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๑.๑ หลวงพอดํา หรือ หลวงพอในปา
หลังจากที่คิดจะสึกแลวไมไดสึก จนไดของดีจากหลวงพอเดิมติดตัวมา อยู
ตอมาทราบวา

มีพระเกงสามารถยืดเหรียญได

ก็ดั้นดนไปหาถึงขอนแกนให

ผูใหญบานแถวนั้นพาไปพบพระธุดงครูปหนึ่ง ซึ่งแขวนกลดอยูใตตนไทร ไมทราบอายุ
อานามทาน เพียงแตคุณลุงผูใหญบานเลาใหหลวงพอฟงวา หากเห็นหลวงพอในปา
มาปกกลดที่นี่ทุก ป ๆ ละ ครั้ง ๆ ละประมาณหนึ่งเดือนแลวก็ไป ตั้งแตคุณลุงผูใหญ
ยังเปนเด็กแกผา จนถึงวันนี้ (วันที่เลา) คุณลุงผูใหญ อายุแปดสิบกวา หนาตา
ผิวพรรณของหลวงพอดําก็ยังเหมือนเดิม
เมื่องหลวงพอจรัญเขาไปนมัสการแนะนําตัวเองวา อยากเรียนวิชายืดเหรียญ
หลวงพอดําทานก็นิ่ง ไมลืมตา จนกระทั่งหลวงพอจรัญเปลี่ยนคําแนะนําตัวใหม หลวง
พอดํา จึงเริ่มพูด
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๑

หลวงพอดําก็พูดตอ
วา “อยาลืมนะเรียนหมดเลย เรียนเลยไปหมด รูมากไป คุณรูมากคงใชไมได
เลย” “เธออยาลืมนะวา พระพุทธเจาสอนอะไร สอนทุกขและวิธีดับทุกข”
เมื่อหลวงพอจรัญไดตอบคําถามหลวงพอในปาแลว

“ทานสอนอะไรอีกรูไหมคุณ”
“ไมทราบครับ”

สอนไมใหเบียดเบียนตน
สอนไมให
เบียดเบียนคนอื่น พรอมกับไมทําใหคนอื่นเดือดรอนดวย ... หา
ที่มาของทุกขใหได ศึกษาขอนี้ ในตัวเรามีอะไร มีทุกข หาที่มาของทุกขแลว
ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติอยางไรหรือ ศีล สมาธิ ปญญา” ขณะที่ฟงหลวงพอ
“เอาละจะบอกให

ดําสอน หลวงพอจรัญก็นึกไปดวย นึกวาจะมีอภินิหารมากกวานี้ ก็เลยโดนหลวงพอ
ในปาชี้หนา แลวกลาวตอวา

ไอที่จะทําไมทํา เสือกผาไปเอาที่
ไมไดความ ไอที่ไดไมเอา ไปเอาที่ไมได ไอที่จริงไมชอบ ไปชอบ
เอาที่ไมจริง” หลวงพอจรัญบอกวา อยากฝากตัวเปนลูกศิษย หลวงพอดําก็ลืมตา
ชีหนาวา “ความขลังของพระอาจารย แตยอนกลับเปนความคลั่ง
ของศิษย คือ เธอ” แลวหลวงพอจรัญก็ฝากตัวเปนศิษยติดตามหลวงพอดําไป
หลวงพอดําทานนั่งนิ่งสักครู แลวลืมตาพูดวา “คุณ... รอให คุณอายุ ๔๕
กอนนะ แลวคอยมาพบเราอีกครั้ง (ขณะนั้นราว ป พ.ศ. ๒๔๙๒๓ อายุ ๒๒ พรรษา) อายุเธอยังนอยนัก ยังไมแนนอน ยัง
“คุณมันอยางนี้ เรียนเลยไปหมด
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หละหลวมอยูอยางนี้ จะรับไดอยางไร รับไดตองเปนคนประเภท
หนึ่งไมใชสอง มีสัจจะ มีเมตตาสามัคคีแลวหรือยัง สัจจะก็ไมมี
จะเกิดเมตตาไดอยางไร แลวเมตตาไมมี จะเกิดความสามัคคีได
ทั้งใจทั้งจิตหรือ จะเกิดรูปนามไดหรือ” ในการไปพบหลวงพอดําอีกครั้ง
ตองปฏิบัติไดและแกปริศนาธรรมได สวนการไปพบนัน้ เปนสัจจะและความลับ ที่ไม
สามารถเปดเผยได เมื่อครบกําหนดจึงไดไปพบหลวงพอดําที่เขาภูคา จังหวัดนาน

๑.๒ หลวงพอเดิม แหงวัดหนองโพธิ์
เมื่อหลวงพอจรัญ อยูปรนนิบัติรับใช

หลวงพอเดิม แหงวัดหนอง

โพธิ์ เปนเวลา ๖ เดือน ตราบจนหลวงพอเดิมทานละสังขาร คติธรรมคําคมที่หลวง
พอจรัญจดจําไมเคยลืม คือ

๑. รูไวใชวา ใสบาแบกหาม
๒. รูอะไรไมสูรูวิชา รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี
๓. ผูใหญใหอะไรรับไวกอน อยาจองหอง
๔. มีเสื้อสิบตัวกับมีเสื้อตัวเดียว อยางไหนจะดีกวากัน
๕. หนึ่งอยาเปนสอง (พูดจริงทําจริง)
เปนศิษยองคเดียวและเปนองคสุดทายที่ไดรับ
การถายทอดวิชาคชสาร ซึ่งจะเริ่มตนดวยการฝกกสิณเปนพื้นฐานกอน (พ.ศ.
หลวงพอจรัญ

๒๔๙๒) และไดใชประโยชนในการสยบชางปาระหวางการเดินธุดงคกับหลวงพอใน
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๓

ปานาน ๒ เดือน (พ.ศ. ๒๕๑๖ อายุ ๔๕ พรรษาตามที่หลวงพอในปากําหนดไวให)
และครั้งที่สําคัญที่สุด คือ ระหวางเดินทางกลับจากการปฏิบัติศาสนกิจกับคณะสงฆที่
ทวีปยุโรป (พ.ศ. ๒๕๓๖) เครื่องบินที่โดยสารมาเกิดน้ํารั่วจากเพดานหองโดยสารที่มี
ปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจเปนเหตุใหไฟฟาลัดวงจรและเครื่องระเบิดได ซึ่งหลวง
พอจรัญไดใชวิชากสิณของหลวงพอเดิมแกไข (ใชกสิณดินอุดน้ํา) จนเปนปกติ เปน
เหตุใหหลวงพอตองปวยกระเซาะกระแซะตลอดป พ.ศ. ๒๕๓๖ ตอเนื่องป พ.ศ.
๒๕๓๗
(ทานที่สนใจเรื่องอิทธิฤทธิ์พึงสังเกตจากปที่หลวงพอศึกษา จนถึงนํามาใชหา ง
กันถึง ๒๔ ป และ ๔๔ ป ตามลําดับ แตภาพของหลวงพอที่ทานเห็นเปนประจําก็คือ
สอนกรรมฐาน กับ บรรยายธรรม ไมเนนอิทธิฤทธิ์ หรือ เครื่องรางของขลังเลย
นอกจาก ใหพร บอกใหไปทานขาว และแจกหนังสือ กลับปรากฏวาความศักดิ์สิทธิ์ยัง
เขมขลัง ไมเสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะหลวงพอเจริญสติกรรมฐานอยูตลอดเวลา : ผู
รวบรวม)

๑.๓ หลวงพอสด (หลวงพอวัดปากน้ํา)
เมื่อหลวงพอจรัญไปฝกวิชาธรรมกาย กับ

หลวงพอสด (หลวงพอวัด

ปากน้ํา) ป พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดนําความรูจากหลวงพอสด มาใชดังนี้
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๔

๑. การแจกพระ ใหองคเดียว ไมมีการขอเอาไปฝากคนอื่น เพราะมีขอได
ขอเสีย กลาวคือ ขอได คือ ไดเงินมาทําบุญ

ขอเสีย คือ เขาไมรูจักเรา
เอาไปทิ้ง หรือ เอาไปขายกิน เปนบาปเปนกรรมกับเขา
(ขอนี้เหลวงพอเคยบอกกับผมไวนานแลว ขอฝากทานที่มีอาชีพขายพระไว
ดวย : ผูรวบรวม)

๒. การแผเมตตาชวยเหลือญาติโยม ยกจิตใหเปนกุศล มีเมตตา ไม
อิจฉาริษยาใคร แผออกไปตามชือ่ นั้น ๆ ถาเขามีกุศลพอก็ชวยได ถาไมมี
กุศลก็ชวยไมได และ ที่สําคัญจะชวยคนไหนก็ใหเขาชวยตัวเองได ถาเขา
ชวยตัวเองไมได ไปชวยเขาก็เสียเวลาเปลา

คนชวยตัวเองไมไดไม

ตองสนใจ แผอยางไรก็ออกไมได
(ขอนี้หลวงพอมักจะพูดวา เราสงสถานีกรมประชาสัมพันธ ผาไปเปดยาน
เกราะ เราสงชอง ๓ ก็ไปเปดชอง ๗ หรือ เราแผเมตตาไป ไมเคยเปดประตู
รับเราเลย หรือ หมอแบตเตอรี่ แผนธาตุเสีย ชารจไฟไมเขา นั่นคือ ทานตอง
หมั่นสวดมนต และ ทํากรรมฐาน เปนความหมายของคําวามีกุศล และ ชวย
ตัวเองได : ผูรวบรวม)

๓. ทําใจใหงอก หมั่นทําบุญทําทาน ก็คือ ยิ่งให ยิ่งได ยิง่
หวง ยิ่งอด หมดไมมา เราไมหวงกัน เราไมอด หมดก็มา
เรื่อย ๆ
(เปนความรูที่ไดหลังจากที่หลวงพอจรัญ บอกกับหลวงพอสดวา ขาวสาร
หมด มะพราวหมด ซึ่งหลวงพอสดก็ไมไดตอบอะไร นอกจากอือ ๆ รับรู
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เทานั้น ปรากฏวา รุงขึ้นก็มีผูขนขาวสาร มะพราวใสเรือเอี้ยมจุนเต็มลํา
นํามาถวาย : ผูรวบรวม)

๑.๔ ทานเจาคุณอาจารยพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก
ญาณสิทธิ)
หลวงพอไดมาฝกปฏิบตั ิวิปสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุ
อาจารยฯ ราวป พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนเวลาหลายเดือน จนไดรับ

กับทานเจาคุณ

ฟงเทศนลําดับ

ญาณ และประสบการณ การสอบอารมณ นอกจากนั้น หลวงพอยังจดจําคํา
สอนมาเผยแพรอีกหลายอยาง อาทิ เชน
๑. บูชาวงศตระกูล บูชาทรัพย บูชาชื่อเสียง บูชาความรัก
๒. พี่นองอยาทะเลาะกัน อยาแยงสมบัติกัน ตองเคารพพอแม เคารพผูใหญ
เคารพครูอุปชฌายอาจารย
๓. สามีภรรยาอยาทะเลาะกัน บานไหน สามีภรรยาทะเลาะกัน บานนั้นเปน
บานอัปมงคล สรางกุศลไมได
๔. คุณหนูหมั่นจํา หมั่นจด สิ่งใดงามอยางไดงด คุณหนูหมั่นจด หมัน่ จํา
๕. สรางความดีกันเถิด จะเกิดผล เปนมหามงคลในชีวิต ดวยการเจริญพระ
กรรมฐาน
๖. พวกที่มาบวชนะ ถาเขาไมมีศรัทธา อยาบวชใหนะ ถาเขามีศรัทธาบวชให
เลย
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๖

๗. นี่เจาคุณเอาตําราใชใหถูกตองนะ

จะมีความรูมากนอยไมสําคัญ

ปฏิบัติและสอนตามที่รูมาก็แลวกัน
๘. เราทั้งหลายเจริญวัยชันษามาได เพราะพอแมชุบเลี้ยงเรามา เราไดรับ เรือน
๓ น้ํา ๔ ของพอแม มาทุกคน

เรือน ๓ คือ
เรือนครรภ
เรือนตัก ที่แมอุมใสตัก และ
เรือนที่อยูอาศัย ที่พอแมหาไวให

น้ํา ๔ คือ
น้ํานม
น้ําคํา ลูกจําแมใหพร
น้ําพักน้ําแรง ที่พอแมหาเลี้ยงเรา และ
น้ําใจ ที่ไมมีอะไร เทียบไดเลย
๙. ความเปนระเบียบเรียบรอยของวัดและศาสนพิธี

หมายเหตุ
ในยุคแรก ๆ หลวงพอยังเกี่ยวของกับอิทธิปาฏิหาริย และ กอนจะขามพนจุดนี้
มาไดนั้น หลวงพอทานพบครูอาจารยมากมาย เชน หลวงพอจง วัดหนาตางนอก (หุง
น้ํามันมนต) หลวงพออินทร (เขาใจวาคงเปนวัดเกาะหงส นครสวรรค องคนี้ผมรูจัก
ทานเกงเรื่อง น้ํามันรักษากระดูก พี่สาวผมตกสะพานแขนหัก ก็ไดทานรักษา) หลวง
พอเรือง (เขาใจวาคงเปนพระอธิการเรือง วัดปากคลองบางคู เพราะผมมีเหรียญเกา
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ทาน) หลวงพอจาด จังหวัดปราจีนบุรี หลวงพอลี วัดอโศการาม (เรียนวิชาสะเดาะ
กุญแจ) นอกจานั้นทานยังเอยถึง หลวงพอศุข วัดปากคลองมะขามเฒา เรื่องเสกใบ
มะขามเปนตัวตอ (หลวงพอทานเสกผาอาบเปนกระตายวิ่งได) ถาจําไมผิด กระจก
วิเศษที่หลวงพอใชดูหมอดูใหกับญาติโยม ซึ่งญาติโยมสามารถมองเห็นไดดวยตาของ
ตนเอง ก็เปนของหลวงพอศุข (ตกทอดมาถึงหลวงพอจรัญ) แตหลวงพอจรัญทานโยน
ทิ้งลงสระน้ําหนาวัดพรหมบุรีไปแลว ดวยเหตุผลมีคนได คนเสีย ทานเจาคุณอุบาลีสิริ
จันโท วันบรมนิวาส เรื่องการฝากโรคภัยไขเจ็บไวกอน หลวงพอเองก็เคยเลาไว เมื่อ
คราวทานรับนิมนตไปเทศนที่คายจิรประวัติ นครสวรรค ทานอาพาธ เมื่อถึงเวลานัด
จําเปนตองไป (หลวงพอไมเคยเสียสัจจะ) ทานก็ฝากไขไว ทานครูบาศรีวิชัย เรื่องปน
ยิงไมออก พลุยิงไมได
ทุกวันนี้ แมเราทานจะไมคอยไดยินไดฟงเรื่องเหลานี้ ก็มิไดหมายความวา ทาน
ลืม เพียงแตทานวางไว และจะใชเมื่อจําเปนเทานั้น ก็ขนาดทานเนน เฉพาะกรรมฐาน
และสอนญาติโยม คนก็ยังลนวัดจนแทบไมมีเวลาพักผอน ถาไปเนนเครื่องรางของ
ขลังอีก วันหนึ่ง ๒๔ ชั่วโมงคงไมพอ : ผูรวบรวม
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