หลวงปูผาง จิตฺตคุตฺโต
โดย ผูจด
ั การออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:12 น.
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย
หลวงปูผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน นาม
ของทานชื่อ ผาง ครองยุต เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2445 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 2 ค่ํา เดือนเกา ปขาล
บานกุดเกษียร ตําลบกุดเกษียร อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี

เดิม
พ.ศ.
ที่

โยมบิดาชื่อ ทัน โยมมารดาชื่อ บับพา ครองยุต มีพี่นองรวมทองเดียวกัน 3 คน
คนแรกเปนหญิงชื่อ บาง ชึ่งบวชเปนชีอยูที่วัดอุดมงคงคาคีรีเขต คนที่สองชื่อ คําแสน
สวนตัวหลวงปูเปนคนสุดทอง โยมบิดาและมารดามีอาชีพทํานาเปนหลัก
การศึกษาทางโลกของหลวงปูมีความรูสามัญชั้นประถมปที่ 4 หลวงปูมีอุปนิสัย
รักความเปนธรรม ถือความสัตย พูดจริงทําจริง รักธรรมชาติ ชอบความสงบ เมตตาสัตว
มีแนวความคิดสรางสรรค และชอบทําประโยชนใหแกสวนรวม
เมื่อหลวงปูมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ ไดอปุ สมบทเปนพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาตามประเพณีลูกผูชายชาวไทย ไดศึกษาพระธรรมวินัยมีความรู
พอสมควร ตอมาเมื่อออกพรรษาจึงไดลาสิกขาจากสมณเพศมาประกอบสัมมาอาชีพ
หลังจากไดลาสิกขาแลวก็ไดสมรสกับ นางจันดี ตามประเพณี ไดครองเรือนมา
ดวยกันอยางราบรื่นเปนเวลานานหลายปโดยไมมบี ุตรสืบสกุล จึงไดขอบุตรของญาติมา
เลี้ยงเปนบุตรบุญธรรมชือ่ นางบุญปราง ครองยุต
เมื่อครั้งยังอยูในเพศฆราวาส หลวงปูเปนคนขยัน เอาจริงเอาจังกับการงานได

ประกอบสัมมาอาชีพโดยชวยบิดามารดาทําไรทํานา บางครั้งก็เปนพอคาเรือใหญบรรทุก
ขาวจากแมน้ํามูลไปขายตามลําน้ําชีนอย บางครั้งก็เปนพอคาวัว นําวัวไปขายที่เขมรต่ํา
หลวงปูไดใชความพยายามอยางเต็มที่ในการสรางฐานะใหแกครอบครัว
หลวงปูผางไดใชชีวิตในเพศฆราวาสเปนเวลานาน สามารถรอบรูเหตุการณที่ผาน
มาพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและหมูสัตวทั้งหลายบรรดามีในโลก เมื่อเกิด
มาแลวตางก็สับสนวุนวายแกงแยงชิงดีชิงเดนเปนที่เดือดรอยไมสุดสิ้น หลวงปูคงจะได
สั่ง สมบุญบารมีมามากทําใหทานมองเห็นความไมแนนอนและความไมมีแกนสารใน
ชีวิต ทําใหจิตใจของทานโนมเอียงไปในทางแหงความสงบ ทานไดทําทานเปนการใหญ
โดยไดใหเกวียน วัว บาน ไร นา แกผอู ื่น สละทุกสิ่งทุกอยางจนหมดสิ้น
ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา
หลังจากที่หลวงปูในเพศฆราวาสไดบริจาคทาน วัว ควาย ไร นา บานเรือนใหแก
ผูอื่นจนหมดทั้งสิ้นแลว ก็หมดหวงและไดหันหนาเขาหาพระธรรม ดังนั้นเมื่ออายุได
ราว 43 ป จึงไดชวนกันกับภรรยาออกบวช ภรรยาไดบวชเปนแมชี สวนหลวงปูไดเขา
อุปสมบทในฝายมหานิกายที่วัดบานกุดเกษียร อําเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี โดย
มีทานพระครูศรี (วัดคูขาด) เปนพระอุปชฌาย ไดรับฉายาวา "จตฺตคุตฺโต"
หลังอุปสมบทหลวงปูผางไดเขาศึกษาอบรมพระกรรมฐานอยูในสํานักวัดปาวาริน
ชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี กับพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม-(เจา
คุณพระญาณวิศิษฏ) และพระอาจารยมหาปน ปฺญาพโล ตอมาหลวงปูจึงไดรับการ
ญัตติเปนธรรมยุต ในวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2488 โดยมีพระมหาออน เจาคณะ
อําเภอเขื่องในเปนพระอุปชฌาย พระมหาทรายเปนพระกรรมวาจาจารย และพระมหา
จันทรเปนพระอนุสาวนาจารย
เมื่อหลวงปูผางไดรับการญัตติเปนพระภิกษุฝายธรรมยุติกนิกายแลว ทานก็ยังเขา
รับการอบรมพระกรรมฐานอยูในสํานักทานพระอาจารยสิงหตอไปอีกเปนเวลาอัน
สมควรแลวจึงไดออกปฏิบัติพระธุดงคกรรมฐานไปวิเวกโดยลําพัง ตอมาจึงไดพบกับ

พระอาจารยมั่น ภูมิทตฺโต เกิดความเลื่อมใสไดฝากตัวเปนศิษย และไดเขาอบรมอยูกับ
พระอาจารยมั่น ที่วัดปาบานเผือกนาในอยูเปนเวลาอันสมควร
คืนหนึ่งหลวงปูไดนิมิตไปวา ไดขี่มาขาวไปทางจังหวัดขอนแกน ไดเห็นสนานที่
ตางๆ เลยไปจนถึงอําเภอมัญจาคีรีแลวมาขาวก็หยุดใหทานลง รุงเชาขึ้นทานจึงไดลา
พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต และพระอาจารยเสาร กนฺตสีโล ออกธุดงคไปตามนิมิตนั้น
ทันทีหลวงปูผางไดทองเที่ยววิเวกไปแตผูเดียวในปาเขา จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปนถิ่น
ทุรกันดารเปนเวลาหลายป ตอมาทานไดมาจําพรรณนาอยูที่วัดปาบรรลังคศิลาทิพย
ตําบลบานแทน อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน เปนเวลาหลายป จากนั้นหลวงปูไดธุดงค
ตอไปยังภูเขาผาแดง อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ไดพักแรมที่บานแจงทัพมาและ
บานโสกน้ําขุน ซึ่งอยูใกลๆ กับวัดดูน ซึ่งเปนบริเวณที่อุดมสมบูรณมีบอน้ําซึมที่ไหล
ออกมาตลอดปมิไดขาด วัดดูนแหงนี้เปนโบราณสถานเกาแก ชาวบานแถบนั้นถือวาเปน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีพระมหาสีทน กาฺจโน ซึ่งไดออกธุดงคมาพบเขาจึงไดบูรณะ
ขึ้นเปนวัดตั้งแตป พ.ศ. 2482 ตอมาพระมหาสีทนไดเปลี่ยนชื่อจากวัดดูนเปนวัดอุดม
คงคีรีเขต
ในป พ.ศ. 2492 หลวงปูผางไดธุดงคมายังวัดอุดมคงคาคีรีเขต อําเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแกน ทานอยูจําพรรษาที่นี่จนตลอดชีวิตของทาน เมื่อแรกที่หลวงปูมาอยูที่
วัดแหงนี้ บริเวณนั้นยังเปนปาดงดิบ มีสัตวปาดุรายมาก เชน เสือ ชาง หมี งู ฯลฯ มีภูตผี
ปศาจดุราย หลวงปูไดแผเมตตาจิตตอสูกับสัตวรายและภูตผีปศาจ จนชาวบานในละแวก
นั้นหายหวาดกลัว และสัตวรายก็หลบหนีขามเขาภูผาแดงไปหมด หลวงปูยังนิมิตเห็น
โครงกระดูกของทานแตชาติปางกอนฝงอยูบริเวณนั้นดวย หลวงปูเลาไววา เมื่อแรกที่
ทานธุดงคมาอยูที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตนี้ ก็จําพรรษาอยูกับพระมหาสีทนเพียงสององค ได
พญาติโยมสรางกุฏิขึ้นสองหลัง ศาลาพักฉันขาวหนึ่งหลัง ทายกทายิกาประจําวัดที่
ชวยกันสรางในตอนนั้น ไดแก นายผง บานโสกน้ําขุน นายหอม บานดอนแกนเฒา และ
นายสม บานโสกใหญหลังจากนั้นตอมาอีกสี่หาป พระมหาสีทนก็ขอลาออกธุดงคไป
ทางภาคเหนือไมกลับมาอีกเลย
หลวงปูผางเปนผูมีความสามารถในการพัฒนาทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ

หลังจากที่หลวงปูมาอยูที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตไดไมนานนัก ก็ไดสรางฝายกั้นน้ําสองสาม
แหง สรางกุฏีทั้งสิ้น 52 หลัง สรางโบสถ สรางเจดียกูแกว เจดียถ้ํากงเกวียน และเจดีย
ใหญ สรางศาลาใหญ สรางสะพานคอนกรีตสามแหงภายในวัด สรางกําแพงรอบวัด
จัดทําฌาปนสถาน จัดระบบสุขาภิบาล โดยสรางถังประปาวางทอน้ํา และจัดทําสวมให
เพียงพอสรางโรงอาหาร ศาลาฉัน โรงซักผายอมผา โรงไฟฟา เปนตน ในป พ.ศ. 2505
ถึง 2507 ไดนําชาวบานโดยรวมมือกับหนวย กรป. กลางสรางและพัฒนาเสนทางแยก
จากทางหลวงสายอําเภอมัญจาคีรี-แกงครอ ไปยังวัดอุดมคงคาคีรีเขตเปนถนนลงหิน
ลูกรัง กวาง 5 เมตร ยาว 12 เมตร ทางดานการศึกษาหลวงปูไดนําราษฎร สราง
โรงเรียนระดับประถมศึกษาชื่อ โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต มีสาธารณะประโยชนอื่นๆ
อีกมากมายที่หลวงปูไดเขาไปชวยเหลือเกื้อกูล และแมแตวัดของทานก็ไดรับยกยองจาก
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนวัดพัฒนาตัวอยาง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาแต
อดีตจนถึงปจจุบันที่เริ่มตนมาดีก็สําเร็จเรียบรอยดวยดีในบั้นปลาย
ในสมัยกอนชาวบานแถวมัญจาคีรีนับถือภูตผีมาก แตละหมูบานก็มีตูบตาปู (ศาล
เจา) ไวประจําหมูบานเพื่อกราบไหว เชนสรวงบนบานบอกกลาวขอความคุมครอง
หลวงปูผางสั่งสอนชาวบานใหเลิกนับถือผีหันมานับถือพระรัตนตรัย แตชาวบานเกรง
กลัวผีจะมาทํารายทําใหเกิดความลําบากไมอาจเลิกนับถือผีได หลวงปูมีอุบายอันชาญ
ฉลาดเพื่อที่จะใหชาวบานไดเห็นวา พระรัตนตรัยยอมมีอานุภาพมากกวาผี ทานจึงให
ชาวบานเผาตูบตาปูทิ้งเมื่อชาวบานําไมกลาเผา ทานก็ใหกําลังใจชาวบานและบอกวา ถา
เจาปู เจาผี เจาของตูบตาปูมีจริงใหเขามาดับไฟเอาเอง ชาวบานจึงไดกลาเผาบางครั้งเมื่อ
มีคนถาม หลวงปูวา เชื่อวาผีมีจริงไหน หลวงปูก็จะตอบวา เชื่อมาตั้งนานแลว เมื่อถามวา
หลวงปูเคยเห็นผีไหม หลวงปูตอบวา เคยเห็นอยูบอยๆ และเมือ่ ถามวา หลวงปูคิดกลัวผี
บานไหม หลวงปูตอบวา กลัวอยูเหมือนกัน เพราะผีพวกนี้มันพูดยากสอนยาก แลวก็
ถามวา ผีมีรูปราง หนาตาอยางไร ผีพูดเปนดวยหรือ หลวงปูก็ตอบวา ก็ที่กําลังนั่ง กําลัง
ถามอยูนี่แหละคือผีทั้งนั้นเลย
หลวงปูไดเขารับการตรวจสุขภาพทั่วไปที่โรงพยาบาลแพทยปญญา เมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2524 อายุได ผลตรวจปรากฏวา สุขภาพทั่วไปดี ความดันโลหิตและชีพจร
ปกติ ตาเริ่มเปนตอกระจกออนๆ ทั้งสองขาง ผลเอ็กซเรยปอด คลื่นหัวใจเปนปกติ ผล

การตรวจเลือดพบวาหนาที่ของไต ตับ และระดับไขมันในเลือดปกติ เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2524 หลวงปูไดไปเขารับการตรวจอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีอาการแนน
ทอง จากการเอ็กซเรยระบบทางทางเดินอาหาร พบวา หลวงปูเริ่มเปนมะเร็งที่กระเพาะ
อาหาร คณะแพทยโรงพยาบาลแพทยปญญาไดถวายคําแนะนําใหรักษาโดยการผาตัด
แตหลวงปูไมยินยอมวันที่ 15 กุมภาพันธ 2525 หลวงปูไดเขารับการรักษาที่
โรงพยาบาลเดิมอีก ดวยอาการออนเพลียเนื่องจากมีอาการเลือดออกในทางเดินอาหาร
และแพทยยังพบวา มีอาการของกลามเนื้อหัวใจตาย หลวงปูไดรับการรักษาที่
โรงพยาบาลสลับกับไปพักที่บานคุณนายเข็มทอง โอสถาพันธุ จนกระทั่งวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2525 ทางคณะศิษยจึงไดนิมนตกลับวัดอุดมคงคาคีรีเขต หลังจากหลวง
ปูกลับวัดไดไมกี่วัน ก็มีอาการอาเจียน ฉันอาหารและน้ําไมได ปสสาวะนอย และไดละ
ทิ้งขันธไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2525
กอนมรณภาพไมกี่วัน สังขารรางกายของหลวงปูทรุดโทรมาก บรรดาศิษยตาง
วิตกไปตามๆ กันและปลงใจวา หลวงปูไมรอดแน ยิ่งไดเห็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลา
ความทุกขเวทนาที่หลวงปูไดรับอยางแสนสาหัส ศิษยทุกคนกลั้นน้ําตาไวไมได หลวงปู
ทราบดีในเรื่องนี้ จึงไดตั้งปญหาถามคณะศิษยที่คอยเฝาดูอาการอาพาธอยูโดยรอบใน
ขณะนั้น เพื่อเปนการเตือนสติวา "อยากเปนไหมละ อยางนี้" ชวงเปนคําถามที่ประทับใจ
เสียจริงๆ
ธรรมโอวาท
หลวงปู จิตฺตคุตฺโต เปนพระนักปฏิบัติที่มั่นคงอดทนเปนเลิศรูปหนึ่ง ชองทํา
มากกวาพูด บทโอวาทเทศนาสั่งสอนตางๆ จึงไมคอยมี ทานอุดมคติอยูวา "มีชื่อบอยาก
ใหปรากฏมียศบอยากใหลือชา" ศีลขอหาเปนขอที่หลวงปูย้ําเนนตลอดมา หลวงปูมักจะ
ใหโอวาทใหพรวา "อยาสิเอาพระรัตนตรัยไปกินเหลา เดอ" "ใหสําบายๆ เดอ" "ใหอยูดมี ี
แฮง เดอ"
เนื่องจากหลวงปูไมเปนพระนักพูดนักเทศนที่ดี แตสอนคนอื่นแลวตนเองไม
ปฏิบัติตามดวยเหตุนี้จึงไมสามารถจะนําบทเทศนาสั่งสอนมาลงใหเปนเรื่องเปนราวได

เหมือนอยางที่เห็นโดยทั่วไป แตก็พอสรุปโอวาทที่หลวงปูเคยพร่ําสอนบรรดาสานุศิษย
อยูโดยมากไดดังนั้น
- ใหพากันวางความตาย อยาเสียดายความมี ตูคัมภีรใหมอยูในกายเฮานี่ (ใหพา
กันวางความตายอยาเสียดายความมั่งมี ตูพระไตรปฎกอยูในกายของเรานี้)
- ใหพากันพายเฮือขวมทะเลหลวงใหมนฝง อยาสิกลับตาวปนนํา พั่วหมากแบง
ดง (ใหพากันกายเรือขาวทะเลหลวงใหรอดฝง อยาไดกลับมาวนเวียนอยูกับวัฏฏ
สงสาร)
- ใหภาวนาวา ตายๆ ผีกะยาน บกลามใกลดอก (ใหภาวนาวา ตายๆ ผีก็จะกลัว
ไมกลาเขามาใกล)
- หมอบๆ เขาหัวเทางายาง ยางโยงๆ หัวแทบขี้ดิน (คนพาลถึงจะทําเปนออนนอม
ถอมตนอยางไร เขาก็รูวาเปนคนพาลอยูนั่นเอง หรือไดแกคนที่เคารพแตกายสวนใจไม
เคารพ สวนคนดีมีความเคารพ ถึงแมจะคุยโวไมเคารพ แตใจนั้นเคารพอยู)
- มีดพราโตควงแบกทวมหู คนมันบางทอคูคันตอน ซุยซําซะ ลากขี้ดินจํากน
(คนผูมีอาวุธคือปญญาหรือศีลธรรมอันยิ่งใหญ ถึงแมวาจะแสดงตนวาไมดีอยางไร เขาก็
รูวาเปนคนดีอยูนั่นเอง)
- คนสามบานกินน้ําสางเดียว เที่ยวทางเดียว บเหยียบฮอยกัน (คนสามหมูบานดื่ม
น้ําจากบอเดียวกัน เดินบนเสนทางเดียวกันแตไมเหยียบรอยเทากันหมายถึง คนทุกวันนี้
ดื่มน้ําจากแหลงเดียวกันคือ น้ําประปา และการเดินทางทุกวันนี้ใชรถยนตไมมีรอยเทาให
เห็น)
- อยางไดมัวเมาหมนนําดวงดอกไขเนา เมานําพั่วหมากหวามันสิชาค่ําทาง
(อยาไดมัวเพลิดเพลินอยูกับดอกไมหอมในปา หรือลูกไมในปา จะทําใหชักชาไปไมถึง
ที่หมาย หมายถึงอยาไดมัวเพลินอยูในกามารมณ จะทําใหเราชักชาไมพนวัฏฏสงสาร)

- ลิงกับลิงชิงขึ้นตนไม บัดสิไดแมนบักโกกนาโถ (เมือ่ ลิงทั้งหลายแยงชิงกันขึ้น
ตนไม ตัวที่แยงไดเปนตัวที่มีความคลองแคลววองไว กวาเพื่อน)
- นักปราชญฮูหลง หงสทองถึกบวง ควายบักตูตื่นไถ (นักปราชญยงั มีโอกาส
พลาด หงสทองยังมีโอกาสติดบวง และควายที่คุนกับไถก็ยังตื่นไถได หมายถึงบุคคลผู
รูจักบาปบุญแลวยังหลวงทําความชั่วได บุคคลผูมีสติก็ยังขาดความระมัดระวัง และ
บุคคลที่เปนผูรูแลวยังเปนพาลได)
- อยาพากันเที่ยวทางเวิ่งเหิงหลายมันสิค่ํา เมานําพั่วหมากหวามันสิชาค่ําทาง
(อยาพากันเถลไถลออกจากทางตรงเดี๋ยวจะมีค่ํากอน อยามัวเพลินกับผลไมปาจะทําให
ชักชามือค่ําในระหวางทางได)
- พุทโธ พุทโธ หัวใจโตกะรักษาบได (รูจักแตพุทโธ พุทโธ แตไมรูจักจิตใจของ
ตัวเอง)
- ศีลมีมากมายหลายขอ บตองรักษาเหมิดทุกขอดอก รักษาแตใจเจาของอยาง
เดียวใหดีทอนั้น กาย วาจา กะสิดีไปนํากัน (ศีลมีมากมายหลายขอ ไมตองรักษาหมดทุก
ขอหรอก รักษาแตใจตัวเองอยางเดียวใหดีเทานั้น กายวาจาก็จะดีไปดวยกัน)
ปจฉิมบท
หลวงปูผางเปนพระสงฆผูมีจิตใจเมตตาอยูเสมอ ทานบําเพ็ญพรหมวิหารธรรม
เมตตาบารมีของทานนี้เปนกระแสธรรมที่นุมนวลเยือกเย็น ในวัดอุดมคงคาคีรีเขต มีบึง
เปนที่อาศัยของจระเขอยูแหงหนึ่ง ทราบวามีอยูหลายตัว บางคราวน้ําปาหลากมามาก ทํา
ใหจระเขหนีไปอยูในถิ่นอื่น หลวงปูตองตามไปบอกใหกลับมาเฝาวัดที่บึงแหงเดิมและ
จระเขก็กลับมาจริงๆ ดวย เลากันวา วันที่หลวงปูมรณภาพ จระเขลอยไปทางดานเหนือ
ของบึงและรองเสียงดังอยูเปนเวลานาน คลายจะบอกใหรูวา หลวงปูจะจากพวกเราไป
แลว และเปนการแสดงถึงความอาลัยอาวรณของสัตว คราวหนึ่งไดมีการสรางกุฏิในบึง

ดังกลาว พวกชางไมกลาลงไปปกเสาในน้ําเพราะกลัวจระเข หลวงปูตองลงไปยืนแชใน
น้ํา คอยไลไมใหจระเขเขามารบกวนพวกชาง เมื่อถูกถามวาไมกลัวจระเขหรือ หลวงปู
ตอบวาเลี้ยงมันมาแตเล็กแตนอยจะไปกลัวมันทําไม อีกเหตุการณหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึง
พลังเมตตาของหลวงปูคือ หลายครั้งที่เกิดเหตุไฟปาใกลกับบริเวณวัดบรรดาสัตวปา
นานาชนิดกระเสือกระสนหนีไฟเขาไปอาศัยในเขตวัด สวนพวกที่หนีไฟไมทันเพราะ
หมดกําลังและยังออนก็ถูกไฟไหมตายเปนกองอยางนาเอน็จอนาถ หลวงปูยอมเห็น
เหตุการณโดยตลอด ดวยพลังแหงเมตตาธรรมที่มีอยูในใจเปนเหตุใหหลวงปูตองอด
อาหารเปนเวลาหลายวัน เขานั่งสมาธิเพื่ออุทิศกุศลผลบุญใหแกสัตวที่ถูกไฟไหมตาย
หลวงปูผางเปนพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ทานเปนผูมี
จิตใจเขมแข็งแกกลามาก ปฏิภาณไหวพริบเฉียบแหลม อีกทั้งวาจาของทานที่พูดออกมา
ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เปนจริงดังคําพูดของทานเสมอ มีเรื่องเลามากมายที่เกี่ยวของกับไหว
พริบปฏิภาณของหลวงปู เชน มีครั้งหนึ่งมหานอยเปนชาวอําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกนมีนิสัยชอบถามปญหาธรรมกับพระสงฆอยูเปนประจํา วันหนึ่งไดไปนมัสการ
หลวงปูที่วัด แลวถามหลวงปูวา "เขาวาพระกัมมัฏฐานถือธุดงควัตรอยางหลวงปู ไมรับ
เงินรับทองแลใชจายรูปยะ วัตถุอนามาสดวยมือตนเองใชไหม? " หลวงปูมองดูหนา
มหานอยแลวถามกลับวา "ถามทําไม? " มหานอยตอบ "ก็อยากรูสิหลวงปูถึงถาม"
หลวงปูตอบ "ก็ใชนะสิ" มหานอยพูดตอวา "นั่นก็แสดงวา หลวงปูไดบรรลุธรรมเปน
อรหันตหมดความอยากแลวใชไหม" หลวงปูตอบวา "เอา จะพูดไปอะไรปานนั้น ตอง
เปนอรหันตเทานั้นเหรอจึงจะไมจับเงิน จับทอง พระคนธรรมดาไมจับไมไดหรือ" มหา
นอยพลามตอไปอีกวา "ผมถามหลวงปูเพื่อตองการทราบวา หลวงปูไมรับเงินทองของอ
นามาสนั่นนะ เพราะหมดความอยากแลวใชไหมผมถามอยางนี้" หลวงปูตอบวา "ไมรับ
เฉยๆ นี่แหละมันจะเพราะอะไร"
หลวงปูสอนไมใหเชื่อมงคลตื่นขาว ไมใหเชื่อถือฤกษยาม แมวาในปจจุบันการถือ
ฤกษยามนับเปนเรื่องสําคัญ จะเดินทางประกอบธุรกิจ ขึ้นบานใหม และอะไรหลายๆ
อยาง ตองมีฤกษถาถูกวันอุบาทว โลกาวินาศ วันลอย วันจม แลวตองงด ควรเปนวัน
ธงชัย วันอธิบดี และวันฟู จึงจะเปนมงคล มีครั้งหนึ่งคุณนายทานหนึ่งมากราบหลวงปู
ปรารภถึงวันเปดรานเพื่อประกอบธุรกิจการคา คุณนายถามหลวงปูถึงวันที่จะเปนมงคล

สําหรับการเปดราน หลวงปูก็บอกวาดีทุกวัน เปนพรุงนี้ไดยิ่งดี คุณนายแยงวา วันพรุงนี้
เปนวันโลกาวินาศ หลวงปูบอกวาไมเคยไดยินวันโลกาวินาศเคยไดยินแตวันอาทิตยวัน
จันทร คุณนายก็เลยเรียนหลวงปูวา "เขามีมานานแลวหลวงปู วันธงชัย วันอธิบดี วันฟู นี่
ถึงเปนมงคลเจาขา" หลวงปูก็เลยถามวา แลววันนี้ละวันอะไร ก็ไดคําตอบจากคุณนายวา
เปนวันฟูแตรานไมเรียบรอยก็เลยเปดไมทัน หลวงปูจึงบอกใหคุณนายลองโยนกอนหิน
ลงไปในที่ลางเทา แลวหลวงพอก็ถามวา แลวกอนหินมันฟูไหม ไดคําตอบวา "จม"
หลวงปูจังสั่งสอนวา "ที่วาวันฟู มันทําไมจึงไมฟู นี่แหละมันฟูไมจริง" นี่แสดงใหเห็น
ถึงปฏิภาณไหวพริบในการสอนธรรมะของหลวงปู สอนใหเห็นของจริง ใหรูชัดวาทุก
สิ่งทุกอยางประกอบดวยเหตุและผล หินเปนวัตถุที่จมน้ํามันก็ยอมจะจมน้ํา ไมวาจะเปน
วันลอยวันฟู ทานชี้ใหเห็นวาวันเดือนป ก็เปนกาลเวลาไมมีผลตอความเปนอยูความ
เจริญรุงเรืองของเรา แตการกระทําของเราตางหากที่จะมีผลตอตัวเราเอง
อนุสรณสถานที่สําคัญที่สุดของหลวงปูผางคือ วัดอุดมคงคาคีรีเขต ซึ่งไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมายทุกประการตั้งแตป พ.ศ.
2523 นับเปนเกียรติประวัติอันสูงสงที่ควรภาคภูมิในและนาอนุโมทนาเปนอยางยิ่ง
หลวงปูไดทําการบุกเบิกกอสรางวัดแหงนี้ตั้งแตยังเปนปาดงดิบมีสัตวรายชุกชุม ภูตผี
ปศาจคอยรบกวน และยังเปนปาสงวนแหงชาติดวย เนื่องจากหลวงปูมีควาทรหดอดทน
ความเปนผูมั่นคงในการปฏิบัติยากที่จะหาผูเทียมได และดวยคุณธรรม บารมีที่ทานได
บําเพ็ญมา จึงสามารถยกระดับสํานักสงฆแหงนี้ใหสูงสงเรื่อยมาโดยลําดับ โดยที่ทาง
ราชการไดเห็นความสําคัญมีศรัทธาเลื่อมใสไดตกลงกันที่สํานักสงฆออกจากปาสงวน
แหงชาติอนุญาตใหเขาทําประโยชนเนื้อที่ถึง 580 ไร
ภายในวัดอุดมคงคาคีรีเขต หลวงปูผางไดสรางเจดียถ้ํากงเกวียนขึ้นมาในป พ.ศ.
2512 เพื่อเปนที่บําเพ็ญกิจ โดยสรางไวบนไหลเขาบริเวณเปนลานหินขนาดใหญ
ตอมาในป พ.ศ. 2513 หลวงปูไดสรางเจดียกูแกว ซึ่งอยูหางจากศาลาใหญราว 90
เมตรเทานั้น และหลวงปูใชที่แหงนี้บําเพ็ญกิจเพราะอยูใกลศาลาใหญซึ่งเปนศูนยกลาง
ของวัดสะดวกแกหลวงปูในการขึ้นลงเพราะชรามากแลว ตอมาในป พ.ศ. 2518 ได
กอสรางองคพระเจดียใหญ ฐานวัดโดยรอบ 100 เมตร สูง 28 เมตร สวนลางและบน
ขององคพระเจดียเปนบัวค่ําบัวหงายประดับลวดลายไทย ลงรักปดทองและติดกระจก

พื้นในองคเจดียปูดวยหินแกรนิตสีดําจากประเทศอิตาลี สวนที่เปนยอดขององคพระ
เจดียนั้น ใชโมเสดสีทองจากประเทศอิตาลี เปนวัสดุกอสราง สวนบนสุดเปนยอดฉัตร
ทําดวยโลหะปดทองชั้นบนสุดขององคพระเจดียเปนที่สําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ขางลางสรางเปนที่เก็บพิพิธภัณทของหลวงปู ภายในองคเจดียไดประดิษฐานพระพุทธ
ชินราชเปนองคพระประธานและรูปเหมือนขนาดหลวงปูเสาร กนฺตสีโล และหลวงปูมั่น
ภูริทตฺโต ซึ่งเปนอาจารยของหลวงปูผางทั้งสองรูป

