พุทโธโลยี
หลวงพอจรัญ เลาเรื่องหลวงพอเดิม
เรื่อง
เมื่ออาตมาไปเลาเรียนวิชากับ “หลวงพอเดิม”
B-LP-Derm

อนุสรณพจน นอมระลึกถึงพระเดชพระคุณ ทานพระครูนิวาสธรรมขันธ
“หลวงพอเดิม”
เนื่องดวย วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ เปนวันครบรอบวัน
มรณภาพครบ ๕๐ ป ของพระเดชพระคุณ ทานพระครูนิวาสธรรมขันธ (หลวงพอเดิม)
อดีตเจาอาวาสวัดหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
อาตมภาพขอนอมระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณ “หลวงพอเดิม” ซึ่งทาน
เปนผูใหกําเนิดชีวิตสมณเพศแกอาตมภาพ ดวย “หลวงพอเดิม” ทานเปนพระอริย
สงฆ เปนดวงประทีป คือเปนตัวอยางที่ทําใหอาตมภาพไดรูวา พระคืออะไร พระมี
หนาที่อะไร พระทําอะไรไดบาง และพระที่ดีนั้นควรจะทําอยางไร
อาตมภาพในฐานะศิษยผูซาบซึ้งในพระคุณของหลวงพอเดิม ทานพระครูนิวาส
ธรรมขันธ ผูเปยมลนดวยเมตตาอันบริสุทธิ์ จักตั้งใจปฏิบัติเพื่อบูชาพระคุณ “หลวงพอ
เดิม” ใหสุดความสามารถ ดังแบบอยางที่หลวงพอไดกระทําใหดูแลวดวยกายกรรม
วจีกรรม และ มโนกรรม
พระเดชพระคุณทานเปนพอแมครูอาจารยที่อาตมาเคารพบูชาจากขอวัตร
ปฏิบัติ ปฏิปทา และศีลาจารวัตรของ “หลวงพอเดิม” ทําใหอาตมภาพยังรูสึกเสียดาย
วาเรานาจะพบกับทานกอนหนานี้นานแลว
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หนังสือ “พุทโธโลยี” เรื่อง “เมื่ออาตมาไปเลาเรียนวิชากับ “หลวงพอเดิม”” เลม
นี้ จึงนับวาเปนบุญวาสนาชวงหนึ่งของชีวิตที่ไดมีโอกาสปรนนิบตั ิรับใช และไดเลา
เรียนวิชาจากทาน
กุศลธรรมทานมัยอันไดแกบุญกุศลอันจักบังเกิดขึ้นจากการจัดพิมพเผยแพร
กิตติคุณหลวงพอเดิมในครั้งนี้ ขอนอมอุทิศถวายพระเดชพระคุณ ทานพระครูนิวาส
ธรรมขันธ “หลวงพอเดิม” ดวยความเคารพและดวยความกตัญูกตเวทิตาธรรม จง
เปนพลวปจจัยอํานวยวิบากสมบัติมนุญผลอันเปนที่นาพอใจแดพระเดชพระคุณ ทาน
พระครูนิวาสธรรมขันธ “หลวงพอเดิม” ที่เคารพบูชา โดยควรแกฐานะในสัมปรายภพ
ทุกประการเทอญ
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีของพระเดชพระคุณ ทานพระครูนิวาส
ธรรมขันธ “หลวงพอเดิม” จงคุมครองและบันดาลใหทุกทานมีความสุข และเจริญดวย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ไดรับความปลื้มปติในธรรม และ
เจริญรุงเรืองในพระพุทธศาสนาจงทุกประการ

พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม)
เจาคณะจังหวัดสิงหบุรี
และเจาอาวาสวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
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คําปรารภ
ตลอดชีวิตในสมเพศของ พระเดชพระคุณทานพระครูนิวาสธรรมขันธ “หลวง
พอเดิม พุทฺธสโร” วัดหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ทานเปนพระสุปฏิปน
โน ผูปฏิบัตดิ ี ปฏิบัตธิ รรม ปฏิบัตชิ อบ ปฏิบตั ิในกรอบแหงความดี ยึดมั่นในคําสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานไมเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่น ทานสราง
ความเจริญในถิ่นทุรกันดาร ทานทําดีเพื่อใหพระศาสนาเจริญรุงเรือง สมกับสมณศักดิ์
“พระครูนิวาสธรรมขันธ” อันหมายถึง เปนที่ตั้งแหงธรรมทั้งปวง
กิตติคุณในเรื่อง “วิชาขลัง” ของ “หลวงพอเดิม” นั้นเปนที่เลื่องลือกันแพรหลาย
มานานนักหนา ซึ่งทานไดโปรดชี้แจงวา “ของจริง รูจริง เห็นจริง ยอมทําไดจริง”
พระเดชพระคุณ ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพ
วัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ทานเปนศิษยในองค “หลวงพอเดิม” พระครูนิวาส
ธรรมขันธ แหงวัดหนองโพธิ์ ทานเปนศิษยองคแรกและเปนองคสุดทายที่ไดเลาเรียน
วิชาคชศาสตรจาก “หลวงพอเดิม” เอาไวทั้งหมดและในจํานวนศิษยองคเดียวที่ยังคง
เหลืออยูในปจจุบัน
เมตตาบารมี “หลวงพอเดิม” แหงวัดหนองโพธิ์ ซึ่งมีตอบรรดาศิษยานุศิษยทั้ง
ฆราวาสและสงฆแผไพศาลทุกวันนี้
ศิษยในองคหลวงพอเดิมตางไดเปนที่พึ่งพิง
ของศิษยานุศิษยรุนตอมา เปนเนื้อนาบุญอันไพศาลตามรอยเทา “หลวงพอเดิม”
ทั้งหมด บารมีธรรมสวนหนึ่งของ “หลวงพอเดิม” เทพเจาแหงเมืองสี่แควที่หลอหลอม
อยูในตัวของ “หลวงพอจรัญ” นัน่ คือ ทานและเมตตาที่ “หลวงพอจรัญ” มีอยูเต็ม
เปยมในจิตใจ ทานอยูในฐานะพระผูพัฒนาทั้งจิตใจและชีวิตของผูคนมาหนาหลาย
ตาที่ตางก็พากันไปพึ่งบารมีธรรมของทาน บรรพชิตก็เขาไปสูการอบรมสั่งสอนอัน
นําไปสูทางอันถูกตองตามแนวแหงวิปสสนากรรมฐาน “วัดอัมพวัน” จึงเปนศูนย
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วิปสสนากรรมฐาน และ แหลงฝกฝนในทางจิต อันเปนที่รูจักขจรขจายไปทั่วแควน
แดนไทย
เรื่องราวเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือ “พุทโธโลยี” เรื่อง “เมื่ออาตมาไปเลาเรียน
วิชากับหลวงพอเดิม” นี้ พระเดชพระคุณ ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ
ฐิตธมฺโม) ไดบรรยายเลาใหเห็นคุณคาของการไดพบและรูจักครูอาจารย ใหเห็นเปน
รูปธรรมชัดเจนในแงมุมใหม โดยใชภาษาปจจุบันที่เขาใจงาย แทรกดวยตัวอยาง
ประกอบชวนติดตาม มีการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใกลตัว อีกทั้งทานยังไดเลาเรื่องราวได
อยางละเอียดทีละขั้นตอน
อันแสดงถึงความเคารพและระลึกถึงเมตตาธรรมของ
“หลวงพอเดิม” ที่ไดเมตตาประสิทธิ์ประสาทวิชา “คชศาสตร” ซึ่งเปนที่ทราบกันวา
“หลวงพอเดิม” ทานจะสอนวิชาใหผูใดนั้น ทานจะตองดูดวยญาณกอนวา วาสนา
บารมีของทานผูนั้นเหมาะสมไปในทางใด เมื่อสอนใหแลวก็จะประสบผลเปนที่นา
พอใจทุกราย
จึงนับไดวา “หลวงพอจรัญ” นอกจากจะเปนศิษยสืบทอดทางพุทธาคม
ทางดานคชศาสตรแลว ยังสืบทอดนิสัยทางคุณธรรมจาก “หลวงพอเดิม” มาพรอมกัน
ดวย
สํานักพิมพ “พระพุทธศาสนาประกาศ” จึงมีความภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดมี
โอกาสจัดพิมพ “พุทโธโลยี” หลวงพอจรัญ เลาเรื่อง หลวงพอเดิม เรื่อง “เมื่ออาตมาไป
เลาเรียนวิชากับหลวงพอเดิม” ออกเผยแพรดวยความเชื่อมั่นวา ผูที่อานหนังสือเลมนี้
จะไดรับธรรมะและแงคิดที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง กอใหเกิดประโยชนสุขแกชีวิต
ตามควรแกกรณี จึงนับไดวาเปนบุญวาสนาของเราทานทั้งหลายที่ไดมีโอกาสรับรู
เรื่องราวระหวางอาจารยกับศิษย ซึ่งทานไดรับทราบชีวิตและความดีเดนในปฏิปทา
ของ “หลวงพอเดิม” จากคําบอกเหตุการณที่ผานมาเปนเวลา ๕๐ ปแลว จากศิษยคือ
“หลวงพอจรัญ”
กุศลอันพึงมีพึงไดจากการเผยแพรธรรมครั้งนี้ สํานักพิมพ “พระพุทธศาสนา
ประกาศ” ขอนอมถวายเพื่อบูชาพระคุณพระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
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อีกทั้งขอนอมถวายบูชาแดพระเดชพระคุณ ทานพระครูนิวาสธรรมขันธ (หลวงพอ
เดิม) แหงวัดหนองโพธิ์ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค และพระเดชพระคุณ ทานเจา
คุณ พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ) แหงวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงหบุรี ดวยเทอญ
นายนิคม จาตุรันต
สํานักพิมพ “พระพุทธศาสนาประกาศ”

เมื่ออาตมาไปเลาเรียนวิชากับ “หลวงพอเดิม”
อาตมานับถือหลวงพอเดิมมาก เพราะทานใหชีวิตอันเปนอมตะในสมณเพศแก
อาตมา อาตมาสวดมนตไหวพระแลวก็กราบหลวงพอเดิมทุกวัน ระลึกถึงพระคุณของ
ทานที่ไดสรางอาตมาใหเปนสงฆที่ดี อัฐิของทานอาตมาก็แบงเอามากราบไหวเพื่อเพื่อ
ระลึกถึงพระคุณ ทานเปนพระที่ลึกซึ้งและเยี่ยมยอดจริง ๆ จะหาพระอาจารยอยาง
ทานไดยาก
ยอนระลึกเลาสูกันฟง เรื่องนี้ผานมาเปนเวลา ๕๐ ปแลว อาตมาไดไปเลาเรียน
วิชากับพระครูนิวาสธรรมขันธ (หลวงพอเดิม) วัดหนองโพธิ์ อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค อาตมายังรูสึกเสียดายวา เรานาจะพบกับทานกอนหนานี้นานแลว แต
กรรมของเรายังมีอยู พอพบทานใกลชิดทานไดเพียงหกเดือน ทานก็มรณภาพจากไป
ตอนนั้นอาตมาบวชเปนพระภิกษุดวยความจําใจ อาตมาขอบอกตรง ๆ วา
อาตมาเกลียดพระมาตั้งแตสมัยเด็ก ๆ แลว อาตมาไมชอบเพราะพระเปนผูที่ไมทํา
การงาน ไดแตบิณฑบาตขาวชาวบานไปฉัน แลวก็สวดมนตทําอะไรที่ไมคอยจะเปนที่
สบอารมณของอาตมา แตเมื่อโยมบิดามารดาจะตัดแมตัดลูกหากไมบวช อาตมาจึง
ตองโกนหัวเขาหมผาเหลือง บวชแลวก็ไมไดใสใจสักเทาใดนัก เขาหามอะไรก็ไมฟง ให
มันนอกรีตนอกรอย รอจนรับกฐินเสร็จ อาตมาก็จะสึกใหมันพนภาระหนาที่ไปเสียที
อยาลืมนะ อาตมาไมไดบวชเพราะศรัทธาก็หาไม อันนี้เปนความสัตย
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อาตมาตัดสินใจในเชาวันหลังจากรับกฐินแลวเขาไปกราบหลวงพอชอ ทานเปน
พระอุปชฌาย ไปถึงก็กราบตรงหนาทาน บอกความประสงคไปเลยทีเดียววา
“หลวงพอครับ กระผมขอสึกจากภิกษุสภาวะขอรับ”
หลวงพอชอ วัดพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ทานเปนพระที่หลังโกง แตทาน
เครงครัดในพระธรรมวินัยนัก ทานมีกิจนิมนตจะไปฉันเพล ทานก็ถามวา
“สึกแนหรือพระจรัญ ไมเปลี่ยนใจอยูตอนะ”
วาแลวเพื่อไมใหเปนการเสียเวลา อาตมาก็กราบลาทานกลับมากุฏิ หลวงพอ
ชอทานก็ทําน้ํามนตสกึ เตรียมไว อาตมาก็เดินมาถึงกุฏิยิ้มยองผองใสวา วันนีล้ ะจะพน
จากภาระที่นาเบื่อหนายเสียทีหนึ่ง มองไปที่กระเปาใสเสื้อผาที่ซื้อเตรียมไวใสหลังจาก
สึกแลวก็ดีใจเปนลนพนทีเดียว
แตพอเขาไปในกุฏิก็เกิดงวงเหงาหาวนอนขึ้นมาเฉย ๆ มันคลายครึ่งหลับครึ่ง
ตื่น มักลืม ๆ หลง ๆ ไปหมด นอนอยูตรงนั้น พลันหูก็ไดยินเสียงประหลาดแววมาที่หู
เหมือนมาพูดที่ริมหูวา
“สึกไปหาอะไรกันเลา นะโมยังไมไดเลย นะโมไดแลวสึกก็ไมนาเสียดาย”
ใจก็คานวา “นะโมสวดไดจนคลองไมอยางนั้นจะรับกฐินไดอยางไรกันละ”
เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกวา “นะโมไดแลวก็ยังไมไดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณนะซี ไดแลวคอยสึกดีไหมละ”
ทันใดก็มีเสียงคนตบประตูกุฏิตึง ๆ แลวก็มีเสียงเรียกดัง ๆ วา
“หลวงพี่...หลวงพี่ ทานสมภารใหผมมาตาม ทานวาอยาโอเออยู ทานจะไปฉัน
เพลที่วัดหนองมน ตองเดินเทาไปมันจะไมทนั การ”
อาตมาลุกทะลึ่งพรวดพราดขึ้นมาเปดประตู เจาเด็กคนนั้นไปแลว ก็ไดยินเสียง
สั่งสอนของยายที่สั่งไววา
“ตอนสึกนี่สําคัญนะหลานนะ ถาสึกในระหวางฤกษไมดีละก็บางคนก็ตาย บาง
คนก็ติดคุกติดตะราง บางคนก็เสียคนไปเลย ระวังใหดีนะ ฤกษสึกนี้สําคัญนัก”
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อาตมาเดินไปหาทานสมภารตอนนั้น พระอันดับก็มานั่งกันพรอมแลว ทาน
สมภารสงเสียงเรง
“เขามาเสียทีหนึ่ง จะไดสึกใหรูแลวรูรอดไป”
“พระเดชพระคุณที่เคารพ วันนี้กระผมไมสึกแลวขอรับ รอวันหลังก็ไดขอรับ
วันนี้นิมนตทานไปฉันเพลกอน”
“แลวกันนี่เอา เสียเวลาแท ๆ เชียว”
ทานสมภารเทน้ํามนตสึกจากบาตรทิ้งดังซา หันไปควายามกับตาลปตรเดินลง
จากกุฏิไปกิจนิมนต สวนอาตมากลับมากุฏินั่งนึกไปนึกมาวา เราสึกที่นี่ฤกษไมดี ก็ไป
สึกที่อื่นก็ได ถือโอกาสเที่ยวไปดวย ไปเหนือดีกวา ไปสึกเอาขางหนา วาแลวอาตมาก็
เอาไตรจีวรใสกระเปาใบหนึ่ง เสื้อผาฆราวาสใสกระเปาอีกใบหนึ่ง หิ้วมาลาหลวงพอ
ชอเพื่อเดินทางไปใหพน จากวัดพรหมบุรี หลวงพอชอทานก็อวยชัยใหพร เพราะทาน
เองก็ไมอยากสึกใหอาตมาเหมือนกัน
อาตมาหิ้วกระเปาสองใบ เดินทางมาลพบุรี ซื้อตั๋วรถไฟไปพิษณุโลก แลวก็
เตรียมออกเดินทางไปพิษณุโลก พอรถไฟมาอาตมาก็ขึ้นไปนั่งในตูรถไฟมีคนอยูกัน
เต็ม แตเขาก็สละที่นั่งใหอาตมาทีห่ นึ่ง
รถไฟแลนมาถึงบานหมี่ก็เกิดเครื่องเสียกะทันหัน จอดซอมอยูนานก็ไมเสร็จ
เวลาก็ผานไป เสียงคนในตูรถไฟนั้นเขาก็คุยกันวา
“แหม! รถไฟเสียเวลาจังเลย จะไปนมัสการหลวงพอเดิมสักหนอย ไมนามี
อุปสรรคเลยเชียว”
อาตมาไดยนิ คําวา “หลวงพอเดิม” ก็หูผึ่ง หลวงพอเดิมนี้ อาตมาเคยไดยินแต
ชื่อ ไมเคยทราบวาทานอยูที่ไหน จึงถามเขาวา
“หลวงพอเดิมทานอยูที่ไหนกันหรือโยม”
“ทานอยูวัดหนองโพ ตองลงรถที่สถานีหนองโพ แลวเดินเทาเขาไปทีว่ ัด ถาทาน
ตองการจะไปนมัสการก็ลงรถไฟที่นั่นพรอมกับพวกเราก็ได”
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อาตมาก็คิดตัดสินใจเลยวา ตั๋วรถไฟเราตีถึงพิษณุโลกก็จริงอยู แตถาจะลงที่
หนองโพเสียกอนก็ดี เพราะถาอยางไรเสียก็สึกเสียที่วัดหนองโพเลย ไมตองตะรอนไป
ไกล จึงตอบโยมพวกนั้นไปวา
“อาตมาจะไปพิษณุโลก แตโยมวาหลวงพอเดิมทานอยูหนองโพ เปนทางผาน
อาตมาก็จะเดินทางไปนมัสการหลวงพอเดิมพรอม ๆ กับโยมเลยทีเดียว”
มันเหมือนปาฏิหาริย พออาตมารับปากโยม รถไฟก็ติดเครื่องเปดหวูดออก
เดินทาง
พอถึงสถานีหนองโพ อาตมาก็ลงรถไฟพรอม ๆ ญาติโยม สถานีรถไฟหนองโพ
ตอนนั้นเล็กนิดเดียว ไมนาที่ขบวนรถไฟจะจอด หากบารมีหลวงพอเดิมไมดีจริงแลว
ไซร คงไมมีขบวนรถไฟมาจอดเปนแน แตดวยบารมีเทพเจาแหงสี่แควโดยแท รถไฟจึง
จอดเพราะมีคนเดินทางไปนมัสการหลวงพอเดิมกันเต็มตูรถโดยสาร
อาตมาเดินตามญาติโยมไปตามทาง มือสองขางก็หิ้วกระเปาไปดวย ใจก็คิดวา
เอาละวะไดสึกเสียทีหนึ่งจะไดพนจากสภาวะที่นารําคาญนี้เสียที ใจมันบอกวา สึก
เถอะ สึกเถอะ เปนฆราวาสสบายกวาเยอะ ทําอะไรตามใจชอบ ไมมีศีล ๒๒๗ ขอ มา
คอยรั้งคอยดึง สึกนั่นแหละดีที่สุด
คิดจะสึกมาจนถึงประตูวัดหนองโพ ญาติโยมก็นิมนตใหเดินไปขางหนา ใหไป
นมัสการหลวงพอเดิมกอน อาตมาก็เดินไปถึงกุฏิของทาน ภาพที่ไดเห็นก็คือ หลวงพอ
เดิมทานนั่งตัวตรง เปนสงา รูปรางทานดูสูงใหญแบบคนโบราณ ผิวดําแดงมีรัศมีผอง
ใส ผิวหนังเหี่ยวยนไปทั้งตัว ทานอยูในวัยชราภาพมาก นัยนตาของทานดูเปลงปลั่ง
แววแจมใสไมเหมือนตาคนแกทั่ว ๆ ไป มีพลัง มีอํานาจ มีพลังดึงดูดเมื่อมอง
ประสานกันแลวทําใหเกิดความรูสึกยําเกรงเปนที่สุด
อาตมากมลงกราบเบื้องหนาทานดวยความเลื่อมใส นี่หรือหลวงพอเดิม แหง
วัดหนองโพที่ผูคนนับถือ ชราภาพปานนี้แลวยังสอความเขมขลังและมีพลังอํานาจใน
ตัว นี่เปนเพราะอะไรกันหนอ หรือเปนเพราะทานมีศลี และภาวนา ตลอดจนบารมีอัน
สูงสงของทานคอยเปนตบะและเดชะอยู
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หลวงพอเดิม เทพเจาแหงเมืองสี่แคว กลาวถามอาตมาดวยประโยคแรก
น้ําเสียงของทานไปแหบหรือเล็กเหมือนคนแกอายุวัย ๙๐ ปเศษ แตแจมใสและกังวาน
เปนยิ่งนัก
“คุณมาจากอารามไหนกัน”
“คุณเดินทางเพื่อจะสึกเพียงอยางเดียวหรือ”
อาตมาสะดุงเพราะไมไดบอกใคร แตหลวงพอเดิมรู จึงตอบไปตามตรงวา
“ขอรับ ผมจะมาสึกหาลาเพศจากภิกษุสภาวะ”
“ออ! อยางนี้เอง เอาละ อยูกับฉันไปกอนก็แลวกัน วันนี้ไมเหมาะสําหรับคุย
เรื่องการสึกหาลาเพศ”
ทานเรียกมัคทายกใหนําอาตมาไปพักที่กุฏิรับรองแลวสั่งวา
“ตอนรับทานใหดี ทานเปนแขกของหลวงพอ อยาใหขาดตกบกพรองนะ”
อาตมามีนสิ ัยอยูอยางหนึ่ง ไมวา จะอยูที่ใดตองตอบแทนคุณไมอยูเปลา ๆ เมื่อ
หลวงพอเดิมทานใหพกั อยูดวยในฐานะแขกของทาน การตอบแทนพระคุณก็คือการ
ไปนวดเฟนใหหลวงพอเดิมทานคลายเมื่อย ซึ่งหลวงพอเดิมทานก็มีเมตตากับแขก
แปลกหนาดวยการพูดคุยเลาเรื่องตาง ๆ ใหฟง
ตอนกลางคืนอาตมานวดใหทาน พอเชาก็ไดพบกับเรื่องประหลาด คือหลวงพอ
เดิมทานฉันขาวตมตอนเชา ทานฉันอาหารแข็งไมไดแลวตอนนั้นพอฉันเสร็จเขาก็พยุง
ทานมานั่งเขาที่ พอสาย ๆ หนอยก็มีคนมาจากทั่วทุกสารทิศ มานมัสการหลวงพอเดิม
ทานก็เปาหัวใหอยางแรงทุกคน เปาจนนากลัววาจะเปนลมเพราะหมดแรง แตหลวง
พอเดิมทานก็เปาอยางนั้นแหละวา
“เพี้ยง ดี...เพี้ยง ดี”
คนก็ไปเชาแหวนลงถมบาง มีดหมอบาง เหรียญบาง รูปหลอบาง แลวแตจะ
ตองการ พอมาถึงหลวงพอเดิมทานก็เปากํากับให เขาก็เอากลับไปบานกัน บางคนก็
เอานางกวักงาชางไปคาขายากันวุนไปหมด แตผูคนก็ไมไดขาดสาย วันทั้งวันเห็จแตมี
คนมาหลวงพอเดิม ศิษยก็ไดแตมองตาละหอย หวงหลวงพอเดิม ซึ่งอายุวัย ๙๐ ปเศษ
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เกรงจะมรณภาพเพราะตรากตรํา แตพูดอะไรไมได เวลาจะไปไหนมาไหน ตอนนั้นไม
ถนัดแลว ตองเอาเกวียนเล็ก ๆ มาใหทานนั่งแลวก็ลากไปตามทาง ทานชราภาพจริง ๆ
แตไมยอมหยุดกิจนิมนตและการรับแขก ศิษยก็ไมกลาขัดใจทาน เพราะทานสั่งวา
ทานจะสงเคราะหญาติโยมจนวาระสุดทายของชีวิตของทาน
เวลาตกกลางคืน อาตมาก็อดใจไมได พอนวดใหทาน ก็กราบเรียนถามทานตรง
ๆ วา
“หลวงพอขอรับ เพี้ยง ดี เพี้ยง ดี ของหลวงพอนะมันดีจริงหรือครับ”
ทานยิ้มแลวก็ตอบวา
“ดีอยางไรฉันบอกเธอเดี๋ยวนี้ไมได ตองอยูกับฉันตอไปจึงจะรูดี”
พออาตมาพูพดเรื่องการสึก หลวงพอเดิมก็กระแอมดัง ๆ คลายจะดุ
“แอม อึ้ม อึ้ม อึ้อมม”
อาตมาก็เลยไมไดสึกตองอยูตอไป อาตมาเปนคนซอกแซก มองไปมองมาก็เห็น
วาที่กุฏิหลวงพอเดิมดานนอกมีปพาทย มีดาบ มีกระบี่กระบองสําหรับตอสูและการ
รายรํา อาตมาเปนคนไมชอบเก็บความสงสัย จึงถามทานตรง ๆ ในคืนตอมาวา
“ดาบเอย กระบี่เอย มีไวทําไมกันครับหลวงพอ พระใชของพวกนี้ไดหรือครับ
หลวงพอ”
หลวงพอเดิมหัวเราะหึ ๆ แลวกลาววา
“ชาไว ชาไว เธอเปนผูเยาว บวชแคพรรษาเดียว ก็เรงรอนจะสึก ฉันจะเลาอะไร
ใหฟง ฟงแลวคิดตามไปนะ”
“วัดในสมัยโบราณครั้งกระโนน เปนแหลงรวมสรรพวิชา เรียกกันวา “สํานักทิศา
ปาโมกข” เชียวนะจะบอกให บางแหงก็เรียก “ตักศิลา” ดังนั้นผูเขามาในวัดนัน้ จึงไมได
เขามาทําบุญอยางเดียว แตเขามาศึกษาหาความรูกับพระในวัดดวย มันเปนอยางนี้
แหละ”
นวดไปอีกสักครู หลวงพอเดิมทานก็เลาเรื่องวัดในสมัยโบราณตอไปอีก ทาน
เลาวา
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“วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น สอนอะไรบาง ก็สอนวิชาราชบุรุษ กฎหมาย
นิติศาสตรตาง ๆ เศรษฐศาสตร ศิลปหัตถกรรม เรียนเวชศาสตร เรียนดนตรีดีดสีตีเปา
ตาง ๆ พระสมันนั้นสอนไดทั้งนั้น ทั้งยังมีตําราพิชัยสงคราม ฤกษผานาทีตาง ๆ”
อาตมาก็สงสัย จึงถามหลวงพอเดิมทานไปวา “ราชบุรุษนะ เรียนอะไรขอรับ
หลวงพอ ผมไมเคยไดยิน”
หลวงพอเดิมหัวเราะอยางอารมณดี แลวอธิบายวา
“ราชบุรุษคือ วิชารัฐศาสตร การปกครองตนเองและผูอื่น เขาวัดตองปกครอง
ตัวได ตองอยูรวมกับคนอื่นได มีระเบียบมีวนิ ัย สามารถะอาไปใชในชีวิตฆราวาสได นี่
เรียกวา ราชบุรุษ”
พอถึงตอนนี้อาตมาก็เลยถามเขาจุดวา
“แลวมีดพรากระทาขวาน กระบี่กระบองเอาไวทําไมกันเลาขอรับหลวงพอ”
หลวงพอเดิมทานวา
“ชางสงสัยจริงนะ จะบอกให กระบี่กระบองคือหัวใจของการรบและการตอสู
เพื่อปองกันแผนดินไทย เปนลูกผูชาย ตองเปนทหาร วัดหนองโพมีดีทางกระบี่กระบอง
และดาบตาง ๆ สวนวัดอื่น ๆ ในสมัยนัน้ ก็เกงไปแตละดาน อักขระบาง การสราง
เครื่องรางของขลังบาง ดนตรีบาง ก็แลวแตใครอยากเรียนอะไร ก็ไปเรียนกัน
ดังนั้นวัดจึงเปนตักศิลาโดยแท สมัยกอนโรงเรียนแบบปจจุบันไมมี พอแมก็ตอง
คอยดูวาวัดไหนเกงทางไหนก็พาลูกไปเรียน เรียนจบแลวถายังไมพอก็ไปเรียนตอที่วัด
อื่น นี่แหละวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนสํานักเรียนดวยเหตุนี้”
อาตมาจึงไดถามคําถามซึ่งคิดวาหลวงพอเดิมคงไมไดเลาเอาไววา
“เหตุใดวัดหนองโพจึงเกงทางดานกระบี่กระบอง ขอรับหลวงพอ”
หลวงพอเดิมทานหยุดนิดหนึ่ง
แลวเริ่มเลายอนหลังขึ้นไปสมัยเมื่อกรุงศรี
อยุธยาใกลจะลม เหมือนทานอยูในเหตุการณนั้นดวยตัวทานเอง
หลวงพอเดิมทานทอดสายตาออกไปนอกกุฏิสูความเวิง้ วางของโลกภายนอก
น้ําเสียงของทานดูกราวและแกรงขึ้นมา คลายกับจะรื้อฟนความทรงจําอันเจ็บปวด
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ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตองตกอยูทามกลางทะเลเพลิงที่พมาขาศึกเขาปลนสะดม เผา
ผลาญอยางไรความปรานี แลวเลาใหฟงวา
“คุณฟงใหดี ๆ นะ ฉันจะเลาเรื่องแตเบื้องหลังใหคุณฟงแลวคิดตาม ฉันไมคอย
จะไดเลาใหใครฟง แตสําหรับคุณ ฉันจะเผยเรื่องราวโดยไมปดบัง หลวงพอเฒาแหง
วัดหนองโพ ซึ่งเปนสมภารองคแรกของวัดหนองโพ คุณรูไหมวาทานเปนใคร เอาลาฉัน
จะบอกให
ทานเปนขุนศึกคูใจของพระยาตาก ซึ่งเดินทางจากเมืองตากเขาสูกรุงศรีอยุธยา
พรอมกับพระยาตาก เพื่อเขามารับตําแหนงเจาพระยาวชิรปราการ ไปครองเมือง
กําแพงเพชร แตพมาเขาลอมกรุงศรีอยุธยาไวทุกดาน พระยาตากทานจึงตองสูกับ
พมาขาศึกโดยตั้งคายที่วัดพิชัย
หลวงพอเดิมทานไดเลาใหอาตมาฟงตอไปอยางตอเนื่อง เหมือนกับวาทานคือ
อดีตนักรบแหงกรุงศรีอยุธยาผูสละชีวิตเพื่อเปนชาติพลีในครั้งกระนั้น
ชาวบานบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ตั้งคายเขาตอตีกองทัพพมาจนแตกกระจัด
กระจายไปถึง ๗ ครั้ง ๗ หน สูอยางกลาหาญ คนเพียงหยิบมือเดียวเมื่อเทียบกับ
กองทัพพมา แตสามารถทําลายกําลังพมาขาศึกเปนกายเปนกองแลว ทําไมกรุงศรี
อยุธยาจึงลม
มันไมไดลม เพราะคนไทยไมมีฝมอื แตพมาเอาสุกี้พระนายกองมอญที่เคยพึ่ง
บารมีขาวแดงแกงรอนของไทย มาเปนคนนําทางเขาทําลายคนไทยประการหนึ่ง
ประการที่สอง คนไทยเราแตกความสามัคคี เห็นแกประโยชนสวนตน คาย
บางระจันสูจนลมตายเปนอันมาก เพราะสุกี้พระนายกองเอาปนใหญมายิงใสคาย สง
คนไปขอปนใหญจากกรุงศรีอยุธยา ยังถูกคนไทยดวยกันพูดใหตองน้ําตาตกวา
“น้ําหนาอยางชาวบานธรรมดานะหรือจะเอาปนใหญไปสูพมา ขืนเอาไปก็ถูก
พมามันชิงเอามายิงกรุงศรีอยุธยาเทานั้นเอง”
ทานขุนสรรค พันเรือง นายทองแสงใหญ นายจัน หนวดเขี้ยว นายทองเหม็น
นายดอกแกว นายแทน มาประชุมหารือกันแลวก็ทอแทใจวา ดูหรือเราสละเลือดเนื้อ
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กันแทบตาย แตผลที่ไดรับก็คือ การดูหมิ่นฝมือและน้ําใจ พมามันยิงดวยปนใหญทุก
วัน ลมตายกันวันละหลายคน อยากระนั้นเลยเปดคายออกไปรบกับมัน ใหรูดีรูชั่วไป
ใหโลกเขาร่ําลือวา ชาวบางระจันยอมสละชีวิตเพื่อรักษาแผนดิน
หลวงพอเดิมทานเลาไปอีกวา
“คุณรูไหมวา ครั้งนั้นชาวคายบางระจันควงมีดพรา กระทาขวานดาหนาเขาหา
หาปนใหญของพมาขาศึก เขารบกับพมาดวยความกลาหาญ เอาชีวิตเขาแลก ยอม
ตายกันหมดทั้งคาย ใหพมาเดินขามศพเขาสูกรุงศรีอยุธยาดีกวาใหพวกมันจับไปรอย
หวายผูกเปนพวงเอาไปเปนขี้ขาที่หงสาวดี
พมาขามศพชาวบานบางระจันเขามาตั้งทัพที่วัดทุงพระเมรุ
มันจึงไมเผา
ทําลาย มันลอมกรุงเอาไว คนไทยมีฝมือจะสูพมา แตเจาบานผานเมืองสมัยนั้นกลับ
ไมยอมสู นอนงอมืองอเทากะใหน้ําหลาก พมาจะไดยกทัพกลับ แตคราวนี้ผิดคาด
พมามันเตรียมตัวมาอยางดี เอาปนใหญยิงเขามาทุกวัน ถูกเรือนชานชาวบาน ไฟไหม
วอดวายตายกันเปนเบือ
พระยาตากสุดจะทน ลากปนใหญมายิงใสพมา จนลมตายเกลื่อน กําลังจะ
บรรจุลูกที่สอง ก็มีคนถือดาบอาญาสิทธิ์มาบอกวา
“ใหพระยาตากเขาไปรับการพิจารณาโทษที่ศาลาลูกขุน
ในฐานะฝาฝนกฎ
มณเฑียรบาล ที่หามยิงปนใหญกอนจะไดรับอนุญาต เพราะนางสนมกรมพระแมจะ
ตกใจ”
เนื่องจากพระยาตากมีความดีความชอบในแผนดินมากอน ใหรอลงพระราช
อาญา หากฝาฝนยิงปนอีกจะถูกตัดหัวทันที ในที่สุดพระยาตากไดตัดสินใจตีหักแหวก
วงลอมพมาออกจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปกูชาติ
หลวงพอเฒา ซึ่งเปนหนึ่งในขุนศึกคูใจก็รวมตีหักออกมาในครั้งกระนั้น ไดชวย
พระยาตากทําศึกกับพมาอยางโชกโชน จนกระทั่งพระยาตากไดรับการสถาปนาเปน
พระเจากรุงธนบุรีมหาราช จึงไดแตงตั้งหลวงพอเฒาจะใหเปนคุณหลวง แตหลวงพอ
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เฒาทานถวายบังคมลาออกจากการรับราชการ เพราะเห็นวาไดทาํ ศึกมามากแลว ฆา
คนมาก็มาก จะขอเขาบวชในพระพุทธศาสนา พระยาตากก็อนุญาตใหตามทีข่ อ
หลวงพอเฒาทานจึงเดินทางมาจังหวัดนครสวรรค แลวอุปสมบทเปนพระภิกษุ
ไดมาฟนฟูวัดหนองโพขึ้นหลังจากที่กรุงธนบุรีไดเปนปกแผนแลว พระยาตากยังไดให
คนนําของมาถวายและไถถามทุกขสุขอยูเสมอ
แตหลวงพอเฒาทานไมไดบอก
ชาวบาน ชาวบานจึงรูแตเพียงวาทานบวชแลวก็ลงเรือมากับเพื่อนภิกษุดวยกันแลว
อพยพหลบนายภาษีมาตั้งวัดหนองโพ
วัดหนองโพจึงมีการสอนวิชากระบี่ กระบอง และวิชาดาบ ไดสบื ทอดกันมา
หลวงพอเฒาทานไดเคยเลาใหลูกหลานฟงวา
“สมัยกรุงศรีอยุธยานั้น คนที่จะเขามาเปนนักรบชั้นแนวหนาชั้นขุนศึกนั้น ตอง
ศึกษาอักขระและภาษาตาง ๆ ไปจนถึงตํารับพิชัยสงคราม ตองบวชเรียนวิปสสนา
กรรมฐาน ฝกรากฐานจิตใจเสียกอนแลวจึงจะเรียนเพลงอาวุธกันในสํานักเรียน ก็คือ
วัดทั้งหลายในกรุงศรีอยุธยานั่นเอง แตทานไมเคยบอกใครนะวาทานเปนอดีตขุนศึกคู
พระทัยของพระเจาตากสินมหาราช เพราะทานไมตองการรําลึกถึงอดีต ทานวางดาบ
วางมีดถวายตัวเปนพุทธบุตรแลว ทานไมตอ งการของแวะอีก
แตการถายทอดวิชานั้น ทานตองทํา ดวยวาหากไปขางหนาเกิดศึกสงคราม
วิชาการตอสูจะไดไมสญ
ู ไป ชายไทยจะไดจับดาบจับมีดขึ้นสูกับขาศึกได ไมตองเปนขี้
ขาเขา เพราะวาพระเจาตากสินมหาราชกวาจะกูชาติมาไดแตละตารางนิ้วนั้น มัน
ยากลําบากเหลือแสน ตองสิ้นเปลืองชีวิตทหารเปนกายกอง บางครั้งก็ตองสละพระ
โลหิตของพระองคลงรดแผนดินเพื่อแลกเอกราชของชาติไทย นี่แหละคือหลวงพอเฒา
แหงวัดหนองโพ จําไวนะคุณ ทานคือขุนศึกคูพระทัย หนึ่งในหาคนของพระเจาตากสิน
มหาราช”
สํานักวัดหนองโพนั้นมิไดสรางแคคนดี พระดี และศิลปนเทานั้น ยังสรางนัก
กระบี่กระบองที่ดีไวอีกดวย อาตมาไดเห็นการสอนกระบี่กระบองที่วัดหนองโพ มีพระ
สอนใหเด็กรูจักการตี การปองปด และการรายรํา จึงไดเขาใจวา พระในวัดสมัย
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โบราณทานไมไดผลาญขาวสุกชาวบานเปลา ๆ ทานตอบแทนดวยการสั่งสอนอบรม
ลูกหลานของคนที่เอาขาวปลาอาหารมาทําบุญกับทานพรอมกันไปดวย
วันหนึ่งหลวงพอเดิมทานไดเอยเลาเรื่องวัดสมัยโบราณ สรางปุโรหิตาจารย
และถายทอดตําราพิชัยสงคราม ปุโรหิตาจารยนั้น สมัยนี้ก็เทียบเทากับเสนาธิการใน
การวางแผนการรบ ถาเสนาธิการรอบรูพิชัยสงคราม ยอมกําชัยชนะมาสูผืนปฐพีของ
ตนไดอยางไมยากนัก
เพราะตํารับพิชัยสงครามก็คือการหยั่งรูกําลังศตรูและการ
เดินทัพของศัตรู ทานไดตั้งปญหาถามอาตมาวา
“นี่แนะเธอ ตอนกลางคืนเธอเดินอยูในปา เธอรูไหมวาทิศไหนเปนทิศไหนกัน
แน”
“ไมรูครับหลวงพอ กระผมไมมีความรูดานนีเ้ ลย”
หลวงพอเดิมหัวเราะหึ ๆ อยางอารมณดีแลวกลาวสอนอาตมาใหไดรูเคล็ดลับ
บางประการเอาไว เพื่อใชประดับสติปญญา และแกไขสถานการณเมื่อคับขัน ทานวา
“เมื่อจะหาทิศทางนั้น ถามองไมเห็นทิศ ใหดูดาวเหนือ ถาดูดาวเหนือไมเปนก็
ตองใชอยางอื่นแทน นี่แนะเธอ ถาเธอเดินผานหนาวัด เธอจะรูไดทันทีวาทิศไหนเปน
ทิศไหน ถาไมมีโบสถแลวดูดาวไมเปนก็ตองดูตนไม”
“ดูตนไม ตนไมก็เหมือน ๆ กันนี่ครับ และมันก็ยืนตนของมันอยูเฉย ๆ จะไป
บอกทิศทางไดอยางไรกันครับ”
“ฟงไวนะเธอ เธอตองรูจักตนไมวา ตนไมแบบนี้ขึ้นอยูในทิศเหนือ หรือมีกิ่งกาน
เอนไปทางทิศเหนือ หรือตนไมอยางนี้ชอบขึ้นหรือเอนไปทางทิศใต เปนตน”
“เขาใจแลวครับ แลวไมมีตนไม ผมจะทําอยางไรดีเลาครับ”
“ไมยากเลยนี่เธอ เรียนสมาธิ เรียนกสิณแลว ก็งายแลว นอนคว่ําลงไปกางแขน
ทั้งสองขางออก เจริญสมาธิจนแนนิ่ง อธิษฐานจิตจะเกิดพลังความรอนแผกระจาย
จากทรวงอกไปยังแขนขางใดขางหนึ่ง ขางไหนรอนนั่นแหละแขนชี้ไปทางทิศเหนือ”
หลังจากนั้นหลวงพอเดิมไดสอนวิชาเมฆฉายใหแกอาตมา ทานกลาวเลาวา
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“แมทัพสมัยกอนโนนเวลาจะออกรบทัพจับศึก
นอกจากจะเตรียมอาวุธไว
ปองกันตัวและคาถาอาคมแลว ยังทําเมฆฉายดวยการยกรางของตนเองขึ้นไปบนกอน
เมฆ ทํานิมิต จะมองเห็นเลยวาไปคราวนี้เปนอยางไร ถาไปดีมีชยั ก็จะติดตอกันทั้งราง
ถาลางราย ตัวนิมิตบนกอนเมฆจะคอขาด แขนขาด ตอกันไมติด ก็รูละวาออกไปแลว
จะตาย ก็จะสั่งเสียและฝากฝงลูกเตาไวกับพระเจาแผนดิน แลวตัวเองก็ออกไปตาย
อยางชายชาติทหาร นีแ่ หละพิชัยสงครามละเธอ”
อาตมายังทันเขาโกนจุกกันขางวัดหนองโพ หลวงพอเดิมทานเห็นวาอาตมาเปน
พระบวชใหมจึงถามวา
“สวดไดไหมละ จะไดไปสวดมนตดวยกัน”
อาตมาก็ตอบวา “ไดขอรับ กระผมสวดได ทานก็ใหไปดวย พอพระสวดเสร็จ
เขาก็ใหปพาทยของวัดนั่นแหละบรรเลงเพลงแบบการตอสู แลวก็มีเด็กวัดหนองโพอีก
นั่นแหละแตงตัวทะมัดทะแมง มารํากระบีก่ ระบองตีกันอยางคลองแคลววองไว คา
บูชาครูหกบาทใสพานพรอมดอกไม ธูปเทียน เงินหกบาทที่ไดหลวงพอก็แบงใหเด็ก ๆ
ตามแตคนไหนบานมีฐานะดีก็เอาไปนอยหนอย คนที่พอแมยากจนหรือเปนกําพราก็
ไดมาก เอาไวเรียนหนังสือใหเปนเจาคนนายคนตอไป
ลิเกวัดหนองโพก็มีการสอน อาตมากลาพูดไดวา วัดหนองโพมีลิเก หลวงพอ
เดิมทานเอามาหัดใหมีอาชีพกัน เมื่อมีวงปพาทยก็ตองมีลิเก ที่วัดเทวราช จังหวัด
อางทอง ก็มีเหมือนกัน ตอนที่อาตมาเล็ก ๆ ยังจําไดคนที่สอนกลอนลิเก ไมใชครูลิเก
แตเปนสมภารวัดเทวราช ทานเกงเทศนมหาชาติ เจาบทเจากลอน ทานก็สอนกลอน
ลิเกให
ครูโรงเรียนก็จัดเด็กที่ยากจนเอามาหัดเลนลิเก
ไมตองเลนเรื่องอะไรหรอก
มหาชาติตงั้ แตทศพรไปจนจบ คนดูติดกันเกรียวกราว พอเอยถึงลิเกเทวราชแลวทุกคน
รอง ออ! ตองรีบไปรอหนาโรงแตหัววัน
หลวงพอเดิมทานไมแตเพียงใหมีการสอนลิเกที่วัดหนองโพเทานั้น เพลงฉอย
เพลงเกี่ยวขาว หลวงพอเดิมก็สอนใหหมด รักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไวไมใหสูญ
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หาย หลวงพอเดิมทานเปนพระนักอนุรักษของโบราณโดยสายเลือดทีเดียว พระ
สมัยกอนนั้นทานเกงทุกดานนะ ไมใชแคนั่งเทศนาอยางเดียว ทานรอบรูไปเสียทุก
อยาง เรียกวา พระสมัยนั้นเปนพระที่เกงทั้งทางโลกและทางธรรม
อาตมาอยูวัดหนองโพนานวันเขา เรื่องจะสึกก็ยังคิดอยู พอเห็นวาสมควรแก
เวลาก็คลานเขาไปหาหลวงพอเดิม แลวก็กราบเรียนทานวา
“หลวงพอขอรับ กระผมจะสึกละขอรับ อยากเปนฆราวาสเต็มแก”
หลวงพอเดิมทานหันมาจองดูแลวก็ทําเหมือนครั้งแรกที่เคยเจอทานกระแอม
“แฮม แฮม แฮม แฮม แฮม หยุดไวกอน คุณอยางเพงจะมาสึก ตอนนี้ไมถึง
เวลา”
อาตมาก็ไมกลาจะพูดเรื่องสึกตอไป แตก็คิดอุบายมาไดวาก็ไหน ๆ จะสึกแลว
ไมวันใดวันหนึ่งทําไมไมขอคาถามหานิยม สีผึ้ง สึกไปแลวจะไดจีบผูหญิงไดงาย ๆ มี
ภรรยาสวย ๆ เลยกราบเรียนทานไปวา
“ไมถึงเวลาก็ไมเปนไรขอรับ กระผมขอคาถามหานิยมอยางเด็ดขาดสักบท ที่สี
ปากดวยสีผึ้ง แลวผูหญิงเดินตามตอย ๆ กระผมอยากไดมานานแลว”
อาตมารบเราเรื่องคาถามหาเมตตาจากหลวงพอเดิม ทานก็สอนเปนปรัชญา
เรื่อยไป อาตมาก็อยากจะสึกแตไมกลาจะรบเราทานมาก ทานคอยหามเอาไวในที
สวนใหญจะวาไมไดฤกษสึก ในที่สุดอาตมาก็รบเราเอาจนหลวงพอเดิมทานใจออน
หลวงพอเดิมทานก็หัวเราะหึ ๆ แลวก็ยิ้มอยางเมตตา กอนจะสั่งใหหากระดาษดินสอ
มาใหทาน ทานใหคาถาสารพัด จดกันไมหวาดไมไหว จดแลวทานบอกใหไปทองใหได
โอโหคาถามากมายจนอาตมาไมตองมาขอคาถาเพิ่ม มัวแตทองคาถา เรื่องสึกก็เลย
ลืมไป เห็นไหมละหลวงพอเดิมทานทันคนขนาดไหน ทานดัดหลังแกลําอาตมาจนเซอ
ไปเลยทีเดียว
คาถาบทหนึ่งซึ่งหลวงพอเดิมทานใจออนใหถาคาไว ซึ่งเปนคาถาที่ศิษยหลวง
พอเดิมใชกันทุกคน คือ
นะ เมตตา
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โม กรุณา
พุท ปรานี
ธา ยินดี
ยะ เอ็นดู
มะ คือตัวกู
อะ คือคนทั้งหลาย
อุ เมตตาแกกูสวาหะ
นะ โม พุทธายะ
อาตมาสุดแสนดีใจวาไดคาถาเมตตาเอามาทองจนขึ้นใจ คราวนี้ไดการละ สึก
เมื่อใดจะไดเอาไปใชใหสมกับที่รอ แตจนแลวจนรอด หลวงพอเดิมก็ไมสึกใหเสียที
หนึ่ง คอยวาเมื่อใดเหลวงพอจะเมตตาสึกให ก็ไมมีวี่แวว
อาตมาทองจนขึ้นใจ แตก็ไมไดรูวาคาถานั้นแทที่จริงอยูในพระกรรมฐานนั่นเอง
เพราะพระกรรมฐานสอนใหแผเมตตา ถาไมมีเมตตาปรานีแลว ทองคาถาไปก็เปลา ๆ
พอมานั่งเจริญพระกรรมฐานจริงจัง หลังจากหลวงพอเดิมมรณภาพไปแลว จึงกระจาง
มองเห็นภาพทานสอนคาถาเมตตาใหทุกอิริยาบถ นี่เปนอยางนี้ หลวงพอเดิมทานเปน
พระทันสมัยทันการณทุกอยาง อาตมายังไดคาถาอีกบทหนึ่งซึ่งทานสอนให เนื่องจาก
อาตมาปรารภจะไดคาถาเมตตาชนิดที่เรียกวา ภาวนาแลวผูหญิงติดเปนตังเม หลวง
พอเดิมทานก็เลี่ยงไปเลี่ยงมา ในที่สุดก็จดคาถาใหวา
นะกาโรกุกะสันโธ สิโรมัชเฌ
โมกาโรโกมะนาคะมะโน นลาถิเต
พุทกาโรกัสสะโปพุทโธ จะเทวเนตเต
ธากาโรศากยะมุนีโคตโม จะเทวกัณเณ
ยะกาโรศรีอริยะเมตตรัยโย ชีวหาถิเต
ปญจะพุทธานะมามิหงั
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เมื่อหลวงพอเดิมใหคาถามา อาตมาก็ทองไปเรื่อย ๆ และในทีส่ ุดก็ไมไดใช
เพราะไมไดสึก พอมาเรียนพระกรรมฐานและสติปฏฐานสี่ ในตอนหลังนี้ก็เขาใจแจม
แจงวา คาถาที่หลวงพอให ไมใชคาถาเมตตาที่ไหนเลย แตเปนคําสอนของพระบรม
ศาสดาทั้งนั้น ก็คือวา ใหระมัดระวังศีรษะ ใหรูจักนอมคารวะผูมีคณ
ุ ธรรม หนาผากก็
ใหผาเผยดวยใบหนาอันยิ้มแยม ดวงตาใหสาํ รวมระวังในการมองดู เพราะนั่นเปนทาง
เกิดกิเลสตาง ๆ ใหสาํ รวมระวังหู ใหฟงแตสิ่งดี ๆ อยาไปฟงเรื่องไมดี ฟงหูไวหู ใหหู
หนักเขาไว อยาหูเบา และลิ้นนัน้ ใหระวังสํารวมในรสอาหาร อยาไปติดมันเขา เพราะ
มันทําใหเกิดกิเลส
ดังนั้นคาถาเมตตาของหลวงพอเดิม จึงรวมเอาคําสอนของพระบรมศาสดา
เรื่องการสํารวมระวังอินทรียทั้งนั้น แตเมื่อคนเกิดไปภาวนาดวยความมั่นใจแลวก็ทํา
ใหขลังขึ้นไดเหมือนกัน
อาตมาไดเรียนถามหลวงพอเดิมตอไปถึงเรื่องมนตรามหาเสนห ที่ไดจดจาก
หลวงพอเดิมไปหลายบทดวยกันวา
“หลวงพอครับ เอาบทที่วาแน ๆ เสกแลวผูหญิงรักสักบทเถอะ มากนักผมวาไม
คอยจะดี”
เทพเจาแหงวัดหนองโพหันมาหัวเราะหึ ๆ กอนจะกลาวตอบตอไปวา
“ตองการอยางนั้นจริง ๆ นะ ไมกลับคํานะ สัจจังเว อมตฺตา วาจา นะ”
“แนนอนครับ ผมสึกออกไปอยากไดเมียสวย ๆ สักคน ตองเสกคาถากันหนอย
ละครับ”
“เอาฟงใหดี ๆ นะแลวจําเอาไวก็แลวกัน พูดจริง ทําจริง ทุกสิง่ ผูหญิงดีรัก พูดไม
จริง ทําไมจริง ทุกสิ่งผูหญิงเลวรัก ผูหญิงมีหลายอยางนะ ผูหญิง ผูหยังแม
กระชังกนรั่ว มาเที่ยวเลาะขอบรั้วหาดีไมได ผูช ายก็ชายกระเบน ไมเอาไหนก็
เลยไปกันใหญ”
เมื่อทองหนักเขา อาตมาก็สงสัยขึ้นมาวา คาถานี้ใชอยางไรดี วันหนึ่งเห็นหลวง
พอเดิมกําลังเปาหัวศิษย เสียงวา “เพี้ยง...ดี” ไมเห็นทานทองคาถาสักบท อาตมาก็จํา
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เอาไว เอาละเปนไงเปนกัน ใหคาถาเรามาทองยืดยาว แตพอถึงคราวทานเองกลับไม
ทอง ใชลมปากเปาเพี้ยง ๆ พอตกกลางคืนไปนวดใหทาน อาตมาก็เลยตัดพอตอวา
หลวงพอเดิมทานวา
“หลวงพอใหคาถากระผมไปทองตั้งมากมาย ผมก็ทอง กะวาจะดีใหได แตพอ
เห็นหลวงพอเปา เพี้ยง ดี เพี้ยง ดี ใหคนอื่น หลวงพอไมเห็นทองคาถาอะไรเลย จับหัว
มาไดก็เปาเพี้ยง ดี เพียง ดี อยางนี้ผมก็ทองเสียเวลาเปลา”
หลวงพอเดิมทานก็เลยไขความลับใหอาตมาฟง ทําใหอาตมาไดหตู าสวางกัน
ตอนนั้นเอง ทานบอกอยางนี้
“คาถานะไมขลังหรอก เขาเอาไวทองเอาไวเปนองคภาวนา เพื่อใหจิตเปนหนึ่ง
ตางหาก เหมือนเราจะเดินขามแมน้ําที่ไหลเชี่ยว เปรียบเหมือนกําลังจิตที่ไมเปน
ระเบียบ ไมเปนอํานาจอันมหาศาล ตองอาศัยการภาวนาคาถา เพื่อใหจิตเปนหนึ่ง ใช
คาถานั่นแหละเปนองคภาวนาตางสะพานขามฟากไป พอจิตขามฟากไปถึงจุดหมาย
ปลายทาง คือเปนหนึ่งเปนพลังมหาศาลแลวก็รื้อสะพาน คือคาถาที่ภาวนาทิ้งไป จิต
เปนหนึ่งเปนพลังมหาศาล แลวเขาเรียกวาจิตตานุภาพ ฉันจึงไมตองทองคาถา แตใช
เจริญจิตใหเปนหนึ่งแลวเปาลมปราณ อธิษฐานใหเขาสมหวังวา เพี้ยง ดี เพี้ยง ดี
เขาใจหรือยังละ ไปทองตอไป ทองใหจิตมันขามฟากใหได”
อาตมาก็ถามวา ทําไมจึงเปนอยางนั้น หลวงพอเดิมทานก็อธิบายใหอาตมาฟง
ตอไปวา
“ตอนแรกก็ยกระดับจิตขั้นประถมกอน แลวภาวนาขึน้ ไปถึงชั้นมัธยม แลวก็
เจริญใหเปนเอกัคคตา มันเปนการเจริญภาวนา เจริญจิตใหเปนเอกัคคตา เมื่อจิต
บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสทั้งหยาบและละเอียดแลว จะตองการอะไรก็ไดทุกประการ
คิดเงินก็ไดเงิน คิดทองก็ไดทอง แตหลวงพอคิดแตเมตตาใหเขาไดพนเคราะห ใหเขา
รวย ใหเขาดี เปาไปเขาจึงไดตามที่หลวงพอใหไป” และทานบอกวา “คุณทองตอไป
เถอะ ทําใหจิตเปนเอกัคคตาใหได แลวก็จะรูเองวา เพี้ยง ดี ของหลวงพอเปนอยางไร”
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อาตมานวดหลวงพอเดิมทุกคืน ตลอดเวลาหกเดือนที่อยูกับทาน มันเปนเรื่อง
นาแปลก ไมมีพระสักองคที่มานวดทาน มาขอของดีจากทานเหมือนอาตมา ใกลเกลือ
กินดางกันหมด อาตมาจึงวา แมอาตมาจะอยูกับหลวงพอเดิมไมนาน แตอาตมาได
ของดีจากหลวงพอเดิมมามารพอสมควร คิดถึงเดี๋ยวนี้แลวก็เสียดายวา เราหนอเรา
ทําไมไมรูจักหลวงพอเดิมกอนหนานี้นาน ๆ เสียดายเหลือเกิน
อาตมาขอเลาเรื่องแปลก ๆ ใหฟงเรื่องหนึ่ง คนที่มาหาหลวงพอเดิมไมไดมารับ
แหวน รับมีด รับเหรียญ รับรูปหลออยางเดียว แตมาขอรอยเทาหลวงพอ อาตมานี่
แหละเปนคนเอาครามมาทาเทาหลวงพอ แลวก็เอาหมอนรอง เอาผาขาวปูแลวหลวง
พอเดิมทานก็เหยียบรอยเทาลงไปแลวก็เปา “เพี้ยง ดี” เอาใหคนที่ตองการเอาไป ดูเอา
ซีความดีของหลวงพอเดิมนะ แมแตรอยเทาเขาก็เอาไปบูชากัน นี่แหละ อํานาจแหง
ศีล ทาน และภาวนาของทาน อาตมายังจําภาพเกา ๆ ไดดี ไมมวี ันลืม ก็เลยไมสึก
ออกไปมีลูกมีเมีย ทานชางลวงรูเขาไปถึงใจอาตมา
หลายวันเขา อาตมาก็อดที่จะถามไมได เพราะวามันมีความอยากรูอยากเห็น
วาทําไมหนอ คนจึงตองการรอยเทาหลวงพอเดิมไปบูชา รอยเทาของทานดีอยางไรกัน
แน คืนหนึ่งไดโอกาสนวดทาน แลวก็เลยถามทานตรง ๆ วา
“หลวงพอครับ รอยเทาหลวงพอที่เขามาเอาไปบูชานะดีตรงไหน เห็นเขามาเอา
ไปทุกวัน ๆ ชวยบอกใหกระผมไดตาสวางสักหนอยเถอะขอรับหลวงพอ”
เทพเจาแหงวัดหนองโพ หันหนากลับมามองอาตมา นิ่งอยูครูหนึ่ง ไมพูดวา
อะไร อาตมาก็นิ่งคอยฟงวา หลวงพอเดิมทานจะพูดถึงรอยเทาของทานวาอยางไร
ทานดูเหมือนจะทิ้งชวงเพื่อเหตุผลอะไรสักอยาง แลวทานจึงไดกลาวกับอาตมาใหได
เขาใจเปนปรัชญาที่อาตมากลาทาไดวา ผูมีรอยเทาหลวงพอเดิมติดตัวจะไมเคยรู
ความหมายของรอยเทาหลวงพอเดิมมีอยางไรหลวงพอเดิมทานตอบอาตมาวา
“ในปพุทธศักราช ๒๔๘๕ ประเทศไทยตองถูกญี่ปุนเขายึดไวเปนทางผาน จอม
พล ป. พิบูลสงคราม ตองเซ็นสัญญาเปนพันธมิตรกับญี่ปุน ทําใหสัมพันธมิตร
ประกาศสงครามกับไทยไปดวยอยางชวยไมได ลําพังประกาศสงครามธรรมดาคงไม
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เปนไร แตนี่เลนแหกันเอาระเบิดมาทําลาย มาถลมใสที่มั่นของฝายญี่ปุนในประเทศ
ไทยอยางหนัก ผลของการทิ้งระเบิดทําใหชีวิตและทรัพยสินของคนไทยพินาศไปไม
นอย ผูคนตางก็หวาดกลัวภัยสงครามกันแทบเปนบา ขาวยากหมากแพงอดอยากกัน
ทั่วหนา
ประชาชนชาวนครสวรรคและใกลเคียงตางก็พากันเสาะหาของขลังติดบาน ติด
ตัว กลัวภัยระเบิด ที่มสี ตางคก็ไปบูชาวัตถุมงคลมาไวเปนกําลังใจ โดยเฉพาะวัดหนอง
โพนั้น วันหนึ่ง ๆ คราคร่ําไปดวยผูคนที่มาเชาแหวน รูปหลอ เหรียญ มีด พระงาแกะ
สิงหงาแกะกันเปนจาละหวั่น คนที่ไมมีเงินก็ไดแตหนาเศราเพราะกรรมการวัดเขา
สรางวัตถุมงคลตองลงทุนดวยเงิน เขาก็ใหเชาบูชา สวนที่เกินทุนออกมา หลวงพอเดิม
ทานก็เอาไปสรางโบสถวิหาร ศาลาการเปรียญตามวัดตาง ๆ ใหเจริญยิ่งขึ้น
จะเปนใครเปนผูริเริ่มนั้นยืนยันไมได แตปรากฏวามีผูนาํ เอาผาขาวมาใหหลวง
พอเดิมเหยียบรอยเทา สีที่ใชก็คือ ความลงผสมน้ํานี่เอง เอามาทาฝาเทาหลวงพอเดิม
แลวใหทานเหยียบ
การเหยียบตอนแรกเหยียบกับกระดาษเปลา ติดชัดบาง ไมชัดบาง ก็วากันไป
ตามสะดวก ตอมามีผูไปเกิดประสบการณตาง ๆ เชน ยิงไมออก ฟนไมเขา ตีไมแตก
บางทีก็เอาไปโบกไลเครื่องบินใหวนไปที่อื่น หรือโบกปดระเบิด บางบานรอบ ๆ บาน
พินาศยับเยินดวยแรงระเบิดทําลาย แตบานที่มีรอยเทาหลวงพอเดิมกลับปลอดภัย ไม
มีกระเบื้องแตกสักแผน เลาลือกันหนักเขา หลวงพอเดิมก็ตองนั่งประทับรอยเทาจนขา
เมื่อย
ทางวัดไดจัดบริการแบบใหมคือ หาหมอนมารองเปนที่ประทับรอยเทาหลวงพอ
เดิม เมื่อเอาครามทาฝาเทาหลวงพอเดิมแลว ก็วางผาขาวลงไปบนหมอน แลวหลวง
พอเดิมทานก็ประทับรอยเทาลงไป ปรากฏวาไมตองออกแรงมาก ลายเทาติดชัดเจน
เรียบรอย
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วันหนึ่ง หลวงพอหอยเทาเหยียบรอยเทาเปนชั่วโมง ๆ จนศิษยสงสาร พากันอุม
หลวงพอเดิมหนีเขากุฏิไป หลวงพอเดิมทานก็รองวา อยาเลย ๆ เขาตองการพบฉัน
อยาใหเขาเสียศรัทธา พอศิษยวางลงผูคนก็ฮือกันเขาไปใหม เลนกันเหงื่อไหลไคลยอย
หลวงพอนอย (ทานพระครูนิพันธธรรมคุต) อดีตเจาอาวาสหนองโพ เคยขอ
เรียนวิชากับหลวงพอเดิม ทานไมขัดของ แตทานไดใหคติไวขอหนึ่งวา
“อยากไดวิชา ฉันไมหวง แตเมื่อเปนแลวละก็ จะมานึกถึงตัวภายหลังจะไดไม
มาวากัน วาไมบอกเสียกอน”
เมื่อหมดผูคนที่มาหลวงพอเดิม เทพเจาแหงวัดหนองโพ จึงปรารภเปนทํานอง
ขบขันกับศิษยวา
“มันทําเหมือนฉันเปนหนูถีบจักร เหนื่อยเหลือเกิน”
ปูโคน อินยิ้ม อดีตมัคทายกวัดหนองโพไดกลาวถึงการเหยียบรอยเทาหลวงพอ
เดิม ทานเหยียบรอยเทาตองยกเทาขึ้นลงอยางนั้นวา
“หลวงพอทานบอกเปนปริศนาวาฉันใชกรรมเขาใหหมด กรรมที่ฉันตกปลอก
ชางที่จับเอามาชวยงานไงละ มันไปไหนไมได ก็ยกขาขึ้น ๆ ลง ๆ เพื่อใหหายเหนื่อย
ฉันก็เลยผอนใชกรรมเขาไป”
เมื่อหลวงพอเดิมทานประทับรอยเทาครั้งหนึ่งก็จะเอามือสองขางกดที่หัวเขา
แลวเปาเพี้ยงลงไปพวงหนึ่ง ทุกครั้งเปนการกํากับ และเมื่อทานไปเหยียบรอยเทาครั้ง
ใหญที่คายจิรประวัติ มณฑลทหารบกจังหวัดนครสวรรค ทานเคยใชนะปดตลอด
เหยียบรอยเทาทะลุ ครั้งละ ๑๐ ผืน เพื่อใหทันกับเวลาและจํานวนทหาร ซึ่งเปนครัง้
แรกและครั้งสุดทาย เพราะหลวงพอเดิมทานไมอาจเลี่ยงได เพราะทานไมคาดวาเขา
จะใหทานเหยียบมากมายขนาดนั้น
ครามที่ใชผสมน้ํานั้นมีหลายสี สีน้ําเงินแกก็มี น้ําเงินอมฟาก็มี น้าํ เงินอมดําก็มี
และที่ออกมวงก็เคยพบ แตที่เหมือนกันก็คือ ถาถูกน้ําแลวจะละลาย เพราะครามกลัว
น้ําเปนอยางยิ่ง สีจะซีดจางหรือไม อยูที่การรักษาสภาพไมใหถูกความชื้น ถูกแดดหรือ
ถูกเหงื่อจนชุม นั่นคือผารอยเทาของเทพเจาแหงวัดหนองโพ
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อาตมาเรียนถามหลวงพอเดิมเรื่องรอยเทาของทานวา
“ที่หลวงพอเหยียบรอยเทาใหเขาไปนั้น มันดีอยางไรครับ บอกใหกระผมไดตา
สวางสักครั้งหนึ่งเถิดขอรับ”
เทพเจาแหงวัดหนองโพมองดูหนาอาตมากอนจะกลาวตอบดวยน้ําเสียงอันดัง
กังวานวา
“เออ ตาดีก็ได ตารายก็เสีย หูดีก็ได หูรายก็เสีย”
อาตมาถึงกับงงเปนไกตาแตก เพราะหลวงพอเดิมทานตอบไมตรงคําถาม จึง
รุกเขาไปถามใหม
“ไมใชอยางนั้นหลวงพอครับ กระผมตองการรูวาที่เขาเอาไปใชกันนะดีทางไหน
กันแน ถึงไดมาขอกันจนเหยียบไมไดหยุด”
“เอองั้นเรอะ ฟงนะ เขาวาดีเอาไปโพกหัวแลวยิงไมออก โพกหัวแลวตีไมแตก
นั่นวากันอยางนั้น ฉันไมไดวา นะ เขาวากันไปเองแหละ”
“อาวแลวอยางนั้นหลวงพอใหเขาเอาไปทําไมกันละครับ ถาหลวงพอไมไดวาดี
เขาวากันเองละก็”
“เรื่องนั้นไมเกี่ยวกับฉันนี่คุณ
ธรรมะของฉันที่ฉันฝากไวในรอยเทามันไมใช
อยางที่เขาเลาลือกัน”
“ธรรมะอะไรกันครับหลวงพอ ชวยอธิบายใหผมเขาใจหนอย ผมงงไปหมดแลว”
เทพเจาแหงวัดหนองโพนิ่งสักครู เหมือนจะรวบรวมจิตแสดงธรรมใหอาตมา ซึง่
เปนภิกษุหนุมฟง อาตมาก็นิ่งคอยฟง หลวงพอเดิมไดเผยธรรมะในรอยเทาของทาน
อยางแจมแจง ซึ่งอาตมาเชื่อแนวาผูที่มีรอยเทาของทานคงไมมีโอกาสรู เพราะมัวแต
ไปคิดวามหาอุด คงกระพัน กันลูกปนเสียเปนสวนใหญ หลวงพอเดิมทานวาอยางนี้
“รอยเทาของฉันเหยียบไวเปนที่ระลึกวา ฉันคือหลวงพอเดิม ที่ในหลวงทาน
พระราชทานสมณศักดิ์ใหเปนพระครูนิวาสธรรมขันธ หมายถึงวา เปนที่ตั้งแหงธรรม
ทั้งปวง ฉันปฏิบัติในกรอบแหงความดี ฉันไมเบียดเบียน ฉันสรางความเจริญในถิ่น
กันดาร ฉันทําดีเพื่อใหพระศาสนารุงเรือง เมื่อไดรอยเทาของฉันไปแลวก็จงระลึกวา
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หลวงพอเดิมทานทําดี เราควรทําความดีเจริญรอยตามรอยเทาของทานไปเปนคนดี
คิดดี ทําดี อยูแตในศีลธรรมอันดีงาม นั่นแหละรอยเทาของฉันจึงจะขลัง ไมใชเอาไป
โพกหัวแลวยิงไมออก แตไมเคยมีใครถามฉันสักราย เห็นแตเอารอยเทาไปติดตัวแลว
หายเงียบไป”
อาตมาไดฟงจบลงแลวน้ําตาคลอ มันซาบซึ้งใจจริง ๆ ตั้งแตบวชมาจนคิดจะ
สึกก็เพิ่งพบหลวงพอเดิมนี่แหละที่ทานมีปรัชญาอันซาบซึ้งใจของอาตมา อาตมากลา
พูดไดวา หกเดือนที่อยูวัดหนองโพ ทําใหอาตมาเปนพระเต็มตัว ความคิดสึกหมดไป
เพราะเห็นแลววาพระที่ดีอยางหลวงพอยังมี พระที่ไมดีที่เราเคยเห็นมานั้นเทียบกับ
ทานไมได เหมือนเพชรกับแกวที่ไมอาจมาเคียงคูกันไดเลย
หลวงพอเดิมยังใหแงคิดกับอาตมาอีกอยางหนึ่งในวาระนั้นวา
“คุณฟงฉันใหดี ๆ นะ คนที่มาวัดนั้นรอยละแปดสิบเปนพวกคนโง จองจะมา
เอาแตของขลัง เพราะเขายังหางธรรมะ รอยละยี่สิบเขามาหาธรรมะมาสนทนาธรรม
กับฉัน มีเพียงไมกี่คนที่ถามฉันเหมือนที่คุณถามฉัน ก็จะบอกกับเขาวา
“เอารอยเทาฉันไปนะ ฉันเปนอุปชฌายของเธอ ฉันเปนพระที่เธอนับถือ ฉันไม
เกงอะไรหรอก แตฉันสรางความดี เธอจงเอารอยเทาฉันไปดูใหตดิ ตา แลวทําความดี
ตามรอยเทาฉัน แลวจะประสบความสุขความเจริญทั่วหนา”
หลวงพอเดิมทานสอนเรื่องการบวชโดยกลาวกับอาตมาวา
“นี่แนะคุณ คุณลองนึกยอนกลับไปดูซิวา กอนที่คุณจะกลาวคําขอบวชนะ ตอง
พากเพียรทองขานนาคขนาดไหน ตองสวมเสื้อครุยแบบเนติบัณฑิตขลิบทองสวยงาม
เขาขบวนแห พอแมญาติพี่นองก็ดีใจกันใหญวา เออ ลูกหลานเราไดบวชแลว จะได
เปนบัณฑิตสมกับที่ไดตั้งใจนําตัวเขาอุปสมบท
เขามาแลววนโบสถสามรอบวันทาเสมาเขามาในพระอุโบสถ
กลาวคําขอ
อุปสมบทกับเหลาสงฆตอเบื้องหนาพระพักตรของพระประธานในโบสถที่แทนองค
สมเด็จพระบรมศาสดา ทีละคํา ๆ ไมใชบวชไดเลยนะ ตองเอาผาไตรถวายอุปชฌาย
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แลวออกไปใหพระกรรมวาจาจารยถามแลวสอบอีกวา ครบถวนตามพุทธบัญญัติไหม
ครบแลวก็จะมาบอกกับอุปชฌายวาครบแลว
ตองทําตามขั้นตอนกวาจะไดบาตรมาสะพาย กวาจะสําเร็จเปนองคพระสงฆ
ตองสวด ญัตติจตุตถกรรม จึงสําเร็จเปนภิกษุสภาวะ ตายจากฆราวาส มีนามใหมเปน
นามสําหรับภิกษุ เชน หลวงพออุปชฌายทานจะกลาววา “พุทธสโรนามะเต แปลวา
เจามีนามวา พุทธสโรภิกขุ”
เห็นไหมละวาการเปนภิกษุนั้นยากแคไหน แตเวลาสึกซีงายเหลือเกิน เพียงแต
ไปคุกเขาตอหนาพระอุปชฌาย แลวกลาวคําสั้น ๆ วา
“ขาพเจาขออกจากการเปนสงฆ”
พระอุปชฌายก็จะเอื้อมมือไปปลดสังฆาฏิออกจากบา แลวกลาวคําใหสึกได
งาย แตคุณเห็นไหมวาสําคัญแคไหน
สึกออกไปแลวบางคนแทนที่จะไปเปนบัณฑิตหรือทิด เปลาเลยพอสึกเชา ค่ําก็
กินเหลาเมาหยําเป กลับกลายเปนหมาไป อยางนาเสียดายที่สุด ดูเถิดบวชเรียนมา
สามเดือน พอสึกเสร็จกลายเปนหมาไปแลว”
คําวา พอสึกเชา ค่ําไปกินเหลาเปนหมา เปนคําพูดจากปากหลวงพอเดิม
อาตมาไมไดแตงเติมเสริมแตง หลวงพอเดิมทานเปนพระที่พูดตรงไมออมคอม ทาน
พูดออกมาจากใจของทานจริง ๆ
กลาวจบหลวงพอเดิมทานชี้ไปที่เสื้อนาคที่ทางวัดมีไวใหสวมเวลาเปนนาค
ทานย้ําอีกวา
“นั่นเห็นไหมละ มีตะลอมพอกเปนเทวดา สึกเชา เมาเย็นพวกนี้ไมสมกับไดบวช
ไดเรียน ไมเปนบัณฑิตกลับเปนหมาไปได”
อาตมาก็เลยถามหลวงพอเดิมตอไปวา
“ก็แลวบวชพรรษาเดียวกับหลาย
พรรษามันแตกตางกันอยางไรขอรับ”
หลวงพอเดิมทานก็หัวเราะหึ หึ เหมือนเคยกอนจะอธิบายวา
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“บวชสามพรรษาเขาวาไดปริญญาตรี เจ็ดพรรษาปริญญาโท สิบพรรษา
ปริญญาเอก บวชพรรษาเดียวสองพรรษายังเปนทิดไมได รูไหมละ ทิดมาจากคําวา
บัณฑิต”
แลวทานก็ชี้ไปที่สุดสําหรับแตงบวชนาคของวัดหนองโพ เห็นเปนเสื้อครุยแบบ
ปริญญาแลวก็มีมงกุฎแบบตะลอมพอกพรอมอยูสําหรับใหพอนาคใส ดูสวยงามแลว
ทานก็อธิบายตอไปวา
“คนเราเปนฆราวาส เปนหนุม มันสุก ๆ ดิบ ๆ แลวมาบวช พอเปนพอนาคก็
ตองเปนเทวดา คือสวมชุดตะลอมพอกอยางนั้น เรียกวาเปนเทวดาไมใชมนุษย
ธรรมดาแลว เพราะจะไดเปนสงฆ เปนบัณฑิต พอเขาไปอยูหนาอุปชฌายก็เปนพรหม
แลว ทีนี้พอบวชเสร็จแลวสึกบางคนแทนที่จะเปนบัณฑิต หรือเปนทิด กลับกลายเปน
เดรัจฉานไปเสียทันตาเห็น”
อาตมาเรียนถามหลวงพอเดิมเมื่อเห็นทานคางคําพูดเอาไวเพื่อใหรูตลอด
“เปนเดรัจฉานไดอยางไรขอรับ”
“เปนซี่ ทําไมจะไมเปน ก็พอสึกตอนเชาก็กินเหลาเมาเย็นหยําเปอยางนี้
เรียกวาบวชไมไดประโยชน สึกแลวกลายเปนเดรัจฉานไป”
นี่คือแนวคิดของหลวงพอเดิม ทานเกลียดคนกินเหลา เกลียดพวกบวชแลวสึก
ออกไปเปนคนชั่ว เปนขี้เหลา ทานไมชอบคนกินเหลาเมายา
ตอนที่อาตมานวดใหหลวงพอเดิม ตอนหนึ่งทานก็เลาใหฟงวา
“เธอฟงไวนะ สมเด็จพระบรมศาสดาของเรา เมื่อทานเปนเจาชายสิทธัตถะ
แหงกรุงกบิลพัศดุนั้น ทานเลาเรียนเชี่ยวชาญในวิชาการทุกดาน ไตรเวทก็ทรง
เชี่ยวชาญ การใชศรชัยไปจนถึงตํารับพิชัยสงครามตาง ๆ เรียนการปกครองคนหมู
มาก แตแลวก็ทรงไดพระสติวา วิชาหนึ่งที่ไมไดเรียนก็คือ วิชาการพนจากกองทุกข
การเวียนวายตายเกิด จึงทรงออกแสวงหาความหลุดพน เปนพระบรมศาสดาในที่สุด”
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อาตมาฟงแลวก็เกิดสติคิดขึ้นมาวา หลวงพอเดิมองคนี้ทานมิไดเกงแตเพียง
วิชาอาคม เพี้ยง ดี เพี้ยง ดี แตอยางเดียว แตทานยังมีธรรมะที่ลึกซึ้งและกินใจ สําหรับ
สั่งสอนผูคน แมแตตัวของอาตมาเองที่ตองการจะสึก ยังไมอาจสึกไดเหมือนที่ตองการ
“มีหลายรายเอารอยเทาฉันไป แลวเอาไปประกอบกรรมชั่ว ไปปลนเขา ไปจี้เขา
ไปลักวัวลักควายเขา ถูกยิงตายคาที่ หายโหง รอยเทาฉันอยูกับตัวชวยอะไรไมได
เพราะเขาไมไดเดินตามรอยเทาฉันไปในทางที่ดี กลับแหกคอกไปในทางชั่วแลวจะมา
หวังพึ่งอะไรไดเลา”
ดังนั้นมีมีรอยเทาหลวงพอเดิมแลว จะใชในทางที่ดี ๆ เดินตามรอยเทาหลวงพอ
เดิมไปใหตลอดแลวจะไมตายโหง อยาเดินคนละทางกับรอยเทาหลวงพอเดิมทาน
มิฉะนั้นจะลําบากภายหลัง
นี่คือปรัชญาชีวิตในรอยเทาหลวงพอเดิมที่ฝากเอาไวกับบรรดาศิษยานุศิษย
ทั้งหลายใหไดคิดกันตอมา
อาตมาอยูกับหลวงพอเดิมเปนเดือน ๆ เขา ก็เลยขอลาทานกลับวัดพรหมบุรี
พระอุปชฌายเห็นเขาก็บอกวา
“เอาไงละ ยังไมไดสึกอีกเรอะ”
อาตมาก็ตอบวา
“ผมไปอยูกับหลวงพอเดิมมาครับ ยังไมไดฤกษสึก วาอยูวัดสักพักจะกลับไป
ใหม”
หลังจากอยูวัดพรหมบุรีไดไมนานก็กลับไปวัดหนองโพ คราวนี้กบ็ อกกับหลวง
พอเดิมอีกครั้งหนึ่งวา
“หลวงพอครับ ผมจะสึกละครับไมอยากอยูแลว”
คราวนี้หลวงพอเดิมไมกระแอม แตมองหนาอาตมานิ่งนานเหมือนจะคนลึกเขา
ไปถึงกนบึ้งแหงจิตใจ ครูใหญทานก็ถอนหายใจเฮือกเหมือนโลงใจ กลาวกับอาตมาวา
“อยาไปไหนไกลฉันเลย ฉันจะบอกเธอเปนคนแรกวา ไมเกินสามเดือน ฉันจะ
มรณภาพจากเธอไปแลว จงอยาหางฉันชวงนี้แหละสําคัญที่สุด เธอจําไว”
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พอไดยินอยางนี้ อาตมารูสึกใจหายวาบ เพราะเห็นวาหลวงพอชราภาพมาก
และทานก็ไมหลงไมลมื ดังนั้นทานปลงอายุของทาน จึงเปนเรื่องใหญและแนนอนที่
ทานจะลาจากโลกนี้ไปแลวหรือ”
ตอนนั้นเจาคณะจังหวัดนครสวรรค หลวงพอกัน วัดเขาแกว และเจาคณะ
อําเภอทาตะโกมาหาหลวงพอที่วัดบอยมาก อาตมาจําไดวา ทานผลัดเปลี่ยนกันมา
นมัสการหลวงพอเดิม แตทานก็ไมเคยปริปากเรื่องปลงอายุกับพระเหลานั้น บอกกับ
อาตมาองคเดียว นี่ทานเมตตาอาตมาเปนพิเศษทีเดียว
วันเวลาผานไป อาตมายิ่งไดมีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพอเดิมทาน ก็ยิ่ง
สนุกลืมเรื่องสึกไปเสียสนิท หลวงพอเดิมก็ดูเหมือนจะรูวาอาตมาซึง่ เปรียบเสมือนมา
พยศ กําลังคอย ๆ เชื่องลงแลว วันหนึ่งหลวงพอเดิมทานก็เปนฝายพูดใหอาตมาได
สํานึกวา
“นี่คุณมาอยูกับฉันนานแลวเรียนพระกรรมฐานไหมละ จะสอนให อยาไปสึก
เลย คุณนะอยูในผาเหลืองแลวจะเจริญกาวหนากวาเปนฆราวาส”
แตอาตมานั้นเปนผูเกลียดพระมาเปนทุนเดิม ก็เลยบอกกับหลวงพอเดิมวา
“อยางไรเสียผมก็ตองสึกแน ๆ ขอรับ เพราะผมไมเคยชอบครองเพศสมณะเลย
จริง ๆ ผมไมคอยจะอยากอยูเปนพระ ผมจะตองสึกครับ”
หลวงพอเดิมทานก็กลาวเปนสุภาษิตสอนใจ ที่อาตมาจําไดทุกวันนีว้ า
“ยิ่งเกลียดก็ยิ่งใกล ยิ่งรักก็ยิ่งไกล จําไวใหดนี ะคุณ”
อาตมาก็รับคําวา “ขอรับ จะจําไวครับ” ทานก็บอกตอไปอีกวา
“ยิ่งเกลียดเขา เรายิ่งตองแผเมตตาแลวความเกลียดมันจะหายไป ความรักมัน
จะเกิดขึ้นตรงนี้”
กลาวจบแลวหลวงพอเดิมทานก็เอามือชี้ไปที่หัวใจแลวก็มองดูหนาอาตมา
อาตมานั่งนิ่งรูสึกซาบซึ้งในคําของหลวงพอเดิมเปนอยางยิ่ง และก็มาเปรียบเทียบดูวา
อาตมาแตกอนนี้เกลียดจริงเชียวพวกผูหญิงนะ ไมอยากใหเขาวัด แตเอาซิ เดี๋ยวนี้คน
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ที่มาชวยทํางานทําการ ทําครัว ชวยดูแลญาติโยมเปนผูหญิงเต็มวัดเลย เขาถึงวา
เกลียดอยางไหนก็ยิ่งใกล
เพราะอะไร เพราะเวลาเห็นเขาไมดี ไมวา หญิงหรือชาย แตพอเรามีเมตตาแลว
ก็ เราก็แผเมตตาตองการใหเขาพนจากความไมดี ก็เลยชวยเขา เขาก็เลยกลายเปน
ศิษยไปหมด
วันหนึ่งอาตมามากราบเรียนหลวงพอเดิมแลวกมลงกราบ กลาวย้ําอีกวา
“ผมตองการสึกครับ ผมจะไมครองผาตอไป เพราะผมไมปรารถนาจะเปนพระ
ตอไป” หลวงพอเดิมทานก็หัวเราะหึ ๆ สายหนาชา ๆ ไมกลาวอะไรตอไปอีกเลย
อาตมาก็คิดวาวันนี้แหละสึกแน พอกราบลาหลวงพอมาแลวก็เดินไปหาทายกไปบอก
วา “ทายก วันนี้ฉันจะสึกแลว เอานี่เงินสองบาท ไปจางเขารีดเสื้อผาใหหนอยนะ”
ตอนนั้นอาตมาจําไดวา มีกางเกงอยางดี เสื้ออยางดี นาฬิกายี่หอไวเลอรหนึ่ง
เรือน ไมเดินเสียดวย เออโกพิลึกละ ตอนที่เปนฆราวาสกอนบวชนี้เปรี้ยวสมวัยในตอน
นั้น เตรียมรีดเสื้อไวแลวก็พอดีค่ําจึงไปถวายการนวดเพื่อจะไดบอกหลวงพอเดิมวา
“ผมจะสึกพรุงนี้ละขอรับ” แตยังไมทันจะบอกหลวงพอก็บอกกับอาตมาถึงสิ่งที่
หลวงพอเดิมทานไมเคยไดบอกใคร ทําเอาอาตมานิ่งอึ้งเปนครู ทานพูดดวยน้ําเสียง
อันเรียบ ๆ วา
“นี่แนะเธอ ฉันจะบอกอะไรใหนะ ฉันไมเคยบอกใครเลย ฉันบอกเธอคนเดียว รู
แลวนิ่งไวอยาแพรงพราย เขาจะเสียขวัญกัน อีก ๑๔ วัน ฉันจะมรณภาพแลว ขอให
เธอจําคําฉันไวใหดี ๆ”
หลวงพอกลาวจบแลวก็หลับตาลงนิ่งไปเปนครู ลมหายใจระบายออกเหมือน
โลงใจ กอนจะกลาวกับอาตมาวา
“ฉันตองการมอบวิชาการอยางหนึ่งใหเธอไวเปนคนแรก และคนสุดทาย ฉัน
เห็นวาเธอนั้นเหมาะทีส่ ุดแลว”
อาตมาไดยนิ ก็ดีใจ เพราะคิดวาเปนคาถาเรียกพระเขาตัวแน เพราะตองการนัก
แตผิดคาด หลวงพอเดิมทานกลาววา
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“วิชาที่หลวงพอจะมอบใหแกเธอคือวิชาคชศาสตร การตอชางปา การกําราบ
ชางตกน้ํามัน การดูแลชาง วิชาคชศาสตรตองคนมีวาสนาบารมีพอจึงจะเรียนได ฉัน
เห็นวาเธอนี่แหละจะรับไวได ฉันจึงมอบให”
อาตมาไดยนิ ก็เลยตอบไปตรง ๆ วา
“ไมเอาละครับหลวงพอ ผมไมอยากไดเลยครับ ผมอยากไดคาถาเมตตามหา
นิยม และเรียกพระเขาตัวครับ”
หลวงพอเดิมทานเปลีย่ นจากทานอนใหนวด มานัง่ ตัวตรงประกายตาทานที่
ตองกับแสงตะเกียงเปนแววแหงอํานาจอยางเต็มเปยม ทานยกนิ้วมืออันเหี่ยวยนตาม
วัยของทาน ขึ้นชี้หนาอาตมาแลวกลาวดวยเสียงอันมีอํานาจสะทานเขาไปถึงหัวอกวา
“นี่แนะเธอ ฉันจะบอกให เธอยังเปนเด็ก เปนผูออนอาวุโส ผูใหญเขาใหอะไรก็
รับไวซี ไปปฏิเสธทําไมกัน อยาจองหองไมเขาเรื่องซี”
อาตมาก็วา “ตอทําไมครับ ชางปามันอยูในปาก็เรื่องของมัน มันตกน้ํามันก็ไม
เกี่ยวกับผมนี่ครับ แลวเดี๋ยวนี้บานเมืองเจริญมากแลว ไมตองใชชางปาแลวละครับ
หลวงพอ”
หลวงพอเดิมทานจึงใชคําคมมาพูดกับอาตมา
ซึ่งทําใหอาตมาถึงกับนิ่งอึ้ง
เพราะทานมาไมสูงจริง ๆ ทานถามวา
“นี่คุณ คุณมีเสื้อตัวเดียวกับมีเสื้อสิบตัว อยางไหนดีกวากันละ ลองบอกมาซิ”
“สิบตัวก็ดีกวาซีครับหลวงพอ”
“ก็นั่นนะซิ ยังไมไดใสก็รีดเก็บแขวนไว เวลาจะใชก็หยิบมาสวมงายไมตองไปรีด
ใหเปลืองเวลา พอแมปูยาตายายเขาใหอะไรก็เอาไวกอนเลย อยาไปจองหอง รับไว
ของดีทั้งนั้นเลย แมแตไมแคะหูที่เขาใหก็เก็บไว มันเปนประโยชนในเวลาขางหนานะ”
อาตมาก็ไมยอมทาน เถียงตอไปอีกเพราะไมอยากได มีอยางที่ไหนวิชาตอชาง
บังคับชาง ไมเห็นเขาทาเลยจริง ๆ เลยบอกหลวงพอเดิมไปวา
“ผมไมเรียนครับ ผมจะสึกอยูวันนี้ พรุงนี้ แลวเรียนไปทําไมกัน ผมจะสึกครับ
หลวงพอ”
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หลวงพอเดิมทานถอนหายใจใหญแลวกลาวกับอาตมาวา
“เธอฟงหลวงพอใหดีนะหลวงพอจะวาใหฟง อันผูใหญนะเขาเห็นการณไกล
กวาเด็กมาก ไมใชเขาพูดอะไรสงเดชก็หาไม”
อาตมาก็นิ่งไมตอบอะไร เพราะใจนั้นไมอยากเรียน หลวงพอเดิมก็พูดตอไปวา
“ที่หลวงพอมอบวิชาคชศาสตรใหนี้ เพื่อตอบแทนที่เธอมาชวยปฏิบตั ิฉันมาเปน
เวลานาน ฉันไมเคยใหใครเลย คนหนองโพหรือคนที่อื่น ฉันไมเคยสอนใหใครมากอน
เลย ตองการใหเธอสืบวิชาไวไมใหตายตามหลวงพอไปพรอมกันเขาใจหรือยังละ”
อาตมาไดแตนิ่ง นั่นเทากับเปนการยอมรับ หลวงพอเดิมทานก็วา
“เอาละ ๆ คืนนี้เธอกลับไปนอนกอน พรุงนี้หลวงพอจะเริ่มสอน”
อาตมาจึงไดเรียนวิชาคชศาสตร เริ่มตนดวยการนั่งสมาธิตามที่ทา นสอน โดย
ทานควบคุมเอง และยังไดสอนกสิณใหอีกดวย หลวงพอเดิมทานสอนกสิณอยาง
ละเอียดทีละขั้นตอน แลวใหทดลองทํา อาตมาก็ทําตามไดความรูทางดานการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน ทํากสิณอยางเต็มที่พอไดความรูอยางดีแลว หลวงพอเดิมทาน
กลาววา
“เห็นไหมละ ถาเธอไมเรียนวิชาคชศาสตรแลว เธอก็จะไมไดกสิณจากหลวงพอ
และไมไดอะไรเลย มามือเปลาก็กลับไปมือเปลา อยาเปนคนหยิ่งยะโสแมงปองเลย
ผูใหญเขารูวาอะไรเปนอะไร เขาไมพูดเรื่อยเปอยไปหรอก”
อาตมาซาบซึ้งใจเหลือเกิน ตั้งแตนั้นมา พระเถระผูใหญใหอะไร สอนอะไร ก็
เอาไวหมด ไมเคยรังเกียจหรือถือดีวาเคยไดยินไดฟงหรือเคยทํามาแลว ไมวาทานจะ
ใหอะไรก็นอมรับไวหมดเลย ทําใหกลายเปนคนวานอนสอนงาย และเขากับคนไดดีจน
ทุกวันนี้ อาตมาก็ยังระลึกถึงพระคุณหลวงพอเดิมไมหาย เพราะถาไมไดทาน อาตมาก็
คงสึกไปเปนฆราวาส ไมไดนุงเหลืองมาสั่งสอนธรรมะกับญาติโยมหรอก อันวาของที่
เขาใหมานัน้ นะ ถาไมไดใชเองเห็นคนไหนสมควรก็ใหไปใช ไมเห็นจะเสียหายตรงไหน
เลย มีของไวมาก ๆ แจกเปนทานก็ได”
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การเรียนกสิณนั้น เรียนหลายอยาง กสิณ ดิน น้ํา ลม ไฟ กสิณในวิชากสิณ
หลวงพอเดิมทานสอนใหหมดไมปดบัง ทําใหอาตมาเพลินเรียนไมรูวาเอากําลังมา
จากไหน รับไวอยางเต็มที่ ความคิดเรื่องสึกเริ่มเลือนหายไป คิดแตวาเรียน ๆ ๆ ใหมาก
ที่สุด พอไดที่แลววันหนึ่งหลวงพอเดิมทานก็เรียกอาตมาไปเรียนวิชาคชศาสตรงาย ๆ
กอนทานสอนวา
“ชางนั้นเขาวามีหูทิพยจริงไหม” หลวงพอขอตอบวา “จริง” “มีทุกตัวไหม” “ไม
ทุกตัว” แลวรูไดอยางไรวาหูทิพย
อาตมาก็งงเลยถามหลวงพอเดิมทานไปตามประสาคนไมรูเรื่องวา “นั่นนะซี
ครับ ชางก็เหมือนชาง ไมผิดกันนี่ครับ” หลวงพอเดิมจึงไดไขปญหาตอไป
เปน
“ใหดูที่เทวดารักษาตัวชางอยูก็ดวยกสิณที่เธอไดเรียนไปนั่นแหละ
ตัวกําหนดเอา”
อาตมาจึงมารูตอนนี้เองวา หลวงพอเดิมทานตองการใหเรียนกสิณกอน เพราะ
กสิณคือหลักในการทําใหจิตแข็งแกรงเปนภูมิตานทานเชื้อโรคสึกที่กําลังเกาะกินใจ
อาตมาจนกรอนไปดวยความเรารอน กสิณดับไดเหมือนเอาน้ําเย็น ๆ สาดลงบนกอง
ไฟอันรอนรนใหมอดดับ
“กําหนดเห็นแลวทําอยางไรครับจึงจะทําใหชางละพยศหายตกมันได”
“ไมยากแลว กําหนดเห็นเทวดารักษาชาง แลวก็แผเมตตาใหเทวดา เทวดารับ
แลวเขาก็จะบังคับชางใหเชื่องแลวไมตกมันตอไป พระที่ทานมีกสิณทานจึงแผเมตตา
ใหเทวดา ไมใชแผใหชาง แผใหชางละก็แบนเปนกลวยปงหมด”
อาตมาก็นิ่งฟงหลวงพอเดิมทานวาจะวาอะไรตอไปอีก ทานก็เลาความหลังเมือ่
ทานเปนเด็กวา
“ตอนที่หลวงพอตามโยมพอไปทําไรที่ทาตะโก ที่นั่นชางปามาก มันเขามากิน
ของในไรเสียหายมาก พวกชาวไรพอเชาขึ้นก็ดาพอลอแมชางกันเปนการใหญ เคียด
แคนที่ชางมันเขามากินของในไร พอตกดึกไมมากินเปลา ๆ มาชวยกันรื้อกระทอมแลว
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รื้อถูกดวย กระทอมไหนดาวาก็รื้อกระทอมนั้น เจาของวิ่งหนีกันอยางสุดชีวิต ทําไมจึง
รูเพราะเทวดาบอกเขานํามาเลนงานเอา”
อาตมาจึงเขาใจในที่สุด ก็เรียนเรื่องชางในวิชาคชศาสตรไปเรื่อย ๆ จนมาถึง
การสยบชางตกมัน หลวงพอเดิมทานก็สอนวา
“ชางตกมันนั้นมันดุและรายที่สุด จะสยบไดตองเพงเมตตาพระกรรมฐานให
มากที่สุด จะเผลอไมไดเลยตองแนวแนอยางที่สุด ไมอยางนั้นแลวจะตองเอาชีวิตไป
สังเวยมัน มันไมเห็นแลวตอนนั้นวาใครเปนใคร เพราะมันตกมัน มันมืดบอดไปหมด
เทวดาที่รักษาชางเทานั้น จะตานชางและเอาชางนั้นไวได ถาเทวดาเขาไมเอาดวยละก็
ตาย”
อาตมาจดจําไว หลวงพอเดิมทานก็สอนตอไปอีก ทานสอนถึง การกําหนดจิต
เพงกสิณและเจริญเมตตาพระกรรมฐาน
ซึ่งการเพงกสิณและเจริญเมตตาพระ
กรรมฐานไปสยบชางตกมันนั้น มันตองเพงใหไดถึง ๘๐ เปอรเซ็นต เปนอยางนอย ต่ํา
กวานั้นไมได ตองรีบถอนหนี เพราะชางเปนสัตวรายมันเอาตายแน จะแผเมตตาจะ
ปราบชาง ตองดูกาลเทศะดวย ไมใชแผดะไป อันนี้ขอบอกขอเตือน พระธุดงคมือหัด
ใหมอยาไดริอานทําเขา พลาดแลวจะกลายเปนเหยื่อชางตกมันไปงาย ๆ ควาญที่เคย
เลี้ยงดูมันมา เวลามันตกมัน มันยังขยี้เสียยับเยิน นับประสาอะไรกับคนอื่น
เทวดารักษาชางนั้นสําคัญที่สุด ชางบางตัวก็มีเทวดารักษา บางตัวก็ไมมี ตอง
กําหนดจิตใหเห็นจึงจะสามารถแผเมตตาใหกับเทวดารักษาชางนั้นได ถาไมแผเมตตา
ใหเทวดาแลวละก็เปนอันตรายอยางยิ่ง
เมื่อไดเขาปาไดผจญชางตกมัน หรือชางปาที่ดุรายหมายชีวิตตอนเจริญกสิณ
ใหจิตหยั่งลงลึก ประมาณแปดสิบเปอรเซ็นตใหจงได แลวเพงดูเทวดาที่รักษาชาง เมื่อ
เห็นแลวก็ใหกําหนดจิตแผเมตตาออกไปใหเต็มที่ เพื่อใหเทวดารักษาชางไดรับ และ
จัดการกําราบชาง บทที่แผออกไปวาดังนี้
“เมตตัญจะสัพพะโล กัสสะหมิง มานะสัมภาวะเย อปริมาณัง”
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ในจังหวะเดียวกันก็แผกระแสแหงเมตตาธรรมออกไปใหกวางใหญไพศาล ไร
ขอบเขตเหมือนคําบาลีที่แผออกไปวา
“เมตตัญจะ อปริมาณัง อันหมายความวา เมตตานั้นไรขอบเขตจํากัดสรรพ
สัตว ตลอดจนอินทร พรหม ยม ยักษ ยอมไดรับกระแสแหงความเมตตานีไ้ ดทั่วกัน
กสิณคุมเอาไวใหมั่น นั่นแหละ คือ การกําราบชาง”
การคุมจิตในการแผเมตตานั้น หลวงพอเดิมทานใหใชคาถาภาวนาในชวงลม
หายใจวา
“เมตตาคุณณัง อะระหังเมตตา”
เจริญไวทุกลมหายใจอยาใหขาดตกหลน เพราะเปนชวงสําคัญมาก เมื่อเทพย
ดาที่รักษาชางไดรับเมตตานั้นแลวก็จะบังคับชางใหเบี่ยงเบนแลวออกไปใหพนจากที่
ๆ ประจันหนาอยู พูดงาย ๆ ก็คือเหมือนกับนักเลงโต สั่งลูกนองวา คนนี้เขาเปนคนดี
อยาไดไปทํารายเขา ไปที่อื่นเสียอยางนี้แหละ เมตตาหลวงพอเดิมทานวา เปนสุดยอด
แหงคุณธรรม เปนเครื่องค้ําจุนโลก จะพินาศหมดเพราะเขนฆากั้นจนไมมีใครเหลือ
อันนี้อาตมาขอแทรกไวตรงนี้วา เวลาไปมีเรื่องกับใครอยาใชความโกรธ เราตอง
ดูวาเขามีผใู หญคอยคุมอยู มีผูบงั คับบัญชา ตองเขาไปใหถึงคนใหญไปบอกเขา มี
เรื่องกับลูกเขา เขามีพอมีแมก็ตองบอกพอบอกแมเขาใหรูเอาไว จะไดหามปรามไมให
มามีเรื่องอีก ตองเขาใหถูกตามชองจึงจะใชได ไมอยางนั้นแลวเรื่องไมจบ ชางก็
เหมือนกัน เราไมบอกเทวดาที่รักษาชาง เขาก็วางเฉย เอ็งจะทําอะไรก็ตามใจ ไมวิ่งหนี
ใหทัน ก็มีหวังแบนแตอยูใตอุงเทาชางแน
นี่แหละหลวงพอเดิมทานใหวิชาคชศาสตรแกอาตมา เพราะอาตมาปรารภจะ
สึกลูกเดียว ถาทานสอนใหเรียนกสิณ ก็จะไมสําเร็จเพราะไมตองการได แตทาน
วิชาคชศาสตรโดยสอนวา ถาจะปราบชางใหเจริญกสิณแลวจึงจะปราบชางได เรียน
กสิณแลวใจก็ไมคิดสึก เรียกวาลืมเรื่องสึกไป ทานจึงไดสองสองตอคือ ตอแรกทําให
อาตมาเปนพระมาไดจนทุกวันนี้ ตอที่สองคือ วิชาคชศาสตรไมตายแตอาตมารับทอด
เอาไวจนไดในที่สุด
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อาตมาจึงวาเหลวงพอเดิมทานไมใชธรรมดา แตทานเปนอัจฉริยะจริง ๆ
อาตมายอมรับวาหลวงพอเดิมทานเปนผูรอบรูหมดทุกดานสมกับทีไ่ ดรับการถายทอด
วิชามาจากยอดขุนศึกของพระเจากรุงธนบุรีมหาราช อันเปนปฐมสมภารของวัดหนอง
โพโดยแท และวิชานี้ไดตกทอดมายังหลวงพอเดิม และถายทอดมายังอาตมาใหสบื
ทอดเอาไวจนทุกวันนี้ นอกจากนั้นแลว ยังทําใหอาตมาไดดํารงสมณเพศมาจนวินาที
ที่ไดเลาใหโยมฟงดวยบารมีทาน”
วิชาที่อาตมาไดรับการถายทอดอีกอยางหนึ่งก็คือ วิชาการกําหนดรูสภาวะของ
ผูคน ยกตัวอยางเชน อาตมาเดินผานบานหลังหนึ่ง ตนไมเขียวสดชื่น ไมดอกก็งดงาม
แตเมื่อกําหนดจิตเขาไปสิ่งที่กระทบคือ ความรูสึก ซู ซู วาบ วาบ สลับกัน อยางนี้ทาน
วาไมนานนักจะมีคนตายในบานนั้น คนไขหนักก็จักไมรอดได
บางบานผานไป ตนไมก็กรอบแหง ไมนา ดูเสียเลย แตไดกําหนดจิตเขาไปดู
ปรากฏวามีสัมผัสวา ซูซ ู ซูซู ติดตอกัน ทานวาบานนั้นกําลังจะรวยและมีโชคมีลาภ
อีกอยางหนึ่งก็คือเมื่อตื่นจากที่นอนแลวถาหมั่นสังเกตจะพบวา
ถาจิตเปน
อยางนี้จะไดเงิน ถาจิตเปนอยางนี้จะเสียเงิน และจิตเปนอยางนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอไป
อารมณที่อยูในจิตจะบอกเหตุดีราย อาตมาก็เรียนเอาไว จดเอาไว และแลววันหนึ่งก็
ไดใช
ตอนนั้นเขานิมนตไปที่เชียงราย
อาตมาก็ออกเดินทางจากวัดตั้งแตตีหนึ่ง
คนขับชื่อนายวิรัช อาตมาก็บอกกับเขาวา “นี่แนะวิรัช ถาเกิดอารมณอยางนี้เมื่อใดให
บอกกับฉันนะ ฉันจะไดนั่งสมาธิเขาควบคุมไว ถาไมบอกแลวจะเกิดอันตราย”
พอเลยตัวเมืองเชียงรายไปไดไมมากนัก นายวิรัชก็บอกวา หลวงพอ ๆ เกิด
อารมณอยางที่หลวงพอสอนเอาไวแลว “หลวงพอ เอาไงดี” อาตมาก็บอกวา “หยุดพัก
เสียไมตองเดินทางตอไป มันเกิดอาเพทแลวจะมีอันตราย”
จอดพักผอน พอไดเวลาก็ใหออกเดินทางไปเพียงอีกสามกิโลเมตรเทานั้น รถ
โดยสารประสานงากับรถบรรทุกแหลกยับ คนกระเด็นออกมาตายเกลื่อนกลาด เลือด
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แดงไปหมด นี่หลวงพอเดิมทานพูดจริง ถาอาตมาไมมีความรู รถแลนไปก็คงจะโดน
เขาใหดวย ถึงไดบอกวา ผูใหญใหอะไรละก็รับไวหมด อยารังเกียจ อยาจองหอง
อาตมาประทับใจคําหลวงพอเดิมวา
“อยาจองหอง ผูใหญใหของ อยาจองหองพองขน ใหรับเอาไว เด็กสมัยใหมนี้
มันจองหองกันนัก ใหอะไรก็ไมเอา ๆ แลวผลสุดายก็ไมไดดีกันสักเทาไร”
อาตมาจะเลาใหฟงอีกเรื่อง เรื่องนี้ไมขอเอยชื่อ แมใหของที่ระลึก แมก็ไมมี
สตางคเพราะสงลูกเรียนหมดแลว พี่สาวไดกอน แมเอาไมแคะหูที่แมเคยใชทําดวย
นาคมอบใหลูกสาวคนโต เพราะไมมีอะไรจะให พี่สาวคนโตแสนจะแคน จึงพูดกับแม
วา
“โธเอย! นึกวาจะใหอะไร อีแคไมแคะหูทําดวยนาคแคนี้ ราคาไมถึง ๑๐๐ บาท
ไมเอาละ แมเอาไวใชเหอะ”
วาแลวก็โยนไมแคะหูใสหนาแมอยางหมดความเกรงใจ นองสาวคนรองก็คลาน
เขาไปเก็บไวบอกกับแมวา
“หนูขอเก็บเปนที่ระลึกก็แลวกัน” แมก็น้ําตาคลอบอกกับลูกวา “เอาไปเถอะแม
ก็มีอยูแคนี้เองแหละ เอาไปไวเปนที่ระลึกก็แลวกัน”
ตอมาพี่สาวก็ออกเรือน นองสาวก็ตามไปอยูดวย เพราะยังไมไดออกเรือน แมก็
ตายไปแลว คืนหนึ่งมีแมงคาเรืองเขาหูพี่สาว ตื่นขึ้นมารองโอดโอย จะไปรักษาก็ไมได
เพราะมันดึก และพาหนะที่จะไปก็ไมมี
นองสาวเห็นพี่สาวดิ้นรองอยางนั้นก็เอาไมแคะหูของแมขึ้นมา จบที่หนาผาก
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวบอกดวงวิณญาณแมวา
“ดวยความรักของแมที่มีตอลูก ขอใหวิญญาณแมมาสิงที่ไมแคะหูนี้ หนูควาน
ไปจงทําใหแมงคาเรืองมันตายดวยเถอะ”
เมื่อนองสาวแหยไมเขาไปแลวควักควาน ติดเอาแมงคาเรืองขาดออกมาคอน
ตัว แมงคาเรืองก็ตาย หูก็หายปวด รุงเชาก็คอย ๆ เอาน้ําหยอดแลวแมงคาเรืองที่เหลือ
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แตหัวกับตัวอีกนิดหนอยก็ออกมา ไหมละ ถาไมไดแคะหูนาคที่พสี่ าวโยนทิ้งรดหัวแมก็
คงจะตายเพราะความเจ็บปวดไปแลว
อาตมาขอพูดถึงเรื่องการที่ผูใหญใหของแลวเด็กไมรับหรือไมรูจักวาผูใหญเขา
เมตตาขนาดไหน อาตมาจะเลาใหฟงเรื่องมีอยูวา
มีญาติโยมอยูรายหนึ่งมาเลาใหอาตมาฟงวา ที่เขาร่ํารวยมาไดทุกวันนี้ เพราะ
เขาไดของดีมาโดยไมคาดฝน เรือ่ งมีอยูดังนี้ เขาเองนั้นเปนเพื่อนกับหลานชายของคุณ
ยา ซึ่งรักหลานชายคนนี้มาก แตสมบัติที่มีนั้นแบงใหลูก ๆ ไปหมดแลว เหลือแต
หลานชายคนนี้ จึงไดเรียกไปมอบสมบัติที่ยา สุดจะหวง
“หลานเอย! ยามีของจะใหหลาน เปนของที่ยารักมากที่สุด เอาเก็บไวนะหลาน
เก็บไวใหดี ยาใหเจาเพราะเปนหลานที่ยารักที่สุด”
เจาหลานชายคิดวาถาไมใชเงินสดก็คงเปนเครื่องเพชรเครื่องทองโบราณ แต
พอเห็นสิ่งที่ยายื่นมาใหก็หนาเสีย เพราะมันเปนเพียงตลับเงินโบราณเล็ก ๆ ใบหนึ่ง
เทานั้น
“ตลับสีผึ้งที่ยารักมาก เปนของมีคาเหนือกวาอะไรทั้งสิ้น เก็บไวใหดีนะ”
หลานรับตลับสีผึ้งมาแลวดวยความแคนเคืองแตไมกลาแสดงออก พอกลับมาถึงบาน
ก็บอกกับภรรยาวา ดูนี่ซิ เห็นไหมละ ยาของฉันทานมีเมตตามาก แบงสมบัติใหลูก
หมดแลว เหลือตลับสีผึ้งอันนี้ไวให วาแลวก็โยนตลับสีผึ้งลงไปกับพื้นตรงหนาภรรยา
ซึ่งมองดวยความไมพอใจเหมือนสามี แลวพูดวา
“โธเอย! ใหหลานทั้งทีใหมันดีกวานี้ไมไดเชอะ เอาไปไหนก็เอาไปไป เอาไปให
พนเลย”
หลานผูนั้นเก็บตลับสีผึ้งไวระยะหนึ่ง พอเพื่อนมาเห็นเขาก็ชอบใจ จึงไดออก
ปากขอเอาไปใช ผูเปนหลานกําลังเคืองอยูพอดี ก็ใหเปนการประชดไปทันทีโดยไมได
คิดวาตลับสีผึ้งนั้นผูใหคือมารดาของผูใหกําเนิดตัวเอง
เพื่อนไดตลับสีผึ้งไปแลวก็เอาไปสีปาก ทํามาคาขึ้น ก็ทําบุญอุทิศใหผูเปน
เจาของตลับสีผึ้งทุกเขา ฐานะก็ดีขึ้นทันตาเห็น ทําใหชาวบานถึงกับออกปากวา
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ครอบครัวนี้ทํามาคาขึน้ จริง ๆ เรื่องรูไปเขาหูของเจาของเกาเขา ก็พูดวาดวงมันดีก็รวย
นะซี ตลับสีผึ้งขี้กะโลโทแบบนั้นจะมีอะไร
วิญญาณยาไดรับการอุทิศกุศลหนักเขาก็ไปเขาฝนคนที่บูชาตลับสีผึ้งวา
“สีผึ้งธรรมดานะ ไมมอี ิทธิฤทธิ์อะไร แตที่อยูกนตลับนั้นใหนําขึ้นมาเปน
เครื่องประดับใหเหมาะสม เพราะเปนเพชรตาแมวที่เจาของหวงมาก ตั้งใจจะใหหลาน
ไดไว แตหลานก็กลับไมใสใจ
ความมาแตกรูถึงหูของหลาน ก็มาขอคืน แตเพื่อนก็ไมยอมใหคืน เพราะ
เจาของใหมาดวยความเสนหาแลว ถือวาถูกตอง ฟองรองกัน ก็ปรากฏวา เจาของเดิม
แพคดีดวยพยานรูเห็นกันอยูเปนการใหดวยเสนหา จึงไดแตน้ําตาตกเพราะไมเฉลียว
ใจ ดูถูกปูยาตายายตัวเอง
ดังนั้นโปรดจําไว ผูใหญใหของอะไรอยาไปรังเกียจ เก็บเอาไวใหดี วันนี้ไมมี
ประโยชน วันพรุงนี้มีประโยชน วันพรุงนี้ไมมีประโยชน วันมะรืนไมมีประโยชน ปหนา
อาจมีประโยชน
ตั้งแตอาตมาอยูกับหลวงพอเดิมไดรับฟงคําสั่งสอนของทานแลว
อาตมาก็จําเอาไวเลย พระผูใหญใหอะไรอาตมารับหมดไมยอมทิ้งเลย
จึงไดบอกวา ผูใหญใหของละก็อยาปฏิเสธ รับเอาไวเลย เขาใหนะ เขาเห็นแลว
วาตอไปไดใช สําหรับอาตมานัน้ ใครมีวชิ าก็เรียนเอาไว แมแตเขมรมาจากสุรินทร
พวกสวยเอาผาไหมทอมาขายที่แถววัดอัมพวัน นักเลงใหญมีลูกสาวซื้อผาไหมซิ่นและ
เสื้อไหมไวแลวไมใหสตางคเขา เขาก็เลยใชวิชาปดประตู กําลังทองใชวิชาไมใหลูก
คลอดออก
กอนจะไปสวยเขามาพักกับอาตมา เขาเรียกอาตมาวา หลวงพี่ เขาวา
“บานนักเลงนั้นซื้อของแลวไมใหเงิน
มันโกงฉันก็เลยเอากุญแจใสไมใหมนั
คลอดลูกออกมาได”
อาตมาก็เลยขอเรียนรูเจาสวยนั้นก็สอนให สอนทั้งวิธีใสกลอนลั่นกุญแจ และ
การเปด การถอนให เขาคิดคายกครู ๑๒ บาท อาตมาก็หาให เรียกวา เรียนเอาไว
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เพราะวาเวลาจําเปนจะไดชวยเหลือสัตวผูยาก ก็เพราะถือคติของหลวงพอเดิมนั่น
แหละ เรียนแลวสวยคนนั้นก็กลับไป อาตมาก็เฉยไว
พอไดกําหนดคลอดเทานั้นแหละ หมอตําแยหาหมอสายหนาดิก บอกวายอม
แพ เพราะไมวาจะใชความรูที่เลาเรียนมาจนหมดไสหมดพุง เด็กมันก็ไมกลับหัวลงมา
ลมเบงมีแตมันชวยไมได รองไดยินไปสามบานแปดบาน
อาตมาจึงรูวา ออ! บานนี้เองที่สวยทําวิชาเอาไว อาตมาก็จะชวย ชวยไมได
เพราะวิชาที่เรียนมามีเคล็ดวาตองใหเขาออกปากเชิญจึงจะชวย ถาอยู ๆ ไมมีใคร
ขอรอง ไปชวยวิชามันเสื่อมหมด อาตมาก็บอกใหเจาศิษยวัดไปทําลับ ๆ ลอ ๆ แลวก็
พูดเปรย ๆ วา ไปใหหลวงพอจรัญทานรักษาซี ไดการแหกันมาทั้งบาน มาบอก “หลวง
พอขา ชวยทีเถอะเด็กนะตายแนแลว ก็เอาเด็กออกไมได แมมันก็ตองตายอีกคนหนึ่ง”
อาตมาก็ทําน้ํามนตตามที่เจาสวนสอน ก็ยังไมเคยทําสักที ถามันหลอกก็คงจะ
หนาแตก แตมันพูดจริง พอทําน้ํามนตแลวเพงพลังจิตลงไปแลวก็ใหเอาไปกินที่บาน
ของเขา ปรากฏวาพอน้ํามนตถึงทอง เด็กที่ตายก็ออกมาพรอมรก ตัวแมรอดชีวิตได
นี่แหละอาตมาจึงวา รูไว ใชวา ใสบาแบกหาม หลวงพอเดิมทานสอนอยางนั้น
เดี๋ยวนี้อาตมาไมไดใชแลว คาถาอาคม เพราะเรามาเปนอาจารยสอนวิปสสนา
กรรมฐาน แลวก็ละทิ้งเสียทั้งหมด เพราะไมรูจะใชไปทําไม แตก็ยังอยูในไสพุงนะ
ไมใชทิ้งแลวลืมเลย คือไมทําเทานั้น
เมื่ออาตมาเรียนจบแลว หลวงพอเดิมทานอาพาธหนัก ทรุดลงทันที เหมือนกับ
วาทานทรงสังขารอยูเพื่อสอนวิชาคชศาสตรใหกับอาตมาเปนครั้งสุดทาย หลวงพอ
เดิมทานอาพาธคราวนีอ้ าตมาไดใกลชิดอยูจนมรณภาพ เพราะอยูกับทานมาตลอด
หกเดือนจนคุน ลูกหลานหลวงพอเขาชวยกันพยาบาลอยางใกลชิด อาตมาก็อยูหนา
กุฏิ เพราะไมมีที่และหลวงพอก็อาพาธหนัก
ปพุทธศักราช ๒๔๙๔ อาตมาอยูกับหลวงพอเดิมจนวาระสุดทายมาถึง วันนั้น
ทองฟาแจมใส เมฆไมมี อากาศรอนอบอาว มันแลงจริง ๆ แตแลวจู ๆ ก็มีเมฆฝนตั้ง
เคาทะมึนมาเหนือทองฟาบานหนองโพ และฝนก็เทลงมาอยางไมลืมหูลืมตา มันเปน
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ปรากฏการณที่แปลกมาก อาตมารูตอนหลังนี้วา หลวงพอเดิมทานปรารภกอนหนาที่
ฝนจะตกวา “น้ําในสระบานหนองโพมีกินกันพอหรือ” ลูกหลานก็บอกวา “ถาฝนไมตก
ในสี่หาวันนี้ก็ตองอดกันแน เพราะน้ําแหงลงไปมาก”
หลวงพอเดิมทานก็ใหลูกหลานชวยแตงจีวรครองใหทานใหรัดกุม แลวทานก็
หลับตา มือสองขางพนมไวที่หนาอก ปากสวดพร่ําภาวนาคาถาและเจริญกสิณของ
ทานไปเพียงไมนาน เมฆฝนก็กอตัวขึ้นดํามืดไปหมด แลวก็ตกลงมาอยางหนักจนน้ํา
ไหลลงสระถึงคอนสระจึงขาดเม็ด และเมื่อฝนขาดเม็ด หลวงพอเดิมทานก็ขาดใจ
เหมือนสายฝน
อาตมารูวาหลวงพอสิ้นเมื่อไดยินเสียงลูกหลานหลวงพอที่อยูดานในหองรองไห
และออกมารองบอกคนขางนอกวา หลวงพอเดิมทานมรณภาพแลว ใหตีกลองและ
ระฆังเปนสัญญาณ อาตมารูสึกใจหาย แมจะเปนศิษยเพียงหกเดือนสุดทาย แต
อาตมาไดรบั สมบัติตกทอดจากหลวงพอเดิมอยางมหาศาล คือ กสิณ และความเปน
พระมาจนทุกวันนี้ ถาไมไดหลวงพอเดิม ปานนี้อาตมาก็คงไมไดมาเลาเรื่องนี้ทั้งที่
ครองผาเหลืองหรอกนะ
อาตมาอยูชวยงานศพหลวงพอเดิมตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนที่มีการตั้งศพหลวงพอ
เพื่อสวดพระอภิธรรม ทานเจาคุณพระเทพสิทธินายก (เดิมเปนมหาหอง) เจาคณะ
จังหวัดเปนประธานจัดงานศพ เพราะเลื่อมใสในองคหลวงพอเดิมอยางยิ่ง ตอนนั้น
อาตมาไดเขาใกลชิดทาน เพราะทานเคยมาเยี่ยมหลวงพอเดิม และหลวงพอเดิมก็คง
จะบอกกับทานวา พระจรัญรูปนั้นเขาจะสึกไปเปนฆราวาสแลวทานยับยั้งเอาไว พอ
วางแขกทานก็เรียกอาตมาเขาไป อาตมาก็เขาไปกราบทานพูดวา
“เธอใชไหมชื่อ จรัญ มาจากพรหมบุรี”
“ขอรับกระผม หลวงพอบอกกับพระคุณทานหรือขอรับ”
“นี่เธอฟงฉันนะ ฟงใหดี ๆ เธอเคารพหลวงพอเดิมหรือเปลา”
“ขอรับ กระผมเคารพขอรับ”
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“ดีแลวฉันจะบอกกับเธอตรงนี้โดยไมปดบังวา
ฉันเปนเจาคณะจังหวัด
นครสวรรค ฉันนี่แหละคือศิษยของหลวงพอเดิมองคหนึ่ง ไดดีมาทุกวันนี้ก็ดวยบารมี
หลวงพอเดิมนี่แหละ เธอเปนศิษยที่หลวงพอเลือกสรรแลว”
อาตมาก็งงนอกจากเจาคณะจังหวัดจะเปนศิษยหลวงพอเดิมแลว จึงเรียนถาม
เจาคณะจังหวัดไปตามประสาซื่อวา
“กระผมไมเขาใจขอรับวาทําไมพระคุณทานจึงวา หลวงพอเดิมเลือกสรรกระผม
แลว”
“เธอฟงฉันใหดี ๆ นะ วิชาคชศาสตรนี้ไมวา ฆราวาสหรือสงฆในหรือนอกบาน
หนองโพ หลวงพอเดิมไมเคยถายทอดให แตคุณคนเดียวนี่แหละที่หลวงพอมอบให จึง
นับเปนวาสนาบารมีของคุณโดยแท มีผูมาขอเรียนกับหลวงพอเดิมตรง ๆ แตหลวงพอ
เดิมก็ไดแตหัวเราะ อยางเกงก็บอกวา รอไปกอนนะ ยังไมถึงเวลาจนแลวจนรอด หลวง
พอทานก็ไมพูดถึง เปนอันวาไมไดเรียน”
อาตมาจึงเขาใจในทันทีวา
หลวงพอเดิมทานเมตตาตอตัวอาตมามากเปน
พิเศษ จึงถายทอดวิชาคชศาสตรใหจนครบถวนกระบวนความ เหมือนทานจะมีญาณ
วิเศษหยั่งรูเหตุการณลวงหนาเมื่อทานมรณภาพแลว อาตมาจะไดเขาไปในปาเรียน
วิชากับพระอาจารยอีกองคหนึ่งของทานแลว ออกเดินธุดงคเดี่ยวหาความชํานาญ
วันนั้นก็ไดพบกับชางปาตัวเบอเริ่มสงเสียงรองแปรน ๆ กางหูชูงารี่เขามาจะกระทืบ
อาตมาใหแบนติดเทา
อาตมาจึงเขาที่เจริญพระกรรมฐานและกสิณจนแนวแน
แลวแผเมตตาให
เทวดาประจําตัวชาง ชางที่กําลังวิ่งแปรนเขามามีอันเปนหนาหงายสะบัดหูชูงา สะบัด
งวงไปมาเขามาไมได เทวดาเขารั้งเอาไวจนอยู บอกวาอยาไปทํารายพระสงฆทาน
ไมใชผูเบียดเบียน เจามาเกิดเปนเดรัจฉานก็นับวากรรมแลว ถาไปแทงทานตายก็
กรรมหนักเขาไปอีก ไมตองมีโอกาสไดเปนคนกัน
เพราะชางมันแลนเขามา
มันเปนเสี้ยวชีวิตแหงความเปนความตายทีเดียว
เกือบจะถึงอยูแลว มันจึงเบนออกจากอาตมา หลังจากนั้นไดมองเห็นภาพหลวงพอ
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เดิมทุกอิริยาบถ นึกถึงคําที่ทานวา ผูใหญเขาใหอะไรอยางหยิ่งยะโสโอหัง เอาไวกอน
วันหนาจะเปนประโยชน อาตมายกมือขึ้นจบที่หนาผาก ระลึกถึงพระคุณหลวงพอเดิม
วา
“หลวงพอครับ ถาหลวงพอไมสอนวิชาคชศาสตรใหกระผมในวันนัน้ วันนี้ผม
ตองเอาชีวิตมาทิ้งไวทนี่ ี้แน ๆ ดีแตวาหลวงพอสอนวิชาคชศาตรใหจึงรอดมาได หลวง
พอครับ ชาตินี้ผมไมลมื หลวงพอเด็ดขาด”
อาตมายังยอนไปถึงคําหลวงพอเดิมวา
“ฉันรูนะวาเธอนะตองการสึกและ
เมื่อกอนเธอเกลียดผูหญิงมาก แตเธอจะกลับสึกไปหาผูหญิง ตอไปเธอจําไวนะ จําคํา
หลวงพอไว”
“ยิ่งเกลียดยิ่งเขาใกล ยิ่งรักยิ่งออกหาง เมื่อเรามีความเกลียดแลว แผเมตตา
ความเกลียดก็หายไป ความรักใครก็เขามาแทนที่ตอไป”
ไมแตเทานั้นนะ อาตมาจะเลาตอใหฟง วิชาคชศาสตรนี้ อาตมายังนําเอามาใช
ประโยชนไดอีกเรื่องเมื่อแมชีอายุ ๖๐ ป เคยเกิดเปนชางมากอน ระลึกชาติได พอมาที่
วัดอาตมาก็สอบสวนไดความอยางนี้วา
พรานทองดีมีชางตัวเมียอยูตัวหนึ่ง เปนลูกชางเก็บจากปามาตั้งแตเล็ก ๆ พราน
ทองดีเลี้ยงไว เจาชางนี้ประหลาดชอบตามพรานทองดีไปวัด ไปฟงเทศน ไปหมอบฟง
พระเทศนจนโตก็ยังทําอยางนั้นเปนประจํา พรานทองดีแกรักของแกมาก เลี้ยงดูไมให
อดอยาก แตพรานทองดีแกบุญนอย เมื่อพรานทองดีเสียชีวิต ชางก็ตองตกเปนของ
ลูกหลาน ลูกหลานเห็นอยูไปก็ไรประโยชน ตองหาหญาหาของกินใหชางกิน จึงขาย
ตอไป
แมชางน้ําตาไหล รองไหไมอยากจากบานพรานทองดี ซึ่งเหมือนพอของมันไป
แตควาญชางที่ซื้อไปก็เอาตะขอสับลากไปจนได มันเดินไปรองไหไป ตรอมใจไป ไม
ยอมกินอาหาร พอไปถึงเมืองศรีเทพ (เพชรบูรณเกา) ก็ลมลงขาดใจตายอยูตรงนั้นเอง
เพราะมันเสียใจ พอชางตายแลวจึงไดกลับมาเกิดเปนผูหญิงอยูขางบานพรานทองดีที่
ภูพาน อายุได ๑๒ ปก็ร่ําลาพอแม บวชชีแลวระลึกชาติได อายุ ๖๐ ป มาทีว่ ัด อาตมา
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ก็สอบสวนอยางไร ก็เอานิสัยที่หลวงพอเดิมทานสอบวาชางตัวผูมนี ิสัยอยางไร ชางตัว
เมียมีนิสัยอยางไรแลววันหนึ่ง ๆ ทําอะไรบาง
คนที่นั่งฟงอาตมาถามใหแมชีก็ตอบเปนขอ ๆ ก็งงไมรูวาอาตมาเอาอะไรมา
ถาม จนที่สุด อาตมาก็ยอมรับวา จริงเพราะถาคนไมเคยเปนชางและไมเคยรูเรื่องคช
ศาสตรที่อาตมาไดรับการถายทอดจากหลวงพอเดิมมาแลว จะไมรูเลยวาอะไร แตแม
ชีตอบไดฉะฉานวาอะไรเปนอะไร แตแมชีตอบไดฉะฉานและขาวสะอาดเปนอันวา
ระลึกชาติไดจริง นี่เห็นไหมละวา หลวงพอเดิมทานเหมือนมีตาทิพย มองเห็น
เหตุการณลวงหนาได
อาตมาขอแทรกคํากลอนไวตรงนี้ เปนคาถาแกจน คาถาทําใหมีกนิ มีใช คาถามี
อยูวา
“ไมยอมเรียนหรือจะรู ไมยอมดูหรือจะเห็น ไมยอมทําหรือจะเปน ก็ลําเค็ญ
ย่ําแยจนแกตาย”
ดังนั้น ตองเรียน ตองรู ตองทําใหเปนตัวอยาง อยาดูถูกวิชาการเรียน เขาให
อะไรก็เรียนไวไมเสียหาย ชวยตัวไดเวลาจําเปนนี่เปนตัวอยาง
เมตตาที่หลวงพอเดิมทานสอนใหนี้ ทานใหอาตมาไวผจญภัยจริง ๆ เพราะ
แมแตไปตางแดนก็ไดใชเมตตานี้เหมือนกันที่ศรีลังกาโนนมันรายกาจกวาชาง เพราะ
เขาเปนคนที่มีใจอํามหิตโหดราย เมตตาที่หลวงพอเดิมสอนนี้ ทําใหอาตมากําราบได
แมแตคนใจทมิฬ
อาตมาออกจากวัดหนองโพแลวก็ปวารณาตัวเองเลยวา ขาแตหลวงพอเดิม
ทานพระครูนิวาสธรรมขันธ แหงวัดหนองโพ ศิษยขอบบวชจนตายไมยอมสิกหาลา
เพศ เพราะหลวงพอเดิมคือดวงประทีป คือตัวอยางที่ทําใหผมไดรูวาพระคือใคร พระมี
หนาที่อะไร พระทําอะไรไดบาง และพระที่ดีนั้นควรทําอยางไร
อาตมากบอกกับโยมตรง ๆ เลยวา อาตมานับถือหลวงพอเดิมมาก เพราะทาน
ใหชีวิตอันเปนอมตะในสมณเพศแกอาตมา ถาทานไปประทังไว อาตมาก็คงจะสึก ไม
ไดมานั่งคุยกับโยมในผาเหลืองอยางนี้หรอก อาตมาสวดมนตไหวพระแลวก็กราบ
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หลวงพอเดิมทุกวัน ระลึกถึงพระคุณของทานที่ไดสรางอาตมาใหเปนสงฆที่ดี อัฐิของ
ทานอาตมาก็แบงเอามาไหว มากราบระลึกถึงพระคุณ ทานเปนพระที่ลึกซึ้งและเยี่ยม
ยอดจริง ๆ จะหาพระอาจารยอยางทานไดยาก
วันพระราชทานเพลิงศพนั้น
จะเลาใหฟง
ผูคนลอมรอบเมรุที่เผาทาน
เบียดเสียดยัดเยียดกัน ตํารวจก็เขาไปกัน ไฟยังไมทันดับสนิท ผูคนตางเฮโลเขามาจะ
เก็บอัฐิเพราะความนับถือ อาตมาเปนพระก็ไดเปรียบเพราะอยูใกล จึงควาเอาไวกอน
เอาหอผาเหลืองใสยามติดตัว เพราะเปนของมีคาที่สุดในชีวิตของอาตมาในตอนนั้น
อาตมาบูชาหลวงพอเดิมยิ่งชีวิต เพราะทานเปนผูใหสติ ใหเราพนจากความ
หลง ความกระวนกระวายใครจะสึกออกไปใชชีวิตแบบฆราวาส ทานใชอุบายตาง ๆ
ทําใหเราติด เราเกิดความสนใจและสอนวิชาใหจนในที่สุดเลิกความคิดที่จะสึกออกไป
นอกจากหลวงพอเดิมแลว อาตมาก็เดินทางไปแสวงหาพระอาจารยอีกหลาย
รูป อาทิเชน เจาคุณอริยะคุณาธาร (เส็ง) ปุสสโส องคนี้เกงกลาสามารถแยกจิตและ
วิญญาณออกจากกันไปปรากฏกายสอนในที่ตาง ๆ กันในเวลาเดียวกันไดอยาง
อัศจรรย ทาไดสอนเรื่องทิพยอํานาจใหกับอาตมาหลายอยางดวยกัน ทานมรณภาพ
ไปแลว อาตมาก็ยังระลึกถึงอยู
อีกองคหนึ่งคือหลวงพอลี ทานพระอาจารยลี ธัมมธโร วัดอโศการาม อาตมา
เคยไปอยูในปากับทานสามเดือนเต็ม ๆ ไดวิชาสะเดาะตาง ๆ พอพลังจิตแนวเปา
กุญแจหลุด เอาเชือกมามันตัวเปาก็หลุด นี่เคยทดลองมาแลว เห็นแลวก็เลิกเสียเพราะ
ไมใชเรื่องที่จะตองมาทํา เพราะสัจธรรมนั้นดีกวา ทานพอลีองคนี้ก็เกงไมลืมพระคุณ
เลยทีเดียว
อาตมาเรียนหมด ก็ถือแบบหลวงพอเดิม ผูใหญใหอะไรก็รับไวหมด แตไมคอย
ไดใชเพราะเรามาพัฒนาคนแลว อาตมายกหลวงพอเดิมใหเปนอันดับหนึ่ง เพราะทาน
ทําใหอาตมาไมสึก ทําใหบวชตอไดตลอดชีวิต ถาไมไดทาน อาตมาก็คงเปนฆราวาส
ไมไดมาสรางความเจริญใหกับพระศาสนาเปนแนแททีเดียว....
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หลวงพอเดิม วัดหนองโพ “เทพเจาแหงเมืองสี่แคว”
คาถาบูชาหลวงพอเดิม
นะโม ๓ จบ
อิติอะระหัง สุขะโต พุทธสโร
หลวงพอเดิม นามะเต อาจาริโยเม
อายัสมา อาจาริโยเม ภันเตโหหิ.
ประวัติพระครูนิวาสธรรมขันธ (หลวงพอเดิม)
ชาติภูมิ หลวงพอเดิมถือกําเนิดเมื่อวันพุธ แรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๓ ปวอก จุล
ศักราช ๑๒๒๒ (แรม ๑๓ ค่าํ นั่นมิใชวนั พุธ เปนวันศุกรตรงกับวันที่ ๘ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๔๐๓ โยมบิดาชื่อ นายเนียม โยมมารดาชื่อ นางภู มีพี่นองรวมบิดา มารดา คือ
๑. หลวงพอเดิม เพราะเหตุที่เปนบุตรชายคนแรกของบิดามารดา ปูยา ตายายจึง
ใหชื่อวา “เดิม”
๒. นางทองคํา คงหาญ
๓. นางพู ทองหนุน
๔. นายดวน ภูม ณี
๕. นางพัน จันทรเจริญ
๖. นางเปรื่อง หมื่นนราเดชจั่น

การศึกษา
หลวงพอเดิมเมื่อเยาววัยกอนอุปสมบทนั้น เนื่องจากทานเปนบุตรชายคนโต
ของบิดามารดา โอกาสที่จะไดเลาเรียนอยูวัดในสมัยอายุเยาววัยคงมีไมมาก และไม
เคยไดยินใครเลาใหฟงถึงการศึกษาของทานในสมัยเยาววัย

อุปสมบท
เมื่ออายุครบบวช ไดอปุ สมบท ณ พัทธสีมาวัดเขาแกว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค เมื่อวันอาทิตย แรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๑ ปมะโรง โทศกตรงกับวันที่ ๓๑
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ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ โดยมีหลวงพอแกว วัดอินทาราม (วัดใน) เปนพระอุปชฌาย
หลวงพอเงิน (พระครูพยุหะนุศาสถ) วัดพระปรางคเหลือง ตําบลทาน้ําออย (มีชื่อเสียง
ทางรดน้ํามนต) กับหลวงพอเทศ วัดสระทะเล ตําบลสระทะเล เปนพระ
กรรมวาจาจารย และพระอนุศาสนาจารย ไดรับฉายาวา “พุทธสโร” ครั้นอุปสมบท
แลวก็มาอยูวัดหนองโพ ซึ่งหลวงพอก็ตั้งตนศึกษาหาความรูเปนการใหญ หลวงพอ
เคยเลาใหฟงวา “ทานมีนิสัยจะทําอะไรแลวตองทําใหสําเร็จ คิดอะไรไมไดเปนไมยอด
หยุดคิด คิดมันไปจนออกจนเขาใจได ดูอะไรไมไดเรื่องไมไดความก็คิดคนมันไปจน
แตกฉาน” เมื่อมาจําพรรษาอยูในวัดหนองโพ ตลอดเวลา ๗ พรรษาแรก ไดศึกษาเลา
เรียนพระธรรมวินัยและทองคัมภีรวินัย

การเรียนวิชาอาคม
ในการมาอยูวัดหนองโพพรรษาแรก เรียนวิชาอาคมกับนายพัน ชูพันธ ผูทรง
วิทยาคุณอยูในบานหนองโพ ภายหลังนายพันธถึงมรณกรรมแลว ไปศึกษาเลาเรียน
กับหลวงพอมี ณ วัดบานบน ตําบลมวงหัก อําเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค อยูวัดบาน
บน ๒ พรรษา ตอมาในพรรษาที่ ๙-๑๑ หลวงพอไดไปเรียนทางวิปสสนากับหลวงพอ
เงิน (พระครูพยุหะนุศาสถ) วัดพระปรางเหลือง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค ซึ่งหลวงพอ
ปฏิบัติจริงจังตลอดเวลา การเรียนวิชาอาคมของหลวงพอนั้น หลวงพอจะไปศึกษาเลา
เรียนมาจากสํานักของอาจารยใดบาง ไมทราบไดตลอด เทาที่ทราบก็มีการเรียนกับ
นายสาบาง เรียนกับหลวงพอเทศ วัดสระทะเล หลวงพอวัดเขาหนอ ต.บานแดน อ.
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ซึ่งปรากฏวา หลวงพอทําวิชาขลัง จนเปนที่เลื่องลือ
มากในเรื่องของความขลัง ซึ่งเปนที่ปรากฏวา ประชาชนทั้งชาวบานและขาราชการทั้ง
ทหารและพลเรือนทั้งในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดที่ใกลเคียง ตลอดไปจนจังหวัด
ที่หางไกลบางจังหวัดพากันไปมอบตัวเปนลูกศิษยหลวงพอมากมาย ขอใหหลวงพอ
รดน้ํามนตบาง ขอวิชาอาคมบาง ขอแปงขอผงบาง ขอน้ํามัน ตระกรุด ผาประเจียด
จากหลวงพอ และที่แพรหลายที่สุดก็คือ แหวนเงินหรือนิเกิล และผารอบฝาเทาหลวง
พุทโธโลยี – เมื่ออาตมาไปเลาเรียนวิชากับ “หลวงพอเดิม”

Page 47

พอ ผาประเจียด ซึ่งกิตติคุณในเรื่อง “วิชาขลัง” ของหลวงพอนั้นเปนที่เลื่องลือกัน
แพรหลายมานานแลว

การคนควาทดลอง
หลวงพอมีนิสัยขอบศึกษาและคนควาทดลอง เชน การสรางเกวียนโยก และ
นอกจากคนควาในทางประดิษฐตางแลว ตํารับตําราที่ครูบาอาจารยทําไวแตกอน ๆ
บางอยางหลวงพอก็นํามาทดลองดวย เชน วิชาเลนแร คือทําแรตะกั่วใหเปนเงิน และ
ทําเงินใหเปนทอง โดยไดทดลองอยูหลายปจนถลุงเงินใหเปนทองสําเร็จ แลวลูกศิษย
ตางก็พากันขอหลวงพอจึงนําไปขวางทิ้งในสระน้ํา จากนั้นก็หยิบฆอนทุบเตา ทุบเบา
ถลุงแตกหมด แลวก็เลิกเลนเลิกทําตั้งแตวันนั้น

การสรางถาวรวัตถุในวัด
พ.ศ. ๒๔๓๕ หลวงพอสรางกุฏิหลังแรกที่ใชฝาไมกระดาน
พ.ศ. ๒๔๕๔ สรางศาลาการเปรียญหลังแรก
พ.ศ. ๒๔๕๘ สรางโรงอุโบสถ และสรางพระเจดีย ๓ องค มีกําแพงแกว
ลอมรอบไวตรงหนาโรงพระอุโบสถ

การบูรณะปฏิสังขรณ
หลวงพอนอกจากจะมีการกอสรางถาวรวัตถุภายในวัดหนองโพแลว ยังมีการ
ปฏิสังขรณวัดอื่น ๆ ภายในจังหวัดนครสวรรคอีก คือ ไดเรียงตามลําดับของการ
บูรณะปฏิสังขรณ
๑. พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ หอระฆัง และถาวรวัตถุอื่น ๆ เรียกวา
สรางใหมหมดทั้งวัดคือ วัดหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค
๒. พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ สระน้ําและอื่น ๆ ในวัดหนองหลวง อ.ทา
ตะโก จ.นครสวรรค (อนุสรณการสรางเกวียนชางของหลวงพอ)
๓. โบสถ ศาลาการเปรียญ สิ่งกอสราง วัดพังมวง ต.โคกเดื่อ อ.ทาตะโก จ.
นครสวรรค
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๔. พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ วัดทํานบ ต.หวยนบ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค
๕. ศาลาการเปรียญ วัดหัวถนน อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค
๖. พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ วัดหนองไผ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค
๗. พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ วัดจิกยาว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค
๘. พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ วัดตระกรอ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค
๙. โบสถ ศาลาการเปรียญ วัดเขาลอ ต.ดอนคา อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค
๑๐. พระอุโบสถ ดบางมะฝอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค
๑๑. พระอุโบสถ วัดหนองสีนวล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
๑๒. พระอุโบสถ วัดบานหลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค
๑๓. ศาลาการเปรียญ วันดอนคา ต.ดอนคา จ.นครสวรรค
๑๔. ศาลาการเปรียญ วัดโคกมะขวิด อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค
๑๕. ปฏิสังขรณมณฑปพระพุทธบาท วัดเขาแกว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

สมณศักดิ์
หลวงพอเดิมไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปนพระครูนิวาสธรรมขันธ รองเจา
คณะแขวงเมืองนครสวรรค ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งหลวงพอมีอายุได
๕๕ ป ๓๔ พรรษา นํามาซึ่งความปติยินดีแกบรรดาศิษยานุศิษยของหลวงพอเปนอัน
มาก แตประชาชนทั่วไปก็ยังคงเรียกหลวงพอในนามวา “หลวงพอเดิม” ป พ.ศ.
๒๔๖๒ หลวงพอไดรับตราตั้งเปนพระอุปชฌาย ซึ่งหลวงพอไดปฏิบัติศาสนกิจใน
หนาที่มาตลอดเวลา ๒๐ ป เมื่อทานลวงเขาวัยชรามากแลว ทางการคณะสงฆจึงได
เลื่อนหลวงพอขึ้นเปนตําแหนงกิตติมศักดิ์

บั้นปลายชีวิตของหลวงพอ
หลวงพอเปนเสมือนรมโพธิ์และรมไทรที่มีกิ่งกานสาขาแผออกไปอยางไพศาล
เปนที่พึ่งพาอาศัยของประชาชนไมเลือกหนา เนื่องจากหลวงพอมีอายุยืนยาวมาก อีก
ทั้งรางกายของหลวงพอไดใชตรากตรําทําสาธารณประโยชนอยางมาก โดยหลังจากที่
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หลวงพอกลับจากการเปนประธานงานกอสรางโบสถในวัดอินทาราม (วัดใน) ตําบล
พยุหะ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค และกลับมาอยูในวัดหนองโพ แลวตอมา
หลวงพอก็เริ่มอาพาธตั้งแตวันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๖ (ตรงกับวันที่ ๑๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔) อาการเพียบหนักขึ้น บรรดาศิษยานุศิษยและหลานเหลน
ตางพากันมาหอมลอมพยาบาลและฟงอาการกันเนืองแนน ดวยความเศราโศกและ
หวงใย เลากันวา “หลวงพอคอยแตสอบถามอยูวา เวลาเทาใดแลว ศิษยผูพยาบาลก็
กราบเรียนตอบไป จนถึงราว ๑๗.๐๐ น. หลวงพอจึงถามวา “น้ําในสระมีพอกันกัน
หรือ” (เพราะบานหนองโพมักกันดารน้ําดังกลาวแลว) ศิษยที่พยาบาลอยูก็เขียนตอบ
วาถาฝนไมตกภายใน ๖-๗ วันนี้ ก็นากลัวจะถึงกับขาดแคลนน้ํา หลวงพอก็นิ่งสงบไม
ถามวากระไรตอไป ในทันใดก็มีกลุมเมฆตั้งเคามาและฟาคะนอง มิชาฝนก็ตกหาใหญ
น้ําฝนไหลลงสระราวครึ่งคอนสระ พอฝนขาดเม็ด หลวงพอก็สิ้นลมหายใจเมื่อเวลา
๑๗.๔๕ น. คํานวณอายุได ๙๒ ป ๗๑ พรรษา บรรดาคณะศิษยานุศิษยไดชวยกันสรง
น้ําศพหลวงพอแลวบรรจุศพตั้งบําเพ็ญกุศล ณ วัดหนองโพ ตั้งแตวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๔๙๔ ครบ ๗ คืน ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๔ และจัดใหมีการ
พระราชทานเพลิงในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๔๙๔
หลวงพอเดิม ผูซึ่งไดรับการขนานนามและยกยองเปน “เทพเจาแหงเมืองสี่
แคว” ซึ่งชาวนครสวรรคทุกคนยังเคารพใหความนับถือหลวงพออยูเสมอ โดยเฉพาะ
ทางวัดหนองโพไดสรางมณฑปที่ประดิษฐานรูปหลอโลหะของหลวงพอพระรูปเหมือน
หลวงพอเดิม ขนาดเทาองคจริง ซึ่งหลวงพอเดิมทานหลอสรางไวเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๒
ซึ่งตั้งประดิษฐานอยูที่มณฑป ซึ่งมีประชาชนมากราบนมัสการทุกวันมิไดขาด และ
ทางวัดหนองโพไดจัดงานทําบุญประจําปปด ทอง ไหวพระรูปเหมือนหลวงพอเดิม ใน
วันขึ้น ๑๓ ค่ํา เดือน ๓ ของทุกป...
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