําเพ็ญภาวนาตอไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงประมาณ 5 ทุม 



 เสร็จจากการบาํเพ็ญภาวนากส็วดมนตทําวตัรเย็น ในตอนดึกกอนจําวดัทานกไ็มนอน
เหมือนคนธรรมดาทั่วไป ทานจะหมอบเทานั้น และทานจะทําเปนกจิวัตร คือการกรวดน้ําอุทิศ
สวนบุญสวนกุศลแผเมตตาไปใหกับสรรพสัตวทั้งหลาย จนกระทั่งถึงชวงเขาพรรษาที่พระภิกษุ
จําเปนตองยุตกิารทองธุดงคช่ัวคราว ตองอยูกับที่ ณ ทีใ่ดที่หนึ่ง จะเปนวัดอาราม หรือถือเอาปาชา
เปนวดั โดยกาํหนดเขตเอาตามพุทธบัญญัติ ดังนั้นภิกษุเจาเกษม เขมโก จึงตองแยกทางกับอาจารย
คือครูบาแกน ตั้งแตนั้นมาภิกษเุจาเกษม เขมโก กลับมาจําพรรษาที่วัดบุญยนืตามเดิม พอครบ
กําหนดออกพรรษาภิกษเุกษม เขมโก กต็ิดตามอาจารยของทาน คือครูบาแกนออกธุดงคบําเพญ็
ภาวนา ทานถือปฏิบัติเชนนี้เร่ือยมา ตอมาเจาอธิการคําเหมย เจาอาวาสวัดบุญยนืถึงแกมรณภาพลง 
ทําใหตําแหนงเจาอาวาสวดับญุยืนวาง ทางคณะสงฆจึงตองเลือกภิกษุทีม่ีคุณสมบัติมาปกครองดูแล
วัด เพื่อเปนเจาอาวาสสืบตอไป คณะสงฆจึงไดประชุมกนั และตางลงความเหน็พองตองกันวาควร
จะเปนภิกษุเกษม เขมโก เพราะเปนพระทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงเจาอาวาสองค เมื่อทาน
ไดรับเลือกเปนเจาอาวาสวัดบุญยืน ทากไ็มยินดียินรายแตทานกห็วงทางวัด เพราะทานเคยจําวดันี้ 
ทานก็เหน็วา บัดนี้ทางวดับุญยืนมภีารกิจตองดแูล ก็ถือวาเปนภารกจิทางศาสนาเพราะทานเอง
ตองการใหพระศาสนานี้ดํารงอยู    จึงไมอาจจะดูดายภารกิจนี้ได   จึงยอมรับตําแหนงเจาอาวาส
วัดบุญยนื 

ครูบาเจาเกษม เขมโก อยูในตําแหนงเจาอาวาสวัดบุญยนืเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ.2492 ทานก็
ตัดสินใจลาออกจากตําแหนงเจาอาวาส ทําหนังสือลาออกกับพระเดชพระคุณทานเจาพระอินทร
วิชาจารย (ทานเจาคุณอนิ อดีตเจาคณะจงัหวัดลําปาง) แตก็ถูกทานเจาคุณยับยั้งไว ครูบาเจาเกษม 
เขมโก จึงจําใจกลับไปเปนเจาอาวาสวดับญุยืนอีกระยะหนึ่งนานถึง 6 ป ทานคิดวาควรจะหาภกิษุ
ที่มีคุณสมบัติมาแทนทาน เพราะทานอยากจะออกธดุงค ดังนัน้ทานจึงตัดสินใจสละตําแหนงเจา
อาวาสวัดบุญยนื โดยยืน่ใบลากับคณะสงฆในเขตปกครอง ก็ไมเปนผลสําเร็จ จึงเดนิทางไปลาออก
กับเจาคณะจังหวัด ซ่ึงอยูที่วดัเชียงราย แตทานเจาคณะจงัหวัดก็ไมอนญุาต เร่ืองการลาออกจากการ
เปนเจาอาวาสของครูบาเจาเกษม เขมโก นี้ดูคอนขางจะเปนเรื่องแปลกพิศดาร แมแตการสละ
ตําแหนงลาภยศทานยังตองประสบกับอุปสรรคตาง ๆ นานา ไมเหมือนกับพระองคอ่ืน ๆ ที่ฟนฝา
เพื่อแสวงหาลาภยศ เมื่อทานลาออกไมสําเร็จประมาณป พ.ศ.2492 กอนเขาพรรษาในปนั้น หลวง
พอก็หนีออกจากวัดบุญยืนกอนเขาพรรษา เพียงวันเดียวโดยไมมีใครรู พอเชาวันรุงขึ้นเขาพรรษา 
หมูศรัทธาก็นาํอาหารมาเตรียมถวายในวิหาร ทุกคนรอแลวรอเลาก็ไมเห็นหลวงพอเกษม จึงเกดิ
ความวุนวายเที่ยวตามหาตามกุฏิก็ไมพบหลวงพอเกษม พอมาที่ศาลาทุกคนเหน็กระดาษวางบน
ธรรมาสนเปนขอความที่หลวงพอเกษมเขยีน ลาศรัทธาชาวบานยาวถึง 2 หนากระดาษ  



ขอความบางตอนที่จําไดมีอยูวา ทุกอยางเราสอนดีแลว อยาไดคิดไปตามเรา เพราะเราสละ
แลวการเปนเจาอาวาส เปรียบเหมือนหวัหนาครอบครัว ตองรับผิดชอบภาระหลายอยาง ไม
เหมาะสมกับเรา เราตองการความวิเวกจะไมขอกลับมาอีก แตพวกชาวบานกไ็มละความพยายาม 
เพราะชาวบานเหลานี้ศรัทธาในตวัหลวงพอพอ รูวาหลวงพออยูทีไ่หนเมื่อรวมกนัได 40-50 คน ก็
ออกเดินทางไปตามหาหลวงพอเกษม และไปพบหลวงพอที่ศาลาวังทาน หลวงพอเกษมไดปฏิบัติ
ธรรมที่นั่น พวกชาวบานไดออนวอนหลวงพอ ขอใหกลับวัด บางคนรองไหเพราะศรัทธาในตัว
หลวงพอมาก แตหลวงพอเกษมทานก็นิ่งไมพูดไมตอบ จนพวกชาวบานตองยอมแพ ตลอดพรรษา
ป 2492 หลวงพอเกษมทานก็อยูที่ศาลาวังทานโดยไมยอมกลับวัดบุญยนื พวกชาวบานจึงพากนัเขา
ไปพบโยมแมของหลวงพอโยมแมรักหลวงพอเกษมมาก เพราะทานมีลูกชายคนเดยีว จึงใหคนพา
ไปหาหลวงพอที่ศาลาวังทาน โดยมี (เจาประเวทย ณ ลําปาง) ตอนนั้นยังบวชเปนสามเณรอยู โยม
แมไดขอรองใหหลวงพอเกษมกลับวดัแตหลวงพอกลับบอกโยมแมวา “แมเฮาบเอาแลวเฮาบ
เหมาะสมกับวดั เฮาชอบความวิเวก เฮาขออยูอยางวิเวกตอไป เฮาจะไปอยูที่ปาเหีย้วแมอาง”  จนทํา
ใหโยมแมหมดปญญา ไมรูจะขอรองยังไง ผลที่สุดก็ตองตามใจหลวงพอ วันรุงขึ้น หลวงพอเกษมก็
ออกจากศาลาวังทาน เดินทางไปบานแมอางดวยเทาเปลา เชามืดไปถึงปาเหี้ยวแมอางก็ค่ําพอด ีฝาย
โยมมารดาพอกลับมาบานก็เกิดคิดถึงพระลูกชาย เพราะเกรงวาพระลกูชายจะลําบาก จึงออกจาก
บานไปตามหาพระลูกชาย โดยมีคนติดตามไปดวยช่ือ โกเกตุ โยมแมส่ังใหโกเกต ุขนของสัมภาระ
เพื่อจะไปอยูบนดอย ของที่เหลือในรานเพชรพลอยแจกใหชาวบานจนหมดเกลี้ยง ไมเอาอะไรเลย 
นอกจากของใชที่จําเปนบางอยางเทานั้น 

เกตุ พงษพนัธุ ซ่ึงเปนญาติใกลชิดก็พาโยมแมไปสงที่แมอาง และพวกชาวบานเห็นโยมแม
ของหลวงพอมา ก็สรางตูบกระทอมอยูขางวัดแมอาง      สวนหลวงพอเขาบําเพ็ญภาวนาในปาชา
บนดอยแมอาง บําเพ็ญภาวนาบารมีวิปสสนาปฏิบัติธรรมไดหนึ่งพรรษา ทิ้งใหโยมแมซ่ึงอยู
กระทอมตีนดอยก็คิดถึงพระลูกชาย โดยแมก็ตามไปหาที่ปาชาขางเนนิดอย ก็มีชาวบานแถวนัน้
อาสาสรางตูบกระทอมใหโยมแมพักใกล ๆ ที่หลวงพอปฏิบัติธรรม โดยโยมแมบัวจอนไดพาํนักที่
ขางเนินดอยไดพักหนึ่งก็ลมปวยลงดวยโรคไขปา ชาวบานก็ไปตามหมอทหารมาฉีดยารักษาให แต
โยมแมทานมสีติที่เขมแข็ง และยังไดส่ังเสียเณรเวทยวามีเงินซาวเอด็บาท ใหเกบ็ไวถาโยมแมตาย
ใหเณรไปบอกลุงมา เมื่อส่ังเสร็จโยมแมก็หลับตา เณรเวทยก็ไปบอกหลวงพอเกษม หลวงพอกม็า 
ทานไดนั่งดูอาการของโยมแมทานนั่งสวดมนต เปนทีน่าแปลกใจขณะที่หลวงพอสวดมนต มีผ้ึงบิน
มาวนเวียนตอมไปตอมมาสักครูใหญ ๆ โยมแมก็ถอดจิตอยางสงบ นัยนตาหลวงพอเกษมมนี้ําตา
คอย ๆ ไหลขณะที่ทานแผบญุกุศลใหกับโยมแม ทานยงัเอยวา “ แหม เฮาวา เฮาจะบไห(รองไห) 
แลวนา…” 



ศพของโยมแมบัวจอน มีเณรเวทยและชาวบานไดมาชวยจดัการจนเสร็จพิธี ชาวบานชวย
เปนเงินในสมยันั้นได 700 บาท ถือวามาก ศพของโยมแมบวัจอนเผาที่ปาชาแมอาง หลังจากที่
เสร็จพิธีงานศพโยมแมจอนแลว หลวงพอก็ส่ังเณรเวทย   ใหกลับไปเรียนธรรมที่วดับุญยืน อยูมา
ไมนาน หลวงพอก็จากปาชาแมอาง กลับมาบําเพ็ญภาวนาที่ปาชาศาลาวังทานอีกเพียงหนึ่งพรรษา 
ทานก็เดนิทางไปอยูที่ปาชานาปอ และกลับมาอยูประตูมา ซ่ึงก็คือสุสานไตรลักษณในปจจุบนั
หลวงพอเกษม เขมโก ทานไดปฏิบัติธรรมจนเปนพระที่ขาวสะอาด และเปนทีเ่คารพสักการะของ
คนทั่วประเทศ ศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานเปนพระไมติดยึดใคร 
ตองการอะไร ขออะไร ไมเคยปฏิเสธ จนสังขารของทานดูแลวไมแข็งแรง แตจติของหลวงพอ
แข็งแรง และทายที่สุดหลวงพอเกษม เขมโก ไดละสังขาร ณ หองไอซียูโรงพยาบาลศูนยภาคเหนอื 
จังหวดัลําปาง เมื่อเวลา 19.40 น.  ของวันจันทรที่ 15 มกราคม 2539 ซ่ึงตรงกับวนัแรม 11 ค่ํา 
เดือน 2 ยังความอาลัยเศราโศกเสียใจมายังหมูศานุศิษยทัว่ประเทศ 
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