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หลวงปูขาว อนาลโย 
       วัดถ้ํากลองเพล อําเภอเมือง จังหวัด หนองบัวลําภู 
        
       ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
       หลวงปูขาว อนาลโย วัดถ้ํากลองเพล อําเภอ
เมือง จังหวัด หนองบัวลําภู นามเดิมชื่อ ขาว โคระถา 
เกิดเมื่อวันอาทิตยที่ 28 ธันวาคม 2431 ที่บาน
ชะเนง ตําบลหนองแกว อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ โยมบิดาชื่อ พ่ัว โยมมารดาชื่อ รอด โค
ระถา มีพ่ีนองรวมทองเดียวกัน 7 คน ทานเปนคนที่ 
4 อาชีพหลักของครอบครัว คือ ทํานาและคาขาย 
เมื่อทานอายุได 20 ป บดิามารดาไดจัดใหมี
ครอบครัว ภรรยาของทานชื่อ นางมี และไดมีบุตร
ดวยกัน 3 คน ซึ่งตอมาไดแยกทางกัน ทานเปนผูมี
นิสัยเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจังมาก ประกอบกบความมีศรัทธาตอหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งสอนใหคนทําจริง ในสิ่งที่ควรทํา เมื่อทานไดบวชใน
พระพุทธศาสนา ทานจึงรูสึกซาบซึ้งในหลักธรรมมากยิ่งขึ้นโดยลําดับ 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
       ชีวิตสมณะของทาน เริ่มตั้งแตป พ.ศ.2462 เมื่อทานอายุได 31 ป โดย
อุปสมบทที่วัดโพธิ์ศรี บานบอชะเนง ตําบลหนองแกว อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 
โดยมีทานพระครูพุฒิศักดิ์เปนพระอุปชฌาย มีพระอาจารยบุญจันทร เปนพระกรราวาจา
จารย 
        
       เมื่ออุปสมบทแลัว ทานไดจําพรรษาที่วัดโพธิ์ศรี เปนเวลา 6 พรรษา เนื่องจาก
ทานไดบังเกิดศรัทธาในปฏิปทาของพระอาจารยมั่น หลวงปูจึงไดญัตติเปนพระธรรมยุติ 



เมื่อป พ.ศ.2468 อายุได 37 ป ณ พันธสีมา วัดโพธิสมภรณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี
พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธโุล) เปนพระอุปชฌาย แลวไดจําพรรษาอยูที่จังหวัดอุดรธานี
เปนเวลา 8 ป 
        
       จากนั้นไดเดินธุดงคตาม ทานพระอาจารยหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ไปปฏิบัติธรรมใน
สถานที่ตางๆ ทานออกเดินทางทุกป และไดสมบุกสมบันไปแทบทุกภาคของประเทศ 
        
       นอกจากนี้ ทานยังไดเคยเดินธุดงครวมกับ หลวงปูฝน อาจาโร หลวงปูแหวน 
สุจิณฺโณ หลวงปูตื้อ อจลธมฺโม หลวงปูชอบ ฐานสโม เปนเวลารวมกันหลายปอีกดวย 
        
       ทานไดสรางบารมีอยูในปาเขาเปนเวลายาวนาน มีประสบการณมากมายเกี่ยวกับ
สัตวปาทั้งหลาย เชน สิง คาง ชาง เสือ เวลาทานนึกถึงอะไร สิ่งนั้นมักจะมาตามความ
รําพึงนึกคิดเสมอ เชน นกึถึงชาง วาหายหนาไปไหนนานไมผานมาทางนี้เลย พอตก
กลางคืนดึกๆ ชางก็จะมาหาจริงๆ และ เดินตรงมายังกุฏิที่ทานพักอยู พอใหทานทราบวา
เขามาหาแลว ชางก็จะกลับเขาปาไป เวลาที่ทานนึกถึงเสือ ก็เชนกัน นึกถึงตอนกลางวัน
ตกกลางคืนเสือก็มาเพนพานภายในวัดบริเวณที่ทานพักอยู 
        
       คุณหมออวย เกตุสิงห เขียนไวในประวัติอาพาธ ซึ่งเปนภาคผนวกของหนังสือ 
อนาลโยวาท วา เวลาทานไมสบายอยูในปาเขา มักจะไมใชหยูกยาอะไรเลย จะใชแต
ธรรมโอสถ ซึ่งไดผลทั้งทางรางกายและจิตใจไปพรอมๆ กัน ทานเคยระงับไขดวยวิธี
ภาวนามาหลายครั้ง จนเปนที่มั่นใจตอการพิจารณาเวลาไมสบาย 
        
       ทานพระอาจารยหลวงตามหาบัว เลาถึง หลวงปูขาว ในหนังสือ "ปฏิปทาของพระ
ธุดงคกรรมฐานสายพระอาจารยหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต" วาหลวงปูขาว ไดบรรลุธรรมชั้น
สุดยอดในราวพรรษาที่ 16-17 ในสถานที่ซึ่งมีนามวาโรงขอด แหงอําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม โดยไดเขียนเลาไววา 
        
       "เย็นวันหนึ่ง เมื่อปดกวาดเสร็จ หลวงปูขาว ออกจากที่พักไปสรงน้ํา ไดเห็นขาว
ในไรชาวเขา กําลังสุกเหลืองอราม ทําใหเกิดปญหาขึ้นมาในขณะนั้นวา ขาวมันงอก



ขึ้นมาเพราะมีอะไรเปนเชื้อพาใหเกิด ใจที่พาใหเกิดตายอยูไมหยุด ก็นาจะมีอะไรเปน
เชื้ออยูภายในเชนเดียวกันกับเมล็ดขาว เชื้อนั้น ถาไมถูกทําลายเสียที่ใจใหสิ้นไป จะตอง
พาใหเกิดตายอยูไมหยุด ก็แลวอะไรเปนเชื้อของใจเลา ถาไมใชกิเลสอวิชชา ตัณหา
อุปาทาน ทานคิดทบทวนไปมา โดยถืออวิชชาเปนเปาหมายแหงการวิพากษวิจารณ 
พิจารณายอนหนาถอยหลัง อนุโลมปฏิโลมดวยความสนใจอยากรูตัวจริงแหงอวิชชา 
นับแตหัวคํ่าจนดึกไมลดละการพิจารณาระหวาง อวิชชา กับ ใจ จวนสวางจึงตัดสินใจ
กันลงไดดวยปญญา อวิชชาขาดกระเด็นออกจากใจไมมีอะไรเหลือ 
        
       การพิจารณาขาว ก็มายุติกันที่ขาวสุก หมดการงอกอีกตอไป การพิจารณาจิต ก็มา
หยุดกันที่ อวิชชาดับ กลายเปนจิตสุกขึ้นมา เชนเดียวกับ ขาวสุก จิตหมดการกอกําเนิด
เกิดในภพตางๆ อยางประจักษใจ สิ่งที่เหลือใหชมอยางสมใจ คือ ความบริสุทธิ์แหงจิต
ลวน ๆ ในกระทอมกลางเขา มีชาวปาเปนอุปฏฐากดูแล 
        
       ขณะที่จิตผานดงหนาปากิเลสวัฏฏไปได แลวเกิดความอัศจรรยอยูคนเดียวตอน
สวาง พระอาทิตยก็เริ่มสวางบนฟา ใจก็เริ่มสวางจากอวิชชาขึ้นสูธรรมอัศจรรยถึงวิมุตติ
หลุดพนในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตยอุทัย ชางเปนฤกษงามยามวิเศษเสียจริง 
        
       ทานไดธุดงคจาริกไปตามถิ่นตาง ๆ จนในที่สุดก็มาพํานักจําพรรษาอยูที่ วัดถ้ํา
กลองเพล อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อ พ.ศ.2501 จวบจนมรณภาพ เมื่อวันที่ 
16 พฤษภาคมพ.ศ.2526 
        
       คุณหมออวย เกตุสิงห ไดเลาเกี่ยวับปจฉิมกาลของทานไวในหนังสือ อนาลโยวาท 
วา ทานทุพพลภาพอยูถึง 9 ป แตสุขภาพจิตยังดีมีนิสัยรื่นเริงติดตลกในระยะสามป
สุดทาย นัยนตาของทานมืดสนิทเพราะตอแกวตา หรือ ตอกระจก หูก็ตึงมาก เพราะ
หินปูนจับกระดูก แตทานก็มิไดเดือดรอนใจ และสามารถบอกกําหนดอายุขัยของตนเอง
ไดวา จะมรณภาพอายุ 96 ป ซึ่งก็เปนจริงดังที่ทานไดกลาวไว 
        
       ในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปูขาว เมื่อวันเสารที่ 11 กุมภาพันธ 2527 ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธาน พรอมดวยสมเด็จ



พระนางเจาพระบรมราชนิีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นั้น ปรากฏวา วัดถ้ํากลองเพล ซึ่งมีอาณาบริเวณหลายพันไรกลับคับแคบไปถนัดใจ 
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาถวายสักการะสรีระรางของทานนับเปน
จํานวนแสนคน นับเปนประวัติการณสูงสุดของประเทศทีเดียว 
        
       ธรรมโอวาท 
       ตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของพระธรรมเทศนาของทาน ที่ไดเทศนโปรดพระเณรและ
ญาติโยม ณ บานยอชะเนง (บานเกิดของทาน) 
        
       "คนเกิดมาไมเหมือนกัน เพราะมีความประพฤติที่ตางกัน ผูที่เขาประพฤติดี รักษา
ศีลมีการใหทาน มีการสดับรับฟงพระธรรม เขาจึงมีปญญาดี มีการศึกษาเลาเรียนดี 
        
       การจําแนกสัตวใหดีใหชั่วตาง ๆ กัน มันเปนเพราะกรรม ถามันยังทํากรรมอยู ก็
ตองไดรับผลกรรมทั้งกรรมดีกรรมชัว่ มันตองไดรับผลตอบแทน เหตุนี้ เราจึงควรทํา
กุศล รักษาศีลใหบริสุทธิส์มบูรณ แลวทําสมาธิจะมีความสงบสงัด จิตรวมลงไดงาย 
เพราะมันเย็น มันราบรื่นดี ไมมีลุมไมมีดอน 
        
       จงพากันทําไปใน อิริยาบถทั้งสี่ นั่ง นอน ยืน เดิน อะไรก็ได แลวแตความถนัด 
แลวแตจริต อันใดมันสะดวกสบายใจ หายใจดี ไมขัดของฝดเคือง อันนั้นควรเอาเปน
อารมณของใจ 
        
       พุทโธ พุทโธ หมายความวา ใหใจยึดเอาพุทโธเปนอารมณ เพื่อปองกันไมใหจิต
ออกไปสูอารมณภายนอก เพราะอารมณภายนอกมันชอบไปจดจออยูกับ รูป เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส ความถูกตองทางกาย หากทุกสิ่งทุกอยางมันไปจดจออยูที่นั่น จิตมันจะไม
รวมลง นี่แหละ เรียกวา มาร คือ ไมมีสติ อยาใหจิตไปจดจออยางนั้น ใหมาอยูกับผูรู ให
นอมเอา พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนอารมณ จะอยูในอิริยาบถใด ก็ใหมีความ
เพียร 
        
       ผูที่ภาวนาจิตสงบลงชั่วชางพับหู งูแลบสิ้น ชั่วไกดินน้ํา นี่ อานิสงสอักโข ให



ตั้งใจทําไป การที่จิตรวมลงไปบางครั้ง มี 3 ขั้นสมาธิ คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปป
นาสมาธิ 
        
       หากรวมลง ขณิกสมาธิ เราบริกรรมไป พุทโธ หรืออะไรก็ตาม จิตสงบไปสบาย
ไปสักหนอย มันก็ถอนขีน้มา ก็คิดไปอารมณเกาของมันนี่ 
        
       สวนหากรวมลงไปเปน อุปจารสมาธิ ก็นานหนอยกวาจะถอนขึ้นไปสูอารมณอีก
ใหภาวนาไป อยาหยุดอยาหยอน คอยเปนคอยไป ไมตองไปนึกคาดหวังอะไร อยาใหมี
ความอยาก เพราะมันเปนตัณหา ตัวขวางกั้นไมใหจิตรวม ไมตองไปกํากับวา อยากให
เปนอยางนั้นอยางนี้ การอยากใหจิตรวมลง เหลานี้แหละเ ปนนิวรณตัวราย 
        
       ใหปฏบิัติความเพียรไมหยุดหยอน เอาเนื้อและเลือด ตลอดจนชีวิตถวายบูชา
พระพุทธเจา พระธรรม และ พระสงฆ เราจะเอาชีวิตจิตใจ ถวายบูชาพระรัตนตรัย 
ตลอดจนวันตาย นี่ก็เปนมัชฌิมาปฏิปทา แลวจิตจะรวมลงอยางไร เมื่อไร กจ็ะเปนไปเอง
เมื่อใจเปนกลาง ปลอยวาง สงบถูกสวน" 
        
       ปจฉิมบท  
       ทานพระอาจารยหลวงตามหาบัว ไดพรรณนาถึงเมตตาธรรม และ ตปธรรม ของ 
หลวงปูขาว ไวในหนังสือ ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายทานพระอาจารยมั่น ภู
ริทตฺโต มีขอความตอนหนึ่งวา 
        
       "ทานอาจารยองคนี้มีความเด็ดเดี่ยวมาก การนั่งภาวนาตลอดสวางทานทําได
สบายมาก ถาไมเปนผูมีใจกลาหาญกัดเหล็กกัดเพชรจริง ๆ จะทําไมได จึงขอชมเชย
อนุโมทนากับทานอยางถึงใจ เพราะเปนที่แนใจในองคทานรอยเปอรเซนตวา เปนผูสิ้น
ภพสิ้นชาติอยางประจักษใจ ทั้งที่ยังครองขันธอยู" 
        
       ในบทความภาคผนวกตอนหนึ่งของหนังสือ อนาลโยวาท ไดเลาถึงเหตุการณใน
ครั้งหนึ่งวา "วันหนึ่ง มีชายแปลกหนาวัยฉกรรจผูหนึ่ง ปรากฏกายขึ้นที่วัด ขอเขา
นมัสการทานอาจารย พอไดพบก็ตรงเขาไปกราบถึงที่เทา แลวเอยปากขอบพระคุณที่



ทานชวยเขาใหพนจากโทษมหันต พรอมเลาวา เขาเปนทหารไปรบที่ประเทศลาวเปน
เวลานาน พอกลับมาบาน ก็ไดรูวาภรรยานอกใจ จึงโกรธแคน เตรียมปนจะไปยิงทิ้งทั้งคู 
แตยังไมทันไดกระทําเชนนั้น เพราะกินเหลาเมา แลวหลับฝนไปวา มีพระแกองคหนึ่งมา
ขอบิณฑบาตความอาฆาตโกรธแคน และเทศนใหฟงถึงบาปกรรมของการฆา จนเขา
ยอมยกโทษ ใหอภัย ละความพยาบาท ไดถามในฝน ไดความวา พระภิกษุองคนั้น ชื่อ 
ขาว มาแตเมืองอุดรฯ พอตื่นขี้นจึงออกเดินทางมาเสาะหาทาน จนไดพบที่วัด เชนนี้" 
        
       หลวงปูขาว ทานกลาวอนุโมทนา แลวอบรมตอไปใหเขาใจหลักธรรม ตลอดจน
ผลของการงดเวนจากการฆา ทําใหชายผูนั้นซาบซึ้งในรสพระธรรม จนตัดสินใจที่จะ
อุปสมบทตอไป 
        
       เรื่องนี้ เปนหลักฐานวา ความเมตตาของทานเปยมลน และครอบคลุมอาณา
บริเวณกวางขวางเพียงใด 
        
       อนุสรณสถานที่ถือวาสําคัญที่สุดของ หลวงปูขาว ก็คือ วัดถ้ํากลองเพล อันเปน
สถานที่ทานพํานักจําพรรษามาตั้งแต พ.ศ.2501 จนกระทั่งมรณภาพ เมื่อ พ.ศ.2526 
ทานดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กวาพันไร ใหเปนปารมรื่นบนลากสันเขา มีโขดหินขนาด
ใหญมากมาย เปนเพิงผาธรรมชาติที่งดงาม ดานหลังเปนอางเก็บน้ํา ชื่อ อางอาราม ซึ่ง
เปนโครงการชลประทานพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ 
        
       จุดเดนของ วัดถ้ํากลองเพล คือ พิพิธภัณฑอัฐบริขาร หลวงปูขาว อนาลโย ซึ่ง
สรางเสร็จตั้งแต พ.ศ.2531 เปนสิ่งกอสรางที่มีลักษณะสวยงามควรแกการศึกษาและ
เคารพบูชาเปนอยางยิ่ง "ปูชา จ ปูชนยีานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ" 


