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คําสอนของหลวงพอเดิม ครูผูยิ่งใหญองคหนึง่
“วัดในสมัยโบราณครั้งกระโนน เปนแหลงรวมสรรพวิชา เรียกกันวา
สํานักทิศาปาโมกขเชียวนะจะบอกให บางแหงก็เรียกตักสิลา ดังนั้น ผูที่เขามาในวัด
นั้น จึงไมไดเขามาทําบุญอยางเดียว

แตเขามาศึกษาหาความรูกับ

พระในวัดดวย”
“บวชสามพรรษานะ เขาวาไดปริญญาตรี

เจ็ดพรรษาปริญญาโท

สิบพรรษาปริญญาเอก บวชพรรษาเดียวสองพรรษายังเปนทิดไมได รูไหมละ
“ทิด” มาจากคําวาบัณฑิต”
“ทีนี้พอบวฃเสร็จ แลวสึก บางคนแทนที่จะเปนบัณฑิตหรือเปนทิด ก็กลับ
กลายเปนเดรัจฉานไปเสียทันตา ....เปนซี่ทําไมไมเปน ก็พอสึกตอนเฃา ก็กินเหลาตอน
เย็นหยําเปอยางนี้ เรียกวาบวชไมไดประโยชนซ้ําแลวกลายเปนเดรัจฉานไป”

ใบไมในกํามือ

๑

“เธอฟงไวนะ สมเด็จพระบรมศาสดาของเรา เมื่อทานเปนเจาชายสิทธัตถะ
แหงกรุงกบิลพัศดุ นั้น ทานทรงเลาเรียนเชี่ยวชาญในวิชาการทุกดาน ไตรเวทก็ทรง
เชี่ยวชาญ การใชศรชัยไปจนถึงตําราพิชัยสงครามตาง ๆ เรียนการปกครองคนหมูมาก
แตแลวก็ทรงไดสติวา วิชาหนึ่งที่ไมไดเรียนก็คือ วิชาการพนจากกองทุกขการ

เวียนวายตายเกิด จึงทรงออกแสวงหาความหลุดพน เปนพระบรมศาสดาใน
ที่สุด”

“คาถานะไมขลังหรอก เขาเอาไวทอง เอาไวเปนองคภาวนา
เพื่อใหจิตเปนหนึ่งเดียว เพื่อใหจิตที่เปนสมาชิกตางหาก เหมือน
เราจะเดิมขามแมน้ําที่ไหลเชี่ยว

เปรียบเหมือนกําลังจิตที่ไมเปนระเบียบ

ไมเปน

อํานาจอันมหาศาล ตองอาศัยการภาวนาคาถา เพื่อใหจิตเปนหนึ่ง ใชคาถานั่นแหละ
เปนองคภาวนาตางสะพานขามฝากไป
คือเปนหนึ่งเดียว

แตพอจิตขามฟากไปถึงจุดหมายปลายทาง

เปนพลังอันมหาศาลแลว

คาถาที่ภาวนาทิ้งไปไดเลย

จิตที่เปนหนึ่ง

ก็รื้อสะพาน

เปนพลังมหาศาลแลว

คือ

เขาเรียกวา

จิตตานุภาพ ฉันจึงไมตองทองคาถา แตใชเจริญจิตใหเปนหนึ่ง แลวเปาลมปราณ
อธิษฐานใหเขาสมหวัง

เพี้ยงดี

ๆ

เขาใจหรือยังละ ไปทองตอไป

ทองใหจิตมันขามฟากใหได”
“นี่คุณมาอยูกับฉันก็นานแลว

เรียนกรรมฐานไหมละ

จะสอนให

อยาสึกไปเลย คุณนะอยูในผาเหลืองแลวจะเจริญกาวหนากวาเปนฆราวาส”

ใบไมในกํามือ

๒

“ยิ่งเกลียด ยิ่งเขาใกล ยิ่งรัก ยิ่งหางไกล จําไวใหดนี ะคุณ ยิ่ง
เกลียดเขาเรายิ่งตองแผเมตตาให
แลวความเกลียดมันจะหายไป
ความรักมันจะเกิดตรงนี้”

“รอยเทาของฉัน

เหยียบไวเปนทีร่ ะลึกวา

ฉันคือหลวงพอเดิม

ที่ในหลวงทาน พระราชทานสมณศักดิ์ใหเปน พระครูนิวาสธรรมขันธ หมายถึงวา
เปนที่ตั้งแหงความดี

ฉันไมเบียดเบียน

ฉันทําดีเพื่อใหพระศาสนารุงเรือง

ฉันสรางความเจริญในถิ่นกันดาร

เมื่อไดรอยเทาฉันไปแลว

ก็จงระลึกวา

หลวงพอเดิมทานทําดี เราควรทําดี เจริญรอยตามรอยเทาของทานไป เปนคนดี คิดดี
ทําดี อยูแตในศีลในธรรมอันดีงาม นั่นแหละรอยเทาของฉันจึงจะขลัง”
“คุณฟงฉันใหดี ๆ นะ คนที่มาวัดนั้น รอยละแปดสิบเปนพวกคนโง

จองจะ

มาเอาแตของขลัง เพราะเขายังหางธัมมะ รอยละยี่สิบเขามาหาธัมมะ
มาสนทนาธรรมกับฉัน มีเพียงไมกี่คนที่ถามฉันเหมือนที่คุณถามฉัน เมื่อมีคนถาม
ฉันก็จะบอกเขาวา เอารอยเทาฉันไปนะ ฉันเปนอุปชฌายของเธอ ฉันเปนพระ
ที่เธอนับถือ

ฉันไมเกงอะไรหรอก

แตฉันสรางความดี

เธอจงเอารอยเทาฉันไป

แลวทําความดีตามรอยเทาของฉัน แลวเธอจะประสบ
แตความสุขความเจริญ”

ดูใหติดตา

“อยาไปไหนไกลฉันเลย ฉันจะบอกเธอเปนคนแรกวา ไม
เกินสามเดือน ฉันจะมรณภาพจากเธอไปแลว จงอยาหางฉัน
ชวงนี้แหละสําคัญที่สุด เธอจําไว”
ใบไมในกํามือ

๓

“นี่แนะเธอ ฉันจะบอกอะไรใหนะ ฉันไมเคยบอกใครเลย
ฉันบอกคุณคนเดียว รูวแลวนิ่งไวอยาแพรงพราย เขาจะเสียขวัญ
กัน อีก ๑๕ วัน ฉันจะมรณภาพแลว ขอเธอจําคําฉันไวใหดี ๆ”
“ฉันตองการมอบวิชาการอยางหนึ่ง ใหเธอไวเปนคนแรก
และคนสุดทาย ฉันเห็นวาเธอนั้นเหมาะสมที่สุดแลว”
“วิชาที่หลวงพอจะมอบใหเธอคือวิชาคชศาสตร
การกําราบชางตกมัน การดูแลชาง

พอ

จึงจะเรียนได

การตอชางปา

วิชาคชศาสตรตองคนมีวาสนาบารมี

ฉันเห็นวาเธอนี่แหละ

ฉันเรียนมาจากปูยาตาทวดฉัน

จะรับไวได

ฉันจึงมอบให

เมื่อสมัยปูยาตระกูลของฉันตอชางปา

ถวายในหลวงกรุงศรีอยุธยา ปูทวดฉันเคยเลาใหฟงวา เคยตอชางเผือกได ๒ เชือก
ที่กําแพงเพชร แลวนําไปถวายองคพระราชากรุงศรีอยุธยา เปนชางคูเมือง”

ผูใหญ เขาให
อะไรก็รับไวซิ ไปปฏิเสธทําไมกัน อยางหยิ่งจองหองไมเขาเรื่อง”
“นี่แนะเธอ ฉันจะบอกให เธอยังเปนเด็ก เปนผูออนอาวุโส

“เธอฟงใหดีนะ หลวงพอจะวาใหฟง ผูใหญนะ เขาเห็นการณไกล
กวาเด็กมาก

ไมใชเขาพูดอะไรสงเดชก็หาไม

ก็เพื่อตอบแทนที่เธอมาชวยปฏิบตั ิฉันเปนเวลานาน

ที่หลวงพอมอบวิชาคชศาสตรใหนี้
ฉันไมเคยใหใครเลย

คนหนองโพหรือคนที่อื่น ฉันไมเคยสอนใหใครมากอนเลย ตองการใหเธอสืบวิชาไว
ไมใหตายตามหลวงพอไป เขาใจหรือยังละ”

ใบไมในกํามือ

๔

“เห็นไหม ถาเธอไมเรียนวิชาคชศาสตรแลว เธอก็จะไมได
เรียนกสิณจากหลวงพอ และไมไดอะไรเลย มามือเปลาก็ไปมือเปลา อยาเปน
คนหยิ่งโยโสแมลงปองเลย ผูใหญเขารูวาอะไรเปนอะไร”
“นี่เธอ ตอนกลางคืนเธอเดินอยูในปาทึบ เธอรูไหมวาทิศไหนเปนทิศไหนกันแน
เมื่อจะหาทิศทางนั้น ถามองไมเห็นทิศใหดูดาวเหนือ ถาดูดาวเหนือไมเปนก็ตองใช
อยางอื่นแทน ถาเธอเดินผานหนาวัด เธอจะรูไดทันทีวาทิศไหนเปนทิศไหน ถาไมมี
โบสถแลวดูดาวไมเปน

ก็ตองดูตนไม

เธอตองรูจักตนไมวา

ตนไมแบบนี้ขึ้นอยูในทิศเหนือ หรือ มีกิ่งกานเอนไปทางทิศเหนือ หรือ ตนไมอยางนี้
ชอบขึ้นหรือเอนไปทางทิศใตเปนตน และถาหากไมมีตน ไม

เธอก็ใชวิชากสิณที่

เธอเรียน ใหเธอนอนคว่ําลงไปกางแขนทั้งสองขางออก เจริญสมาธิจนแนวแน
อธิษฐานจิตจะเกิดพลังความรอน แผกระจายจากทรวงอก ไปยังแขนขางใดขางหนึ่ง
ขาไหนรอน นั่นแหละแขนชี้ไปทางทิศเหนือ”
“แมทัพสมัยกอนโนน เวลาจะออกรบทัพจับศึก นอกจากเตรียมอาวุธไวปองกัน
ตัวและคาถาอาคมแลว ยังทําเมฆฉายดวย ดวยการยกรางของตัวเองขึ้นไปบนกอน
เมฆทํานิมิต จะมองเห็นเลยวา ไปคราวนี้จะเปนอยางไร
ตอติดกันทั้งราง

ถาไปดีมีชัย ตัวนิมิตจะ

ถาลางราย ตัวนิมิตบนกอนเมฆจะคอขาดแขนขาดตอกันไมติด

ก็รูละวาออกไปแลวจะตาย

ก็จะตองสั่งเสียและฝากฝงลูกเตาไวกับพระเจาแผนดิน

แลวตัวเองก็ออกไปตายอยางชายชาติทหาร นี่แหละพิชัยสงครามละเธอ”
(วิชาเมฆฉายนี้ หลวงพอก็ไดรับการถายทอดเชนกัน รวมทั้งวิชาการ

กําหนดรูสภาวะของผูคน เชน ถาเดินผานบานนี้แมสิ่งแวดลอมจะดูสดชื่น
ใบไมในกํามือ

๕

แตเมื่อกําหนดจิตเขาไปแลว รูสึกซู ๆ วาบ ๆ สลับกัน ทานวาไมนานนัก

จะมีคนตาย คนไขหนักก็จะไมรอด หรือบางบานสิ่งแวดลอมดูเหี่ยวเฉา แต
เมื่อกําหนดจิตเขาไปแลว รูสึกซู ๆๆๆ ติดตอกัน ทานวาบานนั้นกําลัง
จะรวยและมีโชคลาภ.... กอนที่หลวงพอเดิมจะดับขันธของทาน ทานได
บันดาลใหฝนตกจนน้ําเต็มสระที่บานหนองโพ เพื่อใหชาวบานไดมนี ้ําเพียงพอ ทันทีที่
น้ําเต็มสระ ฝนก็หยุดตก แลวหลวงพอเดิม ก็ละสังขารทันที รายละเอียดที่หลวง
พอจรัญเลาไวกินใจกวานี้ ทานทีส่ นใจไปหาอานได : ผูรวบรวม)

หลวงพอจง วัดหนาตางนอก จ.พระนครศรีอยุธยา
น้ํามันมนตร ซึ่งการหุงน้ํามันมนตรนี้ ตองเวนวรรคหลายป
กวาหลวงพอจะหุงสักที
เทาที่เห็นการนําไปใชก็มี รักษาอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูก และบาดแผล
สวนเรื่องการรักษามะเร็งก็มีผูนําไปทานเหมือนกัน ทานแลวอุจจาระจะเปนสีดํา ทั้ง ๆ
ที่เปนน้ํามันพราวใส ๆ กับสมุนไพรหอม ๆ เทานั้น

วิชายนระยะทาง หลวงพอเลาใหญาติโยมฟงวา การเดินทางระหวางวัด
หนาตางไปยังอําเภอบางบาลสมัยกอนโนน ใชเวลานานนับชั่วโมง แตหลวงพอจงใช
เวลาประมาณ ๑๐ นาที สวนหลวงพอจรัญของพวกเราจะเคยใชหรือเปลาไมทราบ
ลองไปหาอานเรื่องราวเกี่ยวกับมักกะลีผล ในหนังสือกฎแหงกรรม ธรรมปฏิบตั ิ

ใบไมในกํามือ

๖

พระมงคลมุนี หรือ หลวงพอสด หรือ หลวงพอวัด
ปากน้ํา
“พระที่แจกไปคนละองค ถาเขารูจักเรา เขาเคารพบูชาเรา
ก็ขลัง”
เปนเคล็ดลับอยางหนึ่งในการแจกพระผงของขวัญของหลวงพอสด คือ ใหคน
ละองค
ขอไปฝากเขาไมให เขาไมรูจัก ไมนับถือ ก็ไรประโยชน เอาไปทิ้งไปขวาง เอาไป
ขายกิน ก็เปนบาปเปนกรรม รุนที่เปนสีน้ําตาลเปนความคิดของหลวงพอจรัญ ในการ
แกปญหาเนื้อพระละลายน้ํา และหลวงพอจรัญเปนผูหยิบพระสงใหหลวงพอสด เพื่อ
มอบใหแกผูมาทําบุญ
การเขียนปญหาใสไวในบาตร เพื่อใหหลวงพอชวย หลวงพอจรัญก็นํามาใชอยู
ทุกวันนี้ หลวงพอสดเปนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ฐานะทางบานร่าํ รวย มีโรงสี มีเรือ
บรรทุกขาว บาน ๓ หลัง ที่หลวงพอสดเคยอยู ที่อําเภอสองพี่นอง หลานคนเดียวของ
ทาน ไดขออนุญาตรื้อมาถวายวัดอัมพวัน สรางเปนกุฏิกรรมฐานในสวนปา กับศาลา
หลังเกา เรื่องกรรมฐานหลวงพอสดเกงมาก โดยเฉพาะเรื่อง

“ธรรมกาย” ไดผล

จริง แตเมื่อหลวงพอสด ไปเจริญสติปฏฐาน ๔ กับทานเจาคุณอาจารย
พระธรรมธีรราชมหามุนี ที่วัดมหาธาตุฯ พรอมหลวงพอจรัญ ทานบอกกับ
หลวงพอจรัญวา “เราหลงเปนขี้ขาเขามาตั้ง ๒๘ ป” หลวงพอจรัญบอกวา
“หลวงพอสดเขาผลสมาบัติไดถึง ๘๔ ชั่วโมง พอทานลบนิมิตได
ใบไมในกํามือ

๗

หมดแลว ทานก็เขา นิโรธสมาบัติ สําเร็จเปนพระอรหันต แลว
ทานก็ดับขันธไปเลย”
เรื่องหลวงพอวัดปากน้ํานี้ พระเดชพระคุณหลวงพอมักจะพูดถึงเมื่อมีคนรุนเกา
ที่เคยไปปฏิบัติกรรมฐาน (ธรรมกาย) กับหลวงพอวัดปากน้ํา อยางเรื่องที่บันทึกนี้ มี
แพทยหญิงทานหนึ่งกับคุณหญิงอีกทาน มากราบนมัสการทาน ก็เลยเคยเรื่องเกา ๆ
ใหฟงกัน ผมมาถึงตอนใกลจบแลว ก็เลยบันทึกไดเทานี้ (๑ ต.ค. ๔๔)
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