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เมื่อประมาณปลายป พ.ศ. ๒๔๙๑ หลังจากเสร็จสิ้นการรับกฐินแลว อาตมามีความ
ตั้งใจมุงมั่นที่จะลาสิกขากลับไปใชชีวิตเปนเพศฆราวาส ตั้งใจที่จะไปลาพระอุปชฌายขอให
ทานสึกให แตเมื่อถึงเวลาเขาจริง ๆ แลว อาตมาก็เขาไปกราบหลวงพอชอ ไปถึงก็บอกความ
ประสงคกับทานตรง ๆ เลยวา “หลวงพอครับ กระผมมาขอลาสึก ขาดจากสภาพการเปน
พระภิกษุ” แตในวันนั้นพอดีทานมีกจิ นิมนตตองรีบไปฉันเพล ทานจึงถามอาตมาวา “สึกแน
หรือพระจรัญ ไมเปลี่ยนใจอยูตอนะ” อาตมาก็เรียนทานวาตองการสึกแนนอน
จากนั้นอาตมาก็กราบลาทานมาที่กุฏิ เมือ่ เขาไปขางในกุฏิ อาตมาก็เกิดงวงเหงา
หาวนอนขึ้นมาเฉย ๆ มันคลาย ๆ ครึ่งหลับครึ่งตื่น ลืม ๆ หลง ๆ ไปหมด นอนอยูตรงนั้นเอง
พลันหูก็ไดยินเสียงประหลาดแววมาที่หูเหมือนมาพูดที่ริมหูวา “สึกไปหาอะไรกันเลา นะโม
ยังไมไดเลย นะโมไดแลวสึกก็ไมนาเสียดาย” อาตมาก็นึกคานขึ้นมาในใจวา “นะโมสวด
ไดจนคลองตั้งแตยังเปนเด็ก ๆ แลว สวดมาตั้งแตอยูโรงเรียนแลว” ก็คิดไปอยางนี้ แตก็ยัง
ตอบไมถูกวา นะโมคืออะไร อาตมาก็จิตใจพะวาพะวัง เกิดใจคอไมคอยดีแลว เสียงประหลาด
นี้เปนเสียงอะไรกัน เจาของเสียงคือใครอยูที่ไหน (ในภายหลังหลวงพอบอกกับศิษยานุศิษย
ของทานวา มาทราบทีหลังวา เสียงนั้น คือเสียงของหลวงพอดํา พระอาจารยในปาผู
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูตาง ๆ ใหกับทานในเวลาตอมา)
สักพักเสียงประหลาดนั้นก็ดังขึ้นมาอีกวา “นี่ คุณสึกก็ไมเปนไร งายนิดเดียวไมยาก
อะไรนักหนา แตขอถามวาพุทธคุณไดหรือยัง ธรรมคุณไดหรือยัง สังฆคุณไดหรือยัง” ในตอน
นั้นอาตมาจําไดวา นึกโมโหในใจวา เอะ! เสียงบา ๆ บอ ๆ นี้อยูที่ไหน พุทธคุณเราก็ทองได
หมดแลว อิติปโสเราก็คลองปาก แตก็อาจจะไมคลองใจก็เปนได แตเมือ่ เสียงประหลาดนี้ดัง
เตือนมา ทําใหอาตมานึกถึงคําโบราณที่วา ถาจิตใจไมดีแลวอยาสึก ถาสึกออกไปแลวจะเปน
คนสุก ๆ ดิบ ๆ เอาดีไมไดแลวจะเปนคนบาบอคอแตกไป อาตมาจึงเลือ่ นการสึกออกไป
จากนั้นอาตมาตั้งใจจะทองเที่ยวปาไปเรื่อย ๆ สักพักกอนแลวคอยกลับมาสึกภายหลัง
เมื่อเก็บสัมภาระเรียบรอยแลว อาตมาก็เดินทางมาลพบุรี ซือ้ ตั๋วรถไฟจะไปพิษณุโลก มุงหวัง
ไวอยางนั้น แตพอรถไฟแลนมาถึงบานหมี่ก็เกิดเครื่องเสียกะทันหัน จอดซอมอยูนานก็ไม
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เสร็จ อาตมาก็ไดยินคนในตูนั้นเขาคุยกันวา “แหม! รถไฟมาเสีย เสียเวลาจังเลย จะไป
นมัสการหลวงพอเดิมสักหนอยไมนามีอุปสรรคเลย” เมื่ออาตมาไดยินคําวาหลวงพอเดิม ก็
เกิดความสนใจขึ้นมาทันที เคยไดยินแตชื่อ ไมรูวาทานอยูที่ไหน จึงถามเขาไปวา “หลวงพอ
เดิมทานอยูที่ไหนหรือโยม” เขาก็ตอบมาวา “หลวงพอเดิมทานอยูวัดหนองโพ ตองลงรถ
ที่สถานีหนองโพ แลวเดินเทาไปที่วัด ถาทานตองการไปนมัสการก็ลงรถที่นั่นพรอม
กับพวกเราก็ได” อาตมาตอบตกลง เหมือนกับปาฏิหาริย พออาตมารับปากโยม รถไฟก็ติด
เครื่องเปดหวูดออกเดินทางตอไปได
ใจจริงแลวทีอ่ าตมาตั้งใจไปหาหลวงพอเดิมนั้น เพราะตั้งใจจะไปใหทานสึก และก็จะ
ขอคาถาใหผูหญิงรักซักบทหนึ่ง นิสยั ไมดี
ตลอดเวลาที่เดินทางมา อาตมาก็คิดแตเรื่องสึก จนกระทั่งมาถึงประตูวัดหนองโพ
ญาติโยมก็นิมนตใหเดินไปขางหนา ใหไปนมัสการหลวงพอเดิมกอน
เมื่ออาตมาไปถึงกุฏิของทาน ภาพทีไ่ ดเห็นคือ หลวงพอเดิมซึ่งทานอายุมากแลว ทาน
นั่งตัวตรง เปนสงา รูปรางทานดูสูงใหญแบบคนโบราณ ผิวขาวมีรัศมีผองใส ผิวหนังเหี่ยวยน
ไปทั้งตัว นัยนตาของทานดูเปลงแวววาวแจมใสไมเหมือนตาคนแกทั่ว ๆ ไป ดูมีพลังมีอํานาจ
มีความดึงดูด เมื่อมองประสานกันแลว ทําใหรูสึกยําเกรงเปนที่สุด แลวที่ขางฝามีกระบี่
กระบอง ซึ่งทานใชหัดเด็กวัด ในภายหลังทานไดบอกกับอาตมาวา สมัยกรุงศรีอยุธยาคนจะ
ไปเปนทหารตองเขาวัด วัดเปนมหาวิทยาลัยกอน เรียนเพลงกระบีก่ ระบอง เรียนอักษร
ศาสตร เรียนภาษาขอม เรียนภาษาบาลี เสร็จแลวก็สึกลาจากสิกขาไป ก็ไปสมัครเปนทหาร
เกงเพลงกระบี่ เกงเพลงกระบอง ถึงจะเปนทหาร แตเปนทหารจะตองไปสอบลองหนาพระที่
นั่งกอน ลองเพลงกระบีก่ ระบองใหดู ไมงั้นไมรบั เปนทหาร เดี๋ยวนี้ไลเลย ไลเปนทหารหมด
จําใบดําใบแดงไปตามเรื่อง มันคนละยุคคนละสมัย
อาตมากมลงกราบเบื้องหนาทานดวยความเลื่อมใส นี่หรือหลวงพอเดิมแหงวัดหนอง
โพที่ผูคนนับถือ ชราภาพปานนี้แลวยังสอความเขมขลังและพลังอํานาจในตัว เปนเพราะอะไร
กันหนอ หรือเปนเพราะทานมีศีลและภาวนา ตลอดจนทานมีบารมีอันสูงคอยเปนตบะเดชะ
อยู ในตอนที่อาตมาไดพบกับทานนั้น หลวงพอเดิมทานไปไหนมาไหนไมถนัดแลว ตองเอา
เกวียนเล็ก ๆ มาใหทานนั่ง แลวก็ลากไปตามทาง ทานชราภาพจริง ๆ แตไมยอมหยุดกิจ
นิมนตและการรับแขก ศิษยก็ไมกลาขัดใจทาน เพราะทานสั่งไววา ทานจะสงเคราะหญาติ
โยมจนวาระสุดทายของชีวิตทาน
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คําพูดประโยคแรกที่ทานถามอาตมาดวยน้ําเสียงอันแจมใสกังวานของทานวา “คุณมา
จากอารามไหนกัน” อาตมาก็ตอบทานพรอมทั้งแจงความจํานงที่คิดจะมาขอใหทานสึกให
ทานก็ตอบอาตมาวา ขอใหอาตมาอยูที่วัดกับทานไปกอน สวนเรื่องการสึกนั้นคอยคุยกัน
ภายหลัง
อาตมาเมือ่ ไดอยูกับทานก็มีโอกาสไดใกลชิดกับทาน ไดไปนวดเฟนใหหลวงพอเดิม
คลายเมื่อยในตอนกลางคืน พอรุงเชา อาตมาก็ไดพบเรื่องประหลาดของหลวงพอเดิม คือ
หลวงพอเดิมทานจะฉันขาวตมในตอนเชา ทานฉันอาหารแข็งไมไดแลวในตอนนั้น พอฉัน
เสร็จเขาก็พยุงทานมานั่งเขาที่ พอสาย ๆ หนอยผูคนก็ทยอยกันมาจากทุกสารทิศ มา
นมัสการทาน ทานก็จะเปาหัวใหอยางแรงทุกคน เปาจนนากลัวจะเปนลม เพราะหมดแรง แต
หลวงพอก็เปาอยางนั้นแหละ “เพีย้ ง ดี เพี้ยง ดี”
บางคนก็ไปเชาแหวนลงถมบาง มีดหมอบาง เหรียญบาง รูปหลอบาง แลวแตจะ
ตองการ เมื่อมาถึงหลวงพอก็จะเปากํากับใหเขา เขาก็เอากลับไปบานกัน บางคนก็เอา
นางกวักงาชางไปคาขายวากันวุนไปหมด แตผูคนก็มาไมไดขาดสาย วันทั้งวันเห็นแตมีคนมา
หาหลวงพอ ลูกศิษยของทานก็ไดแตมองตาละหอย เพราะหวงในสังขารขันธของทาน
พอตกกลางคืน อาตมาก็อดใจไมได พอนวดใหทานก็ถามทานตรง ๆ เลยวา “หลวง
พอครับ อายเพี้ยงดี เพี้ยงดีของหลวงพอมันดีจริงหรือครับ” ทานก็ตอบอาตมาวา “ดี
อยางไรฉันบอกเธอเดีย๋ วนี้ไมได ตองอยูกับฉันตอไปจึงจะรูดี”
พออาตมาพูดถึงเรื่องการสึก หลวงพอเดิมมักจะกระแอมดัง ๆ คลายจะดุ อาตมาก็
เลยไมไดสึกตองอยูตอ ไป อาตมาสังเกตเห็นดานนอกของกุฏิหลวงพอเดิม จะมีปพาทย และ
มีดาบ มีกระบี่กระบองสําหรับตอสูแ ละรํา อาตมาเปนคนไมชอบเก็บความสงสัย ก็เลยถาม
ทานตรง ๆ ในคืนตอมาวา “ดาบเอย กระบี่เอย หลวงพอมีไวทําไมกัน หลวงพอใชของ
พวกนี้ไดหรือหลวงพอ” หลวงพอเดิมทานหัวเราะ แลวกลาววา “ชาไว ชาไว เธอเปน
ผูเยาวบวชแคพรรษาเดียวก็เรงรอนจะสึก ฉันจะเลาอะไรใหฟง ฟงแลวก็คิดตามไป
นะ”
“วัดในสมัยโบราณครั้งกระโนน เปนแหลงรวมสรรพวิชา เรียกวันวา สํานักทิศา
ปาโมกขเชียวนะจะบอกให บางแหงก็เรียกตักสิลา ดังนั้นผูที่เขามาในวันนั้น จึงไมได
เขามาทําบุญอยางเดียว แตเขามาศึกษาหาความรูกับพระในวัดดวย”
อาตมาก็ถามทานตอไปวา “บวชพรรษาเดียว กับ หลายพรรษามันแตกตางกัน
อยางไร” หลวงพอเดิมทานก็หัวเราะ แลวอธิบายวา
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“บวชสามพรรษานะ เขาวาไดปริญญาตรี เจ็ดพรรษาปริญญาโท สิบพรรษา
ปริญญาเอก บวชพรรษาเดียวสองพรรษายังเปนทิดไมได รูไหมละ ทิด มาจากคําวา
บัณฑิต”
แลวทานก็ชี้ไปที่ชุดสําหรับแตงบวชนาคของวัดหนองโพ
เห็นเปนเสื้อครุยแบบ
ปริญญา แลวก็มีมงกุฎแบบตะลอมพอก พรอมอยูสําหรับใหพอนาคใสดูสวยงาม แลวทานก็
อธิบายตอวา “คนเราเปนฆราวาส เปนหนุมมันสุก ๆ ดิบ ๆ แลวมาบวชเปนพอนาคก็
ตองเปนเทวดา คือสวนชุดตะลอมพอกอยางนั้น เรียกวาเปนเทวดา ไมใชมนุษย
ธรรมดาแลว เพราะจะเปนสงฆเปนบัณฑิต พอเขาไปอยูหนาอุปชฌายก็เปนพรหม
แลว ทีนี้พอบวชเสร็จแลวสึก บางคนแทนที่จะเปนบัณฑิตหรือเปนทิด ก็กลับ
กลายเปนเดรัจฉานไปเสียทันตาเห็น”
อาตมาก็ถามทานวา “เปนเดรัจฉานไดอยางไรครับ”
ทานตอบวา “เปนซีทําไมจะไมเปน ก็พอสึกตอนเชา ก็กินเหลาเมาเย็นหยําเป
อยางนี้ เรียกวาบวชไมไดประโยชน ซ้ําแลวกลายเปนเดรัจฉานไป”
นี่คือแนวความคิดของหลวงพอเดิม ทานเกลียดคนกินเหลา เกลียดพวกบวชแลวสึก
ออกไปเปนคนชั่ว เปนขี้เหลา คนที่รักหลวงพอก็จะไมกินเหลากินยาใหหลวงพอทานไมสบาย
ใจ
และอีกเรื่องหนึ่งที่ทานไดเลาใหอาตมาฟงวา “เธอฟงไวนะ สมเด็จพระบรมศาสดา
ของเรา เมื่อเทานเปนเจาชายสิทธัตถะแหงกรุงกบิลพัศดุนั้น ทรงเลาเรียนเชี่ยวชาญ
ในวิชาการทุกดาน ไตรเวทก็ทรงเชี่ยวชาญ การใชศรชัยไปจนถึงตําราพิชัยสงคราม
ตาง ๆ เรียนการปกครองคนหมูมาก แตแลวก็ทรงไดพระสติวา วิชาหนึ่งที่ไมไดเรียน
ก็คือ วิชาการพนจากกองทุกข การเวียนวายตายเกิด จึงทรงออกแสวงหาความหลุด
พนเปนพระบรมศาสดาในที่สุด”
อาตมาฟงแลวก็เกิดสติขึ้นมาวา หลวงพอเดิมองคนี้ ทานมิไดเกงแตเพียงวิชาอาคม
เพี้ยงดี เพี้ยงดี แตอยางเดียว แตทานยังมีธรรมที่ลึกซึ้งและกินใจ สําหรับสั่งสอนผูคนแมแต
ตัวของอาตมาเองที่ตองการจะสึก ยังไมอาจสึกไดเหมือนที่ตอ งการ
หลวงพอก็เลาเรื่องในสมัยบารณตอไปอีกวา “วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นสอบ
อะไรบาง ก็สอนวิชาราชบุรุษ กฎหมายนิติศาสตรตาง ๆ เศรษฐศาสตร
ศิลปหัตถกรรม เรียนเวชศาสตร เรียนดนตรีดีดสีตีเปาตาง ๆ พระสมัยนั้นสอนได
ทั้งนั้น ทั้งยังมีตําราพิชัยสงคราม ฤกษผานาทีตาง ๆ วิชาราชบุรุษนั้นก็คอื วิชา
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รัฐศาสตร การปกครองตนเองและผูอื่น เขาวัดตองปกครองตัวได ตองอยูรวมกับคน
อื่นได มีระเบียบวินยั สามารถเอาไปใชในชีวิตฆราวาสได”
สวนในเรื่องกระบี่กระบองของทานนั้น ทานไดเลาวา “กระบี่กระบองคือหัวใจของ
การรบ และตอสูเพื่อปกปองแผนดินไทย เปนลูกผูชายตองเปนทหาร วัดหนองโพมีดี
ทางกระบี่กระบอง สวนวัดอื่น ๆ ในสมัยนั้นก็เกงไปแตละดาน อักขระบาง การสราง
เครื่องรางของขลังบาง ดนตรีบาง ก็แลวแตใครอยากเรียนอะไรก็ไปเรียนกัน ดังนั้น
วัดจึงเปนตักสิลาโดยแท สมัยกอนโรงเรียนแบบปจจุบันไมมี พอแมก็ตองคอยดูวาวัด
ไหนเกงทางไหนก็พาลูกไปเรียน เรียนจบแลว ถายังไมพอก็ไปเรียนตอที่วดั อื่น นี่
แหละวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนสํานักเรียนดวยเหตุนี้”
สมภารองคแรกของวัดหนองโพนั้น ทานเปนขุนศึกคูพระทัยคนหนึ่งในจํานวนหาคน
ของพระยาตาก ซึ่งทานเดินทางจากเมืองตากเขาสูกรุงศรีอยุธยา พรอมกับพระยาตากเพื่อ
เขามารับตําแหนงเจาพระยาวชิรปราการ ไปครองเมืองกําแพงเพชร แตเมื่อพมาเขาลอมกรุง
ศรีอยุธยาไวทุกกาน พระยาตากทานก็ตองรวมตอสูกับพมาขาศึกตอไป
ในภายหลังเมื่อมีชัยชนะ พระยาตากไดรับการสถาปนาเปนพระบาทสมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรี ทานอาจารยองคแรกแหงวัดหนองโพ ทานก็ถวายบังคมลาออกจากการรับราชการ
เพราะเห็นวาไดฆาขาศึกมามากแลว ฆาคนมาก็มากแลว จะขอบวชในพระบวรพุทธศาสนา
ตอไป พระยาตากทานก็อนุญาต ทานจึงเดินทางมานครสวรรคแลวอุปสมบทเปนพระภิกษุ
แลวไดมาฟนฟูวัดหนองโพ วัดหนองโพจึงมีการสอนวิชากระบี่กระบอง และวิชาดาบ ในการ
เรียนวิชานั้นก็ไมใชเรียนกับแบบธรรมดา ๆ คนที่จะเขามาเปนนักรบชัน้ แนวหนาชัน้ ขุนศึก
นั้นตองศึกษาอักขระ ภาษาตาง ๆ ไปจนถึงตําราพิชัยสงคราม และตองบวชเรียนวิปสสนา
กรรมฐานเพือ่ ฝกรากฐานของจิตใจเสียกอน แลวจึงเรียนเพลงอาวุธกัน
อาตมายังไดเห็นเขาโกนจุกกันขางวัดหนองโพ หลวงพอเดิมทานเห็นอาตมาเปนพระ
บวชใหมก็ถามวา “สวดไดไหมละ จะไดไปสวดมนตดวยกัน” อาตมาก็ตอบวาไดขอรับ
กระผมสวดได ทานก็ใหไปดวย พอพระสวดเสร็จ เขาก็ใหปพาทยวงของวัด บรรเลงเพลง
แบบการตอสู แลวก็มเี ด็กวัดหนองโพแตงตัวทะมัดทะแมง มารํากระบี่กระบองตีกันอยาง
คลองแคลววองไว คาบูชาครูก็คราวละหกบาท ใสพานพรอมดอกไมธูปเทียน เงินคายกครูนั้น
หลวงพอเดิมทานก็แบงใหเด็ก ๆ ตามแตฐานะ สําหรับเอาไวเรียนหนังสือกันตอไป
ลิเก ที่วัดหนองโพก็มีการสอน อาตมากลาพูดไดวา วัดหนองโพมีลิเก หลวงพอเดิม
ทานเอามาหัดใหมีอาชีพกัน ก็เมื่อมีวงปพาทยมันก็ตองมีลิเก ครูที่โรงเรียนก็จัดเด็กที่ยากจน
มาหัดเลนลิเกเลี้ยงตัวเองไปตามอัตภาพ และไมแตลิเกนะ เพลงฉอย เพลงเกี่ยวขาว หลวง
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พอเดิมทานก็สอนใหเปนจนหมด เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไวไมใหสูญหาย หลวง
พอเปนนักอนุรักษของโบราณ โดยสายเลือดทีเดียว
ทีนี้เมื่ออาตมาอยูวัดหนองโพนานวันเขา เรื่องจะสึกก็ยังคิดอยู พอเห็นวาสมควรแก
เวลา เลยคลานเขาไปหาหลวงพอแลวก็กราบเรียนทานเพื่อจะขอลาสึกอีกครั้ง ทานก็จอง
มองดูอาตมาแลวพูดขึ้นวา “หยุดไวกอนคุณ อยาเพิ่งมาสึกตอนนี้ มันยังไมถึงเวลา”
เมื่อไดยินดังนี้ อาตมาก็ไมกลาพูดเรื่องสึกตอไป แตก็คิดวาไหน ๆ ก็จะสึกแลว ควร
อยูเรียน และขอคาถามหานิยมสีผึ้งกอนดีกวา จะไดจีบผูหญิงไดงาย ๆ มีเมียสวย ๆ อาตม
จึงกราบเรียนทานวาอยากไดคาถามหานิยมอยางเด็ดขาดสักบท ที่สีปากดวยสีผึ้งแลวผูหญิง
เดินตามตอย ๆ
หลวงพอเดิมทานก็หัวเราะ และสั่งใหอาตมาไปหากระดาษดินสอมาใหทาน แลวทาน
ก็จดคาถาให เปนคาถาสารพัดนึกจดกันไมหวัดไมไหว จดเสร็จทานก็บอกใหเอาไปทอง ทาน
ใหคาถามามากมาย จนอาตมาไมตองไปขอคาถาทานเพิ่มอีก ก็มัวแตทองคาถาจนลืมเรื่อง
สึกไปเลย นี่เปนกุศโลบายของหลวงพอเดิมทาน ทานดัดหลังแกลําอาตมาเอาเสียจนเซอไป
เลยทีเดียว
ทีนี้เมื่อทองหลักเขา อาตมาก็เกิดความสงสัยวา คาถานี้ใชอยางไร จนกระทั่งวันหนึง่
เห็นหลวงพอเดิมทานกําลังเปาหัวศิษยวา “เพีย้ งดี เพีย้ งดี” ไมเห็นทานทองคาถาสักบท
อาตมาก็คิดวา เอาละเปนไงเปนกัน ใหเราทองคาถาเสียยืดยาว แตพอถึงคราวทานเองกลับ
ไมทอง ใชปากเปาเพี้ยง ๆ เทานั้นเอง ก็เลยตองถามทานวา “หลวงพอใหคาถากระผมไป
ทองมากมาย ผมก็ทองกะวาจะดีใหได แตพอเห็นหลวงพอเปา เพี้ยงดี เพีย้ งดีใหกับ
คนอื่น ไมเห็นหลวงพอทองคาถาอะไรเลย แคจับหัวแลวก็เปาเพี้ยงดี เพี้ยงดี อยางนี้
ผมไมทองเสียเวลาเปลาหรือครับ”
หลวงพอเดิมทานก็มีเมตตา สั่งสอนใหอาตมาหูตาสวางกันตอนนั้นเอง ทานบอกวา
“คาถานะไมขลังหรอก เขาเอาไวทอง เอาไวเปนองคภาวนาเพือ่ ใหจิตเปนหนึ่งเดียว
จิตเปนสมาธิตางหาก เหมือนเราจะเดินขามแมน้ําที่ไหลเชี่ยวเปรียบเหมือนกําลังจิต
ที่ไมเปนระเบียบ ไมเปนอํานาจอันมหาศาล ตองอาศัยการภาวนาคาถา เพื่อใหจิต
เปนหนึ่ง ใชคาถานั่นแหละเปนองคภาวนาตางสะพานขามฟากไป แตพอจิตขามฟาก
ไปถึงจุดมุงหมายปลายทาง คือ เปนหนึ่งเดียว เปนพลังอันมหาศาลแลว ก็รื้อสะพาน
คือคาถาที่ภาวนาทิ้งไปไดเลย จิตที่เปนหนึง่ เปนพลังมหาศาลแลว เขาเรียกวา จิตตา
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นุภาพ ฉันจึงไมตองทองคาถา แตใชเจริญจิตใหเปนหนึ่ง แลวเปาลมปราณ อธิษฐาน
ใหเขาสมหวังวา เพี้ยงดี ๆ เขาใจหรือยังละ ไปทองตอไป ทองใหจิตมันขามฟากใหได”
จากนั้นทานอธิบายตอวา “ตอนแรกก็ยกระดับจิตขั้นประถมกอน แลวภาวนาขึ้น
ถึงมัธยม แลวก็เจริญใหเปนเอกัคคตารมณเปนการเจริญภาวนา เจริญจิตใหเปน
เอกัคคตา เมื่อจิตบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งหยาบและละเอียดแลว จะตองการอะไรก็
ไดทุกประการ คิดเงินไดเงิน คิดทองไดทอง แตหลวงพอคิดแตเมตตาใหเขา ขอใหเขา
พนเคราะห ขอใหเขารวย ขอใหเขาดี ขอใหเขามีปญญา แลวก็เปาเขาไป ดังนั้นคุณจง
ทองตอไปเถอะ ทําจิตใหเปนเอกัคคตาใหไดแลวก็จะรูเองวา เพี้ยงดีของหลวงพอเปน
อยางไร”
อาตมานวดหลวงพอทุกคืน ตลอดเวลาหกเดือนที่อยูกบั ทาน มันก็นาแปลกที่ไมมีพระ
สักองคที่มานวดทาน มาขอของดีจากทาน เหมือนใกลเกลือกินดางกันหมด ดูซิอาตมาจึงวา
แมอาตมาจะอยูกับหลวงพอไมนาน แตอาตมาไดของดีจากทานมามากพอสมควร คิดถึง
เดี๋ยวนี้แลวก็นาเสียดายวา เราหนอเราทําไม ไมรูจักหลวงพอกอนหนานี้นาน ๆ เสียดาย
เหลือเกิน
ยิ่งคุยกับทานยิ่งสนุกลืมเรื่องสึกไปเสียสนิท หลวงพอทานก็ดูเหมือนรูวาอาตมาซึง่
เปรียบเสมือนมาที่พยศกําลังคอย ๆ เชื่องลงแลว ในวันหนึ่งหลวงพอเดิมทานก็เปนฝายพูด
ใหอาตมาไดสํานึกขึ้นวา “นี่คุณมาอยูกับฉันก็นานแลว เรียนกรรมฐานไหมละจะสอนให
อยาไปสึกเลย คุณนะอยูในผาเหลืองแลวจะเจริญกาวหนากวาเปนฆราวาส”
แตอาตมานัน้ เปนผูเกลียดพระมาเปนทุนเดิม ก็เลยบอกกับหลวงพอวา “ยังไงเสียผม
ก็ตองสึกแน ๆ เพราะผมไมเคยชอบครองเพศสมณะเลยจริง ๆ ผมไมคอยจะอยากอยู
เปนพระ ผมจะตองสึก”
หลวงพอทานก็กลาวเปนสุภาษิตสอนใจ ที่อาตมาจําไดทุกวันนี้วา “ยิ่งเกลียดก็ยงิ่
เขาใกล ยิ่งรักก็ยิ่งหางไกล จําไวใหดีนะคุณ ยิ่งเกลียดเขาเรายิ่งตองแผเมตตาให แลว
ความเกลียดมันจะหายไป ความรักมันจะเกิดขึ้นตรงนี”้
กลาวจบแลวหลวงพอเดิมก็เอามือชี้ไปที่หัวใจแลวก็มองดูหนาอาตมา อาตมานั่งนิ่ง
รูสึกซาบซึ่งในคําของหลวงพอเปนอยางยิ่ง และก็มาเปรียบเทียบดูวา อาตมาแตกอนเกลียด
จริงเชียวพวกผูหญิงนะ ไมอยากใหเขาวัด แตเอาซิ เดี๋ยวนี้คนที่มาชวยทํางานทําการทําครัว
ชวยดูแลญาติโยม สวนมากเปนผูหญิง เขาถึงวาเกลียดอยางไหน ยิ่งใกลอยางนั้น
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อาตมาขอเลาเรื่องแปลก ๆ ใหฟงเรือ่ งหนึ่ง คนที่มาหาหลวงพอเดิมไมไดมารับแหวน
รับมีด รับเหรียญ รับรูปหลออยางเดียว แตมาขอรอยเทาหลวงพอ อาตมานี่แหละเปนคนเอา
ครามมาทาเทาหลวงพอ แลวเอาหมอนรอง เอาผาขาวปูแลวหลวงพอก็เหยียบรอยเทาลงไป
แลวก็เปาเพี้ยงดี เอาใหคนที่ตองการเอาไป ดูเอาซิความดีของหลวงพอเดิมนะ แมแตรอยเทา
เขาก็เอาไปบูชากัน นี่แหละอํานาจแหงทาน ศีล และภาวนาของทาน อาตมายังจําภาพเกา ๆ
ไดดีไมมีวันลืม เพราะทานก็เลยไมสึกออกไปมีลูกมีเมีย ทานชางรูเขาไปจนถึงใจอาตมาลึก
มาที่สุด
เรื่องรอยเทานี้ ทานไดอธิบายใหอาตมาฟงวา “รอยเทาของฉันเหยียบไวเปนที่
ระลึกวา ฉันคือหลวงพอเดิมที่ในหลวงพระราชทานสมณศักดิ์ใหเปน พระครูนิวาส
ธรรมขันธ หมายถึงวาเปนที่ตั้งแหงความดี ฉันไมเบียดเบียน ฉันสรางความเจริญใน
ถิ่นกันดาร ฉันทําดีเพือ่ ใหพระศาสนารุงเรือง เมื่อไดรอยเทาของฉันไปแลว ก็จงระลึก
วา หลวงพอเดิมทานทําดี เราควรทําความดีเจริญรอยตามรอยเทาของทานไปเปนคน
ดี คิดดี ทําดี อยูแตในศีลธรรมอันดีงาม นั้นแหละรอยเทาของฉันจึงจะขลัง ไมใชเอา
ไปโพกหัวแลวยิงไมออก แตไมเคยมีใครถามฉันสักราย เห็นแตเอารอยเทาไปติดตัว
แลวหายเงียบไป”
เมื่ออาตมาไดฟงคําของทานแลว ในตอนนั้นอาตมาซึ้งในคําพูดของทานมาก ตั้งแต
บวชมาจนคิดจะสึก ก็เพิ่งพบหลวงพอเดิมนี่แหละ ที่ทานมีปรัชญาอันซาบซึ้งใจของอาตมา
อาตมากลาพูดไดเลยวา หกเดือนที่อยูวัดหนองโพ ทําใหอาตมากลายเปนพระเต็มตัว
ความคิดที่จะสึกหมดไปเพราะเห็นแลววา พระที่ดีอยางหลวงพอยังมี พระที่ไมดีเราเคยเห็น
นั้นเทียบกับทานไมได เหมือนเพชรกับแกว ที่ไมอาจมาเคียงคูกันไดเลย
หลวงพอเดิมไดใหแงคิดเพิ่มเติมตอไปวา “คุณฟงฉันใหดี ๆ นะ คนที่มาวัดนั้น
รอยละแปดสิบเปนพวกคนโง จองจะมาเอาแตของขลัง เพราะเขายังหางธรรมะ รอย
ละยี่สิบเขามาหาธรรมะ มาสนทนาธรรมกับฉัน มีเพียงไมกี่คนที่ถามฉันเหมือนที่คุณ
ถามฉัน เมื่อมีคนถามฉันก็จะบอกเขาวา เอารอยเทาฉันไปนะ ฉันเปนอุปชฌายของ
เธอ ฉันเปนพระที่เธอนับถือ ฉันไมเกงอะไรหรอก แตฉันสรางความดี เธอจงเอา
รอยเทาฉันไปดูใหติดตา แลวทําความดีตามรอยเทาของฉัน แลวเธอจะประสบแต
ความสุขความเจริญ
มีหลายรายเอารอยเทาฉันไปแลว เอาไปประกอบกรรมชั่ว ไปปลนไปจี้เขา ไป
ลักวัวลักควายเขา ตองถูกยิงตามคาที่ ตายโหง ถึงมีรอยเทาฉันอยูกับตัวก็ชวยอะไร
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ไมได เพราะเขาไมเดินตามรอยเทาฉันไปในทางที่ดี แตกลับแหกคอกไปในทางชั่ว
แลวจะมาหวังพึ่งอะไรไดเลา”
นี่คือปรัชญาชีวิตในรอยเทาของหลวงพอเดิม ทีท่ านฝากเอาไวกับบรรดาศิษยานุศิษย
ทั้งหลายใหไดคิดกันตอมา
อยูกับหลวงพอเดิมเปนเดือน ๆ เขาก็เลยขอลาทานกลับวัดพรหมบุรี และไดมีโอกาส
กลับไปวัดหนองโพอีกในเวลาตอมา คราวนี้ตั้งใจจะไปลาทานขอสึกแน ๆ เมื่อเจอหนาทาน
คราวนี้ ทานจองมองอาตมาอยูนานเหมือนจะคนลึกเขาไปถึงกนบึ้งแหงจิตใจ ครูใหญทานก็
ถอนหายใจเฮือกใหญ เหมือนโลงใจ พรอมกับกลาวกับอาตมาวา
“อยาไปไหนไกลฉันเลย ฉันจะบอกเธอเปนคนแรกวา ไมเกินสามเดือน ฉันจะ
มรณภาพจากเธอไปแลว จงอยาหางฉัน ชวงนี้แหละสําคัญที่สุดเธอจําไว”
เมื่อไดยินทานวาดังนี้ อาตมาก็ใจหายวาบ เพราะเห็นวาหลวงพอชราภาพมากและ
ทานก็ไมหลงไมลืม ดังนั้นการปลงอายุสังขารของทานจึงเปนเรื่องใหญ และเปนที่แนนอนวา
ทานกําลังจะลาจากโลกนี้ไปแลวหรือ
ชวงนั้นเอง เจาคณะจังหวัดนครสวรรค หลวงพอกัน วัดเขาแกว และเจาคณะอําเภอ
ทาตะโก มาหาหลวงพอที่วัดบอยมาก อาตมาจําไดวาทานผลัดเปลี่ยนกันมานมัสการหลวง
พอเดิม แตทานก็ไมเคยปริปากเรื่องปลงอายุกับพระเหลานั้น บอกกับอาตมาองคเดียว นี่
ทานเมตตาอาตมาเปนพิเศษทีเดียว
อาตมาก็รบเราเรื่องคาถามหาเมตตาจากหลวงพอ ทานก็สอบเปนปรัชญาเรื่อยไป
อาตมาก็อยากจะสึก แตก็ไมกลาจะรบเราทานมาก ทานคอยหามเอาไว สวนใหญจะวาไมได
ฤกษสึก ในที่สุดอาตมาก็รุกเราเอาจนทานออนใจใหคาถามาบทหนึ่ง ซึ่งเปนคาถาที่ศิษย
หลวงพอเดิมใชกันทุกคน คาถามีดังนี้
นะ เมตตา
โม กรุณา
พุธ ปรานี
ธา ยินดี
ยะ เอ็นดู
มะ คือตัวกู
อะ คือคนทั้งหลาย
อุ
เมตตาแกกสู วาหะ
นะ โม พุทธายะ
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เมื่อไดคาถานี้มา อาตมาแสนดีใจวาไดคาถาเมตตามหานิยม เอามาทองจนขึ้นใจ เอา
ละวะคราวนีไ้ ดการละ สึกเมื่อใดจะไดเอาไปใชใหสมกับที่รอ แตจนแลวจนรอดหลวงพอเดิมก็
ไมสึกใหสักที ก็คอยวาเมื่อใดหลวงพอจะเมตตาสึกให ก็ไมมีแววสักที
อาตมาทองจนขึ้นใจ แตก็ไมรูวาคาถานั้นแทที่จริงอยูในพระกรรมฐานนัน่ เอง เพราะ
พระกรรมฐานสอนใหแผเมตตา ตองมีเมตตาตองมีปรานีกัน ตองเห็นคนอื่นเขาเหมือนกับเรา
จึงจะมีเมตตา ถาไมมีเมตตาปรานีแลว ทองคาถาไปก็เปลา ๆ ทั้งเพ พอมานั่งกรรมฐาน
จริงจัง ภายหลังหลวงพอเดิมมรณภาพไปแลว จึงกระจางมองเห็นภาพทานสอนคาถาเมตตา
ใหทุกอิริยาบถ
อาตมาก็คิดที่จะสึกเรื่อยมา จนกระทั่งวันหนึ่ง ตัดสินใจเด็ดขาดวาวันนี้ตองสึกใหได
คิดไปวาพอกราบลาหลวงพอแลว ก็จะเดินไปหาทายก ไปบอกใหทายกทราบวาจะสึก แลวก็
จะเอาเงินสองบาทไปจางเขารีดเสื้อผาใหหนอย
ตอนนั้นอาตมาจําไดวา มีกางเกงอยางดี เสื้ออยางดี นาฬิกายี่หอไวเลอรเรือนหนึ่ง ไม
เดินเสียดวย คงโกพิลึกละ อายตอนที่เปนฆราวาสกอนบวชนี่เฟยวสมวัย ในตอนนั้นเตรียม
รีดเสื้อไวแลว ก็พอดีค่ําจึงเขาไปถวายการนวดเพื่อจะไดบอกหลวงพอวาผมจะสึกพรุงนี้ละ
ขอรับ แตยังไมทันจะบอกหลวงพอก็บอกกับอาตมาถึงสิ่งที่หลวงพอเดิมทานไมเคยไดบอก
ใคร ทําเอาอาตมานิ่งอึ้งเปนครูใหญ ทานพูดดวยน้ําเสียงเรียบ ๆ วา
“นี่แนะเธอ ฉันจะบอกอะไรใหนะ ฉันไมเคยบอกใครเลย ฉันบอกคุณคนเดียว
รูแลวนิ่งไว อยาแพรงพราย เขาจะเสียขวัญกัน อีก ๑๕ วัน ฉันจะมรณภาพแลว ขอให
เธอจําคําฉันไวใหดี ๆ”
จากนั้นทานกลาวตอไปวา “ฉันตองการมอบวิชาการอยางหนึ่งใหเธอไวเปนคน
แรกและคนสุดทาย ฉันเห็นวาเธอนั้นเหมาะที่สุดแลว”
อาตมาไดยินก็ดีใจ เพราะคิดวาจะเปนคาถาเรียกพระเขาตัวแน แตก็ผิดคาด หลวงพอ
เดิมทานกลาววา “วิชาที่หลวงพอจะมอบใหเธอคือ วิชาคชศาสตร การตอชางปา การ
กําราบชางตกน้ํามัน การดูแลชาง วิชาคชศาสตรตองคนมีวาสนาบารมีพอจึงจะเรียน
ได ฉันเห็นวาเธอนี่แหละจะรับไวได ฉันจึงมอบให ฉันเรียนมาจากปูยาตาทวดฉัน
เมื่อสมัยปูยา ตระกูลของฉันตอชางปาถวายในหลวงกรุงศรีอยุธยา ปูทวดฉันเคยเลา
ใหฟงวา เคยตอชางเผือกได ๒ เชือก ที่กําแพงเพชรแลวนําไปถวายองคพระราชากรุง
ศรีอยุธยา เปนชางคูเมือง”
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อาตมาเมือ่ ไดยินดังนั้นก็เลยตอบทานไปตรง ๆ วา “ไมเอาละครับหลวงพอ ผมไม
เคยอยากไดเลยครับ ผมอยากไดคาถาเมตตามหานิยมใหผูหญิงรัก หรือคาถาเรียก
พระเขาตัวก็ไดครับ” เทานั้นเองทานลุกขึ้นจากทานอน มาเปนทานั่งตัวตรง พรอมทั้งยกมือ
ของทานชี้หนาอาตมา และกลาวดวยเสียงอันมีอํานาจสะทานเขาไปถึงหัวอกวา
“นี่แนะเธอ ฉันจะบอกให เธอยังเปนเด็กเปนผูออนอาวุโส ผูใหญเขาใหอะไรก็
รับไวซิ ไปปฏิเสธทําไมกัน อยาหยิ่งจองหองไมเขาเรื่อง”
อาตมาก็วา “ตอไปทําไมครับชางปา มันอยูในปาก็เรื่องของมัน มันตกน้ํามันก็
ไมเกี่ยวกับผมนี่ครับ แลวเดี๋ยวนี้บานเมืองเจริญมากแลวไมตองใชชางปากันแลวละ
ครับหลวงพอ”
หลวงพอเดิมทานจึงใชคําคํามาพูดกับอาตมา ซึ่งทําใหอาตมาถึงกับนิง่ อึ้ง เพราะทาน
มาไมสูงจริง ๆ ทานถามวา “มีเสื้อตัวเดียวกับมีเสื้อสิบตัว อยางไหนดีกวากันละ ลอง
บอกมาซิ”
“สิบตัวดีกวาครับหลวงพอ”
“ก็นั่นนะซิ ยังไมไดใสก็รีดเก็บแขวนไว เวลาจะใชก็หยิบมาสวมงาย ไมตองไป
รีดใหเปลืองเวลา พอแมปูยาตายายใหก็เก็บไว มันเปนประโยชนในเวลาขางหนานะ”
อาตมาก็นึกไมอยากไดไมอยากจะเรียน อยากจะสึกทาเดียว ก็เลยบอกทานไปตรง ๆ
วา “ผมไมเรียนครับ ผมจะสึกอยูวันนีพ้ รุงนี้แลว จะเรียนไปทําไมกัน ผมจะขอลาสึก
ครับหลวงพอ”
ตอนนั้นหลวงพอเดิมทานถอนหายใจใหญแลวกลาวกับอาตมาวา
“เธอฟงหลวงพอใหดีนะ หลวงพอจะวาใหฟง ผูใหญนะเขาเห็นการณไกลกวา
เด็กมาก ไมใชเขาพูดอะไรสงเดชก็หาไม ที่หลวงพอมอบวิชาคชศาสตรใหนี้ ก็เพื่อ
ตอบแทนทีเ่ ธอมาชวยปฏิบัติฉันมาเปนเวลานาน ฉันไมเคยใหใครเลย คนหนองโพ
หรือคนที่อื่นฉันไมเคยสอนใหใครมากอนเลย ตองการใหเธอสืบวิชาไวไมใหตายตาม
หลวงพอไป เขาใจหรือยังละ”
เมื่อฟงทานพูดอยางนี้ อาตมาก็ไดแตนิ่ง ซึง่ เทากับวาเปนการยอมรับหลวงพอเดิม
จากนั้นทานก็ไลใหไปจําวัดเพื่อจะเริม่ สอนในวันพรุงนี้ตอ ไป
เคยมีพระไปเจอชางที่เขาใหญ แลวก็ไปดูมนั ใกล ๆ ถือวาเคยเปนพระธุดงคมาไมเคย
กลัวชาง แตที่ไหนไดมันตกน้ํามันอยูโทรมเลย มันเลยเหยียบเสียตายไป ก็เพราะไมรูวาชาง
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ตกน้ํามันเปนอยางไร ชางมีสัญชาตญาณอยางไร ชางมีหูทพิ ยตัวไหน จึงตองเอาชีวิตไปให
ชางเหยียบแลวแทงดวยงาจนมรณภาพ
การฝกสอน เริ่มตนดวยการนั่งสมาธิตามที่ทานสอนโดยที่ทานควบคุมเอง และยังได
สอนกสิณใหอีกดวย หลวงพอทานสอนกสินอยางละเอียด ทีละขั้นตอนแลวใหทดลองทํา
อาตมาก็ทําตามไดความรูทางดานการเพงกสิณอยางเต็มที่ พอไดความรูอยางดีแลว หลวง
พอเดิมทานก็วา
“เห็นไหมถาเธอไมเรียนวิชาคชศาสตรแลว เธอก็จะไมไดกสิณจากหลวงพอ
และไมไดอะไรเลย มามือเปลาก็กลับไปมือเปลา อยาเปนคนหยิง่ ยโสแมลงปองเลย
ผูใหญเขารูวาอะไรเปนอะไร เขาไมพูดเรื่อยเปอยหรอก”
อาตมาซาบซึ่งใจเหลือเกิน ตั้งแตนั้นมาพระเถระผูใหญใหอะไรสอนอะไรก็เอาไวหมด
ไมเคยรังเกียจหรือถือดีวาเคยไดยินไดฟงหรือเคยทํามาแลว ไมวาทานจะใหอะไรก็นอมรับไว
หมด ทําใหกลายเปนคนออนโยนวานอนสอนงาย เปนคนมีความนุมนวล และเขาถึงกับคนได
ดีจนทุกวันนี้ อาตมาก็ยังระลึกถึงพระคุณหลวงพอเดิมไมหาย เพราะหากไมไดทาน อาตมาก็
คงจะสึกไปเปนฆราวาส ไมไดนุงผาเหลือง มานั่งสอนธรรมะใหญาติโยมหรอก อันวาของที่
เขาใหมานะ ถาไมไดใชเอง เห็นคนไหนสมควรก็ใหไปใช ไมเห็นจะเสียหายตรงไหนเลย มี
ของไวมาก ๆ ก็เอาไวแจกเปนทานจริงไหมละ
การเรียนกสิณนั้น เรียกหลายอยาง กสิณ ดิน น้ํา ลม ไฟ กสิณในวิชากสิณ หลวงพอ
สอนใหหมดไมปดบัง ทําใหอาตมาเรียนเพลิน ไมรูวาเอากําลังมาจากไหน รับไวอยางเต็มที่
ความคิดเรื่องสึกเริ่มเลือนหายไป คิดแตวาเรียน ๆ ๆ ใหมากที่สุด พอไดที่แลว วันหนึ่งหลวง
พอเดิมทานก็เรียกอาตมาไปเรียนวิชาคชศาสตรงา ย ๆ กอน ทานสอนวา
“ชางนั้นมีหูทิพย แตไมทุกตัว ตองมีวิธีดู ใหดูที่เทวดารักษาตัวชาง ก็ดูดวย
กสิณที่เธอไดเรียนไปนั่นแหละ เปนตัวกําหนดเอา”
อาตมาจึงมารูตอนนี้เองวา หลวงพอตองการใหเรียนกสิณกอน เพราะกสิณคือหลักใน
การทําใหจิตแข็งแกรง เปนภูมิตานทานเชื้อโรคสึก ที่กําลังกัดกินใจอาตมาจนกรอนไปดวย
ความเรารอน กสิณดับไดเหมือนเอาน้ําเย็น ๆ สาดลงบนกองไฟ ดับรอนรนใหมอบดับ
หลวงพอเดิมทานสอนตอวา “การที่จะทําใหชางละพยศหายตกมันไดนั้น ไมยาก
แลว ใหกําหนดเห็นเทวดารักษาชางแลวก็แผเมตตาใหเทวดา เทวดารับแลวก็จะ
บังคับชางใหเชื่องแลวไมตกมันตอไป พระที่ทานมีกสิณทานจึงแผเมตตาใหเทวดา
ไมใชแผใหชาง แผใหชางละก็แบบเปนกลวยปงหมด”
เมื่ออาตมาอยูเ รียนวิชากับหลวงพอเดิม
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จากนั้นทานเลาความหลังเมื่อทานเปนเด็กวา ตอนนั้นหลวงพอตามโยมพอไปทําไรที่
ทาตะโก ที่นนั่ มีชางปามาก มันเขามากินของในไรเสียหายหมด พวกชาวไรพอเชาขึ้นก็ดาพอ
ลอแมชางกันเปนการใหญ เคียดแคนที่ชางมันเขามากินของในไร พอตกดึกไมมากินเปลา ๆ
แลว มาชวยรื้อกระทอม และก็รื้อถูกกระทอมดวยกระทอมไหนดาวา ก็รื้อกระทอมนัน้
เจาของวิ่งหนีกันอยางสุดชีวิต ทําไมชางรู เพราะเทวดาบอกเขานํามาเลนงานเอา พวกชาง
ตกมันนั้นมันดุและรายที่สุด จะสยบไดตองเพงเมตตากรรมฐานใหมากที่สุด จะเผลอไมไดเลย
ตองแนวแนอยางที่สุด ไมงั้นแลวจะตองเอาชีวิตไปสังเวยมัน มันไมเห็นแลววาตอนนั้นเปน
ใคร เพราะมันตกมัน ใจมืดบอดไปหมด เทวดาที่รักษาชางเทานั้นจะตานชางและเอาชางนั้น
ไวได ถาเทวดาไมเอาดวยละก็ตาย
การเพงกสิณและแผเมตตาไปสยบชางตกมันนัน้ มันตองเพงใหไดถึง ๘๐ เปอรเซ็นต
เปนอยางนอย ต่ํากวานั้นไมได ตองรีบถอนหนี เพราะชางเปนสัตวรายมันเอาตายแน จะแผ
เมตตาจะปราบชางตองดูกาลเทศะดวย ไมใชแผดะไป อันนีข้ อบอกขอเตือนพระธุดงคมือหัด
ใหมวา อยาไปริอานทําพลาดเขาแลวจะกลายเปนเหยื่อขางตกมันไปงาย ๆ ควาญที่เคยเลี้ยง
ดูมันมา เวลามันตกมัน มันยังขยี้เสียยับเยิน นับประสาอะไรกับคนอืน่
เทวดารักษาชางนั้นสําคัญที่สุด ชางบางตัวก็มีเทวดารักษา บางตัวก็ไมมี ตองกําหนด
จิตใหเห็นจึงจะสามารถแผเมตตาใหกับเทวดารักษาชางนั้นได ถาไมแผเมตตาใหเทวดาแลว
ละก็เปนอันตรายอยางยิ่ง เมื่อไดเขาปาไปผจญชางตกมันหรือชางปาทีด่ ุรายหมายชีวิต ตอง
เจริญกสิณใหจิตหยั่งลึกประมาณแปดสิบเปอรเซ็นตใหจงได แลวเพงดูเทวดาที่รักษาชาง
เมื่อเห็นแลวก็ใหกําหนดจิตแผเมตตาออกไปใหเต็มที่ เพือ่ ใหเทวดารักษาชางไดรับละจัดการ
กําราบชาง บทที่ใชแผออกไปก็จะวา “เมตฺตฺจ สพฺพโลกสฺมิง มานสมฺภาวเย อปริมาณํ”
ในจังหวะเดียวกันก็แผกระแสแหงเมตตาธรรมออกไปใหกวางใหญไพศาลไรขอบเขต
เหมือนคําบาลีที่แผออกไปวา เมตฺตฺจ อปริมาณํ อันหมายความวา เมตตานั้นไรขอบเขต
จํากัด สรรพสัตวตลอดจนอินทรพรหมยมยักษ ยอมไดรับกระแสแหงความเมตตานี้โดยทั่วกัน
กสิณคุมเอาไวใหมั่น นั่นแหละคือการกําราบชาง
การคุมจิตใจในการแผเมตตานั้น หลวงพอเดิมทานใหใชคาถาภาวนาในชวงลมหายใจ
วา “เมตฺตาคุณฺณํ อรหํเมตฺตา” เจริญไวทุกลมหายใจอยาใหขาดใหตกหลนเพราะเปนชวง
สําคัญมาก เมื่อเทพยดาที่รักษาชางไดรับเมตตานั้นแลว ก็จะบังคับชางใหเบี่ยงเบนแลว
ออกไปใหพน จากที่ ๆ ประจันหนากันอยู พูดงาย ๆ ก็คือ เหมือนกับนักเลงโตสั่งลูกนองวา
คนนี้เขาเปนคนดี อยาไดไปทํารายเขา ไปที่อื่นเสีย อยางนี้แหละ เมตตาของหลวงพอเดิม
เมื่ออาตมาอยูเ รียนวิชากับหลวงพอเดิม
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ทานวา เปนสุดยอดแหงคุณธรรมเปนเครื่องค้ําจุนโลก หากโลกขาดเมตตาแลวทุกคนใน
โลกจะพินาศหมด เพราะเขนฆากันจนไมมีใครเหลือ
อันนี้อาตมาขอแทรกไวตรงนี้วา เวลาไปมีเรื่องกับใคร อยาใชความโกรธ เราตองดูวา
เขามีผูใหญคอยคุมอยู มีผูบังคับบัญชาตองเขาไปใหถึงคนใหญไปบอกใหรู มีเรื่องกับลูกเขา
เขามีพอมีแมก็ตองบอกพอแมเขาใหรูเอาไว จะไดหามปรามไมใหมามีเรื่องอีก ตองเขาใหถูก
ตามชองจึงจะใชได ไมบอกเทวดาที่รักษาชางเขาก็วางเฉย เอ็งจะทําอะไรก็ตามใจ ไมวิ่งหนี
ใหทันก็มีหวังแบนแตอยูใ ตอุงเทาชางแน
นี่แหละหลวงพอเดิมทานใหวิชาคชศาสตรแกอาตมา เพือ่ สอนวาถาจะปราบชางให
เจริญกสิณแลวจึงจะปราบชางได เรียนกสิณแลวใจก็ไมคิดสึก เรียกวาไดสองตอ คือ ตอแรก
ทําใหอาตมาเปนพระมาไดจนทุกวันนี้ ตอที่สองก็คือวิชาคชศาสตร ไมตายอาตมารับสืบทอด
เอาไวไดในที่สุด นี่แหละอาตมาจึงวาหลวงพอเดิมทานไมใชธรรมดา แตทานเปนอัจฉริยะ
จริง ๆ อาตมายอมรับ
อาตมาปรารภจะไดคาถาเมตตาชนิดที่เรียกวา
ภาวนาแลวผูหญิงจะติดเปนตังเม
หลวงพอก็เลี่ยงไปเลี่ยงมา ในที่สุดก็จดคาถาใหวา
นะกาโรกุกะกะสันโธ สิโรมัชเฌ
โมกาโรโกมะนาคะมะโน นลาถิเต
พุทกาโรกัสสะโปพุทโธจะเทวเนตเต
ธากาโรศากยะมุนีโคตโม จะเทวกัณเณ
ยะกาโรศรีอริยะเมตตรัยโย ชิวหาถิเต
ปญจะพุทธานะมามิหัง
เมื่อหลวงพอเดิมใหมา อาตมาก็ทองไปเรื่อย ๆ และในที่สุดก็ไมไดใช เพราะไมไดสกึ
พอมาเรียนพระกรรมฐานและสติปฏฐานสี่ในตอนหลังนี้ ก็เขาใจแจมแจงวา คาถาที่หลวงพอ
ใหไมใชคาถาเมตตาที่ไหนเลย แตเปนคําสอนของพระบรมศาสดาทั้งนั้นเชน
ใหระมัดระวังศีรษะ ใหรูจักนอมคารวะผูมีคุณธรรม หนาผาก ก็ใหผาเผยดวยใบหนา
อันยิ้มแยม ดวงตา ใหสํารวมระวังในการมองดู เพราะนั่นเปนทางเกิดกิเลสตาง ๆ ใหสํารวม
ระวัง หูใหฟงไวหู ใหหูหนักเขาไวอยาหูเบา และลิ้น นั้นใหระวังสํารวมในรสอาหารอยาไปติด
มันเขา เพราะมันทําใหเกิดกิเลส ดังนั้นคาถาเมตตาของหลวงพอเดิมจึงรวมเอาคําสอนของ
พระบรมศาสดาเรื่อง การสํารวมระวังอินทรีย ทั้งนั้น แตเมื่อคนเกิดไปภาวนาดวยความ
มั่นใจแลว ก็ทําใหขลังไดเหมือนกัน
เมื่ออาตมาอยูเ รียนวิชากับหลวงพอเดิม

๑๔

เมื่ออาตมาเรียนจบแลว หลวงพออาพาธหนักทรุดลงทันที เหมือนกับวาทานทรง
สังขารอยูเพื่อสอนวิชาคชศาสตรใหอาตมาไดใกลชิดอยูจนกระทั่งมรณภาพ เพราะอยูกับทาน
มาตลอดหกเดือนจนคุนเคย ลูกหลานหลวงพอเขาก็ชวยกันพยาบาลอยางใกลชิด อาตมาก็
อยูหนากุฏิเพราะไมมีทแี่ ละหลวงพอก็อาพาธหนัก
ป พ.ศ. ๒๔๙๔ อาตมาอยูกับหลวงพอเดิมจนวาระสุดทายมาถึง วันนัน้ ทองฟาแจมใส
เมฆไมมี อากาศรอนอบอาวมันแลงจริง ๆ แตแลวจู ๆ ก็มีเมฆฝนตั้งเคาทะมึนมาเหนือ
ทองฟาบานหนองโพ และฝนก็เทลงมาไมลืมหูลืมตา มันเปนปรากฏการณที่แปลกมาก
อาตมามารูต อนหลังนี่วา หลวงพอเดิมทานปรารภกอนหนาที่ฝนจะตกวา น้ําในสระบาน
หนองโพมีกนิ กันพอหรือไม ลูกหลานก็บอกวาถาฝนไมตกในสี่หาวันนี้ตอ งอดกันแน เพราะ
น้ําแลงลงไปมาก
หลวงพอทานก็ใหลูกหลานชวยแตงจีวรครองใหทานอยางรัดกุม แลวทานก็หลับตา
มือสองขางพนมไวที่หนาอก ปากสวดพร่ําภาวนาคาถา และเจริญกสิณของทานไปเพียงไม
นาน เมฆฝนก็กอตัวขึ้นจนดํามืดไปหมด แลวฝนก็ตกลงมาอยางหนัก จนน้ําไหลลงจนถึง
คอนสระจึงขาดเม็ด และเมื่อฝนขาดเม็ด หลวงพอเดิมทานก็ขาดใจเหมือนฝน
อาตมารูวาหลวงพอสิ้นเมื่อไดยินเสียงลูกหลานหลวงพอที่อยูดานในรองไห
และ
ออกมารองบอกคนขางนอกวาหลวงพอมรณภาพแลว หลวงพอมรณภาพแลวใหตีกลองและ
ระฆังเปนสัญญาณ อาตมารูสึกใจหายแมจะเปนศิษยเพียงหกเดือนสุดทาย แตอาตมาไดรับ
สมบัติตกทอดจากหลวงพอเดิมอยางมหาศาลคือกสิณ และความเปนพระมาจนทุกวันนี้ ถา
ไมไดหลวงพอเดิมปนนีอ้ าตมาก็คงไมไดมาเลาเรื่องทั้งที่ครองผาเหลืองอยูหรอก
อาตมาอยูชว ยงานศพหลวงพอเดิมตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน มีการตั้งศพหลวงพอเพือ่ สวด
พระอภิธรรม ทานเจาคุณพระเทพสิทธินายก (เดิมเปนมหาหอง) เจาคณะจังหวัดเปน
ประธานจัดงานศพเพราะเลื่อมใสในองคหลวงพอเดิมอยางยิ่ง ตอนนัน้ อาตมาไดเขาใกลชิด
ทานเพราะทานเคยมาเยี่ยมหลวงพอเดิม และหลวงพอเดิมก็คงจะบอกกับทานมหาหองวา
พระจรัญรูปนั้นเขาจะสึกไปเปนฆราวาสแลวทานยับยั้งเอาไว พอวางแขกทานก็เรียกอาตมา
เขาไป อาตมาก็เขาไปกราบทาน ทานก็ถามวา
“เธอใชไหมชื่อจรัญ มาจากวัดพรหมบุรี”
อาตมาก็ตอบรับทานไป และทานก็ใหโอวาทพรอมทั้งเลาใหฟงวา “ฉันจะบอกกับ
เธอตรงนี้โดยไมปดบังวา ฉันเปนเจาคณะจังหวัดนครสวรรค ฉันนี่แหละคือศิษยของ
หลวงพอเดิมองคหนึ่ง ที่ไดดีมาทุกวันนี้ก็ดว ยบารมีหลวงพอเดิม และเธอเปนศิษยที่
หลวงพอเลือกสรรแลว”
เมื่ออาตมาอยูเ รียนวิชากับหลวงพอเดิม

๑๕

อาตมาไดฟง ก็งง เพราะนอกจากเจาคณะจังหวัดจะเปนศิษยหลวงพอเดิมแลวยังกลาว
วา หลวงพอเดิมเลือกอาตมาเปนศิษยที่เลือกสรรแลว จึงเรียนถามทานเจาคณะจังหวัดไปวา
“กระผมไมเขาใจขอรับ ทําไมพระคุณทานจึงวาหลวงพอเดิมเลือกสรรกระผมแลว”
ทานก็ตอบวา “เธอฟงฉันใหดี ๆ นะ วิชาคชศาสตรนี้ไมใชฆราวาสหรือสงฆใน
หรือนอกบานหนองโพ หลวงพอเดิมทานไมเคยถายทอดให แตเธอคนเดียวนี่แหละที่
หลวงพอมอบให จึงนับเปนวาสนาบารมีของคุณโดยแท มีผูมาขอเรียนกับหลวงพอ
ตรง ๆ หลวงพอก็ไดแตหัวเราะ อยางเกงก็บอกวา รอไปกอนนะยังไมถึงเวลา จนแลว
จนรอดหลวงพอก็ไมพูดถึง เปนอันวาไมไดเรียน”
อาตมาเขาใจทันทีวา หลวงพอเดิมทานเมตตาตออาตมามากเปนพิเศษ ทานจึง
ถายทอดวิชาคชศาสตรใหจนครบถวนกระบวนความ
เหมือนทานจะมีญาณพิเศษหยั่งรู
เหตุการณลวงหนา วาเมื่อทานมรณภาพแลว อาตมาจะไดเขาไปในปา เรียนวิชากับหลวงพอ
อีกองคหนึ่ง แลวจะตองออกเดินธุดงคเดี่ยว หาความชํานาญ จนไปพบชางปาตัวเบอเริ่มสง
เสียงรองแปรน ๆ กางหูชูงารี่เขามาจะกระทืบอาตมาใหแบนติดเทา อาตมาจึงเขาที่ ทํา
กรรมฐาน และเจริญกสิณจนแนวแนแลวแผเมตตาใหเทวดาประจําตัวชาง ชางที่กําลังวิ่ง
แปรนเขามามีอันเปนหนาหงาย แหงนสะบัดหูชูงา สะบัดงวงไปมา เขามาทํารายอาตมาไมได
เทวดารั้งเอาไวจนอยู บอกวาอยาไปทํารายพระสงฆ ทานไมใชผูเบียดเบียน เจามาเกิดเปน
เดรัจฉานก็นับวามีกรรมแลว ถาไปแทงทานตายก็เปนกรรมหนักเขาไปอีก ไมตองมีโอกาสได
เปนคนกัน
มันเปนเสี้ยวชีวิตแหงความเปนความตายทีเดียว เพราะชางมันแลนเขามาเกือบจะถึง
อยูแลว มันจึงเบนออก หลังจากนั้นอาตมาไดมองเห็นภาพหลวงพอเดิมทุกอิรยิ าบถ นึกถึงคํา
ที่ทานวาผูใหญเขาใหอะไรอยาหยิ่งยโสโอหัง ใหเอาไวกอน วันหนาจะเปนประโยชน อาตมา
ยกมือขึ้นจบที่หนาผากระลึกถึงพระคุณหลวงพอเดิม
ไมแตเทานั้น อาตมายังไดนําวิชาคชศาสตรนไี้ ปใชประโยชนไดอีก ก็เรื่องแมชอี ายุ
๖๐ เคยเกิดเปนชางมากอน ระลึกชาติได พอมาที่วัดอาตมาก็สอบสวนไดความอยางนี้
พรานทองดีมีชางตัวเมียอยูตัวหนึ่ง เปนลูกชางเก็บจากปามาตั้งแตเล็ก ๆ พรานเลี้ยง
ไว เจาชางนี้ก็ประหลาดชอบตามพรานทองดีไปวัด ไปฟงเทศนฟงธรรม ไปหมอบฟงเทศน
จนโตก็ยังทําอยางนั้นเปนประจํา พรานทองดีแกก็รักของแกมาก เลี้ยงดูไมใหอดอยาก แต
พรานทองดีแกบุญนอยแกตายเสีย ชางก็ตกเปนของลูกหลานเห็นวาอยูไปก็ไรประโยชน ตอง
หาหญาหาของใหกินก็เลยขายตอไป
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แมชางน้ําตาไหลรองไหไมอยากจากบานพรานทองดีซึ่งเหมือนกับพอของมันไป แต
ควาญชางทีซ่ ื้อไปก็เอาตะขอสับลากไปจนได เดินไปรองไหไปในที่สุดไปตรอมใจ ไมยอมกิน
อาหาร พอไปถึงเมืองศรีเทพ (เพชรบูรณ) ก็ลมลงขาดใจตายอยูตรงนั้นเอง เพราะมันเสียใจ
พอตายแลวก็ไดกลับมาเกิดเปนผูหญิงอยูขางบานพรานทองดีที่ภูพาน อายุได ๑๒ ปก็ร่ําลา
พอแมไปบวชชี แลวระลึกชาติได อายุ ๖๐ มาทีว่ ัด อาตมาสอบสวน ก็เอาความรูทหี่ ลวงพอ
เดิมทานสอน มาสอบวาชางตัวผูนสิ ัยอยางไร ชางตัวเมียมีนิสัยอยางไร แลววันหนึง่ ๆ ทํา
อะไรบาง
คนที่นั่งฟงอาตมาถามแมชีเปนขอ ๆ ก็งงไมรวู าอาตมาเอาอะไรมาถาม จนในที่สุด
อาตมาก็ยอมรับวาจริง เพราะถาคนไมเคยเปนชาง และไมเคยรูเรื่องวิชาคชศาสตรที่อาตมา
ไดรับการถายทอดมาแลว จะไมรูเลยวาอะไรเปนอะไร แตแมชีตอบไดฉะฉาน และขาวสะอาด
เปนอันวาระลึกชาติไดจริง นี่เห็นไหมวา หลวงพอเดิมเหมือนมีตาทิพยมองเห็นเหตุการณ
ลวงหนาได
อาตมาขอแทรกคํากลอนไวตรงนี้ใหเปนคาถาแกจน คาถาทําใหมีกินมีใช คาถาวา
อยางนี้ “ไมยอมเรียนหรือจะรู ไมยอมดูหรือจะเห็น ไมยอมทําหรือจะเปน จะลําเค็ญ
ย่ําแยจนแกตาย” ดังนั้นตองเรียน ตองรู ตองทําใหเปน อยาดูถูกการเรียน เขาใหเรียนอะไร
ก็เรียนไวไมเสียหาย ชวยตัวเองไดในเวลาจําเปน
เมตตาที่หลวงพอเดิมทานสอนนี้ ทานใหอาตมาไวผจญภัยจริง ๆ เพราะแมแตไปตาง
แดน ก็ไดใชเมตตานี้เหมือนกันที่ศรีลังกาโนน มันรายกวาชาง เพราะมันเปนคน คนที่มีใจ
อํามหิตโหดราย เมตตาที่หลวงพอเดิมสอนนี้ทําใหอาตมาสําหรับกําราบไดแมแตคนใจทมิฬ
อีกเรื่องหนึ่งที่อาตมาไดศึกษาเลาเรียนมาจากหลวงพอเดิม เรื่องมีอยูวา วันหนึ่งหลวง
พอเดิมทานไดเอยเลาถึงวัดสมัยโบราณ สรางปุโรหิตาจารยและถายทอดตําราพิชยั สงคราม
ปุโรหิตาจารยนั้นสมัยนี้ก็เทียบเทากับเสนาธิการ ในการวางแผนการรบ ถาเสนาธิการดี รู
รอบพิชัยสงครามยอมกําชัยชนะมาสูผืนปฐพีของตนไดอยางไมยากนัก
เพราะตํารับพิชัย
สงครามก็คอื การหยั่งรูกําลังศัตรู และการเดินทัพของศัตรูทา นไดตั้งปญหาถามอาตมาวา
“นี่เธอ ตอนกลางคืนเธอเดินอยูในปาทึบ เธอรูไหมวาทิศไหนเปนทิศไหนกัน
แน” และหลวงพอเดิมทานก็สอนอาตมาวา “เมื่อจะหาทิศทางนั้น ถามองไมเห็นทิศใหดู
ดาวเหนือ ถาดูดาวเหนือไมเปนก็ตองใชอยางอื่นแทน ถาเธอเดินผานหนาวัดเธอจะรู
ไดทันทีวาทิศไหนเปนทิศไหน ถาไมมีโบสถแลวดูดาวไมเปนก็ตองดูตนไม เธอตอง
รูจักตนไมวา ตนไมแบบนี้ขึ้นอยูใ นทิศเหนือ หรือมีกิ่งกานเอนไปทางทิศเหนือ หรือ
ตนไมอยางนี้ชอบขึ้นหรือเอนไปทางทิศใตเปนตน และถาหากไมมีตนไม ก็ใหใชวิชา
เมื่ออาตมาอยูเ รียนวิชากับหลวงพอเดิม

๑๗

กสิณที่เธอเรียน ใหเธอนอนคว่ําลงไปกางแขนทั้งสองขางออก เจริญสมาธิจนแนวแน
อธิษฐานจิตจะเกิดพลังความรอนแผกระจายจากทรวงอกไปยงแขนขางใดขางหนึ่ง
ขางไหนรอนนั่นแหละแขนชี้ไปทิศเหนือ”
และหลวงพอเดิมยังสอนวิชาเมฆฉายใหอาตมา ทานสอนวา “แมทัพสมัยกอนโนน
เวลาจะออกทัพจับศึก นอกจากจะเตรียมอาวุธไวปองกันตัว และคาถาอาคมแลว ยัง
ทําเมฆฉายดวย การยกรางของตัวเองขึ้นไปบนกอนเมฆทํานิมิตจะติดตอกันทั้งราง
ถาลางรายตัวนิมิตบนกอนเมฆจะคอขาด แขนขาดตอกันไมติด ก็รูละวาออกไปแลว
จะตาย ก็จะตองสั่งเสียและฝากฝงลูกเตาไวกับพระเจาแผนดิน แลวตัวเองก็ออกไป
ตายอยางชายชาติทหาร นี่แหละพิชัยสงครามละเธอ”
อาตมายอมรับวาหลวงพอเดิม ทานเปนผูรอบรูหมดทุกดาน สมกับทีถ่ ายทอดวิชามา
จากยอดขุนศึกของพระเจากรุงธนบุรี อันเปนปฐมสมภารของวัดหนองโพโดยแท และวิชา
ตาง ๆ เหลานี้ตกทอดมายังหลวงพอเดิม และถายทอดมายังอาตมาใหสืบทอดเอาไวจนทุก
วันนี้
วิชาที่อาตมาไดรับการถายทอดอีกอยางหนึ่งก็คือ วิชาการกําหนดรูสภาวะของผูค น
ยกตัวอยางเชน อาตมาเดินผานบานหลังหนึ่ง ตนไมเขียวสดชื่น ไมดอกก็งดงาม แตเมือ่
กําหนดจิตเขาไปสิ่งที่กระทบคือความรูสึก ซู ซู วาบ วาบ สลับกันอยางนี้ ทานวาไมนานนัก
จะมีคนตายในบานนั้น คนไขหนักก็จักไมรอดได
บางบานผานไปตนไมกก็ รอบแดงไมนาดูเสียเลย แตไดกําหนดจิตเขาไปดู ปรากฏวา
มีสัมผัสวา ซูซู ซูซู ติดตอกัน ทานวาบานนั้นกําลังจะรวยและมีโชคลาภ
อีกอยางหนึ่งก็คือเมือ่ ตืน่ ขึ้นจากที่นอนแลว ถาหมั่นสังเกตจะพบวา ถาจิตเปนอยางนี้
จะไดเงิน ถาจิตเปนอยางนี้จะเสียเงิน ถาจิตเปนอยางนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอไป อารมณที่อยูใน
จิตจะบอกเหตุดีราย อาตมาก็เรียนเอาไวจดเอาไว และวันหนึ่งก็ไดใช
ตอนนั้นเขานิมนตไปฉันที่เชียงราย อาตมาก็เดินทางจากวัดตั้งแตตีหนึ่ง คนขับชื่อ
นายวิรัช อาตมาก็บอกกับเขาวา “วิรัช ถาเกิดอารมณอยางนี้เมื่อใดใหบอกฉันนะ จะได
นั่งสมาธิเขาควบคุมไว ถาไมบอกแลวจะเกิดอันตราย”
พอเลยตัวเมืองเชียงรายไปไดไมนานนัก นายวิรัชก็บอกวา “เกิดอารมณอยางที่
หลวงพอบอกแลวครับ” เอาอยางไรดี อาตมาก็บอกวา “หยุดพักเสีย ถาเดินทางตอไป
มันเกิดอาเพศ แลวจะเปนอันตราย”
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จอดรถพักผอนพอไดเวลาก็ใหออกเดินทางไปเพียงอีกสามกิโลเทานั้น เห็นรถโดยสาร
ประสานงากับรถบรรทุกซุงแหลกยับ กระเด็นออกมาตายเกลื่อนกลาดเลือดแดงไปหมด นี่
หลวงพอเดิมทานพูดจริง ถาอาตมาไมมีความรู แลนไปก็คงโดนดวย
อาตมานับถือหลวงพอเดิมมาก เพราะทานใหชีวิตอันเปนอมตะในสมณเพศแกอาตมา
ถาทานไมรั้งเอาไว อาตมาก็คงไมไดอยูในสภาพนี้แลว อาตมาสวดมนตไหวพระแลวแตอง
กราบหลวงพอเดิมทุกคืน ระลึกถึงพระคุณทานที่สรางอาตมาใหเปนพระสงฆที่ดี อัฐิของทาน
อาตมาก็แบงเอามาไหวมากราบระลึกพระคุณทาน ทานเปนพระที่ลึกซึ้งและเยี่ยมยอดจริง ๆ
จะหาพระอาจารยอยางทานไดยาก
เมื่ออาตมาออกมาจากวัดหนองโพแลว ก็ปวารณาตัวเองเลยวา “ขาแตหลวงพอเดิม
ทานพระครูนิวาสธรรมขันธแหงวัดหนองโพ ศิษยขอบวชจนตายไมยอมสึกหาลาเพศ
เพราะหลวงพอคือดวงประทีป คือตัวอยางที่ทําใหรูวา พระคืออะไร พระที่ดีนั้นควรทํา
อยางไร”
ในวันพระราชทานเพลิงศพนั้น ผูคนลอมรอบเมรุที่เผาทานเบียดเสียดเยียดยัดกัน
ตํารวจก็เขาไปกัน ไฟยังไมทันดับสนิท ตางก็พากันเฮโลเขามาจะเก็บอัฐิเพราะความนับถือ
อาตมาเปนพระก็ไดเปรียบเพราะอยูใ กลชิด จึงควาเอาไวกอ น เอาหอผาเหลืองใสยามติดมา
เพราะเปนของมีคาที่สุดในชีวิตของอาตมาในตอนนั้น
นี่แหละอาตมาจึงวา “รูไวใชวาใสบาแบกหาม” หลวงพอเดิมทานสอนอยางนั้น
เดี๋ยวนี้อาตมาไมไดใชแลวคาถาอาคม เพราะตองมาเปนอาจารยสอนวิปสสนากรรมฐานแลว
ก็ตองละทิ้งเสียทั้งหมด เพราะไมรูจะใชไปทําไม แตก็ยังจําติดอยูในไสในพุง ไมใชไมใชแลว
ทิ้งลืมเลย คือไมทําอีกแลวเทานั้น เรื่องราวทีอ่ าตมาไดอยูกับหลวงพอเดิมก็มีอยางนี้
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