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คติธรรม  คตินยิม การดําเนินชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของหลวงพอวดัปากน้ํา 
 
 
 
 
 

 
 

โดย ..   นายการุณย  บญุมานุช 
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
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วิชาธรรมกายคือลูทางสูมรรคผล
นิพพาน 
 
ไมเปนธรรมกาย แปลวา มรรคผล
นิพพานยังไกลสุดเอื้อม 
 
ไดแตปรารถนามรรคผลนิพพาน 
ปลอยเวลาใหเนิ่นนานไปทําไม 
 
เรียนวิชาธรรมกายแตวันนี้ ไดบารมี
แตวันนี้ 
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พระมงคลเทพมุนี (สด  จน ทสโร) 
(หลวงพอวัดปากน้ํา) 
ผูคนพบวิชาธรรมกาย  

ผูเปนเจาของคติธรรม คตินิยม ในเลมนี้ทั้งหมด 

 

 
 

นายการุณย บุญมานุช 
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

 
  - ผูเขียน ปราบมาร ภาค ๑-๒-๓-๔ 
  - ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา 
  - ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา 
  - ผูเขียน วิชาธรรมกายหลักสูตรตาง ๆ 
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คํานํา 
 
 
 พระมงคลเทพมุนี อดีตเจาอาวาสวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ หรือที่เราเรียกวา “หลวงพอวดัปากน้าํ”   นัน้ 

ทานเปนผูสําเร็จวิชาชั้นสูงในพระศาสนา คือสําเร็จวิชาธรรมกาย ทานเปนผูมีบุญญาภินิหารตั้งแตมีชีวิตอยู 

และเมื่อมรณภาพไปแลวก็ยังมีอภินิหารอยูอยางนั้น คติธรรมและคตินิยมของทานเปนที่ใฝรูของคนทั้งหลาย 

ขาพเจาไดรวบรวมไว เพื่อใหสะดวกตอการศึกษาคนควา จึงใหชือ่หนงัสอืวา “คติธรรม คตินยิม การดําเนนิ

ชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา” คือ เลมที่อยูในมือของทานขณะนี้ 
 การตีความคติธรรมของหลวงพอทําไดยาก  เพราะการบําเพ็ญบารมีธรรมของหลวงพอไปเห็น

วิชาชั้นสูง ครั้นไดรูเห็นธรรมอะไรก็กลาวเปนคติออกมา บางคติธรรมเปนโวหารคารมคมคาย ทําใหคิด

ไปไดหลายแงหลายมุม จะยุติเปนอยางไรนั้น สุดแตบัณฑิตจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรเถิด ความเห็น     

ที่นํามาแสดงนี้ เปนสวนตัวของขาพเจาสวนหนึ่งเทานั้น 
 ถึงอยางไรทานก็เรียนรูคติธรรม คตินิยม การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ําแลว เพื่อให        

การอานมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับชีวิตของหลวงพอ ขอแนะนําใหอาน “อภินิหารของหลวงพอ           

วัดปากน้ํา” ดวย ทานจะเกิดความบันเทิงในการอานหลายรส โปรดติดตอไดที่ โรงพิมพเลี่ยงเชียง 

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. (๐๙) ๘๗๒-๕๙๗๕-๙ (คุณถนอมศักดิ์ จงพิพัฒนยิ่ง ผูจัดการ) 

หากทานมีความประสงคจะ สรางบารมีธรรมเพื่อความเปนมงคลแกชีวิต ในงานวันเกิดของทาน 

หนังสือวิชาธรรมกายหลักสูตรตาง ๆ ของขาพเจามีแลวที่โรงพิมพเลี่ยงเชียง ทานจะสรางหนังสือ    

เปนชุดถวายวัด มอบใหแกโรงเรียน หรือใชในงานฌาปนกิจ เปนโอกาสดีของทานแลวที่จะไดสรางบารมีธรรม 
 ขอใหทุกทานโชคดีมีสุข และพบกันใหมในตําราวิชาธรรมกายหลักสูตรอื่น 
 
 
 
 
    (นายการุณย บุญมานุช) 

(อดีต) ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
       ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
 
บานเลขที่ ๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง 
อ.เมือง จ.จันทบุรี 
โทร. (๐๓๙) ๓๑๓๗๕๐ 
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สารบัญ 
 
 
คติธรรม คตินิยม การดําเนนิชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา       ๗ 

คาใชจายงานทํากฎหมายใชเงินมาก         ๘ 

คานิยมบางอยางหากเสื่อมไปเกิดความเสียหาย        ๙ 

คติธรรมและคตินิยม มาจากไหน                 ๑๑ 

คติธรรมและคตินิยม มีความจําเปนหรือไม               ๑๒
สถานศกึษาใหความสําคัญตอคติธรรมมาก               ๑๒ 

สถานที่ราชการและภาคเอกชนยงัไมแสดงออกถึงคติธรรม                 ๑๓ 

คติธรรมและคตินิยมของหลวงพอวัดปากน้ํา               ๑๔ 
หลวงพอวัดปากน้าํคิดอะไรไมเหมือนใคร        ๑๕ 

ผูคนควา และผูคนพบวิชาธรรมกายเปนผูมีคุณสมบัติพิเศษ      ๑๖ 

คติที่  ๑   อยาโกงตนเอง          ๑๖ 
คติที่  ๒   ใหบริจาคทานและบํารุงการศึกษาเรื่อยไป      ๑๗ 
คติที่  ๓   ดอกไมหอมไมตองเอาน้ําหอมมาพรม ฯ       ๑๗ 

คติที่  ๔   เหน็สิบแลวเหน็ศูนย ฯ         ๑๘ 

คติที่  ๕   ไมหยุดไมถึงพระ ตัวหยุดเปนตวัสําเร็จ       ๒๐ 

คติที่  ๖   ผิดศูนยผิดทาง ไมเขากลางออกนอก       ๒๔ 

คติที่  ๗   ขุดบอลอธารา ขุดตื้น ๆ น้าํบม ีฯ        ๒๕ 
คติที่  ๘   รักษรางพอสรางรายรอดตน ฯ (คําประพนัธ)      ๒๖ 

คติที่  ๙   เหน็ใดฤามาตรแมนธรรมกายฯ (คําประพนัธ)      ๒๗ 

คติที่ ๑๐  ดวยความหมัน่มัน่ใจไมประมาท (คํากลอน)      ๓๐ 

คติที่ ๑๑  พายเถอะนะเจาพาย (คํากลอน)        ๓๑ 

คติที่ ๑๒  เกิดมาวาจะมาหาแกว พบแลวไมกําจะเกิดมาอะไร (คําคม)    ๓๓ 

คติที่ ๑๓  ประกอบเหตุสังเกตผล สนใจเถิดประเสริฐนกั      ๓๔ 

คติที่ ๑๔  ชวีติของเราไมพอแกการปฏิบัติธรรม       ๓๖ 

คติที่ ๑๕  ทางโลกกเ็หลว ทางธรรมก็แหลก ฯ (คําคม)      ๓๗ 

คติที่ ๑๖  ถาออนใหออนอยางสาํลี ถาแข็งใหแข็งอยางเพชร     ๓๘ 

คติที่ ๑๗  ข้ึนชื่อวาโทษแลว แมเทาปลายผมอยาใหกระเซ็นถกู ฯ     ๔๐ 

คติที่ ๑๘  ปูเสฉวนเหมือนกาฝาก ไดแตอาศัยเขา       ๔๑ 

คติที่ ๑๙  ผลไมดกนกชุม น้าํเยน็ปลาชอบอาศัย       ๔๒ 
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คติที่ ๒๐  ไมสูแตไมหน ี          ๔๓ 

คติที่ ๒๑  คนจริงไมกลัว แตกลัวคนไมจริง        ๔๖ 

คติที่ ๒๒  กนิคนเดียวไมพอกิน กินมากคนกนิไมหมด      ๔๘ 

คติที่ ๒๓  ความดีอะไรก็ทาํเถิด แตเร่ืองทานอยาละทิ้ง ฯ      ๔๙ 

คติที่ ๒๔  วัดปากน้ําไมมนี้าํมนต ไมมีคาถา มีแตหยดุในหยุด ฯ     ๕๑ 

เหตุใดชีวิตของหลวงพอมีคุณคาสูง        ๕๒ 

หนงัสือวิปสสนาของหลวงพอ ๓ เลม ไดรับการพัฒนาใหปฏิบัติไดงายขึ้นแลว   ๕๔ 

วิชาธรรมกายหลักสูตรใดทีย่ังไมไดอนุรักษ ไมไดสืบสาน ไมไดขยายผล    ๕๕ 

เราไดอะไรจากการศึกษา คติธรรม คตินิยม การดําเนนิชีวิตของหลวงพอวัดปากน้าํ   ๕๖ 

งานของหลวงพอที่เราตองอนรัุกษและสืบสานตอไป      ๕๕ 

***** ติดตอ คณะวิทยากรของ อาจารย การุณย บุญมานุช      ๖๑ 
ผลงานเขียนวชิาธรรมกาย         ๖๒ 
ประวัติยอ อาจารย การุณย บุญมานุช        ๖๕ 
บันทกึจากผูเขยีน          ๗๑ 

 
 
เพิ่มเติม: ๑. อานหนงัสือของผูแตงคนเดียวกันนี้ไดฟรีที่ http://www.kayadham.org 

               ๒. Website ศูนยประสานงานการเผยแพรวิชาธรรมกายที ่http://www.wisdominside.org 

               ๓. พดูคุยสนทนา ตอบขอสงสัยวิชาธรรมกายที่ http://forum.wisdominside.org 

               ๔. หองเรียนวิชาธรรมกาย Online ในระบบ E-Learning ที่ http://elearning.wisdominside.org 
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คติธรรม คตินิยม 
การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา 

 
 
 เราอยากทราบวา หลวงพอวัดปากน้ํามีคติธรรมอะไร มีคตินิยมอยางไร มีแนวการดําเนินชีวิต

อยางไร 
 นี่คือเปาหมายที่เราจะศึกษา กอนอื่นเราตองทราบกอนวา คติธรรมคืออะไร และคตินิยมคืออะไร

เสียกอน 
 คติธรรม คือ ธรรมที่สอนใจ สอนใหเอาแบบอยาง สอนใหคิด สอนใหเอาเปนแนวทาง 
 คตินิยม คือ รสนิยมของเราที่มีตอคติธรรม รสนิยมในวัฒนธรรม รสนิยมในแบบธรรมเนียม อะไรที่

เรานิยมวาดี ถือวาเรามีคตินิยมในสิ่งนั้น และอะไรถึงแมวาจะดีแตเราไมใหคานิยม เชน เราเห็นเขา

แสดงออกทางวัฒนธรรม ถึงฤดูกาลเขาก็แตงตัวเปนผีมาจากปา อยางนี้เราไมนิยมวาดี ถึงใครเขาจะทํากัน

ที่ไหน เราก็ไมนิยม แบบธรรมเนียมบางอยางที่เราเห็น คือ เอาโลหะมาใสคอเพื่อใหคอยาว เราไมนิยมวาดี 

เนื้อเพลงไมเขียนเปนคํากลอน เราไมนิยมวาดี การรองเพลงที่ไมมีดนตรีไทยเขามาคลอเสียง เราไมนิยมวาดี 

เหลานี้คือ ตัวอยางในทางวัฒนธรรมและแบบธรรมเนียมแตเราไมใหคานิยม 
 คราวนี้เรากลับมาดูคานิยมในทางศาสนาบาง ชายทีมีอายุครบบวชพระแตยังไมไดบวช ไปขอ     

ลูกสาวใคร จะไมมีใครยกลูกสาวให เขาถือวาเปนคนดิบ ไมควรที่ใครจะยกลูกสาวให บางทองถิ่น

ถือเครงครัด ลูกชายหากไปมีครอบครัวกอนบวช ถึงกับตัดลูกตัดพอกันทีเดียว ตัวอยางนี้มีมากในบานนอก 

การที่ถือคติวาคนไมบวชเรียนเปนคนดิบ ก็โดยเหตุผลวา ยังไมผานการศึกษาสําคัญ การศึกษาสําคัญ
คือ การศึกษาทางพระ เพราะการศึกษาทางพระมีหลักสูตรเรียนเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรียนพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจา เรียนการดําเนินชีวิตตามรอยบาทของพระพุทธองค เมื่อลาสิกขา คือ 
สึกไปแลว จะไดนําความรูที่ไดไปดําเนินชีวิตประจําวัน บางคนกอนบวชมีอารมณโมโหโทโส พอสึก

ไปแลวกลายเปนคนมีเหตุผล กอนนอนตองสวดมนต บทอิติปโส, พาหุง, มหากา ในที่สุดเขาเปนคนมี

คุณธรรม อยูในสังคมไดอยางเปนสุข สังคมไทยแตกาลกอน มีแตคนบวชเรียนมาแลวทั้งนั้น เขาจึงอยูเย็น

เปนสุข และรักษาเอกราชบานเมืองมาไดตราบเทาทุกวันนี้ 
 นี่คือคานิยมในการบวชของกุลบุตร ใครบวชแลวถือวาเปนคนสุก หากเปนผลไมก็แปลวา กินไดแลว 

หากไมบวช เปนคนดิบ เปนผลไมก็ยังกินไมได หากจะกินก็ตองจิ้มเกลือ เมื่อจิ้มเกลือแลวรสไมกลมกลอม

อยูดี ทานจึงเรียกคนบวชเรียนแลววาเปนบัณฑิต เรียกยอ “ฑิด” ออกเสียงเปนไทยวา “ทิด” เปนคําที่

เรียกคนที่บวชเรียนแลว คานิยมวาดวยการบวชนี้ หากยังถือกันเครงครัด บงบอกวา สังคมไทยมีคนที่ทรงไว

ซึ่งคุณธรรม หากคานิยมวาดวยการบวชเสื่อมไปไมวาจะโดยเหตุใด พึงทราบเถิดวา คุณธรรมหนีไปแลว 

เมื่อคุณธรรมหนีไป อธรรมก็จะเขามาแทน งานที่อธรรมแสดงออกคือ ความเดือดรอน สังคมใดมีแตคนไร

คุณธรรม อุดมแตคนอธรรมแลว เราจะหาความสุขไดที่ไหน มีแตการลักขโมย มีแตการขมขืน มีแตการ     

เอาเปรียบ ขมเหงรังแกกัน คนโงเปนเหยื่อคนฉลาดโกง เชน หลอกเอาหญิงไปคาประเวณี 
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 เราจะเห็นวา การไมใหคานิยมแกการบวชนั้น ใหผลรายมากมาย ทางราชการแกไขโดยออก

กฎหมายบังคับ ใหกฎหมายบังคับความประพฤติ ใครฝาฝนกฎหมายจะตองไดรับโทษ บานเรานี้สมบูรณ

ดวยกฎหมายนานาชนิด วันหนึ่งไมรูวาออกกฎหมายมากี่ฉบับ เดือนหนึ่งเทาไร ปหนึ่งเทาไหร ลองคิดดูวา  

ปหนึ่งมี ๓๖๕ วัน ออกกฎหมายวันละฉบับ เราก็มีกฎหมายถึง ๓๖๕ ฉบับ คําถามที่ตามมาก็คือ มีใครบาง

ไหมเคยอาน ตอบวาไมเคย ไมตองรูความของกฎหมาย เอาเพียงวา อานชื่อกฎหมายวาชื่อกฎหมายอะไร         

ก็หมดอายุของเราแลว  เราจะอานชื่อกฎหมายไดหมดหรือไม เพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือที่เรา

เรียกวา ส.ส. นั้น เขามีหนาที่มาออกกฎหมาย การออกกฎหมายคืองานหลักของเขา ใหเราคิดอีกครั้งหนึ่งวา 

ปหนึ่งมีกฎหมายออกมากี่ฉบับ สองปกี่ฉบับ สามปกี่ฉบับ แลวเรามีสภาผูแทนราษฎรมาแลวกี่ป ปจจุบันนี้

ประเทศไทยมีกฎหมายรวมเบ็ดเสร็จกี่ฉบับ หากทานสอบเขารับราชการไมวาตําแหนงใด หลวงเขาถามวา 

เราทราบแตวาเมืองไทยมีกฎหมายแลวจํานวนเทาไร แนนอน เราตอบไมได ขณะนี้ประเทศไทยมีกฎหมาย

มากมาย ไมวาจะทําอะไร เกี่ยวของดวยกฎหมายทั้งนั้น 
 บานเมืองที่ดอยคุณธรรม ก็ตองเอากฎหมายมาปกครอง สวนบานเมืองที่เจริญ เขาใช

วัฒนธรรมมาปกครอง เชน ประเทศอังกฤษ เปนตน 
 
 

“คาใชจายงานทํากฎหมายใชเงินมาก” 
  

คาใชจายเพื่อใหไดกฎหมายออกมา คาใชจายเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกฎหมาย เปนเงิน

ใหญมหาศาล เงินนี้เปนเงินของใคร ไมใชของประชาชนหรือ ก็เงินของประชาชนทั้งนั้น 
ทําไมทานเอาเงินมหาศาลมาทําอยางนี้ 
จะไมใหใชเงินมหาศาลไดอยางไร ทานลองคิดดูงาย ๆ นึกถึง ส.ส. กอนวามีจํานวนเทาไร เงินเดือน

ของเขาเทาไร นึกถึงกรมตํารวจวามีจํานวนตํารวจเบ็ดเสร็จเทาไร เปนเงินเดือนของเขาเทาไร นึกถึงสํานัก

อัยการทั่วประเทศมีบุคลากรเทาไร เปนเงินเดือนเทาไร นึกถึงศาลสถิตยุติธรรมวามีบุคลากรเทาไร          

เปนเงินเดือนเทาไร แลวกลับมานึกถึงเรือนจําคือ คุก วามีจํานวนเทาไร เปนคากอสรางอาคารเทาไร 

เปนคากินอยูของนักโทษเทาไร คิดงาย ๆ แคนี้กอน แลวรวมจํานวนเงินออกมา ก็ไดคําตอบวา ใชเงินเดือน

มหาศาลแคไหน 
ยังไมคิดคาใชจายอื่น คิดยอ ๆ แคนี้ แลวรวมเงินเปนคาใชจายออกมา รัฐบาลจายตอเดือนเทาไร 

มากมาย คาใชจายมาก 
ทําไมเราเอาเงินกอนใหญมาทําอยางนี้ จะไมทําอยางนี้ไดอยางไร ก็คนของเราดอยคุณธรรม เราก็

ตองเอากฎหมายมาปกครอง กรรมวิธีของกฎหมายตั้งแตตนจนจบ ตองใชเงินมากมายอยางนี้ แมตัวเราไป

เปนรัฐบาลเราก็ตองทําอยางนี้ หากเราเอาเงินกอนใหญนี้ไปทําประโยชนอยางอื่น จะมีประโยชนกวาไหม   

นี่คือความคิดที่เราทานคิดอยู 



 ๙

หากเราสืบเขาไปหาเหตุ วาเปนเพราะอะไร เราจึงตองใชเงินกอนใหญ อยางนั้น 
คําตอบก็คือ แกปญหาดอยคุณธรรม คําถามที่จะถามตอไปก็คือ แกไดจริงหรือจะแกใหไดจริง      

ก็ตองจางตํารวจมาประจําตัวแบบตัวตอตัว เรามีประชากรขณะนี้ ๖๐ ลานคน ก็ตองจางตํารวจ ๖๐ ลานคน 

แลวเราจะไปเอาเงินที่ไหนมาจาง ประเทศของเราไมรํ่ารวยถึงกับจะมีเงินขนาดนั้น 
ตามที่บรรยายมานี้ เพื่อชี้ใหเห็นวาการแกปญหาดอยคุณธรรม นั้นใชเงินมาก 

 
 

คานิยมบางอยางหากเสื่อมไป เกิดความเสียหาย 
 
 คราวนี้เรากลับมาปรารภกันใหม ถึงคตินิยมแตบรรพกาล กอนแตงงานตองบวชเรียนเสียกอนอยาง

นอยใหไดหนึ่งพรรษา ศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยใหจริงจัง เพื่อจะไดนําคําสอนของพระบรมศาสดาไปใช

ในชีวิตประจําวัน หากเครงครัดในคตินิยมนี้ เราแทบไมตองใชกระบวนการทางกฎหมายมาปกครอง 

ประหยัดเงินรัฐบาลไดมาก เงินรัฐบาลก็คือเงินของเราไมใชหรือ ปหนึ่งเราไปเสียภาษีกันทุกคน เพื่อรัฐบาล

จะไดนําไปบํารุงประเทศ 
 การบวชเรียนของเราปรากฏวายอหยอนลงมากแลว บางทานบวช ๗ วัน อยางมากแค ๑๕ วัน      

เวลาเล็กนอยแคนั้น เราไปศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยไมไดอะไรมาก เมื่อเรามีเวลาเลาเรียนนอย เราก็      

รูนอย แลวเราก็ไมไดอะไรจากการบวช เพราะเราไมไดเรียน เราเพียงเอาผาเหลืองมาหมอยูครูหนึ่งเทานั้น 

ผลกระทบที่ตามมาก็คือ เราไมมีคุณธรรมอะไร และเมื่อเรามาอยูในสังคมโลก ก็ไมรูจะประพฤติอยางไร 

เพราะไมไดเรียนรูพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา  สุดทายก็คลอยตามวัฒนธรรมตางชาติ 

ติดยาเสพติด ติดโรคเอดส แลวชีวิตของเราก็เหหันไปตามบรรยากาศแหงโลกาภิวัฒน  ตองไปขายแรงงาน

ในตางประเทศ ตองไปเปนแมบานในตางประเทศ วุนวายกันไปหมด ไปอยูตางประเทศก็รับวัฒนธรรม

ตางประเทศเขามาอีก ดูไปแลวมีแตความสับสน ไปหากินในตางแดนดวยกัน คิดวาจะรักกัน แตกลับไป    

ฆาแกงกันเอง จนเจาของประเทศสั่งประหารชีวิต 
 คุณธรรมค้ําจุนโลก เราไดยินเขาพูดกัน และเมื่อไมมีคุณธรรมแลวโลกของเราไมมีอะไรค้ํา 

นักปราชญทานกลาวไวในหนังมูลบทบรรพกิจ ดังนี้ 
อยูมาหมูขาเฝา ก็หาเยาวนารี ที่หนาตาดี ๆ ทํามโหรีที่เคหา 
คํ่าเชาเฝาสีซอ เขาแตหอลอกามา หาไดใหภรรยา โลโภพาใหบาใจ 
ไมจําคําพระเจา เหไปเขาภาษาไสย ถือดีมีขาไท ฉอแตไพรใสขื่อคา 

 คดีที่มีคู คือ ไกหมูเจาสุภา ใครเอาขาวปลามา ใหสุภาก็วาดี ที่แพแกชนะ ไมถือพระ
ประเวณี ขี้ฉอก็ไดดี ไลดาตีมีอาญา ที่ซ่ือถือพระเจา วาโงเงาเตาปูปลา ผูเฒาเหลาเมธา   
วาใบบาสาระยํา 

 ภิกษุสมณะ เลาก็ละพระสะธรรม คาถาวาลํานํา ไปเรร่ํา ทําเฉโก 



 ๑๐

 เปนหนังสือหัดอานหนังสือภาษาไทยเบื้องตน วิธีเขียนหนังสือเขียนแบบโบราณ คือ แบบไทยเดิม 

เชนคําวา ถืดี สีซ อาไศรย คําไทยปจจุบันก็คือ ถือดี สีซอ อาศัย นั่นเอง แตเนื้อหาของเรื่องที่เขียน ควรแก

การศึกษา จึงนํามาเลา ขอใหทานอานใหจําได เพื่อเราจะไดพิจารณาดูเหตุการณบานเมือง นักปราชญ     

แตกาลกอนทานกลาวไวอยางไร  
ทานกลาวถึงลักษณะสังคม วาสังคมของเรามีแตการขมเหงรังแกกัน ในการถอดความจะทําเพียง

ยอ ๆ เอาแตใจความ บทประพันธใดที่เห็นไมสําคัญ ก็จะไมกลาว ดังนี้ 
๑. อยูมาหมูขาเฝา ก็หาเยาวนารี ที่หนาตาดี ๆ ทํามโหรีที่เคหา 

คํ่าเชาเฝาสีซอ เขาแตหอลอกามา หาไดใหภรรยา โลโภพาใหบาใจ 
ลูกนองเมื่อจะไปหาเจานาย ก็จะตองหาสาวงามไปถวาย โดยจัดใหมีการบรรเลงมโหรีที่บาน

ของทาน 
สวนเจานาย ไมเปนอันตองทําอะไร ทั้งเชาและเย็น เอาแตทรงปสีซอ แลวก็พาสาวงามเขาหอง

บํารุงกาม 
๒. ไมจําคําพระเจา  เหไปเขาภาษาไสย ถือดีมีขาไท ฉอแตไพรใสขื่อคา 

ไมสนใจคําสอนของพระบรมศาสดา แตคําสอนของพระพุทธองคนั้นเปนคําบาลี ทานกลับเอา

คําบาลีนั้นไปเปนคาถาอาคม แลวแปลงไปเปนไสยศาสตร รายเวทมนตรคาถา ปลุกเสก      

เลขยันต คร้ันไมมีอะไรทํา ก็ไปโกงเอาแกทาส (สมันนั้นมีทาส) ไมไดดังใจก็เอาเครื่องบังคับ    

คือข่ือคาใสเขาไปในทาสผูนั้น (ข่ือคาเปนเครื่องจองจํานักโทษ เปนไม ๒ อันเจาะรู เอาไม ๒ อัน

นี้มัดบีบที่คอและมัดมาที่มอื ๒ ขาง) 
๓. คดีที่มีคู คือ ไกหมูเจาสุภา ใครเอาขาวปลามา ใหสุภาก็วาดี 

กรณีที่มีความเกิดขึ้น คือ มีคูกรณีตองฟองรองกัน อยางนี้เปนอาหารโอชะของตุลาการ         

(เจาสุภา แปลวา ตุลาการ ผูมีหนาที่ตัดสินคดี) ใครมาวิ่งเตนเอาขาวปลามาใหแกเจาสุภา     

เจาสุภาทานวาเปนคนดีทั้งนั้น 
๔. ที่แพแกชนะ ไมถือพระประเวณี ขี้ฉอก็ไดดี ไลดาตีมีอาญา 

เมื่อเอาขาวปลามาใหแกเจาสุภาแลว ความที่ผิด แกใหถูกไดโดยการตัดสินนั้น ไมยึดถือ

ประเพณีแหงความถูกตอง แมคนคดโกงก็ไดดีไดโตไดใหญ เขาเรียกวา ข้ีฉอก็ไดดี คนมีอิทธิพล

ไดดี คนนักเลงไดดี คนซื่อตรงไมไดดีกับเขา คนคดโกงที่ไดโตใหญนั้น เราอยาไดไปวากลาวเขา

ทีเดียว หากไปวากลาวเขาก็จะมีโทษเปนคดีเปนความเกิดขึ้น 
๕. ที่ซ่ือถือพระเจา วาโงเงาเตาปูปลา ผูเฒาเหลาเมธา วาใบบาสาระยํา 

คนที่มีศีลธรรม ยึดมั่นในคําสอนแหงองคพระศาสดา สังคมกลับดูถูกเขาวาเปนคนโง และผูเปน

ปราชญราชบัณฑิตสังคมไมใหคานิยมวาดี ทั้งยังตําหนิติเตียนดวยประการตาง ๆ 



 ๑๑

๖. ภิกษุสมณะ เลาก็ละพระสะธรรม คาถาวาลํานํา ไปเรร่ํา ทําเฉโก 
แมพระสงฆผูทรงศีล ตางก็ไมยึดมั่นในพระธรรมแหงองคพระศาสดา ประพฤติปฏิบัติยอหยอน

ตอพระธรรมวินัย แมการสวดมนตยังไมถูกทํานอง ผิดแปลกแหวกแนวไปหมด คําวา พระสะธรรม

ก็คือ พระสัทธรรมนั่นเอง 
 นี่คือเร่ืองที่หนังสือมูลบทบรรพกิจทานกลาวไว รวม ๖ เร่ือง จะดูเร่ืองใดเปนปญหาทั้งนั้น เมื่อไมมี

คุณธรรม ไมวาอะไร ไมดีทั้งนั้น 
 
 

คติธรรมและคตินิยมมาจากไหน 
 
 คติธรรม มาจากคําสอนขององคพระศาสดา ศึกษาไดจากหลักสูตรนักธรรมระดับตาง ๆ และ

หลักสูตรเปรียญธรรมตาง ๆ อีกทั้งศึกษาจากพระไตรปฎกและตําราในทางพระพุทธศาสนา เมื่อเรียนแลว 

ศึกษาแลว ชอบธรรมบทอะไร ก็ยึดเอาธรรมนั้นมาเปนคติประจําใจ 
 สวนคตินิยม มาจากพระธรรมนั่นเอง แตมาผสมผสานกับวัฒนธรรมทางศาสนา บางก็ผสมผสาน

กับวัฒนธรรมทองถิ่น บางทีผสมกับประเพณี และบางแหงผสมแบบธรรมเนียม แลวเราก็ใหความเห็นชอบ

วาชอบหรือไมชอบ หากไมชอบก็ไมใหคานิยม หากชอบก็ใหคานิยม เชน การสรางพระพุทธรูปใน            

พระศาสนา ทานถือวาเปนกุศล แตขาพเจากลับไมชอบ  เพราะพระพุทธองคสนับสนุนการปฏิบัติ

มากกวาการพัฒนาวัตถุ แมนารายณบรรทมสินธุติดอยูหนาโบสถ ยังมีคนมาลักขโมยเอาไปขายเมืองนอก 

พระพุทธรูปก็เหมือนกัน สรางแลวไมรักษาปลอยใหแตกราว ปลอยใหโจรมาตัดพระเศียรเอาไปขาย แมกุฏิ

ศาลาก็สรางกันมากมาย แตไมมีคนใช ลมเปนผูใชและสนุัขเปนผูเฝา เราไมควรไปใหคานิยม เวนแตมีความ

จําเปนก็สรางเทาที่จําเปนก็พอแลว 
 กลับมาดูเร่ืองประเพณีชักพระ คือ แหพระพุทธรูปไป ผานไปที่ใด เขาก็ปาดอกไมลงมาที่เรือ

พระพุทธรูป อีกอยางหนึ่งที่เราเคยเห็นเปนประเพณีอีก คือ เอาพระพุทธรูปดําน้ําลงไป 
 จะเห็นวา เกี่ยวของกับประเพณีทางศาสนา แตละทองถิ่นทําไมเหมือนกัน 
 ยุติวา เราใหคานิยมหรือไม 

 
 
 
 
 
 



 ๑๒

คติธรรมและคตินิยมมีความจําเปนหรือไม 
 
 ตอบวา “มีความจําเปน” โดยเฉพาะคติธรรมมีความจําเปนตอเราอยางยิ่ง เพราะคติธรรมเปน

หางเสือ คตินิยมเปนบอเกิดแหงเหตุผล ซึ่งแตละบุคคลมีเหตุผลไมเหมือนกัน แตกตางกันไปตามความ

เชื่อแตกตางกันไปตามความคิด 
 ในกาคัดเลือกคนเขารับราชการ กรรมการเขามักถามเสมอ ทานมีคติอะไร มีอุดมคติอะไร เราตอง

ตอบอยางทันที แลวกรรมการเขาก็พิจารณาใหคะแนน ในการใหคะแนนนั้น กรรมการทานพิจารณา

ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
 บางทานตอบวา “กระแสน้ําไมรอทา เวลาไมคอยใคร” กรรมการทานพิจารณาวา คนนี้    

ตรงตอเวลา หากรับไวใหทําการแลว จะเกิดประโยชนตอทางราชการ ไมใชมาชากลับกอน 
 แตมีหลายทานหัวดีมาก ไมรูจะตอบอะไร เพราะไมมีคติธรรมอะไร แตเอาคําขวัญของโรงเรียนมา

ตอบ เชนตอบวา “สิก ขา วิรุฬ หิ สม ปต ตา” (การศึกษาคือความเจริญงอกงาม) กรรมการทานชอบใจวา

เราจะไดนักการศึกษาเขามาทํางาน งานของทางราชการจะไดเจริญ ปรากฏวาไดคะแนน 
 ทานที่ตอบวา “กรุงโรงไมไดสรางในวันเดียว” เอาคติฝร่ังมาตอบ กรรมการเขาก็พิจารณา คนนี้

เปนคนทําอะไรมีแผนงาน ไดคะแนนอีก 
 รายที่ไดคะแนนดี คือตอบวา “นิสม ม กรณํ เสย โย” ใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา รายนี้ตอบได

เขาตากรรมการ กรรมการทานคิดวา งานราชการนั้น ประกอบดวยระเบียบและกฎหมาย หากพลาดไปโดย

ขาดการพิจารณาจะเสียหายมาก กอนที่ผูมีอํานาจจะลงนาม ตองตรวจสอบความถูกตองในประการตาง ๆ 

เสียกอน เราก็ตองไปกางตําราดูระเบียบดูกฎหมาย เมื่อถูกตองแลว จึงเสนอเจานายลงนาม 

 
 

สถานศึกษาใหความสําคัญตอคติธรรมมาก 
 
 ไมวาเปนโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย รวมเรียกวา สถานศึกษา ทานใหความสําคัญตอ    

คติธรรมมาก โดยจะเลือกเอาคติธรรมที่ทานชอบ แลวเขียนไวในตราโรงเรียน ตรานี้ใชประทับเอกสารของ

โรงเรียน และประทับไวที่สมุดสําหรับจําหนายแกนักเรียน 
 เมื่อเราเดินเขาไปในสถานศึกษา จะเห็นแผนปายคติธรรมตัวใหญ เปนการประกาศวา โรงเรียนนี้มี

คติธรรม มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษา เชน 
 
 



 ๑๓

 ปมาโท มจ จุโน ปทํ  ความประมาทเปนทางแหงความตาย 
 ทน โต เสฏ โฐ มนุสเสสุ  ผูไดรับการฝกดีแลว เปนผูประเสริฐในหมูมนุษย 
 อพ ยาปช ฌํ สุขํ โลเก  การไมเบียดเบียนกันเปนสุขในโลก 
 ปญญา โลกส มึ ปช โชโต  ปญญาเปนแสงสวางในโลก 
 ปญญา นรานํ รตนํ  ปญญาเปนรัตนะของนรชน 
 อาโรค ยปรมา ลาภา  ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง 
 สุวิชาโน ภวํ โหติ   ผูรูดีเปนผูเจริญ 
 วิริเยน ทุก ขมจ เจติ  คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร 
 ธม มกาโม ภวํ โหติ  ผูใครธรรมเปนผูเจริญ 
 ธม มเทส สี ปราภโว  ผูชังธรรมเปนผูเสื่อม 

 
 

สถานที่ราชการและภาคเอกชนยังไมแสดงออกถึงคติธรรม 
 
 สถานที่ราชการ ลําดับมาตั้งแตอําเภอ จังหวัด กรม กอง กระทรวง ทบวง กรม ยังไมแสดงออกถึง

คติธรรม หากไปดูภาคเอกชนที่เปนบริษัท หางราน และองคการตาง ๆ ยังไมพบการแสดงออกทางคติธรรม

เชนเดียวกัน คงมีแตสถานศึกษาเทานั้น ที่มีการยกยองคติธรรม เห็นวาคติธรรมมีประโยชน 
 ความจริงแลว เปนเพราะหลงลืมไป ไมทันไดคิดกัน มุงแตทํางานใหแกองคการสถานเดียวนั่นเอง 

หากเราคิดที่จําทําคําขวัญที่เปนคติธรรมหรือพุทธวัจนะ ยอมเปนการแสดงวา องคการของเรามั่นคงใน    

พระธรรม โปรดมาติดตอกับเราเถิด องคการของเราไมทําใหทานผิดหวัง เพราะเรายึดมั่นในพระสัทธรรม

ของพระบรมศาสดา  การมีที่คําขวัญเปนคติธรรม ยอมจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ เชน 
 อปปกญ จิทํ ชีวิตมาหุ ธีรา  ปราชญกลาววาชีวิตนี้นอยนัก 
 สุทส สํ วช ชมญเญสํ อตตโน ปน ทุท ทสํ ความผิดของผูอ่ืนเห็นงาย ความผิดของตนเห็นยาก 
 อนากุลา จ กม มน ตา   การงานไมค่ังคางเปนมงคล 
 นต ถิ โลเก รโห นาม   ไมมีความลับในโลก 
 กล ยาณการี กล ยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ     ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
 น มิย ยมานํ ธนมน เวติ กิญจิ  ทรัพยสักนิด ก็ติดตายไปไมได 
  
  



 ๑๔

 คติธรรมที่นํามากลาวนี้ หากนําไปเปนคําขวัญในที่ทําการของเรา จะมีประโยชน อยางนอยก็ชวย

ผูบริหารไดบาง ชีวิตของเราไมยืนยาว มาทํากรรมดีกันเถิด อยางใหการงานของเราคั่งคาง อยาไปทํามือส้ัน

มือยาวเขา เพราะไมมีความลับ สักวันหนึ่งเรื่องตองแดงขึ้น ดังที่เห็นโทรทัศนเขานําขาวมาเสนอ เรากเ็หน็อยู

ทุกวัน เมื่อมีความบกพรองเกิดขึ้นอยางเพิ่งกลาวโทษคนอื่น ใหสํารวจตรวจสอบตัวเราเองกอน อยางนอยก็

บรรเทาบาป สุดทายเราก็ตายจากโลกนี้ ที่เรากอบโกยเอาไวมาก ๆ นั้น เอาติดตัวไปแมบาทเดียวก็ไมได 

เปนคติเตือนใจ ควรเขียนใหตัวใหญ จะไดเตะตา เพื่อจะไดอานกัน ควรติดไวในที่เปดเผย เขามาก็อาน 

ออกไปก็อาน 
 ไมจําเปนตองเขียนไวที่ทําราชการของเราเทานั้น ควรนําไปปดไวที่บานของเราดวย อยางนอยก็ชวย

กลอมเกลาจิตใจของเรา อยาเชื่อตัวเองวาไมมือส้ันมือยาว กิเลสมันมีอํานาจเหนือใจเรา เงินกอนเล็กไป   

เราพอยับยั้งใจได แตถาเปนเงินกอนโต เราเปนผูมีอํานาจ ไมมีใครรูเห็น เผลอไปนิดเดียว เราเอาเงินของเขาไป

โดยมิชอบ แลวเราก็หมองใจไปตลอด สักวันหนึ่งเรื่องตองแดงขึ้น ไมผิดคําสอนของพระพุทธองค ทรงสอน

แลววา ไมมีความลับในโลก สักวันหนึ่งตองเปดเผย 
 ควรเรียนคติธรรมของพระพุทธองคใหมาก 
 
 

คติธรรมและคตินิยมของหลวงพอวัดปากน้ํา 
 
 กลับมาดูคติธรรมและคตินิยมของหลวงพอวัดปากน้ํา จะเห็นวาไมเหมือนคติธรรมและคตนิยิมทีเ่รา

อานผานมา เพราะคติธรรมที่เราอานอานมานั้น สวนใหญเปนคติปริยัติ คือ คติที่เราเรียนเพื่อรู สวนคติธรรม

ของหลวงพอเปน คติปฏิบัติ คือไดปฏิบัติแลว ไดทดลองแลว คือ ไดนําปริยัติมาปฏิบัติแลว เกิดผล
ในทางปฏิบัติแลว 
 แตโดยเหตุที่หลวงพอเปนพระอริยสงฆ เปนผูมีวาสนาบารมีเขาถึงธรรมวิเศษ คือ เขาถึง
ธรรมกาย ไมมีใครอีกแลวในโลกนี้ ที่จะนําความรูธรรมชั้นสูงมาสอนชาวโลกไดอีกแลว มีก็แต
หลวงพอวัดปากน้ําองคเดียวเทานั้น 
 ดังนั้น คติธรรมของทาน และคตินิยมของทาน จึงควรแกการศึกษาเลาเรียน 
 แตจะเรียนใหสนุก จะอานใหบันเทิง ทานตองไมใจรอน ควรอานใหจบเลม ไมควรอานแบบ        

คร่ึง ๆ กลาง ๆ  
 การตั้งตนอาน ตองสัญญากับตัวเอง วาเราจะอานใหจบใหจงได เมื่ออานจบแลว ทานจะรูสึกวา 

เราโชคดีแลวที่ไดเกิดมาพบหลวงพอวัดปากน้ํา แมหลวงพอจะตายไปแลว แตความรูของหลวงพอยังอยู      

คูโลก รอผูมีบุญมาศึกษาเรียนรู แตการเรียนรูตองตั้งใจดวยความบากบั่น มีใจมั่นคง มีความเพียรแกกลา 

เพราะเปนความรูมรรคผลนิพพาน เปนความรูชั้นสูง ไมมีความรูอยางนี้ที่ใดในโลกอีกแลว ที่สุดแหงความรู
คือ ความรูวิชาธรรมกายที่หลวงพอคนควาไว 

วาแตตัวเราเถิด เราจะมีวาสนาบารมีเขาถึงวิชาของหลวงพอหรือไม ตอไปนี้ขอเชิญทาน

อานโดยบันเทิงเถิด 



 ๑๕

หลวงพอวัดปากน้ําคิดอะไรไมเหมือนใคร 
 
 จากการศึกษา พบวาหลวงพอคิดอะไรไมเหมือนใคร ความคิดบางอยางมันนาอันตราย โปรดดู

ประวัติในการบําเพ็ญเพียรทําภาวนาของทานดังนี้ 
 “เราเรียนธรรมของพระบรมศาสดามามากแลว ทั้งหลักสูตรนักธรรมและหลักสูตรบาลี 
นั่นคือการรูตามตํารา ตําราเขาวาอยางไร เราก็รูตามนั้น แตเรายังไมเห็นธรรมกับหูกับตาเรา     
เราชื่อวาไมมีคุณธรรมอะไร ชีวิตของสมณะอยูไดดวยขาวสุกของชาวบาน ก็เราไมเห็นธรรมอะไร 
เราอยูไปก็เปลืองขาวสุกชาวบาน ชีวิตของเราหาประโยชนอะไรไมได นั่งทําภาวนาคราวนี้ หากไม

เห็นธรรมตามที่พระบรมศาสดาทรงเห็นแลว ตายเสียไดก็ดี”  
สรุปแลว หากไมเห็นธรรม ตามที่พระพุทธองคทรงเห็นแลว ขอใหตายไปเลย 
“ชีวิตที่ไมเห็นธรรม เปนชีวิตที่ไรประโยชน” 

 นี่คือ ความคิดของหลวงพอ 
 เราก็พิจารณาตอไปวา เราเคยศึกษาประวัติเกจิอาจารยที่มีชื่อเสียง เคยพบไหม เกจิอาจารยใดมี

ความคิดอยางนี้บาง ตอบไดวา ไมเคยพบ ไมเคยเห็นใครคิดอยางนี้ ทําไมหลวงพอตองคิดอยางนั้น 

ความคิดเชนนั้นเปนความคิดของผูมีบารมีธรรมชั้นสูงเทานั้น อยางเราคิดอยางนั้นไมเปน เพราะเราไมใชผูมี

บารมีธรรมอยางหลวงพอ 
 ประการตอมา เรามาพิจารณาวา ทําไมหลวงพอคิดวา สมณะ ถาไมเห็นธรรมของพระบรมศาสดาแลว 

ขืนอยูในเพศสมณะตอไป ก็เปลืองขาวสุกชาวบาน ความจริงหลวงพอเปนพระ มีศีล ๒๒๗ เปนเนื้อนาบุญ

ของชาวโลกอยูแลว ไมมีใครรังเกียจพระที่มีศีลบริสุทธิ์ หลวงพอเปนผูหนึ่งที่ข้ึนชื่อวามีศีลบริสุทธิ์   เหตุไฉน

หลวงพอมาคาดคั้นเอาแกตัวเองมากเกินไป ดูแลวหลวงพอขาดเหตุผล 
 บอกแลว บอกแลววา หลวงพอคิดอะไรไมเหมือนใคร 

หลวงพอทานตีราคาชีวิต “ชีวิตที่มีประโยชนคือชีวิตที่เห็นธรรมเทานั้น” 
 ความจริงหลวงพอสอนนักธรรมก็ได สอนบาลีก็ได ทําวัตร สวดมนต อันเปนธุระของพระสงฆ 

ปกครองพระสงฆใหอยูในระเบียบวินัย แคนี้ก็เปนประโยชนมากแลว อบรมส่ังสอนพระเณรและเทศนสอน

ชาวบานในวันพระวันโกน หลวงพอก็ทําเปนปกติอยูแลว แคนี้ก็เปนประโยชนเหลือหลายแลว 
 แคนี้ หลวงพอทานวาไมใชประโยชนจริง “ประโยชนที่แทตองเห็นธรรมจึงจะเปนประโยชนจริง”  
 ตองเอาธรรมตามที่พระบรมศาสดาทรงรูทรงเห็น มาสอนกัน นี่แหละคือ ประโยชน หลวงพอทาน

ตีความอยางนั้น มาถึงคําวา “ธรรม” ตามความหมายของหลวงพอ ไมไดหมายความวา คําสอนของ

พระพุทธเจา หลวงพอหมายเอาวา หนาตาธรรม หูตาธรรม รูปรางลักษณะของธรรม รูปพรรณสัณฐาน 

เนื้อหนังธรรมนั่นเอง ธรรมที่วานี้อยูที่ไหน ธรรมที่บอกปฎกไดอยูที่ไหน หลวงพอทานหมายความ

อยางนี้ 



 ๑๖

 ในที่สุด จากการบําเพ็ญแบบถวายชีวิตของหลวงพอ หลวงพอก็เห็น “ธรรมกาย” สมใจของทาน 

เห็นที่ศูนยกลางกายของทาน ตามเนื้อหาสาระในหนังสือทางมรรคผล ๑๘ กายของหลวงพอนั้น เชิญทาน

หาอานได 
 ธรรมกายคือตถาคต  ตถาคตคือธรรมกาย นั่นคือ ธรรมกายคือพระรัตนตรัย พระรัตนตรัยคือ

ตถาคต หลวงพอไดเห็นธรรมอยางนี้ โดยที่ทานไมคาดคิด ในตอนหลังหลวงพอพูดวา การที่ไดเห็น         

พระรัตนตรัย หรือการไดเห็นธรรมกายนั้น เปนการเขาถึงกรุวิชาขนานแท พบตําราพิชัยสงครามใหญทีเดียว 

เปนตําราพิชัยสงครามของพระรัตนตรัย รวมเรียกวา “วิชาธรรมกาย” ตามที่เราไดยินไดฟงนั่นเอง 
 

 
ผูคนควาและผูคนพบวิชาธรรมกายเปนผูมีคุณสมบัติพิเศษ 

 
 ผูคนควาวิชาธรรมกายคือ หลวงพอวัดปากน้ํา เปนผูมีคุณสมบัติประจําตัวไมเหมือนใคร ไมวาจะคิด 

ไมวาจะทํา มีอะไรแปลกไปจากคนทั้งหลาย ดังที่เราจะเรียนรูคติธรรมและคตินิยมของทาน ดังนี้ 
 

 
๑.  อยาโกงตัวเอง 

 
 “เรามันโกงตัวเองจนเคยตัว” นี่คือคํากลาวของทาน 
 หากเราถามตัวเองวา เราเคยโกงตัวเองบางหรือไม เราตอบทันทีวา เราไมเคยโกง แตถาเราพิจารณา

ใหดีเราจะพบวา ตลอดวันเราโกงตัวเอง 
- วันนี้ต้ังใจจะไปทํางานแตเชา พอเชามืดก็ต่ืนนอน แตยังนอนไมอ่ิม ขอนอนตออีกหนอย 

สุดทายนอนตื่นสาย ก็ไปทํางานสายอยูนั่นเอง 
- วันนี้จะตอบจดหมายเพื่อน บังเอิญมีอะไรวุน ๆ ไมไดตอบจดหมายเพื่อนอยูดี 
- การประชุมนัดนี้สําคัญ เราตองไปเอง พอมีสาวสวยมาติดตอราชการ ก็ใหลูกนองไปประชุมแทน 
- จะไมกินหมูสามชั้น เพราะลดความอวน พอมีหมูสามชั้นผัดเผ็ดบนโตะอาหาร เราก็กินไมยั้งมือ 
- ต้ังใจจะอานหนังสือใหจบเลมภายในวันนี้ สุดทายอานไดคร่ึงเลม 

 เราโกงตัวเอง เราจึงเอาดีไมได ไปโกรธคนอื่นวาเขาโกงเงินเรา แตตัวเราโกงตัวเอง ทําไมไมโกรธ

ตัวเราบาง หลวงพอทานสอน ไมใหโกงตัวเอง หากไมโกงตัวเองแลวจะไดรับความสําเร็จหลายอยาง 
 
 
 
 
 



 ๑๗

๒.  ใหบริจาคทานเรื่อยไป  ใหบํารุงปญญาเขาเรื่อยไป 
 
 “อยูที่ไหน ใหทานบริจาคเรื่อยไป ไมทําอะไรก็สอนหนังสือ สงเคราะหกุลบุตร”  
 นี่คือคําสอนของหลวงพอ ความหมายก็ชัดอยูในตัวแลว ไมวาจะไปอยูที่ใด ใหทําหนาที่เปนผูให

เสมอไป ผูรับก็ยินดี ผูใหก็สบายใจ หลวงพอทานมีลาภมาก ไมวาทานจะไปอยูที่ไหน มักจะมีผูคน          

เอาสิ่งของมาถวาย ทานรับแลวทานก็ใหตอ ทานบอกวาเจาของทานเขาไดบุญ ๒ ตอ 
 อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ถาวาง คือ ไมมีงานทํา หลวงพอจะสอนหนังสือเด็ก ๆ ทานบอกวา ไดปญญาบารมี 

สมัยที่หลวงพอเปนพระลูกวัด หลวงพอเอากุฏิของหลวงพอเปนโรงเรียน พอพระนักเรียนกลับ หลวงพอก็ใช

เปนที่นอน ข้ึนชื่อวาการศึกษาแลว หลวงพอใหทั้งนั้น จะเอาอะไรขอใหบอก ไมมีคาจางครู หลวงพอจัดหา 

ไมมีครู หลวงพอไปเปนครูให เมื่อไดเปนเจาอาวาสวัดปากน้ําใหม ๆ สมัยนั้นยังไมมีโรงเรียนประถมศึกษา 

หลวงพอต้ังโรงเรียนของวัดขึ้น ใหประชาชนสงลูกหลายมาเรียนฟรี หลวงพอรับเปนเจาภาพคาจางครู   

ตอมารัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา รัฐบาลเขามารับกิจการโรงเรียนไป หลวงพอก็เลย

หมดภาระแตวันนั้น 
 เร่ืองนี้ เปนประวัติที่งดงามที่สุด คงไมไดยินไดฟงที่ไหนอีกแลว วิสัยของโพธิสัตวก็อยางนี้     ไม

อยูเฉยทําประโยชนเรื่อยไป อยางเราทําไมได เพราะเราไมไดเปนโพธิสัตว เราจะยอมเอากุฏิของเราไป

เปนโรงเรียนหรือ แนนอนเราไมยอม เพราะเราก็ตองการความสบายสวนตัว ไมวาใคร ไมยอมทั้งนั้น 
 
 
   ๓.  ดอกไมหอม ไมตองเอาน้ําหอมมาพรม  ก็หอมเอง 
   ใครหามไมได ซากศพไมตองเอาของเหม็นมาละเลงใส 
   ก็แสดงกลิ่นศพใหปรากฏ ปดกันไมได 
 
 นี่คือ คติของหลวงพออีกบทหนึ่ง ความหมายก็ชัดอยูแลว ไมตองอธิบายเลย โบราณทานวาไว ความดี 
ความชั่ว ความมี ความจน ๔ อยางนี้ ปดกันไมได 
 นั่นคือ ความดีมันก็ดีอยูในตัว ถึงใครจะวาไมดี ก็จะวาไดไมนาน กรรมชั่วมันก็ชั่วของมันในตัวถึงใคร

จะวาดี มันก็ดีไมนาน เพราะมันชั่ว ทองอยูที่ไหนก็เปนทอง จะเปนตะกั่วไปไมได หนามแหลมไมตองเสี้ยม ชาด

มันแดงของมันอยูในตัว ไมตองเอาสีแดงไปแตม 
 เกิดการวิจารณกันกวางไกล ตอคําวา “ธรรมกาย” ในตอนแรก ๆ แบบตางคนตางวา เสียงวิจารณ

ทราบไปถึงหลวงพอ หลวงพอทานก็วา “ดอกไมหอม ไมตองเอาน้ําหอมมาพรม ก็หอมเอง ใครหาม

ไมได ซากศพ ไมตองเอาของเหม็นมาละเลงใส ก็แสดงกลิ่นศพใหปรากฏ ปดกันไมได” 

 คร้ันมาพบคําวา “ธรรมกาย” ในสุตตันตปฎก ตถาคตส ส วาเสฎ ฐ เหตํ อธิวจนํ ธม มกาโย อิติป 

(สามเณรวาเสฎฐ ธรรมกายคือตถาคต)  คําวิจารณก็หายไป 



 ๑๘

 เปนขอเตือนใจในการทํางานวา หากการงานใด เปนความดี เปนความบริสุทธิ์ เปนความถูกตอง 

อยาไปกลัวคําวิจารณ 
 ชีวิตคูกับงาน ทุกคนเกิดมาตองทํางาน หากงานที่เราทําเปนความดี เปนความถูกตอง เปนความ

บริสุทธิ์ จงทําเถิด หากหวั่นตอคําวิจารณ เราก็ไมตองทําอะไร เพราะกลัวไปหมด คําวิจารณเราก็ตอง

พิจารณาดวย เพราะความดีไมมีในหมูโจร คนไมมีความรูวิจารณผูรู คนความรูดอยวิจารณ            

ผูมีความรูสูง ทุศีลวิจารณผูทรงศีล อาบอบนวดไปวิจารณฤๅษี เอาลุงดีกลางทุงไปวิจารณ

วิทยานิพนธ หากเขาตําราที่วานี้ ทานวาอยาฟง 

 
 
 ๔. เห็นสิบแลวเห็นศูนย   เปนเคามูลสืบกันมา  
  เที่ยงแทแนนักหนา  ต้ังอนิจจาเปนอาจิณ 
  จุติแลวปฏิสนธิ์   ยอมเวียนวนอยูทั้งสิ้น 
  สังขาราไมยืนยิน   ราคีสิ้นเปนตัวมา 
   
 คํากลอนนี้ เวลาหลวงพอสอนใหเรียนภาวนาเบื้องตน ทานจะยกคํากลอนนี้ข้ึนกลาว เนื้อหาสาระ

ของคํากลอนนี้ก็คือ ใหเอาใจไปตั้งมั่นไวที่ศูนยกลางกาย เพราะดวงธรรมอยูที่ศูนยกลางกาย เมื่อใจหยุด   

จึงจะเห็นดวงปฐมมรรค เปนดวงใสโตเทาฟองไขแดงของไก เมื่อเห็นดวงปฐมมรรคแปลวา พบทางเดินแลว 

แลวการเดินวิชาจะเริ่มจากดวงธรรมนี้ตอไป 
 “สิบ” คือฐานที่ ๖ และ “ศูนย” คือ ฐานที่ ๗ โบราณเรียกฐานที่ ๖ วาสิบ และเรียกศูนยกลาง

กายวาศูนย การตั้งใจที่ศูนยกลางกายนี้มีมาแตโบราณแลว ตามคํากลอนที่หลวงพอยกขึ้นกลาว แตเหตุไฉน 

การเรียนภาวนาตามวัดตาง ๆ ยังกําหนดใจที่ปลายจมูก และกําหนดในที่อ่ืน ยังหาที่มาที่ไปไมได 
 การตั้งใจคือการตั้งตน เมื่อต้ังตนพลาดไปแลว ก็จะพลาดตลอดไป ฝร่ังเขาถือเครงครัดมาก ไมวา

อะไรจะตองตั้งตนใหดี ต้ังตนใหถูก หากตั้งตนไมดีหรือไมถูก ถือวาลมเหลว เขาถือวาตั้งตนดี เทากับสําเร็จ

คร่ึงหนึ่งแลว ฝกพัฒนาใจก็เชนกัน เมื่อต้ังใจผิดแลว เปนอันหมดหวัง เพราะกิเลสมันจะพาใจเราไปที่ผิด

เสมอไป ทานจึงกลาววา “ผิดศูนยผิดทาง” หมายความวา หากไมต้ังใจที่ศูนยกลบางกายแลว ถือวาผิดทาง 

ก็เรียนมารอยวันพันป หากไมต้ังใจที่ศูนยกลางกายแลว มีใครเห็นธรรมกายบาง เราจะพบนักปฏิบัติที่ไดรับ

การยกยอง คร้ันเราศึกษาลึกลงไป วาทานเคยเห็นกายธรรมบางหรือไม กายธรรมมีลักษณะอยางไร เราจะ

ทราบวาไมเคยเห็น ไมรูดวยวากายธรรมคืออยางไร  ทั้งที่ทุมเทชีวิตปฏิบัติธรรมมาตลอดชีวิต 



 ๑๙

 ดังนั้น การสอนทําภาวนาเบื้องตน หลวงพอทานจึงยุติประเด็นการตั้งใจกอน วาจะตั้งที่ตรงไหน    

ดังคํากลอนที่วา “เห็นสิบแลวเห็นศูนย เปนเคามูลสืบกันมา” คือการเห็นดวงใสนั้น มี ๒ ข้ันตอน 

ขั้นตอนแรก เห็นดวงใสที่ฐานที่ ๖ กอน (คือ เห็นที่สิบ) เปนดวงใสเล็ก ขั้นตอนที่สอง เห็นดวงใสนั้น     

ลอยจากฐานที่ ๖ ข้ึนมาอีก ๒ นิ้วมือตนเอง มาสูฐานที่ ๗ (คือ เห็นที่ศูนย) คราวนี้ดวงใสเล็กนั้นจะโตขึ้น

กวาเดิม มีขนาดเทาฟองไขแดงของไก เทาดวงจันทร เทาดวงอาทิตยตามฐานะของธาตุธรรม ใครมีบารมีมาก

ดวงธรรมจะใหญ 
 มาถึงประโยคที่วา  “เที่ยงแทแนนักหนา ต้ังอนิจจาเปนอาจิณ”  เราอานแลวก็เขาใจ             

ไมตองอธิบาย 
 มาถึงประโยคที่วา “จุติแลวปฏิสนธิ์ ยอมเวียนวนอยูทั้งสิ้น” หมายความวา สัตวที่มาเกิด       

มีข้ันตอนดังนี้ 
 ลําดับแรก  สัตวโลกผูจะมาจุติ (จุติ แปลวา มาเกิด) จะยอกายเปนธาตุธรรมละเอียด เปนดวงใส    

มีขนาดเทาเมล็ดโพธิ์หรือเมล็ดไทร โดยดวงใสเล็กนี้ จะมาอยูกับบิดากอน คือ เขาทางปากชองจมูกของบิดา 

หากเปนชายเขาทางปากชองจมูกขวาของบิดา หากเปนหญิงเขาทางปากชองจมูกซายของบิดา แลวจุดใสนี้ 

จะเดินไปตาม ๗ ฐานของบิดา คือ เพลาตา (หญิงซาย ชายขวา) จอมประสาท  ปากชองเพดาน          

(เพดานปาก) ปากชองลําคอ  ฐานที่ ๖ และฐานที่ ๗ ของบิดา  
ขั้นตอนที่สอง   เปนขั้นตอนการปฏิสนธิ คือ การเขาสูครรภของมารดา ขณะที่บิดากับมารดา

ประกอบประเวณีกิจคือ การรวมเพศกัน จุดใสของผูจะเกิดซึ่งอยูที่ศูนยกลางกายของบิดา ก็จะเคลื่อนยาย

จากบิดามาสูมารดา คือจะเคลื่อนจากฐานที่ ๗ มาฐานที่ ๖-๕-๔-๓-๒-๑ ของบิดา เขาสูฐาน ๗ ฐานของ

มารดา คือถาเปนชายเขาทางปากชองจมูกขวาของมารดา (หากเปนหญิงเขาทางซาย) นั่นคือ จากฐานที่ ๑-๒-

๓-๔-๕-๖ พอจุดใสมาถึงฐานที่ ๖ ของมารดา ชวงนั้นเปน ชวงเริ่มสุดขีดแหงการรวมเพศ เปนขั้นตอน

ปฏิสนธิจิต       คือ ใจของบิดา มารดา บุตร ประสมกัน เมื่อใจประสมกันแลว ขณะนั้นเปนสุดขีดแหงรส

ประเวณี แลวจุดใสนี้ก็เขาสูครรภมารดา เมื่อสุดขีดแหงรสประเวณี ส้ินสุดลง หมายความวา จุดใสของผูเกิด

สูครรภมารดาแลว คือ สูฐานที่ ๗ แลว นับแตวันนี้ไประดูของมารดาก็ขาด ตอมาจุดใสของผูมาเกิดก็

เจริญเติบโต ในที่สุดเปนตัวตน แลวก็คลอดออกมาเปนทารกนอย 
 “จุติแลวปฏิสนธิ์” อธิบายแลว “ยอมเวียนวนอยูทั้งสิ้น” ก็คือวาเกิดแลวก็เวียนเกิดเวียนตายกันตอไป 
 มาถึงประโยคที่วา “สังขาราไมยืนยิน ราคีสิ้นเปนตัวมา” เมื่อเปนสังขารรางกายขึ้นมาแลว 

รางกายสังขารของเราไมจีรังยั่งยืน เปนทุกขนับแตวันที่เราเกิดนั้น 
 ทําไมเกิดแลวเปนทุกข เพราะเห็น จํา คิด รู ของเรา มารเขาเอาดวงทุกขและสมุทัยใสเขาไป เร่ืองนี้

ไมยาก เมื่อเรียนวิชาธรรมกายสูงขึ้นไปแลว ทานจะไดเรียนรูในหลักสูตรคูมือสมภารตอไป 
 ตามที่บรรยายมานี้ กลาวถึงสิบและศูนยในการเกิด และการเห็นธรรมก็เห็นจุดเดียวกับการเกิด    

คือ เห็นที่ “สิบ” กอน แลวจึงมาเห็นที่ “ศูนย” ตามที่กลาวแลว 
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๕. ไมหยดุไมถึงพระ  ตัวหยุดเปนตวัสําเร็จ 
 
 นี่คือ ความรูสําคัญ ตองสนใจใหมาก “ไมหยุดไมถึงพระ” มีความหมายวา ตราบใดที่ยังทําใจหยุด 

ใจนิ่งที่ศูนยกลางกายไมได เราก็เขาไมถึงพระ พระในที่นี้หมายถึงธรรมกาย หมายถึงพระบรมศาสดา 

หมายถึงนิพพาน 
 ใจหยุด หมายถึง หารเพียรภาวนาที่ศูนยกลางกาย โดยเบื้องตน ทานใหนึกเอาดวงนิมิต       

ข้ึนกอน คือ กําหนดเปนดวงแกวขาวใส มีขนาดเทาแกวตาดําของเรา แลวนอมดวงนิมิตนี้ไปต้ังไวที่

ศูนยกลางกายในทองของเรา ตามรายละเอียดที่กลาวในหนังสือทางมรรคผล ๑๘ กายนั้น เอาใจ               

คือ ความรูสึกรวมใหเปนจุดเดียวกัน แลวนิ่งลงไปที่ดวงนิมิตใสนั้น บริกรรมใจวา สัมมา อะระหัง เร่ือยไป 

จนกวาใจของเราจะหยุด เมื่อใจหยุด เราก็เห็นดวงธรรมใสในทองของเรา แลวดวงใสนี้ จะเปนอปุการะให

เราเห็นธรรมกายไดในที่สุด รายละเอียดของการฝกมีอยางไร โปรดอานหนังสือดังกลาวนั้น ตามที่กลาวนี้

เปนสังเขปเทานั้น 
 ลักษณะของใจหยุด คือ รถยนตเบรค ใจนิ่ง คือ สภาพเรียบของใจ ประดุจผิวน้ําในโอง ไมมีลม

สัมผัสใหกระเพื่อม ใจแนน คือ สภาพใจที่หยุดดีแลว ประหนึ่งเสาหินปกลงไปในดิน ลมพัดเทาไรก็ไม

ส่ันคลอน 
 แตการทําใจใหหยุดนั้น ทํายาก ไมงายอยางที่เราคิด ตองขยันฝก แตบางทานทําไดเกงมาก         

ฝกเดี๋ยวเดียวเขาก็ทําได เด็กมักทําไดเกงกวาผูใหญ ผูใหญใจรับอารมณใด ๆ ไวมาก เด็กไมมีเร่ืองคิด     

เด็กจึงทําไดเร็วกวา แตเด็กไมรูคุณคา เหมือนไกไดพลอย หากไมหมั่นเอาใจจดจอประคองไว เอาแตเลน 

นิมิตก็จะหายไป 
 คราวนี้กลาวถึงการเห็นนิมิตกับการเห็นดวงธรรมนั้นตางกัน ประการแรกเปนการกําหนดนิมิตได 

นิมิตคือ การนึกโดยใจ นึกไดและกําหนดได นั่นเปนขั้นตอนของการกําหนดนิมิต ดวงนิมิตเปนอุปการะให

เห็นดวงธรรม คือ เมื่อกําหนดนิมิตไดแลวสภาพแหงความหยุดความนิ่งทางใจ เมื่อไดสัดสวนดีแลว       

ดวงนิมิตจะหายไปอยางเร็ว จากนั้นจึงจะเปนขั้นตอนของการเห็นดวงธรรม ที่วาดวงธรรมเทาฟองไขแดง

ของไก เทาดวงจันทร เทาดวงอาทิตย คือ ข้ันตอนนี้ 
 เมื่อทําใจหยุดได เกิดความสําเร็จเบื้องตนแลว คือ เห็นดวงธรรมและตองหยุดใหยิ่งขึ้นไป หยุดให

ละเอียดขึ้นไปเร่ือย ๆ ก็จะเปนอุปการะใหเกิดความสําเร็จในลําดับตอไปอีก คือ เห็นกายและเห็นธรรมกาย 

ตามหลักสูตรทางมรรคผล ๑๘ กายนั้น และเมื่อเดินวิชา ๑๘ กายไดแลว ถึงขั้นเขานิพพานได เราจะพบ     

กายธรรมในนิพพาน กายธรรมหรือธรรมกายในนิพพานนั้น คือ ความหมายของคําวา พระ กายธรรมที่มี

รัศมีโชติชวงกวาเพื่อนในนิพพานใด องคนั้นคือ กายธรรมของพระบรมศาสดาของนิพพานนั้น หรือเรียกวา

พระนิพพาน คือ เปนพระประธานของนิพพานนั้น สวนกายธรรมอื่น เปนกายธรรมของพระอรหันตและผูได

มรรคผลนิพพาน 
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บัดนี้ ทานเขาใจแลววา “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” คืออยางไร 

และเขาใจแลววา “ไมหยุดไมถึงพระ” คืออยางไร และคําที่วา “ตัวหยุดเปนตัวสําเร็จ” นั้น คืออยางไร 
 แตความหมายของคําวา “ตัวหยุดเปนตัวสําเร็จ” ไมไดหมายความเพียงเทานี้ ตามที่บรรยายมานั้น 

กลาววา “หยุด” ใหเกิดความสําเร็จในเบื้องตน คือ ใหเห็นดวงธรรม ใหเห็นกายตางๆ ใหเห็นธรรมกาย 

ต้ังแตกายเล็กจนถึงธรรมกายใหญ และเห็นกายธรรมในนิพพาน นี่เปนความสําเร็จระดับหนึ่งดวย   

อานุภาพของ “หยุด”  
 ความสําเร็จที่จะมีตอไปนี้ หยุดจะตองละเอียดขึ้น หากหยุดไมละเอียดขึ้น จะเห็นวิชาอะไรไดยาก 

ไดแกวิชาธรรมกายชั้นสูง คือ วิชาธรรมกายหลักสูตรคูมือสมภาร และวิชาธรรมกายหลักสูตรวิชชามรรคผล

พิสดาร เปนตน ไมวาจะเรียนอะไร ตัวหยุดตองเปนอุปการะใหทั้งนั้น หากหยุดไมละเอียดขึ้นแลว 

จะไมประสบความสําเร็จในวิชาชั้นสูง ขอบขายแหงวิชาธรรมกายนั้นละเอียดมากและลึกซึ้งมาก 
 บัดนี้ วิชาธรรมกายชั้นสูง ทานยังไมไดเรียนเลย ยังไมเห็นหลักสูตรดวยซ้ําไป ยังไมทราบวาหนังสือ

ของหลสงพอทั้ง ๒ เลมนั้น มีเนื้อวิชาอะไรบาง บทใดทานทําได บทใดทานทําไมได ยอมแปลวา ความรูของ

เรายังออนไป ขอใหซอมความหยุดใหละเอียดเขาไว เพื่อเรียนวิชาธรรมกายชั้นสูงทั้ง ๒ เลม ดังกลาวตอไป 
 วิชาธรรมกายชั้นสูง ไมมีแคนั้น หากทานยังทําวิชาปราบมารไมได บงบอกวา เราเขาใจคําวา 

“หยุด” นอยไป หลวงพอวัดปากน้ําสอนวิชาธรรมกายไวมากนอยแคไหน เราตองศึกษาเลาเรียนใหได

ทั้งหมด หากเรียนไมหมดความรูของหลวงพอ เราจะไมมีความรูไปสูมาร เพราะวิชาปราบมาร          

ใชความรูสูง ตองทําไดทั้งหมด ตองเขาใจทั้งหมด ตองเห็นไดทั้งหมด ตองเขาถึงไดทั้งหมด หมายความวา

วิชาธรรมกายทุกหลักสูตร ไมวาระดับไหน เราตองทําไดทั้งหมด 
 คร้ันแลว เราจะรูวามารเขาปกครองสัตวโลกอยางไร ใหทานเดินวิชาปราบมาร ติดตอกัน ๑๐ ป     

แมวันเดียวก็ไมเวน เราจะเขาใจคําวา “หยุด” ดีกวาเดิม คือ “หยุด” เปนตัวสําเร็จตามที่หลวงพอสอน    

แตการหยุดนั้นมีขีดขั้นและมีระดับสูงขึ้นไป หยุดเปนตัวนิโรธ มารเขาเอา สาย ไหว ริบ รัว ออกสู ไมวา

ที่ใดมารเขาไประเบิดไดทั้งนั้น เพราะอะไร เพราะเราหยุดสูเขาไมได คือ สู สาย ไหว ริบ รัว ของมารเขาไมได

นั่นเอง คือ เขาเหนือหยุดของเรานั่นเอง กรณีอยางนี้ ตกเปนฝายแพมารทั้งนั้น เราตกอยูในปกครองของมารทันที 

แลวมารเขาก็ระเบิด ดวงบารมี ดวงรัศมี ดวงกําลัง ฯลฯ เอาไปโดยที่พวกเราไมรูกันเลย เพราะพวกเราเอาแต

เรียนวิชาเบื้องตน จึงไปรูไปเห็นไมได เมื่อไมรูไมเห็น ก็แปลวา เราตกอยูในอํานาจปกครองของมารดวย

ประการทั้งปวง เรามัวเพลิดเพลินเจริญใจกันแตความรูออน ๆ สรางคานิยมกันเองวาเกง สรุปแลว ความรู  

ก็แคนั้น มารเขาก็ชอบใจ เพราะไมมีใครไปรูไปเห็นเขา อะไรที่เราจะรวยได เพื่อนก็หนุน อะไรที่เราจะดังได 

เพื่อนก็โหม อะไรที่เราหลง เพื่อนก็เอายศมาให เราเตนอยูในจังหวะเพลงของมาร โดยที่เราไมรู 
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 คร้ันเรารูทัน จึงออกหนังสือเผยแพร เพื่อจะไดผู รูมาชวยกันปราบมาร เราสูคนเดียวไมไหว       

เพราะมันรุมเราตองการหาเพื่อนมาชวย บัดนี้ ออกหนังสือปราบมารไปแลว ๓ เลม คือปราบมารภาค ๑ 

ปราบมารภาค ๒ และปราบมารภาค ๓ ใชเวลารบ ๑๔ ป เขียนได ๓ เลมเทานั้น พิมพเสร็จแลวก็บริการฟรี 

ฟรีทุกรูปแบบ ฟรีทั้งนั้น ปรากฏวา ยังไมพบผูมีบารมีธรรมที่จะชวยปราบมาร คอยมาแตวันนั้น จวบจนวันนี้   

หาคนที่มีความรูที่จะปราบมารได ยังไมพบเขาผูนั้น บริการทั้งปวงที่ขาพเจาทํานี้ ไมมีผลประโยชนตอบแทนเลย 

ทําเปนการกุศลทั้งหมด โดยมาคิดวา เราตกที่นั่งลําบาก ธาตุธรรมทานวางตัวใหทําวิชาปราบมาร พอเดิน

วิชาทําไปได ๓ ป ก็ไดขอคิด มันไมใชธรรมดาเลย เร่ืองมันยาก ยากอยางไร ทานตองอานหนังสือปราบมาร 

๓ เลม ตามที่กลาวนั้น แลวจะทราบเรื่อง เมื่ออานครบ ๓ เลมแลว คราวนี้จะไดขอคิด เมื่อคิดไดแลว มีอะไร

ของใจโปรดไปพบขาพเจา ขาพเจายินดีไขความ ยินดีจะใหดูหลักฐานทั้งปวง ถาอยางนี้แปลวา เราพอพูด

กันรูเร่ือง หากยังอานไมจบ ยังอานไมทั่ว จองแตวิจารณ จองแตออกความเห็น ดวนใหความเห็น กรณีอยางนี้ 

ทานวาอันตรายมาก สุดทายเราก็แพเหลี่ยมมารอยูดี 
 สวดมนตไหวพระ อธิษฐานใจ ขอใหพบคนเกงที่เขาเรื่อง ขอใหพบคนที่มีงานเขาทา เพื่อจะไดมา

ชวยกัน 
 ปรากฏวา ลมเหลว หาคนเกงที่เขาตากรรมการไมได 
 บางวันเขากายธรรมไปนิพพาน รําพึงในใจแกตนเอง หนังสือปราบมาร ๓ เลม พิมพบริการไปแลว

จนบัดนี้ ยังหาเพื่อนมาชวยทําวิชาไมได นอยใจอยูเหมือนกัน เรามาแบกอยูคนเดียวเปนการไมสมควร        

ผูมีบารมีธรรมลงไปเกิดในโลกมีจํานวนมาก เขานาจะรู อีกครูหนึ่ง เกิดความโลงใจ เพราะมีขอมูลวา      

พระอาบัติปาราชิก หลวงเขาจับไดไลทัน หลวงเขาจะใหสึก เพราะหมดความเปนพระแลว เพื่อศาสนาจะได

ไมเศราหมอง แตด้ือดึงไมยอมสึก อยากอยูเปนพระเนา ๆ ตอไป ตามเรื่องราวที่เราทานไดเห็นประจักษ    

ทั่วกันแลว 
 ปรากฏวา มีผูคนออกมาตอตาน ผูตอตานคือ สาวกของเขา มีจํานวนมาก 

เขาทําชั่ว ทําไมเราเห็นวาดี เขาปาราชิกถึงกับมีลูก เปนพระแตมีเมียได เราวาดีกระนั้นหรือ 
 นี่มันอะไรกัน 
 เขาประพฤติชั่ว กลับมีคนใหการสนับสนุน 
 นี่คือ อานุภาพของมารเขา เขาทําได เขาไปดลใจใหชอบได เขาดลใจใหประชาขนฮือฮาไดทั้งนั้น 

เขาทําใหผิดเปนชอบได เขาทําใหขาวยากของแพงได เขาทําใหเกิดกลียุคก็ได ทําใหเกิดสงครามก็ได มารมี

ธรรมกายสีดํา กายละเอียดของเขาสีดํา กายสิทธิ์ของเขาสีดํา ทําหนาที่ปกครองสัตวโลก ใหสัตวโลกทั้งปวง

เดือดรอน ใหสัตวโลกเกิดทุกขเข็ญ แมพระพุทธเจาในนิพพาน มารเขายังไปถลมทลาย พระพุทธองคไมได

รับความสุข ถาจะใหเปนสุข ตองทําวิชาปราบมาร ดังที่ขาพเจาทําอยูนี้ งานทําวิชาปราบมาร ทํามาจนถึง

ข้ันเขียนตําราเผยแพร และเผยแพรมานานแลว 
 



 ๒๓

 เหตุผลที่เผยแพร ก็เพื่อจะไดผูมีบุญที่เปนวิชาธรรมกายมาชวยกันเดินวิชา 
 ปรากฏวา ไมมีใครสนใจ เราทําดีแตไมมีใครชวย แตทําชั่วกลับมีคนสนับสนุน ดังตัวอยาง          

พระปาราชิกที่เราเห็นกันนั้น แปลวา มารยังมีกําลังอีกมาก เมื่อแจงแกใจขาพเจาเชนนี้ นับแตวันนั้นมา 

ขาพเจาทําใจใหม วางใจเฉยเพื่อสู และขาพเจาก็เดินหนากลาตายตอไป ทําวิชารบตอไป สูตอไป สูไมเลิก 

เราคนเดียวนี้แหละสูไดทุกเรื่อง 
 ตามที่บรรยายมานี้ ก็คุยสูกันฟง เพื่อใหทานทราบวา ปราบมารนั้น ทํายาก ใชความรูสูง มารเขา   

ไมโงที่จะใหใครมาชวย เพราะถาใครมาชวย แปลวาขาพเจามีกําลัง เมื่อขาพเจามีกําลังแลว มารก็จะแพ

สถานเดียว เหตุนี้เองที่มารเขาจะทําทุกวิถีทาง ไมใหใครมาชวยขาพเจาเพื่อขาพเจาจะไดหมดกําลัง        

และเมื่อเราหมดกําลัง ก็แปลวา เราแพก็เหมือนกับการทําสงคามในโลก ตางฝายตางตัดเสบียงกัน ฝายใด

ไมมีเสบียงก็เปนฝายแพไป 

 ถาไมปราบมาร โลกก็วุนวายกันอยูอยางนี้ สังคมก็ยังสับสนกันอยูอยางนี้ คนชั่วก็มีหนามีตา คนดี

ถูกเขากดหัว คดโกงร่ํารวย สุจริตยากจน คนมีอิทธิพลชูคอได คนสมถะตองเดินถนน อวิชชารํ่ารวย เพียงแต

ทองคาถา เงินก็มา ทั้งที่ไมมีความรูอะไร ดูเอาเถิดทานทั้งหลาย ปราบมารไดหมดเมื่อไร โลกจะเปนสุข 

สังคมจะสงบ ความดีจะชนะความชั่ว คุณธรรมจะชนะอธรรม หลวงพอทานกําชับนักใหปราบมาร    
“ปราบมารเถิดศึกษาฯ เอย ถาศึกษาฯ ทําได โลกจะเปนสุขและธรรมก็สุขดวย ใครไมเห็น          

แตพระพุทธเจาทานเห็น” นี่คือ โองการของหลวงพอ แลวขาพเจาทําวิชาปราบมาร นับแตวันที่มีโองการ 

จนถึงทุกวันนี้ ผลงานปราบมารมีอยางไรบาง โปรดอานหนังสือปราบมาร ๓ เลม ดังที่เสนอไปแลวนั้น 
 ตามที่บรรยายมานี้ แสดงถึง “หยุดมีหลายระดับ” หยุดไดแคไหน ก็สําเร็จไดแคนั้น การหยุด     

บางระดับไมเปนอันตรายตออํานาจปกครองของมาร มารเขาจะไมวาอะไร เขาจะปลอยใหเรามีเงินทองกัน 

แตเขาจะจองตะครุบอยูขางหลัง มารเขาเกงอยางนี้ เขาจึงเปนเจาธาตุเจาธรรม พอเรารวยเราหลงวาเราเกง 

เราเชื่อวิชาของเรา นี่คือความเขาใจผิด ปราบมารกันใหรูดีรูชั่วกันไปเลย  ถึงอยางไรเราก็เรียนวิชาธรรมกาย

มาถึงขั้นนี้แลว ก็ไดแตเชิญชวนเทานั้น  

 เมื่อทานอานปราบมาร ๓ ภาคจบลงแลว ปราบมารภาค ๔ กําลังจะตามมา ถาจะใหดี ทานตองไป

เรงรัดโรงพิมพเลี่ยงเชียง ถนนประชาอุทิศ ซอย ๔๕ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ (คุณถนอมศักดิ์ จงพิพัฒนยิ่ง) 

โทร (๐๒) ๘๗๒๕๙๗๕-๙ หากทานไปเรงรัด หนังสือจะออกมาเร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔

๖. ผิดศูนยผิดทาง  ไมเขากลางออกนอก 
 
 นี่คือ เร่ืองของความรูมรรคผลนิพพาน ไมใชความรูธรรมดา มรรคผลนิพพานนั้น จะตองมีจุดตั้งตน 

ถาตั้งตนผิด มรรคผลนิพพานก็ลมสลาย จะเปนจริงไปไมได ไดแตปรารถนาเทานั้น เร่ืองตั้งความปรารถนานั้น 

ก็ปรารถนามรรคผลนิพพานกันทุกคน การที่เราบริจาคทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ก็เพื่อหวังมรรคผล

นิพพาน 
 ถาจะใหไดมรรคผลนิพพาน ก็ตองต้ังตนที่ศูนยกลางกาย คือ ทําใจหยุดที่ศูนยกลางกาย 
เพราะศูนยกลางกายเปนจุดเริ่มตน เมื่อต้ังตนแลวก็เดินทาง และการเดินทางนั้น จะเดินอยางไร         

ทานใหเขากลางเรื่อยไป ถาไมเขากลาง ก็จะออกนอกเสนทาง คือ เขาปาเขารกไป เมื่อเขาปาเขารกแลว 

เปนอันวาไมถึงนิพพาน คงอยูในปาในรกนั้น 
 เหตุนี้เอง ทานจึงสอนวา “ผิดศูนยผิดทาง ไมเขากลางออกนอก”  
 จะเร่ิมมรรคผลนิพพานหรือยัง ถาเริ่มก็จงเร่ิมตนที่ศูนยกลางกาย จะเดินทางหรือยัง ถาเดินก็จง    

เขากลาง มีกฎเกณฑอยางนี้ ตองเรียนรู ตองจดจํากฎเกณฑ ไมใชเร่ืองงาย 
 การเริ่มตนที่ ศูนยกลางกายนั้น  ไดอธิบายมาแลว  ต้ังแตวิธีฝก  ฝกเปนแลวเห็นดวงธรรม               

เห็นดวงธรรมแลวเห็นกาย เห็นกายธรรมตามที่กลาวแลวในคติธรรมที่ผานมานั้น จะไมกลาวรายละเอียด    

ในที่นี้อีก 
 คราวนี้มาถึงประเด็นที่วา ไมเขากลางออกนอก คือ การเดินวิชา วาเดินวิชาอยางไร เราทราบแลววา 

กลางก็คือกลางดวงธรรม จะมีจุดใสเทาปลายเข็ม ใหสงใจลงที่จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม           

แลวจะเห็นดวงธรรมอื่นเปนลําดับไป เมื่อเห็นกายตาง ๆ ต้ังแตกายโลกียจนถึงกายธรรม ไปถึงกายใด ใหสง

ใจนิ่งลงไปที่ดวงธรรมในกาย และจรดใจลงไปที่จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมเสมอไป แลวจุดใสเล็ก

กลางดวงธรรมจะวาง จากดวงธรรมหนึ่งไปถึงอีกดวงธรรมหนึ่งดวยการเขากลางเสมอไป เราจะไดยินเขาพูดวา 

“กลางของกลาง ดับหยาบไปหาละเอียด” นี่ก็คือ เขากลางนั่นเอง ทานไมใหสงใจไป นอก ใน ซาย ขวา 

หนา หลัง บน ลาง ระหวางหัวตอกาย เพราะเปนปารก เพราะเปนเสนทางที่กิเลสจะนําพา เปนทางตัน    

ทานจึงหามไมใหเดินวิชาไปทางนั้น 
 เสนทางที่เขาใหเดิน คือ ทางสายกลาง ทางคือ ดวงมรรค ไดแกดวงธรรมตาง ๆ สายกลาง
อยูตรงกลางดวงธรรม ก็คือ ตรงจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรมนั้น สายที่เขาหามเดินคือ นอก ใน 

ซาย ขวา หนา หลัง บน ลาง หัวตอกาย เสนทางที่จะเดินไดเปนทางเสนเดียวเทานั้น ไมมีสอง ไมมีสาม เปน

เอกายนมรรค เปนทางเอก 
 กิริยาที่ใจเดิน คือ กิริยาหยุด ถาใจหยุดคือ ใจเดิน ถาไมหยุด แปลวา ใจไมเดิน 
 จุดหมายที่ใจไปสู คือ มรรคผลนิพพาน อยางไรจึงเรียกวามรรคผลนิพพาน เร่ืองนี้ตองเรียนวิชา

ธรรมกายตั้งแตความรูเบื้องตนจนความรูชั้นสูง แลวจะทราบเอง 
 สรุปแลว “ผิดศูนยผิดทาง ไมเขากลางออกนอก” ก็คือ ต้ังตนถูก เดินวิชาถูก นี่คือสูตรสําเร็จ 



 ๒๕

๗.  ขุดบอหลอธารา ขุดต้ืน ๆ น้ําบม ี
  ขุดถึงที่น้ําจึงไหล   (สํานวนหนึ่ง) 

 ขุดบอหลอธาราใหอุตสาหขุดรํ่าไป 
 ขุดต้ืน ๆ น้ําบมี ขุดถึงที่น้ําจึงไหล (สํานวนหนึ่ง) 

 
 ในการทําความเพียรใหเห็นธรรมกายนั้น ตองตั้งใจฝก ตองบากบั่น ตองมีมานะอดทน หลวงพอทาน

เลาวา หลวงพอเองถึงกับสละชีวิต จึงไดเห็นธรรมกาย เห็นพวกเราทอถอยตอการฝก ทานก็ใหคติวา 

การทําความเพียรนั้น เหมือนกับการขุดบอเพื่อจะหาน้ํามาใช หากขุดกันแตผิวดินคือ ขุดต้ืน ๆ     
ก็จะไมถึงตาน้ํา  เมื่อไมถึงตาน้ําเราจะไมไดน้ําใช ทานใหขุดลึกๆ จึงจะถึงน้ํา  ขุดต้ืน ๆ ก็คือ        

ทําความเพียรนอยไป ทานใหขุดลึก ๆ คือ ทําความเพียรใหมาก ความสําเร็จจะเกิดขึ้น ไมวันใด    
ก็วันใด 
 หลวงพออธิบายวา ในการทําความเพียร จะตองไมใหมีเร่ืองกังวลใจ ใหเอาใจนึกดูดวงนิมิตในทองเรา

แลวบริกรรมใจวา สัมมา อะระหัง เร่ือยไป ในอิริยาบถ ๔ คือ นั่ง นอน ยืน เดิน แมจะนอนก็ใหภาวนาจน

หลับไปเอาจริงแบบนี้ทําเปนทุกคน ไมใชนึกสนุกขึ้นมาก็ฝกหนหนึ่ง อยางนี้ทําไมเปนแนนอน ขอสําคัญ 

จะตองจํากัดอารมณตัวเอง ทานใหเอาใจจดจอแตเรื่องใหใจหยุดเพียงสถานเดียว หากใจเรายังรับ

อารมณอ่ืนอยู เชน ฟงเพลง อยากไปเที่ยว เอาเรื่องการงานมาคิด ติดละครโทรทัศน อยางนี้อารมณยัง       

ไมเปนหนึ่ง ยังฟุงซานเรื่องอื่นมาก โอกาสที่จะทําเปน ดูจะยาก ความรูใดที่เคยอานหรือเคยไดยินหรือ      

เคยเรียน อยาเอาความรูนั้นเขามาประหวัดใจเปนอันขาด สลัดเรื่องเหลานั้นออกจากใจไปกอน หากสลัด

ไมไดก็ยากที่จะทําเปน ทานใหกําหนดสภาพใจเปนเด็กนอย ไมใชใจผูใหญ ไมตองการเหตุผลอะไรแลวก็จะ

ทําเปน เร่ืองการฝกเบื้องตนนี้ ใหทานอานหนังสือ “เทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือวิปสสนาจารย) 

จะเปนประโยชนในการฝกมาก หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่ออุปการะแกวิปสสนาจารยโดยตรง เหมาะสําหรับ

เกจิอาจารยและวิทยากรที่จะไปสอนวิชาธรรมกายหลักสูตรเบื้องตน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖

๘. รักษรางพอสรางราย  รอดตน 
   ยอดเยี่ยม“ธรรมกาย”ผล ผองแผว 

   เลอเลิศกศุล   ใดอ่ืน 
   เชิญทานถือเอาแกว  กองหลา เรืองสกล 
 
 บทประพันธของหลวงพอบทนี้ มีถอยคําบางคําที่เราตองทําความเขาใจ เชน “รักษ” ก็คือรักษา 

“สราง” แปลวา ทุเลา สรางไข แปลวาทุเลาจากไข สรางโศก แปลวา คลายจากโศก “กอง” แปลวางาม  

แปลวาสวาง “หลา” แปลวา โลก, แผนดิน “สกล” แปลวา ทั่วโลก เปนตน เวลาเราแปลเอาความคือ   

เอาความหมาย วาบทประพันธนี้หลวงพอสอนอะไร ตองการเพียงแคนั้น หากถอดคําประพันธออกมาแลว 

จะไดความดังนี้ 
 การจะเอาตัวรอดไดนั้น จะตองเปนธรรมกาย ธรรมกายใหผลประเสริฐแกผูปฏิบัติ        
เปนยอดกุศล ไมมีบุญกุศลใดเทียมเทียบไดเลย เชิญทานทั้งปวงเอาธรรมกายนี้เปนประทีปสอง
โลกใหสวางเถิด 
 เคยไดยินหลวงพอเทศน ทานบอกวา การบําเพ็ญภาวนา จนถึงขั้นเห็นดวงธรรมในทองเรา 
เพียงชั่วไกกระพือปก ชางกระดิกหู งูแลบลิ้น ไมมีกุศลใดในโลกสูไดเลย แมจะสรางวัดรอยหลัง
พันหลังก็สูไมได  ไมมีกุศลใดสูไดทั้งนั้น ทานอธิบายวา กุศลที่เกิดจากการบําเพ็ญภาวนานี้ออกนอก    

ภพได แตกุศลกอสรางทางวัตถุออกนอกภพไมได ขอใหเราทําความเพียรใหใจใสใจสวาง ตามคําสอนของ

องคพระศาสดาที่วา “สจิต ตปริโยทปนํ” ซึ่งแปลวา ทําใจใหใส เมื่อสํารวมใจที่ศูนยกลางกายไดแลว 

ประคองใหใส ประคองใหหยุด ในที่สุดก็เห็นดวงธรรมและเห็นธรรมกายในที่สุด นี่คือความหมายของ       

คําสอนที่วา ทําใจใหใส ก็คือดังกลาวนี้ 
 และเมื่อเราเปนธรรมกายแลว ไมวาอะไร จะดีขึ้นทั้งหมด ชีวิตจิตใจเราดีขึ้นกวาเดิม 
 หากมีโรคประจําตัว โรคนั้นจะพลันหาย เคยมีโมโหโทโส อารมณรายนั้นจะหมดไป เคยผลุนผลัน

ทันดวนตัดสินใจจนกิจการรานคาเสียหาย จะกลายเปนคนรอบคอบใครครวญ กิจการคาจะดีข้ึน เคยนอน

ฝนราย  จะกลายเปนมีมงคล นี่ คืออานิสงสเบื้องตน  หากมีความประสงคจะแจงนิพพาน  ก็เ รียน              

วิชาธรรมกายชั้นสูงตอไป 
 หลักสูตรวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร ขาพเจาทําไวตอนรับทานผูมีบุญแลว หากมีความประสงค

อยากไดตําราของขาพเจา โปรดติดตอดังนี้ 
 ๑. ชมรมเผยแพรวิชาธรรมกาย หากหนังสือของชมรมหมด โปรดติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง 
 ๒. โรงพิมพเลี่ยงเชียง    ถนนประชาอุทิศ ซอย ๔๕ ราษฎรบูรณะ กทม. ๑๐๑๔๐โทร (๐๒) ๘๗๒๕-๙๗๕-๙ 

      (คุณถนอมศักดิ์ จงพิพัฒนยิ่ง)    
 



 ๒๗

 
๙. เห็น    ใดฤามาตรแมน ธรรมกาย 

    จํา    สนิทนิมิตหมาย มั่นแท 
    คิด    ทําเถิดหญิงชาย ชูชวย ตนแฮ 
    รู       ยิ่งเบญจขันธแท แตลวนอนิจจัง 
 
 คํากลอนนี้ คือเร่ือง เห็น จํา คิด รู นั่นก็คือเร่ืองของใจ ใจก็คือ เห็น จํา คิด รู หลวงพอทานสอนวา 

ใหเอา เห็น จํา คิด รู มารวมกันใหเปนจุดเดียวกัน เอาไปตั้งมั่นที่ศูนยกลางกายตัวเราเอง แลวบังคับใหหยุด 

อยาปลอยใหเห็น จํา คิด รู พรากจากกันเปนอันขาดทีเดียว เห็น จํา คิด รู เมื่อบังคับใหหยุดแลว จะเห็น

ธรรมทันที ถายังไมหยุด ก็ยังไมเห็น หยุดเมื่อไร เห็นธรรมเมื่อนั้น 
 ธรรมที่วานี้ ในเบื้องตนเห็นเปนดวงใส โตเทาฟองไขแดงของไก คร้ันเอาใจจรดอยูกับดวงใสนี้        

ใหมั่นคงแลว เราจะเห็นธรรมในลําดับตอไป คือ เห็นกายธรรม เปนพระพุทธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูม       

กายธรรมที่วานี้คือ ธรรมกาย อันเปนกายวิเศษ เมื่อเห็นไดเมื่อเขาถึงได จะชวยใหเราพนทุกขพันภัยเปน

อเนกประการ 
 ที่เราไดยินวา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” นั้น ก็คืออยางที่กลาวนี้ 
 หลวงพอทานสอนวา “เห็นใดฤามาตรแมนธรรมกาย” คือ ไมมีอะไรเลิศเลอไปกวาการเห็น

ธรรมกายอีกแลว “จําสนิทนิมิตหมาย มั่นแท” ก็คือวา การฝกใจใหเปนธรรมกายนั้น หลวงพอทานสอน

ใหกําหนดดวงนิมิตขึ้นกอน เพราะการที่จะทําใจใหหยุดนั้น ทําไดยาก ตองมีวิธีการ ๒ อยางประกอบกัน     

คือ กําหนดดวงนิมิตขึ้นกอน เปนการนึกขึ้นโดยใจ คือ นึกเห็นดวงเพชรใสที่เจียระไนแลว เปนดวงกลมโตเทา

แกวตา เอาดวงเพชรใสนี้ไปต้ังไวที่ศูนยกลางกาย นี่เปนวิธีการที่หนึ่ง และประกอบดวยวิธีการที่สอง คือ     

เอาใจจรดนิ่งลงไปที่ดวงนิมิตนั้น แลวบริกรรมในใจดวยคาถาวา สัมมา อะระหัง บริกรรมเร่ือยไป            

จนในที่สุดเกิดสภาพใจหยุดใจนิ่ง ดวงนิมิตเพชรใสจะหายไป แลวเราจะเห็นดวงธรรมในทองของเรา        

เปนดวงขาวใสบริสุทธิ์ แปลวา เราเห็นดวงธรรมเบื้องตนแลว ตอไปเราก็เอาใจจรดนิ่งกลางดวงธรรมที่เรา

เห็นนั้น แลวเราก็จะเห็นธรรมกายตอไป ความยากของการฝกอยูที่การกําหนดดวงนิมิต หลวงพอจึงกาํชบัวา 

จําสนิทนิมิตหมายมั่นแท 
 “คิดทาํเถิดหญิงชายชูชวยตนแฮ” ก็คือ หลวงพอทานชักชวนใหฝกแตบัดนี้ ใหคิดรีบเรียนรีบฝก

ต้ังแตวันนี้ทีเดียว อยารอไววันพรุงนี้ เพราะวันพรุงนี้เราอาจตายไปกอนก็ได ไมมีอะไรแนนอน ที่แนนอนคือ 

วันนี้ ใหเรียนเดี๋ยวนี้ 
 “รูยิ่งเบญจขันธแทแตลวนอนิจจัง” เมื่อเปนธรรมกายแลว ใหเรงฝกเรงเรียนความรูชั้นสูงตอไป 

พระบรมศาสดาทรงเรียนอยางไร เราก็เรียนอยางนั้น ขอบขายของความรูวิชาธรรมกายนั้นกวางขวาง 

ละเอียด ลึกซึ้ง หลวงพอทานเขียนเปนตําราไว ๓ เลม คือ 
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๑. ทางมรรคผล ๑๘ กาย เลมนี้เปนเลมเบื้องตน ทุกคนตองเรียนได 
๒. คูมือสมภาร เปนความรูชั้นสูง มี ๑๕ บท หากรวมบทภาคผูเลี้ยงเขาดวย เปน ๓๐ บท 
๓. วิชชามรรคผลพิสดาร เปนความรูชั้นสูง มี ๔๖ บท 
ขาพเจาไดพัฒนาวิชาธรรมกายใหงายตอการเรียนของคนรุนใหม มคีวามประสงคใหวชิาธรรมกายงาย 

ใหทุกคนเรียนได ใหเปนสากล ไมเจาะจงเฉพาะผูมีบารมีธรรมเทานั้น ทุกคนตองเรียนได ทุกคนตองฝกได 
หนังสือวิชาธรรมกายของหลวงพอทั้ง ๓ เลม เมื่อไดมาขยายความใหงาย แลวทําแนวเดินวิชาแลว 

เปนดังนี้ 
๑. เลมทางมรรคผล ๑๘ กาย ใหชื่อในเลมใหมวา “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือ

ธรรมกาย”  
๒. เลมคูมือสมภาร  ใหชื่อเลมใหมวา  “แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภาร  ของหลวงพอ              

วัดปากน้ํา”  
๓. เลมวิชชามรรคผลพิสดาร ใหชื่อใหมวา “แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอ

วัดปากน้ํา”  
เหตุผลที่นําหนังสือวิชาธรรมกายของหลวงพอมาขยายความและทําแนวเดินวิชา เกิดจาก

ประสบการณที่ขาพเจาเผยแพรวิชาธรรมกายในตางจังหวัด สมัยที่ขาพเจามีตําแหนงราชการเปน

ศึกษาธิการอําเภอ พระสงฆในจังหวัดตาง ๆ มักเชิญขาพเจาไปเปนวิทยากรสอนวิชาธรรมกาย สวนใหญ

เปนงานปริวาสกรรม มักจะมีพระสงฆมารวมกันมาก ๆ เจาสํานักมักจัดใหมีการฝกภาวนา หนาที่สอน

ภาวนาเปนหนาที่ของขาพเจา ขาพเจาไดนําหนังสือ ๑๘ กายของหลวงพอไปถวาย แลวก็ติดตามดูวาจะ

เกิดผลอะไรบาง เทาที่ไดฟงมา พระทานบนวา หนังสือเลมนี้บอกแตหลักการ ไมบอกแนวปฏิบัติ จึงยาก     

ตอการฝก อานตําราแลวก็วาทําได คร้ันหลับตาเดินวิชาแลว กลับเปนวาทําไมไดตามตํารา คําวิจารณนี้ได

ยินมานานแลว 
แมไดยิน แตก็ไมอาจแกปญหาได เพียงแตรับฟงไวเทานั้น 
เปนอันวา เมื่อทานใดเห็นดวงธรรม การเดินวิชา ๑๘ กาย เราจะตองบอกวิชาเองทั้งหมด วิทยากร

เหนื่อยมาก บางครั้งตองตอวิชาคราวละ ๑๐๐ ราย วิทยากรแทบไมไดพักเลย เพราะการสอนกันทีละ

ข้ันตอนไปทีเดียว ก็เลมเบื้องตน มีปญหาถึงขนาดนี้ แลวเลมวิชาธรรมกายชั้นสูง จะมีปญหาขนาดไหน 
นี่คือที่มาของการเรียนขยายความและทําแนวเดินวิชาธรรมกาย คร้ันทําแนวปฏิบัติแลว ก็งาย     

ตอการเดินวิชา ใคร ๆ อานก็เขาใจ บัดนี้ หนังสือทั้ง ๓ เลมพิมพออกสูตลาดแลว ขอเชิญทานติดตาม 
เมื่อเราเรียนสูงขึ้นไปแลว เราก็เห็น ดวงเห็น ดวงจํา ดวงคิด ดวงรู นั่นคือเราไดเห็น รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเรียกวา เบญจขันธ รูปคือกาย เวทนาคือเห็น สัญญาคือจํา สังขารคือคิด 

วิญญาณคือรู พูดอยางเขาใจงายก็คือ กายกับใจเปนทุกข เพราะมารเขาเอาทุกขและสมุทัยมาใสไว         

สัตวโลกจึงแก เจ็บ ตาย รูเห็นไดดวยรูญาณของธรรมกาย เทานั้น จะรูเห็นโดยวิธีอ่ืนไมมี 
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ที่เราไดยินเขาพูดกันวา เบญจขันธเปนทุกข นั่นคือ การรูตามตํารา แตเรายังไมเห็นกับตา 
จะเห็นไดก็ตองฝกใจใหเปนธรรมกาย เพราะรูญาณของธรรมกายสามารถเห็นอริยสัจไดไมมี      
วิธีอ่ืนเลย 

 
คําประพันธของหลวงพอบทนี้สําคัญมาก 

 

 ขอใหทานทองจําใหได เพราะมีความสําคัญสุดยอด ที่วาสําคัญ ก็คือ เร่ืองธรรมกายนั้น เปนธรรมวิเศษ

ที่พระพุทธองคทรงเห็นในวันวิสาขบูชา พูดอยางถอยคําทางพระก็วา เปนธรรมวิเศษที่พระพุทธองคทรง    

ตรัสรูในวันวิสาขบูชาหลังจากที่ทรงทําความเพียรมา ๖ ป หลังจากที่ทรงเห็นธรรมกายแลว ธรรมกายของ

พระองคก็บอกปฎก ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ตามที่เราศึกษาเลาเรียนปฎกนั้นในทุกวันนี้ ไมวาใครเมื่อตรัสรูแลว 

ถือวามีฐานะเปนพระพุทธเจา ก็ตองบัญญัติพระไตรปฎกอยางนี้ทั้งนั้น 

 เร่ืองที่เราตองพูดกันในวันนี้ ก็คือ วิชาธรรมกายนี้มารเขาหวง เพราะหากใครไดเขาถึงไดเห็น 

ยอมจะมีรูมีญาณไปเห็นวิชาของมารเขา วาเขาขมเหงสัตวโลกอยางไร เร่ิมต้ังแตทําใหเรา แก เจ็บ ตาย 

เกิดวิบัติ ขาวยากของแพง สารพัดเรื่องที่เขาจะทํา โดยไมมีใครไปรูเห็นวิธีการ ของเขา วิชาธรรมกายนี้เปน

ส่ือสําคัญที่จะตอรูสองญาณใหเราไปรูเห็นความลี้ลับความเรนลับที่อยูของมาร วาเขาอยูกันอยางไร          

ไปรูเห็นวิชาที่เขาทําไวเพื่อขมเหงรังแกสัตวโลก เขาจึงดับวิชาธรรมกายโดยเร็วพลัน เมื่อพระบรมศาสดา

เขานิพพานไดไมนาน วิชาธรรมกายก็ดับสูญ ไมมีพระสงฆปฏิบัติสืบตอ ทําใหมรรคผลนิพพาน
ขาดตอนมาแตบัดนั้น ใหสังเกตดูพระไตรปฎก จะมีเร่ืองวิชาธรรมกายอยูบาง ดูวาเล็กนอยเหลือเกิน     

แตวิชาของมารมีเต็มเมือง เชน ไสยศาสตร เวทมนตรคาถา เลนแรแปรธาตุ เปนตน 
 เปนโชคดีของชาวโลก ที่หลวงพอวัดปากน้ํามาเกิด คนวิชาธรรมกายมาไดอีกครั้งหนึ่ง เราตอง

ชวยกันรักษา ชวยกันอนุรักษ ชวยกันเรียน โดยเฉพาะตําราวิชาธรรมกายของหลวงพอ ๓ เลม ที่กลาวแลวนั้น 

ตองเรียนกันใหได ไมวาใครทั้งนั้น หากไมเปนวิชาธรรมกายแลว มรรคผลนิพพานไกลสุดเอื้อม พูดตรงแลว 

พูดสั้นแตไดความ 
 เกิดมาชาตินี้ ไมวาใครทั้งนั้น หากไมเปนธรรมกายแลว ไมมีประโยชนเลย ถึงจะรวยลนฟา ถึงจะมี

อํานาจลนโลก ดูวามีประโยชนนอยนัก เพราะไมเห็นของจริง อํานาจก็ดี ความรวยก็ดี ติดตัวไปในวันตาย

ไมไดทั้งนั้น แตธรรมกายติดตัวเราในทุกโอกาสและทุกสถานะ ชวยเราไดทุกโอกาสและทุกสถานะ 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐

 ๑๐.  ดวยความหมั่นมั่นใจไมประมาท รักษาอาตมขมใจไวเปนศรี 
  ผูฉลาดอาจตั้งหลักพํานักดี  อันหวงน้ําไมมีมารังควาน 
 
 เปนคติธรรมของหลวงพอ หลังจากที่หลวงพอเปนธรรมกายแลว หลวงพอก็เรียนวิชาธรรมกาย

เร่ือยมา เราทราบตรงกันแลววา ธรรมกายคือ ตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย อีกนัยหนึ่งก็คือ ธรรมกายคือ 

พระรัตนตรัย พระรัตนตรัยคือธรรมกาย  วิชาธรรมกายคือวิชาที่วาดวยพระรัตนตรัย พระรัตนตรัยทรงศึกษา

เลาเรียนอยางไร เราก็เรียนอยานั้น อยูที่วาเราจะเรียนไดมากหรือนอยเทานั้น แตการจะเรียนไดเราตองเปน

ธรรมกายกอน ถาไมเปนธรรมกายแลว เรียนไมไดเลย ความยากอยูตรงนี้ คือ ตองเปนธรรมกายจึงจะเรียน

ไดนั่นเอง 
 หลังจากที่หลวงพอเปนธรรมกายแลว หลวงพอก็เรียนวิชาธรรมกายเรื่อยมา คือหลับตาเรียน       

การเรียนวิชาการทางโลกใชวิธีลืมตาเรียน แตการเรียนทางธรรมตองหลับตาเรียน คือ เขานิโรธคนควา

เร่ือยไป จะเปนหลักสูตรอะไรก็ไมทราบ หลวงพอทานแตงคําประพันธมีขอความวา 
  

 “ดวยความหมั่นมั่นใจไมประมาท  รักษาอาตมขมใจไวเปนศรี   
 ผูฉลาดอาจตั้งหลักพํานักดี   อันหวงน้ําไมมีมารังควาน” 
  

 คําประพันธนี้ถอดออกมาแลว ไดความวา ตัวเรานี้ขยันหมั่นเพียรแลว พบวาการรักษาคนนั้น
ตองสํารวมใจจึงจะขึ้นชื่อวาประเสริฐ จึงจะชื่อวาไมประมาท การสํารวมใจนั้นทําใหยิ่งแลว จะเกิด
ความมั่นคงเปนหลักฐานปราการทีเดียว ทําไดอยางนี้กิเลสที่ชื่อวาหวงน้ํา ๔ หรือ โอฆะ ๔ จะไมมา
รังควาญ ใครทําไดอยางนี้ เรียกวา คนฉลาด 
 ขมใจก็คือ สํารวมใจ ตามแนวการฝกวิชาธรรมกาย 
 ต้ังหลัก คือ เอาใจตั้งที่ศูนยกลางกาย เกิดพํานักคือ เกิดหลักฐานมั่นคง หรือเกิดปราการมั่นคง      

ก็ตอเมื่อเปนธรรมกายแลว หากยังไมเปนธรรมกายแปลวา ยังไมเกิดพํานัก คร้ันเมื่อเกิดพํานักแลวจึงจะเห็น 

หวงน้ํา ๔ หรือโอฆะ ๔ ไดแก กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา นั่นคือเรียนวิชาธรรมกายจนมั่นคงแลว ทานวา

กามตัณหาก็ดี การเวียนวายตายเกิดก็ดี ความคิดผิดก็ดี และความเขลาก็ดี จะไมมีในเราอีกตอไป นั่นคือ 

ยอมหางจากกาม ส้ินสุดแหงการเวียนวาย หมดจากทิฏฐิมานะ ยอมแจงในธรรม 
 สรุปแลว เปนธรรมกายแลวดีดวยประการทั้งปวง ในทํานองเดียวกัน หากไมเปนธรรมกาย      

ก็ไมดี ไมดีอยางไร ขณะนี้มีขาวเปนที่รูกันทั่ว จากการเสนอขาวของโทรทัศน ขาวแรกคือ ลูกไดรับการศึกษา

สูงฆาพอของตัวเอง ขาวที่สองคือ ขาวบิดาขมขืนลูกนอยของตนอายุเพียง ๔ ขวบ จนลูกถึงแกความตาย 

หากเราคิดกันวา ถาใหเขาฝกวิชาธรรมกาย จนเขาเห็นดวงธรรมเบื้องตน เอาแคนี้กอน ถาคุณที่จบปริญญาโท

ตางประเทศคนนั้นและคุณผูเปนบิดา ซึ่งเปนขาวนั้น ถาไดเรียนวิชาธรรมกาย จนถึงขั้นเห็นดวงธรรม ถามวา

เขาจะฆาพอไหม และคุณบิดาที่ขมขืนลูกนอยของเขา จะกระทําบาปเชนนั้นหรือไม 



 ๓๑

 นี่ คือประเด็น  แนนอน  ถาเขาเห็นดวงธรรมใส  ยอมเกิดคุณธรรมทันใด  ๒  ประการ  คือ                

หิริและโอตตัปปะ คือ กลัวตอบาป และละอายตอบาป เขายอมไมทําบาป และหากเขาเพียรพยายาม

ตอไปจนถึงขั้นเห็นธรรมกาย จิตใจของเขาก็จะเจริญไปในทางที่ดี นี่คืออานิสงสของวิชาธรรมกายใน

เบื้องตน อานิสงสอยางสูงนั้น สุดที่จะประมาณได 
 บัดนี้ เราทราบชัดแลววา หลวงพอไดใหทรัพยประเสริฐแกโลกไวแลว คือ วิชาธรรมกาย ๓ หลักสูตร 
 ความรูอีกอยางเราทราบตรงกัน คือเกิดสภาพใจต่ําในสังคมบานเราแลว “บงบอกวาการศึกษา
สูงไมชวยใหสภาพใจสูงตามความรู” เราควรเอาความรูวิชาธรรมกายเบื้องตนไปสอนในสถานศึกษา   

ทุกสังกัด แมในภาคเอกชนคือ บริษัท หางราน องคกรตาง ๆ ตองเรียนกันหมด เพื่อเปนการยกสภาพจิตใจ 

ผูสอนควรเปนพระสงฆ สอนแลวก็ตองมีการวัดผล พระสงฆจะอางวาสอนไมได เพราะไมมีความรู อางอยา

นั้นไดอยางไร เพราะเรามีหนาที่ตอสังคม เร่ืองของความรูจะยากอะไร ก็เรียนกันใหรู เรียนกันใหทําได      

แลวเราก็จะทํางานได ไมเห็นจะมีปญหาอะไร ตําราเราก็มีให คิดกันเถิด ทํากันเถิด สังคมเราวุนวายลงทุกวัน 
วิชาธรรมกายเทานั้นที่จะชวยได 
 พูดไปพูดมา ก็จะมาถึงปญหางานสรางวิทยากร ไมมีปญหา เพราะเรามีตําราใหแลว 

 
 

๑๑.  พายเถอะนะเจาพาย  ตลาดจะวาย สายบัวจะเนา 
โซไมแก กุญแจไมไข  จะไปกันไดอยางไรละเจา 

 
 หลวงพอเปนคนอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภูมิประเทศของทองที่อําเภอสองพี่นองนั้น 

เมื่อถึงฤดูน้ําทวม เราใชเรือเปนพาหนะ คือ ใชเรือพาย เรือจึงไปถึงจุดหมาย เมื่อหมดธุระแลว ตองเอาเรือ

มาเก็บ วิธีเก็บเรือ ตองใชกุญแจดวย เพื่อปองกันขโมย นี่คือลักษณะการสัญจรไปมาในสมัยที่หลวงพอใช

ชีวิตฆราวาสที่บานเกิดของทาน 
 คร้ันหลวงพอบวชเปนพระ ภาพชีวิตก็ยังติดตาติดใจหลวงพออยู โยงมาถึงการปฏิบัติธรรมของทาน 

ทานเอาภาพพจนแหงชีวิตมาเปรียบเทียบเปนคํากลอนตามที่ยกมานั้น 
 ประโยคที่วา “พายเถอะนะเจาพาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเนา” คือ เมื่อเราลงเรือแลว ใหรีบพาย 

จะไดไปถึงจุดหมายเร็ว ๆ หากลาชา เมื่อเราไปถึงตลาด จะซื้อของไมได เพราะตลาดวาย คือ แมคาเขา    

เก็บสินคาหมดแลว เราซื้ออะไรไมไดแลว สายบัวที่เรามีไป ต้ังใจจะเอาไปขาย เห็นจะขายไมไดเสียแลว     

มันเนามาตามทางแลว เพราะเราไมเรงพายเรือเปนเหตุ แปลวาทุกอยางเสียการหมด ซื้อของไมได         

แถมสินคาของเราก็เนาเสีย เพราะความลาชานั่นเอง 
 
 
 



 ๓๒

 นี่คือ ความหมายทางภาษา แตความหมายที่หลวงพอตองการก็คือ สอนใหรีบปฏิบัติธรรม    
เมื่อมีความตั้งใจแลวใหรีบปฏิบัติ อยาผัดวันประกันพรุง จะรอเมื่อนั้นเมื่อนี้ จะเสียโอกาส สุขภาพ
รางกายยังพอทําได ก็นาจะรีบทํา หากเกิดความชรา เราจะทําไดนอย เพราะสุขภาพรางกายไม
อํานวยเสียแลว 
 ประโยคที่วา “โซไมแก กุญแจไมไข จะไปกันไดอยางไรละเจา” เราตั้งใจจะไปกันแลว เอาเขาจริง 

โซเรือยังไมไดแก แมกุญแจเรือก็ยังไมไข ที่วาเราจะไปไหนกันนั้น เปนอันระงับ เพราะไมมีความพรอมอะไรเลย 
 นี่คือ ความหมายทางภาษา แตความหมายของหลวงพอ ทานตองการใหเรามีความพรอม    
เมื่อจะทําอะไร ตองเตรียมอะไรใหพรอม หากไมพรอมแลว เราทําอะไรไมไดทั้งนั้น 
 หลวงพอของเรามีประวัติวา ทานปรารภจะบวช แตบวชไมไดเพราะหวงมารดา จึงขจัดความหวงทั้งปวง 

ดวยการที่หลวงพอรีบทําการคา เพื่อใหมารดาของทานมีเงินใชตลอดชีวิต คร้ันมารดาของหลวงพอมีเงิน

กอนใหญแลว หลวงพอบวชทันที คราวนี้ไมมีหวงแลว เพราะแกโซเรือแลว ไขกุญแจเรือแลว ความหวง      

ทั้งปวงและความกังวลทั้งปวงเปนขาศึกตอการปฏิบัติธรรม 
 สรุปคติชีวิตของหลวงพอบทนี้วา การเดินทางสรางบารมีนั้น ตองรีบทํา ตองวางแผนวาจะทําอะไร 

เตรียมการใหเสร็จทุกเรื่อง มิฉะนั้นงานสรางบารมีดําเนินไปไมตลอด เราก็เห็นหลวงพี่มาหลายรูป ที่

บวชอยูแตตองสึกออกมา ทั้งที่ทานทําหนาที่ทางศาสนาไดเปนที่ประทับใจเรา เราพอใจในฝมือของทาน   

ทานก็รับใชพระศาสนาไมไดนาน 
 บางคนมาคิดบวชเอาตอนแก เราทํากิจศาสนาไหวไหม เราทํากิจธุระลุลวงไหม เพราะเราเปนคนแก 

มาคิดเรียนภาวนาเอาตอนแก ใจของคนแกดัดยาก ไมเหมือนใจของเด็ก ใจของเด็กดัดงายกวามาก ขาพเจา

เคยฝกนักเรียนหญิงชั้น ม.๖ จํานวน ๒๐๐ คน ใหเจริญภาวนาวิชาธรรมกาย เพียง ๒ คืน นักเรียนฝกไดยก

ชั้น จึงไดขอคิดวา อยาไปทําอะไรในตอนที่เราอายุมากเลย เพราะตลาดวายแลว สายบัวเนาแลว จริงอยางที่

หลวงพอทานวา โอกาสไมใหแลว รางกายไมเอากับเราแลว สภาพใจของคนที่มีอายุกรานมาก ยากตอการดัด 

ไมเหมือนใจของเด็ก สภาพใจของเด็กดัดไดงายกวามาก 
 อีกความหมายหนึ่งของคํา “ตลาดวาย” ก็คือ ในขณะที่มีครูอาจารยที่จะสอนใหได ควรจะรีบเรียน 

รีบกระวีกระวาด หากไมมีครู ไมมีอาจารย เกิดนึกอยากจะเรียนเอาตอนนั้น นี่ก็เขาลักษณะตลาดวาย

เหมือนกัน 
 หลวงพอของมีอะไรแปลกอยูอยางหนึ่ง คือจะพูดอะไร มักเปนปริศนา เราตองตีความเสมอไป     

เชน “พายเถอะนะเจาพาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเนา” หมายความวา จะทําอะไรก็จงรีบทํา        

หากลาชาก็จะเสียขาวเสียของ “โซแมแก กุญแจไมไข แลวจะไปไดอยางไรละเจา” หมายความวา 

เมื่อดูไปแลว พวกเราไมมีอะไรพรอมเลย แลวเราจะไปเอามรรคผลนิพพานที่ไหนกัน คือ หลวงพอทานเตือน 

เราจะเขาใจงาย ๆ อยางนี้ก็ได สุดแตวาเราจะเอาความหมายอยางไร คือ เรามีสิทธิตีความไดหลายอยาง 
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๑๒.  -  เกิดมา  วาจะมาหาแกว  พบแลวไมกํา  จะเกิดมาทําอะไร 
 -   สิ่งที่อยากเขาก็หลอก  สิ่งที่หยอกเขาก็ลวง  ทําใหจิตเปนหวงเปนใย 
 -  เลิกอยาก ลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธสามเรื่อยไป 
 -  เสร็จกจิสิบหก  ไมตกกันดาร  เรียกวานิพพานก็ได 
 
 คติธรรมของหลวงพอบทนี้ นับวาสําคัญมาก เพราะบอกวัตถุประสงคของการเกิด วาเกิดมา       

เพื่อวัตถุประสงคอะไร คือ บอกวา เกิดมาคราวนี้ จะมาทํางานอะไรนั่นเอง 
 ทานก็บอกชัดแลววา เกิดมาคราวนี้จะมาหาดวงแกว หลวงพอได ด้ันดนจนพบดวงแกว          

ตามความประสงคของทานแลว  ดวงแกวตามความหมายของหลวงพอคือ ดวงปฐมมรรค คือ               

วิชาธรรมกาย เมื่อพบแลว ตองเรียนคนควาใหจําเริญยิ่งขึ้นไป หากไมเรียนไมคนควากัน ก็ไมควรที่จะเกิด

มาเลย สรุปแลวเกิดมา ถือวาไมมีประโยชนในการเกิดมาเลยเพื่อคนควาวิชาธรรมกาย ทุมเทกันใหคลอดชีวิต

ไปเลย จึงจะเกิดผลคุมคาแกการมาเกิด 
 คราวนี้มาดูประโยคที่วา “สิ่งที่อยากเขาก็หลอก สิ่งที่หยอกเขาก็ลวง ทําใหจิตเปนหวงเปนใย” 

วาจะมีความหมายอยางไร ส่ิงที่อยากคืออะไร คือมรรคผลนิพพาน หลวงพออยากไดมรรคผลนิพพาน       

แตมรรคผลนิพพานไมใชจะไดงายอยางที่เราอยาก เพราะมีกิเลสหลอกอยู โดยที่กิเลสนั้นมันหลอกโดยที่เรา

ไมรูทัน คือ มันจะแสดงการหยอกดวยการทําเปนทีเลนทีจริง แตวาแฝงไวดวยการลวงทั้งนั้น การที่เราตอง

มาพบการหลอก การหยอก การลวง ของกิเลส นั้น ทําใหใจเราวกวนไมเดินหนา 
  “หลอก” ก็คือ ของหลอกของปลอม “ลวง” ก็คือลวงตา ไดคิดวาเปนจริง “หยอก” ก็คือ        

ทีเลนทีจริง เหมือนหมาหยอกไก พอไดทีหมาก็กัดไกตาย ตัวหลอก หยอก ลวง ก็คือ โลกธรรม ๘ ไดแก    

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข เสนทางแหงมรรคผลนิพพาน จะตองพบโลกธรรม ๘ 

เพราะจะสงผลใหใจไมด่ิงไปสูธรรม การที่ใจไมด่ิงนี่เอง คือ จิตเปนหวงเปนใย 
 คราวนี้มาดูประโยค “เลิกอยาก ลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธสามเรื่อยไป”       

วาจะมีความหมายอยางไร คราวนี้เราไมอยาก เมื่อไมอยากก็ไมมีอะไรมาหยอก ไมมีอะไรมาลวง ไมมีอะไร

มาหลอกทานใหออกจากกาม คือ ใหเวนจากการมีชีวิตระคนดวยกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 

นั่นคือ ควรเปนชีวิตถือบวช จึงจะเวนไดจริง แลวจะตองประพฤติใจใหเขาหลักของอริยมรรค ใหใจเดินเขา 

ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ในกายของเราเรื่อยไป (ขันธ ๓) 
 สุดทายมาถึงประโยคที่วา “เสร็จกิจสิบหก ไมตกกันดาร เรียกนิพพานก็ได” นั่นคือ เมื่อใจ

เดินเขาดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ในกายเรื่อยไปแลว ก็มาถึงหลักสูตรกิจโสฬส (คือ กิจ ๑๖) คือ       

กายธรรมพระโสดา กายธรรมพระสกิทาคา กายธรรมพระอนาคามี กายธรรมพระอรหัตต รวม ๔ กาย      

เห็นอริยสัจ ๔, กายหนึ่งเห็นได ๔, รวม ๔ กาย เห็นได ๑๖ เสร็จกิจโสฬส อยางนี้นิพพานเปนที่หวังได          

แตถาหารใจตกกันดาร คือ สภาพใจไมใส ก็ไมสามารถเห็นอริยสัจ ๔ คือ ไมผานหลักสูตรกิจ ๑๖ กรณีอยาง

นี้ ตองทําความเพียรกันตอไป 
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 สรุปแลว คติธรรมของหลวงพอบทนี้ เกี่ยวของดวยขอธรรมหลายบท เชน โลกธรรม ๘ ขันธ ๓ 

กามคุณ ๕ อริยสัจ ๔ โสฬส ๑๖ หากทานมีเวลาก็ลองอานดู ยากอยูเร่ืองหนึ่ง คือ อริยสัจ ๔ ใหทาน

ติดตามหนังสือ “แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา” เพราะพิมพออกสูตลาดแลว การ

เดินวิชาเพื่อดูอริยสัจ ๔ นั้นมีวิธีอยางไร และเรื่องกิจ ๑๖ หรือโสฬส ๑๖ นั้น ไมมีใครอธิบายได มีหลวงพอ

ของเราองคเดียวเทานั้นที่อธิบายได การคนมาอธิบาย ใคร ๆ ก็ทําได แตถามวาเดินวิชาอยางไร และทํา

อยางไรจึงเรียกกิจ ๑๖ ก็เห็นหลวงพอของเราเทานั้นที่อธิบายได และหลวงปูชั้ว โอภาโส อีกองคหนึ่ง ทาน

อธิบายได เพราะทานเรียนวิชาธรรมกายมากับหลวงพอ 
 
 

๑๓.  ประกอบเหต ุ  สังเกตผล 
   สนใจเถดิ   ประเสริฐนัก 
 
 สืบมาจากผลแหงการปฏิบัติธรรม หลวงพอเขาถึงวิชาธรรมกายระดับไหน เราก็ไมรูกับทาน         

แตเราเรียนตามหลวงพอมา หลวงพอสอนศิษยของทานวา “ประกอบเหตุ สังเกตผล สนใจเถิด 

ประเสริฐนัก”  
 เปนขอความสั้น แตยาก และเปนยาหมอใหญ เปนเรื่องครอบจักรวาล 
  

ความหมายเบื้องตนอันเปนความหมายทั่วไป 
 
 คือ เรื่องเหตุกับเรื่องผล สรุปแลว หากประกอบเหตุดี ก็ยอมไดรับผลดี ประกอบเหตุอยางไร       

ก็ไดรับผลอยางนั้น นี่คือ ความหมายที่เราเขาใจกันทั่ว ๆ ไป 
 เชน คนทําโจรกรรมตองไดรับโทษ เหตุคือ โจรกรรม ผลคือ รับโทษ คราวนี้เราคนเหตุใหละเอียดเขาไป 

ทําไมตองทําโจรกรรม เพราะโลภะเปนเหตุ ทําไมโลภะครอบงําเขาได เพราะใจของเขาสกปรก ทําไมใจเขา

สกปรก เพราะเขาไมทําใจใหใสตามคําสอนของพระศาสดา 
 ตามที่กลาวนี้ จะเห็นวา เหตุและผลมีความละเอียดเขาไปเรื่อย ๆ 
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ความหมายในทางธรรม 
 
 จับความมาแต “เย ธม มา เหตุป ปภวา เตสํ เหตํ ตถาคโต เตสฺจ โย นิโรโธ เอวํวาที มหาสมโณ” 

ธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตเจาทรงแสดงเหตุเกิดและเหตุดับแหงธรรมเหลานั้น 
 คําวา “เหตุ” ที่กลาวนี้ เปนของละเอียด มองดวยตาไมเห็น ตองมองโดยรูญาณของกายธรรม 

เหตุที่วานี้ กิเลสเขาไวในใจ จิต วิญญาณ ของสัตวโลก การที่สัตวโลกตองทุกขรอนกันอยู เปนเพราะเหตุ

ละเอียดที่วานี้ พระบรมศาสดาสอนใหเราไปดับเหตุเหลานั้น 
 ในการคนควาหาเหตุทางวิชาธรรมกาย  ตามที่หลวงพอทานสอนนั้น  เหตุมันอยู ลึก  คือ                  

อยูในละเอียดเขาไป ไมมีประมาณ ทานสอนใหเดินวิชาธรรมกายไปใหถึง เพื่อดับเหตุเหลานั้น หากดบัเหตทุี่

ทําใหเราเกิดทุกขไดและเหตุที่เกิดสมุทัยได เปนผลใหนิโรธและมรรคของเรามีกําลัง คือ เราจะไดรับความสุข 

ทานจึงสอนวา “ประกอบในเหตุ สังเกตในผล สนใจเขาเถิด ประเสริฐดีนัก”  
 แตโดยที่ “เหตุ” มีความละเอียดเขาไปไมมีประมาณนี้เอง ทานใหเราเดินวิชาธรรมกายละเอียด

เขาไป ละเอียดในละเอียดเขาไป เพื่อดับเหตุที่วานั้น แลวทานก็สอนวา “ประกอบที่ในเหตุ สังเกตดูในผล 

สนใจหนักเขาเถิด ประเสริฐยิ่งนัก”  
 คําวา “ประกอบเหตุ” หมายถึงการเดินวิชาธรรมกาย เพื่อสืบรูสืบญาณไปหาเหตุ วิธีเดิน        

วิชาธรรมกายมีอยางไร เราตองเรียน เพราะเปนความรูเฉพาะ ทั้งระดับเบื้องตน ชั้นกลาง และชั้นสูง       

ตําราวาดวยวิชาธรรมกาย ขาพเจาจัดพิมพออกสูตลาดไปมากแลว เชิญติดตามเพื่อไดศึกษากันตอไป 
 เรื่องของเหตุ คือเรื่องใหญ คือเรื่องครอบจักรวาล คือเรื่องกรุวิชาพิชัยสงคราม หากทาน

สนใจเดินวิชาแลว จะเห็นวา มารเขาสรางเหตุปกครองสัตวโลกไวมาก ขอใหทานเรียนตั้งแตหลักสูตร

เบื้องตน จนถึงหลักสูตรชั้นสูง ทานจะพบวา มารเขาสรางเหตุปกครองทั้งหมด ไมวาอะไรมารปกครองทั้งนั้น 

เราตองเรียนรู เพื่อจะไดแกไข การที่หลวงพอสอนวา “ประกอบเหตุ สังเกตผล สนใจเถิด ประเสริฐนัก” 

นี่คือ สอนตําราพิชัยสงครามแกเราแลว เราจะเรียนวิชาธรรมกายกันเล็กนอยไมไดแลว ขอใหทุมเท บากบั่น 

อุทิศ เรียนกันใหสุดยอดไปเลย หากทานสนใจจริงแลว ขาพเจาจะเปนเพื่อนในทางวิชาใหทาน ขอใหติดตอไปได 
 หากทานเรียนเพียงเล็กนอย ถือวาประมาท แมจะไดมรรคผลนิพพาน มารก็ยังไปรังควานเราได 

อยากรูเร่ืองราว ตองอานหนังสือปราบมาร ขาพเจาเขียนไปแลว จะไดทราบวา มารเขาไปรังควาญพระพุทธองค

ในนิพพานไดอยางไร ตองอานจึงจะรู หากไมอาน ก็ไมรูเร่ืองอะไร 
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๑๔.  ชีวิตของเราไมพอแกการปฏิบติัธรรม 
 
 “สวางแลวหรือ ทําไมสวางเร็วนัก ยังปฏิบัติธรรมไมไดแคไหนเลย ก็สวางเสียแลว เด๋ียวก็วัน

เด๋ียวก็คืน โอ ! ชีวิตของเราไมพอแกการปฏิบัติธรรม ชีวิตของเราสั้นนัก”  
 นี่คือ คําอุทานของหลวงพอ 
 อุบาสิกาถนอม อาสไวย เปนผูเลา วันหนึ่งคืนหนึ่งหลวงพอไมไดนอนเลย ใชเวลาจําวัดเพียง 

๒ ชั่วโมงเทานั้น ควบคุมการปฏิบัติธรรมตลอด พอทานสั่งวิชาเสร็จ ทานจะบอกวา ขอนอนหนอยหนึ่งแลว

ทานจะหลับทันที พวกเรานอนแลว แตไมหลับ เราอยากหลับแตไมหลับ ไมรูวาหลวงพอทานทําอยางไร   

หากทานปรารถนาจะหลับแลว เปนตองหลับไดทันทีทันใด 
 อุบาสิกาถนอม อาสไวย เลาดวยความภาคภูมิวา “หลวงพอเปนแบบอยางที่ดีทุกเรื่อง    
ทําวัตรเย็นทําวัตรเย็นและใหโอวาทพระเณร หลวงพอไมเคยขาดแมแตวันเดียว กอนเขาอุโบสถ
ตองปลงอาบัติทุกครั้งแลวเทศน พอเสร็จจากเทศน หลวงพอคุมวิชาพวกเรา กวดขันจนพวกเรา
กระดิกตัวไมไดเลย เอาจริงเอาจังตลอดเวลา ใครทําวิชาไดดีหลวงพอชมเชย หากใครตอบวิชา
ไมได หลวงพอจะใหแกตัว ๓ ครั้ง หาก ๓ ครั้งแลวยังไมไดอยูอีก ทานจะถามคนตอไป หลวงพอ
ทานถามปาปุกเรื่องตนหวารักษาชมพูทวีป ปาปุกไมตอบ บังเอิญหลวงพอมาถามฉัน ฉันก็ตอบ

หลวงพอตามที่ฉันเห็น ฉันเห็นอยางไรฉันก็พูดอยางนั้น บังเอิญแท ๆ ที่ตอบถูก หลวงพอชอบใจ”  
 พอพวกเรารูวา หลวงพอบันเทิงอารมณ ศิษยทั้งหลายมาขอเงินกันใหญ หลวงพอเซ็นใหทั้งนั้น    

เอาลายเซ็นไปเบิกเงินจากไวยาวัจกร คือ โยมประยูร สุนทารา วันนั้นโยมประยูร จายเงินไมนอย หากตอบ

ความรูวิชาธรรมกายถูกแลว วันนั้นตองไดเงินใช หากตอบความรูไมไดแลว หลวงพออารมณไมบันเทิง      

ไมพอใจในความพากเพียรของลูกศิษย 
 นี่คือประวัติมุมหนึ่ง ที่รุนครูอาจารยของเราศึกษาเลาเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงพอ 

 อีกองคหนึ่ง ที่นั่งหลับตาทําความเพียรทั้งคืน คือ หลวงปูชั้ว โอภาโส หลวงปูชั้วเปนคนบานเดยีวกบั

หลวงพอ เห็นทานที่ไหน ทานจะอยูในอิริยาบถเจริญภาวนาเสมอ เคยถามทาน ทานก็ตอบวา “คืนกับวัน
มันสั้นนัก ยังไมจุใจหลวงปู”  
 พูดถึงความหลังรุนเกจิอาจารย ขาพเจามีโอกาสดีมาก ที่ไดรูจักและไดรับความรูจากทาน          

เชน อุบาสิกาญาณี ศิริโวหาร คุณฉลวย สมบัติสุข แมชีทองสุข  สําแดงปน ทานเจาคุณภาวนาโกศลเถระ 

(พระมหาเจียก) สุดทายก็อุบาสิกาถนอม อาสไวย เกจิอาจารยเลานี้ เดนกันไปคนละอยาง มีความเกง       

ไมเหมือนกัน ทุกทานไมรังเกียจขาพเจา ทุกทานบอกความรูแกขาพเจา จนเรารับไมไหว เกินปญญาที่เราจะเรียน 

เราเรียนไมไหว มันยากไปหมด ยิ่งเรียนก็ยิ่งไมรู เหตุใดชีวิตของขาพเจาจะตองมาวนเวียนกับเกจิอาจารย

เหลานี้ ทั้งที่เราก็รับราชการ เรามีราชการที่ตองทํา แตชีวิตของผมจะตองโคจรมาพบเกจิอาจารยหัวกะทิ

ทั้งนั้น เหตุใดชีวิตของเราจะตองมาพบอยางนี้ 
 นี่คือประเด็น ถามตัวเองมานานแลว ถามแลวก็ตอบไมได 



 ๓๗

 เพิ่งตอบคําถามไดเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๗ นี่เอง 
 การไดพบเกจิอาจารยฝมือธรรมกายชั้นครูทั้งปวงนั้น ธาตุธรรมในนิพพานทานจัดคิวใหทั้งนั้น     

ทานเปนผูชักใยอยูเบื้องหลัง โดยที่เราไมรู เนื้อหาสาระก็คือ ตองการใหขาพเจาปราบมาร กอนที่จะปราบ 

ตองใหมาพบเกจิอาจารยผูเชี่ยวชาญวิชาธรรมกายเสียกอนเปนการปูพื้นฐานความรู เปนการมารูขอมูล

เบื้องตน เกจิอาจารยทานจะถายทอดวิชาอะไรและเรื่องราวอะไร เราก็รับฟงโดยดี จําความรูจําเรืองราว

เทาที่จะทําได 
 ที่ขาพเจาแปลกใจวา ทําไมเกจิอาจารยทานดีกับเราเหลือเกิน ก็เพิ่งทราบในตอนที่ทําวิชาปราบมาร 

 สุดทาย ขาพเจาก็รับเละ คือ ถูกธาตุธรรมทานใหทําวิชาปราบมาร ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนตนมา

ตราบเทาทุกวันนี้ เนื้อหาสาระงานปราบมารเปนอยางไรนั้น ขอใหทานอานหนังสือ ปราบมารภาค ๑-๒-๓ 

ซึ่งไดพิมพเผยแพรไปแลว หากทานอยากทราบเรื่องราว ปรดติดตามอาน 

 
 
  ๑๕.  ทางโลกก็เหลว ทางธรรมก็แหลกเหมือนแบกบอน  
 เหลือแต กิน นอน เที่ยว สามอันเทานั้นเอย 
 
 หลวงพอสอนวา เกิดมาแลวตองเอาดีใหได จะเอาดีทางโลกหรอืจะเอาดทีางธรรม ใหเลอืกเอา 
จะเอาดีทางโลก ก็ตองเรียนทางโลกใหเจนจบ เพื่อจะไดมีความรูไปทํางานใหแกโลก โลกจะไดเจริญ 
หากจะเอาดีทางธรรม ตองเปนธรรมกายจึงจะไดความ หากไมเปนธรรมกายแลว เอาดีไมได  
หลวงพอทานวาอยางนี้ 
 เอาดีทางโลกเราพอเขาใจ ตองเรียนความรูทางโลกใหจบปริญญา แลวเราก็ออกมารับราชการหรือ

ประกอบอาชีพสวนตัว ซึ่งเราก็เห็นไดทั่วไป ตําแหนงหนาที่ราชการก็เลื่อนขึ้น เงินเดือนก็เลื่อนขึ้น เราก็

ดํารงชีวิตอยูได การดําเนินชีวิตดวยการประกอบอาชีพสวนตัวก็เชนกัน กิจการขยายออกไป ผลกําไรก็มาก

ไปตามงาน เราก็ดํารงชีวิตอยูไดเชนเดียวกัน 
 แตการเอาดีทางธรรมตามความหมายของหลวงพอนั้น อธิบายยากเหลือเกิน หลวงพอทาน         

พูดอยางไรหรือ ถึงเราจะรักษาศีลฟงธรรมรอยวันพันป ก็เพื่อเปนอุปการะใหเขาถึงธรรมกาย      
แตเมื่อเราเขาถึงธรรมกายไมได แปลวา เราไมไดอะไรเทาไร ถึงเราจะบวชนานแสนนาน หากเรา
เขาถึงธรรมกายไมได การบวชของเรามีผลนอย หลวงพอทานวาอยางนี้ 
 เปาหมายทางธรรมของหลวงพอก็คือ การเปนธรรมกาย ตองเปนธรรมกายสถานเดียว จึงจะถือวา

เอาดีทางธรรมได เหตุผลก็คือ ไมเปนธรรมกายแลวยอมไมแจงพระนิพพาน ไมเปนธรรมกายแลวยอมไกล

ตอมรรคผลนิพพาน 
 
 



 ๓๘

 ความรูนี้เอง ที่เราจะเอาไปวัดเรื่องมรรคผลนิพพาน เพราะมีคานิยมออกมาวา อาจารยองคนั้น  

เปนพระอรหันต อาจารยองคนี้เปนอริยบุคคล เราไดยินเขาพูดกันเรื่อยมา ไมเปนธรรมกายแลวเปน   
พระอรหันตไดอยางไร ไมเปนธรรมกายแลวเปนอริยบุคคลไดอยางไร เพียงแตบวชมานาน 
อินทรียสงบระงับมากขึ้น เราก็ดวนวาทานเปนพระอรหันต ทานเปนอริยบุคคล ความเห็นเชนนั้น 
มันไมถูกตําราเลย คนที่จะมีบารมีเขาถึงธรรมกายนั้น ไมใชธรรมดา ตราบใดที่ยังตั้งใจไมถูกศูนยกลางกาย 

โอกาสที่จะเขาถึงธรรมกายเลิกพูดกัน เพราะผิดทางเสียแลว จะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปเถิด แต      

มรรคผลนิพพานยังหวังไมได นี่คือขอยุติ แตในบานเรานี้ ยังมีแนวปฏิบัติหลายแนว ก็พูดกันไป ฮือฮากันไป 

เราไมเกี่ยว เราไมวิจารณ ไมมีประโยชนที่เราจะไปทําเชนนั้น แตถาใหเราแสดงความรู กรณีอยางนี้ เราตอง

กลาวความรู วาความถูกตองคืออะไร เปนเรื่องของความรู เราตองเอาความรูมาพูดกัน 
 คราวนี้ มาถึงประเด็นที่วา “โลกก็เหลว ธรรมก็แหลก เหมือนแบกบอน” วามีความหมาย

อยางไร ทางโลกไมเปนเรื่องและทางธรรมก็ไมเอาไหน เราเปนคนไมมีน้ําหนักเลย คุณคาของตัวเราเบาบาง

เหลือเกิน มีความเบาเหมือนตนบอนที่เราแกง ก็ตัวเราเบาราคาประดุจแกลบประดุจตนบอนแกง แลวจะมี

อะไรในตัวเราอีก จะเหลือแค กิน นอน เที่ยว เพียง ๓ อยาง เทานั้น ใครเปนอยางนี้ ทานวาไมมีประโยชน 
 สรุปแลว เร่ืองโลกก็เหลว ธรรมก็แหลก เหมือนแบกบอน เหลือแตกิน นอน เที่ยว สามอัน ก็คือ     

เร่ืองของคนไมเอาดี มีชีวิตอยูไปวันหนึ่ง ๆ รอวันตายที่จะมาถึง ระหวางที่ยังไมตาย ก็เที่ยวไปเตรไป         

หิวขึ้นมาก็กิน กินอิ่มแลวก็นอน ทานวาเปนชีวติที่ไรประโยชน 
 
 

๑๖.  ถาออน ใหออนอยางสําลี    
  ถาแข็ง ใหแข็งอยางเพชร 

 
 สําลีเปนวัตถุสีขาว มีความออนละมุนละไม เพชรเปนวัตถุมีความแข็ง ความแข็งของเพชรเอาไป 

ตัดกระจกได มวลหมูรัตนชาติทั้งปวง เพชรมีความแข็งมากกวาใครทั้งหมด เพชรมีความแข็งเปนเอกลักษณะเดน

ของเพชรคือ แข็ง และลักษณะเดนของสําลีคือ ความออน 
 ความออนและความแข็งนี้ โบราณทานใชสอนเปนคําเปรียบเทียบ เชน ใหออนเหมือนสนลูลม        

(ตนสน) ออนเหมือนออลูลม (ตนออ)ออนเหมือนไผ (ตนไมไผ) จงแข็งเหมือนกอนศิลา แข็งเหมือนเหล็ก    

แข็งเหมือนเพชร เปนตน 
 ตนออ ตนสน และตนไผ เมื่อถูกลมแรง หากไมลูไปตามลมก็หัก นี่คือตนไมเหลานี้มีกําลังนอยกวาลม 

เมื่อมีกําลังนอย จึงตองลูไปตามกําลังแรงที่มาปะทะ หมายความวา ผูที่มีกําลังนอยยอมแพแกผูที่มีกําลังมาก 

ผูที่มีกําลังมากเขาแรงมา ผูมีกําลังนอยก็ตองออนให มิฉะนั้น ผูมีกําลังนอยจะอยูไมได คือ ตองหักแตก

สลายไป 



 ๓๙

 ตามที่บรรยายมานี้ ไมเกี่ยวกับคติของหลวงพอ แตเปนการกลาวโดยทั่วไป เพื่อประกอบความเขาใจ
ในการพิจารณาของหลวงพอที่สอนวา “ถาออน ใหออนอยางสําลี ถาแข็ง ตองแข็งอยางเพชร”  
 คติของหลวงพอที่วา “ถาออน ใหออนอยางสําลี ถาแข็ง ใหแข็งอยางเพชร” หลวงพอทาน
หมายความวาอยางไร เมื่อเราจะออนแลว ใหมีความนารัก เพราะสําลีออนอยางละมุนละไม  แตถาหาก
มีความจําเปนตองแข็งก็ตองแข็งใหตลอด อยาไดเปลี่ยนใจมาออนทีหลัง แข็งแลวมาออนขอใหทีหลัง 
ใครๆ ก็ไมนับถือ เพราะขาดความจริงใจขาดความเด็ดเด่ียว โอนเอนเหมือนตนออ ขาดเหตุขาดผล 
จะเสียการทั้งหมด หากเปนนักปกครอง ก็จะปกครองใครไมได หากเปนผูนํา ก็จะนําใครไมได ไมมใีคร
นับถือ เพราะเปนคนไมมีจุดยืน เปนคนมีอารมณไปตามอากาศ เสียหายมาก ดังนั้น จะออนหรือ   
จะแข็ง ตองตัดสินใจใหดี หาทางเลือกใหดี ออนนั้นไมมีปญหา เพราะทํางาย ไมตองคิดอะไร แตถา
ตัดสินใจจะแข็งแลว ตองใหแข็งจริง ๆ ใหแข็งอยางเพชร 
 เกี่ยวกับงานที่เราทําในชีวิตประจําวันของเรา โดยเฉพาะทํางานกับผูใหญ จะมีการตัดสินใจ
เร่ืองราวตาง ๆ ตลอดชีวิตที่เราทํางาน วา เราจะออนอยางสําลีหรือจะแข็งอยางเพชร เพราะบางครั้ง
เราก็ตองแข็งอยางเพชรบาง และบางครั้งเราก็ตองออนอยางสําลี 
 จบเร่ืองออนอยางสําลี และแข็งอยางเพชรเพียงนี้ 
 มีเร่ืองของหลวงพอเร่ืองแข็งอยางเพชร มาเลาสูกันฟง อยางนอยก็เกิดปญญาแกเรา เร่ืองที่จะเลานี้ 
ไดยินสมเด็จปาทรงเปรย หลวงพอเราเคยถูกผูใหญส่ังใหทําสิ่งที่ไมถูกใจหลวงพอ หลวงพอเราทําอยางไร 
 หลวงพอทานยิ้มรับ หลวงพอไมเถียง ไมโตแยงอะไรหมด โตเถียงใหเหตุผลอะไรก็ไรผล หลวงพอ
ทานยิ้มรับ พูดจาอยางนิ่มนวล อยาใหเขารูวาเราปฏิเสธในใจ พอปะที่ใดก็ตอนรับและปฏิสันถารเปนอันดี 
พูดจาใหนิ่มนวลเขาไว ผลสุดทาย หลวงพอไมเสียไมตรี ไมเสียมิตร พูดใหดีเขาไวทั้งตอหนาและลับหลัง 
 นี่คือ แข็งอยางเพชรของหลวงพอแลว เราตองจําวิธีไว การโตเถียงเอาชนะไมเปนผลดี การมาหักกัน
ไมเปนผลดี การกลาวโทษกัน ไมใชวิธีของนักปราชญ เมื่อเราไมชอบ เราก็ไมติดตอ เร่ืองจะยุติดวยดี 
 หลวงพอเคยถูกวิจารณเร่ืองการปฏิบัติธรรมของหลวงพอ ตางก็ใหความเห็นในประการตางๆ มีการ
พูดกันทั่วไป ขาวนี้ทราบไปถึงหลวงพอ หลวงพอทานก็เฉยตอคําวิจารณ คงปฏิบัติธรรมรุดหนาตอไป      
ทานไมสนใจคําวิจารณนั้น มีคนไปถามหลวงพอ หลวงพอก็พูดวา คนไมรูมาวิจารณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
มันผิดหลักนักปราชญ สุดทายคําวิจารณนั้นก็เงียบไปเอง กลวิธีของหลวงพอคือ อยาไปโตตอบ ใหเรา
ปฏิบัติธรรมใหรุดหนาตอไป 
 ก็ถูกของหลวงพออีก ถาเราตอบหรือชี้แจง ผูรับคําชี้แจงเขาไมมีความรู ถึงเราจะพูดอะไร เขาก็ไมรูเร่ือง 
แลวเราจะไปตอบโตทําไม เราคงปฏิบัติธรรมรุดหนาตอไป เกิดประโยชนตอผูปฏิบัติ เพราะสภาพใจของ        
ผูปฏิบัติสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไมรับอารมณแหงคําวิจารณ คําวิจารณมิไดกระทบกระทั่งจิตใจเรา กลับจะมีผลให
การปฏิบัติแกกลาขึ้น กลายเปนผลดีของผูปฏิบัติไป 
 คํานินทาก็ดี คําวิจารณก็ดี เมื่อเราไดยิน เราตองพิจารณาทันที หากงานที่เราทําเปนความดี       
เปนความถูกตองและบริสุทธิ์แลว ควรดําเนินการตอไป แตเราไมตอบโต เพราะโบราณทานกลาววา     
“รักยาวใหบ่ัน รักสั้นใหตอ” เร่ืองจะไมยาวความตอไป หากแตเปนความบกพรองตามคําวิจารณ       
เราตองแกไขปรับปรุงทันที เพราะคํานินทาและคําวิจารณเปนกระบวนการวัดผลอยางหนึ่งของสังคม อยางนอย
เราก็ไดสํารวจงานของเรา 



 ๔๐

๑๗.  ขึ้นชื่อวาโทษแลว แมเทาปลายผม ปลายขน  
   อยาใหกระเซ็นถกู หากถกูเขา จะเกิดความมัวหมอง 
 
 อุปมาวาอุจจาระเปนของเหม็น แมมีขนาดเทาปลายเสนผมหรือเทาปลายขน กระเซ็นไปถูกอะไร    

ก็จะสงกลิ่นที่นั่น กวาจะใหความเหม็นหมดไป ถึงกับตองเช็ดหรือลางน้ํา บางทีเช็ดเทาไรไมหายเหม็น       

แมลางเทาไรก็ยังมีกลิ่นติดอยูนิด ๆ  ความเหม็นที่ยังมีนิดๆ นี่เองคือ ความมัวหมอง ความเหม็นไปอยูที่ใด    

ที่นั่นก็มัวหมอง 
 ยาเสพติดก็ดี เชื้อโรคก็ดี ยาพิษก็ดี เปนโทษทั้งนั้น เพราะเกิดโทษแกผูสัมผัส 
 โทษคืออะไร โทษคือส่ิงที่เกิดจากทุกข อะไรที่จะใหผลเปนทุกข เปนโทษทั้งนั้น โทษที่สงผลรายที่สุด

คืออะไร คือ อบายมุขและคบคนชั่วเปนมิตร 
 หลวงพอทานเนน ใหหางจากคนชั่ว ใหหางจากอบายมุข เร่ืองของอบายมุข ๖ มีสอนใน

โรงเรียนแลว เราเขาใจกันทั้งนั้น และเรื่องคนพาล มิตรแท มิตรเทียม เราก็เรียนกันมาแลวในโรงเรียน แมถึง

อยางนั้น เราก็ยังพบคนชั่วในชีวิตประจําวันของเรา เพราะไมมีเครื่องหมายบอกวาเขาเปนคนชั่ว เวลาที่เขา

มาติดตอเรา เขาก็แตงตัวเรียบรอย พูดจาดี เราก็อนุญาตใหเขาพักคางศาลาวัด แตพอไดจังหวะ เขาก็ขโมย

พระพุทธรูปของวัดไป 
 แมโบราณจะสอนใหดูคน “สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล” เราก็เคยเรียนรูมา 

 “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คบคนชั่ว พอตัวใหอับจน” 
เราก็เคยเรียนมา 
 คราวนี้มาดูธนาคาร พอมีตําแหนงเปนใหญข้ึนมา เงินธนาคารหายไป จนธนาคารตั้งอยูไมได นี่คือ

ขาวที่เราทราบจากหนังสือพิมพ ลูกฆาพอเพื่อเอามรดก เราก็ทราบจากหนังสือพิมพเชนเดียวกัน 
 ตามที่บรรยายมานี้ เร่ืองของคนชั่วทั้งนั้น คนชั่วทําใหเกิดทุกขไดทั้งนั้น ปญหาอยูที่วา เราจะหางคนชั่ว

ไดอยางไร และเราจะทราบไดอยางไรวาเขาเปนคนชั่ว 
  บางคนแตงกายเรียบรอย มีตําแหนงหนาที่ มีฐานะความเปนอยูดีมาก แตเขาที่ไหน วงแตกที่นั่น 

กวาเราจะรูวาเขาชั่ว คนของเราแตกกันหมดแลว งานของเราเสียหมดแลว กรณีอยางนี้ เราจะรูไดอยางไร 

จนปญญาจริง ๆ 
 นี่คือ ความหมายทั่วไป หลวงพอทานสอน เราจะระวังไดแคไหน ก็สุดแตเราจะพิจารณา 
 แตหลวงพอทานมีวิธีดูคน วิธีของทานคือ ดูดวงธรรมของเขาผูนั้น ถาดวงธรรมใส หลวงพอจะ

รับเขาวัด เวลาที่พระเณรจะมาอยูวัดปากน้ํา หลวงพอทานจะชูนิ้ว ๓ นิ้ว ถาจะอยูดวยกันตองเลือกเรียน

อยางหนึ่งอยางใด จะอยูเฉย ๆ ไมได คือ ๑. นักธรรม ๒. บาลี ๓. ภาวนา ขณะที่หลวงพอสนทนานั้น ทานดู 

ดวงธรรมไปดวยตามแนววิชาธรรมกาย ทานใดดวงธรรมใส หลวงพอจะรับไว ทานใดดวงธรรมไมใส หลวงพอ

จะอิดเอือนแบงรับแบงสู เพราะประเภทดวงไมใสนี้ สักวันหนึ่งก็ตองกอเร่ือง สุดทายความเดือดรอนก็มาถึง

ผูปกครอง แมถึงอยางนี้ ยังมีหลงหูหลงตา 



 ๔๑

 เมื่อเราจะอยูรวมกันเปนบริษัท ศึกษาเลาเรียนกันใหราบร่ืน ก็อยาใหคนชัว่แปลกปลอมเขามา มคีนชัว่

ปนมาเพียงคนเดียว สักวันหนึ่งก็ตองปนปวน กวาจะสงบได เราเดือดรอนกันทั้งนั้น จําคําของหลวงพอไว 

เปนการเตือนสติเรา “ขึ้นชื่อวาโทษแลว แมเทาปลายผม ปลายขน อยาใหกระเซ็นถูก หากถูกเขาแลว 

จะเกิดความมัวหมอง”  
 ไมทราบวา ที่บรรยายมานี้จะถูกใจทานหรือเปลา 
  

 
 

๑๘.  ปูเสฉวนเหมือนกาฝาก ไดแตอาศัยเขา 
 
 เร่ืองปูเสฉวนนี้ ไดจากสมเด็จปา สมเด็จปาทรงเลา แตคร้ังขาพเจาเปนครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

พอจะเขียนขึ้นมา ระลึกถึงเรื่องราวไมถูก ตองไปคนนิพนธของปามาอาน จึงไดทราบวา หลวงพอชอบพูด

เร่ืองปูเสฉวนบอย ๆ ตอมาระยะหลัง ๆ หลวงพอไมคอยไดพูด 
 ปูเสฉวนเปนตัวอยางที่หลวงพอยกมาเปรียบเทียบ เวลาหลวงพออบรมพระเณรในอุโบสถ หลวงพอ

กลาววา 
“บวชกันมานาน ๆ แตไมมีภูมิจะสอนผูอ่ืน จะเปนที่พึ่งของศาสนาก็ไมได ไดแตอาศัย   

ศาสนาอยางเดียว ซํ้าราย ยังทําใหศาสนาเศราหมองอีกดวย บวชอยานี้เหมือนตัวเสฉวน”  
 ปูเสฉวน คือ ปูเล็กที่อยูตามชายทะเล มันไปเอาเปลือกหอย มาเปนเกราะหุมตัวของมัน นอกจากจะ

ใชเปนเกราะปองกันตัวแลว มันเอามาทําเปนบานของมันดวย เวลาจะไปไหน มันก็ลากเปลือกหอยติดตัวไป 

เวลาพบศัตรู มันหลบตัวเขาอยูในเปลือกหอยนั้น 
 เมื่อปูตัวใหญข้ึน มันจะทิ้งเปลือกเกา ไปหาเปลือกใหมมาแทน หากเปลือกตัวเดิมชํารุด มันก็ไปหา

ใหมเร่ือยไป ไมเคยที่จะทํานุบํารุงรักษาเปลือกหอยใหคงสภาพ ไมพอใจมันก็ทิ้ง แลวหาใหม นิสัยไมดีตรงนี้ 

คือ ไมบํารุงรักษาเปลือกหอย จองแตจะใชสถานเดียว คือ ขอพึ่งอยางเดียว ใหมันพึ่งไมได มันก็ทิ้ง 
 หลวงพอทานเห็นนักบวชสมัยนี้ ไดแตพึ่งศาสนา แตศาสนาพึ่งเราไมได เปรียบไปแลว ก็เหมือน

ปูเสฉวน บางรายพึงศาสนาอยาเดียวไมพอ ยังสรางความมัวหมองแกศาสนา ไมรักษาศีลใหบริสุทธิ์        

ตองอาบัติปาราชิก ถึงกับข้ึนโรงขึ้นศาล ตามที่หนังสือพิมพนําขาวมาลง เปนที่นาอับอาย มีขาวเสื่อมเสีย

อยางนี้ แทบไมเวนแตละวัน 
 ไดแตภาวนา ใหนักบวชประเภทนี้หมดไปจากแผนดินไทย พี่นองบางหมูเหลาไปใหการสนับสนุน 

เร่ืองก็เลยวุนวายกันใหญ สาวกของมารมีมาก เขาสนับสนุนนักบวชประเภทนั้น เราจะแกกันอยางไร ศาสนา

ของเรามีภัยเสียแลว ภัยเกิดจากพวกอาศัยศาสนาบังหนาหากิน ไมกลัวบาปกลัวกรรม พระปลอมก็มี 

ประชาชนบอกไมถูกวาไหนพระจริง ไหนพระปลอม สับสนไปหมด 
 ที่หลวงพอวา “บวชอยางนี้ เหมือนตัวเสฉวน” นั้น ถูกของหลวงพอแลว  
 



 ๔๒

   ๑๙.  ผลไมดก นกชุม 
          น้ําเย็นปลาชอบอาศัย 
 
 หลวงพอสอนวา “ผลไมดก นกชุม น้ําเย็นปลาชอบอาศัย” เราเขาใจอยางไร 
 ผลไมดก นกจึงชุม เปนเหตุเปนผลแกกัน ผลไมดกเปนเหตุเกิดขึ้นกอน ผลที่ตามมาคือ  นกชุม 

เพราะนกมากินผลไม ในทํานองเดียวกัน ถาผลไมไมมี ก็ไมมีนกมากิน 
 เราตองบํารุงตนไมใหมีผล วิธีบํารุงคืออยางไร ตนไมคือ ศาสนา ผลไมคือ กิจการของศาสนา ตนไม

มีอยูแลว กิจการของศาสนาคือ ธุระ ๒ ไดแก คันถธุระและวิปสสนาธุระ ธุระทั้ง ๒ นี้เจริญขึ้นเมื่อไร แปลวา   

มีผลดก หากธุระทั้ง ๒ ยังไมเจริญ ก็คือ ผลไมดก วัดปากน้ําผลไมดกแลว จึงมีพุทธบริษัทมารับบริการ

มากมาย นก คือบริษัท 
 น้ําเย็นปลาชอบอาศัย หมายถึงอะไร จะอยูกันใหเปนสุข ก็ตองจัดระเบียบปกครองกันใหดี ใหเกิด

ความเย็นอกเย็นใจ เมื่อสบายใจแลว แมคับที่ก็อยูได หากคับใจแลวอยูกันไมทน นี่คือความหมายหนึ่ง 
 อีกความหมายหนึ่ง คือ น้ําเย็น หมายถึง ที่อยู เครื่องนุงหม อาหาร ยารักษาโรค คือ ปจจัย ๔ ก็ได 

หากมีปจจัย ๔ บริบูรณ แปลวา น้ําเย็น บริษัทคือ ปลา สรุปแลว ทํากงสีใหมั่นคง แลวบริษัทจะมาเอง 
 เปนความหมายลึกของหลวงพอ เพราะหลวงพอเปนเจาบทเจากลอน เปนเจาแหงความคิด หลวงพอ

พูดอะไร เราตองตีความ เราจะสรางบารมีใหญกันแลว เบื้องตนตองทําใหผลไมดกเสียกอน แลวนกก็จะมา 

ไมใชนกมาอยางเดียว ปลาก็ตองมาดวย ทําน้ําใหเย็นเพื่อรอรับปลา สรุปแลวก็แคนี้ แตหลวงพอเอาโวหาร

คารมคมคายใสเขาไป เราก็เลยตีความกันใหวุนไปหมด 
 ทานจะตีความอยางไร ฟงไดทั้งนั้น สุดแตเราจะคิดอยางไร เพราะหลวงพอทานพูดเปนปริศนา    

เราตองตีความ การตีความเปนเรื่องของแตละแนวคิด อาจถูกใจหลวงพอหรือเฉียดไปบาง ยอมเปนสิทธิ   

โดยชอบที่ใครจะคิด เราวาคนนั้นคนนี้ผิดไมได อานแลวเห็นวาฟงได ถือวาใชไดทั้งนั้น สมัยนี้เขาเรียก 

มุมมอง คือ มองกันไดหลายแงหลายมุม เปนอิสระในทางความคิด สุดแตใครจะมองมุมไหน 

 การเปนสมภารเจาวัด ไมใชใคร ๆ ก็เปนได ความรับผิดชอบ มันครอบจักรวาล มาจากคําวา “สัง” 

แปลวา รวม “ภาระ” แปลวา แบก สมภารแปลวา แบกทุกอยาง อะไรบางที่สมภารไมแบก แบกทุกเรื่อง

ตั้งแตเชาจนเย็น เด็กวัดชกกันก็ถึงเรา เณรนอยปวดทองก็ถึงเรา พระไมมีตําราเรียนก็ถึงเรา กุฏิร่ัวก็เรา 

นักเรียนขาดเรียนก็เราอีก ลงที่เราทั้งนั้น สารพัดเรื่องเปนความรับผิดชอบของสมภาร 
 พิจารณาคําสอนของหลวงพอ ตองวาเปนความรูสอนผูใหญ ทานจะไปเปนผูปกครอง ทานจะไป

เปนผูนํา ไมวาฝายโลกหรือฝายธรรม จําใสใจไวแตวันนี้ ขอแรก ตองทําผลไมใหดกเสียกอน  จะทําอยางไรก็

ทําเถิด เมื่อผลไมดกแลว นกจะตามมา ขอสอง ตองหาวิธีทําน้ําใหเย็น น้ําไมเย็นปลาไมมา สรุปแลว หลวงพอ

สอนอยางนี้ 
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เราเปนนักปกครองแบบไหน 
ทําไมบัตรสนเทหไปถึงกระทรวง 

 
 จะเลาเรียนมาแคไหน ไมทราบได แตทําไมมีหนังสือกลาวโทษไปถึงกระทรวง มันตองมีขอบกพรอง 

หากไมมีขอบกพรองแลว บัตรสนเทหจะเกิดขึ้นไดอยางไร ไปหลงความรูฝร่ัง ความรูฝร่ังชวยอะไรเราได       

ก็บัดนี้มีบัตรสนเทหไปถึงกระทรวงแลว ไปตามฝรั่งมาแกตางใหไดไหม ไมใชแคนี้ แมหนังสือพิมพยังลงขาว

ขับไล สืบสวนเบื้องตนแลว ทราบวาเขาเหลานั้น เรียนมาสูง จบจากตางประเทศ 
 ทําไมเรื่องเชนนี้ เกิดแกผูมีตําแหนงราชการสูง ๆ  
 ลืมความรูศาลาวัด ไปนิยมความรูฝรั่ง คําตอบนี้ ถึงจะผิดไป ก็ผิดไมมาก 

 ความรูไทยที่หลวงพอสอนวา “ผลไมดก นกชุม น้ําเย็น ปลาชอบอาศัย” ยังใชไดทุกสมัย 

นําไปใชที่ไหนเกิดความเจริญที่นั่น ความรูนี้อยูในเมืองไทย ไมตองขามน้ําขามทะเลไปเรียนถึงตางประเทศ 

นี่แหละเขาวา ใกลเกลือกินดาง วัดปากน้ําอยูฝงธนบุรี ใกลแคนี้เอง 
 เร่ืองของหลวงพอวัดปากน้ํา ตามที่นํามากลาวนี้ เล็กนอยเกินไป อยากรูอะไรใหละเอียดกกวานี้     

ก็ตองไปอานหนังสือ “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” ทานจะสนุกและบันเทิงใจหลายเรื่อง 
 
 

๒๐.  ไมสู แตไมหนี 
 
 คติ “ไมสู แตไมหนี” ของหลวงพอ มีความพิสดารมากมาย ตองคอย ๆ อาน แลวประมวลเรื่องให

ติดตอกัน จึงจะเขาใจได 
 ขอมูลที่มาของเรื่อง มีความเปนมาอยางไร เราตองทราบกอน แลวจึงมาถึงคติ “ไมสู แตไมหนี”  
 เหตุเกิดจากอะไร เกิดจากหลวงพอมาเปนเจาอาวาสวัดปากน้ํา 
 ผลที่ตามมาเนื่องจากหลวงพอมาเปนจาอาวาสวัดปากน้ํา ทางวัดปากน้ําไมยินดี พูออยาง

เขาใจงายก็คือ เขาตอตาน การตอตาน แสดงออกโดยการวิจารณ 
 ผลที่เกิดแกหลวงพอ ก็คือ หลวงพอโดนมรสุมชีวิต โดยที่หลวงพอไมคาดคิดมากอน 
 สถานภาพวัดปากน้ําในครั้งนั้น วัดปากน้ําเปนพระอารามหลวง แตวัดมีความเปนอยูกึ่งสภาพ   

วัดราง ไมมีอะไรเจริญ มีแตปญหานอยใหญ ตําแหนงเจาอาวาสวางลง ทางการสงฆตองคัดเลือกพระมา

ดํารงตําแหนงเจาอาวาสตอไป 
 ทางการสงฆทราบปญหาวัดปากน้ําหรือไม ทางการสงฆทราบปญหาของวัดปากน้ําเปนอันดี 

กําลังคิดแกไข วิธีแกทางฝายสงฆ ก็คือ คัดเลือกพระดี ๆ มาเปนเจาอาวาส เพื่อจะไดแกปญหาทั้งปวงนั้น 



 ๔๔

 วัดปากน้ําในตอนนั้น อยูในปกครองของวัดโพธิ์  (วัดพระเชตุพนฯ)  เจาอาวาสวัดโพธิ์            

ในคร้ังนั้น คือ สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติส สทต ต) และหลวงพอในครั้งนั้น เปนพระลูกวัดของวัดโพธิ์ นั่นคือ 

สมเด็จพระวันรัต เปนอาจารยของหลวงพอ สมเด็จฯ ทรงทราบปญหาของวัดปากน้ํา หากยอมใหตําแหนง

เจาอาวาสวางนานไป ยิ่งจะเกิดปญหาตอไปอีก เห็นวาหลวงพอมีลักษณะเปนผูนํา เปนพระเครงวินัย     

และสนใจในการเจริญภาวนา หากใหมาเปนเจาอาวาสวัดปากน้ําแลว จะสามารถแกปญหาทั้งปวงได นี่คือ

แนวคิดของพระเถระผูใหญ 
 การจะเอาหลวงพอไปเปนเจาอาวาสไมใชเรื่องทํางาย ในตอนนั้น พระสด จนทสโร ยังมีอายุนอย 

กําลังสนุกกับการศึกษาเลาเรียนทั้งดานบาลีและวิปสสนาธุระ หากสมเด็จฯจะใชอํานาจทางสงฆแตงตั้ง   

โดยทันที จะเปนการกระทบใจหลวงพอมาก จึงหาวิธีหวานลอมดวยประการตางๆ ประการแรกตองให   

หลวงพอยินยอมเสียกอน แลวสมเด็จพระวันรัตก็ดําเนินการทันที ในฐานะที่เปนอาจารยของหลวงพอ      

สมเด็จฯ ทานยกยองหลวงพอวา เปนนักปกครอง หลวงพอเปนนักการศึกษา หลวงพอเปนวิปสสนาจารย     

ที่มีความรู หลวงพอเปนพระเครงวินัย หากไดเปนเจาอาวาส ก็จะชวยกิจการพระศาสนาไดมาก สมเด็จฯ 

ทรงกลาวทั้งในที่ประชุมและในที่ลับ แตยังไมบอกวา จะใหไปเปนเจาอาวาสที่ไหน 
 หลวงพอทราบขาววาสมเด็จฯ อาจารยยกยองก็ดีใจ แตยังไมยอมรับจะเปนเจาอาวาส เพราะยัง

สนุกอยูกับการเรียน วันหนึ่งสมเด็จฯ ทรงเรียกเขาพบ แจงเรื่องวัดปากน้ําใหหลวงพอทราบ ขอรองใหหลวงพอ

รับคําเปนเจาอาวาส หลวงพอก็นิ่ง ไมตอบอะไร แตพอสมเด็จฯอาจารยบอกวา ขอใหคิดวาชวย         

พระศาสนาเถิด คํานี้เองชนะใจหลวงพอและหลวงพอรับคําทันที 
 ตอมา หลวงพอก็มาดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดปากน้ํา 
 แลวหลวงพอก็พบมรสุมชีวิตทันที คือ เจาถิ่นเขาไมยอมรับ 
 ในวันที่หลวงพอมาถึงวัดปากน้ํา หลวงพอทํา ๒ เร่ือง คือ 
  ๑.  เขาไปไหวพระประธานในโบสถ อธิษฐานใจวา “ภิกษุใดที่ยังไมมา ขอใหมา       

เมื่อมาแลว ขอใหอยูเปนสุข” 

  ๒.  หลวงพอประชุมพระเณรและอุบาสิกา เร่ืองที่หลวงพอกลาวสรุปแลว มีดังนี้ ขอให

เคารพในการปกครอง ขอใหชวยทํากิจของพระศาสนา ขอใหซ่ือตรงตอพระธรรมวินัย หากเรา
ซ่ือตรงตอพระธรรมวินัยแลว เราก็จะเจริญ 

 งานการศึกษาของวัด ยังไมมี หลวงพอจัดทันที เปดเรียนทั้งฝายบาลีและนักธรรมและวิปสสนาธุระ 

หลวงพอจัดครูเขาทําการสอน สวนวิปสสนานั้นหลวงพอสอนเอง 
 หลวงพอเอาจริงกับงาน ทุกวันตองรายงานวามีใครขาดเรียนบาง ขาดเรียนเพราะอะไร ทําบัญชี

นักเรียนทุกระดับการศึกษาไว เพื่อเปนขอมูลตรวจสอบจํานวนสมาชิก 
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 ในสมัยนั้น  ยังไมมีสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟา  การคมนาคมไมสะดวก  แมโรงเรียน

ประถมศึกษาก็ยังมีไมแพรหลาย ทําใหเด็กเล็กไมไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง พูดถึงการศึกษาแลวยังดอย   

อยูมาก หากเกิดเปนเด็กชาย จะไดรับการศึกษาจากวัด คือ เรียนจากญาติที่บวชพระเทานั้น แตถาเปนหญิงแลว 

โอกาสทางการศึกษาสิ้นสุดลงทันที ไมรูจะไปเรียนที่ไหน วัดปากน้ําอยูติดกับบานเรือนเอกชน มีเด็กจํานวน

หนึ่งเขามาเลนในวัด ลอแหลมตอการกระทบกระทั่งกันระหวางบานกับวัด หลวงพอคิดขึ้นวา หากเราตั้ง

โรงเรียนประถมศึกษาขึ้น ใหผูปกครองนําลูกหลนมาเรียนฟรี ปญหานาจะหมดไป 
 แลวหลวงพอก็ต้ังโรงเรียนประถมศึกษาของวัดขึ้น โดยใหผูปกครองนําลูกหลานมาเรียน ทางวัดให

เรียนฟรี ไมเสียคาบริการใดๆ อุปกรณการเรียนการสอนและคาจางครู หลวงพอทานรับเปนเจาภาพ 
 เมื่อหลวงพอต้ังโรงเรียนใหเรียนฟรีนั้น เสียงวิจารณลดลงมาก เพราะเห็นความดีของหลวงพอ 
 หลวงพอกวดขันการศึกษาฝายสงฆมาระยะหนึ่ง ปรากฏวา พระเณรสอบธรรมสนามหลวงไดมาก 

ทําใหสํานักเรียนวัดปากน้ําเปนที่สนใจของทางคณะสงฆทันที วัดปากน้ําเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นแลว สุดทาย

ทางการสงฆกําหนดใหวัดปากน้ําเปนสนามสอบธรรมสนามหลวง แลววัดปากน้ําก็เปนที่นิยมของคนทั่วไป

มาตั้งแตบัดนั้น 

 มาถึงยุคหนึ่ง ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๔ มีขอมูลออกมาวา วัดปากน้ํามีพระเณรมากที่สุดในประเทศ

ไทย เฉพาะพระเณรมี ๑,๐๐๐ รูป หากรวมอุบาสิกาและศิษยวัดเขาดวย เบ็ดเสร็จไมตํ่ากวา ๑,๕๐๐ เหตุใด      

บริษัทของหลวงพอจึงมากขนาดนั้น 
 เปนเพราะหลวงพออธิษฐานตอพระประธานในโบสถในวันที่มารับตําแหนงเจาอาวาสวัดปากน้ําวา 

“ภิกษุใดที่ยังไมมา ขอใหมา เมื่อมาแลว ขอใหอยูเปนสุข” นั่นเอง ไมไดมาแตภิกษุ สามเณรและ

อุบาสิกา รวมทั้งศิษยวัดก็มาพรอมกัน 
 เสียงวิจารณหลวงพอเปล่ียนไปอีกแนวหนึ่ง กลายเปนวา เปนหวงหลวงพอ กลัวหลวงพอเลี้ยงไมไหว 

ผูคนมากมายขนาดนั้น จะเลี้ยงกันอยางไร คําตําหนิติเตียนกลายเปนเคารพยกยองสรรเสริญ 
 ตองวาวัดปากน้ําจัดการศึกษาของสงฆไดครบ ๒ ธุระ คือ คันถธุระและวิปสสนาธุระ แตวัดทั่วๆ ไป 

จัดไดธุระเดียวคือ คันถธุระเทานั้น 
 กลับมาพิจารณาคติของหลวงพอที่วา “ไมสู  แตไมหนี” นั่นมีความหมายอยางไร 

 “ไมสู” คือ ไมตอบโตอะไร ใครวาอยางไรก็เร่ืองของเขา เมื่อเราประพฤติบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา 

บริสุทธิ์ใจแลว จะทํางานอะไร งานนั้นก็เปนงานสะอาด เปนงานที่มีคุณมีประโยชน หากไปตอบโตเขา       

จะเปนบอเกิดแหงการแตกราว ดังนั้น จึงไมควรตอบโต และคําที่วา “แตไมหนี” นั้นคือ อยางไร เราจะหนี

ไปไหน ไมวาเราจะไปอยูที่ใด เราก็ทําความดีทั้งนั้น หนีกับไมหนีมีคาเทากัน แลวเราจะหนีทําไม เสียเวลา  

ทําความดีของเราไปเปลา ๆ 
 
 
 



 ๔๖

 นี่คือ “ไมสู แตไมหนี” ของหลวงพอ 
 คติของหลวงพอ “ไมสู แตไมหนี” ควรที่เราเอามาเปนแบบอยาง เพราะชีวิตของเรานั้น ไมราบร่ืน

เสมอไป จะตองพบกับ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ไมมีลาภ ไมไดยศ นินทา ทุกข ตามหลักของโลกธรรม       

สวนใหญ เรามักพบแต ไมมีลาภ ไมไดยศศักดิ์ นินทา ทุกข เปนประจํา หากเรายอมแพแกชีวิตดวยเรื่อง

เหลานี้ เราจะไมมีผลงานอะไรไวใหลูกหลานไดชมเชย เกิดมาเพื่อตายอยางเดียวหรือ ขึ้นชื่อวาความดีแลว 

ทํายากทั้งนั้น หลวงพอทานทํากรรมดี คนเขายังวาไมดี กวาเขาจะวาดี เราก็แทบตาย อยาไดยอทอตอชีวิตเลย 

หลวงพอทานทําตัวอยางไวใหดูแลว เราควรจําเอาเปนตัวอยาง 
 ขอใหเอาแบบอยางที่ดี ทีไมดีอยาเอา เห็นเขาเปนโรคเอดสก็เปนตามเขา เห็นเขาติดยาเสพติด      

ก็เสพตามเขา เห็นเขาสักตามเนื้อตามตัว ก็ไปสักตามเขา เห็นเขากอดกันในที่สาธารณะก็เอาอยางเขา 

แบบอยางเหลานี้ไมดี อยาไดเอามาเปนแบบอยาง อยาไปนิยมตามเขา การที่เด็กของเราไปนิยมตามเขานั้น 

เกิดปญหาขึ้นแลว เปนตัวสกัดกั้นความเจริญของบานเมืองไปแลว จะตองใชคนอีกเทาไร จะตองใชเงิน    

อีกเทาไร จะตองใชความรูอีกเทาไร เพื่อแกปญหานี้ โปรดชวยกันคิดเถิด ไมมีเหา แตไปหาเหาใสหัว ไมมี

เร่ือง ไปหาเรื่องใสตัว เวรกรรม เวรกรรม 
 
 

๒๑.  คนจริงไมกลวั แตกลัวคนไมจริง 
 
 คติของหลวงพอ “คนจริง ไมกลวั แตกลัวคนไมจริง” เราอานแลว เราคิดอยางไร 
 หลวงพอไมกลัวคนจริง แตหลวงพอกลัวคนไมจริง หากเราเขาใจอยางนี้ แปลวาเรา เขาใจตรงกัน 

แตวาจะตรงกบัความหมายของหลวงพอหรือเปลา เร่ืองนี้เราตองพูดกันยาวหนอย 

 คนจริงหมายถึงอะไร และคนไมจริงหมายถึงอะไร 
 คนจริงคือ คนที่ทําอะไรทําจริง บากบั่น มั่นคง คนไมจริงคือ คนที่ทําอะไรไมจริง ทอแท เหยียบขี้ไกไมฝอ 

หลวงพอเปนคนจริง ทาํจริง บากบัน่ มัน่คง เมื่อตัดสนิใจวาดีแลวจงึทาํ ทาํดวยความตัง้ใจ ไมยอมแพแก

อุปสรรค ทําอยางเสมอตนเสมอปลาย 
 คนจริงอยูที่ใด ขอใหหลั่งไหลมาเถิด ขอใหเราไดสมาคม ขอใหเราไดใกลชิดกัน นีคื่อ ความหมาย

ของคนจริงไมกลัว 
 คนไมจริงอยูทีใ่ด เราตองลงทุนใหเขามากมาย หากจะใหการศึกษา กต็องจางครูมาก ตองควบคุมมาก 

ตองสอนมาก ตองปกครองมาก ลงทนุใหถึงขนาดนี ้ ยังเอาดีไมได  เผลอไปนิดเดียวทาํความเดอืดรอนให 

คนประเภทนีน้ากลัวมาก เราไมมีเวลาใหบริการแกคนประเภทนีม้ากนัก แตเราก็ตองพบประเภทนี้ กลืนไมเขา

คายไมออก 



 ๔๗

 หลวงพอพลาดไปแลว อยางไรจงึวาพลาด เพราะไดล่ันวาจาไปแลว “ภิกษใุดทีย่ังไมมา ขอใหมา 
เมื่อมาแลวขอใหอยูเปนสขุ” บริษัทที่เดินทางมาสูนัน้ มีทัง้คนจริงและคนไมจริง เพราะไมไดมีแตภิกษุ

อยางเดยีว มทีั้งอุบาสกคือ ศิษยวัดและอบุาสิกาดวย หลวงพอตองรับทั้งหมด หลวงพอไมไดบอกวาใหมา

เฉพาะคนจรงิ 

 เมื่อบริษัทจาํนวน ๑,๐๐๐ มาสูวัดปากน้าํ วัดปากน้ํามเีนื้อที่ดินนอย หลวงพอจะรับผิดชอบอยางไร 

ในฐานะที่เปนเจาอาวาส หลวงพอจะตองรับผิดชอบในทกุเรื่อง จะตองจัดการศึกษาใหเขาทั้งหมด           

เปนละครเรื่องยาวไปแลว เอาอยางนี้ จะอานกันใหสนุกตองไปอานหนังสือ “อภินิหารของหลวงพอ      

วัดปากน้ํา” แลวจะทราบความละเอียดกวาที่บรรยายนี ้
 บริษัทมาแลว ทัง้คนจรงิและคนไมจริง หลวงพอก็ตองใหการอุปการะทั้งหมด เขามามอบชีวิตแก

หลวงพอแลว เขามาอยูในปกครองของหลวงพอแลว เขามาเปนลูกศษิยของหลวงพอแลว ทัง้คนจริงและ    

คนไมจริง ตางก็เปนศิษยของหลวงพอ หลวงพอหมดสทิธิ์ที่จะเลือกที่รักมักที่ชังดวยประการทัง้ปวง 
 หลวงพอทานไมไดวาอะไร หลวงพอทานรับผิดชอบทั้งหมด แตเมื่อทํางานไปแลว ไดรูเห็นแลว     

เกิดประสบการณแลว หลวงพอมีความเหน็วา “คนจริงไมกลัว แตกลัวคนไมจริง” เพราะคนจริงเราลงทุนนอย 

คนไมจริงเราลงทนุมากนัน่เอง 
 ที่วาคนจริงลงทุนนอย ก็คือเรียนจบในเวลาที่กาํหนด หลักสูตรเขาใหเรียน ๒ ป สามารถเรียนจบใน 

๒ ป เราก็จายเงินคาเลาเรยีนเพยีง ๒ ป แตคนไมจริงเรียนบาง  หลกัสูตรเขาใหเรียน ๒ ป แตเราเรียน ๓-๔ 

ป แทนทีเ่ราจะจายคาเรียน ๒ ป เราตองจายถงึ ๔ ป นี่คือคาลงทุนเฉพาะการเรียน หากมาดูคาเจ็บไข คา

กินอยู คาเครื่องนุงหม และอะไรตอมิอะไรอีก ยังไมทราบวาอีกเทาไรตอเทาไร คาใชจายเหลานี ้ ใคร

รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบก็คือ กงสีใหญ และกงสีใหญกคื็อ หลวงพอ 

 การทีห่ลวงพอทานวา “คนจริงไมกลวั แตกลัวคนไมจริง” ก็คือ ลงทนุใหแกคนจริงนัน้ เรา

ลงทนุไมมาก แตการลงทนุใหแกคนไมจริงนั้น เราเสียคาใชจายมากมายเหลือเกนิ หลวงพอทานกลัวคนไม

จริง เพราะหลวงพอจายมามากตอมากแลว แตหลวงพอก็ยนิดีจาย เปนความรับผิดชอบที่หลวงพอบาย

เบี่ยงไมได เขาเรียก “หลวงพอ” เขาใชคําวา หลวงพอเพียงเทานี ้หลวงพอก็ใจออน ความเปนพอเขา หลวง

พอสูจนกวาจะจบการศึกษากันไปไมรูวากี่รอยกี่พนัรุนแลว นับจาํนวนไมไดแลว 
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๒๒.  กินคนเดียว  ไมพอกิน 
    กินมากคน  กินไมหมด 
 
 คําที่วา “กินคนเดียว ไมพอกิน กินมากคน กินไมหมด” เราอานพบขอความนี้เขา เราไมเขาใจอะไร 
หลวงพอกลาวถอยคํานี้ดวยความประสงคอันใดหรือ หรือมีเหตุผลอะไร 
 แนนอนที่สุด คําที่วา “คนเดียวไมพอกิน กินมากคน กินไมหมด” จะตองมีที่มาของเรื่องราว 
 หลวงพอไมมีอาหารฉัน หลวงพอยอมอดตาย ทําไมหลวงพอตัดสินใจอยางนี้ เราตกใจมาก    
เราไมเขาใจ 
 เมื่อคราวที่หลวงพอเปนพระลูกวัด อยูวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนฯ) หลวงพอออกไปบิณฑบาต หลวงพอ
ไมไดขาว เมื่อหลวงพอไมไดขาว หลวงพอก็ไมไดฉันอาหาร รุงขึ้นหลวงพอออกไปบิณฑบาตอีก หลวงพอ
ไมไดฉันอาหารอีก หลวงพอมีชีวิตอยูไดอยางไร ไมไดฉันอาหารมา ๒ วันแลว 
 พระสงฆศีลบริสุทธิ์อยางหลวงพอ ไมมีอาหารฉัน หลวงพอตัดสินใจยอมตาย 
 เอาอยางนี้ จะอานเรื่องตอนนี้ใหสนุก โปรดติดตามอานเรื่องราวในหนังสือ “อภินิหารหลวงพอ     
วัดปากน้ํา” หากบรรยายละเอียดในวันนี้เกรงวาเรื่องจะยาวไป 
 แปลกประหลาดมาก ยามที่หลวงพอขัดสน หลวงพอไมมีอาหารฉัน หลวงพอถึงกับยอมตาย 
แตคราวที่หลวงพอเฮง หลวงพอถึงกับจะเหาะเหินเดินอากาศได 
 สนุกกันใหญแลวคราวนี้ เร่ืองนี้เปนเรื่องจริงเกิดขึ้นแลวในประเทศไทย พระเอกของเรื่องคือ      
หลวงพอนั่นเอง 
 ยอเร่ืองมาถึงตอนที่หลวงพอเปนพระลูกวัดของวัดโพธิ์ เมื่อบิณฑบาตไมไดขาว ๒ วัน ก็ไมฉันอะไร 
ยอมอดอยูอยางนั้น ตัดสินใจยอมตาย การตัดสินใจนั้น หลวงพอใหเหตุผลวา หากหลวงพอตายลงไปเพราะ
อดอาหาร คนเรารูขาววา พระอดขาวตาย ผูคนเขาจะมาทําบุญ เลี้ยงพระกันมาก เพราะเกิดความสงสาร 
จะทําใหพระมีอาหารฉันกันทั่ว หลวงพอคิดอยางนี้ 
 รุงขึ้น รางกายออนเพลียมากแลว แตยังไมตาย ยังพอเดินไปบิณฑบาตไหว ก็ไปบิณฑบาตตามปกติ 
 วันนี้แปลกกวาทุกวัน ไดอาหารมากมาย ขณะฉันอาหารเกิดความคิดขึ้นในใจ “วันหนึ่งเราตอง
เดินทางไปเรียนตามสํานักวัดตาง ๆ ที่เขาสอนวิชาการศึกษาของสงฆ เชาไปเรียนแหงหนึ่ง ตอนบายไปเรียน
อีกแหงหนึ่ง หัวค่ําอีกแหงหนึ่ง อาหารการฉันขัดของอยางนี้ ยอมเปนอุปสรรคตอการศึกษา นึกสงสารพระที่
เปนเพื่อนนักเรียนดวยกัน เขาก็ขัดสนเหมือนเรา หากเรามีกําลังขึ้นมาเมื่อไร เราจะตั้งโรงครัวเลี้ยงพระเณร 

ไมใหพระเณรตองมาลําบากอยางเรา”  
 กาลตอมา วิถีชีวิตของหลวงพอไดมาเปนเจาอาวาสวัดปากน้ํา งานแรกของหลวงพอกคื็อ ไดต้ังโรงครวั
ของวัดขึ้นเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงพระเณร แตแรกสมาชิกยังไมมาก ในปตอ ๆ มา พระเณรมากขึ้นจาก 
๑๐๐ เปน ๕๐๐ และเปน ๑,๐๐๐ ในตอนที่พระเณรมากนี่เอง หลวงพอนึกถึงความหลัง วาบิณฑบาตไมได
ขาว ถึงกับตัดสินใจยอมตาย เพราะอดขาว บัดนี้ พระเณรจํานวน ๑,๐๐๐ มีอาหารการฉันบริบูรณ หลวงพอ

พูดวา “กินคนเดียว ไมพอกิน กินมากคน กินไมหมด”  
 นี่คือที่มาของเรื่องกินคนเดียว ไมพอกิน กินมากคน กินไมหมด 



 ๔๙

๒๓.  ทําความดีอะไรก็ทําเถิด แตเร่ืองทานนั้นอยาละทิ้ง  
นอกจากเปนการสงเคราะหเอ้ือเฟอกันแลวเมื่อไปเกิด 
 ในภพชาติตอไป จะไดไมแหงแลง (ยากจน) 

 
 นี่เปนคําสอนของหลวงพอ จะทําความดีอะไรก็ทําไป แตอยาลืมสรางทานบารม ีเพราะทานบารมี

จะสงผลไมใหเกิดความขัดสนในภพเบื้องหนา 
 หากจะวาไปแลว งานของหลวงพอก็คือเจริญทาน เจริญศีล เจริญภาวนา อันเปนขอประพฤติของ

โพธิสัตว แตทานบารมีเปนฐานของบารมีทั้งหลาย หากไมมีทานบารมีรองรับแลว บารมีอ่ืนบําเพ็ญไดยาก 

เมื่อเกิดความขัดสนขึ้นแลว ไมวาจะทําการใดๆ จะขัดของดวยประการทั้งปวง หลวงพอทานสรางบารมีทาน

ดวยการตั้งโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงพระ ดังที่เราทราบนั้น อุบาสิกาญาณี ศิริโวหาร เลาวาเริ่มเลี้ยง      

มาตั้งแตมื้อละ ๒ บาท เดี๋ยวนี้ไมทราบวามื้อละกี่หมื่นบาท 
 ความรูวาดวยทานบารมีนี้ เคยไดยินอุบาสิกาถนอม อาสไวย เลาใหฟง หลวงพอทานทราบวา 

อุบาสิกาถนอมจะเปนเจาภาพเลี้ยงพระ ทานเรียกไปสอนวา ถาจะเลี้ยงตองเลี้ยงใหเหลือเฟอ เราจะได

ไปพบแตเหลือเฟอ หากเราเลี้ยงแบบพอดี หมูหมากาไกก็ไมไดกินกับเขา 
 บารมีทานนี้สรางไดยาก ตองมีนิสัยปจจัยมาแตปางหลังจึงจะทําได สมเด็จพระพุฒาจารย (เสงี่ยม) 

วัดสุทัศน ทานใสบาตรทุกวัน ตอนเชา ทานไปยืนหนาวัด พระกลับจากบิณฑบาตตองไปรับอาหารใสบาตร

จากทานกอนเขาวัด ทรงเลาวา วันใดไมไดใสบาตรเกิดความไมสบายใจ 
 อีกรูปหนึ่ง จําลองแบบหลวงพอทีเดียว หลวงพอทําอยางไร ทานก็ทําตาม หลวงพอต้ังสํานักบาลี 

ทานก็ทําตาม หลวงพอมีโรงครัว ทานก็ทําตาม แตวิปสสนาธุระ ทานมอบใหขาพเจาไปสอนที่วัดของทาน 

ทานผูนี้ก็คือ ทานเจาคณะอําเภอปาโมก (พระครูปาโมกขคณารักษ) จังหวัดอางทอง ไดรูจักทาน และก็ชอบ

พอกัน ทานตั้งโรงครัวเลี้ยงพระ มีพระ ๖๐ รูป สามเณร ๑๐๐ รูป เด็กวัด ๒๐๐ คน วันใดมีราชการไปตรวจ

โรงเรียน ถือโอกาสเยี่ยมวัดดวย เห็นทานมีโรงครัว ทานบอกวา ทํามานานแลว เอาแบบหลวงพอวัดปากน้ํา 

พระเณรของทานมีจํานวนมาก จะพึ่งอาหารบิณฑบาตไมได จึงตั้งโรงครัวขึ้น ทํามานานแลว สําหรับ

นักเรียนบาลีของทาน ไดเปรียญ ๙ ประโยคไปหลายรูปแลว พูดถึงเปรียญ ๙ ประโยคแลว ทานดีใจมาก    

ทานบอกวาตัวทานความรูแค นธ.เอก แตทําใหลูกศิษยเปนเปรียญไปมากแลว หากพูดถึงเปรียญแลวเปนที่

ถูกใจ และคุยกันไดนาน คุยไปคุยมา จึงทราบวาทานพระครูปาโมกขฯ ศรัทธาสมเด็จปา สมเด็จปาทรงมี

เสนหอยางไรไมทราบ ไมวาใครนิยมทานทั้งนั้น สวนใหญเขาเรียกปา นานๆ จะไดยินสมเด็จปา ทางฝาย

สงฆมักเรียกสมเด็จปา แตฆราวาสแลวเห็นเรียกปาทั้งนั้น ใครจะเรียกอยางไรปาขานรับทั้งนั้น 
 
 
 



 ๕๐

 ความนิยมในสมเด็จปามีอยางไร แมทานพระครูปาโมกขฯ ยังเลาถึงวา 
 “ศึกษาฯ รูไหม”  
 “อะไรหรือใตเทา”  
 “ปาเราเฮี้ยนใหญแลว”  
 “เฮี้ยนอยางไรหรือใตเทา”  
 “เวลานี้ใครจะถายรูปปา ถาปาไมอนุญาตแลวถายรูปไมติด”  
 เราไดฟงแคนี้ก็ทราบความ พระในบังคับบัญชาของปา รักปาทั้งนั้น จะไมใหคนนิยมปาไดอยางไร   

ก็หลวงพอวัดปากน้ําทานติวเขมปามาตลอด เรื่องราวของปากับหลวงพอยังสนุกอกีมาก โปรดอานหนงัสอื 

“อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” ไดบรรยายละเอียดแลวในหนังสือเลมนั้น รับรองวาสนุกละบันเทิง      
สมเด็จปาทรงเปนคูบารมีของหลวงพอวัดปากน้ํา  
 ชีวิตราชการของขาพเจา ยายไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ไดเผยแพรวชิาธรรมกายที่

วัดทานเจาคณะจังหวัด คือ วัดเจษฎาราม ซึ่งทานเจาคุณราชสาครมุนี เปนเจาอาวาส การเผยแพรดําเนิน

มาถึงจุดหนึ่ง ไดปรารภตอเจาคุณวา ควรอาราธนาพระเถระที่เปนธรรมกายมาเลี้ยงที่วัดเราก็จะเปนทานอนัใหญ 

ทานเจาคณะจังหวัดขานรับทันที ไดอาราธนาสมเด็จพระพุฒาจารย (คร้ันนั้นยังเปนพระพรหมคุณาภรณ) 

สมเด็จพระรัชมังคลาจารย (คร้ังนั้นยังเปนพระธรรมธีรราชมหามุนี) และพระเถระอื่น งานถวายทานพระ     

ที่เปนธรรมกายเสร็จไปแลว ยังมีผลใหงานเผยแพรวิชาธรรมกายกวางไกลไปดวย ตอมาขาพเจายายไปเปน

ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี การติดตอระหวางขาพเจากับทานเจาคณะจังหวัดชักหางเหินกัน แตงาน

เผยแพรวิชาธรรมกายยังประสานกันอยู แตก็เกิดเหตุขัดของกันขึ้นโดยบังเอิญ คือทานเจาคณะจังหวัด      

จัดบรรพชาสามเณรฤดูรอน ขาพเจารับคําวาจะไปสอนวิปสสนาให ถึงขนาดวา กระทรวงศึกษาธิการ        

ทําหนังสือขอตัวไปที่จังหวัดจันทบุรี ขาพเจามีความตั้งใจจะมารับใช แตเกิดเหตุทางราชการขึ้น ขาพเจา

เดินทางไปรับใชทานเจาคณะจังหวัดไมได จึงเกิดการขุนใจกันขึ้นมาแตวันนั้น 
 การติดตอระหวางขาพเจาและทานเจาคณะจังหวัด ไมเสมอตนเสมอปลาย เหมือนกาลกอนเพราะ

เราอยูคนละจังหวัดกัน ทานเจาคณะจังหวัดคงเคืองขาพเจา แมอาพาธก็ไมบอกใหขาพเจาทราบ ขาพเจา

ทราบขาวมรณภาพจากหนังสือพิมพ ทันใดที่ทราบขาว เพราะเปนขาวดวน เนื่องจากทานเจาคณะจังหวัด

เปนพระเถระสําคัญ ขาพเจารีบเขาวิชาธรรมกายทันที เขาปกปองทานเจาคณะจังหวัดอยางทันดวน       

ทานเจาคณะจังหวัดไปไหน อยูที่ใด เร่ืองนี้ขอใหทานอานหนังสือ “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” ไดกลาว

ละเอียดแลวในหนังสือที่กลาวนั้น ขาพเจาตองปกปอง เพราะทานเจาคณะจังหวัดชวยขาพเจาเผยแพร   

วิชาธรรมกายมาดวยกัน 
 
 
 
 



 ๕๑

  ๒๔. วัดปากน้าํไมมีน้ํามนต ไมมีคาถา 
   มีแตหยุดในหยุด จะเอาเปลือกหรือเอาแกน 
 
 ปกติมักมีคนเอาผาปามาทอด เมื่อทอดเสร็จก็จะเดินทางกลับ กอนจะลากลับ มักขอน้ํามนตพรม

หรือขอคาถา หลวงพอทานจะตอบวา วัดปากน้ําไมมีน้ํามนต ไมมีคาถา มีแตหยุดในหยุด 
 คําวา “หยุดในหยุด” หมายความวา ทําใจหยุดนิ่งที่ศูนยกลางกาย แลวบริกรรมใจวา หยุดในหยุด 

จนกวาใจของเราจะหยุดตามที่ใจเราทอง พอใจหยุด เราจะเห็นดวงใสโดยใจ และเมื่อทองหยุดในหยุด   

กลางดวงใส ตอไปแลวเราจะเห็นธรรมกาย 
 กิริยาที่ใจทองหยุดในหยุดนั้น เปนการทํานิโรธ นิโรธเปนตัวกําจัดทุกขและสมุทัย 
 แตการทําใจหยุดในหยุดนั้น ทําไดอยางออนหรือทําไดอยางใชการได เราตองมาพิจารณากัน     

หากทําไดถึงขนาดเห็นดวงใส และในที่สุดเห็นธรรมกาย ถือวาใชการได ยอมมีผลกําจัดทุกขรอนได นี่คือ  
วิธีแกทุกขที่ถูกตอง 
 หากยังทําใจหยุดไดบาง ยังไมถึงขั้นใชการได ยอมมีผลกําจัดทุกขไดบาง แมจะไมมาก แตก็ไดบาง 

ดีกวาพรหมน้ํามนต ดีกวาทองคาถา เปนไหน ๆ วิธีนี้เปนวิธีที่ถูกตอง เปนแกนของวิชา เปนแกนของ
ความรู 
 เร่ืองการพรมน้ํามนต เร่ืองใหพรเปนคาถา เปนวิธีการใหกําลังใจกันเทานั้น ถือปฏิบัติกันสืบมา 
 หยุดในหยุดนี้ หมั่นเจริญใหยิ่งขึ้น จนถึงขั้นเห็นดวงธรรม เห็นกาย ๑๘ กาย ตามหลักสูตรหนังสือ

ทางมรรคผล ๑๘ กายของหลวงพอ ทางนี้เปนทางพนทุกข เปนเสนทางสูมรรคผลนิพพาน เร่ืองน้ํามนต    

เร่ืองคาถา อยาไดเสียเวลาไปสนใจเลย เพราะเปนเรื่องเปลือกไม ไมใชแกนไม 
 เร่ืองน้ํามนตนั้น เปนเรื่องการใหกําลังใจ ไมใชวิธีดับทุกข ทํากันมาแตโบราณแลว เมื่อมีทุกขรอน

เกิดขึ้น ตองไปรดน้ํามนต ๗ วัด เราอาบน้ํามนตกันมากี่รอยตุมแลว ความทุกขไมไดหายไป แตที่เราอยูมาได 

เปนเพราะเกิดกําลังใจ เขาวาอาบน้ํามนตแลวจะดี นี่เราก็อาบมา ๗วัดแลว เรามีกําลังใจในขอทีว่า อาบครบ 

๗ วัด กําลังใจอันนี้เอง ที่ทําใหเราอยูมาได ไมใชความศักดิ์สิทธิ์ของน้ํามนต แตเปนเพราะกําลังใจของเรา 

คือ สรางใจของเราขึ้นมาใหม ใจอันใหม คือ ใจที่เราเชื่อวาครบ ๗ วัดแลว เมื่อครบ ๗ วัดแลวเราดีแน คําวา 

ดีแนนี่เอง คือใจใหม เราอยูไดเพราะใจใหมนี้ แยกความรูใหดี ใหเอาความรูออกหนา อยาเอาความเชื่อ

ออกหนา ความรูที่ถูกตองคืออะไร เพราะผูรูคือ หลวงพอ ทานบอกไวแลว 
 เมื่อเราอยากเจริญ อยากใหดวงชะตาดีข้ึน หลวงพอวัดปากน้ําทานก็สอนแลว ใหเราบริกรรมใจ

หยุดในหยุดกําหนดใจตั้งไวที่ศูนยกลางกาย ไมตองถึงขนาดเห็นดวงใส เอาแตเพียงวาอารมณแจมใส    

เพียงเทานี้เราก็เกิดปญญาแลว เกิดความคิดวา กิจการที่เราทําอยูนี้มีอะไรบกพรอง คนพบแลวเราก็แกไข 

แลวกิจการของเราก็กาวตอไป ไมตองเสียเวลาแหกันไปหาน้ํามนต เสียคาน้ํามันรถยนต เสียคาอาหารการกิน 

เสียหลายอยาง แลวไดอะไรขึ้นมาบาง 



 ๕๒

 เลิกแหไปหาน้ํามนตกันทีเถิด นั่งทําภาวนาอยูกับบาน ไมตองเสียคาใชจายอะไรทั้งนั้น แลวเราจะดี

ดวยประการทั้งปวง เมื่อใจหยุด ใจใสแลว สงผลใหตัวเราดีขึ้นทั้งนั้น อยาไดไปหลงเชื่ออวิชชา บานเรา

มีแตอวิชชาทั้งนั้น มองไปทางไหน มีแตอวิชชา ปลุกเสกเลขยันต เวทมนตรคาถา สักตามเนื้อตามตัว      

หมอเสนห ผีเจาเขาทรง สารพัดที่เราไดพบเห็น ใครโชครายพลัดเขาไปยุทธจักรเหลานั้น แปลวาหมดโอกาส

ที่จะไดเห็นพระธรรมแลว นาเสียดายที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แตไมเห็นธรรม เรียกวา บุญมีแตกรรมบัง 

ส่ิงเหลานี้พระบรมศาสดาไมไดสอนเลยแมแตนอย 
 
 

เหตุใดชีวิตของหลวงพอมีคุณคาสูง 
 
 เราเรียนคติธรรมและคตินิยมของหลวงพอจบลงแลว ในขณะเดียวกัน เราสังเกตการดําเนินชีวิตของ

หลวงพอไปดวย เราก็พอทราบวา หลวงพอมีแนวในการดําเนินชีวิตอยางไร 
 หากยังตอบคําถามไมได ตองยอนไปอานทวนดูใหม แลวจะเขาใจ 
 หลวงพอพูดวา ชีวิตเรามีคาเทากัน แตตางกันที่การบริหาร บริหารผิด ชีวิตก็ไรคา บริหารถูก  ชีวิตก็มี

คุณคา บริหารอยางไรจึงวาบริหารผิด หากเขาทํานองวา “ทางโลกก็เหลว ทางธรรมก็แหลก เหมือน

แบกบอน เหลือแต กิน นอน เที่ยว สามอันเทานั้นเอย”  
 บริหารชีวิตอยางนี้ ผิดแนแลว แลวชีวิตของเราจะมีคาอะไร เพราะเราเอาแตกิน นอน เที่ยว เทานั้น 

เราไมทําประโยชนอะไรเลย เราไมเอาอะไรเลย ชีวิตของเราสูญคาตรงนี้ หลวงพอทานสอนแลว อยาโกง

ตัวเอง ๑ อยาทําชีวิตเปนหมัน ๑ อยูที่ไหนใหสงเคราะหกุลบุตร ๑ เพียง ๓ อยางนี้ เราไมเขาสูตร     

ขอไหนเลย แลวเราจะเอาอยางไรกับตัวเราเอง นี่แหละคือ ชีวิตที่ไรประโยชน 
 กลับมาดูการบริหารชีวิตแบบหลวงพอบาง วาหลวงพอทานบริหารอยางไร ไมตองดูกันลึกซึ้ง ดูกัน

แบบหยาบๆ โดยเอาคติธรรม และคตินิยมของหลวงพอมาพิจารณา จํากัดขอบขาย เอาแคบ ๆ แคนี้ จะเปน

ดังนี้ 
๑. อยาโกงตัวเอง หลวงพอไมใหอภัยตัวเอง เมื่อไดเวลาตองทํางานทันที หนาที่ของหลวงพอ   

ทําครบถวน 
๒. อยาทําชีวิตเปนหมัน ชีวิตของหลวงพอบริบูรณดวยผลงานนานาประการ 
๓. อยาวาง ถาวางตองสอนหนังสือกุลบุตร สมัยนั้นยังไมมีโรงเรียนประชาบาล เกิดเปนชาย 

โอกาสทางการศึกษา คือศึกษาจากวัด หากเปนหญิงแลว โอกาสทางการศึกษาสิ้นสุดลงทันที 

หลวงพอต้ังโรงเรียนของวัดขึ้น ใหประชาชนนําลูกหญิงชายมาฝากเรียน เปนการเรียนฟรี    

โดยหลวงพอรับภาระจัดหาครูมาสอน  ตอมาทางรัฐบาลประกาศพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา รัฐบาลมารับโรงเรียนของหลวงพอไปอยูในความปกครองของรัฐบาล หลวงพอ

หมดภาระโรงเรียนแหงนี้ แลวกลับไปโหมการศึกษาฝายสงฆอยางเต็มมือ 



 ๕๓

 เราทราบแลววา การศึกษาของสงฆมี ๒ อยาง คือ คันถธุระ และวิปสสนาธุระ ซึ่งคันถธุระไดแก   

การเรียนนักธรรมและเรียนบาลี หลักสูตรนักธรรมคือ นักธรรมตรี โท เอก สวนแผนกบาลีนั้น ไดแก     

เปรียญธรรม ๓ ประโยค ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดทั่วๆ ไป อยางมากมีแคแผนกนักธรรมและบาลี

เทานั้น คือ จัดไดแคคันถธุระเทานั้น แตวิปสสนาธุระไมมีวัดใดจัดไดเลย 
 แตหลวงพอจัดสอนวิปสสนาธุระดวย โดยหลวงพอเปนผูสอนวิปสสนาธุระเอง 
 เหตุใดวัดทั่วไปจึงไมจัดสอนวิปสสนาธุระ ตอบวา คร้ังนั้นไมมีหลักสูตร และเหตุที่ไมมีหลักสูตรก็

เพราะไมมีผูรูในสายการเรียนนี้ ธุระของสงฆจึงดําเนินมาไดธุระเดียวคือ คันถธุระเทานั้น สวนวิปสสนาธุระ

ไมมีการสอนในวงการสงฆ ต้ังแตไหนแตไรมาแลว ตราบเทาทุกวันนี้ 
 การที่ทางการสงฆบัญญัติการศึกษาของสงฆวามี  ๒ สาขา คือ คันถธุระและวิปสสนาธุระ             

นั้นชอบแลว เพราะพระสงฆทําหนาที่สอนประชาชน จะไดมีความรูไปสอนประชาชน คันถธุระคือ          

เรียนทฤษฎี วิปสสนาธุระคือ เรียนปฏิบัติพัฒนาใจ พัฒนาใจเพื่ออะไร เราทองขานนาคกันวา สัพพทุกขะ 

นิสสรณะ นิพพานะ ฯ บวชแลวจะตองทําใจใหแจงนิพพาน เมื่อไมเขาหลักสูตรวิปสสนาแลวจะแจงนิพพาน

ไดอยางไร คําสอนขอ ๓ ที่วา “สจิต ตปริโยทปนํ” แปลวา ทําใจใหสวางใส ทําอยางไรจึงจะสวางใส       

จนในที่สุดแจงนิพพาน ก็เมื่อทางการสงฆขาดการศึกษาธุระสายวิปสสนาแลว กุลบุตรจะแจงนิพพาน        

ไดอยางไร การศึกษาของสงฆขาดไป ๑ ธุระ  แมจนวันนี้ยังไมแกไขอะไร 
 วิปสสนาธุระไมเจริญ สภาพใจคนตกต่ํา ทํากรรมชั่วกันมากขึ้นทุกวัน แมคนที่มีการศึกษาสูง ก็ยัง

ทําอนันตริยกรรม คือทําปตุฆาต ดังที่เราเห็นในขาวหนังสือพิมพ สังคมจะเปนสุขไดอยางไร นี่คือ ปญหา

สังคมในปจจุบันซึ่งเราทานทราบตรงกัน 
 หลวงพอเปนผูบุกเบิกวิปสสนาธุระ โดยหลวงพอเปนผูสอนเอง ในวัดปากน้ํานั้น ตําราที่หลวงพอ  

ทําไว มี ๓ เลม ดังนี้ 
๑. หนังสือทางมรรคผล (๑๘ กาย) 
๒. หนังสือคูมือสมภาร 
๓. หนังสือวิชชามรรคผลพิสดาร 
นี่คือหลักสูตรวิปสสนาธุระ นํามาใชสอนกุลบุตรไดเปนอยางดี นําไปศึกษาไดทั้งสายนักธรรม    

สายบาลี ทั้งโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ก็ใชได 
เมื่อกลาวถึงตําราวิปสสนาธุระของหลวงพอ ๓ เลม เห็นวาพอแลว ไมตองกลาวประการอืน่

อีกแลว เพียงแคนี้ชีวิตของหลวงพอมีคุณคายิ่งกวาใด ๆ หลวงพอบริหารชีวิตของหลวงพออยาง
ประเสริฐเลิศล้ําแลว 

 
 
 



 ๕๔

หนังสือวิปสสนาของหลวงพอ ๓ เลม 
ไดรับการพัฒนาใหปฏิบัติไดงายขึ้นแลว 

 
ที่มาของการปรับปรุงตําราวิปสสนาของหลวงพอ ๓ เลม ใหอานงาย และใหปฏิบัติงายขึ้นนั้น      

เกิดจากการเผยแพรในตางจังหวัด พระทานปรารภวา เลมทางมรรคผล ๑๘ กายนั้น แมเราจะเห็นดวงธรรม 

แตก็เดินวิชาไมได กลับมาอานตําราอีก และทองจําไว พอเดินวิชาเขาจริง กลับทําไมไดอยางที่บอกในตํารา 

เพราะตําราเขียนไวแตหลักการ ไมบอกวิธีปฏิบัติขอแตละขั้นตอนไว เมื่อนักเรียนเห็นดวงธรรมแลว การเดินวิชา 

๑๘ กาย เปนหนาที่ของวิทยากรจะตองบอกรายละเอียดการเดินวิชาทั้งหมด มิฉะนั้น การเดินวิชาจะดําเนิน

ไปไมได 
นี่คือ ปญหาของหนังสือวิปสสนาเลมเบื้องตน คือ เลมทางมรรคผล ๑๘ กาย 
ตอมาคือเลมหลักสูตรชั้นสูง คือ เลมคูมือสมภารและเลมวิชชามรรคผลพิสดาร แมเปนนักศึกษา   

รุนเกา เชี่ยวชาญวิชาธรรมกายมาแลว ปรากฏวา เดินวิชาไมไดทุกบทเรียน ทําไดเปนบางบทเรียนเทานั้น 

บางบทถึงอานตําราจนทองได แตเดินวิชาไมได มักมีคําถามเสมอวา “ที่ตําราเขาวาอยางนั้น เราจะเดิน

วิชาอยางไร”  
นี่คือ ปญหาของเลมคูมือสมภารและเลมวิชชามรรคผลพิสดาร 
คนรุนกอนทานทําได หากสงสัยอะไรหรือทําไมไดตรงไหน ก็ถามหลวงพอได แตวาไมไดบันทึก

รายละเอียดของแตละความรูไว ปญหาจึงตกมาถึงคนยุคเรา คือ อานตําราแลว เราเดินวิชาไมได เกงหนอย

เพียงทําไดบางบท แตทําไมไดทุกบทเรียน 
ขาพเจาไดยินไดฟงเสมอ และมักจะมาถามขาพเจา บางบทขาพเจาพอตอบได แตบางบทจน

ปญญา 
หากยุติแคนั้น  ขาพเจาก็สบายใจ เ ร่ืองไมยุ ติแคนั้น  กลายเปนวา  คุณการุณย  บุญมานุช              

เปนวิทยากรและทําปราบมารดวย ถาคุณการุณยอธิบายไมไดแลว ก็ไมรูจะใหใครอธิบาย สรุปแลว ขาพเจา

เสียหนา และไมทราบวา จะมีการวิจารณลุกลามไปแคไหน 
คําปรารภขาพเจาทราบ คําวิจารณขาพเจาไดยิน แตทานตองใหอภัยแกขาพเจาบาง คือ บางบท

อาจไมชัดเจนนัก และตองถือวาเปนแนวทางเทานั้น หากพูดกันรูความอยางนี้ ขาพเจาก็รับทํา คือ ขยายความ

และทําแนวเดินวิขาหนังสือวิปสสนาของหลวงพอครบ ๓ เลมแลว ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 ๕๕

๑. เลมทางมรรคผล ๑๘ กาย ขยายความแลว ใหชื่อหนังสือเลมนี้วา “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้น  

เห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” (เลมนี้พิมพแลวไมรูกี่คร้ัง ยังไมพอแกความตองการ 
บริการไมทั่ว ทายๆ นี้ ขออนุญาตพิมพกันหลายราย เปนหลักสูตรเบื้องตน) 

๒. เลมคูมือสมภาร เปนหลักสูตรวิชาธรรมกายชั้นสูง มี ๑๕ บท หากรวมบทวาดวยภาคผูเลี้ยง
เขาดวย จะเปน ๓๐ บท เขียนแนวเดินวิชาแตละบท วาบทใดเดินวิชาในรายละเอียดอยางไร 

ใหชื่อหนังสือวา “แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารของหลวงพอวัดปากน้ํา”  
๓. เลมวิชชามรรคผลพิสดาร เปนหลักสูตรวิชาธรรมกายชั้นสูงมาก มี ๔๖ บท เขียนแนวเดินวิชา

แตละบท วาบทใดเดินวิชาในรายละเอียดอยางไร ใหชื่อหนังสือวา “แนวเดินวิชาหลักสูตร
วิชชามรรคผลพิสดาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา”  

๔. “วิธีสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย) เลมนี้เปนเลมพิเศษ 
เพื่อวิทยากรหรือวิปสสนาจารยใชเทคนิควิธีตาง ๆ สอนความรูเบื้องตน 

หนังสือทั้ง ๔ รายการนี้ หากใครตองการ โปรดติดตอชมรมเผยแพรวิชาธรรมกาย ตามที่กลาวแลว 
หากหนังสือหมดลง โปรดติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง 

ยังมีวิชาธรรมกายอีกหลายหลักสูตร ซึ่งเปนความรูชั้นสูง หากเราไมหยิบยกข้ึนมาพิจารณา          
ทําความยากใหงายลงบาง ความรูนั้นนับวันมีแตจะสูญ  นับวันมีแตไมมีผูรู นับวันมีแตจะหาคนอธิบายไมได 
สุดทายความรูก็สูญ ดูแตวิชาธรรมกายเถิด พระบรมศาสดาเขานิพพานไดไมกี่ป ความรูนี้หายไป
จากโลก ทําใหมรรคผลนิพพานขาดตอน มาแตวันนั้น ดีแตวาหลวงพอมาคนไวได เราตองชวยกัน
อนุรักษ ชวยกันสืบสาน ชวยกันขยายผล ตอไป 

 
 

วิชาธรรมกายหลักสูตรใดที่ยังไมไดอนุรักษ 
หลักสูตรใดยังไมไดสืบสาน หลักสูตรใดยังไมไดขยายผล 

 
เราควรนาํวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรที่หลวงพอทําไว มีกี่หลกัสูตร หลกัสูตรใดมีตําราอยูที่ไหน 

นํามาพจิารณาดูวามีหลกัสตูรใด เลมใด มีการเรียนรูกันไปแลวอยางไรหรือไม การเก็บตําราไวในตู       
ไมมีประโยชนเลย 

พิจารณาประเด็นนี้กอน เอาตํารามาดูกอน 
เมื่อไดตํารามาแลว เราอานดูเนื้อหาความรู เราจะบอกไดทันทีวาเปนหลักสูตรระดับไหน 
ลําดับตอมา เราพิจารณาวา ความรูเหลานี ้ ไดมีการเรียนรูแลวหรือยัง ใครเปนคนเรียน เรียนไป

อยางไร พอจะอธิบายอะไรใหเราฟงไดบางหรือไม 
ฟงดูแลว ถามอะไร ก็ไมมีใครรูเร่ือง หากเปนเชนนี ้เขาตํารา มีเงินใหเขากู มีความรูอยูในตํารา กรณี

นี้เปนอนัตราย 
ขอใหเอาตํารามาทนัที แลวรีบพิจารณา รีบเรียน เพื่อเราจะอนุรักษ สืบสาน และขยายผลตอไป 
ขาพเจากําลงัจะเขียนธรรมกายอกีหลายหลักสูตร ขอใหทานติดตาม 



 ๕๖

เราไดอะไรจากการศึกษาคติธรรม คตินิยม 
การดําเนินชีวิต ของหลวงพอวัดปากน้ํา 

 
ทานไดอะไรจากการอาน คติธรรม คตินิยม การดําเนินชีวิต ของหลวงพอวัดปากน้ํา ทานชอบ

ตรงไหน ทานชอบอะไร ทานทองคติอะไรไดบาง มีอะไรที่อยากเอาเปนแบบอยาง นี่คือประเด็นของ
การศึกษาของทาน 

 หากเราเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตของเรา กับของหลวงพอ มีอะไรที่แตกตางกันบาง เร่ืองสําคัญ   
ก็คือ เรามีคติธรรมอะไร หากเรายังไมมี คติธรรมอะไร แปลวา ชีวิตเรายังไมมีจุดมุงหมาย เราจะตองมีคติ
ธรรมอะไรสักอยางใหจงได จึงจะเปนบุคคลสมบูรณแบบ เปนคนที่มีจุดยืน เปนคนมีเปาหมาย ดังนั้น  ในการ
คัดเลือกขาราชการดํารงตําแหนงสําคัญหรือการสอบเพื่อดํารงตําแหนง เขาจะถามวา ทานมีคติธรรมอะไร 
ทานมีอุดมคติอะไร หากสอบเขารับราชการ เราจะถูกถามเรื่องนี้แน ๆ 

ทานตองตอบอยางชัดถอยชัดคํา เพราะทางราชการเขาจะดูวาเราเปนคนอยางไร บางคนไมมี      
คติธรรมอะไรเลย พอถูกถาม ทานก็เอาคําขวัญของโรงเรียนไปตอบ เชน ตอบวา การศึกษา คือความเจริญ 
(สิก ขา วิรุฬ หิ สม ปต ตา) ปญญาเปนแสงสวางในโลก (ปญ ญา โลกส มิ ปช โชโต) เวลาและกระแสน้ํา   
ไมคอยใคร เปนการตอบเพื่อเอาคะแนนเทานั้น แตกรรรมการทานไมคิดอยางเรา ทานกลับคิดมาก เชน    
ที่ตอบวา การศึกษาคือความเจริญ เขาจะมองวา เราเปนผูใครตอการศึกษา ถูกใจกรรมการ กรรมการเขา
ก็ใหคะแนน ทานที่ตอบวา ปญญาเปนแสงสวางในโลก คนนี้เปนผูคงแกเรียนแน ใหคะแนนอีก ทานที่
ตอบวา เวลาและกระแสน้ําไมเคยรอใคร กรรมการยิ่งใหคะแนนมาก เพราะเปนคนตรงตอเวลา ไปอยู    
ที่ไหนราชการก็เจริญ 

เราจะพบเสมอวา สถานศึกษาคือ โรงเรียน วิทยาลัย ตางก็มีคําขวัญตาง ๆ โดยเลือกเอาจาก
หนังสือนวโกวาทบาง เลือกไปจากหนังสือนักธรรมตางๆ บาง แลวก็ทําเปนตราของโรงเรียน เพื่อบงบอก
อุดมการณของสถานศึกษาวาสถานศึกษาแหงนี้ ไมใชธรรมดา  เขามีคติธรรมเปนที่ยึดมั่น  นี่ คือ
ความสําคัญของคติธรรม 

อาจารยหลวงวิจิตรวาทการ ทานสอนลูกทานแตยังเล็ก ใหทองสุภาษิต ใหทองพุทธภาษิต หากลูก
ไปทําอะไรสอดคลองกับสุภาษิตใด ทานจะยกสุภาษิตนั้นขึ้นกลาว เชน ตอบคําถามแกครูผิดไป ทานก็วา 
ตองใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา (นิสม ม กรณํ เสย โย) นารีมีรูปเปนสมบัติ สตรีไมตองเลาเรียนมาก 
เมื่อสวยแลวเปนที่หมายปองแกหนุมทั้งปวง เพราะความสวยเปนสมบัติ กรุงโรงไมไดสรางในวันเดียว 
(งานใหญจะทําวันสองวันไดอยางไร) ดังนี้เปนตน 

ไมใชเร่ืองพูดกันเลน ๆ ประเทศฝรั่งเศสเขามีโรงเรียนฝกมหาบุรุษ ใครอยากไดดีทางใด โปรดบอก
สุภาษิตใหโรงเรียนทราบ แลวโรงเรียนเขาก็จะรับตัวเราเขาไปเรียน เมื่อจบการศึกษาตามวิธีการของเขา    
ทกุคนมีความสําเร็จในชีวิต บางคนไดเปนใหญเปนโตไปเลย 

แตบานเรายังไมมีการศึกษาลักษณะนี้ เพียงแตเขียนพุทธวัจนะไวหนาโรงเรียนโก ๆ เทานั้น 
สรุปแลว คติธรรมมีประโยชน แตเราเรียนคติธรรมคตินิยมของหลวงพอวัดปากน้ํา ตามที่ไดอานมา

ตลอดนั้น ทานชอบอะไร ทานชอบตรงไหน ทองเอาไว แลวทําอยางที่หลวงพอทานทํา 
ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จ อยางหลวงพอวัดปากน้ําเถิด 



 ๕๗

งานของหลวงพอที่เราตองอนุรักษและสืบสานตอไป 
 
 เราตางเคารพในหลวงพอวัดปากน้ํา เราตางศรัทธาในหลวงพอวัดปากน้ํา 
 แมหลวงพอของเราไดตายจากพวกเราไปนานแลว แตเรายังระลึกถึงหลวงพออยู ศพของหลวงพอ

ประดิษฐานอยูที่วัดปากน้ํา พวกเราไปกราบไหว เปนเวลายาวนาน ต้ังแตวันนั้นจวบจนวันนี้ เราตางยอมรับใน 

“อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” ดวยกันทั้งนั้น 
 หากถามกันใหตรงประเด็นวา “หลวงพอมีอะไรวิเศษ” ทุกคนจะตอบตรงกันวา  “วชิาธรรมกาย” 

แลวเราก็ถามตอไปวา บัดนี้พวกเราไดอนุรักษวิชาธรรมกายและสืบสานวิชาธรรมกายไปแลวอยางไร 

เพียงใด เราจะตอบคําถามนี้อยางไร 
 อนุรักษอะไร อนุรักษอยางไร สืบสานอะไร สืบสานอยางไร พูดใหชัดออกมา 
 ใครทําอะไรที่ไหน พูดใหชัดออกมา ชี้ออกมา ลําดับออกมาทีละอยาง  
 ที่วาสอนนั้น สอนหลักสูตรอะไร เพื่อจะไดทราบวา วิชาธรรมกายหลักสูตรนี้ยังไมสูญ มีใครเปน    

ครูอาจารยเลาเรียนกันมาอยางไร สืบทอดกันมาอยางไร 
 ชวยกันลําดับเร่ืองราว เพื่อเราจะไดทราบวา วิชาธรรมกายยังมีการอนุรักษและมีการสืบสาน เราจะ

ยอมใหวิชาธรรมกายเสื่อมสูญไปตอหนาตอตาเราหรือ เพราะวิชาธรรมกายคือลูทางสูมรรคผลนิพพาน หาก
วิชาธรรมกายเสื่อมหรือสลายไป บงบอกวา มารจะครองโลก 
 หากทานใดที่ยังไมมีสนามอนุรักษสืบสานวิชาธรรมกาย โปรดนึกถึงคณะของขาพเจา ขาพเจาจะ

แนะนําใหทานทราบ ดังนี้ 
 ๑.  ชมรมเผยแพรวิชาธรรมกาย  มีหนังสือเปนตําราบริการทุกหลักสูตร ต้ังแตหลักสูตรเบื้องตน 

จนถึงหลักสูตรชั้นสูง จะติดตอใหไปสอนก็ได จะขอตําราก็ได โปรดติดตอไปที่ 

- คุณชูชัย   ศรีสุชินวงศ    ๔๒ ถ. จักรพงษ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐            

     โทร (๐๒) ๒๘๒ - ๘๖๖๑ 
- นพ. นิพนธ หลงประดิษฐ  (พ.บ. วว.โสต นาสิก ลาริงซวิทยา) : ๕๗/๑๖ ซ.ทรงสะอาด  

 ถ.วิภาวดีรังสติ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  

 โทร. ๐๘- ๑๘๑๒-๙๑๔๒ E-mail : niphonl@gmail.com 

- อ.พิมพวรัชญ ธนบรมัตถ  ๔๐/๒๗ หมู ๒ ซ. ศิริเขตแยก ๒ เพชรเกษม ๑๑๖  

แขวงหนองคางพล ูเขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐  

โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒ มือถือ ๐๘-๑๒๕๖-๐๗๙๘ E-mail : 

wisdominside@gmail.com   
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 ดังนั้นจึงประชาสัมพันธวา วัดใด จังหวัดใด หนวยราชการใด โรงเรียนใด วิทยาลัยใด มีความ

ประสงคจะใหชมรมของเราไปสอน หรือตองการตําราเลมใด โปรดติดตอไปได หรือวามีศรัทธาจะบริจาคเงิน

ชวยกิจการของเรา ทานบอกไปได ทานทําถูกแลว ตัวเราไปทําไมได ใหเงินไปทําแทน 
 ๒.  สํานักปฏิบัติธรรมมงคลธรรมกายาราม  ซึ่งพระสมศักดิ์ มหพ พโล  เปนเจาสํานัก             

ซอย ๑ สันติสุข ตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐ โทร (๐๓๕) ๗๐๙๕๒๐, ๗๐๙๕๗ 
 พระสมศักดิ์ มหพพโล ไดออกมาจากวัดปาแหลงแลว เพราะไดไปพัฒนาใหแกวัดปาแหลงครบถวนแลว

ไดออกไปตั้งสํานักใหม ตามสถานที่ดังกลาวนั้น ขณะนี้กําลังอยูในระหวางการบุกเบิก เปนศูนยเผยแพร   

ทางภาคเหนือ งานแรกที่พระสมศักดิ์ทํา ก็คือ แกะหลวงพอวัดปากน้ํา ดวยหินหยกพมากอนมหึมา         

เปนหลวงพอปางยืนองคหนึ่งและหลวงพอปางสมาธิองคหนึ่ง แกะไดเหมือน ขาพเจาพอใจในความ

พยายามของทาน เพราะหินหยกมีกายสิทธิ์โดยธรรมชาติ ไมมีวันเสื่อมสูญ ไมมีวันแตกสลาย มีแตจะยิ่งใสขึ้น 

ใครก็ลักขโมยไมได เพราะมีน้ําหนักมาก 
 พระสมศักดิ์โทรมาบอกวา “อาจารยชวยนั่งหลับตา ขอใหการเคลื่อนยายกอนหยกมหึมาจากพมา

เขาฝงไทย อยาใหมีอุปสรรคเลย” และกวาจะเคลื่อนยายกอนหยกเขาสูประเทศไทยได แทบจะหมด         

ลมหายใจเอาทีเดียว 
 คิดวาเคลื่อนกอนหยกมาไดแลว ปญหาทั้งปวงจะหมดไป ที่ไหนไดเกิดปญหาใหญข้ึนอีก ปญหานั้น

คือ นายชางผูแกะสลัก ถาแกะเปนพระพุทธรูปไมมีปญหา มีนายชางมากมาย แตการแกะสลักรูปเหมือน

เกจิอาจารย ไมมีใครรับอาสา เหงื่อแตกตรงนี้ เสียเงินหลายตอเหลือเกิน ก็เปนบุญของพะสมศักดิ์ นายชาง

ที่จะแกะไดมีคนเดียวเปนชาวพมา พระสมศักดิ์ตองเดินทางไปพมาอีก กวาจะเอาตัวนายชางคนนี้มาได     

ก็เหงื่อแตกเปนครั้งที่สอง 
 บัดนี้ หลวงพอวัดปากน้ําหยกปางยืนและปางนั่ง ประดิษฐานที่สํานักพระสมศักดิ์ พวกเราควรหา

โอกาสไปไหว อยาไปไหวเปลา หาผาปาเงินติดมือไปรวมบูชาดวย ก็เกิดบุญบารมีแกเรา ไมใชหลอดวยโลหะ 

แตเปนงานฝมือทําไดยากสรางไดยากนัก หากพระสมศักดิ์หลอหลวงพอดวยทองคํา ขาพเจาคนหนึ่ง        

ไมอนุโมทนา เพราะอะไรหรือ ก็เพราะใครๆ ก็ทําได มีเงินแลวหาทองคําได จะเอากี่ตันก็ได แตกอนหินมหึมา

ขนาดนี้ จะไปหาที่ไหนในโลกนี้ ถึงมีเงินก็หาหยกไมได หยกกอนมหึมา เราจะไปเอาที่ไหน เปนบุญบารมี

เฉพาะตนของพระสมศักดิ์ทาน ที่ทานสามารถสรางอนุสาวรียถวายหลวงพอวัดปากน้ําดวยวัสดุที่หายาก 

แนนอนที่สุด พระบรมศาสดาก็ตองพระราชทานดวงบารมีแกพระสมศักดิ์ เปนบารมีพิเศษดวย ไมใชบารมี

ธรรมดา ดังนั้น ใครที่ยังไมไดรวมสรางกับทาน ก็ตองรีบสงเงินไปรวมกับทาน เพียงแตบอกกับทานวา       

คุณการุณย บุญมานุช ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี บอกใหสงเงินมารวมสรางหลวงพอวัดปากน้ําหยก 

พระสมศักดิ์จะรับเงินไวและทานก็จะไดจายเปนคาชางฝมือบาง คาอะไรตอมิอะไรอีกมาก เดาเอาวา 

คาใชจายเรื่องสรางหลวงพอวดัปากน้ําหยก ยังไมปดบัญชี เพราะมีคาใชจายสารพัด 
 
 ถึงอยางไร หยกหลวงพอวัดปากน้ํา ๒ องค เปนสมบัติของเมืองไทยแลว 
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 เมืองไทยมีหลวงพอวัดปากน้ําหยกแลว ตองของคุณพระสมศักดิ์ทาน ที่ทานรูคาของหยก เหตุที่

ทานรูคุณคา เปนเพราะทานเรียนวิชาธรรมกายจากอุบาสิกาปุก มุยประเสริฐ แมชีปุกคงสอนทานไว เมื่อ

พระสมศักดิ์จาริกสอนวิชาธรรมกายมาถึงจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายกับพมาอยูติดกัน ทานจึงมี

โอกาสไดรูเห็นหยกในเมืองพมา และเมื่อรูเห็นแลว ก็คอยจังหวะที่จะนําสูประเทศไทย เพราะหยกนั้นมี

กายสิทธิ์อาศัย หยกไปอยูที่ใดที่นั่นก็เจริญ พระสมศักดิ์อยากใหประเทศไทยเจริญ จึงนําหยกกอนสําคัญมา

สูบานเรา ตามที่กลาวแลว ขาพเจาอนุโมทนา และขอเชิญทานทั้งหลายอนุโมทนาดวย 
 กลาวถึงคาใชจาย ที่ทําหลวงพอวัดปากน้ําหยก ๒ องค ตองยอมรับวาใชเงินมาก แตเงินที่หาได    

เงินที่มีอยูในบานเรา แตกอนหยกมหึมาขนาดนั้น เราจะไปหาที่ไหน เอาเงินใสเลมเกวียนไป ก็ไปซื้อ            

ที่ไหนไมได เพราะไมมีหยกจะขาย มีแตกอนเล็กกอนนอย กอนใหญขนาดนั้น เอามาแกะขนาดใหญอยางนี้

หาไมไดงายๆ ประเด็นสําคัญอยูตรงนี้ 
 หลวงพี่อยากังวลใจเรื่องเงิน คนที่มีบุญมีอยูทั่วไป หากเขาทราบ เขาก็สงเงินมารวมสมทบ 
 หากเปนบุญของเรา เราก็ไดรวมกับพระสมศักดิ์ ขอแตใหเขาทราบขาว หากไมใชบุญของเขา        

แมเขาจะทราบแตพลาดโอกาส แปลวา เขาไมมีโชคในการบุญ เพราะการจะไดทําบุญนั้น จะตองมีวาสนา

แตปางหลังสนับสนุนดวย 
 ขอสรุป ถึงสนามสรางบารมี มี ๒ สนาม ตามที่บรรยายมานั้น ทานชอบสนามใด ก็จงเลือกเอา

ตามใจชอบ 
 เหตุใดไมแนะนําสนามอื่นบาง ก็เพราะสนามอื่นเขามั่นคงหมดแลว จึงไมแนะนํา 

 เมื่อทราบแลว เราตองคิดวา เราจะอนุรักษวิชาธรรมกายหรือไม จะสืบสานวิชาธรรมกาย
หรือไม 
 เร่ืองตําราวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร อยาไดเปนหวง ขาพเจาจัดทําใหเสร็จแลว ขอใหทานติดตอไปได 
 หากคิดจะสรางบารมีคร้ังใหญ มีความประสงคจะเปดสนามใหญ เราไมตองพูดกันมากในทีน่ี ้ขอให

ทานติดตอไปที่ขาพเจาหรือติดตอคณะของขาพเจา แลวงานเปดสนามสอนวิชาธรรมกายก็จะดําเนินไปดวย

ความเรียบรอย 
 รูแลว ทราบแลว แตวาไมทําอะไร อยางนี้เขาตําราที่หลวงพอ ทานกลาวแลว หลวงพอทานกลาวไว

อยางไรเลา ก็เราอานมาถึงตรงนี้แลว ลืมแลวหรือ 
 “ไอทางโลกก็เหลว ไอทางธรรมก็แหลก เหมือนแบกบอน เหลือแต กิน นอน เที่ยว     

สามอันเทานั้นเอย”  
 สหายเอย อยาเพิ่งดวนตายจากกันในวันนี้เลย เราอยูในโลกเดียวกัน ชีวิตของเราไดตอสูในโลก 

สารพัดเรื่องแลว ไดทราบรสชาติกันมาแลวมากตอมากแลว กอนที่เราจะลาจากโลกนี้ ขอใหเรามาเปน   

เพื่อนกันในธรรม ขอใหเราไดมารวมกันเผยแพรวิชาธรรมกายกันกอน ใครถนัดทางใด เราจะใหทําทางนั้น 

ใครมีความรูภาษาฝรั่ง เราก็วานใหทําในภาษา ใครมีความรู ก็จะวานทางความรู ใครเกงในการบริหารเงิน 

เราจะใหทําหนาที่ขุนคลัง ใครมีอะไรเราไมปฏิเสธ ใครเกงทางสอน เราใหสอน 



 ๖๐

 เพียงสองสามปเทานั้น เราจะไดบารมีเปนกอบเปนกํา เราจะอุนใจ วาเราไดรวมสนุกกับเพื่อน      

ในธรรมแลว เราเปนคนไมเอาอะไร แตพอเราเอาเขาบาง เราก็มีผลงานติดตาติดใจ เราปลื้มใจ ปล้ืมใจ     ใน

ประเด็นที่วา เราก็พอไปกับเขาได เราไมคิดวาเราจะทําได แตเราก็ทําได เราปล้ืมใจ อยาวาแตทานปลื้มใจเลย 

ขาพเจาก็ปล้ืมกับทานดวย 
 เมื่อความตายมาถึง เรามีที่พึ่งทางใจ เราจะไปกลัวแกความตายทําไม เรามีบารมีธรรมแลว 
 บารมีธรรม พาเราไปสูสุคติ ตายเมื่อไร ไปสุคติเมื่อนั้น 
 สหายเอย สหายตายไดแลว เพราะสหายทํากรมดีที่ไดอนุรักษวิชาธรรมกายแลว สหายสืบสาน
วิชาธรรมกายแลว ขอใหสหายจงไปดีเถิด 
 แลวเราก็มาเกิดพบใหม คราวนี้เราวาราชการวิชาธรรมกายใหเต็มสนามรบไปเลย 

สวัสดีครับ แลวเราจะไดพบกันอีก ขอใหทุกทานโชคดีมีสุขทั่วกันเถิด 
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***** ติดตอคณะวิทยากรสังกัด ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา จงัหวัด

สมุทรสงครามซึ่งไดรับการฝกอบรมโดย อาจารยการุณย บุญมานุช อดีตผูชวยศึกษาธิการจงัหวัดจนัทบุรี 

(ผูเขียน) ตามรายนามดังนี้ (ขอมูล ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ทานสามารถ Up to date รายนามของสมาชิกไดที่ 

http://th.wisdominside.org/index.php?option=com_mambatstaff&Itemid=๑๔๐ )  
 
1. คุณชูชัย   ศรีสุชินวงศ : ๔๒ ถ. จักรพงษ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐  

โทร (๐๒) ๒๘๒ - ๘๖๖๑ 

2. นพ. นพินธ หลงประดษิฐ (พ.บ. วว.โสต นาสิก ลาริงซวิทยา) : ๕๗/๑๖ ซ.ทรงสะอาด ถ.วิภาวดี

รังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๘-๑๘๑๒-๙๑๔๒  

E-mail : niphonl@gmail.com 

3. นพ. ชาํนาญ หลอเมืองทอง : กลุมงานวิสัญญีวิทยา ร.พ.อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ โทร. (๐๕๕) 

๔๑๑๐๖๔-๑๓๐๙ E-mail : chamnlhon@gmail.com 

4. ดร.มนัส โกมลฑา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

โทร. (มือถือ) ๐๘-๖๐๕๒-๑๗๐๙ E-mail : komoltha๔๒๙๙@gmail.com 

5. ดร.บริญญา จันทรดา : ๖/๔ ซ.วิศวเสนานิคม ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

๗๐๐๐๐ โทร. (มือถือ) ๐๘-๗๑๖๒-๐๖๔๘ 

6. อ.กรณไพบูรณ / อ.พิมพวรัชญ ธนบรมัตถ : ๔๐/๒๗ หมู ๒ ซ. ศิริเขตแยก ๒ เพชรเกษม ๑๑๖ 

แขวงหนองคางพล ูเขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒ มือถือ ๐๘-๑๒๕๖-

๐๗๙๘ E-mail : wisdominside@gmail.com   

7. คุณธรรศ ธนบรมัตถ : ๔๐/๒๗ หมู ๒ ซ. ศิริเขตแยก ๒ เพชรเกษม ๑๑๖ แขวงหนองคางพลู  

เขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒ มอืถือ ๐๘-๙๔๘๘-๑๗๘๘  

E-mail : toucht@gmail.com   

8. คุณเจษฎา สนุันทชัย : มือถือ ๐๘-๓๙๑๑-๓๙๙๙ E-mail : jeshda@gmail.com 

9. คุณประวัติ สธุีจารวุัฒน : ๓๓๘/๒๒ หมูบานกลางเมือง ซ. ลาดพราว ๘๐ ถ.ลาดพราว กทม. 

๑๐๓๑๐  โทร. ๐๒-๕๓๐-๒๗๔๓ โทร (ทีท่ํางาน) ๐๒-๕๘๖-๕๑๕๙ (มือถือ) ๐๘-๑๙๔๕-๑๓๒๔ 

E-mail : prawats@cementhai.co.th 

10. คุณ สุชาติ สริิรักษาศักด์ิ : โทร. ๐๘-๑๖๓๔-๐๖๙๙ E-mail : suchartsi@gmail.com 

11. คุณอํานาจ สวางศร ี: ๙๗๘/๑๓๑ ซ. ๑๘ ม. มัณฑนา ๒ รังสิต ต. ประชาธิปตย  อ. ธัญบุรี 

๑๒๑๓๐ ปทมุธาน ี โทร. ๐-๒๙๗๔-๓๐๒๐ มือถือ ๐๘-๖๓๘๘-๘๕๑๑ E-mail : 
amnaj.s@bfkt.co.th 
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ผลงานเขียนวิชาธรรมกาย 
ของ 

นายการุณย บุญมานุช 
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจนัทบุรี 

 

 

วิชาธรรมกายชั้นสูง 
 

 ๑. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๑” พิมพเมื่อ ๒๕๓๓ กลาวถงึวิชาปราบมาร ที่รับชวงงาน 

ปราบมารตอจากหลวงพอวดัปากน้าํ เพราะธาตุธรรมขอรองใหทาํ ไมทราบวาจะบายเบี่ยงอยางไร  

มีผลงานประการตางๆ การปราบมารในชวงนี้ หลวงพอคุมวิชาเต็มที่ กลาวถึงไปปราบมารในประเทศอินเดีย

ดวย (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๖.htm ) 

 

 ๒. ชื่อหนงัสือ “ปราบมารภาค ๒”  พิมพเมื่อ ๒๕๓๖  งานปราบมารในชวงนีม้ีการเปลี่ยนแปลงใน

ธาตุในธรรม จกัรพรรดิภาคปราบทรงพระนามวา “ตนปราบ” เสด็จมาชวย  หลวงพอถวายงาน 

ปราบมารให “ตนปราบ” รับชวงตอจากทาน มีผลงานแปลกๆ  ธาตุธรรมประกาศใหวนัที ่ ๒๗  ธันวาคม 

เปนวนัเอกราชของธาตธรรม (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ) 

 

 ๓. ชื่อหนงัสือ “ปราบมารภาค ๓” พิมพเมื่อ ๒๕๓๙ โรงพิมพเลี่ยงเชยีง เปนผูจัดพมิพ เปนผลงาน

ในยุคของตนปราบ พบวามารเอาพระพทุธเจาและจกัรพรรดิของเราไป กวาจะรบชงิเอากลบัคืนมาได ทาํได

ยากมาก (เพิม่เติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ); (เพิ่มเติม: ปราบมาร

ภาค ๔ (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ), ปราบมารภาค ๕ 

(เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๒๐.htm )) 

 

 ๔. ชื่อหนงัสือ “แนวเดินวชิาหลกัสูตรคูมือสมภารของหลวงพอวดัปากน้ํา”   เปนวิชา

ธรรมกายชัน้สงู ม ี๑๕ บท หากรวมบทภาคผูเลี้ยงดวย เปน ๓๐ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่

http://www.kayadham.org/index-๑๒.htm ) 

 

 

 



 ๖๓

๕. ชื่อหนงัสือ “แนวเดินวชิาหลกัสูตรวิชชามรรคผลพสิดารของหลวงพอวัดปากน้ํา”  

เปนความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง ม ี๔๖ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ 

http://www.crystalmind.org/library/makphol๑/index.htm ); (เพิ่มเติม: แนวเดนิวิชาหลกัสูตรมรรคผล

พิสดาร ภาค ๒ ของหลวงพอวัดปากน้ํา http://www.kayadham.org/index-๑๔.htm ) 

 
๖. ชื่อหนังสือ “วิชาสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย)  

การเปนธรรมกายคือเปาหมายสูงสุด ตองสอนเปนและฝกเปนจงึจะเกิดผล เหมาะแกวิปสสนาจารยและผู

เปนวทิยากรอยางยิ่ง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-๒๒.htm ) 
 
 

วิชาธรรมกายหลักสูตรที่ไดรับความนิยมสูง 
 

 ๑. ชื่อหนังสือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” เขียนขึ้นเพื่อชวย

ขยายความเลม ๑๘ กายของหลวงพอ ใหงายขึน้ เลมนี้ไดรับความนยิมมาก บัดนี้โรงพิมพเลี่ยงเชยีง 

จัดพิมพ ไดปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมแลว นาอานกวาเลมเดิม (เพิม่เตมิ: อานผาน Website ที ่

http://www.kayadham.org/index-๘.htm ) 

 
 ๒. ชื่อหนงัสือ “พระศาสดาพาเราสูความเปนอารยะ ใหเราสุขภาพดี เกิดสนัติแกโลก ดวย

วิธีการอยางไร” ทาํขึ้นเพื่อจะถายทอดเปนภาษาตางประเทศ ยงัไมทนัแปลเปนภาษาตางประเทศ เกิด

ความนิยมในบานเราอีก  

 
 ๓. ชื่อหนงัสือ “สรางคุณธรรมสูแผนดินธรรม” เปนหลักสูตรขาราชการชั้นผูใหญ  

และผูบริหารทีจ่ะนาํไปสรางคุณธรรมแกผูใตบังคับบัญชา พมิพนานแลว และหมดนานแลว 

 
 ๔. ชื่อหนงัสือ “ไมหยุดไมถงึพระ” เปนหนังสือปฏิบัติวชิาธรรมกายเลมเล็ก ทําขึน้เพื่อสอนกาํนัน 

ผูใหญบาน ตามโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ของทางราชการ พิมพนานแลว หมดนานแลว 
เหมาะสําหรับแจกนักเรียน นักศึกษา พิมพมากราคาไมแพง จะใชแจกงานศพกไ็ด งานมงคลก็ดี  

เหมาะแกทุกงาน  
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 ๕. ชื่อหนงัสือ “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” เจตนาพิมพแตแรก กเ็พื่อชวยกิจการของ 

พระสมศักดิ์ มหพพฺโล ตอมากลายเปนที่นยิม พิมพคราวนั้นหมดแลว ใหติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง (เพิ่มเติม: 

อานผาน Website ที่ http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm ) 

 
 ๖. ชื่อหนังสือ “คติธรรม คตินิยม การดําเนินชวีิตของหลวงพอวัดปากน้าํ” เลมนี้รับรองวา

อานสนุก โปรดติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชยีง (เพิม่เติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-๖.htm ) 

  ๗. ชื่อหนงัสือ “ทางรอดของมนุษย มีทางเดียวเทานัน้” (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ 

http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm ) 

 ๘. ชื่อหนงัสือ “ปุจฉา – วิสชันา วิชาธรรมกาย” (เพิม่เติม: อานผาน Website ที ่

http://www.crystalmind.org/questions/question๓.asp ) 
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ประวัติยอ 
นายการุณย  บุญมานุช (พ.ม., กศ.บ.) 
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจนัทบุรี 

 
 
 พ.ศ. ๒๕๙๖ – ๒๕๙๙ เรียนวิชาครูที่ ร.ร. ฝกหัดครูพระนคร วงัจันทรเกษม ในระหวางนี้  

ไปเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตนทีว่ัดปากน้าํโดยตลอด 
 พ.ศ. ๒๕๙๙ – ๒๕๐๐ เรียนจบประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แลวบรรจุเขารับราชการ

เปนครูที่ ร.ร. โยธินบูรณะ ในระหวางนี้ ไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ํากบั 

แมชีทองสุข สําแดงปน 
 พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙ ยายราชการมาเปนครูที่ ร.ร. วดับวรนิเวศ และสอบไดวุฒปิระกาศนยีบตัร

ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) และวฒุิการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ตามลําดับ  

ระหวางนี้ไปเรียนวชิาธรรมกายกับแมชทีองสุขที่วัดปากน้ํา อยางสม่าํเสมอ 
 พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๔ ยายสังกัดราชการจากครูมาเปนศึกษาธิการ เร่ิมรับราชการเปนศึกษาธิการ

อําเภอ ที่อําเภอทาใหม จ.จนัทบุรี ระหวางนี้เรียนวิชาธรรมกายดวยตัวเอง เพราะหางครู-อาจารย 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๓ ยายราชการมาเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จ.อางทอง ไดพบกับ 

แมชีถนอม อาสไวย ศิษยเอกของหลวงพอวัดปากน้าํ ไดเรียนวิชาธรรมกายกับแมชีถนอม และเปนวิชา

ธรรมกายอยางแทจริงทีน่ี่ รวมทั้งไดเร่ิมตนเผยแพรวิชาธรรมกาย โดยเปนวทิยากรสอนในงานตางๆ  

ของพระสงฆในตางจังหวัด ตามแตจะเชญิมา 
 พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ เลื่อนตําแหนงราชการเปน “ผูชวยศึกษาธิการจงัหวัด” โดยมารับตําแหนงที ่

จ.ปทุมธาน ี
 พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ ยายไปเปนผูชวยศกึษาธกิารจงัหวัดสมุทรสาคร และไดเผยแพรวชิาธรรมกาย

ไวที่วัดเจษฎาราม โดยการสนับสนนุอยางแข็งขันของทานเจาคุณพระราชสาครมุน ี 

เจาคณะจังหวดัฯ ในขณะนัน้ 
 พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๘ ยายราชการมาเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ไดเปนวทิยากร

เผยแพรวิชาธรรมกายใหแกสถานศกึษาและวิทยาลยั และเปนวิทยากรสอนผูบริหารระดับตางๆ รวมทั้งยัง

ไดพิมพตําราเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเผยแพรเปนธรรมทาน ตราบจนเกษียณราชการ นอกจากนี ้ยงัไดทําวิชา

ปราบมารตั้งแตวันเขาพรรษาของป พ.ศ. ๒๕๒๗ มาจนถึงทุกวนันี ้
 



 ๖๖

 ขณะนี้มหาวทิยาลัยตางๆ ทัง้ของภาครัฐและเอกชน มหีนังสือดังกลาว ไวในหองสมดุแลวเกือบทัว่

ประเทศ (ขอมลูเมื่อ ๕ พ.ย. ๒๕๔๐) คาดวาอีกไมนานคงจะครบทกุมหาวิทยาลัยในประเทศ 
 จึงขอเชิญชวนทานสรางบารมีธรรม เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิตดวยการสั่งซื้อหนงัสือทั้ง  

๘ เลมนี้ ในราคาพิเศษสุด เพียงชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เพือ่เปนธรรมทานใหแก วัดทกุวัด และหองสมุด ร.ร. 

มัธยม – ร.ร. ประถมตางๆ ทั่วประเทศ เพราะหนงัสือชุดดังกลาวเปนทีป่รารถนาของวัดทุกวัด และเปน

ที่ปรารถนาของโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 ฉะนัน้ ในวนัเกิดของทานกดี็ ในวนัทีท่านทําบุญขึ้นบานใหมก็ดี หรือในวนัทีท่านโชคดีมีชัย  

ควรที่ทานจะซือ้หนงัสือชุดดังกลาวถวายแกวัดทกุวัด หรือมอบใหแกโรงเรียนตางๆ ตามโอกาสอันควร 
 เปนโอกาสดีของทานทานบดีทั้งหลายแลว ที่จะไดสรางบารมีธรรมชั้นสูง เพื่อเปนการอนุรักษและ

สืบสานวิชาความรูของพระศาสนา (วิชาธรรมกาย) มิใหดับสูญสืบไป 
 ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ขอรวมอนุโมทนาในกุศลเจตนา ของทานทานบดีทัง้หลายมา  

ณ โอกาสนี้ดวย 
 
เพิ่มเติม: อานประวติัของ อ.การุณย บุญมานุช อยางละเอียดเพิม่เติมไดโดย คลิก๊ที่นี ่
http://www.kayadham.org/index-๒๕.htm  

 
 

สพ พทานํ ธม มทานํ ชินาติ 
การใหธรรมเปนทาน ชนะการให (ทาน) ทั้งปวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๖๗

   
ปราบมาร ภาค ๑ 
ราคา ๑๔๐ บาท 

ปราบมาร ภาค ๒ 
ราคา ๑๔๐ บาท 

ปราบมาร ภาค ๓ 
ราคา ๑๔๐ บาท 

 
คําวา “ปราบมาร” เปนคําที่หลวงพอวัดปากน้ําทานใช สมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู หลวงพอไดทํางานสําคัญอยาง

หนึ่ง งานนั้นคือ “ปราบมาร” หมายความวา ตองเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง จึงจะรูจึงจะเห็น แลวใชความรูชั้นสูงนั้นไป

กําจัดอวิชชา (มาร) ที่มายึดอํานาจปกครองในธรรมภาคมาร 
 งานปรายมารคือเนื้อหาสําคัญที่สุดในชีวิตของหลวงพอ การที่อวิชชา (มาร) มายึดอํานาจปกครองเชนนี้  

มีผลกระทบตอมรรคผลนิพพาน มีผลกระทบตอธาตุธรรม มีผลกระทบตอมนุษย เกิดความเดือดรอน มีการขมเหง 

รังแกกัน เกิดสงคราม เกิดกลียุค ฝนฟาไมตองตกตองตามฤดูกาลและทุกขรอนดวยประการตางๆ  
 ตองเรียนวิชาธรรมกายถึงระดับแกกลา จึงจะรู จึงจะเห็น จึงจะทราบ วา “มาร” เขาทําวิชาปกครองไว 

อยางละเอียดลึกซึ้ง หากไมเปนวิชาธรรมกายแลว รูเห็นไมไดเลย แมเปนวิชาธรรมกายแลว แตเปนอยางออน ก็รูเห็นไมได

เชนเดียวกัน 
 การที่หลวงพอทําวิชาเพื่อกําจัดอวิชชาที่วานี้ เรียกวา “ปราบมาร” ขอเชิญทาน โปรดติดตามไดในหนังสือปราบ

มารภาค ๑-๒-๓-๔-๕ ( http://www.kayadham.org/index-๑๕.htm ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๘

 

.................................................................................... 
วิธสีอนและเทคนิคฝกใหเปนธรรมกาย 

คูมือวิปสสนาจารย 
ราคา ๒๕๐ บาท 

.................................................................................. 

 
 ตําราเลมนี้ เปนหลักสูตรเบื้องตน คือ หลักสูตรวิชา ๑๘ กาย เมื่อผูเรียนสามารถกําหนดดวงปฐมมรรคไดแลว การ

ที่จะใหเขาเดินวิชา ๑๘ กายไดตามหลักสูตรหนังสือ “ทางมรรคผล ๑๘ กาย” ของหลวงพอวัดปากน้ํานั้น ไมใช 

เรื่องงายดายเลย วิทยากรหรือที่เราเรียกวา วิปสสนาจารยนั้น จะตองใชความรูและเทคนิคหลายๆ อยาง เพื่อใหผูเรียนทํา

วิชา ๑๘ กายได 
 ตําราเลมนี้ เขียนขึ้นเพื่อชวยวิปสสนาจารย ทําใหการสอนไดผลมากกวาเดิม ความเชื่อที่วา วิชาธรรมกาย 

ยากที่จะเรียนรูนั้น ไมเปนความจริง เราตองเรียนรูไดทุกระดับความรู ตามที่หลวงพอไดทําตําราไวนั้น เราตองเรียนรูได

ทั้งหมด แตวาเราตองเรียนกับผูรู หากเรียนกับผูรูครึ่งๆ กลางๆ ก็ยากที่จะเขาถึงความรูอันนั้น 
 ขอใหทานและวิปสสนาจารย อานอยางใครครวญและจําใหได และทําตามใหได ในที่สุด ทานก็จะปล้ืมใจวา ทาน

ประสบความสําเร็จนี่คือคุณคาของหนังสือเลมนี้ 
 
 

 

.................................................................................... 
แนวเดินวชิาหลักสูตร 

คูมือสมภาร 
ราคา ๒๕๐ บาท 

.................................................................................. 

 
 แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารเลมนี้ จัดเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ทานที่จะเรียนรูหนังสือเลมนี้ จะตองฝกวิชา 

๑๘ กายไดแลว และเขานิพพานไดอยางคลองตัว 
 เมื่อทานสามารถเลื่อนชั้นมาเรียนหลักสูตรคูมือสมภาร ขอใหทานตั้งใจฝกไปทีละบท วาบทเรียนนี้มีความรูอะไร 

มีขั้นตอนเดินวิชาอยางไร มีวิธีฝกอยางไร แตละขั้นตอนมรีายละเอียดอยางไร ขอใหทบทวนความแมนยําในทุกๆ ดาน แลว

จึงเริ่มหลับตาเดินวิชา 
 ระหวางเดินวิชา อยาไดลืมตามาเปดตําราเปนอันขาด ตองอดทนเดินวิชาใหจบบทฝก แตละบทเรียนใหฝกหลาย

ครั้ง จนกวาจะแจงใจ แมจะใชเวลานานแคไหน ก็อดทนฝกบทเรียนนั้น ๆ จนกวาจะแจง ใครมีวิธีเรียนอยางนี้ หลวงพอ

อนุโมทนาแนนอน 
 



 ๖๙

 

.................................................................................... 
ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต 

ตถาคตคือธรรมกาย 
ราคา ๘๐บาท 

.................................................................................. 

 
หนังสือเลมนี้ แสดงวิธีปฏิบัติทางใจ ตามคําสอนของพระบรมศาสดา ขอที่ ๓ ที่วา สจิต ตปริโยทปนํ ซึ่งแปลวา  

การทําใจใหสวางใส 
 ไดอธิบายวิธีปฏบิัติทางใจไวอยางชัดเจน วาทําใจอยางไรจึงจะสวางใส และเมื่อสวางใสแลว เราจะเขาถึงโมกข

ธรรมอะไรบาง และเมื่อเขาถึงธรรมเบื้องตนแลว เราจะเขาถึงธรรมชั้นสูงตอไปไมมีที่ส้ินสุด รวมเรียกวา 

วิชาธรรมกาย ทั้งนี้ก็เพื่อใหแจงมรรคผลนิพพาน อันเปนยอดปรารถนาของพระศาสนา 
 หนังสือเลมนี้ไดแสดงความชัดเจนไวแลวอยางครบถวน ทั้งความรูปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ รอแต 

ความพากเพียรของผูศึกษาคนควา วาจะเรียนจริงหรือเรียนเลน เทานั้น (หนังสือเลมนี้พิมพแลวหลายครั้ง 

พิมพเทาไรก็ไมพอแกความตองการของประชาชน โดยเฉพาะพระสงฆทั่วประเทศ ใหความสนใจแกหนังสือเลมนี้มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๗๐

  
อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา 

ราคา ๑๐๐ บาท 

คติธรรม คตินิยม 
การดําเนนิชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา 

ราคา ๙๐ บาท 
 หลวงพอผูมีบารมีธรรมสูง สามารถบําเพ็ญกิจ

ทางใจ จนบรรลุวิชาธรรมกาย อันเปนความรูสูงสุดในพระ

ศาสนา เปนผูคนพบความรูมรรคผลนิพพาน  

จะมีอะไรๆ พิเศษกวาคนทั้งหลาย หนังสือเลมนี้กลาวถึง 

ประวัติชีวิตของหลวงพอ ตั้งแตเยาววัยจนกระทั่งมรณภาพ 

วากลวงพอมีคุณสมบัติพิเศษหลาย ๆ ประการ มีบุญญาธิ

การ จนสามารถสรางความสําเร็จนานาประการใหแกพระ

ศาสนาไดสมควร 

ที่เราทานจะศึกษาจดจํา และเคารพเทิดทูน บูชาใน

คุณธรรมของหลวงพอสืบไป 
 

 คติธรรม คตินิยม ของหลวงพอวัดปากน้ํา เปนที่

ใฝรูของคนทั้งหลาย การตีความคติธรรมของหลวงพอ ทํา

ใหยาก เพราะการบําเพ็ญธรรมของ 

หลวงพอนั้น ทานไปเห็นวิชาชั้นสูง ครั้นไดรูเห็นธรรมอะไร 

ก็จะกลาวเปนคติออกมา 
 บางคติเปนโวหารคารมคมคาย ทําใหคิดไปได

หลายแงหลายมุม จะยุติเปนอยางไรนั้น สุดแตบัณฑิต

ทั้งหลายจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรเถิด 
 เมื่อทานอานหนังสือเลมนี้แลว คติธรรมของ

หลวงพอไปใช จะสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราใหมี

คุณธรรม ชีวิตของเราจะมีสาระขึ้นกวาเดิม มีเหตุผลขึ้น

กวาเดิม สภาพจิตใจจะโปรงใสขึ้นกวาเดิม เราจะ 

ไมปลอยชีวิตของเราไปตามความผันแปรของสิ่งแวดลอม

อีกตอไป (หนังสือเลมนี้ จัดพิมพขึ้นใหม พิมพเทาไร ก็ไม

พอแกความตองการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๑

บันทึกจากผูเขียน 
 

ทานทั้งหลายรูจักลุงทั่วกันแลว ลุงมีกิเลสไมแพใคร! แตชีวิตของลุงมาเกี่ยวของกับวิชาธรรมกาย

ไดอยางไร? ลุงก็ไมทราบ ที่ผานมาลุงทําราชการเพียงแตอาศัยเงินเดือนหลอเลี้ยงชีวิต ใหรอดตายเทานั้น 

แตงานที่ทํามาคูกับราชการคือ งานเผยแพรวิชาธรรมกาย งานแตงตําราวิชาธรรมกาย และงานปราบมาร 

รวม ๓ งาน เหมือนมีอะไรมาบังคับ ชีวิตตองเปนอยางนี้ ชีวิตตองพบแตอยางนี้ 

ไดพบเห็นมามาก บางทานศรัทธาถึงออกบวช บางทานประกาศตนเจริญตามแบบหลวงพอ       

ลุงเห็นแลวก็ปล้ืมใจ ปล้ืมใจในบารมีของเขา คร้ันลุงอายุมากขึ้น ความคิดของลุงเปลี่ยนไปหมด คนที่เรา

เคยปลื้มใจในเขา กลับถูกมารพลิกธาตุธรรมไปแลว กลายเปนฐานใหมารมาดับวิชาธรรมกาย เปนแผน    

อันแยบยลของมาร กวาเราจะรูวาอะไรจริงอะไรปลอม ก็แทบจะหมดตัวกันทั้งนั้น นี่แหละคือ แผนของมาร 

สุดทาย เขาก็จะดับวิชา 

วิชาธรรมกายเรียนยาก จงหมั่นทบทวนตําราเขาไว อยาใหวิชาเพี้ยน อยาเรียนโดยไมเปดตํารา 

การเรียนโดยไมเปดตํารา เปนชองใหมารเขาแทรก เหมือนเราเปนฐานทัพใหมาร มารเขาไดจังหวะกํากับ

การแสดงของเรา เหมือนผูกํากับการแสดงละครอยางไรก็อยางนั้น นี่คือเจตนาดีของลุง จึงฝากขอคิดนี้ไว

เตือนใจทานทั้งหลายสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๒

คําถามทายเลม 
ถาม :  หลวงพอวัดปากน้ํารวบรวมความรูวิชาธรรมกาย โดยทําเปนตําราไวมีกี่เลม? ชื่อหนังสืออะไรบาง? 

พิมพแตเมื่อไร? จงตอบคําถามนี้ ถาทานตอบได แปลวาทานใฝรู ถาทานตอบไมได จงรีบหาความรู

อยางดวน 

ตอบ :  หลวงพอวัดปากน้ํารวบรวมความรูวิชาธรรมกาย ทําเปนตําราไว ๔ เลม คือ 

๑. ชื่อหนังสือ “ทางมรรคผล” (วิธีไหวพระบูชาพระกอนเวลาภาวนา) ปกเปนภาพ ๑๘ กายคือ 

หนังสือฝกภาวนาเบื้องตน เปนวิชาธรรมกายเบื้องตน 

๒. ชื่อหนังสือ “คูมือสมภาร” เปนวิชาธรรมกายชั้นสูง เขียนในนามของ น.ส. ฉลวย สมบัติสุข       

(ผูเปนศิษยของหลวงพอ เรียนวิชาธรรมกายกับหลวงพอที่วัดปากน้ํา ในสมัยนั้น) เขียนถวาย

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๒ปก

หนังสือเปนภาพพระพุทธรูป บรรยายใตภาพพระพุทธรูปวา นี่คือธรรมกาย หลักสูตรนี้มีความรู 

๑๕ บท (รวมภาคผูเลี้ยงดวย จะเปน ๓๐ บท) 

๓. ชื่อหนังสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร” เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงระดับยาก พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารยใหญวิปสสนาวัดปากน้ํา เปน         

ผูจัดพิมพ เปนความรูวิชาธรรมกาย ๔๖ บท เปนหนังสือปกแข็ง ปกเปนภาพลักษณะของฐานที่ ๗ 

๔. ชื่อหนังสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร ๒” เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงระดับยากมาก พิมพเมื่อ       

พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารยใหญวิปสสนา          

วัดปากน้ํา เปนผูจัดพิมพ เปนความรูวิชาธรรมกายหลายบท เปนหนังสือปกออน ปกเปนภาพ

ลักษณะของฐานที่ ๗ 

๕. คุณฉลวย สมบัติสุข เลาวาวิชาธรรมกายมีอีกเลมหนึ่ง ไมทราบวาใครมาขอยืมหลวงพอ แลว

หลวงพอก็ใหเขาผูนั้นยืมไป แลวไมสงคืนหลวงพอ จนบัดนี้ ไมทราบวาตําราเลมนี้อยูกับใคร     

หากใครทราบเรื่องราววาใครยืมไป โปรดแจงใหขาพเจาทราบดวน ขาพเจามีรางวัลใหแกทาน 

ตองคิดวาวิชาธรรมกายคือสมบัติลํ้าคาของชาวโลก ที่ทุกคนตองชวยกันอนุรักษและสืบสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีหนงัสือดี แตไมอาน แลวจะไดประโยชน
อะไร อานแลว ตองอานใหจบเลม จึงจะรู
วาหนงัสือเลมนี้มีคุณคา เชาอาน เยน็อาน 
กลางคนือาน ยิ่งอานยิ่งบันเทิงใจ เมื่อนอน
หลับไป ฝนวาไดพบพระพทุธองค หาก
เพียรอานใหยิง่ข้ึนเถดิ 



 ๗๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หามผูใดคัดลอกบทความบางสวน หรือทั้งหมดของหนังสือเลมนี้ เพื่อการเผยแพร เพื่อธรรมทาน หรือเพื่อการคา 

ดวยเกรงวา ผูคัดลอกอาจเรียบเรียงใหมผิดพลาด ฉะนั้น โปรดติดตอผูเขียน (เจาของลิขสิทธิ์) โดยตรง ผูใดฝนจะมีความผิด

ตามกฎหมาย 

 
หนังสือดี คือหนังสือทานอานแลว 
เปล่ียนจิตใจเราใหมีคณุธรรม 
หนังสือเลมนี้ชวยเราได ชีวิตเราจะ
มีสาระขึ้นกวาเดิม 
สภาพจิตใจเราจะโปรงใสขึ้น
กวาเดิม เราจะมีเหตุผลขึ้นกวาเดิม 
เราจะไมปลอยชีวิตของเราไปตาม
ความผันแปรของอากาศอกีตอไป 
ควรวางไวใกลมือ พบแลวอานทันที 
ยิ่งอานยิ่งสนุก 


