
หลวงปูหลา เขมปตฺโต  
วัดบรรพตคีรี ( ภูจอกอ )  อ.คําชะอ ีจ.มุกดาหาร 
 

ลํานําธรรมมาพาใหชวนคิด 
                 พระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาไมลาสมัย แตผูวิจัยพิจารณาไมอยู
ระดับเดียวกัน ก็จําเปน  
จําไปจะตีพระคุณคาสูงต่ําลุมดอนตางกันไปตามอิสระเสรีของเจาตัว  ตามวาสนาบารมีที่
สรางมาแตปางชาติ  
ปางกอนไมเสมอกัน ปุพฺเพ จ กตปฺุญตา ดานปญญาอันเปนนายหนาของศีล และสมาธิ
อันเปนพละพลัง ทรงบังลังในปจจุบันแข็งแกรงไมเสมอกัน จึงกลายเปนพรรคเปนพวก
แหงความเห็นไปซะแลว แตก็ตอง  
อาศรัยความเมตตาปราณีสามัคคียสมานมิตรสมานฉันทกันกลมเกลียวไว เพราะเราคน
เดียวเปนโลกมนุษย  
ไมได เราคนเดียวเปนประเทศไมได เราคนเดียวเปนพระนครหลวงไมได เปนภาค
จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  
หมูบานครอบครัว กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไมได และฝายนานาศาสนา แม
พระพุทธศาสนาอันเปนจอมพล  
ของศาสนาที่เรียกวา อริยะสัจจะศาสนาเลาก็ตองอาศัยพรรคอีกจะเวนไมได แมผ้ึงและ
ปลวกซึ่งเปนสัตวเล็กๆ มันยังควบคุมกันอยูไดเปนพวกๆ ตามกรรมและผลของกรรม
ใครมัน เพราะกรรมและผลของกรรมยอมจําแนก  
สัตวใหดีและเลวตางกันเปนพวกๆ เปนบุคคล ( พระพุทธศาสนายืนยันแข็งแกรง ) การ
ยืนยันตามอริยะสัจจะ  
ธรรมไมเปนอุปาทานเลย  

พระหลา  เขมปตฺโต  
 
หลวงปูหลา  เขมปตฺโต  เปนพระสุปฏิปนโนที่ผมมีความเคารพอยางสูงอีกรูปหนึ่งใน
สายการปฏิบัติ  
ตามแบบหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ผมจําไดวารูจักทานครั้งแรกจากรายการเจริญธรรมของ



ชอง 11 ในชวงเชา  
ของวันอาทิตย    ผมรูสึกประทับใจในคําสอนของทานเปนอยางมาก  นั้นก็เปนเวลา
หลายปมาแลว  ครั้งที่ 2  
ที่ไดมีโอกาสเห็นทานก็คือที่วัดภูจอกอ ตอนนั้นทานปวยหนักมาก เขาใจวานําทานออก
จากโรงพยาบาล มาพักรักษาตัวอยูที่วัดบรรพตคีรี ( ภูจอกอ ) ซึ่งหลังจากนั้นไมนานทาน
ก็มรณภาพดวยอาการสงบ  
            ในตอนนั้น  หลวงปูตองอยูในหองที่มิดชิดเพื่อปองกันเชื้อโรคเขาแทรกซอน 
และตองนอน  
พักอยูบนเตียง ( ทราบวาทานไมรูสึกตัวมาหลายวันแลว )  เปนหองกระจกและมีมานปด
ได( ถาผมจําไมผิด )  
เขาใจวาเพื่อใหลูกศิษยทีม่าเยี่ยมหลวงปูสามารถมองเห็นหลวงปูได   มีลูกศษิยลูกหามา
เยี่ยมเฝาดูอาการ  
ของหลวงปูดวยความเปนหวงมากมาย  มีการตั้งโรงทานโดยลกูศิษยของหลวงปู เพื่อ
เลี้ยงอาหาร  
ใหแกผูที่มาวัดในวันนั้นเปนจํานวนมาก  
           การทีไ่ดมีโอกาสไปที่วัดภูจอกอครั้งนั้นทําใหผมยิ่งมีความศรัทธา ตอหลวงปูทาน
มากยิ่งขึ้น สิ่งที่ทําใหผมประทับใจนั้นก็คือลูกศิษยของหลวงปูสวนใหญแมจะเสียใจกับ
การปวยหนักของหลวงปู  
แตก็ไมไดมาเศราโศกคร่ําครวญ  กลับตรงกันขามผูคนสวนใหญกลับมีสติกันมาก นอย
คนนักที่จะรองไห  
คร่ําครวญ   บางคนก็นั่งสมาธิ และหลายๆ คนก็ไปชวยงานกอสรางของวัด  ผมจําไมได
วาตอนนั้นกําลังสราง  
อะไร  ผูคนสวนใหญตางทําหนาที่ชวยเหลือกันเหมือนกับไมมีอะไรเกิดขึ้น สําหรับผม
แลวนี้แหละ  
คือ สิ่งหนึ่งที่นาภาคภูมิใจแทนหลวงปูทาน  ที่สามารถอบรมสั่งสอนลูกศิษยลูกหา ซึ่ง
เปนชาวบาน  
ธรรมดาๆ ที่มิไดมีโอกาสทางการศึกษาสูงๆ อยางคนในเมืองหลวงไดดีอยางยิ่ง  และสิ่ง
นี้ก็นาจะเปน  



สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงภูมิรูภูมิธรรมความสามารถของหลวงปูไดเปนอยางดียิ่ง  
            จุดประสงคของ Homepage นี้ ก็เพื่อเผยแผธรรมคําสั่งสอน และประวัติของ
หลวงปูหลา เขมปตฺโต เพื่อถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อใหทานที่สนใจ
ไดศึกษา และหวังวาจะเปนประโยชนไมมาก  
ก็นอย  หากมีสิ่งใดผิดพลาดขอนอมรับคําแนะนํา และขอเสนอแนะ  
            สุดทายนี้ก็ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหกําลังใจ ติดตาม  ซึ่งก็นํามาสูการทํา 
Homepage นี้เพื่อเผยแผ ในที่สุด ผลบุญใดอันเกิดจากการเผยแผนี้  ขอใหสงถึงทุกทาน 
ตลอดทั้งสรรพสัตวทั่วทั้งสามภพโลก   ,  บิดามารดา ญาติ มิตร ครูอาจารย  , เจากรรม
นายเวร( กรรมใดที่เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งขอจงอโหสิกรรม )  และผูมีพระคุณทุกทาน  
ทั้งในอดีตชาติ  ปจจุบันชาติทั้งที่ระลึกไดและ/หรือไมไดก็ดี  ตลอดจนอนาคตกาลภาย
ภาคเบื้องหนา  โดยไมมีประมาณ และชวยหนุนนําใหมีปญญารกัษาตนใหหลุดพนจาก
ทุกข   บรรลซุึ่งมรรคผลนิพพาน โดยทั่วกันดวยครับ   ขอบคุณครับ... 
 
ประวัติของหลวงปูหลา เขมปตฺโต  
วัดบรรพตคีรี ( ภูจอกอ )  อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 
 
ชีวประวัติ ของหลวงปูหลา เขมปตโต เปนชีวิตแหงสมณะผูละวางลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ 
มุงสู  
 ความหลุดพนอยางจริงจังมั่นคง ทานเกิดเมื่อ วันจันทรที่ 14 กมุภาพันธ พ.ศ.2454  ที่
บานกุดสระ อําเภอหมากแขง จังหวัดอุดรธานี   บิดาชื่อนายคูน เสวตรวงศ   มารดาชื่อ 
นางแพง เสวตรวงศ     เปนบุตรคนสุดทอง ในจํานวนพี่นอง 8 คน  อาชีพของครอบครัว 
คือ ทํานา ทานศึกษาในโรงเรียนชั้นประถม ปที ่2 ก็ตองออกมา ในวัยเยาวทานไดมี
โอกาสรับใชพระธุดงคที่จาริกมา ในละแวกบานซึ่งมีสวนชวย หลอหลอมจิตใจใหใฝ
ในทางธรรม  
                     อายุ 18 บวชเปนเณร เมื่ออายุครบเกณฑก็ไดบวชเปนพระตามประเพณี 
จากนั้นก็ลาสิกขา     มาครองเรือนไดประสพความเปนอนิจจัง ทุกขัง   แหงสังขาร และ
การพลัดพราก  ครั้นป พ.ศ.2486 บวชเปนพระมหานิกายที่วัดบานยางมีพระครูคูณเปน
อุปชฌาย พรรษาแรกก็สอบนักธรรมโทได  วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2488  ทานไดญัตติ



เขาในคณะธรรมยุต ที่วัดโพธิสมภรณ  อุดรธานี  โดยมีพระธรรมเจดีย (จูม พันธุโล) ครัง้
เปนพระเทพกวีเปนอุปชฌาย และใหทานไปพํานักฝกการปฏบิัติกับหลวงปูบุญมี ชลิตโต 
ที่วัดโพธิ์ชัย หนองน้ําเค็ม  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเปนวัดที่เจาคุณพระธรรม
เจดีย เคยอาราธนาทานพระอาจารยมั่น  ภูริทัตโต ไปพํานักครั้งที่ทานกลับจากเชียงใหม 
และหลวงปูบุญมี เคยไดรับการศึกษาอบรมกับทานพระอาจารยมั่น และดําเนินปฏิปทา
ตามพระบุพพาจารย 
ถวายตัวตอ หลวงปูมั่น ภูริทัตโต 

ออกพรรษาป พ.ศ.2488 แลว ไดกราบลาหลวงปูบุญมี วัดโพธิ์ชัย หนองน้ําเค็ม เพื่อไป
นมัสการ     ทานพระอาจารยมั่น ภูริทตัโต ซึ่งมาพํานักที่วัดปาบานหนองผือนาใน อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
พระหลา เขมปตโต ออกเดินทางดวยเทาค่ําไหนก็ปกกรดจําวัดไดแวะ  
พักบําเพ็ญความเพียรที่ถ้ําพระเวสกอยูระยะหนึ่งจากนั้นก็ออกเดินทาง  
จุดหมายก็คือวัดปาบานหนองผือนาใน  
                    ดวยความเลื่อมใสศรัทธาในกิตติศัพทแหงปฏิปทาบารมีธรรมของพระเดช  
พระคุณหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ทําใหพระหลา เขมปตโต อุสาหะ วิริยะ ดันดนมาจนถึง
สํานักปาแหงนี้ ความสงบรมรื่นเปนสัปปายะสถานแหงผูบําเพ็ญ สมณะกรรม   โอกาส
ทองแหงชีวิตก็มาถึงพระหลา เขมปตโต มีโอกาสเขาไปกราบแทบเทาทานพระอาจารย
ใหญ  
                สัจจะวาจาแหงผูกลาเอย " ขอมอบกายถวายชีวิตตอพระอาจารยผูกขาดทุก
ลมปราณ "  ทามกลาง  
คณะสงฆคณะศิษยที่อยูรวมสํานัก อาทิ  ทานพระอาจารยมหาบัว ญาณสัมปนโน , พระ
อาจารยวัน อุตตโม พระอาจารยทองคํา จารุวัณโน   หลวงปูมั่น ทานเมตตาปฏิสันฐาน
บอกใหพระเณรนําบริขารไปที่กุฏิวาง  
               เมื่อลวงถึง 5 วัน ก็เขาไปกราบเทาขอนิสัยกับทานพระอาจารยมั่น ภูริทัต
โต  องคทานก็ไดกรุณารับ  การพํานักที่วัดปาบานหนองผือนาใน พระหลา เขมปตโต 
ไดรับเมตตาจากทานพระอาจารยมหาบัว ญาณสัมปนโน ใหคําแนะนําสั่งสอน ใหอุบาย
ธรรมอันเปนสิ่งที่ทานจดจําสํานึกตลอดมา  
            ในพรรษาป พ.ศ.2489 ทานไดจําพรรษาเฝาฝกศึกษาปฏิบัติธรรมกับทานพระ



อาจารยมั่นและถวาย  
การปฏิบัติครูอาจารยดวยความเคารพ ณ วัดปาบานหนองผือนาใน ซึ่งเปนขุมคลังแหง
พุทธิปญญา วิปสสนากรรมฐานแหงยุคสมัย  และยังไดรับเมตตาธรรมจากพระเถราจารย 
ตลอดจนสหธรรมมิกรวมสํานัก  

ออกวิเวกกับพระอาจารยมหาบัว ญาณสัมปนโน 

                หลังออกพรรษา ป พ.ศ.2489 ไดติดตามทานอาจารยพระมหาบัว  ญาณสัมปน
โน ออกวิเวกไปตามปาเขา ตอมาไดมีโอกาสพบทานพระอาจารยฝน  อาจาโร ที่ถ้ําบาน
ไผ และทานก็เมตตาชวยเหลืออนุโมทนา ในกิจธุดงคดวยดี  เมื่อไดเวลาอันควรพระ
อาจารยหลา เขมปตโต ก็เดินทางกลับมากราบ  
หลวงปูมั่น ภูริทัตโต ที่วัดปาบานหนองผือนาใน และมีโอกาส ถวายการปฏิบัติรับใชพอ
แมครูอาจารย ดวยความเคารพศรัทธา  
        กระทั่งป พ.ศ. 2492  ไดบังเกิดเหตุที่นําความเศราสลดมาสูพระอาจารยหลา เขมปต
โต  
อยางใหญหลวงคือพระเดชพระคุณหลวงปูมั่น ภูรทิัตโต ผูเปรียบประดุจรมโพธิ์แกวของ
ทาน ไดละสังขาร จากโลกนี้ไปอยางไมมีวันกลับ  คงเหลือไวซึ่งคุณูปการเอนกอนันต
แหงธรรมและขอวัตรปฏิบัติอันยอดเยี่ยม  
พระอาจารยหลา เขมปตโต ไดรับเปนภาระธุระในกิจนอยใหญ โดยไมเกี่ยงเพื่อบําเพ็ญ
กุศลถวายทาน พระอาจารยใหญ ที่ตนมอบกายถวายชีวิตดวยเศียรเกลา  
                เมื่อถวายเพลิงสรีระหลวงปูมั่น ภูริทัตโตแลว  ทานจึงติดตามหลวงปูเทสก 
เทสรังสี ออกวิเวก และมีโอกาส ติดตามหลวงปูเทสกลงไปทางใตแถบจังหวัด ภูเก็ต-
พังงา และจําพรรษาที่ 6 ที่ โคกกลอย พระอาจารยหลา ธุดงคไปในเกาะภูเก็ต พังงา และ
จังหวัดตรัง ชวงระยะหนึ่งจึงกลับมา กรุงเทพฯ พักที่วัดบรมนวิาส 5-6 วันแลวกลับไป
อีสาน จุดหมายคือ วัดบานหวยทราย (หรือวัดวิเวกวัฒนาราม)  
 อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งทานอาจารยพระมหาบัว  ญาณสัมปนโน ทานพํานัก
อยูที่นี่ พระอาจารยหลา ไดพํานักรวมกับ ทานพระอาจารยมหาบัว  ญาณสัมปนโน 3 
พรรษา  



สูภูจอกอ 

                ปลายป พ.ศ.2500 ชาวบานบานแวงหนองสูงใต มากราบนิมนต  ทานไปพํานัก
ที่ภูจอกอ  
หลวงปูหลา เขมปตโต จึงไดมาพํานักที่ ภูจอกอ หรือวัดบรรพตคีรี   ตั้งแตบัดนั้นเปนตน
มา  
วัดบรรพตคีรี (ภูจอกอ) บานแวง ตําบลหนองสูงใต อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ตั้งอยูบนภูเขา ทิวทัศนงดงามรมรื่นมีกอนหินนอยใหญเรียงรายงดงาม  
                 ศาสนสถานแหงนี้ หลวงปูหลา เขมปตโต ทานเปนผูนําศรัทธา ในการสราง
เพื่อถวายไวเปน ศาสนสมบัติ หลวงปูหลา เขมปตโต ทานเปนพระธุดงคกรรมฐานที่
ปฏิบัติดี ปฏบิัติชอบ ปฏบิัติตรง ธรรมเทศนาของทาน เปนธรรมะพระปาที่เขมขน
ตรงไปตรงมา  
                หลวงปูหลา เขมปตโต ในปจฉิมวัย ทานอาพาธดวยโรคาพยาธิ และใน
ที่สุด  ทานมรณภาพ ดวยอาการสงบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 กอนมรณภาพ ทาน
ขอใหตั้งศพบําเพ็ญกุศล เพียง 3 วัน จากนั้นใหฌาปนกิจอยางเรียบงาย  ชีวิตสมณะของ
หลวงปูหลา เขมปตโต เปนชีวิตพระปา  
พระธุดงคกรรมฐานที่องอาจ กลาหาญเด็ดเดี่ยว แตนอบนอมตอครูอาจารยผูมีพระคุณ
เปนที่สุด  

นะโม เม สัพพพุทธานัง  
นะโม เม สัพพสัจจธัมมานัง  
นะโม เม สัพพสังฆานัง 

                ขอนอบนอมแดพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย   พรอมทั้งพระอริยสัจธรรม
และพระอริยสงฆ  
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้น ระลึกไดไมระลึกไดก็ดีขอผูกขาดจองขาด
เคารพนอมนอบ  
อยูในกาลทุกเมื่อ เอาเปนที่พ่ึงที่ระลึก ที่ปฏิบัติบูชาเพื่อดับทุกขทั้งปวง โดยไมเหลือใน
ปจจุบันชาติ นี้เทอญ 
 



ฝากไวใหลูกหลาน 

• วัดก็ตองเปนวัด อยาไปจัดเปนสนามเลข มาผูกเอาเลข ก็ไมผิดกับมาเขกหัวพระ 
กับเอาขี้มาทาสํานัก ซึ่งเปนแนวความคิดที่เหยียบย่ําทําลายพระศาสนา และดู
หมิ่น ปฏิปทาของสํานัก ก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นแล  

• การเอาอบายมุขมาคลุกเคลามอมเมาในพระพุทธศาสนา กับการสรางมหาอเวจี
มหานรก ก็มคีวามหมายอันเดียวกัน  

• อบายมุขทุกประเภทกับโลกาวินาศก็มีความหมายอันเดียวกัน อบายมุขทุก
ประเภทกับมนุษยวิบัติ สวรรควิบัติ พรหมวิบัติ นิพพานวิบัติ  ก็มีความหมายอัน
เดียวกัน  

• สงเสริมอบายมุขกับสงเสริมใหคนปนเกลียวออกนอกพระพุทธศาสนาก็มี
ความหมายอันเดียวกัน  

• ผูไมเห็นโทษในอบายมุข จะเปนผูถึงไตรสรณคมนแทยอมเปนไปไมได ฟาขาว
ดาวสวางไมมีเมฆหมอก แตมองไมเห็นดาวจะเห็นพระจันทรพระอาทิตยได
อยางไร ผูไมถึงไตรสรณคมนก็อยางนั้น อนิจจาเอย  

• บางทานอานแลวนึกโกรธ จงเอาโกรธแบกไปขายใหพระนิพพานในโลกนี้ มัน
เต็มแลวขายไมออก  

• พระนิพพานดับจากสิ่งเหลานี้ไปแลวไมควรเอามากลาวตูเลย  
• หลวงพอ หลวงตา หรือหลวงปูหลา เขมปตฺโต มุงดีอยาไดมีเวรภัยเทอญฯ  

 


