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คํานํา 
 

หนังสือ “อภินิหารของหลวงพอวัดปากน้ํา” เลมที่ทานถืออยูในมือนี้ พิมพคร้ังแรกจาํนวน 
๕,๐๐๐ เลม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อชวยกิจการเผยแพรธรรมปฏิบัติใหแกพระสมศักดิ์ มหพฺพโล 
เพื่อพระสมศักดิ์มอบเปนบรรณาการแกผูมาชวยกิจการพระศาสนา ปรากฏวา หนังสือเลมนี้เปนที่
ชื่นชอบแกทานทั้งหลาย ไดอานกันไมทั่วถึง ไมวาที่ใดตางติดตอไปที่ขาพเจา แตแลวไมได           
รับบริการจากขาพเจา เพราะหนังสือหมดลงอยางรวดเร็ว 

บัดนี้ สํานักพิมพเลี่ยงเชียง โดยคุณถนอมศักด์ิ จงพิพัฒนยิ่ง มีความประสงค
จัดพิมพ เพื่อสนองความตองการของทานทั้งหลาย ขาพเจาอนุญาตทันที และไดปรับปรุงเนื้อหา
สาระบางตอน เพื่อใหเกิดความบันเทิงในการอานนั่นเอง 

ไมวาทานทั้งปวงใหความนิยมแกหนังสือเลมนี้ถึงปานนั้น เพราะเจาของประวัติคือ   
หลวงพอวัดปากน้ํา เปนผูมีบารมีธรรมสูง สามารถบําเพ็ญกิจทางใจจนบรรลุวิชาธรรมกาย อันเปน
ความรูสูงสุดในพระศาสนา เราทานทราบตรงกันวา พระบรมศาสดาทรงบรรลุวิชาธรรมกายใน    
วันวิสาขบูชา เมื่อพระพุทธองคเขาถึงวิชาธรรมกายแลว ทรงเห็นวิชาของพระศาสนานอยใหญ     
ในที่สุดพระองคทรงรจนาพระไตรปฎก ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ดังที่เราทานทราบแลว 

แต โดยเหตุที่หลวงพอบรรลุวิชาธรรมกาย  สงผลใหหลวงพอมีบุญญาธิการ               
สรางความสําเร็จนานาประการใหแกพระศาสนา ดังมีเนื้อหาสาระปรากฏในหนังสือเลมนี้ แต
เพื่อใหการอานเกิดความบันเทิงสุดยอด ขาพเจาเสนอแนะใหทานอานอีกเลมหนึ่งคือ หนังสือ     
“คติธรรม คตินิยม การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา” หากอานหนังสือทั้ง ๒ เลมคูกันไป 
ทานจะเกิดความบันเทิงในธรรม สงผลใหทานขวนขวายใฝรูวิชาธรรมกาย อันเปนความรูชั้นสูงใน
พระศาสนา ชีวิตของทานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน เจริญรอยตามบาทพระพุทธองค และมี
บุญญาภิหารอยางหลวงพอก็ได ไมควรประมาทตนเอง หากทานเอาจริงอยางหลวงพอ ทานมีสิทธิ์
ประสบความสําเร็จในชีวิต ขณะนี้ปรากฏวา มีศิษยของหลวงพอหลายทานโดงดังไมแพหลวงพอ
ทีเดียว ข้ึนชื่อวาวิชาธรรมกายแลว ขอใหฝกใหเห็นใหเปนใหได ใหประโยชนแกผูศึกษาคนควา    



ไมเลือกกาลเวลา บัดนี้ ตําราวาดวยวิชาธรรมกายทั้งหลักสูตรเบื้องตน หลักสูตรชั้นกลาง          
และหลักสูตรชั้นสูง เตรียมไวบริการทานที่ปรารถนาความเจริญแลวที่ สํานักพิมพเลี่ยงเชียง        
โดยคุณถนอมศักด์ิ จงพิพัฒนยิ่ง 

 
 

ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จในชีวิตทั่วกันเถิด 

 
 
 
 
 
    (นายการุณย บุญมานุช) 

(อดีต) ผูชวยศึกษาธกิารจงัหวัดจันทบุรี 
 ๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ 

๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง 
อ.เมือง จ.จนัทบุรี 
โทร. (๐๓๙) ๓๑๓๗๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
พระมงคลเทพมุน ี

(หลวงพอวัดปากน้ํา) 
- เรานิยมเรียกทานวา “หลวงพอวัดปากน้ํา” กันทั้งนั้น ชื่อพระมงคลเทพมุนี เปนชื่อยศทาง

พระของหลวงพอ แตไมมีใครนิยมเรียก 
- ชื่อ “หลวงพอวัดปากน้ํา” เปนอภิมหาอมตนิรันดรกาลนามเลื่องลือไปทั่วโลก 
- เปนผูคนพบวิชาธรรมกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อดีต

- ผูเขียน ปราบมาร ภาค
- ผูเขียน แนวเดินวิชาหล
- ผูเขียน แนวเดินวิชาหล
- ผูเขียน วิชาธรรมกายห
 
 

นายการุณย บุญมานุช 
ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

 
 ๑-๒-๓ 
ักสูตร คูมือสมภารของหลวงพอวัดปากน้ํา 
ักสูตร วิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวัดปากน้ํา 
ลักสูตรตาง ๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลวง

- มีความเพียรแรงกลา

สมเด็จพระอริยว
(สมเด็จพระส

- คนทั่วไปมักเรียกพระอ
ทั้งนั้น ตองวาพระองคท
คือทรงเปนหลาน) 
 
 
 
 

 
 

งศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุน ปุณณสิริ) 
ังฆราชองคที่ ๑๗ วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม) 

 
งควา “สมเด็จปา” หรือเรียก “ปา” ไมวาจะเรียกอยางไร พระองคขานรับ
รงมีเสนห เพราะเปนที่นิยมชื่นชอบแกคนทั้งหลาย (เกี่ยวของกับหลวงพอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปูช้ัว โอภาโส (เปนญาติของหลวงพอ) 
 

ในการเรียนวิชาธรรมกาย เครงพระวินัยเปนเลิศ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 บานเกิดของหลวงพอ เรียก “บานสองพี่นอง” อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 อยูตรงขามกับวัดสองพี่นอง มีแมน้ําคั้นระหวางบานกับวัดสองพี่นอง (ภาพนี้หายาก   
ตองอนุรักษ) 

- หมูบานนี้เปนที่เกิดของนักปราชญ ๓ ทาน ในคราวเดียวกันคือ หลวงปูชั้ว หลวงพอ และ
 สมเด็จปา หัวบันไดบานเกือบติดกัน 

 
 

แมสุดใจ มีแกวนอย (โยมมารดาของหลวงพอ) 
 

- เรื่องแปลกมีอยูวา โยมมารดาของหลวงพอตายไปนานแลว 
- หลวงพอไมฌาปนกิจ เก็บศพไวจะแกไขใหฟน ตอเมื่อเหตุการณมาถึงตอนที่หลวงพออาพาธ

หนัก หลวงพอจึงตัดสินใจฌาปนกิจศพโยมมารดาที่วัดปากน้ํา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ภาพเหตุการณหลวงพอกําลังวางดอกไมจันทน เพื่อฌาปนกิจศพโยมมารดา (ภาพนี้หายาก)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อุบาสิกาถนอม อาสไวย (ผูเช่ียวชาญวิชาธรรมกาย) 
 

- ชีวิตของผูเขียนยายไปเปนศึกษาธิการอําเภอที่จังหวัดอางทอง ไดพบทาน บานของทานตั้งเปน
สํานักสอนวิชาธรรมกาย ทานเลาเรื่องปราบมารใหผูเขียนฟง สุดทายผูเขียนก็ตองทําวิชาปราบ
มาร ตั้งแตป ๒๕๒๗ ตราบจนปจจุบัน เขียนตําราปราบมารไปแลว ๓ ภาค และภาคอื่นตอไป 

- ทานผูนี้เห็นวิชาจริง และแกโรคไดดวย มีเรื่องเกี่ยวของกับผูเขียน โปรดอานในเลม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลวงพอวัดปากน้ํา 
สมัยมีสมณศักดิ์เปน พระครูสมณธรรมสมาทาน (ยุคกลาง) 

 
 

หลวงพอวัดปากน้ํา 
สมัยมีสมณศักดิ์เปน พระครูสมณธรรมสมาทาน (ยุคตน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลวงพอวัดปากน้ํา 
สมัยมีสมณศักดิ์เปนเจาคุณ พระภาวนาโกศลเถร (พระราชาคณะชั้นสามัญ) 

 
 

หลวงพอวัดปากน้ํา 
สมัยมีสมณศักดิ์เปน พระครูสมณธรรมสมาทาน (ยุคปลาย พ.ศ. ๒๔๖๔) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลวงพอวัดปากน้ํา 
สมัยมีสมณศักดิ์เปนเจาคุณ พระมงคลเทพมุนี (พระราชาคณะชั้นเทพ) 

 
 

หลวงพอวัดปากน้ํา 
สมัยมีสมณศักดิ์เปนเจาคุณ พระมงคลราชมุนี (พระราชาคณะชั้นราช) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 หลวงพอวัดปากน้ํา สมัยสรางโรงเรียนปริยัติธรรมภาวนานุสนธิ์ (๒๔๙๓-๒๔๙๗) ใหสังเกตวา
ภาพนี้ หลวงพออิ่มเอมเกษมศานติ์ เพราะโรงเรียนของหลวงพอใหญที่สุดในประเทศไทย ราคาแพง
ที่สุด ทันสมัยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 หลวงพอบวชพระฝรั่ง ฝร่ังมาบวชเพื่อเรียนวิชาธรรมกายจากหลวงพอ และเมื่อพระฝรั่งกลับ
ประเทศของทาน ไดนําวิชาธรรมกายไปเผยแพรฮือฮากันทั่วโลก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 หลวงพอเทศน แสดงธรรมไดทั้งปริยัติและปฏิบัติควบกันไป เปนที่ประทับใจ น้ําเสียงมีกังวาน
และมีอํานาจ หากผูฟงงวงนอน จะเปลี่ยนคาถาใหมทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 หลวงพอสอนภาวนา เปนกิจวัตรที่หลวงพอเขมงวดกวดขัน แมสูความชรา หลวงพอก็สอนอยาง
เสมอตนเสมอปลาย ถือเปนงานสําคัญ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลวงพอมอบพระของขวัญดวยตัวของหลวงพอเอง 
 ผูมารับพระไดโชค ๒ ชั้น คือ ไดกราบหลวงพออยางใกลชิดสมความปรารถนา และไดรับพระ
จากหลวงพอเอง ขาวที่วามาไกลแตไมพบหลวงพอ ปญหานี้หมดไป 

 
 
 อิริยาบถของหลวงพอ ปกติจะยิ้มแยมแจมใสเสมอ แมอาพาธก็ตองยิ้ม ไมทําอยางนี้ ผูมากราบ
ไหวเขาไมกลับ เขาบอกวา หลวงพอยังไมยิ้มใหแกเขา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 หลวงพอรับการฝาตัดที่โรงพยาบาล ลงจากเตียงคนไขไมทันครองจีวร พอรูตัวก็เจริญภาวนา
ทันที (ภาพนี้หายาก) 

 
 

หลวงพอสูความชรา 
 ภาพนี้สมัยหลวงพอมีสมณศักดิ์เปนพระมงคลเทพมุนี รางกายทนตอความตรากตรําไมไหว 
เพราะวันหนึ่งคืนหนึ่ง หลวงพอมีเวลาจําวัดเพียง ๒ ชั่วโมง ควบคุมวิชาธรรมกายชั้นสูง (ปราบมาร) ตลอด
คืน กลางวันเทศนรับแขก มอบพระของขวัญ บําเพ็ญกิจสงฆ ก็หมดวันแลว (อุบาสิกาถนอม อาสไวย เลา) 

(ภาพนี้หายาก) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ศพของหลวงพอบรรจุหีบทอง ประดิษฐานไวที่ “หอสังเวชนียมงคลเทพนิรมิต” วัดปากน้ํา ภาษี
เจริญ ประชาชนไปกราบไหวทุกวัน ตั้งแตเชาเปนตนไป ทานที่อยูตางจังหวัดควรไปแตเชา หากสาย 
วันหยุดราชการผูคนมาก ถามผูที่เขาไปไหว เขาบอกวาหลวงพอยังไมมรณภาพ เพียงแตไมพูดเทานั้น 
อธิษฐานใหชวยอะไร ไดรับความสําเร็จ 

 
 

 สักวันหนึ่ง เราจะตองเสียใจใหญหลวง หลวงพออาพาธ แมอาพาธ ทางวัดตองยอมใหประชาชนเขาไป
กราบ หากไมยอมดูวาจะเกิดเรื่อง หลวงพอมรณภาพเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ วัดปากน้ํา ภาษี
เจริญ วันนี้คือ วันที่ศิษยของหลวงพอทั่วโลกตองรองไห โปรดดูภาพนี้ของหลวงพอใหเต็มตา ขาพเจาเขียน
บรรยายยังตื้นตัน แมหลวงพอมรณภาพไปแลว ๓๗ ป 



สารบัญ 
 
อภินิหารหลวงพอวัดปากน้าํ        ๑ 
ตําบลสองพีน่อง อําเภอสองพี่นอง คือถิน่กาํเนิดของหลวงพอ    ๒ 
หลวงพอวัดปากน้าํเมื่อคร้ังเด็กนอย       ๓ 
การศึกษาเบื้องตนของหลวงพอ        ๔ 
การประกอบอาชีพเบื้องตน        ๕ 
เกิดอารมณกมัมัฏฐานตัง้แตอายุ ๑๙       ๗ 
เหตุใดหลวงพอจึงทาํการคาซื้องายขายคลองกําไรงาม     ๗ 
หลวงพออุปสมบทเมื่ออายยุางเขา ๒๒       ๘ 
การศึกษาในเพศของสมณะของหลวงพอ       ๘ 
หลวงพอศึกษาทัง้ปริยัติและปฏิบัติคูกันไป       ๙ 
การศึกษาดานปริยัติของหลวงพอ        ๙ 
การศึกษาดานปฏิบัติหรือวปิสสนาธุระ       ๑๑ 
วิจารณและตัง้ขอสังเกต การศึกษาวิปสสนาธุระของหลวงพอ    ๑๔ 
ขอสังเกตความรูวิปสสนาธุระทีห่ลวงพอคนพบ      ๑๕ 
ขอสังเกตในการเอาจริง ตอการเรียนวิปสสนาธุระของหลวงพอ    ๑๖ 
ขอสังเกตการบําเพ็ญ ขอบรรลุวิปสสนาธุระตองเอาชวีิตเปนเดิมพนั    ๑๖ 
ขอสังเกตคําอธิษฐานขอเหน็ธรรม รับเปนทนายศาสนาตลอดชีวิต    ๑๗ 
สรุปผลการศึกษาปริยัติธรรมและวิปสสนาธุระของหลวงพอ     ๑๘ 
หลวงพอไปอยูวัดใดบางและไดทําอะไรทีว่ัดเหลานัน้     ๑๘ 
๑. วัดสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จงัหวัดสุพรรณบุรี     ๑๘ 
พระกัมมัฏฐานสําคัญ ของอําเภอสองพีน่องสมัยหลวงพอบวช    ๒๐ 
สุพรรณบุรีดินแดนพระเครื่อง โบสถงาม        
 ปลาเนื้อหอมหวาน คือ แดนเกิดของหลวงพอวัดปากน้าํ    ๒๑ 
๒. วัดโพธิ ์(วดัพระเชตุพนวมิลมังคลาราม) กรุงเทพมหานคร    ๒๓ 
การอุทิศชวีิตยอมตายครั้งที่ ๑        ๒๔ 
การอุทิศชวีิตยอมตายครั้งที่ ๒        ๒๖ 
๓. วัดชยัพฤกษมาลา จงัหวดัธนบุรี       ๒๗ 



สารบัญ (ตอ) 
 

๔. วัดโบสถ จงัหวัดนนทบุรี        ๒๗ 
๕. วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี       ๒๘ 
งานของหลวงพอเมื่อเปนเจาอาวาสวัดปากน้ํา      ๒๙ 
เมื่อถึงวัดปากน้ํา ไดอธิษฐานใจตอพระประธานในอุโบสถทนัท ี    ๒๙ 
แรงอธิษฐานของหลวงพอปรากฏผลทนัตาเห็น      ๓๐ 
ตั้งสํานกัเรียนปริยัติธรรม และสอนวิปสสนาธุระทนัททีีว่ัดปากน้ํา     ๓๐ 
ตั้งโรงครัวของวัด         ๓๑ 
ตั้งโรงเรียนประชาบาลของวดั        ๓๑ 
บัณฑิตผูคงแกเรียนเขาวัด        ๓๓ 
โรงเรียนปรยิัติธรรมของหลวงพอเกิดขึ้นแลวทีว่ัดปากน้ํา     ๓๘ 
ดร.วิลเลียม เปอรเฟอรท แหงมหาวทิยาลัยออกฟอรด      
 มาบวชเพื่อศึกษาวิชาธรรมกาย       ๓๙ 
งานสรางเสนาสนะสมยัหลวงพอมีชวีิตอยู       ๔๐ 
สมณศักดิ์ของหลวงพอ         ๔๑ 
คําวา “ธรรมกาย” สูวงการสงฆเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒      ๔๒ 
การเผยแพรธรรมกายครั้งแรก        ๔๓ 
การเผยแพรธรรมกายในตางประเทศครั้งแรก      ๔๓ 
หลวงพอเร่ิมอาพาธและมรณภาพในที่สุด       ๔๔ 
ความเจริญของวัดปากน้าํปลายสมัยของหลวงพอ      ๔๔ 
สมเด็จปาทรงรองไหขณะดําเนินนาํศพหลวงพอ      ๔๕ 
พระของขวัญคือ การสอนกมัมัฏฐานอยางพิสดารของหลวงพอ    ๔๗ 
การปลูกฝงการศึกษาปริยัตธิรรมและ 
 วิปสสนาธุระของหลวงพอวัดปากน้ําเอาเปนแบบอยางได    ๔๙ 
เหตุใดหลวงพอจึงทุมเทชวีิต ใหแกงานคนควาวิปสสนาอยางอกุฤษฏ   ๕๑ 
ภาพถายของหลวงพอมีความจําเปนแกบานเรือน      ๕๒ 
คุณสมบัติสวนตัวของหลวงพอ        ๕๓ 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

คติของหลวงพอวัดปากน้าํไมเหมือนใคร       ๕๕ 
ผลงานหลงัจากหลวงพอมรณภาพไปแลว       ๕๕ 
เรามาพิจารณาการอธษิฐานใจ         
 การปฏิบัติกัมมัฏฐานขัน้อุกฤษฏของหลวงพอ     ๕๖ 
การอธิษฐานสําคัญอีกตอนหนึง่ คือ รับเปนทนายศาสนาตลอดชีวิต    ๕๗ 
ผลงานของหลวงพอสมัยหลวงพอมีชีวิตอยู      ๕๗ 
หลวงพอวัดปากน้าํในตางแดน        ๕๘ 
สงเสริมปริยัตธิรรมและวิปสสนาธุระทัว่ประเทศ      ๕๘ 
วิปสสนาธุระในตางแดนของหลวงพอ       ๕๙ 
อภินิหารของหลวงพอเปนอศัจรรยนั้นเกิดจากอะไร      ๖๐ 
อภินิหารของหลวงพอยังไมจบ ยงัมีตอ       ๖๑ 
พระของขวัญของหลวงพอวดัปากน้าํมีอภินิหารเปนอัศจรรย     ๖๒ 
ความอัศจรรยของหลวงพอ คือ แกโรคโดยคนไขไมตองกินยา    ๖๕ 
ทําอยางไรเราจึงจะมีอภินิหารอยางหลวงพอวัดปากน้าํบาง     ๖๘ 
ขอมูลเกี่ยวกับผูเขียนอภินหิารหลวงพอวัดปากน้ํา      ๗๐ 
หนงัสือปราบมารเปนวิชาธรรมกายชัน้สูง       ๗๐ 
ประสบการณทางวิชาธรรมกาย        ๗๑ 
ประสบการณในการทําวิชาปราบมาร       ๗๒ 
ประสบการณเผยแพรวิชาธรรมกาย       ๗๕ 
ทานอยากสรางบารมีธรรมบาง จะทาํอยางไร      ๗๖ 
สถานศกึษาพบปญหา ไมรูจะใหการศึกษาอยางไร นักเรยีน นักศกึษาจึงจะมีคุณธรรม ๗๗ 
ทานอานหนงัสืออภินิหารหลวงพอวัดปากน้ําจบแลว ทานไดอะไรบาง   ๗๘ 
เราอานอภนิิหาร ฯ จบแลว เกิดความคิดอะไร      ๗๙ 
จะสรางบารมอียางไร จงึจะมีอภินิหารอยางหลวงพอวัดปากน้ํา    ๘๐ 
นักเรียนที่แกโรคไมได แกทุกขรอนไมได เราจะไมใหวุฒบิัตร     ๘๑ 
คุณคาของวิชาธรรมกายไพศาลไมมีอะไรเทียบ      ๘๒ 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

***** ติดตอ คณะวิทยากรของ อาจารย การุณย บุญมานุช     ๘๓ 
ผลงานเขียนวชิาธรรมกาย        ๘๔ 
วิชาธรรมการหลักสูตรที่ไดรับความนิยมสงู      ๘๖ 
ประวัติยอ อาจารย การุณย บุญมานุช       ๘๗ 
 
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 
 
 
 
 
 



 ๑

อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา 
 

ชื่อ “หลวงพอวัดปากน้ํา” เรียกขานกันทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ชื่อนี้กลาวขึ้นในที่ใด เราตางถวายความเคารพ เห็นวา เปนผูศักดิ์สิทธิ์ 
เมื่อมีทุกขรอนขึ้นแกตน จะตองทองคาถา สัม มา อะ ระ หัง ทราบวาคาถานี้ เปนคาถา

ของหลวงพอวัดปากน้ํา หากทองคาถานี้แลวทุกขรอนจะผอนคลาย ที่เจ็บก็จะคลาย ที่ไขก็จะหาย 
หากอยากไดรับความสําเร็จมักจะไปไหวศพหลวงพอ ที่วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
เชื่อวาหลวงพอวัดปากน้ําเปนเทพเจาแหงความสําเร็จ 

เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๔ มีขาวออกทางโทรทัศนวา หลวงพอวัดปากน้ํารับเปนเจาภาพ
สรางหอสมุดใหแกพุทธมณฑล เปนวงเงิน ๑๕๐ ลานบาท กลาวคือ ศิษยหลวงพอวัดปากน้ํา
รวมตัวกันในนามของหลวงพอวัดปากน้ํา งานวางศิลาฤกษอาคารหอสมุดไดเร่ิมแลว โดย       
กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ฯ พรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
เสด็จวางศิลาฤกษ ณ บริเวณพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ขาวสรางหอสมุดพุทธมณฑลกระจายไปทั่ว การโจษขานถึงอภินิหารศพหลวงพอ         
วัดปากน้ํา ไดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง นี่เปนอภินิหารของศพหลวงพอ หากหลวงพอ
ยังไมตายจะขนาดไหน และยังกลาวในประการตาง ๆ สรุปแลว ยอมรับในอภินิหารของหลวงพอ  
วัดปากน้ํา 

ชื่อ “หลวงพอวัดปากน้ํา” จึงเปน อภิมหาอมตนิรันดรกาล 
หลวงพอวัดปากน้ํา ไดมรณภาพไปแลวตั้งแตป ๒๕๐๒ ปนี้เปนป ๒๕๓๙ ก็แปลวา 

หลวงพอวัดปากน้ํามรณภาพไปแลว ๓๗ ป แตชื่อของ”หลวงพอวัดปากน้ํา” นับวันมีแตจะกอง
ยิ่งขึ้น เปนที่สนใจแกทานทั้งหลายยิ่งขึ้น แจงแกผูเขียนใหเขียนประวัติหลวงพอวัดปากน้ํา โดยให
เหตุผลวา ผูเขียนเปนศิษยหลวงพอ เรียนวิชาธรรมกายมาจากหลวงพอ พอจะกลาวอะไรไดบาง 
แมปฏิเสธก็ไมฟง อางวาผูเขียนเคยเขียนตําราวิชาธรรมกาย ยากขนาดไหนยังเขียนได ประวัติของ
หลวงพอไมยากขนาดนั้น 

บางทานโดงไปถึงวา ใหเขียนประวัติหลวงพอภาคสวรรค หลวงพอวัดปากน้ําภาคพื้นดิน
หาที่วัดปากน้ําอานได แตภาคสวรรคไมรูจะไปหาอานไดที่ไหน บางทานบอกวาใหเขียนหลวงพอ
วัดปากน้ําในตางประเทศ เพราะชื่อเสียงหลวงพอไปดังในตางประเทศอีกแลว ขาพเจาตกที่นั่ง
ลําบาก จําตองจัดใหตามแตจะทําได 

สําหรับคราวนี้ เอาเปนวาหลวงพอวัดปากน้ําภาคพื้นดินฉบับยอกอน ฉบับอ่ืนตามที่    
รองขอเก็บไวพิจารณาในโอกาสตอไป 



 ๒

ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
คือถิ่นกําเนิดของหลวงพอ 

 
หลวงพอเกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ ตรงกับวันศุกร แรม ๖ ค่ํา เดือน ๑๑      

ปวอก ณ บานสองพี่นอง  ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนบุตรของ    
นายเงิน นางสุดใจ มีแกวนอย และนายเงิน นางสุดใจ มีแกวนอย มีบุตรธิดา ๕ คน คือ 

๑. นางดา  เจริญเรือง 
๒. หลวงพอวัดปากน้ํา (พระมงคลเทพมุนี) เดิมหลวงพอชื่อนายสด มีแกวนอย 
๓. นายใส  มีแกวนอย 
๔. นายผูก  มีแกวนอย 
๕. นายสํารวย มีแกวนอย 
บิดาหลวงพอเปนชาว “บางปลา” อําเภอบางเลน จังหวดันครปฐม และมารดาของหลวงพอ

เปนชาว “สองพี่นอง” อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดตั้งถิ่นฐานทํามาหากินที่บานเดิมของ
มารดาคือ ที่บานสองพี่นอง ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี บานสองพี่นองที่
หลวงพอเกิด อยูคนละฝงกับวัดสองพี่นอง เมื่อครอบครัวของหลวงพอจะไปทําบุญที่วัดสองพี่นอง 
จะตองขามสะพานโคง สะพานโคงนี้เชื่อมระหวางฝงหนึ่งไปยังวัดสองพี่นอง เปนสะพานไม 

บานสองพี่นอง ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นองนี้ มีนักปราชญเกิดที่นี่ทีเดียว ๓ ทาน 
มีบานอยูใกลกัน หัวบันไดบานเกือบติดกัน คือ หลวงปูชั้ว โอภาโส (อายุมากกวาหลวงพอ      
เปนญาติของหลวงพอ เชี่ยวชาญวิชาธรรมกาย มาเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงพอที่วัดปากน้ํา) 
ตอมาคือ หลวงพอวัดปากน้ํา และตอมาคือ สมเด็จพระสังฆราชปา กลาวถึงสมเด็จปา        
สมเด็จปาทรงมีฐานะเปนหลานของหลวงพอ เหตุนี้เอง จึงวา บานสองพี่นอง ตําบลสองพี่นอง 
เปนมาตุภูมิของนักปราชญ ทุกคราวที่ผูเขียนผานหมูบานนี้ จะตองยกมือไหว คารวะวานี่คือ 
ดินแดนที่หลวงพอเกิด 

 



 ๓

หนาบานของหลวงพอมีแมน้ําไหลผาน และผานไปหนาวัดสองพี่นองและยาวเรื่อยไป   
ไมทราบวาไปส้ินสุดตรงไหน หนาบานหลวงพอมีผักปลานานาชนิด ปลาชุมมาก และเมื่อถึง     
หนาวัดสองพี่นองดวยแลว ปลายิ่งมากขึ้น เหมือนกับวามาประชุมกันหนาวัด สมัยที่ผูเขยีนเปนเดก็
วัดสองพี่นอง ปรากฏวาปลายังชุมอยู เวลาพายเรือไปบิณฑบาตกับพระในฤดูแลง หากอยาก 
แกลงใคร เพียงโยนกอนอิฐกอนเดียวลงไปที่หนาวัด ปลาชะโดหมื่นแสนก็จะพรอมกันกระโจนครูใหญ 
มันอาปากดวย แลวปลานั้นก็จะโดนเขาผูนั้น ถูกศีรษะบาง ถูกลําตัวบาง ปลาไปดิ้นอยูในเรือของ
เขาบาง วิธีนี้ดีกวาวิธีชกตอยกัน การอาบน้ําหนาวัด ตองระวังใหมาก หากโชคไมดี เราจะโดน   
ปลากรายกัดเอา 

ตามที่กลาวนี้ แสดงวาหลวงพอเกิดในดินแดนแหงความสมบูรณ ไมทราบวา      
รุนหลวงพอจะสมบูรณปานไหน ในเมื่อรุนผมเปนเด็กวัดยังขนาดนี้แลว 

 
หลวงพอวัดปากน้ําเมื่อครั้งเด็กนอย 

 
เด็กชายสด มีแกวนอย เมื่อคร้ังเดินเตาะแตะ กําลังพูด กําลังซน กําลังนารัก หลวงปูชั้ว 

โอภาโส เลาใหฟงวา พี่เลี้ยงหลวงพอชื่อยายบู คืนไหนดวงจันทรสวาง หลวงพอเห็นดวงจันทร    
บนทองฟาแลว เปนตองรองจะเอาดวงจันทรทุกครั้ง เอาอะไรใหแทนก็ไมยอม ยังรองไหอยูอยางนั้น 
จะเอาดวงจันทรอยางเดียว สรางความหนักใจแกพี้เลี้ยงมาก พี่เลี้ยงก็ฉลาด บอกแกหลวงพอวา 
อยารองนะ เดี๋ยวยายจะไปเอาไมกระทูยาว มาพาดชายคาบาน แลวยายจะปนกระทูข้ึนไปหยิบ 
เอาดวงจันทรมาให เพียงเทานั้น หลวงพอก็หยุดรองไห จับตาดูยายบูพี่เลี้ยงไตกระทูข้ึนไปจนถึง
ชายคาบาน ยกมือสองขางยื่นออกไปทําเปนวาจะหยิบดวงจันทร แตเกินที่ยายจะเอื้อมถึง         
ยายหยิบดวงจันทรมาใหหลานไมได พอพี่เลี้ยงพูดอยางนี้ หลวงพอไมรอง หยุดรองไปเฉย ๆ 

แปลกใจวา ยายบูพี่เลี้ยงหยิบดวงจันทรมาใหไมได ทําไมหลวงพอไมรองตอ หลวงปู
อธิบายวา หลวงพอเปนคนมีเหตุผลมาแตเด็กเล็กแดงแลว 

ดวงจันทรคืออะไร ดวงจันทรคือดวงธรรมนั่นเอง แสดงแววที่จะเห็นธรรมมาแตเด็กนอยแลว 
อีกเรื่องหนึ่ง อุบาสิกาทองสุข สําแดงปน (ศิษยธรรมกายของหลวงพอ) เลาใหฟงวา ตอน

หลวงพอเปนเด็กเล็ก ชอบรองเพลง แตเพลงที่หลวงพอรอง มีเนื้อรองไมเหมือนที่ชาวบานเขารอง 
เพลงของหลวงพอมีแตเร่ืองนรกสวรรค ไมทราบวาจํามาจากใคร หรือหลวงพอรองไดเองตาม
สัญชาตญาณ (INSTINCT) ของทานเอง 
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เด็กรองเอาดวงจันทร เราไมเคยไดยิน เคยไดยินแตเร่ืองแพทอง การแพทองของมารดา
บงบอกถึงอนาคตของเด็กไดเหมือนกัน อยางพระพรหมมุนี (ผิน ธรรมประทีป) อดีตเจาอาวาส    
วัดบวรนิเวศวิหาร เลาวาเดิมอาตมาเปนคริสต โยมหญิงเลาใหฟงวา ตอนโยมแพทอง โยมอยาก
กินแตน้ําชา พออาตมามาเกิด ไดเขานับถือพุทธ บวชเปนพระเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ
ชั้นหิรัญบัตร จวนจะไดเปนสมเด็จอยูแลว หากไมมรณภาพเสียกอน ไดเลื่อนเปนสมเด็จแน ๆ 

 
การศึกษาเบื้องตนของหลวงพอ 

 
เมื่อหลวงพอจําเริญวัยขึ้น ควรไดรับการศึกษาเบื้องตน คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา 

แตไมมีโอกาส เพราะสมัยนั้นยังไมมีโรงเรียนประชาบาล หากเปนหญิงแลวไมมีโอกาสเลย แตเปน
ชายโอกาสยังมี นั่นคือ การศึกษาจากวัด ใครมีญาติบวชพระก็จะมีโอกาสไดเรียนขั้นอานออกเขยีนได 
แตถาไมมีญาติเปนพระ โอกาสทางการศึกษาหมดลงทันที แตหลวงพอโชคดีที่มีญาติบวชพระ     
จึงไดรับการศึกษาเบื้องตน ดังนี้ 

สํานักเรียนแรก  คือ  วัดสองพี่นอง  อํา เภอสองพี่นอง  จั งหวัดสุพรรณบุ รี         
เรียนหนังสือเบื้องตนกับพระนาชายของหลวงพอ 

สํานักเรียนที่สอง  คือ วัดบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไดเรียนอักษรขอม 
ดวยญาติของฝายบิดาบวชอยูวัดนี้ หลวงพอจึงมีโอกาสเรียน (พระอาจารยทรัพย เปนเจาอาวาส) 

ผลการเรียน ทราบวา อานพระมาลัยได เขียนอักษรขอมได เปนการศึกษาอยางไมเปน
ทางการ 
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การประกอบอาชีพเบ้ืองตน 
 
เมื่อเรียนหนังสือจากสํานักวัดแลว หลวงพอมีวัยโตขึ้น จึงชวยบิดาประกอบอาชีพ    

อาชีพของหลวงพอคือ คาขาย ลองเรือเอี้ยมจุนไปขายขาวกับบิดา ในจังหวัดนครปฐมและตาม
โรงสีในกรุงเทพ ฯ 

ตอมาหลวงพอตองกําพราบิดา เนื่องจากบิดาไดตายไป หลวงพอจึงทําการคาแทนบิดา
เร่ือยมา งานการคาของหลวงพอดําเนินมาเปนปกติ อยูมาวันหนึ่งหลวงพอเกิดเบื่อหนายตออาชีพ
ที่ทําอยู ดวยเหตุเสนทางเดินเรือมีโจรจะปลนจี้ 

ความเบื่อหนายของหลวงพอ เกิดจากประสบการณจริง เปนเหตุการณซึ่งหนา หลวงพอ
พิจารณาจนเกิดอารมณกัมมัฏฐานสูใจ กัมมัฏฐานที่วานั้นคือ “อสุภกัมมัฏฐาน” ไดแก      
การระลึกรูสูจิต วาความตายจะมาถึง เราหนีความตายไปไมได จนเกิดความสลดใจ    
แลวคิดจะบวชเปนพระ 

ตอนนั้นหลวงพอเปนฆราวาสอายุระหวาง ๑๘-๑๙ ป อยูในวัยหนุม ยังไมมีความรูเร่ือง
พระเรื่องเจา แมจะเคยอยูวัดเพื่อเรียนหนังสือ ก็ยังไมถึงขั้นที่จะนําความรูที่ไดยินไดฟงมาขบคิด 
เพราะตอนนั้นเปนเด็กเล็ก เขาใหเรียนหนังสือ ก็มุงแตจะใหอานออกเขียนไดสถานเดียว 

การที่คนหนุมเกิดการระลึกรูเทวทูต ๔ คือ การแก การเจ็บ การตาย การเปนสมณะ 
นับวาถูกหลักของโพธิสัตวทีเดียว แมไมมีใครสอนก็นึกได โปรดศึกษาเรียนรูบันทึกของหลวงพอ 
ซึ่งหลวงพอบันทึกไวเอง ดังนี้ 

คาขายมาตั้งแตอายุ ๑๔ ปเศษ ๆ นับแตบิดาลวงไปก็เปนพอคาแทนบิดา เลี้ยงมารดา
มาจนถึงอายุ ๑๙ ป ตรงนี้ไดปฏิญาณตัวบวชจนตาย ดวยมามีอุปสรรคเกิดขึ้นในระหวางขายขาว
แลวนําเรือเปลากลับบาน เขาลัดที่คลองบางอีแทน (ปากลัดเขาคลองบางอีแทน) เหนือตลาดใหม 
แมน้ํานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในลัดนี้ไมสูไกลนัก แตพวกโจรชุกชุม คร้ันเขาลัดเขาไปเล็กนอย 
ก็มาคิดในใจของตัววา คลองก็แสนเล็ก โจรก็ราย ทายเรือก็ไลเลี่ยกับฝง ไมสูงไมต่ํากวากันเทาไรนัก 
นาหวาดเสียวอันตราย เมื่อโจรมาก็ตองยิงหรือทํารายคนทายกอน ถาเขาทําเราไดกอน เราก็ไมมี
ทางที่จะสูเขา ถาเราเอาอาวุธปนแปดนัดไวทางหัวเรือ แลวเราไปถอเรือทางลูกจาง หากโจรมาทําราย 
เราก็จะมีทางสูไดบาง คิดดังนี้แลวก็เรียกลูกจางที่ถอเรือแถบหัวเรือมาถือทาย แลวเราออกไปถอแทน 
ถอเรือไปก็คิดไป เรือก็เกิดเขาที่เปลี่ยว ยิ่งขึ้นทุกที ความคิดก็ถี่ข้ึนวา ลูกจางที่เราจางมานี้ คนหนึ่ง
ก็ไมกี่บาท เพียง ๑๑ บาท หรือ ๑๒ บาทเทานั้นสวนตัวเราเปนเจาของทั้งทรัพยทั้งเรือหมด      
สวนการตาย จะใหลูกจางตายกอนเปนการไมถูกตอง เอาเปรียบลูกจางมากเกินไปไมสมควร     
ถอไปก็คิดไปดังนี้ และคิดถี่หนักเขา แลวจึงตัดสินใจเด็ดขาดลงไป “เราผูเปนเจาของใหเราตาย
กอนดีกวาจึงจะสมควร”  
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คิดตกลงแลวก็เรียกลูกจางใหมาถอ ตัวเองก็หยิบปนแปดนัดที่เอาไปไวขางหัวเรือ มาไว
ใหใกลตัวเมื่อใกลจะออกปากลัด น้ําขึ้นเรือขาวที่หนักก็ตามน้ําขึ้นเขามาประดังกันแนน จีนก็สง
เสียงแตวา ตูอาๆ คร้ันออกก็ไมได คร้ันจะเขาก็ไมได แตพอน้ํานอยลง เรือของเราตางฝาย       
ตางปกหลักกรานหนาจอดนิ่งกันอยู 

เราเปนคนทาย เมื่อผานพนอันตรายมาแลว ก็มาคิดวา การหาเงินหาทองนี้ลําบาก    
จริงๆ เจียวหนา บิดาของเราก็หามาดังนี้ เราก็หาซ้ํารอยบิดาตามบิดาบาง เงินแลทองที่หากัน
ทั้งหมดดวยกันนี้ตางคนก็ตางหา ไมมีเวลาหยุดดวยกันทั้งนั้น ถาใครไมรีบเรงหาใหมั่งมี ก็เปนคนต่ํา
และเลว ไมมีใครนับถือและคบหา เขาหมูเขาก็อายเขา เพราะเปนคนจนกวาเขา ไมเทียมหนา
เทียมไหลกับเขา 

ปุรพชนตนสกุลของเราก็ทํากันมาดังนี้ เหมือนๆ กัน จนถึงบิดาของเราและตัวของเรา    
ก็บัดนี้ ปุรพชนแลบิดาของเราไปทางไหนหมด ก็ปรากฏแกใจวา ตายหมดแลว แลวตัวเราเลาก็
ตองตายเหมือนกัน ใจก็ชักเสียวๆ เมื่อนึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวโดยไมมีขอสงสัยเลย เราตอง
ตายแนๆ บิดาของเรามาลองขาว ข้ึนจากเรือขาวก็เจ็บมาตามทางแลว ข้ึนจากเรือขาวไมกี่วันก็ถึง
แกกรรม 

วันที่บิดาถึงแกกรรม เราชวยพยาบาลอยู ไมไดเห็นเลยที่จะเอาอะไรติดไป ผาที่นุงแล
รางกายเราก็ดูแลอยู ไมเห็นมีอะไรหายไป ทั้งตัวเราแลพี่นองของเรา ที่เนื่องดวยแกตลอดถึง
มารดาของเรา ก็อยูไมเห็นมีอะไรเลยที่ไปดวยแก แกไปผูเดียวแทๆ ก็ตัวเราเลาก็ตองเปนดังนี้ 
เคลื่อนความเปนอยางนี้ไปไมไดแน 

เมื่อคิดตกลงใจไดดังนี้แลว ก็ลองทําเปนตายดู นอนแผลงไปที่ทายเรือนั้นแลวก็ทําตาย 
คร้ังตายแลวก็ทําเปนไปหาคนที่เปนญาติบาง พี่นองบาง เพื่อนที่ชอบกันบาง เขาก็ไมเห็นเรา 
เพราะเราเปนผี เราก็เอากอนดินบาง ไมบางโยนหรือปาเขาไปใหถูก เพราะเขาไมเห็นตัวเรา เขาก็
ตองบอกผีโยนมาหรือปาเขามา ไปหาคนโนนก็ไมเห็น มาหาคนนี้ก็ไมเห็น คิดดังนี้แหละจนเผลอตัว 

แตพอรูสึกตัวขึ้นมา ก็รีบลุกขึ้นจุดธูป อธิษฐานในใจของตัวเองวา “ขออยาใหเราตาย
เสียกอน ขอใหบวชเสียกอนเถิด ถาบวชแลวไมสึกจนตลอดชีวิต” ตรงนี้ บวชจริงมาเสียแต
อายุ ๑๙ ปเศษแลว 

ตั้งแตนั้น ก็ประกอบอาชีพตามปกติของพอคา จนอายุครบ ๒๒ โดยปแลวก็ปรารภถึง
การบวชในปนั้น พอถึงเดือน ๘ ขางขึ้น ก็ขนขาวลงเรือเต็มลํา บอกแกลูกจางใหนําไปขายโรงสีใน
กรุงเทพฯ สวนตัวก็เขาอยูวัดเปนเจานาค ฝกหัดเบื้องตน แหงการอุปสมบท ในสํานักพระปลัด   
ยังผูเปนหลวงตาของตัว ฯ 

(นี่คือ บันทึกของหลวงพอวัดปากน้ํา ตอนหนึ่ง) 
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เกิดอารมณกัมมัฏฐานตั้งแตอายุ ๑๙ 
 
ตอนบันทึกของหลวงพอเราจะพบวา หลวงพอเกิดความเบื่อหนายตออาชีพที่ทําอยู     

ในเมื่อกลัวโจรจะปลนจี้ ปลอยใจจินตนาการไปตามหลักของกัมมัฏฐาน คือ ระลึกถึงบิดา บิดาก็
ตายแลว บิดาไปคนเดียว ไมเอาอะไรไปไดเลย และตัวเราก็หนีความตายไปไมได ตองตายอยาง
บิดาเหมือนกัน ลองทําเปนตายจริง ๆ ถึงกับนอนทายเรือ แลวลองไปหาญาติ พี่นอง เพื่อน ปรากฏวา
ไมมีใครเห็นเราทั้งนั้น 

คร้ังรูตัววาคิดนึกไป จึงลุกขึ้น แลวจุดธูปอธิษฐานใจ ขออยาใหตายไปกอน แลวจะ   
บวชไมสึก 

อารมณเชนนี้ จัดเปนอารมณทางกัมมัฏฐาน อนุเคราะหเขาอสุภกัมมัฏฐาน เด็กหนุม
อายุ ๑๙ ป เกิดอารมณทางกัมมัฏฐาน เราไมเคยไดยิน และหลวงพอคงไมทราบเหมือนกันวา    
เหตุใดหลวงพอตองมาคิดนึกเชนนั้น 

 
เหตุใดหลวงพอจึงทําการคาซ้ืองายขายคลองกําไรงาม 

 
เมื่อหลวงพอรูตัววาจะบวช จึงรีบคารีบขายเพื่อรวมเงินไวใหมารดาใชจายตลอดชีวิต 

ปรากฏวา ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะไดเงินมาใหมารดาเปนกอบเปนกํา 
พอใชจาย 

เหตุใดหลวงพอจึงประสบความสําเร็จเชนนั้น พิจารณาดูแลว หลวงพอประกอบอาชพีถกู
ตําราของพระศาสนา เพราะการสงเคราะหบิดามารดาเปนมงคลสูงเขาหลัก มาตาปตุอุปฏํฐานํ 
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ แปลวา การสงเคราะหบิดามารดาเปนมงคล 

 
 
 
 
 
 
 



 ๘

หลวงพออุปสมบทเมื่ออายุยางเขา ๒๒ ณ วัดสองพี่นอง 
อําเภอสองพี่นอง สุพรรณบุรี 

 
หลวงพออุปสมบทเมื่ออายุยางเขา ๒๒ ป  อุปสมบทเมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๔๔๙     

(ตนเดือน ๘) ณ วัดสองพี่นอง ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีฉายาวา 
จนฺทสโร 

พระกรรมวาจาจารย คือ พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง อินฺทโชโต) วัดสองพี่นอง 
พระอนุสาวนาจารย คือ พระอาจารยโหนง อินฺทสุวณฺโณ วัดสองพี่นอง 
พระอุปชฌายะ คือ พระอาจารยดี วัดประตูสาร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
บวชแลวพระภิกษุสด จนทฺสโร  จําพรรษาอยูที่วัดสองพี่นอง  อําเภอสองพี่นอง        

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

การศึกษาในเพศของสมณะของหลวงพอ 
 
มีคนบนกันมาก วาหลวงพอมีความรูทางบาลีอยางมาก มีวาทศิลปในการเทศน         

ใครเทศนก็ไมนาฟงเหมือนหลวงพอเทศน 
คําบาลี ไมรูวาจํามาจากไหน เวลาเทศนถือแตใบลาน ไมเคยดูใบลาน เหตุใดจําบาลีได

มากปานนั้น 
ในเรื่องความเกงของหลวงพอนั้น บิดาของขาพเจา นายเหลียง บุญมานุช (ขณะนี้อายุ 

๙๔ ป) บานบางพลับ อําเภอสองพี่นอง เคยบวชอยูกับหลวงพอ ๒ พรรษาที่วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ 
เลาใหฟงวา หลวงพอเกงทั้งดานปริยัติและปฏิบัติ สอนไดทั้งปริยัติและสอนบาลีดวย การใหโอวาท
แกพระสงฆหลังจากทําวัตรเชาแลว ไมซ้ําสูตรกันเลย ไมรูวาไปเอาความรูที่ไหนมา แสดงได        
ไมติดขัด 

บิดาของผูเขียนเลาตอวา อยากไดเงินคาแสดงปาฏิโมกขในอุโบสถวัดปากน้ํา เพื่อจะนํา
เงินนั้นเปนคาใชจายไปเยี่ยมยาที่สุพรรณบุรี หลวงพอคุมการสวดปาฏิโมกข คุมทั้งอักขระและ    
คุมเสียงดวย ติดขัดนิดหนึ่งหลวงพอก็ไมยอม ตองเลาใหไดทั้งอักขระและเสียงดวย เลนเอา      
เหงื่อแตกทั้งตัว กวาจะไดคาแสดงปาฏิโมกข ๒๐ บาท จึงคนควาวา หลวงพอศึกษาเลาเรียนมา
อยางไร พบวา หลวงพอเรียนทั้งปริยัติและปฏิบัติคูกันไป ซึ่งไมเหมือนใคร ปกติเขาเรียนกันแต
ปริยัติเทานั้น 

วาถึงการเรียนภาวนาหรือที่เราเรียกวาปฏิบัตินั้น หลวงพอเทศนใหฟงเองวา บวชวันแรก
ยังไมไดเรียนภาวนา เพราะจะตองทํากิจของพระเกี่ยวกับเร่ืองพินทุผา พอรุงขึ้นเปนวันที่ ๒ แหง
การบวช หลวงพอก็เรียนภาวนาทันที ใครวาดีที่ไหนไปเรียนทั้งนั้น 



 ๙

หลวงพอศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติคูกันไป 
 
สําหรับดานปริยัติ ไดแกการเรียนทางวิชาการของสงฆ ซึ่งแบงออกเปนฝายนักธรรม    

และฝายบาลี ถาใครได น.ธ.เอก ถือวาจบหลักสูตรนักธรรม และถาใครสอบไดเปรียญ ๙ ถือวา   
จบหลักสูตรเปรียญเอก 

แตยุคของหลวงพอ แทบจะเรียนอะไรไมไดเลย เพราะงานการศึกษาของสงฆยังไมเจริญ 
วัดตางๆ ยังไมอาจเปดสํานักเรียน มีเปดสํานักเรียนก็ไดแกวัดใหญๆ เชนวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) 
วัดมหาธาตุ วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศน เปนตน 

พระสงฆวัดตางๆ จําตองเดินไปเรียนจากวัดสํานักเหลานั้น เชาไปเรียนที่วัดหนึ่ง       
เวลาบายตองไปเรียนที่อีกวัดหนึ่ง ตอนเย็นตองไปเรียนอีกวัดหนึ่ง 

พูดถึงตํารา ไมใชหนังสืออยางที่เราเห็นในทุกวันนี้ เปนสมุดขอยเลมหนา เขียนเปน   
ภาษาขอมก็มี เปนภาษามคธก็มี ภิกษุสามเณรจําตองแบกสมุดขอยไปเรียน นับวาเปนภาระมาก 
หากนึกถึงการไปเรียนของพระสงฆสมัยนั้น คงเหมือนกับที่เราเห็นพระทานแบกกลดในปจจุบันนี้ 

 
การศึกษาดานปริยัติของหลวงพอ 

 
สมเด็จพระสังฆราชปา (ปุน ปุณณสิริมหาเถร วัดพระเชตุพนฯ) สมัยมีสมณศักดิ์เปน 

“สมเด็จพระวันรัต” ทรงกลาวถึงการศึกษาดานปริยัติของหลวงพอไววา การศึกษายุคของหลวงพอ
เปนสมัยจังหวัดธนบุรี มีการคมนาคมเพียงมีเรือจางและเรือยนต ยังไมมีถนน ยังไมไดสรางสะพาน
พระพุทธยอดฟาฯ 

การเรียนบาลีสมัยนั้น ตองทองสูตรกอน แลวจึงมาเรียนมูลและสนธิ ตอมาจึงมาเรียน 
นาม สมาส ตัทธิต อาขยาต กิตก จากนั้น จึงมาเรียนคัมภีรธรรมบท จากนั้นมาเรียนมงคลทีปนี 
และสารสังคหะ หลวงพอเรียนตามวิธีนี้ 

กลาวถึงความอุตสาหะของหลวงพอ แบกตําราไปมาก เชาไปเรียนที่สํานักของวัดหนึ่ง 
กลางวันไปอีกสํานักวัดหนึ่ง และตอนเย็นไปอีกสํานักวัดหนึ่ง หลวงพออยูวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพน ฯ) 
วันหนึ่งจะตองออกจากวัดโพธิ์ไปวัดอื่นถึง ๓ วัด เพียงแตเดินทาง ก็มือเทาออนแลว ยังจะตองเรียน
กับครูเขาอีก เรามานะพยายามไหวหรือ 



 ๑๐

ความเพียรพยายามของหลวงพอเปนที่ประทับใจของญาติโยมถึงกับจัดอาหารมาถวาย 
เพื่อสงเคราะหการศึกษาปริยัติของหลวงพอใหเกิดความสบายขึ้นบาง แมคาคนหนึ่งชื่อ “นวม” 
ทานนี้จัดอาหารถวายหลวงพอเปนประจํา 

ชีวิตของหลวงพอ เมื่อเรียนปริยัติธรรมจบลงแลว ก็จาริกไปอยูที่อ่ืนตามความตองการ
ของทางสงฆ คือ หลวงพอไดไปอยูวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ หลวงพอเกิดเรืองนามขึ้นมา แตแมคา 
“นวม” สูความชราทุพพลภาพ ขาดผูอุปการะ หลวงพอทราบเรื่องเขา จึงรับตัวแมคานวมไปอยู   
วัดปากน้ํา ใหการอุปการะทุกอยาง และเมื่อส้ินชีวิตลง หลวงพอจัดฌาปนกิจศพใหดวย หลวงพอ
เลาวา ชีวิตเราเมื่อเร่ิมศึกษา แมคานวมไดใหการอุปการะ คร้ันแมคานวมยากจน เรากลับเปนผูให
การอุปถัมภ “คือที่สุดตอที่สุดมาเจอกัน” เปนมหากุศลยากที่จะหาเหตุการณอยางนี้ หลวงพอ
ทานมักเลาดวยความชอบใจ 

การศึกษาดานปริยัติธรรมหรือคันถธุระของหลวงพอ ขอจบแคนี้ 
หลวงพอไดรับพระราชทานพัดยศเทียบเปรียญ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ไมทราบวาเพราะอะไร หลวงพอไมสอบสนามหลวง คลาดกันไปก็คลาดกันมา 
แตความรูทางบาลีของหลวงพอไมมีติดขัด จําไดหมด แปลไดคลอง ตีความหมายของ

ศัพทไดแมนยําจริง ๆ คนฟงเขาเขาใจ ถอยคําบาลีที่หลวงพออธิบาย เมื่อคนฟงรูเร่ือง เขาก็ชอบ
หลวงพอ ถาเทศนไมรูเร่ืองเขาจะชอบไดอยางไร เคยฟงหลวงพอเทศน มีอยูคราวหนึ่ง อธิบาย   
ศัพทบาลี หลวงพอบอกวา คําๆ หนึ่งมีความหมายเปนรอย จะทราบวากรณีเชนนั้น ศัพทคํานี้มี
ความหมายอยางไร ก็ตองปฏิบัติธรรมกายใหได จึงจะทราบวาพระพุทธองคทรงหมายเอาอะไร 

เคยนําหนังสือเทศนของหลวงพอ ถวายแกพระเปรียญ ตางชอบใจในการอธิบายศัพท
ของหลวงพอ ยกศัพทข้ึนกอน แลวอธิบาย ตอไปก็ใหความหมาย ใหความหมายเสร็จแลวโยงเขา
เร่ืองที่เทศน เทศนของหลวงพอจึงแจมแจง เกิดความเขาใจ ฟงแลวรูเร่ือง เร่ืองเทศนของหลวงพอ 
ยุติไวแคนี้กอน 

เร่ืองการศึกษาดานปริยัติธรรมของหลวงพอไดจบลงแลว 
แตชวงเวลาที่หลวงพอกําลังศึกษาอยูที่วัดโพธิ์ มีประวัตินาสนใจเรื่องหนึ่ง ผูเขียนถือวา

เปนเรื่องสําคัญ 
เพราะความคิดของโพธิสัตวยอมไมเหมือนใคร  แมทําอะไรก็ไมเหมือนใคร

เหมือนกัน 
เร่ืองมีอยูวา ระหวางที่หลวงพอกําลังศึกษาปริยัติธรรมอยูที่วัดโพธิ์นั้น ไดใชกุฏิของ

ทานตั้งเปนสํานักเรียนบาลี โดยมอบหมายใหพระมหาป วสุตตมะ (ป.ธ. ๕) เปนผูสอน สมัยนั้น
การตั้งสํานักเรียนในวัดโพธิ์มีหลายสํานัก ใครมีกําลังก็ตั้งได กุฏิของหลวงพอเลยกลายเปนสํานัก
เรียนไป ตอมาทางการสงฆเปลี่ยนหลักสูตรบาลี สํานักเรียนที่หลวงพอต้ังขึ้นก็เลิกไป 



 ๑๑

เรามาพิจารณากันวา ระหวางนั้นพระสด จนฺทสโร ยังอยูในวัยหนุม เปนพระลูกวัดเล็กๆ 
เหตุใดจึงกลาที่จะตั้งสํานักเรียน คร้ังกระนั้น เราทราบแลววา วัดที่จะเปดสํานักเรียนนั้น ไดแก    
วัดใหญๆ เทานั้น และระหวางนั้น หลวงพอก็ยังเปนพระนักเรียนอยู หลวงพอยังเดินเรียนอยู      
ออกจากวัดนี้ไปวัดนั้น ออกจากวัดนั้นไปวัดนี้ 

นี่คือ ความเปนนักพัฒนาการศึกษาฉายแสง 
ในสมองมีแตจะพัฒนาการศึกษา ความคิดนี้อยูในสมองแตหนุมแลว เพียงแตรอโอกาส

เทานั้น 
โพธิสัตวยอมมีความคิดไมเหมือนใคร 
คติโบราณกลาววา อยาติพระสงฆวายังหนุม อยาดูถูกงูพิษวาตัวเล็ก 
 

การศึกษาดานปฏิบัติหรือวิปสสนาธุระ 
 
ในทางพระพุทธศาสนา กลาวถึงธุระของสงฆ วามี ๒ อยาง คือ คันถธุระและวิปสสนาธุระ 
ธุระคือ ภารกิจทางคันถะก็คือ การศึกษาคําสอนของพระศาสดา  วาคําสอนของ        

พระศาสดามีอยางไร การศึกษาคําสอนของพระศาสดานั้น ทางการสงฆทานเรียกวา ปริยัติธรรม 
แบงการเรียนออกเปน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรนักธรรมและหลักสูตรบาลี หลักสูตรนักธรรม        
มี ๓ ชั้น คือ นักธรรมตรี โท เอก สวนหลักสูตรบาลีนั้นเรียนคําสอนของพระศาสดาที่เปนบาลี     
หากใครเรียนจบเปรียญ ๙ ถือวาจบชั้นสูงสุด 

ธุระคือ ภารกิจทางวิปสสนาก็คือ การศึกษาพัฒนาใจ ไดแก การนําคําสอนของ          
พระศาสดาทั้งหลักสูตรนักธรรมและบาลีมาฝกฝนอบรมจิตใจเพื่อใหแจงนิพพาน หลักสูตรนี้     
ทานวางไว ๒ คือ สมถะและวิปสสนา ตามที่ปรากฏไวในหนังสือวิสุทธิมรรคนั้น 

กลาวถึงธุระทั้ง ๒ คือ คันถะ และวิปสสนา ในวงการของสงฆไทยสมัยนั้นปรากฏวา    
ดอยทั้ง ๒ ธุระ 

ธุระทางปริยัติธรรม ก็หาที่เรียนไมได กลับมาดูธุระทางวิปสสนา ยิ่งไปกันใหญ จะเอา
แบบเอาแนวไมไดกันเลย มีเลาเรียนกันบางก็ยังหาขอยุติไมได ปุรพชนเรียนกันมาอยางไร เรามัก
เรียนกันอยางนั้น 

 



 ๑๒

สรุปแลว ธุระทั้ง ๒ คือ คันถธุระและวิปสสนาธุระ รอผูรูมาบุกเบิก รอผูมีบุญผูนั้น 
ตามที่กลาวนี้เปนเหตุการณกอนสรางสะพานพระพุทธยอดฟา ฯ 
กลับมาศึกษาประวัติการเรียนวิปสสนาธุระของหลวงพอตอไปวามีความพิสดารอยางไร 
เคยกลาวแลววา หลวงพอเรียนไมเหมือนใคร สวนใหญเขาจะเรียนแตคันถธุระอยางเดียว 

สวนการเรียนวิปสสนาธุระ เอาไวเรียนเมื่อจบการเรียนคันถธุระแลวหากมีโอกาส หากโอกาส       
ไมอํานวย ก็ไมตองเรียน 

แตหลวงพอเรียนทั้งคันถธุระและวิปสสนาธุระคูกันไป 
ไมทราบวา หลวงพอทานเอาเวลาที่ไหนมา เพราะคันถธุระตองเอาเวลาไปทองบน     

การเจียดเวลาไปเรียนได นับวาหลวงพอบริหารเวลาไดเกง ประเด็นสําคัญที่เราของใจก็คือ         
การเรียนปริยัติกับปฏิบัติไมเหมือนกัน ปริยัติเปนเรื่องการทองบนจดจํา แตปฏิบัติเปนเรื่องการทําใจ 
ขณะทําใจ ใจยอมประหวัดไปในเรื่องที่เราผานมา หลวงพอเอาจริงตอการเรียนปริยัติ ความรูรอยแปด
จากปริยัติยอมจะมานึกคิดในการทําภาวนา ปรากฏวาการเรียนวิปสสนาธุระของหลวงพอดําเนิน
ไปดวยดี ไมมีปญหาอะไร ใจหลวงพอไมประหวัด เมื่อจะทําอะไรก็มีใจในสิ่งนั้นสิ่งเดียว               
นี่คือ ความอัจฉริยะของหลวงพอในทางวิปสสนา 

การคนควาประวัติการเรียนวิปสสนาธุระของหลวงพอ คนไดงายเพราะหลวงพอบันทึกไว 
บันทึกการเรียนวิปสสนาธุระของหลวงพอเทาที่สรุปยนยอไดความดังนี้ 

เมื่อวันบวชไดเรียนวิปสสนาธุระกับพระอนุสาวนาจารยของทานคือ พระอาจารยเหนง 
อินฺทสุวณฺโณ วัดสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ชาวบานเรียกหลวงพอโหนง 
ตอมาไปเปนเจาอาวาสวัดดอนมะดัน หรือเรียกอีกชื่อวา วัดคลองมะดัน ตอมาเปลี่ยนชื่อวัดเปน   
วัดอัมพวัน อยูในทองที่อําเภอสองพี่นอง ไมไกลจากวัดสองพี่นองเทาไรนัก หลวงพอโหนงเปน
อาจารยที่เคารพของชาวสุพรรณบุรี ตราบจนทุกวันนี้ รถยนตและรถประจําทางจะมีภาพถายของ
หลวงพอโหนง พระเครื่องของทานมีชื่อเสียงมากในปจจุบัน) 

บวชไดเพียงวันที่ ๒ เทานั้น หลวงพอก็ไปเรียนวิปสสนาธุระกับหลวงพอเนียม  วัดนอย 
จังหวัดสุพรรณบุรี อาจารยที่สามไดแก เจาคุณสังวรานุวงษ (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม อาจารยที่ ๔ 
พระครูญาณวิรัติ (โป) วัดพระเชตุพน ฯ อาจารยที่ ๕ พระอาจารยสิงห วัดละครทํา หลังวัดระฆัง  
โฆสิตาราม วิปสสนาแบบของพระอาจารยสิงห วัดละครทํา และแบบของพระครูญาณวิรัติ หลวงพอ
ทําได แตยังไมเปนที่พอใจจะสอน จึงเรียนตอไป ในชวงนี้ หลวงพอจําพรรษาอยูวัดพระเชตุพน ฯ 
(วัดโพธิ์) ซึ่งมีสมเด็จพระพุฒาจารย (เขม) เปนเจาอาวาส 

 



 ๑๓

ในพรรษาที่  ๑๒  หลวงพอไดกราบลาสมเด็จพระพุฒาจารย  (เขม) เจาอาวาส              
วัดพระเชตุพน ฯ ไปจําพรรษาที่วัดบางคูเวียง คลองบางกอกนอย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ไดมาระลึก
ถึงคุณของทานเจาอาวาสวัดบางคูเวียง (เจาอธิการชุม) ที่ไดถวายหนังสือมูลกัจจายนและหนังสือ
ธรรมบทแกหลวงพอ ในตอนที่หลวงพอเรียนปริยัติอยูนั้น เมื่อไปอยูวัดนั้นจะไดเทศนแสดงธรรม
ตอบแทนคาของหนังสือที่ถวาย หลวงพอทานคิดอยางนั้น 

อุโบสถวัดบางคูเวียง เปนมหาวิทยาลัยสําคัญ ที่หลวงพอใชเรียนวิปสสนาธุระสวนตัว 
เปนมหาวิทยาลัยแปลกเอามากทีเดียว เพระไมมีครูมีแตนักเรียน และมีนักเรียนคนเดียว นักเรียน  
ผูนั้นคือหลวงพอวัดปากน้ํา มีวิธีเรียนที่แปลกพิสดาร ใชเวลาเรียนไมนาน ทําไดแลวถือวา          
จบหลักสูตรวิปสสนาธุระ ความรูที่ไดจากการเรียนคราวนี้ เปนกุญแจทองเปดกรุวิปสสนาเลมใหญ 
เร่ืองราวมีดังนี้ 

ระลึกขึ้นไดวา ในเมื่อเราตั้งใจจริงในการบวช จําเดิมอายุ ๑๙ เราไดปฏิญาณตนบวช   
จนตาย ขออยาใหตายระหวางกอนบวช บัดนี้ก็ไดบอกลามาถึง ๑๕พรรษายางเขาพรรษานี้แลว    
ก็พอควรแกความประสงคของเราแลว “บัดนี้ ของจริงที่พระพุทธเจาทานรูทานเห็น เราก็ยังไมไดบรรลุ 
เรายังไมรูไมเห็น สมควรแลวที่จะตองกระทําอยางจริงจัง” เมื่อตกลงใจไดดังนี้แลว วันนั้นเปน      
วันกลางเดือน ๑๐ ก็เร่ิมเขาอุโบสถตั้งแตเวลาเย็น 

“ต้ังสัตยอธิษฐานแนนอนลงไปวา ถานั่งลงไปครั้งนี้ ไมเห็นธรรมที่พระพุทธเจา
ตองการ เปนอันไมลุกจากที่นี้จนหมดชีวิต”  

เมื่อ ต้ังจิตมั่นลงไปแลว  ก็ เ ร่ิมปรารภนั่ ง  ไดแสดงออนวอนตอพระพุทธเจาวา               
“ขอพระองคไดทรงกรุณาโปรดขาพระพุทธเจา ทรงประทานธรรมที่พระองคไดทรงตรัสรู 
อยางนอยที่สุดแลงายที่สุดที่พระองคไดทรงรูแลว แดขาพระพุทธเจา ถาขาพระพุทธเจา   
รูธรรมของพระองคแลวเปนโทษแกศาสนาของพระองค ขอพระองคอยาทรงพระราชทานเลย 
ถาเปนคุณแกศาสนาของพระองคแลว ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแด
ขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจารับเปนทนายศาสนาในศาสนาของพระองคจนตลอดชีวิต”  

พอออนวอนเสร็จแลว ก็เร่ิมปรารภเขาที่นั่งสมาธิ มานึกถึงมดตามชองแผนหินยาว    
และบนแผนหินบาง ไตไปมาอยูบาง แตไมมากนัก จึงหยิบเอาขวดน้ํามันกาดมา เอานิ้วจุกเขาที่
ปากขวด แลวตะแคงขวดใหเปยกนิ้ว แลวเอามาลากเปนทางใหรอบตัว จะไดกันไมใหมาทํา
อันตรายในเวลานั่งลงไปแลว พอเอานิ้ววงไมทันถึงครึ่งวงตัวที่นั่ง ความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นวา 

“ชีวิตสละได แตทําไมยังกลัวมดอยูเลา” นึกอายตัวเองขึ้นมาเลยวางขวดน้ํามัน    
แลวเขาที่ทําภาวนาในเดี๋ยวนั้น ประมาณครึ่งหรือคอนคืน ไมมีนาฬิกา “ไดเห็นผังของจริงของ
พระพุทธเจา” ซึ่งมีเนื้อหาวิชาอยูในหนังสือ ๑๘ กาย ของหลวงพอวัดปากน้ํา 



 ๑๔

ในขณะนั้น ก็เกิดวิตกวา คัมภีรโรจายังธรรม เปนของลึกซึ้งเพียงนี้ ใครจะไปคิดคาดคะเน
เอาได พนวิสัยของความตรึกนึกคิด ถายังตรึกนึกคิดอยู ก็เขาไมถึง “ที่จะเขาถึง ตองทําใหรูตรึก 
รูนึก รูคิดนั้น หยุดเปนจุดเดียวกัน แตพอหยุดก็ดับ แตพอดับแลวก็เกิด ถาไมดับแลวไมเกิด 
ตรองดูเถิดทานทั้งหลาย นี้เปนของจริง หัวตอมีอยูตรงนี้ ถาไมถูกสวนดังนี้ก็ไมมีไมเปน
เด็ดขาด”  

วิตกอยูอยางนี้สักครูใหญๆ ก็กลัววาความมีความเปนนั้นจะเลือนไปเสีย จึงเขาที่ตอไปใหม 
ราวสักสามสิบนาที ก็เห็นวัดบางปลาปรากฏ เหมือนตัวเองไปอยูที่วัดนั้น แตพอชัดดีก็รูสึกตัวขึ้นมา 
จึงมีความรูสึกขึ้นวา จะมีผูรูเห็นไดยากนั้นในวัดบางปลานี้ จะตองมีผูรูเห็นไดแนนอน จึงมาปรากฏ
ข้ึนบัดนี้ ตอแตนั้นมา ก็คํานึงจะไปสอนที่วัดนั้นอยูเ ร่ือย ๆ มาจนถึงออกพรรษารับกฐินแลว            
ก็ลาสมภารวัดบางคูเวียง ไปสอนที่วัดบางปลาราวสี่เดือน มีพระทําเปน ๓ รูป คฤหัสถ ๔ คน นี้เปน
เร่ิมตน “แผธรรมกายของจริง” ที่แสวงหาไดมาจริงปรากฏอยูจนบัดนี้ 

จบประวัติการศึกษาวิปสสนาธุระของหลวงพอ 
 

วิจารณและตั้งขอสังเกต 
การศึกษาวิปสสนาธุระของหลวงพอ 

 
เหตุที่เราตองวิจารณและตั้งขอสังเกตการศึกษาวิปสสนาธุระของหลวงพอ เพราะเหตุวา

วิปสสนาธุระเปนภาคปฏิบัติพัฒนาใจ เพื่อใหแจงนิพพาน ตามที่กลาวแลว แตการที่จะพัฒนาใจ 
จําตองมีความรู และความรูนั้นจะไดจากไหน ความรูคือ คําสอนของพระศาสดานั้น เปนภาษาบาลี 
หลักสูตรการศึกษาของสงฆทานกําหนดไว เรียกวา การศึกษาปริยัติธรรม และการศึกษา        
ปริยัติธรรมนั้น แบงออกเปน ๒ แผนก คือ แผนกนักธรรมและแผนกบาลี เมื่อเรียนจบปริยัติธรรมแลว     
จึงเรียกวาจบคันถธุระ 

คร้ันเรียนจบปริยัติธรรมแลว จึงขึ้นวิปสสนาธุระ ถือวาเปนการเรียนระดับสําคัญ     
เพราะเปนเรื่องทํานิพพานใหแจง เร่ืองทํานิพพานใหแจงนี้เปนยอดปรารถนาของพระพุทธศาสนา 
และการทํานิพพานใหแจงนั้น มีแตพระสงฆเทานั้นที่ทําได เพราะมีหลักสูตรใหเรียน ซึ่งเรียกวา 
วิปสสนาธุระ แตหลักสูตรวิปสสนาธุระของสงฆยังไมมี การศึกษาดานวิปสสนาธุระจึงไมมี 
พระสงฆเรียนจบปริยัติแลว (คันถธุระ) ไมรูจะไปเรียนวิปสสนาธุระที่สํานักเรียนไหน รวมความวา 
การศึกษาดานวิปสสนาธุระของสงฆไมไดรับการรื้อฟน หยุดชะงักมานาน 



 ๑๕

แมมีเรียนกันบางในบางวัด แตไมเปนโลเปนพาย ยังหาขอยุติในเนื้อวิชาไมได ไมชัดเจน
ในเรื่องหลักสูตร ไมชัดเจนในเรื่องวิธีการ ไมชัดเจนในเรื่องปฏิบัติการ ไมชัดเจนในเรื่องวัดผล 
ในที่สุดก็เสื่อม 

คร้ันมายุคหลวงพอวัดปากน้ํา ทานตั้งความปรารถนาเรียนทั้ง ๒ ธุระ วาถึงวิปสสนาธุระ 
ทานก็พยายามไปเรียน ใครวาอาจารยดีที่ไหน หลวงพอไปเรียนทั้งนั้น ตามที่เราคนควาได ปรากฏวา
หลวงพอเรียนมาตั้ง ๕ อาจารย แตละอาจารยก็วากันไปคนละอยาง 

 
ขอสังเกตความรูวิปสสนาธุระที่หลวงพอคนพบ 

 
ความรูที่หลวงพอคนพบ ไมเหมือนความรูที่เคยเรียนมาจากอาจารยทั้งหลาย ความรูที่

ไดพบเห็นเปนคนละเรื่องกันทีเดียว กลาวคือ ความรูของเกจิอาจารยคร้ังนั้น เปนความรูทาง       
อานาปานัสสติ (กําหนดลมหายใจ) เปนความรูกําหนดสติ (หนอ) เปนความรูทางกสิณ เชน      
กสิณ ดิน น้ํา ไฟ ลม ความรู เหลานี้ไมไดกําหนดใจไวที่ศูนยกลางกายเลย  มีแตกําหนดใจ         
นอกศูนยกลางกายทั้งนั้น แมหลวงพอก็ไดรับการสอนมาอยางนั้น 

แตความรูที่หลวงพอไดพบเห็น ปรากฏวาเห็นที่ศูนยกลางกาย ส่ิงที่เห็นคือ ดวงธรรม 
และในที่สุดคือ เห็น “ธรรมกาย” ตามรายละเอียดหนังสือมรรคผล ๑๘ กาย ของหลวงพอนั้น 

ธรรมกาย คือ พระรัตนตรัย สรุปแลวหลวงพอคนพบพระรัตนตรัย 
นั่นคือ รูวิธีปฏิบัติทําใจ วาทําอยางไร จึงเขาถึงพระรัตนตรัย 
วิธีทําใจเชนนั้น คือ วิธีการทําใจใหใส ตามคําสอนของพระศาสดาขอ ๓ ที่วา สจิตฺตปริ

โยทปนํ ซึ่งแปลวา การทําใจใหใส นั้น มีวิธีการอยางไร มีวิธีปฏิบัติการอยางไร มีวิธีวัดผลอยางไร 
ตั้งแตตนจนปลาย 

การคนพบ “วิธีการทําใจใหใส” นับวาแกอวิชชาขนานสําคัญ เพราะคําสอนของ
พระศาสดา ที่วาทําใจใหใสนั้น คําสอนนี้ เราทราบกันทั้งนั้น แตเราไมทราบวิธีทําวามีวิธี
อยางไร และเราไมทราบวาการปฏิบัติทางใจนั้นทําอยางไร ทําใหการศึกษาดานวิปสสนา
ธุระสูญหายมานานแสนนาน ความประสงคที่เราตองการใหแจงนิพพาน นั้นเปนอัน     
แจงไมได มานานแสนนานเชนกัน 

 



 ๑๖

ขอสังเกตในการเอาจริง 
ตอการเรียนวิปสสนาธุระของหลวงพอ 

 
จากบันทึกของหลวงพอ ซึ่งบันทึกวา “บัดนี้ ของจริงที่พระพุทธเจาทานรูเห็นเราก็ยัง  

ไมไดบรรลุ เรายังไมรูไมเห็น สมควรแลวที่เราตองกระทําอยางจริงจัง”  
เหตุใดหลวงพอมีความเห็นเชนนั้น เพราะเรียนกัมมัฏฐานมาจากอาจารยตาง  ๆ            

๕ อาจารยแลว ความรูที่ไดเหลานั้น เปนอยางไร เหตุใดหลวงพอจึงวา “ของจริงที่พระพุทธเจาทาน
รูทานเห็นเราก็ยังไมไดบรรลุ เรายังไมรูไมเห็น”  

นี่คือ ขอสังเกตที่เราทานตองพิจารณา เพื่อใหเกิดความรูถูกตองแกเรา 
เพราะกอนที่เราจะมาพบหลวงพอ เราตางก็เรียนกัมมัฏฐานกันมาคนละหลายแบบ

หลายอยาง แตความรูของเราไมกาวหนา เมื่อไรก็ทําไดอยูแคนั้น ความรูของเรากี่ปก็แคนั้น     
เปนอยูอยางนั้น แถมยังยึดมั่นถือมั่นเอามากๆ ดวย 

 
ขอสังเกตการบําเพ็ญ 

ขอบรรลุวิปสสนาธุระตองเอาชีวิตเปนเดิมพัน 
 
จากบันทึกของหลวงพอ ซึ่งบันทึกวา “ตั้งสัตยอธิษฐานแนนอนลงไปวาถานั่งลงไปครั้งนี้ 

ไมเห็นธรรมที่พระพุทธเจาตองการเปนอันไมลุกจากที่นี้จนหมดชีวิต”  
ยังไมเคยพบประวัติของเกจิอาจารยใดเปนเชนนี้เลย เพิ่งมาพบหลวงพอวัด

ปากน้ําเปนรูปแรก 
การเอาชีวิตเปนเดิมพัน ถือวาเปนการลงทุนสูง ไมมีอะไรสูงไปกวานี้อีกแลว 
เทาที่เคยศึกษามา พบแตพระพุทธองคเทานั้น หลวงพอกลาหาญปานนี้ เปนการเจริญ

รอยตามบาทพระพุทธองค เปนการรื้อฟนวัฒนธรรมมหาวิริยะของพระพุทธองค เราทานเคยอาน
พุทธประวัติทราบตรงกันวา พระพุทธองคทรงอธิษฐาน ที่ใตโคนตนโพธิ์ หากไมบรรลุธรรมวิเศษแลว 
แมเลือดเนื้อจะเหือดแหงเหลือแตเสนเอ็น พระองคจะไมลุกจากบัลลังก (อาสนะหญาคา) นั้น    
(จตุรังควิริยะ กระดูก ๑ หนัง ๑ เนื้อ ๑ เลือด ๑ แมจะแหงไปก็ไมละความเพียร) 

หลวงพอวัดปากน้ําเปนที่เกรงแกคนทั้งหลาย ตางถวายความเคารพ คงจะเปนเพราะ
หลวงพอเปนคนจริง สมเด็จพระสังฆราชปาทรงเคยเลาวา หลวงพอทานเปนคนจริงมาตั้งแตเด็ก
แลว คร้ันมาศึกษาวิปสสนาธุระ ก็แสดงความเด็ดเดี่ยวอีก ลองคนประวัติหลวงพออานดู จะทราบ
วาหลวงพอเปนคนจริง 



 ๑๗

เร่ืองการแสดงความจริงจังตอการบําเพ็ญธรรมนั้น อยางเราทําไมได ตองมีวาสนาบารมี
แตปางหลัง บารมีตองเขาขั้นจึงจะทําอยางนั้นได ใครๆ ก็อยากเห็นธรรมวิเศษกันทั้งนั้น และทราบ
วาการเอาจริงเปนของดี แมหลวงพอทําเปนตัวอยางใหเราดูมาแลว เราก็เอาอยางทานไมได ทั้งที่
เราอยากจะทํา แตเราทําไมได เพราะบารมีเราไมโตเทาบารมีหลวงพอนั่นเอง 

เร่ืองของหลวงพอวัดปากน้ํา แรกๆ ยังไมยอมรับกันเทาไร มีเสียงวิจารณกันบาง 
แตบัดนี้ ไมวาที่ใด เอยชื่อหลวงพอวัดปากน้ํา ตางใหความยําเกรงและถวายความเคารพ 
แมแตคนรุนใหม เกิดมาไมเคยเห็นหลวงพอ ลวนแตเคารพหลวงพอ ไปไหวศพหลวงพอ

เนืองแนนในวันเสารอาทิตย ที่วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ ตอนเชาคนไมมาก แตพอสายหนอย คนจะ
แนนทันที 

 
ขอสังเกตคําอธิษฐานขอเห็นธรรม 
รับเปนทนายศาสนาตลอดชีวิต 

 
จากบันทึกของหลวงพอ “ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดขาพระพุทธเจา ทรงประทาน

ธรรมที่พระองคไดทรงตรัสรู อยางนอยที่สุดแลงายที่สุดที่พระองคไดทรงรูแลว แดขาพระพุทธเจา 
ถาขาพระพุทธเจารูธรรมของพระองคแลวเปนโทษแกศาสนาของพระองค ขอพระองคอยาทรง
พระราชทานเลย ถาเปนคุณแกศาสนาของพระองคแลว ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานแดขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจารับเปนทนายศาสนาในศาสนาของพระองค         
จนตลอดชีวิต”  

หากอานบันทึกของหลวงพอที่คัดลอกมานี้หลายเที่ยว เราพอสรุปสาระได ดังนี้ 
๑. ธรรมที่พระราชทานนั้น เปนธรรมที่พระศาสดาทรงตรัสรูแลว ชนิดงายที่สุด 
๒. ธรรมที่พระราชทานนั้น ตองเปนคุณแกพระศาสนา หากเปนโทษแลว     

อยาทรงพระราชทาน 
๓. หลวงพอรับเปนทนายใหแกศาสนาไปตลอดชีวิต 
เราทราบแลววา หลวงพอเห็นธรรมตามคําสอนขอ ๓ คือ สจิตฺตปริโยทปนํ แปลวา  

การทําใจใหใส นั้นมีวิธีการอยางไร มีวิธีปฏิบัติทางใจอยางไร ในที่สุด เห็นธรรมกาย ซึ่งธรรมกายนี้
ก็คือ พระรัตนตรัยนั่นเอง ซึ่งมีเนื้อหาสาระในหนังสือ ๑๘ กายของวัดปากน้ํา 

ขอที่เราควรตั้งขอสังเกต ก็คือ หลวงพออธิษฐานใจวา เมื่อเห็นธรรมแลวรับเปนทนาย
ใหแกศาสนา ตลอดชีวิตของหลวงพอ 

ทนายศาสนา ก็คือ การสงเคราะหกิจการพระศาสนา ระงับอธิกรณตาง ๆ ทั้งดาน     
คันถธุระ และวิปสสนาธุระ นี่คือ ความหมายยอ ๆ เรามาศึกษากันวา หลังจากหลวงพอบรรลุ
ธรรมกายแลว หลวงพอเปนทนายใหแกศาสนาอยางไรบาง 



 ๑๘

สรุปผลการศึกษาปริยัติธรรมและวิปสสนาธุระของหลวงพอ 
 
ดานปริยัติธรรม หลวงพอไดรับพระราชทานพัดเทยีบเปรียญ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ดานวิปสสนาธุระ บรรลุวชิาธรรมกาย (ธรรมกายศาสตร – ธกศ.) 
 
หลวงพอไปอยูวัดใดบางและไดทําอะไรที่วัดเหลานั้น 

 
หลวงพอไดจาริกไปอยูหลายวัด แตละวัดที่ไปอยูไดทําประโยชน เทาที่คนควาไดมีดังนี้ 

วัดสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดโพธิ์ กรุงเทพ ฯ วัดชัยพฤกษมาลา กรุงธนบุรี วัดบางคูเวียง   
(วัดโบสถบน ต.บางคูเวียง) จังหวัดนนทบุรี และวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี เหตุการณและ
ผลงานมีดังนี้ 

 
๑. วัดสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
วัดสองพี่นอง ตองจัดวาเปนวัดสําคัญ เพราะเปนวัดที่เกี่ยวของกับหลวงพอหลายอยาง 

คือ เปนวัดที่ครอบครัวของหลวงพอทําบุญวัดนี้เปนวัดที่หลวงพอรับการศึกษาเบื้องตน เปนวัดที่
หลวงพออุปสมบท เปนวัดแรกที่หลวงพอเรียนกัมมัฏฐาน เปนวัดแรกที่หลวงพอจําพรรษา        
เปนวัดที่หลวงพอต้ังทุนการศึกษา เพื่อต้ังโรงเรียนปริยัติธรรม และเมื่อหลวงพอเปนเด็ก หลวงพอก็
มาเลนที่วัดนี้เหมือนกัน เพราะญาติของหลวงพอบวชอยูวัดนี้ หลวงพอมารับการศึกษาเบื้องตน 
จําเปนตองมาเลนที่วัดนี้ จึงวาวัดสองพี่นองเปนวัดสําคัญ 

เปนการบังเอิญหรืออยางไรไมทราบ ที่ผูเขียนเคยเปนเด็กวัดสองพี่นอง เรียนหนังสือ
ระดับมัธยมศึกษาที่วัดนี้ เปนเวลา ๕ ป ตั้งแต ม.๑-ม.๕ (พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๕) จากโรงเรียนราษฎร
ของวัด ชื่อโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย เจาอาวาสวัดสองพี่นองสมัยนั้น คือ พระครูอุภัยภาดารักษ 
ชื่อของโรงเรียนใชชื่อเจาอาวาส อยูในความอุปถัมภของวัด โรงเรียนใชอาคารของวัดเปนสถานที่เรียน 

กลาวถึง การศึกษาปริยัติธรรมของวัดสองพี่นอง มีทั้งแผนกนักธรรมและบาลี มีภิกษุ  
และสามเณรหนึ่งรอยเศษ เด็กวัดไมต่ํากวารอย คณะที่มีพระเณรมากที่สุดคือ แผนกเรียนบาลี        
สวนพระนวกะที่บวชตามฤดูกาล จะเรียนนักธรรม การบวชตามฤดูกาลเครงครัดมาก ใครมีอายุ
ครบบวช จะตองบวชทุกคน ไมมียกเวน ใครไมบวชถือวาผิดประเพณี อาจถึงกับตัดญาติขาดมิตร
กันทีเดียว ใครไมบวชจะไปขอลูกสาวใคร จะไดรับการปฏิเสธ หากใครไดเปรียญ จะไดรับคานิยมสูง 



 ๑๙

งานการเรียนบาลีอยูในการปกครองของ พระครูสุนทรปริยัติกิจ (เก็บ ภทฺทิย ป.ธ. ๗)    
ครูสอนบาลีไดแก พระมหาธรรมนูญ วงษบัณฑิต (ป.ธ. ๗) พระมหาจิต ใจสัจจะ (ป.ธ. ๖)        
พระมหาสุจิตร สุวรรณศิริ (ป.ธ. ๕) พระมหาฉลองและพระมหาสมุน (จําประโยคของทานไมได)ฯ 

ปหนึ่งสํานักเรียนวัดสองพี่นอง มีผูสอบไดเปรียญจํานวนมาก สํานักเรียนนี้โดงดัง       
ใครก็สูไมไดในสมัยนั้น จําไดวากลางคืน เราจะไดยินเสียงทองหนังสือ ไมวาจะเดินไปคณะไหน    
มีแตเสียงทองหนังสือของพระเณรประชันเสียงกับนักเรียนมัธยม เพราะนักเรียนมัธยมสวนใหญ
เปนเด็กวัด เปนบรรยากาศการเรียนอยางแท แถมยังมีเสียงของนาคทองมนตและขานนาคประดัง
เขามาอีก หากใครเปนคนชางจํา เราไมตองทอง เพียงแตเราเดินผานไปสัก ๒ เที่ยว เราแอบจําได
เกือบหมด เด็กวัดรุนขาพเจาจําบทสวดมนตไดหลายบทโดยไมตองทอง 

การเรียนบาลีของสํานักเรียนวัดสองพี่นอง เขาแปลเปนทํานองนาฟง เสียงแปลหนังสือ
ของพระเณรดังไปไกล ใครแปลผิดแปลถูก เราทราบ  สามเณรผูหนึ่งแปลหนังสือไมได คนฺตฺวา 
แปลวาไปแลว สามเณรนอยทานก็วา คนฺตฺวา อยู ๓ คร้ังแลวก็หยุด ครูเขาก็วา แปลไปซี แตเปน
เพราะแปลไมได จึงหยุดอยูแคนั้น กลาวถึงเพื่อนของสามเณรอีกรูปหนึ่ง เกรงวาเพื่อนสามเณรจะ
ถูกครูเขาทําโทษ จึงเอาผาแดงหอชอนโบกไปกับลม สามเณรในชั้นเรียนเห็นผาแดงโบก ก็นึก      
คําแปลไดจึงขึ้นวา คนฺตฺวา แดงไปแลว เทานั้นเอง ครูก็เอาชอลกปามา เพราะแปลผิด ครูเขาถามวา 
เอาแดงมาจากไหน เพราะคนฺตฺวา แปลวา ไปแลว พอสามเณรออกจากชั้นเรียน ไดถามวาเวลาครู
เขาปามาทําไมเราไมหลบ สามเณรตอบวา “ถาเราหลบเดี๋ยวครูปามาอีก” คือถาหลบแลว ชอลก
จะไมถูกเรา เพราะเราหลบ ครูจะไมหายโกรธ เดี๋ยวจะปามาอีก ตลกแปลบาลี รุนผมยังไดยิน 

คณะที่เรียนบาลี มีโรงครัวดวย ทราบวาหลวงพอไปต้ังทุนการศึกษาให จึงตั้งสํานักบาลีได 
มหาเปรียญรุนนั้น ลาสิกขาไปก็มาก และที่อยูเปนกําลังสําคัญของพระศาสนาก็มี เชน พระมหาฉลอง 
ไดเปนเจาคณะจังหวัดสุพรรณบุรีมีราชทินนามวา พระเทพสุพรรณาภรณ (วัดปาเลไลยก อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี) 

 

 
 
 



 ๒๐

พระกัมมัฏฐานสําคัญ 
ของอําเภอสองพี่นองสมัยหลวงพอบวช 

 
พระกัมมัฏฐานสําคัญ คือ หลวงพอเหนี่ยง (พระครูวินยานุโยค) เจาอาวาสวัดสองพี่นอง 

และหลวงพอโหนงเปนพระลูกวัดในวัดสองพี่นอง พระเถระสําคัญนี้ อยูวัดเดียวกัน โดงดังขึ้นมา
พรอมกันดวยวิชากัมมัฏฐาน 

หลวงพอเหนี่ยง เปนชาว “บานตนตาล” อําเภอสองพี่นอง และหลวงพอโหนงเปนชาว 
“ทายบาน” อําเภอสองพี่นอง บานตนตาลและบานทายบานอยูไมไกลกัน สวนหลวงพอวัดปากน้ํา
เกิด “บานสองพี่นอง” ทั้งบานตนตาล บานทายบานและบานสองพี่นอง ไมหางกันเลย ดินแดน
เหลานี้เปนที่เกิดของโพธิสัตว 

หลวงพอเหนี่ยงเปนพระกรรมวาจาจารยของหลวงพอ และหลวงพอโหนงเปนพระอนุ   
สาวนาจารยของหลวงพอ ดังนั้น หลวงพอวัดปากน้ําบวชโดยกัมมัฏฐานนั่นเอง เนือ่งจากคูสวดเปน
พระกัมมัฏฐานทั้งคู 

กลาวถึงหลวงพอโหนง ตอมายายจากวัดสองพี่นองไปเปนเจาอาวาสวัดอัมพวัน ไมไกล
จากวัดสองพี่นองเทาไรนัก (เดิมวัดอัมพวัน เรียกวา วัดดอนมะดัน ตอมาเรียกวัดคลองมะดัน 
สุดทายเรียกวัดอัมพวัน) หลวงพอโหนงนี้ดังเอามาก ๆ แมตายไปนานแลว ปจจุบันนี้ก็ยังดังอยู 
พระเครื่องของทานเปนที่แสวงหาแกคนทั้งหลาย รถยนตโดยสารทุกคันในจังหวัดสุพรรณบุรี ตองมี
รูปถายของหลวงพอโหนง ติดไวหนารถ เมื่อทานเขาเขตอําเภอสองพี่นอง เทศบาลเขาเขียนปายวา 
“ขอใหทานเดินทางโดยสวัสดิภาพดวยอานุภาพของหลวงพอโหนง”  

คําบอกเลาที่ไดยินสืบตอกันมาเกี่ยวกับหลวงพอโหนงก็คือ ทานมักนั่งเจริญภาวนาตาม
โคนไม น้ํามนตของทานรินไมออกจากขวด แมลมพายุแรงหลวงพอโหนงสามารถทําใหลมหยุดได 
เห็นทานที่ไหนจะพบทานในอิริยาบถหลับตาภาวนา เร่ืองนี้คลายหลวงปูชั้ว โอภาโส (ทานคงรูจัก
หลวงปูชั้ว โอภาโส เดิมทานอยูวัดสองพี่นอง ตอมาทานมาอยูวัดปากน้ํา เรียนวิปสสนากับ     
หลวงพอวัดปากน้ํา สมัยที่ขาพเจาเปนเด็กวัดสองพี่นองนั้น เห็นหลวงปูชั้วที่ใด มักพบทานหลับตา
ในอิริยาบถเจริญภาวนา หลวงปูชั้วเปนผู เชี่ยวชาญวิชาธรรมกาย สมัยที่ขาพเจาไปเรียน           
วิชาธรรมกายในวัดปากน้ํา ยังไดพบหลวงปูชั้วที่วัดปากน้ํา) 

สําหรับหลวงพอเหนี่ยง เปนที่นับถือของชาวบาน เชื่อวาทานมีสภาพใจสูง สามารถ     
ยกจิตขามเวทนาได เพราะหลวงพอเหนี่ยงมีประวัติวาเปนฝเม็ดใหญที่กน นาเจ็บปวด แตปรากฏวา
หลวงพอเหนี่ยงทําวัตรสวดมนตและลงอุโบสถเปนปกติ เหมือนหนึ่งไมเจ็บไขอะไร จึงเปนที่ยกยอง
และเปนที่ศรัทธาของประชาชน 



 ๒๑

ขาพเจาเกิดไมทันหลวงพอเหนี่ยงและหลวงพอโหนง แตขาพเจาเคยเปนเด็กวัดสองพี่นอง
เรียนหนังสือระดับมัธยมศึกษา ไดยินไดฟงเรื่องราวของหลวงพอเหนี่ยงและหลวงพอโหนงมาบาง 
จึงนํามาเขียน โดยเหตุที่พระเถระทั้ง ๒ มีความเกี่ยวของกับหลวงพอวัดปากน้ํา ขาพเจาตองจดจํา
ไวบาง 

 
สุพรรณบุรีดินแดนพระเครื่อง โบสถงาม 

ปลาเนื้อหอมหวาน คือแดนเกิดของหลวงพอวัดปากน้ํา 
 
หลวงพอวัดปากน้ําเปนคนสุพรรณบุรี แตสุพรรณบุรีเปนแดนแหงพระเครื่อง โบสถงาม 

ปลารสหอมหวาน หลวงพอคุนกับบรรยากาศเชนนั้น สํานักกัมมัฏฐานประเภททําใจใหใสตาม     
คําสอนของพระศาสดาที่วา สจิตฺตปริโยทปนํ นั้น ยังไมมี มีแตคานิยมทางพระเครื่อง 

พระเครื่องเมืองสุพรรณมีชื่อมาก อยางเชน ผงสุพรรณ ขุนแผน บานกราง วังหนา 
โคนสมอ ถ้ําเสือ มเหศวร ฯลฯ เปนตน พูดถึงเนื้อพระเครื่อง นักเลงพระเครื่องเชื่อวา ไมมีที่ใดเกิน
กรุถ้ําเสือ 

เร่ืองโบสถงาม ตองยอมรับวา วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนมาก แตละวัดลวน
สวยงาม โบสถมักมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดง หากลงเรือแลนไปในทองที่อําเภอบางปลามา     
ในฤดูน้ําทวม ทานจะเห็นความงามของวัด เหมือนหนึ่งประกวดกันในเรื่องวัดงาม แสดงถึง           
วาพี่นองประชาชนบํารุงพระศาสนาเปนอันดี 

ปลามีรสหอมหวาน เปนเอกลักษณของจังหวัดสุพรรณบุรี แมหนังสือโบราณคดีซึ่ง     
กรมพระยาดํารงราชานุภาพนิพนธไววา รับประทานขาวสวยกับปลาเค็มมีรสอรอยมาก ไมวาจะ
เปนปลาชอน ปลาชะโด ปลาสลิด หากนํามาทําเปนปลาเค็มแลว มีรสหอมหวาน ชวนรับประทาน 
มีเทาไรก็ไมพอขาย เคยถามผูรูวา เหตุใดปลาเมืองสุพรรณฯ จึงมีรสหอมหวาน ทานตอบวา      
เมืองสุพรรณ ฯ มีลําคลอง และหนองน้ําเปนดินโคลน ไมมีทรายเจือปน เนื้อปลาจึงหอมและหวาน 

คนสุพรรณฯ พิถีพถิันเรื่องอาหารการกนิมาก รสอาหารตองอรอย ถาไมอรอยตองไปตาม
คนมีฝมือมาทาํ จะทํางานแตละครั้ง ไมวางานบวชนาคหรือแตงงาน เจาภาพตองเดินทางไปตาม
พอครวัผูมีฝมอืเฉพาะอยางมาประกอบอาหาร เอตทัคคะเหลานั้นอยูกนัคนละมมุเมือง กวาจะลงเอย
เร่ืองพอครัว ใชเวลาติดตอแรมเดือน หากแขกติวาอาหารไมอรอย เจาภาพจะเสียใจมาก แตถาชมวา
อาหารอรอย เจาภาพจะชืน่ใจ อยางน้ําพรกิ แกงจืด แกงเผ็ด ตมยาํ พอครัวหรือแมครัวตองรับผิดชอบ
คนละอยาง คนเดียวจะทาํหลายอยางไมได 



 ๒๒

เคยถามคุณยายเจาของน้ําพริก ทําไมน้ําพริกคุณยายอรอยนัก คุณยายตอบวา เวลาหยิบของ
ตองกลั้นใจ และอยาตํามาก เอาเพียงวาพริกแหลก ฝกครกแรก เมื่อตักน้ําพริกหมดครกแลว ใหเอา
น้ําขาวคลุกกนครกทันที คุณยายทานบอกอยางนั้น 

วัตถุดิบที่จะใชประกอบอาหาร ตองเลือกสรรมาจากตําบลมีชื่อ จะซื้อปลาซื้อผัก       
อยางธรรมดาไมได 

อยางเชนปลาสลิด ตองนํามาจากดอนกํายาน (ทองที่อําเภอเมืองสุพรรณบุรี) 
น้ําตาลตองเอาจากดอนมะเกลือ (ทองที่อําเภออูทอง) 
มะเขือตองมาจากโคกยายเกตุ (ทองที่อําเภออูทอง) 
ผักกระเฉดตองมาจากดอนพุดซา (ทองที่อําเภอบางปลามา) 
เขาพูดเปนคําคลองจองไววา “ปลาสลิดดอนกํายาน น้ําตาลหวานดอนมะเกลือ มะเขือ

โคกยายเกตุ ผักกระเฉดดอนพุดซา”  
เรามาคิดดูวา คํากลอนของดีทางอาหารเมืองสุพรรณ ฯ กวาจะเปนคําคลองจองกัน

เชนนั้นได ยอมแสดงวาใชเวลาพิสูจนกันยาวนาน ไมทราบวาจะกี่รอยป กวาจะพิสูจนกัน และกวาจะ
เปนคํากลอนขึ้นได และกวาจะพูดกันใหติดปาก คงใชเวลานานไมนอย 

สถานที่ตามอําเภอเหลานั้น คงจะมีแรธาตุอะไร ปลูกอะไรลงไป จึงมีรสชาติดีไปหมด    
แมอําเภอสองพี่นอง อันเปนอําเภอที่หลวงพอวัดปากน้ําเกิด แมเราจะนิยมวาปลาเค็มรส          
หอมหวาน เขายังไมนําเขาสูตรอาหารดีเมืองสุพรรณ ฯ เขายังไมยอมนําเขาทําเนียบ คงจะเห็นวา
อรอยสูปลาดอนกํายานไมไดนั่นเอง 

ขาพเจานําเรื่องของดีทางอาหารมากลาว ก็เพื่อแสดงใหเห็นวา เมืองสุพรรณฯ อันเปน
บานเกิดเมืองนอนของหลวงพอวัดปากน้ํา มีอะไรดีๆ ทั้งนั้น รางกายของหลวงพอปรุงแตงดวย
อาหารอันโอชะ หลวงพอจึงมีจิตใจมั่นคง บากบั่นจนบรรลุธรรมวิเศษ ขณะที่เขียนอยูนี้ ชื่อเสียง
ของหลวงพอเลื่องลือไปทั่วโลกแลว เขาเห็นวาหลวงพอวัดปากน้ํามีอภินิหาร บัดนี้หลวงพอตายไป
แลวกวา ๓๗ ป อภินิหารของหลวงพอยิ่งเฟองฟู ชื่อหลวงพอวัดปากน้ําเขาสูตร “อภิมหาอมต        
นิรันดรกาล” ไปแลว 

กลับมาศึกษาประวัติของหลวงพอตอไป ขาพเจาบรรยายวา สุพรรณบุรี ดินแดน        
พระเครื่องโบสถงาม ปลาเนื้อหอมหวาน เรามาเรียนกันวา หลวงพอสนใจสิ่งเหลานี้เพียงใดหรือไม 

จากการศึกษาคนควา จะพบวา หลวงพอไมนิยมพระเครื่อง ทั้งที่เมืองสุพรรณฯ มีพระเครื่อง
มากมาย แตหลวงพอกลับไมสนใจ 



 ๒๓

ในเรื่องปลารสหอมหวานนั้น หลวงพอคุนอยูมาก หากคนสุพรรณฯ ข้ึนไปเยี่ยมและ     
นําปลาเค็มไปถวาย ดูวาหลวงพอฉันไดมาก ยุคนั้นเนื้อปลาอรอยกวาสมัยนี้ เพราะไมมีสารเคมี    
ไมมียาปราบศัตรูพืช 

กลับมาพิจารณาการฝกกัมมัฏฐาน หลวงพอสนใจมาก ใครวาอะไรดีที่เมืองสุพรรณ 
หลวงพอติดตามไปเรียนทั้งนั้น ไปเรียนจนทั่ว แตสุดทาย แนวการฝกกัมมัฏฐานที่หลวงพอคนควาได 
ไมเหมือนของเกจิอาจารยเหลานัน้ ไมเหมอืนกับที่เรียนจากเกจิอาจารย เปนเรื่องที่แปลกเอามากๆ 

ทานผูศึกษาอยากทราบในบัดนี้วา หลวงพอบรรลุกัมมัฏฐานอะไรหรือ โปรดอยาใจรอน 
โปรดอดใจไวเพื่อไปดูลีลาชีวิตของหลวงพอตอนไปอยูวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพน ฯ) ทาเตียน แลวทาน
จะเห็นความอัศจรรยของหลวงพอวัดปากน้ํา ในบทบาทของพระสด จนฺทสโร ภิกษุลูกวัดของ       
วัดโพธิ์คร้ังนั้น 

 
๒. วัดโพธ์ิ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) กรุงเทพมหานคร 

 
หลวงพอวัดปากน้ําในนามของภิกษุหนุมพระสด จนฺทสโร ออกจากวัดสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี มาอยูวัดโพธิ์ เพื่อศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยตามคติของพระสงฆ ถือหลักวาบวชแลว
ตองเรียน จะอยู เฉยๆ ไมได การเรียนนั้นก็ตองเลือกสํานักเรียน วาสํานักใดขึ้นชื่อลือนาม          
อยางสมัยพุทธกาล ก็ตองไปเรียนที่นครตรรกศิลา เปนตน 

หลวงพออยูวัดโพธิ์หลายพรรษา ถือวาเปนสถานที่พํานักสําคัญของหลวงพอ หลวงพอ
เรียนพระปริยัติธรรม จนถึงไดข้ันประกาศนียบัตรพัดเทียบเปรียญ 

แตเหตุการณการเลาเรียนของหลวงพอไมเหมือนใคร ลําบากยากเข็ญลุมๆ ดอนๆ จวนอยู
จวนตาย จะไดอะไรสักอยาง ถึงขั้นตองเอาชีวิตเปนเดิมพันทั้งนั้น ไมเคยไดอะไรงายเหมือนเขาอื่น 
ยิ่งอานไปก็ยิ่งสงสารหลวงพอ เกิดมาคราวนี้พบแตความยากเย็นแสนเข็ญทั้งนั้น ความยากลําบาก
ทั้งปวงเหมือนเปนยาหอมชะโลมใจ หลวงพอเกิดมีมานะอดทนเดินหนากลาตาย กลาทําและ     
กลาพัฒนา เลากันวาหลวงพอเปนนักเรียนบาลี เอากุฏิของทานตั้งเปนสํานักเรียนบาลี อาราธนา
พระมหาป วสุตตมะ (ป.ธ.๕) เปนครูสอนบาลี หลวงพอเปนฝายจัดหาเงินเดือนคาสอนถวาย 
เพื่อใหมีการเรียนบาลีเกิดขึ้น ในเรื่องนี้หลวงพอมีบทบาท ๓ บท คือ เปนนักเรียนบาลีดวย ตองเขา
หองเรียนเมื่อพระมหาปเขาสอน มีบทเปนผูจัดการโรงเรียนและมีบทบาทหาเงินมาจางครู       
สํานักเรียนบาลีของหลวงพอในคราวนั้น ตั้งอยูไมนานก็ตองเลิกไป เนื่องจากทางการคณะสงฆ
เปลี่ยนหลักสูตรเรียนใหม เพราะหนังสือเรียนเดิมใชไมได จําตองใชตําราเลมใหม 
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ประวัติหลวงพอตอนใชกุฎิหลวงพอเปนสํานักเรียนที่วัดโพธิ์นั้น หลวงพอยังเปน         
พระหนุมๆ กลาแสดงออกถึงการแกปญหาการศึกษาเปนลางบอกวา หลวงพอเปนนักพัฒนา
การศึกษา เห็นวาการศึกษาเปนสิ่งจําเปน จึงกลาทุมเท เปนพระลูกวัดยังถึงปานนี้ หากเปน        
เจาอาวาส ยอมมีอํานาจการบริหาร จะสักขนาดไหน หลวงพอเปนผูใครการศึกษามาแตหนุมๆ แลว 
ขาดเรียนไมเปน เลาทองไมเลิก ตําราไมวางหางตัว เปนที่ศรัทธาแกผูพบเห็น ดังนั้น จะทําอะไร
ตองอางชื่อหลวงพอ เพราะเขาศรัทธาหลวงพอ มีอะไรเขาก็ให อางชื่อหลวงพอแลว เปนอันสําเร็จ
ทุกเรื่อง 

ประวัติหลวงพอที่เรียนบาลี มีความขัดสนอาหารการฉัน ไปบิณฑบาตไมไดขาว แลวเรา
จะอยูไดอยางไร ในเมื่อไมมีอะไรกิน อยางเราไมเปนไร กระเสือกกระสนไปได แตหลวงพอเปน   
พระไมรูจะทําอยางไร เพราะตองบังคับตนใหอยูในวินัยของพระ จะไปหาใครหรือออกปากขออะไร 
ทําเชนนั้นไมได เพราะวินัยบังคับอยู หลวงพออดอาหารเพราะบิณฑบาตไมไดขาว หลวงพอไมมี
ทางเลือกอื่น หลวงพอตัดสินใจยอมตาย ดังเรื่องราวตอไปนี้ 

 
การอุทิศชีวิตยอมตายครั้งที่ ๑ 

 
เปนเหตุการณที่หลวงพออยูวัดโพธิ์  เปนยุคที่หลวงพอกําลังศึกษาคันถธรุะ ไปบิณฑบาต

แลวไมไดอาหาร จึงไมมีอะไรจะฉัน หลวงพอยอมตาย โดยใหเหตุผลวา “ผูมีศีลจะอดตายหรือ”  
คุณแฉลม อุศุภรัตน ไดเขียนไววา หลวงพออกบิณฑบาตเปนกิจวัตร 
วันแรกไมไดอาหารเลย 
วันที่ ๒ ไดเพียงสม ๑ ผลเทานั้น 
เหตุนี้เอง หลวงพอมาคิดวา “ผูมีศีลจะอดตายเชนนั้นหรือ” ถาเปนเชนนั้นจริง หลวงพอ

ยอมตาย 
เมื่อบิณฑบาตไมไดขาว หลวงพอก็ไมฉันของอื่น ยอมอด ดวยคิดวา ถาเราตายลงไป 

ภิกษุหมดทั้งนครตองมีอาหารบิณฑบาตพอฉันทุกรูป เพราะขาวการตายของเราจะแพรออกไป   
วาภิกษุอดอาหารตาย คนเขารูเขาก็จะพากันสงสาร ก็จะมาถวายแกภิกษุสามเณร พระภิกษุ
สามเณรจะไมอดอยาก คิดดังนั้นแลว หลวงพอก็ไมดิ้นรนหาอาหาร คงศึกษาเลาเรียนคันถธุระไป
ตามปกติ 
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 วันที่ ๓ หลวงพอไปบิณฑบาตอีก เดินอยูจนสาย ไดขาว ๑ ทัพพีกับกลวยน้ําวา ๑ ผล 
เดินกลับมาถึงกุฏิดวยความเหนื่อยออน เพราะไมไดฉันอาหารมา ๒ วันแลว รางกายออนเพลียมาก 
ปวกเปยกหากเปนลมก็คงตาย 

หลวงพอจะเริ่มฉันอาหารจึงนั่งลงจับอาหารในบาตร พิจารณาปจเวกขณเสร็จแลว     
เปบอาหารฉันไปคําหนึ่ง 

ไมทันไดฉันคําที่ ๒ พอดีเหลือบไปเห็นสุนัขทองติดสันหลัง ผอมโซ เดินโซเซเขามาใกล
หลวงพอ เพราะอดอาหารมาหลายวันจึงผอมโซ เกิดความสงสารสุนัขขึ้นมา เรานี้หรือก็อดแลว แต
สุนัขตัวนี้อดยิ่งกวาเรา หลวงพอจึงปนขาวที่เหลืออีก ๑ คํา กับกลวยครึ่งผล อธิษฐานใจวา         
“ขึ้นชื่อวาความอดอยากเชนนี้ ขออยาใหมีอีกเลย”  

แลวนําขาวปนกับกลวยใหสุนัขนั้น สุนัขกินแตขาว แตไมกินกลวย ไมทราบวาเจาไม        
กินกลวย หลวงพอคิดอยากจะเอากลวยคืนมา แตคิดขึ้นไดวา ของสิ่งนั้นไดสละเปนทานไปแลว 
เหตุใดจึงจะเอากลับคืนมาอีก ไดสละขาดไปแลว จะนํามาฉันอีก ก็ตองประเคนใหม ในที่นั้นไมมีใคร 
จึงหาคนประเคนไมได หลวงพออดตออีก ๑ วัน 

รุงขึ้นออกไปบิณฑบาตใหมดวยรางกายที่ออนเปยก เพราะไมไดฉันอาหาร ปรากฏวา 
หลวงพอไดอาหารมากมาย ไดนําอาหารเหลานั้นมาแบงแกเพื่อนภิกษุ จึงตั้งใจไววา “ตัวเราเมือ่มี
กําลังพอเมื่อไร จะจัดต้ังโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงพระเณรโดยไมตองใหลําบาก      
เปนการเสียเวลาในการศึกษาเลาเรียน”  

เมื่อหลวงพอไดไปอยูวัดปากน้ํา ก็ไดตั้งโรงครัวทันที วิธีทําของหลวงพอนาสนใจมาก    
คือ ทานเอาขาวสารมาจากบานของทานกอน ตอมามีคนศรัทธาในวิธีของหลวงพอ จึงมาชวย      
รับเปนเจาภาพ 
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การอุทิศชีวิตยอมตายครั้งที่ ๒ 
 
เปนเหตุการณที่หลวงพออยูวัดโพธิ์ แตไดไปจําพรรษาอยูวัดบางคูเวียง (วัดโบสถบน 

จังหวัดนนทบุรี) ชั่วคราว ณ ที่วัดโบสถบน หรือวัดบางคูเวียงนี้ หลวงพอไดอุทิศชีวิตยอมตายเพื่อ
ขอเห็นธรรมตามที่กลาวมาแลว 

ฉะนั้น หลวงพอมีประวัติวา ขอยอมตาย ๒ คร้ัง 
เปนเรื่องแปลกหูแปลกตาและแปลกใจแกเราผูศึกษา เพราะเราไมเคยเห็นเกจิอาจารยดังๆ 

ที่ไหนมีประวัติเหมือนหลวงพอวัดปากน้ํา 
หากวิเคราะหเจาะลึกหลวงพอวัดปากน้ําไปทีละเรื่องแลว จะพบวาหลวงพอไมมีอะไร

เปนของตนเองเลย ไมมีเงิน ไมมีรถยนต และไมมีอะไรทั้งนั้น แมกุฏิสําหรับจําวัด ก็คือ ที่สําหรับ   
นั่งภาวนาเพราะวันหนึ่งทําภาวนาตลอด เหลือเวลาไวจําวัด เพียง ๒ ชั่วโมง 

การศึกษาประวัติของหลวงพอวัดปากน้ํา  ก็คือการศึกษาผลแหงการยอมตาย          
วิชาธรรมกายก็คือผลแหงการยอมตายของหลวงพอ เรานิยมหลวงพอวามีลาภมาก เลี้ยงพระเณร
ไดเปนรอยเปนพัน ก็คือ ผลของการยอมตายอดตายของหลวงพอ ในประเทศไทยนี้ เห็นก็มีแต
หลวงพอวัดปากน้ําเทานั้น ที่สามารถเลี้ยงพระเณรไดเปนพัน เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๙ คณุแฉลม อุศภุรัตน 
แจงวา วัดปากน้ํามีจํานวนพระเณร ดังนี้ พระ ๓๖๐ รูป สามเณร ๓๖๐ รูป อุบาสิกา จํานวนรอยเศษ 
รวมทั้งสิ้น ๙๐๐ เศษ ไมรวมเด็กวัด หากรวมเด็กวัดดวย คงจะถึง ๑,๕๐๐ 

หลวงพอมาอยูวัดโพธิ์ ตั้งแตบวชใหมๆ คือ เมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๐ และไปดํารงตําแหนง    
เจาอาวาสวัดปากน้ําเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๙ แสดงวาหลวงพออยูวัดโพธิ์ถึง ๙ ป 

สํานักวัดโพธิ์นี้ ทําใหหลวงพอมีวุฒิการศึกษาปริยัติธรรมคือ พัดเทียบเปรียญ 
วุฒิทางวิปสสนาธุระคือ ธรรมกายศาสตร 

ระหวางที่อยูวัดโพธิ์นั้น หลวงพอมักถือโอกาสไปจําพรรษาตางจังหวัด เชน ออกธุดงค   
ในทองที่อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เลยถือโอกาสจําพรรษาที่วัดพระศรีมหาธาตุ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ออกจากวัดพระศรีมหาธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มาอยูวัดสองพี่นอง 
(วัดที่หลวงพอบวช) อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ออกจากวัดสองพี่นอง กลับมาอยูวัดโพธิ์ 
และออกจากวัดโพธิ์ไปจําพรรษาที่วัดบางคูเวียง คลองบางกอกนอย จังหวัดนนทบุรี 

ไมวาจะไปอยูที่ไหน หลวงพอก็จะกลับพํานักเดิม คือ วัดโพธิ์ จากนั้นจะไปไหนอีก      
คอยวากันใหม 
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๓. วัดชัยพฤกษมาลา จังหวัดธนบุรี 
 
วัดนี้มีประวัตวิา หลวงพอเคยอยูมา แตยงัคนควาขอมลูอะไรไมได จึงไมมีรายละเอียด

มากลาว 
 

๔. วัดโบสถ จังหวัดนนทบุรี 
 
วัดนี้เปนวัดที่หลวงพอเคยมาจําพรรษา และไดบรรลุ “ธรรมกาย” ที่วัดนี้หลวงพอมาอยู

แบบชั่วคราวเทานั้น วัดโบสถเดิมเรียก วัดบางคูเวียง ตอมาเรียก วัดโบสถ และปจจุบันเรียก       
วัดโบสถบน ตองถือวาเปนวัดสําคัญมาก เพราะหลวงพอมาบรรลุวิชาธรรมกายบัณฑิตที่นี่ 
และเพราะวิชาธรรมกายนี้เองทําใหหลวงพอมีอภินิหารอยางทันทีทันใด ในชั้นตนโจษขานกัน      
ทั่วประเทศ ตอมาอีกไมนานชื่อเสียงของหลวงพอไปถึงตางประเทศ คร้ันหลวงพอตายไป กลับมี
ชื่อเสียงลือไปทั่วโลก มหาบุรุษมักโดงดังตอนตาย เราเคยอานตํารามหาบุรุษที่หลวงวิจิตรวาทการ
เขียน มักพบวา มหาบุรุษมามีชื่อเสียงตอนตาย หลวงพอของเราก็อยูในสูตรนี้เหมือนกัน 

เมื่อป ๒๕๓๐ ขาพเจามีประวัติวาหลวงพอวัดปากน้ํามาใชใหไปปราบมารที่อินเดีย      
แตแรกไมเชื่อญาณทัสสนะตัวเอง อยูมาอีกไมกี่เดือนขาพเจาตองไปอินเดียโดยเหตุบังเอิญ ตองไป
ทําวิชาปราบมารที่อินเดียตามที่หลวงพอส่ัง ดังไดกลาวไวในหนังสือ “ปราบมาร” แลว การไป 
ปราบมารคราวนั้น เกิดความคิดวา พระพุทธเจาทรงลําบากมาก ประสตูทิีห่นึง่ ไปตรัสรูธรรมอกีทีห่นึง่ 
ไปแสดงธรรมอีกที่หนึ่ง และปรินิพพานอีกที่หนึ่ง มานึกถึงหลวงพอก็มีลักษณะอยางนั้นเหมือนกัน 
เกิดที่อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี มาบรรลุธรรมที่จังหวัดนนทบุรี ไปแสดงธรรมที่อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม และมรณภาพที่วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ อีกเรื่องหนึ่งของมหาบุรุษก็คือ    
ไมมีเวลาหลับนอน ไมมีเวลาพักผอน อุบาสิกาถนอม อาสไวย ศิษยเอกวิชาธรรมกายของหลวงพอ 
เลาใหฟงวา หลวงพอไมมีเวลานอนเลย ตลอดวันตลอดคืนหลับตาเจริญภาวนาคนควาวิชา
ธรรมกายตลอด หากถึงเวรคนควาวิชาที่ไววางใจ มักจะสั่งวิชาและขอนอน ๒ ชั่วโมง พอหลวงพอ
ส่ังขาดคํา หลวงพอกรนทันที แปลวา หลวงพอหลับทันที แมชีถนอมทานเลาอยางนั้น สวนพวกเรา
เวลาอยากหลับกลับไมหลับ งายอยางหลวงพอ แมชีเลาตอวาระวังไวก็แลวกัน พอหมดเสียงกรน 
หลวงพอจะตื่นทันที และจะซักถามความรูวิชาธรรมกายแกเวรนั้นๆ ทันทีเหมือนกัน เตรียมตัวตอบ
ใหดีก็แลวกัน ใครตอบความรูไมถูก หลวงพอทานจะตําหนิ กลัวถูกหลวงพอตอวากันทั้งนั้น จึงตอง
ตั้งใจเขาธรรมกายไปคนความรูมารายงานหลวงพอใหได เวรหนึ่งมีสมาชิก ๒๐-๓๐ คน ไมมีใคร  
ถือโอกาสที่หลวงพอจําวัด แลวลืมตาออกมาคุยกัน มีแตตางคนตางเขาสมาธิคนควาวิชา           
เพื่อเตรียมไวรายงานหลวงพอกันทุกทาน 



 ๒๘

 
๕. วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี 

 
หลวงพอมาอยูวัดปากน้ํา อําเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยดํารง

ตําแหนงเจาอาวาสวัดปากน้ํา  (พระอารามหลวง ) และมรณภาพที่วัดปากน้ํา  เมื่อวันที่                   
๓ กุมภาพันธ ๒๕๐๒ รวมเวลาที่หลวงพออยูวัดปากน้ําถึง ๔๓ พรรษา วัดปากน้ําเปนสมรภูมิ
สําคัญ ที่หลวงพอฟนฟูการศึกษาปริยัติธรรมและฟนฟูวิปสสนาธุระ มีเนื้อหาสาระควรแก
การศึกษา ดังตอไปนี้ 

สมเด็จพระสังฆราชปา ทรงกลาวถึง การมาดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดปากน้ําของหลวงพอ
มีเกียรติมาก คือ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดเรือยนตหลวงมาสงหลวงพอ ในฐานะ
ที่วัดปากน้ําเปนพระอารามหลวง มีพระอนุจรติดตาม ๔ รูป กรมจัดสมณบริขารถวายเจาอาวาส 
จัดนิตยภัตตถวาย ๔ เดือนๆ ละ ๓๐ บาท ถวายนิตยภัตตแกพระอนุจร ๔ รูปๆ ละ ๒๐ บาท       
เจาคณะอําเภอคือ เจาคุณพระศากยบุตติยวงศ  พรอมดวยพระเถระผูใหญในอําเภอ และคฤหัสถ
ชายหญิง ไดมาสงหลวงพอถึงวัดปากน้ํา ขณะนั้นหลวงพอเปนฐานานุกรมของพระศากยบุตติยวงศ
ในตําแหนงสมุห 

กลาวถึงสภาพวัดปากน้ําในสมัยนั้น มีสภาพกึ่งวัดราง เปนความหนักใจของหลวงพอ     
ที่จะตองเรงรัดใหวัดมีสภาพสมฐานะพระอารามหลวง และยังกลาวกันวา สมยันัน้เปนสมยัอทุกงัเซ 
(คือชาวบานกินน้ําแลวเมาเขาวัด อุทกัง แปลวาน้ํา เซคือ เดินโซเซ) 

ประเด็นสําคัญที่เราตองการทราบ ก็คือ หลวงพอมีผลงานอะไรบางเมื่อมาเปนเจาอาวาส
วัดปากน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙

งานของหลวงพอเมื่อเปนเจาอาวาสวัดปากน้ํา 
 
ขอมูลที่ควรทราบ 
คือ ขอมูลการศึกษาของหลวงพอ ตั้งแตบวชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ที่วัดสองพี่นอง อําเภอ

สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี แลวมาอยูวัดพระเชตุพนฯ และจากวัดพระเชตุพนฯ ก็มาเปนเจาอาวาส
วัดปากน้ํา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ 

ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๔๙-๒๔๕๙ หลวงพอไดศึกษาปริยัติธรรม และศึกษาวิปสสนาธุระคูกันมา 
ผลการศึกษาดานปริยัติธรรมหรือคันถธุระนั้น หลวงพอศึกษาไดพอแกความตองการของ

หลวงพอแลว 
ผลการศึกษาดานวิปสสนาธุระนั้น หลวงพอไดบรรลุวิชา สจิตฺตปริโยทปนํ (การทําใจใหใส 

ตามคําสอนของพระศาสดาขอที่ ๓) จนไดบรรลุวิชาธรรมกาย 
เปนอันวา หลวงพอเสร็จภารกิจธุระทั้ง ๒ ของพระศาสนา เมื่อเสร็จการศึกษาแลว ก็เปน

การทํางานตอ หลวงพอไดรับบทหนักคือ บทของเจาอาวาสวัดปากน้ํา พระอารามหลวง หลวงพอ
จะแสดงบทบาทอยางไร ดังจะกลาวตอไปนี้ 

 
เมื่อถึงวัดปากน้ํา 

ไดอธิษฐานใจตอพระประธานในอุโบสถทันที 
 
สมเด็จพระสังฆราชปา ทรงนิพนธไววา เมื่อหลวงพอถึงวัดปากน้ํา ก็ไดอธิษฐานใจตอ

พระประธานในพระอุโบสถ “ภิกษุใดยังไมมา ขอใหมา เมื่อมาแลว ขอใหเปนสุข” เปนเรื่องที่
เราควรศึกษา เพราะเราไมเคยไดยินไดฟงที่ไหน เมื่อเราไดทราบ ความคิดหนึ่งเกิดแกเราวา ถาเรา
เปนเจาอาวาสบาง เราจะทําอยางนั้นหรือไม เราทราบวาดี แตเราไมมีความรู ก็ทําอยางนั้นไมได 

หลวงพอไดแบบอยางมาจากไหนหรือ จึงอธิษฐานเชนนั้น ถาใหขาพเจาตีความ ขาพเจา
ก็ตองพูดวา ขึ้นชื่อวาโพธิสัตวแลว ยอมมีความคิดไมเหมือนใคร แตความคิดนั้น สรุปแลว
ลวนแตจะสงเคราะหเขาอื่นทั้งนั้น 

 



 ๓๐

แรงอธิษฐานของหลวงพอปรากฏผลทันตาเห็น 
 
ปรากฏวา พระเณรหลั่งไหลมาอยูวัดปากน้ํามากมาย ไมใชพระเณรเทานั้น อุบาสก

อุบาสิกา ก็มาดวย ไมใชแคนั้น แถมเด็กวัดตามมาอีก 
เปนภาระแกหลวงพอใหญหลวง ที่ผูคนจํานวนมากมาสู หลวงพอจะบริหารงานอยางไร

ในฐานะที่เปนเจาอาวาส ทั้งเรื่องของการศึกษา เร่ืองของที่อยูอาศัย เรื่องของการกินอยู เร่ืองของ
การเจ็บไขไดปวย เทาที่ทราบจํานวนผูมาสู จากรอยเปนหลายรอย นับเบ็ดเสร็จคงเปนพัน 

ทุกเรื่องไมวาจะเปนการศึกษา ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย ไมวาจะเรื่องอาหารการกิน      
และยารักษาโรค หลวงพอจะตองจัดหาให และตองบริหารดวย เห็นจะมีก็แตวัดปากน้ําเทานั้น ที่มี
สมณะมาสูมากมายขนาดนี้ ขาวนี้ทราบไปถึงที่ไหน เขาตางหนักใจแทนหลวงพอวัดปากน้ํากันทั่ว 

เราทราบแลววา หลวงพอวัดปากน้ําคิดอะไรไมเหมือนเรา คติของพระศาสนามี ๒ อยาง 
คือ คันถธุระ และวิปสสนาธุระ หากธุระทั้ง ๒ มีขึ้นที่ไหน ที่นั่นชื่อวาสืบตอพระศาสนาที่แท 

 
ตั้งสํานักเรียนปริยัติธรรม 

และสอนวิปสสนาธุระทันทีที่วัดปากน้ํา 
 

สํานักเรียนที่เปดแบงเปน ๒ สาย คือ สายนักธรรมและสายบาลี มอบใหพระที่เปนศิษย
เปนอาจารยใหญของแตละสาย แตละสายมีครูประจํา สวนหลวงพอสอนฝายวิปสสนาธุระเอง 

พระที่มาสูสํานักวัดปากน้ํา หลวงพอจะชูนิ้ว ๓ นิ้ว เหมือนลูกเสือ แจงวาวดันีม้กีารศกึษา 
๓ อยาง คือ นักธรรม บาลี และวิปสสนา จะเลือกอยางไหน เวลาจะรับพระเขาวัด มีขอบังคับวา 
ตองเลือกเอาอยางหนึ่ง จะไมเลือกเลยไมได คือ จะมาอยูเฉยๆ ไมได อันนี้เปนกติกาของวัด       
และตองปฏิบัติตามระเบียบของวัด หากเลือกนักธรรม หลวงพอจะสั่งใหไปหาอาจารยใหญ       
ฝายนักธรรม ประสงคจะเรียนบาลีก็ใหไปอยูในฝายบาลี ถาจะเรียนภาวนาอยูกับผม (หลวงพอ) 
วันหนึ่งฝก ๖ ชั่วโมง ขาดเรียนไมได ถาขาดเรียนแลว ที่นั่งถาวนาตรงนั้นจะวางลง ทราบทันทีวา
ใครขาดเรียน หลวงพอทานอธิบายอยางนั้น 

งานบริหารของหลวงพอ สายนักธรรมและสายบาลี จะมารายงานตอหลวงพอถึงงาน
ตางๆ ที่ดําเนินไป ฝายที่อยูอาศัย ฝายยารักษาโรค และฝายอาหารการเลี้ยง จะมารายงานผลงาน
ใหหลวงพอทราบตลอดเวลา 

 



 ๓๑

ตั้งโรงครัวของวัด 
 
โดยเหตุที่วัดปากน้ํา อยูใกลวัดตางๆ หลายวัด การออกไปรับบิณฑบาตของพระ มักได

อาหารไมเพียงพอ หลวงพอจึงตั้งโรงครัวของวัดขึ้น เพื่อไมใหภิกษุสามเณรตองกังวลใจเรื่องอาหาร 
จะไดไมเสียเวลาในการศึกษาเลาเรียน อุบาสิกาชีญาณี ศิริโวหาร เคยเลาใหฟงวา ครั้งกระนั้นเริ่ม
เลี้ยงมาตั้งแตมื้อละ ๒ บาท เดี๋ยวนี้มื้อละหลายหมื่นบาท 

 
ตั้งโรงเรียนประชาบาลของวัด 

 
ไมใชหลวงพอรับภาระการศึกษาในวัดปากน้ําอยางเดียว ไปรับจัดการศึกษาใหแก     

ปวงชนขึ้นอีก คือ ตอนนั้นไมมีโรงเรียนสําหรับประชาชน หรือมีก็นอยแหง  ทาํใหเดก็ๆ อันเปนเยาวชน    
ของชาติไมเรียบรอย เพราะขาดการศึกษานั่นเอง มักใชเวลาวางไปยิงนกตกปลาในวัด หลวงพอก็
เลยต้ังโรงเรียนขึ้น ใหประชาชนนําลูกมาฝากเรียน โดยไมเก็บคาเลาเรียน แตหลวงพอรับผิดชอบ
ในการจัดหาครูและจัดหาคาจางสอน 

ในชวงเวลานี้ ประชาชนเกิดความนิยมในหลวงพอ เห็นวาหลวงพอทําประโยชนที่จัด
การศึกษาใหแกลูกหลานของเขา ขอมูลนี้ขาพเจาชอบใจมาก บงบอกวาหลวงพอเปน “นักพัฒนา
การศึกษา” ตัวยงทีเดียว และเมื่อคราวที่จําพรรษาอยูวัดพระเชตุพนฯ ก็ยังเคยมีประวัติวา ใชกุฏิ
ของทานตั้งเปนสํานักเรียนบาลี ใครทําไมได แตหลวงพอทําได ถาไมเรียกอภินิหาร ไมรูจะเรียกอะไร 

กลาวถึงโรงเรียนของวัดที่หลวงพอต้ังขึ้นเพื่อบริการประชาชนนั้น ตอมาป พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ทางรัฐบาลไดประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นเปนการศึกษาภาคบังคับ คือ กฎหมาย
ฉบับนี้ บังคับใหกุลบุตรกุลธิดาเขารับการศึกษาที่เราเรียกครั้งนั้นวา “การศึกษาประชาบาล” 
รัฐบาลไดมารับโรงเรียนของหลวงพอไปดําเนินการ หมดภาระของหลวงพอแตวันนั้น หลวงพอคง
มาระดมสรรพกําลังใหแกสํานักเรียนในวัดปากน้ําเต็มมือข้ึน 

 
 



 ๓๒

เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๘ ลุงเปลง (จํานามสกุลไมได) ศิษย
พิเศษคนโปรดของหลวงพอ เลาใหฟงวา รัฐบาลหามนําขาวสารออกจากแหลงคาขาย ลุงเปลง
บอกวา มีลุงเปลงคนเดียวเทานั้นที่หลวงพออนุญาตพิเศษ มาหาหลวงพอแลวอนุญาตใหเปด
กลอนประตูกุฏิไดทุกเวลา วันหนึ่งลุงเปลงมาหาหลวงพอ แจงตอหลวงพอวา “หลวงพอจะทํา
อยางไรตอไป หลวงเขาหามนําขาวสารออกจากราน พระเณรของหลวงพออดแนแลวคราวนี้”  

“เปลง เอ็งไปดูเอี้ยมจุนที่หนาวัด ดูซิวาในเรือนั้นมีอะไร” ลุงเปลงไปที่หนาหนาวัดตามที่
หลวงพอส่ัง ในเรือนั้นมีขาวสารแลวใชมะพราวปดทับ จึงไมเห็นวาชั้นลางเปนขาวสาร ลุงเปลง
อุทานขึ้นวา ผานการตรวจของเจาหนาที่มาไดอยางไร ลุงเปลงกลับมารายงานหลวงพอ ตามที่
หลวงพอใชไป พอลุงเปลงรายงานจบลง โดนหลวงพอเลนงานเอาวา “เปลง พระเณรของเราจะอด
ไดอยางไร สัม มา อะ ระ หัง แลว อดไมเปนก็แลวกัน” ลุงเปลงไมรูจะทําอยางไร ถูกหลวงพอ     
เลนงานเอาแลว ไดแตกมกราบ ลุงเปลงผูนี้ เลาเรื่องราวใหขาพเจาฟงไวมาก เพราะทานชอบ
ขาพเจา พบขาพเจาในวัดปากน้ําทีไร มักจะเลาเรื่องของหลวงพอใหฟง 

สมัยที่ขาพเจาเขาวัดปากน้ํา เปนสมัยที่หลวงพอมีสมณศักดิ์เปนพระภาวนาโกศลเถร 
และเปนพระมงคลราชมุนี สมัยนั้นสํานักวัดปากน้ําไดเปรียญเอกมาก เชน พระมหาเสริม          
พระมหาสมเชาดวงจันทร พระมหาประเสริฐ สําหรับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ตอนนั้นยัง
ไมไดสมณศักดิ์ ยังเปนเปรียญ ๘ ประโยค ในนามของพระมหาชวง สุดประเสริฐ ตอมาทานได
เลื่อนสมณศักดิ์เปน “พระศรีวิสุทธิโมลี” และปจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์เปน “สมเด็จพระมหารัชมัง
คลาจารย” 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๓

บัณฑิตผูคงแกเรียนเขาวัด 
 
ขอกลาวถึงเหตุการณของวัดปากน้ํา ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือ ระหวาง       

พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๘๙ ผูคนบางสวนหลบหนีสงคราม วัดปากน้ํามีขาวลือทั้งดีและไมดี กลาวถึง
บัณฑิตผูคงแกเรียนทานหนึ่งคือ พระทิพยปริญญา (ธูป กลัมพะสุต เปรียญ ๖ ประโยค เนติบัณฑิต) 
อดีตผูพิพากษาศาลอุทธรณ ไดเที่ยวไปตามวัดตางๆ และไดเขามาในวัดปากน้ํา 

การเขาวัดของพระทิพยปริญญา ก็คือ การพิสูจนขอเท็จจริงวาขาวลือในระหวางนั้น 
อะไรเปนจริงและอะไรเปนเท็จ เปนการมารูเห็นดวยตนเอง 

พระทิพยปริญญาไดเห็นกิจวัตรประจําวันของหลวงพอ ไดฟงหลวงพอเทศน ไดเห็น
สํานักเรียนของวัด และไดพบเห็นอะไรมาก บัณฑิตระดับนั้นตองเอากฎหมายเขาจับกอน  
กฎหมายพระคือ พระวินัย หลวงพอมีพระวินัยสมบูรณดีอยูหรือ ใครๆ ก็ทราบวา หลวงพอสํารวม
พระปาฏิโมกขขนาดไหน 

ลําดับตอมาก็ตองดูกิจการพระศาสนา ศาสนามีหนาที่สืบตอคําสอนของพระศาสดา     
คติของสงฆไทยมี ๒ อยางคือ คันถธุระ และวิปสสนาธุระ พูดใหงายก็วา วัดตองการศึกษา      
ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม วัดปากน้ําดําเนินการเรื่องเหลานั้นไปแลวอยางไร 

เมื่อหันมาดูปริยัติธรรม แมจะตั้งสํานักยากในระหวางสงคราม วัดปากน้ําก็มีทั้ง      
แผนกนักธรรมและแผนกบาลี 

กลับมาดูปฏิบัติและปฏิเวธบาง ปรากฏวาหลวงพอเปนอาจารยสอนวิปสสนาธุระเอง   
จะสอนอยางไรและเอาอะไรมาสอน อยูในความสังเกตของพระทิพยปริญญา เพราะทานเปน
เปรียญ ๖ ประโยครุนนั้น ทานตองมีความรูอยางเฉียบขาด แมทานไมปฏิบัติ แตทานก็ตองรู
หลักสูตร เพราะทานก็ตองพบในการแปลหนังสือประโยคตางๆ มาแลว รวมความวา พระทิพยฯ 
ทานรู เพราะทานเปนบัณฑิตผูคงแกเรียน 

 
 
 



 ๓๔

พอไดยินหลวงพอเทศนวา เทฺว เม ภิกฺขเว วิชฺชาภาคิยา ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย วิชามี   
๒ อยาง 

กตเม เทฺว  ๒ อยางอะไรบาง 
สมโถ จ วิปสฺสนา จ ๑  สมถะ แปลวา ความสงบระงับอยาง ๑  วิปสสนา ความเห็น แจง
อยาง ๑ 
สมโถ ภาวิโต กิมตฺถมนุโภติ  สมถะเปนขึ้นแลว ตองการอะไร 
จิตฺตํ ภาวิยติ  ตองการทําจิตใหเปนขึ้น 
จิตฺตํ ภาวิตํ กิมตฺถมนุโภติ  จิตเปนขึ้นแลว ตองการอะไร 
โย ราโค โส ปหียติ  ความกําหนัดยินดีที่อยูแกใจ หมดไป  
วิปสฺสนา ภาวิตา กิมตฺถมนุโภติ  วิปสสนาแปลวา ความเห็นแจง เปนขึ้นแลว    
ตองการอะไร 
ปฺญา ภาวิยติ  ตองการทําปญญาใหเปนขึ้น 
ปฺญา ภาวิตา กิมตฺถมนุโภติ  ปญญาเปนขึ้นแลว ตองการอะไร 
ยา อวิชฺชา สา ปหียติ  ความไมรูจริงมีอยูแกใจ ความไมรูจริงอันนั้นหมดไป 
พระทิพยปริญญา ฟงหลวงพอแสดงความรู โดยยกบาลีข้ึนกลาวกอนแลวอธิบายบาลี

นั้นยอ ๆ แสดงถึงกฎเกณฑของเรื่อง วาเรื่องเหลานี้มีตําราเปนบาลีอยูแลว เหตุใดหลวงพอสามารถ
ลําดับไดอยางกลมกลืน เทศนใหนักปราชญฟง หลวงพอก็ตองเอาจริง การแสดงความสัมพันธของเรื่อง 
ทํากันงายอยูหรือ ถาไมรูจริง 

หลวงพอลําดับความอยางเร็ว มาถึงเรื่องหลักสูตรการเรียนวิปสสนาอันเปนธุระสําคัญ
ของพระศาสนา หลวงพอทานก็บอกวา 

สมถะ มีภูมิ ๔๐ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูล
สัญญา ๑ จตุธาตุววัฏฐาน ๑ อรูปฌาน ๔ นี่คือหลักสูตรเรียนของระดับสมถะ หรือเรียกอีกอยางวา 
หลักสูตรโลกีย 

วิปสสนา มีภูมิ ๖ (นับหัวขอวิชา) คือ ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ อริยสัจ ๔ 
และปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒ นี่คือ วิปสสนา ๗๓ เปนหลักสูตเรียนวิปสสนาหรือหลักสูตร
โลกุตรธรรม 



 ๓๕

สมถะ ๔๐ และวิปสสนา ๗๓ นี้ เปนหลักสูตรที่ใชสืบตอกันมา หลวงพอทานลําดับอยางเร็ว 
แตการเรียนวันนี้ เราเรียนทั้งสมถะและวิปสสนาคูกันไป เบื้องตนตองทําใจใหเปน   

สมถะกอน และเมื่อเปนสมถะแลว จึงเขาหลักสูตรวิปสสนาตอไป หากทําใจใหเกิดสมถะไมได    
จะเขาความรูระดับวิปสสนาไมไดเลย 

สมถะแปลวา หยุด แปลวา นิ่ง หมายความวา ทําใจนิ่งที่ศูนยกลางกาย ตอเมื่อใจนิ่งแลว 
จะเห็นดวงปฐมมรรค เปนดวงเพชรใสจรัสแสง เทาฟองไขแดงของไก ทําไดดังนี้ แปลวาเขาขาย
สมถะแลว จากนั้น ลําดับดวงธรรม ๖ ดวง คือ ดวงธรรม ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุติ 
และดวงวิมุตติญาณทัสสนะ แลวจะเห็นกายมนุษยละเอียด กายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม 
ทั้งหยาบและละเอียด รวม ๘ กาย ดังนี้ คือ หลักสูตรสมถะ 

พอถึงธรรมกายโคตรภูหยาบ จนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด รวม ๑๐ กาย ดังนี้ คือ
หลักสูตวิปสสนา 

พระทิพยปริญญา เห็นหลวงพอทานแมนสูตร ก็ยังไมเฉลียวใจอะไร จะรอฟงรายละเอยีด
เกี่ยวกับการปฏิบัติวามีอยางไร ตอมาเมื่อทราบวิธีปฏิบัติแลว จึงจะไปสรุปกันตอนนั้น จะใชไดหรือ
ไมได ตองไปดูทายเรื่องอีกครั้งหนึ่ง 

ข้ึนชื่อวาบัณฑิต เขาจะไมยุติอะไรงายๆ โดยเฉพาะนักกฎหมายดวยแลว เขาตองดูอะไร
หลายอยาง ตองใชเวลาเปนขอพิสูจน ตองใชขอมูลมากมาย การจะวาใครดีใครไมดี ไมใชเร่ืองที่จะ
พูดกันงายๆ 

เราผูศึกษาประวัติของหลวงพอ นึกชมเชยพระทิพยปริญญา ที่ทานมีความอดทนฟง
หลวงพอเทศนจนจบ ปกติผูใหญมักนั่งฟงพระเทศนไมจบ เพราะตองนั่งสงบเสงี่ยม แถมยังเมื่อย 
หากเทศนไมประทับใจ ไมวาใคร ก็ตองหมดความเพียรที่จะฟงตอ เรามักจะลุกหนีเดินไปเปลี่ยน
อิริยาบถ พูดอยางเราก็คือ ข้ีเกียจฟง สมัยใหมเขาก็จะวา ฟงใหโงทําไม เมื่อยจะตายไป กลับบาน
ดีกวา เรามักจะพบเห็นกันแตอยางนี้ 

แตพระทิพยปริญญาทานมีวาสนาบารมีทางธรรม ฟงหลวงพอเทศนจนจบและเปน   
การบังเอิญที่หลวงพอเทศนไดประทับใจนักปราชญ ข้ึนชื่อเทศนแลวหลวงพอพูดนาฟงจังเลย 
ขนาดเราเปนหนุมเด็กๆ นาจะไปเที่ยวดูหนังดูละคร แตกลับเปนวามานั่งฟงหลวงพอเทศน        
โดยสมัครใจ ไมมีใครบังคับ 



 ๓๖

เปนอันสรุปไดวา เร่ืองสมถะชัดเจน เร่ืองวิปสสนาชัดเจน สาระแหงหลักสูตรสมถะ    
และหลักสูตรวิปสสนาชัดเจน ไมมีขอโตแยงของบัณฑิตอีกตอไป คราวนี้มาถึงภาคปฏิบัตเิพือ่สนอง
ความรูหลักสูตรสมถะและวิปสสนาวาหลวงพอเขาถึงไดเพียงไรและแคไหน หากทานศึกษาตํารา
ของหลวงพอ คือ หนังสือทางมรรคผล ๑๘ กาย หนังสือคูมือสมภาร หนังสือวิชชามรรคผลพิสดาร 
และเทศนของหลวงพออีก ๖๒ กัณฑ เราจะทราบทันทีวา หลวงพอวัดปากน้ําคือผูทําใหแจง         
ซึ่งนิพพาน โดยไมมีขอสงสัยใดๆ เพราะผลงานเหลานั้นเปนหลักฐานใหพิจารณานั่นเอง 

สงสารผูรูดีบางทานชอบออกความเห็นเรื่องสมถะและวิปสสนา แลวก็พูดผิดๆ ถูกๆ 
สุดทายยุติความเห็นไปตามใจชอบ บางอยางเอาความไมรูไปประเมินผูรู อยางนี้เปนที่นาละอาย 
เปนการไมสมควรที่จะทําเชนนั้นเลย นักปฏิบัติระดับเราไมควรอาจเอื้อมอยางนั้น 

ตามที่กลาวนั้น เปนเรื่องหลักสูตร มีอยูแลวในตํารา ใครจํามาก็บอกไดไมยากอะไร      
แตการแสดงวิธีปฏิบัติ ข้ันตอนรายละเอียดของการปฏิบัติ และการวัดผลยังไมแสดงใหชัดออกมา 
ก็จะตองมาตายดานเหมือนเรื่องปจจกัมมัฏฐาน ซึ่งไดแกการพิจารณา เกสา โลมา นขา ทันตา 
ตะโจ มีแตหลักการวาพิจารณาสิ่งทั้ง ๕ แตไมแสดงวิธีการ ไมแสดงปฏิบัติการ และไมแสดง        
วิธีวัดผลไว ปรากฏวา ไมมีใครทําไดเลย ไดแตสอนสืบตอกันมาตราบทุกวันนี้ 

คําวาวิธีการ ปฏิบัติการ และสิทธิการ นั้นเปนคําทางพระ คําสากลใชวา วิธีการ 
(METHOD) ปฏิบัติการ (PROCEDURE) สวนสิทธิการก็คือ วัดผล (EVALUATION) 

วิธีการ หมายถึง วิธีทําวาทําอยางไร เพื่อนําสูการปฏิบัติ วาการปฏิบัติจริงนั้นทําอยางไร 
วิธีการ-ปฏิบัติการ เปนของคูกัน  ถาไมทราบวิธีการยอมไมเกิดผลในทางปฏิบัติการ สวนการ
วัดผลนั้น เปนการตรวจสอบวาทําเปนแคไหนแลว 

พอหลวงพอแสดงวิธีปฏิบัติเบื้องตนใหกําหนดนิมิตขึ้นกอน เปนดวงเพชรที่เจียระไนแลว 
ไมมีขนแมว โตเทาแกวตา หญิงนอมดวงนิมิตเขาทางปากชองจมูกซาย และชายเขาทางปากชอง
จมูกขวา บริกรรมคาถา สัม มา อะ ระ หัง จํานวน ๓ คร้ัง แลวเลื่อนไปตามฐาน ๗ ฐาน สุดทาย
บริกรรมอยูที่ฐานที่ ๗ จนกวาจะเห็นดวงใส ใครเห็นดวงใสเบื้องตน หลวงพอทานวา นั่นคือ       
จิตฺตํ ภาวิยติ แปลวา จิตเปนขึ้นแลว และดวงใสนี้ คือเบื้องตนของสมถะ จากนั้น หลวงพอทานก็
สอนเดินกายและตบทายวา กายโลกียคือข้ันสมถะ สวนกายธรรมเปนขั้นวิปสสนา แลวก็ไปเรียน
ตามหลักสูตร ตามที่กลาวแลว 



 ๓๗

เพียงเทานี้ พระทิพยปริญญาเกิดความเขาใจโดยตลอด เพราะเทศนของหลวงพอ   
เกลี้ยงเกลาทั้งหมด ชัดเจนทั้งหมด ไมมีอะไรตองของใจอีกตอไปวาหลวงพอรูจริง สามารถแสดง  
วิธีทําใหแจงชัดไดปานนี้ เกิดศรัทธาในหลวงพอข้ึนมาทันที ที่เราคิดวาเรามาพบพระดนีัน้ ถกูตองแลว 
คนรูกับคนรู พูดกันรูเร่ือง เพราะพระทิพยปริญญาทานเปนเปรียญและเปนเนติบัณฑิตดวย ไมใช
บัณฑิตธรรมดา ตองทําความกระจางชัดในความรู ทานจึงจะนับถือ 

แตนั้นมา คุณพระฯ เพียรไปฟงหลวงพอเทศน เปนเวลาติดตอกัน ๒ ป ทั้งยังบันทึก
ความรูหลวงพอไวอีกดวย เห็นวาความรูของหลวงพอมีคายิ่งตองจดโนตไว เพื่อพี่นองผูหวังมรรคผล
นิพพานจะไดศึกษาตอไป หลวงพอปฏิบัติดีประพฤติชอบในพระธรรมวินัยเชนนี้ เหตุใดจึงมีใคร
เขาใจอะไรบางอยางคลาดเคลื่อน การกระทําเชนนั้นเปนบาปเปนโทษ คุณพระฯ จึงคิดเพื่อระงับ
การบาปเหลานั้น จึงพิมพความรูหลวงพอข้ึนเปนหนังสือเลมไมโต ใหชื่อหนังสือนั้นวา “ธรรมกาย” 
หนังสือเลมนี้พิมพข้ึนเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๔๘๙ พอหนังสือนี้จายไปทั่ว การกลาววิจารณ
หลวงพอก็ยุติมาแตวันนั้น และแตนั้นมามีคนมาเรียนวิปสสนาที่วัดปากน้ํามากขึ้นและมากขึ้น 

พระทิพยปริญญาไมไดศึกษาหลวงพอยางธรรมดา แตเปนการวิเคราะหเจาะลึก      
ทราบแมกระทั่งเรื่องทําวิชาปราบมาร กุฏิที่ใชนั่งทําภาวนาวิชาปราบมาร หลวงพอทานเรียกวา 
“โรงงาน” ไมเรียกกุฏิ คุณพระฯ ทานเลยหัวเราะ มินาเลาคนภายนอกเขาวา หลวงพอมีโรงงาน   
ทําอะไร และกุฏิพระคณะตางๆ หลวงพอทานก็ตั้งวา คณะดุสิต คณะดาวดึงส เปนตน 

พระทิพยปริญญาเคารพหลวงพอ และเปนอุปการะคอยระวัง เพื่อใหหลวงพอไดรับ 
ความสงบ จะไดใชจิตใจทําวิชาปราบมารใหลุลวงเพราะงานปราบมารเปนงานใหญ เปนงาน      
ทํา ไดยากคุณพระฯ ทานเขาใจเปนอยางดี แตคนภายนอกไมทราบ ทราบแตศิษยธรรมกายระดับ
แกกลาเทานั้น ขอยุติเร่ืองบัณฑิตผูคงแกเรียนเขาวัดไวเพียงนี้ 

 
 
 
 
 
 



 ๓๘

โรงเรียนปริยัติธรรมของหลวงพอเกิดข้ึนแลวที่วัดปากน้ํา 
 
เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๓ เกิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในวัดปากน้ํา เปนอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก ๓ ชั้น ทันสมัย มีอุปกรณเครื่องใชพรอม ในวงเงิน ๒ ลานเศษ อันเปนเงินที่ปวงชนเขา
ศรัทธาในหลวงพอ ถวายแกหลวงพอ ไมใชไดมาเปนกอน เขาถวายทีละเล็กละนอย สมัยนั้นเงิน    
๒ ลานเศษ ไมมีทางที่จะหามาได เวนแตรัฐบาลเทานั้น ที่จะทําได นี่คืออภินิหารของหลวงพอ     
วัดปากน้ํา 

ขาพเจาดีใจมาก เพราะสมัยนั้น ทางการสงฆหาศาลาการเปรียญที่ไหนใชเปนสนาม
สอบธรรมสนามหลวงไมได เมื่อหลวงพอสรางโรงเรียน ทางการสงฆใชโรงเรียนของหลวงพอเปนที่
สอบธรรมสนามหลวง พระเณรไมตองแบงแยกยายไปวัดโนนบางวัดนี้บาง เมื่อมารวมสอบที่       
วัดปากน้ําแหงเดียว ยอมสะดวกหลายประการ การตั้งกรรมการคุมสอบก็ดี การจัดซองขอสอบก็ดี 
ตัดปญหาเรื่องนี้ไปได 

ที่สําคัญก็คือ พระเณรทานอยากมาวัดปากน้ํา เพราะมีอาหารการฉันบริบูรณ เพียงแต
บอกวา หลวงพอเปนเจาภาพ เพียงเทานี้ ศิษยของหลวงพอทั่วนครก็เฮโลกันมาสนับสนุน 

โรงเรียนของหลวงพอหลังนี้ตอมามีชื่อวา “โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาวนานุสนธิ์” 
ชั้นหนึ่งใชเปนโรงเรียนนักธรรม อีกชั้นหนึ่งเปนโรงเรียนบาลี และอีกชั้นหนึ่งเปนโรงเรียนวิปสสนา 
สรุปแลว โรงเรียนหลังนี้ครบธุระ ๒ คือ คันถธุระและวิปสสนาธุระ จึงดีใจกับหลวงพอเหลือเกิน      
ที่โรงเรียนหลังนี้ใหประโยชนสูง 

หลวงพอคงจะคิดมาก คร้ังนั้นการเงินหายาก เพราะอยูในระหวางคาบลูกคาบดอก    
แหงสงคราม ศิษยของหลวงพอทราบวาหลวงพอจะสรางโรงเรียนตางก็มาบริจาคเงินถวาย ไมรูจะ
เอาอะไรเปนรางวัลน้ําใจแกศิษย จึงตัดสินใจทําพระขึ้น หลวงพอเรียกวา “ของขวัญ” ตอมาเรียก 
“พระของขวัญ” คือ ใหเปนของขวัญแกศิษยที่มาบริจาคเงินสมทบสรางโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



 ๓๙

ดร.วิลเลียม เปอรเฟอรท แหงมหาวิทยาลัยออกฟอรด 
มาบวชเพื่อศึกษาวิชาธรรมกาย 

 
ในป พ.ศ. ๒๔๗๙ ดร.วิลเลียม เปอรเฟอรท แหงมหาวิทยาลัยออกฟอรดและอาจารย

มหาวิทยาลัยอีก ๒ คน มาบวชที่วัดปากน้ําเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายทั้ง ๓ ทาน หลวงพอใหฉายาวา 
กปลวัฑโฒ ปญญาวัฑโฒ และ สัทธาวัฑโฒ 

เมื่อภิกษุทั้ง ๓ กลับประเทศอังกฤษ ยังไดเผยแพรวิชาธรรมกาย ดังนั้นการเผยแพร    
วิชาธรรมกายในตางแดน มีมาแตคร้ังนั้น 

บัดนี้ งานเผยแพรวิชาธรรมกาย กําลังเผยแพรเกือบทั่วโลกแลว โดยทานเจาคุณ    
ภาวนาโกศลเถร (อาจารยวีระ อาจารยใหญฝายวิปสสนาวัดปากน้ําเปนผูนํารอง) ศิษยหลวงพอ   
ที่เปนพระสงฆศึกษาอยูในตางประเทศ ไดทําหนาที่เผยแพรไปดวย แมขาพเจาเองก็มีคนมาติดตอ
ใหไปชวยสอนในตางประเทศเหมือนกัน 

วิชาธรรมกายคือ เร่ืองการทําใจใหใส ตามคําสอนของพระศาสดาที่วา สจิตฺตปริโยทปนํ 
อานิสงสเบื้องตนของการพัฒนาใจ ถาทําใจใหใสได เขายอมมีใจเปน หิริโอตตัปปะ หากคน      
ทั้งโลกมีสภาพใจอยางนี้ สันติจะมาสูโลกทันที เอาใจชวยอยูเหลือเกิน ขอใหวิชาธรรมกายเผยแพร
ไดทั่วโลกโดยเร็ว 

สรุปแลว งานคันถธุระและวิปสสนาธุระ เกิดขึ้นที่วัดปากน้ําเกินคาดหมาย งานของ    
พระศาสนา เจริญขึ้นที่วัดปากน้ํา ในสมัยที่หลวงพอเปนเจาอาวาส ถาไมเรียกอภินิหารของหลวงพอ 
แลวจะเรียกอะไร 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐

งานสรางเสนาสนะสมัยหลวงพอมีชีวิตอยู 
 
งานสรางเสนาสนะ หลวงพอไมนิยม บางครั้งลูกศิษยตองไปกราบเรียนบอกพระไมมีกุฏิ 

เรือนไมก็จะพัง หลวงพอมักจะบอกวา ยังไมจําเปน การศึกษาจําเปนกวา เวนแตผูมีจิตศรัทธาแจง
ความจํานง หลวงพอจึงจะจัดสรางให 

หลวงพอไมนิยมสรางพระใหญพระโต มีแตจะสรางพระเปน พระเปนหมายถึง 
เปนธรรมกาย พูดถึงที่อยูอาศัย หลวงพอปรารภเสมอวา การสรางคนใหเจริญดวยการศึกษา 
สําคัญกวาอะไรทั้งหมด วันเวลาลวงไป แตการศึกษาของเราไมทัน เราก็เปนผูลาหลังอยูดี         
งานกอสรางมีเงินแลวทําได ไมยากอะไร แตเสียเวลาเลาเรียน มัวแตเอาเวลาไปยุงกับวัตถุ         
ทําเชนนั้นฉลาดอยูหรือ หากเราไปกอสราง ยอมจะเกิดเสียงดัง รบกวนพระที่กําลังทองตํารา      
พระเณรของเราก็จะเอาแตหอบหนังสือไปทองที่โนนบางที่นี่บาง เสียเวลาเรียนของทานเปลาๆ    
กุฏิและที่ทางที่เรามีอยูพออาศัยกันได ก็ชวยกันไป หลวงพอกลาวเชนนั้น 

ลุงเปลง ศิษยคนโปรดของหลวงพอ กลาพูดกับหลวงพอ เพราะรูวาหลวงพอรักและ
เมตตา “หลวงพอครับ กุฏิหลังนั้น มีพระอยูตั้ง ๒๐ รูป หองสวมก็ผุใกลจะพัง ทางวัดนาจะจัดการ”  

“เปลง เอ็งเฉยๆ ไว เดี๋ยวเทวดาเขาหาคนมาทํา” หลวงพอตอบอยางนั้น 
อีก ๗ วันตอมา ลุงเปลงก็มานมัสการหลวงพอดังเคย ลุงเปลงยังไมทันนั่งยังไมทันกราบ

หลวงพอ หลวงพอเอยขึ้นกอนวา “เปลง เอ็งมาก็ดีแลว” ชี้ไปทางกุฏิหลังนั้น “สัม มา อะ ระ หัง 
อยางเดียวเทวดาก็ดลใจเจาภาพมาทําสวมใหเอง” ลุงเปลงบอกวา หลวงพอทานวาเราดวย      
บอกใหฝก สัม มา อะ ระ หัง นานแลว เราก็ยังไมไดทํา 

กลาวถึงอาคารใหมเกิดขึ้น ๒ หลัง ในยุคนั้นฮือฮากันมาก หลังแรกคือ โรงเรียน          
พระปริยัติธรรม หลังที่ ๒ คือ กุฏิ ๒ ชั้น หลังซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย อยูทุกวันนี้     
(อาคารประกอบอื่น โปรดดูเอกสารของวัดปากน้ํา) 

ขอกลาวถึงกุฏิหลังงาม คือ กุฏิที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยอยูปจจุบัน คร้ังนั้น      
ถือวาสวยงาม ใครๆ เห็นเปนตองออกปากชมวา สงางาม การกอสรางประณีต ผูมีจิตศรัทธา
ปรารถนาสรางใหหลวงพออยู พอสรางเสร็จปรากฏวาหลวงพอไมอยู หลวงพอก็ยังคงอยูกุฏิหลังเล็ก
ของหลวงพอตามเดิม ตอมาจําตองร้ือกุฏิหลังเล็กของหลวงพอ เพื่อสรางอาคารขึ้นใหมตาม
โครงการของวัด  หลวงพอจึงปฏิเสธไมออก จําตองขึ้นอยูกุฏิหลังใหม โดยภาวะจํายอม 



 ๔๑

เดี๋ยวนี้ วัดปากน้ําเปนเมืองสวรรค เสนาสนะสวยไปหมดทุกตารางนิ้ว เปนอภินิหารของ
หลวงพอ หลังจากที่หลวงพอมรณภาพไปแลว 

หลวงพอถือคติวา ตองการใหการศึกษาแกทุกคน ทั้งดานปริยัติและดานปฏิบัติ 
ศาสนาเจริญโลกก็เจริญ อยาไปติดวัตถุ ใหพัฒนาใจกอน เมื่อคนมีสภาพใจใสเสียอยางเดียว 
จะสงผลใหอะไรทั้งหลายดีไปหมด 

 
สมณศักดิ์ของหลวงพอ 

 
พ.ศ. ๒๔๕๘  พระสด จนฺทสโร 
พ.ศ. ๒๔๕๙  พระสมุหสด (ฐานานุกรมของเจากรมศากยบุตติยวงศ) 
พ.ศ. ๒๔๖๔  พระครูสมณธรรมสมาทาน 
พ.ศ. ๒๔๙๐  เปนอุปชฌาย 
พ.ศ. ๒๔๙๒  พระภาวนาโกศลเถระ (พระราชาคณะชั้นสามัญ) 
พ.ศ. ๒๔๙๔  ไดรับพระราชทานพัดเทียบเปรียญ 
พ.ศ. ๒๔๙๘  พระมงคลราชมุนี( พระราชาคณะชั้นราช) 
พ.ศ. ๒๕๐๐  พระมงคลเทพมุนี (พระราชาคณะชั้นเทพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒

คําวา”ธรรมกาย” สูวงการสงฆ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ 
 
คําวา “ธรรมกาย” ไมคุนหูเราทาน แตแรกที่ฟง ยอมเกิดความเขาใจกันไปตางๆ แตคนที่

ฝกหัดพัฒนาใจกับหลวงพอเขาใจคําวา “ธรรมกาย” เปนอันดี  
แตแลวคําวา “ธรรมกาย” ก็สูวงการของสงฆเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ เหตุมาจากศิษยหลวงพอ 

คือ อุบาสิกาเนาวรัตน หิรัญรักษ ไดมีโอกาสเขาเฝาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระวชิรญาณวงศ 
แหงวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงถามอุบาสิกาเนาวรัตนวา อยูศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระครูสมณธรรม
สมาทาน (หลวงพอสด) แหงสํานักวัดปากนํานั้น หลวงพอทานสอนอยางไร และเห็นอะไรบาง 

อุบาสิกาเนาวรัตน หิรัญรักษ ก็กราบทูลเลาเนื้อวิชาถวาย เรียนอยางไร ฝกอยางไร      
เห็นอะไรก็กราบทูลเชนนั้น ปรากฏวา เปนที่พอพระทัยของสมเด็จฯ จึงทรงบัญชาใหอุบาสิกา
เนาวรัตน หิรัญรักษ เขียนตําราถวาย อุบาสิกาเนาวรัตน หิรัญรักษไดนําความไปกราบทูลหลวงพอ 
หลวงพอไดแตแจงแกศิษยวา นี่เปนบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช เมื่อทรงบัญชาสั่งมายังพวกเธอ        
พวกเธอจงชวยกันรวมความรูแลวพิมพเปนเลมถวายสมเด็จฯ จงรีบทําโดยเร็ว เธอทั้งหลายเรียน
กันมามากแลว ทบทวนความรูดูใหม ทําหลักสูตรจากงายไปหายากลองนึกดูวาหลวงพอสอน   
อะไรไวบาง เร่ืองใดแตคร้ังใด หารือในหมูพวกเธอกันเอง อยามากวนหลวงพอมากนัก แตถาสงสัย
เร่ืองใดใหถามเปนเรื่องๆ แลวหลวงพอจะเทศนใหฟงใหม ปรากฏวา ศิษยหลวงพอเหงื่อแตก       
ไปตามๆ กัน เพราะไมมีใครจดโนตความรูที่หลวงพอสอนไวเลย ในที่สุด ศิษยหลวงพอก็ตองมา
ประชุมกัน ซึ่งประกอบดวย อุบาสิกาเนาวรัตน หิรัญรักษ อุบาสิกาสมทรง สุดสาคร และ            
คุณฉลวย สมบัติสุข เปนตําราออกมาชื่อวา “คูมือสมภาร” และไดนําหนังสือ “คูมือสมภาร”     
ถวายแตพระสังฆราชฯ     ในป พ.ศ. ๒๔๙๒ 

หนังสือคูมือสมภาร กลาวถึงการพัฒนาใจ ตามคําสอนของพระศาสดาขอที่ ๓ ที่วา 
สจิตฺตปริโยทปนํ จนในที่สุดเขาถึง “ธรรมกาย” เปนอันวา คํา “ธรรมกาย” ไดเขาสูวงการสงฆ    
แตป พ.ศ. ๒๔๙๒ เปนตนมา 

 
 

 



 ๔๓

การเผยแพรธรรมกายครั้งแรก 
 
หลวงพอเปนผูเผยแพรเอง ตามประวัติคนไดจากบันทึกของหลวงพอวา หลวงพอบรรลุ

วิชาธรรมกายที่วัดบางคูเวียง คลองบางกอกนอย จังหวัดนนทบุรี เมื่อออกพรรษาแลว ออกจาก   
วัดบางคูเวียงไปสอนที่วัดบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระสงฆเปนธรรมกาย ๓ รูป 
ฆราวาส ๔ คน ป พ.ศ. ใดยังคนไมได อีกครั้งหนึ่งคือ คราวที่หลวงพอไปจําพรรษาที่วัดพระศรีมหาธาตุ 
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เผยแพรธรรมกาย แตไมบันทึกขอมูลไว 

 
การเผยแพรธรรมกายในตางประเทศครั้งแรก 

 
พระ ดร. ทิตเวโทภิกขุ ศิษยของหลวงพอ ไดไปตางประเทศ เมื่อไปถึงประเทศอังกฤษ    

ไดพบกับ  ดร .วิลเลียม  เปอร เฟอรท  ชาวอังกฤษ  ศาสตราจารยสอนวิชาปรัชญาศาสนา 
มหาวิทยาลัย ออกฟอรด ดร.วิลเลียม คิดอยางไรไมทราบ มาบวชเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ํา 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ คร้ันตอมา มีเพื่อนบัณฑิตชาวตางประเทศ ของ ดร.วิลเลียม มาบวชอีก ๒ ทาน     
รวมนักบวชชาวตางประเทศ ๓ ทาน จําไดวา หลวงพอใหฉายาวัฑโฒ ทั้งนั้น คือ ปฺญาวฑฺโฒ 
กปลวฑฺโฒ และสทฺธาวฑฺโฒ 

ตอมาพระชาวตางประเทศ ๓ รูปกลับไปตางประเทศ การเผยแพรวิชาธรรมกายใน
ตางประเทศ เร่ิมแตคร้ังนั้นแลว 

บัดนี้ศิษยหลวงพอที่ไปศึกษาในตางประเทศ ไดเผยแพรวิชาธรรมกายไปดวย ดูไปแลว 
วิชาธรรมกายเผยแพรไปเกือบทั่วโลก  แมผู เขียนเอง  ก็ยังมีพระทานมาติดตอใหไปสอน   
ตางประเทศดวย แตยังไมรับปาก  เพียงแตบอกวารอไปกอน เพราะปจจุบันหลวงพอใหผูเขียน    
ทําวิชาปราบมาร งานปราบมารที่หลวงพอส่ังใหทํานี้ ตองทําทุกวันอีกประการหนึ่ง ผูเขียนมีภาระ
จะตองดูแลครอบครัว จึงไปไหนมาไหนไมคลองตัว ตองขอดูเหตุการณกอน 

พูดถึงการเผยแพรในตางประเทศ ทานเจาคุณภาวนาโกศลเถระ (พระอาจารยวีระ) 
ดําเนินการมา ถึงขั้นตั้งวัดในตางประเทศไปแลวหลายประเทศ เปนผูนํารองเรื่องนี้มาแตตน ขณะนี้
เปนยุคใหม เทาที่ทราบก็คือพระสมศักดิ์ มหพฺพโล สํานักปฏิบัติธรรมมงคลธรรมกายาราม      
ตําบลบานโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย กําลังเผยแพรวิชาธรรมกายในตางประเทศ     
นาอนุโมทนาและชวยกันสนับสนุน 



 ๔๔

หลวงพอเริ่มอาพาธและมรณภาพในที่สุด 
 
หลวงพอเร่ิมอาพาธมาแตป ๒๔๙๙ ดวยโรคความดันโลหิตและโรคไสเลื่อน เขารักษาตัว

ที่โรงพยาบาลสงฆ ๒ คร้ัง เขาผาตัดไสเลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช ๑ คร้ัง ปกติก็มีหมอมาใหการ
รักษาที่วัด 

คร้ันถึงป ๒๕๐๒ อาการโรครุนแรงขึ้น หลวงพอมรณภาพเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๐๒ 
เวลา ๑๕.๐๕ น. ณ กุฏิหลังใหมในวัดปากน้ํา และไดเคลื่อนศพไปประกอบการกุศลที่โรงเรียน   
พระปริยัติธรรมภาวนานุสนธิ์ 

รวมอายุ ๗๕ ป รวมจํานวนพรรษา ๕๓ พรรษา 
ขณะนี้ ศพหลวงพอประดิษฐานอยูหอสังเวชนียมงคลเทพนิรมิต นับแตหลวงพอ

มรณภาพมาจนถึงบัดนี้ ประชาชนมากราบไหวไมขาดสาย ทางวัดประกาศไมใหเผาศพหลวงพอ 

 
ความเจริญของวัดปากน้ําปลายสมัยของหลวงพอ 

 
หลวงพอเร่ิมอาพาธตั้งแตป ๒๔๙๙ นั้น หลวงพอมีสมณศักดิ์เปน “พระมงคลราชมุนี” 

จัดวาเปนยุครุงเรือง เพราะมีผูมีจิตศรัทธามาสรางเสนาสนะใหมากขึ้น มีพระเณรมากขึ้น มีคนมา
เรียนภาวนากันมากขึ้น สํานักบาลีวัดปากน้ําโดงดัง เพราะพระเณรสอบเปรียญเอกไดมากขึ้น    
รวมความวาชื่อเสียงวัดปากน้ําระบือนามไปทั่ว 

ที่นาเปนหวงอยูก็เร่ืองรับแขกของหลวงพอ หลวงพอตองรับแขกทั้งที่ปวย ใครเขามาวัด
หากไมมีโอกาสไดกราบหลวงพอก็แปลวา เขาผิดหวังอยางมาก ทางวัดแกปญหานี้ไมตก ตองยอม
ใหประชาชนไดเขามาไหว ใกลจะมรณภาพ หลวงพอไมพูดแลว เพราะอาการของโรค แตหลวงพอ
ใชสายตาพูดดวย กลาวคือหลวงพอจะมองที่ใบหนาของเขาทั่วทุกคน แลวแขกชุดนั้นก็กลับ      
แขกชุดใหมเขามาอีก หลวงพอก็ทําอยางนั้นอีก เหตุที่ผูเขียนกลาวอยางนี้ เพราะผูเขียนไดไปไหว
กอนมรณภาพเพียงวันเดียว ไดถวายของแกหลวงพอ โยมประยูรไวยาวัจกรของวัดยังเอามือ    
หลวงพอมาแตะรับของถวายใหดวย ไมนึกวาหลวงพอจะมรณภาพในวันรุงขึ้น หากรูวาหลวงพอจะ
มรณภาพในวันรุงขึ้นก็จะกราบอยางทิ้งทวนทีเดียว แตวันนั้นรูสึกเฉลียวใจ ทําไมหลวงพอมองหนา
เราอยางจองทีเดียว ทุกคราวที่เคยไปกราบระหวางปวย มักจะยิ้มใหดวยแลวก็มองหนา จากนั้นก็
มองไปยังแขกผูอ่ืน เรารีบกราบแลวรีบกลับ แตคราวนี้จองหนา จนเราตองหลบ รีบกราบแลวก็กลับ 
พอมาถึงยุคที่หลวงพอไดเลื่อนสมณศักดิ์เปน “พระมงคลเทพมุนี” วัดปากน้ํายิ่งเจริญมากขึ้น 



 ๔๕

ยุคที่หลวงพอเปน “พระมงคลเทพมุนี” วัดปากน้ํามีลาภผลมาก แตเรามักกังวลใจที่
หลวงพออาพาธถึงขั้นออดแอด แมกระนั้นหลวงพอก็ยังรับแขกเหมือนเดิม การมากราบหลวงพอ
ชวงนี้ หลวงพอไมพูดแลว ใชสายตาคุยกับแขก ในชวงใกลมรณภาพ มีเสียงบนกันวา หลวงพอ
หัวเราะใหหรือเปลา หากรายใดหลวงพอหัวเราะให ถือกันวาถูกใจหลวงพอ หากประกอบกรรมดี 
ถือวาการอันนั้นถูกใจหลวงพอ หลวงพอถึงกับหัวเราะให รายใดที่หลวงพอไมหัวเราะ แปลวา    
ตองปรับปรุงกิจการนั้นใหม หลวงพอหัวเราะให เทากับยาทิพยชะโลมใจ 

 
สมเด็จปาทรงรองไหขณะดําเนินนําศพหลวงพอ 

 
เปนเหตุการณที่ผูเขียนไดพบเห็นวันนั้น เร่ืองมีอยูวา วันนั้นเปนวันนําศพหลวงพอเวียน

รอบอุโบสถ โดยมีสมเด็จปา (ขณะนั้นมีสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระวันรัต) ทรงนําหนาศพ สมเด็จปา
ทรงรองไห คงจะกลั้นพระทัยไมอยู เปนที่ประจักษแกศิษยหลวงพอในวันนั้น เราทั้งหลายไมวาใคร
รองไหกันทั้งนั้น ประหนึ่งวานัดกันมารองไห ทุกคนโศกใจที่หลวงพอของเขามรณภาพ ซึ่งขณะนี้
กําลังนําศพเวียนรอบพระอุโบสถ ตามพิธีประกอบการกุศลทางศาสนา 

สมเด็จปาทรงเปนหลานของหลวงพอ ศิษยหลวงพอคงทราบกันไมมาก แตประทับใจที่
พระเถระผูใหญแสดงความเศราโศกตอการมรณภาพของหลวงพอ เหตุการณทางสงฆตางกังวลถึง
พระเถระชั้นผูใหญ ที่จะมาดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดปากน้ําสืบแทนหลวงพอ เพราะวัดปากน้ํามี
ภิกษุสามเณรมาก รวมทั้งอุบาสกและอุบาสิกาอีก จํานวนไมนอย กิจการทางศาสนาในวัดปากน้ํา
มีมากมาย การเลี้ยงและการศึกษาอบรม ลวนแตเปนเรื่องตองใชทุนรอนทั้งนั้น ทานใดเหมาะสม 
สมควรที่จะสงมารักษาการในตําแหนงเจาอาวาสวัดปากน้ํา นี่คือเร่ืองที่ทางคณะสงฆขบไมแตก 

ในที่สุดคณะสงฆแตงตั้งสมเด็จปาใหมารักษาการเจาอาวาสวัดปากน้ํา ทามกลางความ
ยินดีแกศิษยหลวงพอทั่วไป เพราะวันนําศพหลวงพอเวียนรอบพระอุโบสถ ศิษยหลวงพอ           
ตางประทับใจในการที่สมเด็จปาทรงกันแสง เปนการแสดงความเสียใจแกศิษยหลวงพอ ที่นัด
หมายกันมารองไหในวันนั้น ไมใชศิษยหลวงพอเสียใจเทานั้น แมสมเด็จปาก็ยังทรงเสียพระทัยดวย 
หากจะถามผูเขียนวา ใครเสียใจมากที่สุด ผูเขียนขอตอบวา สมเด็จปาทรงเสียพระทัยมากกวาใครๆ  
โดยมีเหตุผลชี้แจงวา สมเด็จปาทรงอยูกับหลวงพอมานาน ตั้งแตคร้ังยังไมมีสมณศักดิ์ คร้ัน        
สมเด็จปามีสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ สมเด็จฯ ก็ยังติดตอกับหลวงพอในฐานะหลานกับอา 
หากปาหายไปนาน หลวงพอมักบนวา “ธรรมดิลกวัดโพธิ์ไมอยู” (ขณะนั้นปามีสมณศักดิ์เปน     
พระธรรมดิลก เจาอาวาสวัดโพธิ์) และมิชามินานปาก็จะตองมาหาหลวงพอ บางครั้งหลวงพอบนวา 
“วัดโพธิ์ไปไหน” หากหลวงพอบนลอยๆ เชนนี้ ปาตองมาหาหลวงพอทันที ไมวันนี้ก็พรุงนี้ เหตุที่
เปนเชนนี้ก็เพราะอานุภาพธรรมกายของหลวงพอนั่นเอง 
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สมเด็จปาทรงไดรับความนิยมสูงสุดจากปวงชนทุกหมูเหลา จะไมไดรับความนิยมได
อยางไร หลวงพอวัดปากน้ํา ทานอบรม (ติวเขม) หลานของทานอยูเร่ือย ปาอาจโตในที่อ่ืนๆ 
เนื่องจากมีตําแหนงสมณศักดิ์สูง แตกับหลวงพอแลวปาไมโตเลย หลวงพอรักปามาก หากปา
หายไป หลวงพอจะบนทันที ปาตองอยูในสายตาของหลวงพอตลอด 

แปลกแตจริงก็คือ ปาไมเชื่อหลวงพอ หลวงพอพยากรณวา ปาจะไดเลื่อนเปนสมเด็จ
พระสังฆราช ปาก็ไมเชื่อ ที่สําคัญก็คือ ไมเชื่อในวิชาธรรมกายของหลวงพอ แมหลวงพอจะเรืองนาม
ในอานุภาพธรรมกายปานใด ปาก็ยังไมเชื่อหลวงพอยูดี เพิ่งจะเชื่อตอนที่ปาปวยปอดเปนจุดนี่เอง 

โดยเหตุที่ผูเขียนเคยถวายการรับใชปา ตอนที่ปามีสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระวันรัต    
และผูเขียนรับราชการเปนครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ปาฝากเด็กเขาเรียนที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศทุกป 
ปาเลาใหฟงวา ปาปวย หมอบอกวาปอดเปนจุด ปาเสวยยายาก จะไปใหหลวงพอทานแก โดยวิชา
ธรรมกายก็นึกอายทาน เพราะเราไมเชื่อหลวงพอเปนทุนอยูแลว จึงนําตําราหลวงพอมาอานดู     
วาทานภาวนา สัม มา อะ ระ หัง อยางไร ไมรับกิจนิมนต ๗ วัน หลบแขกไปหาสถานที่ทําภาวนาที่อ่ืน 
ภาวนา สัม มา อะ ระ หัง อยู ๗ วัน แลวไปใหหมดฉายแสงดูใหม หมอเขาบอกวาจุดที่ปอดหายไปแลว 
ดีพระทัย แตนั้นมาก็หมั่นฝก แตภารกิจทางสงฆมากมายเหลือเกิน การฝกไดผลคร่ึงๆ กลางๆ 

ปาเคืองหลวงพออยูเร่ืองหนึ่ง ปาเลาใหผูเขียนฟงเอง คือ เร่ืองพระของขวัญ ปาอยากได
อีกองคหนึ่ง ที่ไดไวแตเดิม ๑ องคนั้น ไดใหเด็กไปเสียแลว เกิดความสงสารเด็กคนนั้นคราวเสด็จไป
ตรวจสนาม สอบตางจังหวัด เลยควักจากยามมอบแกเด็กผูนั้นไป มีความประสงคอยากไดอีก      
๑ องค จึงหาโอกาสไปเลียบเคียงหลวงพอ พยายามอยูหลายครั้ง พอหลวงพอทราบวาจะมาเอาพระ 
หลวงพอจะเปลี่ยนเรื่องพูดทันที ทําเปนไมทราบวาจะเอาพระ และกลบเกลื่อนเรื่อง แปลวา      
หลวงพอไมให 

อีกเรื่องหนึ่งที่ปาทรงเลาเอง ก็คือ เร่ืองพระของขวัญ ขาวทราบไปถึงปาวา มีคนนําเงินไป
ถวายหลวงพอถึง ๒๐๐,๐๐ บาท แตหลวงพอมอบพระของขวัญใหแกผูบริจาคเพียงองคเดียว     
ปารับส่ังวา หลวงพอเรานาจะใหพระเขามากกวานั้น ปาจะไปวัดปากน้ํา จะลองถามหลวงพอดูสักที 
เหตุใดจึงใหพระเขาเพียงองคเดียว พวกเราบูชากันแคองคละ ๒๕ บาท แตนี่ เขาถวายถึง 
๒๐๐,๐๐๐ บาท นาจะใหพระแกเขาหลายๆ องค ผูเขียนไดฟงแคนั้น ไมทราบวาปามาพบหลวงพอ
ดวยเรื่องนี้อีกหรือเปลา 

มาทราบเรื่องที่ปาไปพบหลวงพอจริงๆ เกี่ยวดวยเร่ืองถวาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท แลวหลวงพอ
ใหพระของขวัญ ๑ องค ก็คือ ไดอานนิพนธของปาที่เขียนใหแกวัดปากน้ํา ในนิพนธนั้นกลาววา   
ปาถามหลวงพอวา เขาถวายเงินแกวัด ๒๐๐,๐๐๐ บาท เหตุใดหลวงพอไมใหพระของขวัญสัก    
๑๐ องค หลวงพอตอบวา พระของขวัญ ๑ องคนั้นมีคามากกวาเงินเปนไหน ๆ เมื่อหลวงพอตอบ
เชนนั้น ปาก็ทรงเงียบและทรงเงียบตอไป อยากชนะหลวงพอสักครั้ง แตผิดหวัง 
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ปาไมเคยชนะหลวงพอเลย ไมวาเรื่องใด หลวงพอชนะทุกเรื่อง หลวงพอตอบแลวก็อบรม
ไปทุกเรื่อง แถมยังติวเขมอีก หลวงพอรักปา ปาก็รู วากลาวทุกอยางปารับฟง แปลวาปาทรงเกิดมา
เปนคูบุญของหลวงพอ และหลวงพอก็มีปาเปนที่ปรึกษา หากไมมีปาก็ไมสนุก และหากไมม ี    
หลวงพอปาก็วังเวง ภาพยนตรของหลวงพอมีหลวงพอเปนพระเอก ปาทรงเปนพระรอง ฉายที่ไหน
มีคนดูลนหลาม บัดนี้ไมมีฉายแลว ไมมีทั้งหลวงพอและไมมีปา เปนเคราะหกรรมของเราจริงๆ 
คิดถึงหลวงพอและคิดถึงปา เราไดแตกราบภาพถาย ชีวิตแหงการสรางบารมีของพวกเราไมสนุก
เหมือนสมัยหลวงพอมีชีวิตอยู สมมุติวา ปาเปนธรรมกายเชี่ยวชาญอยางหลวงพอ ภาพยนตเร่ืองนี้
จะมีรสชาติกวาอะไรทั้งหลายในโลกทีเดียว 

 
พระของขวัญคือ 

การสอนกัมมัฏฐานอยางพิสดารของหลวงพอ 
 
เคยเรียนถามทานเจาคุณภาวนาโกศลเถระ (พระอาจารยวีระ) เหตุใดหลวงพอตอง     

ทําพระของขวัญ พูดไปเพียงแตนี้เทานั้น ไมไดซักอะไรมากไปกวานี้ 
ทานเจาคุณภาวนาฯ ตอบวา “หลวงพอมีกลวิธีสอนใหคนเรียนภาวนาอยางแยบยล   

โดยเอาพระของขวัญเปนนิมิต เอานิมิตพระของขวัญไปต้ังที่ศูนยกลางกาย จากนั้นก็ภาวนา     
สัม มา อะ ระ หัง จนกวาพระของขวัญกลายเปนพระพุทธรูปขาวใส (ธรรมกาย) จากนั้น          
จึงอธิษฐานขอความสําเร็จ” ทานเจาคุณภาวนาฯ บอกวา หลวงพอมีความประสงคอยางนั้น 

ปกติพวกเราชอบพระเครื่องกันอยูแลว  จะแกไมใหนิยมพระเครื่องทําไมสําเร็จ            
เลยหนามยอกตองเอาหนามบง พระของขวัญในครั้งนั้น ใครมารวมบริจาคเงินสรางโรงเรียน      
พระปริยัติ ๒๕ บาท หลวงพอก็มอบพระให ๑ องค และไมวาใครจะบริจาคมากนอยแคไหน          
ก็องคเดียวเหมือนกัน หากองคละ ๒๕ บาท กี่องคจึงจะเปนพันบาท เงินพันบาทยังทําอะไรไมได 
แคประสิทธิ์ประสาท ก็เหนื่อยแลว แลวไดเงินมาเพียงพันบาท เมื่อไรจึงจะสรางโรงเรียนได       
หลวงพอไมมีความประสงคตองการเงิน หลวงพอตองการใหเรียนภาวนาโดยไมรูตัว ถาสอนให
เรียนภาวนาแกคนบางพวก เขาจะรูสึกเบื่อ วิธีนี้เปนกลอุบายที่ใหเขาเรียนโดยไมรูตัว เพราะใครๆ 
ก็อยากไดความสําเร็จ เมื่ออยากได ก็ตองปฏิบัติตามสลากอธิบาย มันยากตรงพิมพสลาก     
เพราะในสลากนั้น ตองอธิบายวิธีฝกภาวนาโดยใชของขวัญเปนนิมิต สวนเงินคากอสรางโรงเรียน
พระปริยัติธรรม พอขาวทราบไปถึงใคร เขามาบริจาคเงินแกทางวัดเอง ดวยทราบวา วัดปากน้ํา     
มีพระเณรมาก ยังไมมีโรงเรียน ใครทราบอานิสงส เขาก็มาบริจาค ทางวัดถือวาพระของขวัญเปน
ของที่ระลึกที่ทางวัดจัดให ทานเจาคุณภาวนาฯ อธิบาย 
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ไมใชจบเพียงนั้น ทานเจาคุณบรรยายตอไปวา หลวงพอทานคํานึงถึงความเหนื่อยยาก
ตอการหาเงิน เมื่อทางวัดจะทําของขวัญสักครั้ง ของขวัญนั้นตองมีคุณภาพ ใหสาสมแกเงินที่     
เขาบริจาค การสรางพระของหลวงพอตองใชความรูสูงกันหนอย นั่นคือทานใชวิชาธรรมกายไป
อาราธนาพระพุทธเจาที่เขานิพพานไปแลวมากนอยปานใดมาทําวิชาศักดิ์สิทธิ์ เสร็จความรูของ
หลวงพอแลว จึงนําพระมอบแกศิษยที่มารวมบริจาคเงินสรางโรงเรียนตอไป เพราะหลวงพอใช
ความรูวิชาธรรมกายนั่นเอง พระของขวัญจึงศักดิ์สิทธิ์ เปนที่ตองการของปวงชนทุกหมูเหลา      
เวลานี้ราคาซื้อขายแพงมาก ไมวาที่ใดแสวงหาแตพระของขวัญ เลยเปนจังหวะใหพวกมิจฉาชีพทํา
พระปลอมขายทั่วไป 

สรุปแลว หลวงพอประสบความสําเร็จในการเผยแพรวิชาธรรมกายโดยวิธีพระของขวัญ
อีกแนวหนึ่ง 

ขอพูดวิธีทําพระของขวัญของหลวงพอสักหนอย หลวงพอไมไดทําพิธีพุทธาภิเษกอยางที่
เราเห็น ไมตองมีการสวดมนต ไมมีการจุดเทียนชัย พอไดพระพิมพครบจํานวนแลว ทุกทานที่เปน
ธรรมกาย นั่งลอมวงแลวเดินวิชาทันที ทานเปนฆราวาสก็ทําได แตการทําพระของขวัญนึกจะทําก็ทํา 
ทําเชนนั้นไมได จะตองใหพระศาสดาทรงเห็นชอบกอน วาที่ทําไปนี้เพื่อการพระศาสนาอยางไร 
สมควรหรือไม สมควรอยางไร เร่ืองนี้เราตองเปนธรรมกายจึงจะทราบ 
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การปลูกฝงการศึกษาปริยัติธรรมและวิปสสนาธุระ 
ของหลวงพอวัดปากน้ําเอาเปนแบบอยางได 

 
หลวงพอวัดปากน้ําไดปลูกฝงงานการศึกษา ทั้งฝายปริยัติธรรมและวิปสสนาธุระ           

ที่วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในสมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยูนั้น ถือเปนแบบอยาง     
ไดอยางดี 

การศึกษาดานปริยัติธรรม คือ การศึกษานักธรรมและบาลีนั้น ไมตองอธิบายเลย    
เพราะเราเห็นอยูและเขาใจดีแลว ขณะนี้ที่ไหนๆ ก็จัดได ไมเปนที่ของใจแกเรา มีหลักสูตร มีครู      
มีสถานที่ เราก็ทําไดแลว ไมยากอะไร 

การศึกษาดานวิปสสนาธุระ คือ การศึกษาเพื่อแจงนิพพานนั้นเปนเรื่องยากยิ่งกวาอะไร
ทั้งหลาย แมมีเงินมีสถานที่ มีวัสดุอุปกรณเครื่องใช เราก็ดําเนินการศึกษาไมได เพราะขาด
หลักสูตร แมตําราวิสุทธิมรรคมีใหเราศึกษาก็จริง เราจะจัดการดานวิปสสนาธุระไมได เหตุผลที่    
วัดปากน้ําภาษีเจริญ จัดการศึกษาดานวิปสสนาธุระขึ้นได ก็เพราะหลวงพอทานบรรลุวิชาธรรมกาย 
คือทานบรรลุวิธีทําใจใหใสตามคําสอนของพระศาสดาขอที่ ๓ ที่วา สจิตฺตปริโยทปนํ               
ทานสามารถกําหนดหลักสูตรวิชาวิปสสนาธุระได เมื่อมีหลักสูตรแลว หลวงพอก็หาครู ครูจึงไดแก
ผูบรรลุวิชาตามที่หลวงพอสอน เพียงเทานี้ หลวงพอก็สามารถตั้งโรงเรียนวิปสสนาธุระไดที่          
วัดปากน้ํา โดยหลวงพอทานเปนอาจารยใหญ เปนผูควบคุมดําเนินการสอน หนังสือหลักสูตรที่
หลวงพอพิมพข้ึนใชสมยัหลวงพอมี ๒ เลม คือ 

๑. หนังสือมรรคผลนิพพาน (หนังสือ ๑๘ กาย) 
๒. หนังสือคูมือสมภาร 
ขอเสียอยางหนึ่ง ที่หลวงพอลืมนึกถึง ในการตั้งโรงเรียนวิปสสนาธุระคือ ไมไดข้ึนปาย

อยางเปนทางการ คงตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมอยางเปนทางการอยางเดียว คือ โรงเรียนปริยัติธรรม
ภาวนานุสนธิ์ ตั้งแตป ๒๔๙๓ เทานั้น 

กลับมาดูงานตั้งโรงเรียนวิปสสนาธุระของหลวงพอกันใหม อันที่จริง หลวงพอทานตั้งแลว 
แตไมเปนทางการเทานั้น หลวงพอทานเรียกโรงเรียนวิปสสนาธุระในวัดปากน้ําวา “โรงงาน”        
แตพระทิพยปริญญา ทานวา คือ กุฏิที่หลวงพอใชสอนวิปสสนาชั้นสูง ข้ันทําวิชาปราบมาร ผูที่จะ
เขาเรียนวิชาระดับนี้ หลวงพอทานเฟนเอาแตระดับหัวกะทิเทานั้น สวนทานที่ เ รียนทั่วไป                
มี ๒ อาจารย คือ หลวงพอทานสอนเองบนศาลาบําเพ็ญบุญ และศิษยของทาน หากใครเรียนเกง
ถึงขั้นที่หลวงพอจะต้ังเงินเดือนให หลวงพอทานก็ตั้งเงินเดือนให ทราบวาหัวหนาเวรเดือนละ    
๓๐๐ บาท รองหัวหนาเวร ๑๕๐ บาท ลูกเวร ๗๐ บาท อาหารการกินอยูกับกงสีใหญ ที่อยูอาศัย 
ยารักษาโรค อยูกับกงสีใหญคือ หลวงพอ สรุปแลวหลวงพอทานตั้งโรงเรียนวิปสสนาธุระขึ้นแลว 
เปนโรงเรียนกินนอน ที่เราไดยินวา “โรงงาน” นั่นเอง 



 ๕๐

หลักสูตรวิปสสนาธุระ หลวงพอทานพิมพข้ึน ๒ เลม ระดับชั้นมูลใชหนังสือมรรคผล
นิพพาน ๑๘ กาย ระดับมัธยมใชหนังสือคูมือสมภาร สวนระดับอุดมศึกษาใชหนังสือมรรคผล
พิสดาร ซึ่งหลวงพอสอนเอง (หนังสือมรรคผลพิสดารทานเจาคุณภาวนาฯ อาจารยวีระ  พิมพเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๑๗) 

สรุปแลว หลวงพอทานวางรากฐานการศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาวิปสสนาธุระ
ที่วัดปากน้ํา อยางสมบูรณแลว ถือเปนแบบอยางไดเปนอยางดี 

ทานอยากทราบวา การศึกษาปริยัติธรรมกับการเรียนวิปสสนาตางกันอยางไร 
การเรียนปริยัติธรรม เราลืมตาเรียน แตการเรียนวิปสสนาตองหลับตาเรียน 
การเรียนปริยัติธรรม ตองทองจํา เขาใจ แตการเรียนวิปสสนาตองนั่งสมาธิทําใจ ฝกใจ 

ไปตามหลักสูตรที่หลวงพอกําหนดไว 
การวัดผลดานปริยัติธรรม ตองสอบในสนามหลวง สวนการวัดผลดานวิปสสนา      

อาจารยวิปสสนาเปนผูชี้ขาด วาใครมีความรูระดับใด คร้ังนั้นยังไมมีใบประกาศนียบัตรให ไดแต
ยอมรับกันเองในหมูพวกเรากันเอง 

ผูเขียนยอมรับวาหลวงพอมีอภินิหาร ที่สามารถฟนฟูวิปสสนาธุระขึ้นมาได 
เพราะวิปสสนา เปนธุระที่เราควรทํา เพื่อเกิดสภาพแหงใจใส สภาพแหงใจใสกอใหเกิด

คุณธรรมแกใจตน 
คุณธรรมที่วานี้คือ หิริโอตตัปปะ และคนที่มีสภาพใจเปนหิริโอตตัปปะเปนคนที่สังคม

ปรารถนา 
ปญหานอยใหญเกิดแกชาติบานเมืองเราก็ดี เกิดแกโลกก็ดี มูลเหตุมาจากคนที่มีสภาพ

ใจขุนมัวทั้งสิ้น 
ดังนั้น สํานักใดที่มีแตการศึกษาปริยัติธรรมเพียงอยางเดียว ยอมแสดงวา จัดการศึกษา

ไมครบองคตามคติทางพระศาสนา คนของเราจะเจริญแตความรู แตขาดการเจริญทางใจ สงผลให
คนของเราทํากรรมบาปอยูดี และเมื่อมีการทํากรรมชั่วเกิดขึ้น จะสงผลกระทบตอสังคมทันที      
คือสังคมจะมีแตความทุกขรอน แมเราไมไดทํา แตเราก็พลอยไดทุกขไปกับเขาดวย เหมือน            
ตีวัวกระทบคราด หยิกเล็บแลวเจ็บเนื้อ ถึงเราจะจัดปริยัติธรรมไดดีปานใด หากไมจัด
การศึกษาวิปสสนา เราก็ตกอยูใน “ความประมาท” อยูดี ไมวานักปราชญไหน ทานจะวาเรา
ประมาททั้งนั้น 

คร้ันเราไดโตวาขาดตาํรา ขาดครู พูดได แตฟงไมข้ึน เพราะเราทราบทั่วกันวา วัดปากน้ํา
ภาษีเจริญใหบริการทุกอยาง หากขาดตําราขอไปได หากสงคนไปเรียน ปญหาขาดครูสอนก็จะ
หมดไป 



 ๕๑

เหตุใดหลวงพอจึงทุมเทชีวิต 
ใหแกงานคนควาวิปสสนาอยางอุกฤษฏ 

 
วันหนึ่ง หลวงพอใชเวลาจําวัดเพียง ๒ ชั่วโมงเทานั้น นอกนั้นใชเวลาสวนใหญคนควา

วิชาวิปสสนา ตามหลักการแพทย รางกายตองมีเวลาพักผอนคือ นอนหลับอยางนอยวันละ           
๘ ชั่วโมง แมหลวงพอจะมีสภาพใจวิเวก เหมาะแกการเจริญธรรมภาวนา เกิดความสุขทางใจปานใด 
แตรางกายทนไมไหว การฝกภาวนาสมัยที่หลวงพอมีสมณศักดิ์เปนพระครูสมณธรรมสมาทาน 
พระสงฆที่เรียนกับหลวงพอนั่งกัมมัฏฐานถึงวันละ ๖ ชั่วโมงรวดเดียวติดตอกัน นี่คือขอเท็จจริงที่
เราคนควาได สมาชิกที่มาศึกษาบางสวนเกิดการเมื่อยขบ ทนไมไหวก็มี การที่หลวงพอทุมเท
รางกายเพื่อการนั่งภาวนานานๆ และพักผอนนอย เปนเหตุหนึ่งที่รางกายทนไมไหว ในที่สุดหลวงพอ
ก็ปวยไขและมรณภาพเร็วเกินไป 

หลวงพอใหเหตุผลวา ชีวิตของเราไมพอแกการคนควาธรรมปฏิบัติ หากเราคนควา
ยอหยอนไมวาจะดวยเหตุใด ยอมยากแกการเขาถึงความรูอันยิ่งนั้น  เพราะขอบขายของวิชา
ธรรมกายกวางไพศาลและละเอียดยิ่งนัก หากไมเอาชีวิตเปนเดิมพันเราจะไมไดอะไรเลย    
ชีวิตของเราขาดผลงานอันประเสริฐ ผลงานอันประเสริฐตามความหมายของหลวงพอก็คือ วิธีทํา
ใจใหใสนั้นคืออยางไร เพราะคําสอนมีอยูแลววา สจิตฺตปริโยทปนํ ซึ่งแปลวา การทําใจใหใส   
หากเราไมรูวิธีการของพระศาสดาในเรื่องนี้ จะสงผลใหสภาพใจคนต่ํา เมื่อสภาพใจต่ําเพียงอยางเดียว 
ยอมทําบาปไมทํากุศล ปดทางมรรคผลนิพพานอยางสิ้นเชิง ก็แปลวาธรรมภาคกิเลสมีอานุภาพ  
แกกลา เหตุนี้เอง จําตองคนควาวิชาธรรมกายใหรุดหนา เพราะธรรมกายคือพระศาสดา และ   
พระศาสดาคือธรรมกาย เมื่อเราคนพบธรรมกายแลว งานสะสางธาตุธรรมจะเริ่มทันที งานสะสาง
ธาตุธรรมของหลวงพอคือปราบมารนั่นเอง 

กลาวถึงงานปราบมารของหลวงพอ หลวงพอทานระดมสรรพกําลังทุกสถาน ตั้งเปนเวร
ถึง ๖ เวรๆ ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดวันตลอดคืนไมหยุดเลย พลรบเวรบางเวร ๒๐ คน บางเวรนอยกวานั้น 
ขณะที่หลวงพอฉันอาหารหรือทําวัตรเย็นทําวัตรเชา เวรเขาเดินวิชาไปเรื่อยไมหยุด พอหลวงพอ
เสร็จภารกิจเหลานั้น จะมาซักถามผลงานของเวรที่กําลังเดินวิชาอยูทันที วาขณะนี้ไดความรูอะไร 
และจะทําประการใดตอไป หลวงพอทานจะตรวจสอบทางญาณทัสสนะทันที หลวงปูชั้ว โอภาโส 
เลาวาหลวงพอกวดขันวิชาปราบมารแบบหามรุงหามค่ําเปนเวลากวา ๓๐ ป 

นี่คือผลงานอันประเสริฐ เปนอภินิหารของหลวงพอที่สามารถทําได พลรบมีทั้ง
พระสงฆ สามเณร อุบาสิกา และคฤหัสถ สามารถปกครองใหศิษยทั้งหลายเขาเวรโดยไมมีใครขาด
หนาที่ ติดตอเปนเวลา ๓๐ ปกวา ตั้งแตตนจนถึงวันที่หลวงพอมรณภาพ นี่คืออภินิหาร 



 ๕๒

ภาพถายของหลวงพอมีความจําเปนแกบานเรือน 
 
เหตุใดจึงมีความเชื่อวาภาพถายของหลวงพอ มีความจําเปนแกบานเรือน ไมวาจะไปที่ใด 

เห็นมีภาพถายของหลวงพอประดิษฐานไวในที่สูงเกือบทุกบาน ถามดูไดความวา ข้ึนบานใหมหาก
ไมมีภาพถาย หลวงพอก็แปลวา ขาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางรายบอกวา หลวงพอสําเร็จธรรมชั้นสูง มีไว
บูชาแลวเกิดมงคล และไดฟงหลายแบบหลายอยาง 

เร่ืองภาพถายของหลวงพอนั้น ทางวัดไดนํามาจําหนายแกประชาชนนานมาแลว เดี๋ยวนี้
ทราบวาทํามาเทาไรก็ไมพอแกความตองการ 

ยุคหลังนี้ เกิดมีการนิยมกันขึ้นในหมูนักเลนพระเครื่องหรือที่เราเรียกวาเซียนพระ 
ภาพถายหลวงพอไมวาอิริยาบถใด หากมีลายเซ็นของหลวงพอ จะมีราคาสูง บางแหงถือวาภาพที่
มีสมณศักดิ์เปนพระภาวนาโกศลเถรมีราคาแพง หากมีรายเซ็นดวย ราคาจะแพงขึ้นไปอีก และใน
บางแหงถือวาลอกเก็ตตอนที่มีสมณศักดิ์เปนพระราชมงคลมุนี มีราคาแพงกวาภาพใด ๆ 

เมื่อเกิดความนิยมขึ้น การปลอมแปลงภาพเกิดตามมาทันที ดูไมออกวาเปนภาพดั้งเดิม
เชนนั้น หรือถายขึ้นทีหลัง เพราะการถายทําภาพยุควิทยาศาสตรเจริญ สายตาอยางเราดูเทาไรก็
บอกไมไดวาของเดิมหรือทําขึ้นภายหลัง 

เมื่อคร้ังที่อุบาสิกาถนอม อาสไวย (ศิษยเอกวิชาธรรมกายของหลวงพอ) ปวย ถึงกับ    
เขาโรงพยาบาลจังหวัดอางทอง  ทานยังตองนําภาพถายของหลวงพอไปต้ังไวที่หัวนอน               
มือธรรมกายระดับอุบาสิกาถนอม ยังถึงกับขนาดนั้น แลวมือระดับอยางเราจะอยางไร แตนั้นมา
ขาพเจารวบรวมภาพถายหลวงพอ โดยมาขอจากทานเจาคุณภาวนาฯ บาง หาจากที่อ่ืนบางแต   
หายากเหลือเกิน เพราะเขาหวงของเขา หาที่ไหนไมได จําเปนตองถายจากหนังสือพิมพ เขามา
เรียนภาวนา เขาก็จะบูชาหลวงพอ ถือวาหลวงพอเปนบรมครู 

ครอบครัวของขาพเจาและญาติบานนอกที่จังหวัดสุพรรณบุรีถือปฏิบัติตรงกันหมด     
กอนออกจากบานตองไปไหวหลวงพอกอน และเมื่อกลับบานก็ตองไหวอีกครั้ง บางคนเดินทางไป
ทํางานแลว ยังไมทันถึงที่ทํางานรีบกลับมาบาน ถามวากลับมาทําไม เขาตอบวาลืมพระของขวัญ 
นึกไดตามทาง จึงตองกลับมาเอาพระของขวัญ ติดตัวไป จะทํางานเลยก็ไดแตไมสบายใจ      
เหมือนขาดอะไรไป อยางเดินทางไกลหนอยไมเปนไร เมื่อไดพระของขวัญติดตัวแลว คราวนี้จะ
อยางไรตอไปไมวาทั้งนั้น 

ตามที่กําหนดประเด็นวา หลวงพออยูที่ไหนแลวทําอะไรที่นั้นบาง บัดนี้ถือวากลาวจบแลว 
คําถาม ถามตอไปวา หลวงพอมีอภินิหารอยางไร คําตอบก็คือ ผลงานตามที่กลาวนั้น 

คือ อภินิหารสวนหนึ่ง อภินิหารประการอื่นจะกลาวตอไปนี้ 



 ๕๓

คุณสมบัติสวนตัวของหลวงพอ 
 
หลวงพอลายมือสวย เปนพรสวรรคของหลวงพอ หลวงพอเซ็นชื่อกํากับรูปถายให        

แกศิษย จะเห็นวาลายมือสวย เกิดความรูสึกวามีชีวิตชีวา แตตอนที่หลวงพอเลื่อนสมณศักดิ์เปน
พระมงคลเทพมุนี ลายมือชักไมสวยแลว เพราะอายุมากนั่นเอง 

หลวงพอมีน้ําเสียงคมและมีอํานาจ เพราะเสียงดีมีอํานาจนี้เอง ชวนใหนาฟง เวลาเทศน
ไมตองเกณฑกัน เพราะอยากฟงหลวงพอพูด น้ําเสียงของหลวงพอทําใหเรามีมานะอดทน สมัยที่
ขาพเจามาฝกเรียนวิชาธรรมกาย ฝกกี่ปก็ไมไดความ กลาขึ้นมาอยางไรไมทราบ เขาไปลาหลวงพอ 
กราบนมัสการหลวงพอวา “หลวงพอครับ ผมลาหลวงพอแลว วิชาหลวงพอ เรียนเทาไรไมเห็น    
วันนี้มากราบลา”  

หลวงพอรับส่ังวา “ขึ้นชื่อวาของดี ยากทั้งนั้น ไมมีใครไดอะไรโดยไมทําความเพียร 
หลวงพอเรียนถึงกับสละชีวิต จึงไดเห็นธรรม เธอจงไปทําความเพียรใหม ตองทําเปน  
ตองทําได” เสียงนี้กองในหูเราแตวันนั้นจวบจนวันนี้ ขาพเจาเรียนวิชาธรรมกายไมเลิก คิดจะเลิก
เรียนหลายครั้ง แตนึกอายหลวงพอ ทานสั่งไวแลววา เราตองทําเปน ตองทําได 

หลวงพอมีวาทศิลปในการเทศน นอกจากจะสันทัดบาลีแลว วิธีขยายความ และการสรุป
เนื้อหาสาระ แลวตบทายวิชา ๑๘ กาย บางคราวราเริงในธรรม มีเสียงหัวเราะในลําคอเสียดวย   
พอบอก “มาติกา” หรือกระทูหรือปุณณียบท แลวลงทายดวย “ติ” แลว หลวงพอจะเริ่มกลาว 
ตอไปนี้อาตมาภาพจะคลี่ความเปนสยามภาษา....ยกศัพทข้ึนอธิบายทีละศัพท เสร็จแลว สรุป
ความบาลีเปนภาษาไทย จากนั้นโยงเขาเรื่อง ลําดับเร่ืองไปจนจบ ไมเคยหลงประเด็น ปกติเมื่อ    
พูดอะไรที่ชอบแลวมักติดลมเรื่อยไปจนลืมประเด็น รับประกันไดวาหลวงพอ ไมเคยหลงประเด็น     
เขาหาประเด็นแลวสรุปอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นโยงเรื่องเขาหาภาคปฏิบัติ คือโยงเขาหาวิชา ๑๘ กาย
ของหลวงพอ ไมรูหลวงพอทําไดอยางไร เหตุใดโยงมาเขาวิชา ๑๘ กายไดทุกทีไป หลวงพอมีลีลา
การเทศนอยางนี้ ถูกใจพระทิพยปริญญายิ่งนัก เพราะพระทิพยปริญญา เปนเปรียญ ๖ ประโยค 
เคยเปนนักเทศนมาเหมือนกัน โบราณมีคําพังเพยวา นักเลงเกายอมไมหาญราญนักเลง บัดนี้ 
นักเลงกับนักเลงมาเจอกัน คือ นักเทศนกับอดีตนักเทศนมาเจอกัน คุณพระฯ ยอมรับวาหลวงพอมี
ฝมือในทุกดาน ถวายความเคารพแกหลวงพอ และเปนปากเสียงแทนหลวงพอดวย ใครจะมากลาว
สูงต่ําอะไรแกหลวงพอไมไดก็แลวกัน คุณพระฯ ไมยอม 



 ๕๔

หลวงพอเปนบุรุษผูมีความเพียร พวกเรากันเองอาจไมคิดอะไร แตบัณฑิตอยางพระทิพย
ปริญญา มารูเห็นวาหลวงพอเครงวินัยยิ่งนัก อีกทั้งทําวิชาภาวนาตลอดวันตลอดคืน วันหนึ่งหลวง
พอจําวัดเพียง ๒ ชั่วโมงตามที่อุบาสิกาถนอม อาสไวย เลาใหฟง หลักการแพทยบอกวาวันหนึ่ง       
เราตองนอนอยางนอย ๘ ชั่วโมง รางกายจึงจะอยูได แตหลวงพอนอนเพียงวันละ ๒ ชั่วโมง      
สรางความประหลาดใจใหแกพระทิพยปริญญายิ่งนัก คุณพระฯ ไดศึกษาตอไปวา เหตุใดหลวงพอ
จึงทําภาวนาตลอดวันตลอดคืน ก็ทราบวา หลวงพอทํางานใหญ คือ คุมวิชาธรรมกายชั้นสูงใหแก
ศิษย แบงเปนเวรได ๖ ชุดๆ ๓ ชั่วโมง งานใหญที่วานั้นคือ ปราบมาร  มารนั้นคือ ธรรมกายดํา หรือ
ที่เราเรียกวาทุกขและสมุทัย หรือที่เราเรียกวา ตัณหา อุปาทาน หรือที่เรียกวา อวิชชา ไดรูเห็นหลวง
พอใชวิชาธรรมกายแกสงคราม เพราะขณะนั้นเกิดสงครามโลก ญี่ปุนเขาเมืองไทย ถาญี่ปุนไมยอม
แพ กรุงเทพฯ จะเปนทะเลเพลิง คุณพระฯ เปนผูรูเห็นงานสําคัญนี้ จึงเคารพหลวงพอมีคุณแก
บานเมือง แตไมมีใครรู รูกันเฉพาะศิษยหลวงพอที่เปนธรรมกายชั้นสูงเทานั้น 

หลวงพอเปนนักเสียสละ ไมมีอะไรเปนของตนเอง ไดอะไรมาทั้งหมดถวายวัดทั้งหมด 
เขาโรงครัวทั้งหมด ไมเคยเห็นหลวงพอหยิบเงินเลย เห็นแตใบปวารณา เวลาใครถวายเงิน         
เขาถวายเปนใบปวารณา โยมประยูร ไวยาวัจกรวัดเลาวา หลวงพอเปนหนี้วัด เวลาญาติโยมบาน
นอกมาเยี่ยม หลวงพอยืมเงินวัดไปให หากหลวงพอไดกัณฑเทศน จะใชหนี้ทันที แถมใหดอกเบี้ย
ดวย โยมประยูรเลาตลกๆ ตอไปวา ผมอยากใหหลวงพอยืมเงินอีก ถามวาทําไมจึงเปนอยางนั้น ยิ่ง
ยืมวัดก็ยิ่งรวย เพราะหลวงพอใหดอกเบี้ยเกินเงินตนทุกครั้ง 

โยมประยูร สุนทารา ศรัทธาในหลวงพอ จึงมารับใชหลวงพอ เปนไวยาวัจกรใหแกวัด
ติดตามปฏิบัติหลวงพอ เห็นหลวงพอที่ไหนก็เห็นโยมประยูรที่นั่น โยมประยูรชอบใจผม คงจะเห็น
วาผมเปนขาราชการ ตอนนั้นผมเปนชั้นตรีแลว ทุกคราวที่ไปหาหลวงพอ โยมประยูรจะใหโอกาส
แกผมเปนอยางดี ชวงเวลาที่หลวงพอปวย โยมประยูรทํางานหนักกวาหลวงพอจะนอน กวาจะ
แปรงฟน ฉันยาที่หมอสั่ง ดูวาโยมประยูรเหนื่อยเหลือเกิน ตอนที่หลวงพอไมปวย โยมประยูรก็คุย
กับหลวงพอ แนนอนโยมประยูรตองไดฟงเรื่องดีๆ ผมไมมีโอกาสสนทนากับโยมประยูรเลย        
เปนเพราะไมวาง จะตองรับใชหลวงพอใกลชิดนั่นเอง ผิดกับลุงเปลงผูเปนศิษยคนโปรดของ    
หลวงพอ ลุงเปลงทํางานกับฝร่ัง มีรายไดสูง ลุงเปลงผูนี้ชอบใจผมมาก ทุกครั้งที่พบกัน มักจะมี
เร่ืองของหลวงพอเลาใหฟง แลวจะเขียนใหทราบในโอกาสตอไป 

 
 
 



 ๕๕

คติธรรมของหลวงพอวัดปากน้ําไมเหมือนใคร 
 
เราเคยเห็นคติธรรมของใครๆ มามากแลว เราเคยเห็นคติของนักปราชญมามากแลว     

แตพอเรามาศึกษาชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา เห็นคติการดําเนินชีวิตของทานแลว ไมเหมือนใครเลย 
 

หลวงพอทานมีคติวา 
 

เกิดมา วาจะมาหาแกว พบแลวไมกํา จะเกิดมาทําอะไร 
สิ่งที่อยากเขาก็หลอก สิ่งที่หยอกเขากล็วง ทําใหจติเปนหวงเปนใย 
เลิกอยาก ลาหยอก รบีออกจากกาม เดินตามขันธสามเรื่อยไป 

เสร็จกิจสบิหก ไมตกกันดาร เรยีกวานพิพานก็ได 
 

ผลงานหลังจากหลวงพอมรณภาพไปแลว 
 
เราจําไดวา หลวงพอมรณภาพมาตั้งแตป ๒๕๐๒ ปนี้เปนป ๒๕๓๙ ก็แปลวา หลวงพอ

มรณภาพไปแลว ๓๗ ป เรามาเรียนกันวา ผลงานระหวางที่หลวงพอมีชีวิตอยูกับผลงานที่หลวงพอ
มรณภาพไปแลว อยางไหนจะมีภาษีกวากัน หรือพูดอีกนัยหนึ่งวา หลวงพอภาคพื้นดินกับหลวงพอ
ภาคสวรรค มีผลงานตางกันอยางไร 

หากทานไดมีโอกาสไปนมัสการศพหลวงพอที่วัดปากน้ํา จะทราบทันทีวา ผลงานภาค
สวรรคเหนือผลงานภาคพื้นดินเปนไหนๆ เราจะเห็นภาพรวมวา ผลงานที่ปรากฏใหเห็น สมัยหลวงพอ
มีชีวิตอยู กับสมัยที่ศพหลวงพอนอนนิ่งอยูในโลงนั้น ผลงานสมัยหลวงพอมรณภาพไปแลว          
มีมากกวาสมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยูในทุกดาน ก็แปลวา ศพหลวงพอมีอภินิหาร 

ครับถูกตองแลว ศพหลวงพอมีอภินิหารจริงๆ 
เร่ืองศพหลวงพอมีฤทธิ์นั้น สมัยที่ขาพเจายังเขาวัดอยูนั้นไดรูจักหลวงตาแพ ขณะนั้น

หลวงตาแพยังอยูที่วัดปากน้ํา หลวงตาเลาใหฟงวา ยุคหลังที่หลวงพอยังปวยนอยๆ หลวงตา      
ทําหนาที่ปฏิบัติ หากหลวงพอปวดเมื่อย หลวงตาจะบีบนวดให หลวงพอทานเปรยไววา “หลวงตา 
ถาหลวงพอตายแลวอยาเผา ศพมีฤทธิ์เลี้ยงพระได” หลวงตาเลาใหฟงอยางนี้ 

บัดนี้ ศพหลวงพอแสดงอภินิหาร เปนจริง ตามที่หลวงตาเลา 
 
 



 ๕๖

เรามาพิจารณาการอธิษฐานใจ 
การปฏิบัติกัมมัฏฐานขั้นอุกฤษฏของหลวงพอ 

 
เราทราบแลววา หลวงพอบรรลุธรรมที่วัดบางคูเวียง คลองบางกอกนอย จังหวัดนนทบุรี 
“ถานั่งลงไปครั้งนี้ ไมเห็นธรรมที่พระพุทธเจาตองการ เปนอันไมลุกจากที่นี้จนหมดชีวิต”  
แสดงถึงวา หลวงพอเด็ดเดี่ยว กลาเอาชีวิตเขาแลกกับวิปสสนาธุระ แลวหลวงพอก็บรรลุ 

“ธรรมกาย” ตามที่เราทราบแลว ความรูวาดวย “ธรรมกาย”  นี้คือ ธรรมที่พระพุทธเจาตองการ 
ไมใชความรูอยางอื่น 

หลวงพอคงจะเคยฝกอานาปานัสสติ คือการกําหนดลมหายใจเขาออก อาจารยกอนๆ    
ก็สอนวาใหพิจารณาลมหายใจเขาออก หายใจเขาก็ใหรูวาหายใจเขา หายใจออกก็ใหรูวาหายใจออก 
ใจของเราก็เลยวิ่งเขาวิ่งออก ไมนิ่งที่ศูนยกลางกาย ก็ไมไดอะไร เพียงแตเกิดอารมณสบายใจ     
เร่ืองก็มีเทานี้เอง 

แตวาการบําเพ็ญคราวนี้ หาเปนเชนนั้นไม จะโดยวาสนาบารมีหรืออยางไรก็ไมทราบ    
พอลมหายใจเขากับลมหายใจออกเทากันเมื่อไร จะเห็นดวงธรรมแวบหนึ่ง แตพอใจมาประหวัด   
ลมหายใจเขาอีกครั้งเดียว ดวงนั้นจะหาย หลวงพอโชคดีตรงที่เห็นดวงธรรมแลว นิ่งอยูกับ         
ดวงธรรมนั้น แลวไมสงใจมารับลมหายใจอีกเลย จึงนิ่งกับดวงธรรมนั้นจนในที่สุดเห็น “ธรรมกาย”  

เหตุผลที่กลาวเชนนี้ เพราะสมัยนั้นไมมีใครฝกแบบตั้งใจที่ศูนยกลางกาย มีแตพิจารณา
ลมกันทั้งนั้น จึงมาจับหลักวา ที่เห็นธรรมกายนั้น เพราะตั้งใจที่ศูนยกลางกาย เราจะเห็นวา 
ความรูเราเพี้ยนไปเพียงนิดเดียวเทานั้น   สงผลใหการปฏิบัติของเราลมเหลวไป        
เปนชาติๆ  ความจริงเรื่องอานาปานัสสติ พระศาสดาก็ทรงสอน แตมาหลังๆ เพี้ยนกันไปอยางไร
ไมทราบ ทําใหเร่ืองของพระรัตนตรัยหรือธรรมกายสูญไป หลวงพอวัดปากน้ํามาคนควาไดคราวนี้ 
ตองนับวาเปนโชคของพระศาสนาอยางแท เพราะการที่เราไมรูจักพระรัตนตรัย ไมเขาใจวา
ธรรมกาย หมายเอาอะไร การเขาถึงพระรัตนตรัยนั้นมีวิธีทําอยางไร เมื่อไมทราบเชนนี้ การทําให
แจงซึ่งนิพพานก็เปนอันลมเหลว แมเราจะตั้งใจดีอยางไร แมเราจะทําความเพียรอยางไร แมเราจะ
ทุมเทอะไรทั้งหลาย เปนอันลมเหลวทั้งนั้น รูสึกเปนหนี้บุญคุณหลวงพอวัดปากน้ํา ถาหลวงพอ
ไมแจงแสดงชี้แนวการเดินใจ เราก็ไมรูจักพระรัตนตรัยอยูดี เราเกิดมาเพื่อตายอยางเดียว 
โดยไมไดเห็นธรรมของพระศาสดาเลย เสียประโยชนอันพึงมีพึงได อยางนาเสียดาย 

 
 



 ๕๗

การอธิษฐานสําคัญอีกตอนหนึ่ง 
คือรับเปนทนายศาสนาตลอดชีวิต 

 
หลวงพอไดอธิษฐานออนวอนตอพระศาสดาวา  “ขอพระองคไดทรงกรุณาโปรด

ขาพระพุทธเจา ทรงประทานธรรมที่พระองคไดทรงตรัสรู อยางนอยที่สุดและงายที่สุดที่พระองค
ทรงไดรูแลว แดขาพระพุทธเจา ถาขาพระพุทธเจารูธรรมของพระองคแลวเปนโทษแกพระศาสนา
ของพระองค ขอพระองคอยาทรงพระราชทานเลย ถาเปนคุณคาแกศาสนาของพระองคแลว        
ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแดขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจารับเปนทนาย
ศาสนาในศาสนาของพระองคจนตลอดชีวิต”  

คําวา “ทนายศาสนา” หมายความวา แกปญหาในธุระ ๒ อยางของพระศาสนา คือคันถธุระ
และวิปสสนาธุระ คือ พระศาสนามีกิจกรรมที่ตองศึกษา ๒ ประการ ประการแรกคือ ศึกษา     
ปริยัติธรรมแยกเปน แผนกนักธรรมและแผนกบาลี ประการที่สองคือ การศึกษาวิปสสนาธุระ        
ซึ่งไดแก สมถกัมมัฏฐาน และวิปสสนากัมมัฏฐาน 

หลวงพอทานจะรับภาระหนาที่จัดการและบํารุงรักษาการศึกษาปริยัติธรรมและวิปสสนาให 
หากหลวงพอไดเห็นธรรมตามที่พระศาสดาทรงตองการ คือ ศาสนาของพระพุทธองคไมวาจะอยูที่ใด 
หลวงพอวัดปากน้ําจะรับอุปถัมภค้ําจุนไปตลอดชีวิตของหลวงพอ 

 
ผลงานของหลวงพอสมัยหลวงพอมีชีวิตอยู 

 
คงมีผลงานแกวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ เทานั้น ตามที่กลาวมาแลวนั้น ยังไมกระจายไป     

ทั่วประเทศ และในตางประเทศที่มีวัดไทย ผลงานของหลวงพอไปถึงแลวหรือยัง 
เราทั้งหลาย อยากทราบวาในตางแดนนั้น บารมีหลวงพอแผไปถึงแลวหรือยัง 
ขณะนี้เราทราบวา วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ เปนเมืองสวรรค มองไปทางไหน เห็นแต

เสนาสนะสวยงามทั้งนั้น ชาวตางประเทศที่ไปทัศนศึกษาทางเรือ เมื่อผานหนาวัดปากน้ํา จะหยุด
ครูหนึ่งเพื่อถายรูปวัด ที่ดินของวัดไมพอใช ไมพอแกการพัฒนา หากเรามายืนดูหนาวัด มองไปรอบๆ 
ตัวเรา ประมาณราคากอสรางเลนๆ คงไมต่ํากวา ๕๐๐ ลาน จํานวนพระเณรยังมากเหมือนเดิม 

การศึกษาดานปริยัติธรรมและวิปสสนาธุระของวัด ไมตองกลาวถึงอีกแลว เพราะกิจการ
ทุกอยางเจริญและกาวหนา และกาวหนาตอไปไมหยุดยั้ง 

 



 ๕๘

หลวงพอวัดปากน้ําในตางแดน 
 
ความจริงถาพูดถึงหลวงพอวัดปากน้ําในตางแดน ตองพิจารณากันวา “เกินเปาหมาย” 

ของหลวงพอ เพราะหลวงพอทานอธิษฐานเพียงวา “เปนทนายศาสนาไปตลอดชีวิต” บัดนี้หลวงพอ
มรณภาพไปแลว ๓๗ ป เหตุใดหลวงพอตองมารับผิดชอบอยูอีก ตามคําอธิษฐานของหลวงพอนั้น 
ขอรับใชเพียงมีชีวิตอยู เมื่อตายไปแลวก็นาจะหมดความรับผิดชอบ 

เมื่อพิจารณาดูแลวจะพบวา  ศพของหลวงพอยังอยู  ซ่ึงประดิษฐานอยูที่            
วัดปากน้ํา ภารกิจจึงตกอยูแกศพของหลวงพอ ศพของหลวงพอจะตองรับผิดชอบตอไป 

เมื่อเปนเชนนี้ เราก็ตองกลับมาพิจารณาวา “ผลงานของศพหลวงพอวัดปากน้ํา”         
กันตอไป วาตั้งแตหลวงพอตายไปแลวนั้น ศพของหลวงพอสืบตองานธุระของศาสนา ๒ ประการ
อยางไรบาง 

 
สงเสริมปริยัติธรรมและวิปสสนาธุระทั่วประเทศ 

 
นั่นคือ วัดปากน้ําไดมอบทุนการศึกษาแผนกบาลีใหแกวัดตางๆ ทุกจังหวัด วัดละ 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ในชั้นตน เลือกจังหวัดละ ๑ วัด บัดนี้เขาใจวาเกือบครบทุกสํานักเรียนบาลีแลว 
ถึงไมทั่วก็เกือบทั่ว หากไมทั่วถึงก็คงจะทั่วถึงในโอกาสตอไป ทราบวาปหนึ่ง วัดปากน้ํามอบทุนเพื่อ
การนี้ในนามหลวงพอไมต่ํากวาปละ ๑๐ ลานหรือมากกวานั้น 

ผลงานดานวิปสสนา ก็คือ ทางวัดไดถวายหนังสือ “คูมือสมภาร” แกวัดตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ หนังสือคูมือสมภารนั้น เปนเทศนอยางยอของหลวงพอ บอกวิธีพัฒนาใจตั้งแตตนจน
เขาถึงธรรมกาย ทั้งนี้ก็เพื่อวัดตาง ๆ จะไดศึกษาวิปสสนาธุระกันตอไป 

 
 
 
 
 
 



 ๕๙

วิปสสนาธุระในตางแดนของหลวงพอ 
 
อาจารยตรีธา เนียมขํา นายกสมาคมศิษยหลวงพอวัดปากน้ํา เลาใหฟงวาปหนึ่งทางวัด

จะตองประกอบพิธีหลอรูปเหมือนของหลวงพอใหแกวัดตางๆ ที่ขอมา แมแตตางประเทศก็          
ขอมาดวย เมื่อถึงวันสําคัญทางศาสนา ทางวัดไดจัดประกอบพิธีหลอรูปเหมือนหลวงพอเทา      
องคจริง ตามจํานวนที่ขอ ในการนี้ผูขอจะตองมารวมในพิธีเททองดวย คร้ันหลอเสร็จแลว นายชางหลอ
แตงรูปหลอเสร็จแลว ทางวัดจะนัดหมายใหผูขอ มารับที่วัดปากน้ํา 

กลาวถึงพิธีอัญเชิญรูปหลอหลวงพอ กระทําไมเหมือนกัน บางสํานักจัดร้ิวขบวน ตั้งแถว
จากวัดปากน้ําเดินทางกลับจังหวัดของตน พอเขาเขตจังหวัดนั้น เขามีพิธีแหโดยจัดกลองยาว     
แตรวง ผานตามจุดสําคัญของจังหวัดนั้น ประชาชนถวายดอกไมไปเร่ือยตลอดทาง เสร็จแลว
อัญเชิญรูปหลอหลวงพอเขาประจําวัด บางแหงจัดมโหฬารกวานั้น 

รายของทานเจาคุณพระราชสาครมุนี เจาคณะจังหวัดสมุทรสาคร ทําไดดีมาก ขาพเจา   
รูเห็นดวย ทําดวยศรัทธา ทําดวยความเคารพ ทําดวยการถวายเกียรติแกหลวงพอ เห็นผลทันตา 
พระเดชพระคุณเลื่อนเปนพระราชาคณะชั้นราช แถมวัดยังถูกยกฐานะเปนวัดหลวงเขาอีก สํานัก
วิปสสนาสัมมาอะระหังดําเนินไป ยังแถมเงินเดินคลองตัวเสียดวย อยางนี้ก็ตองวาทานเจาคุณราช
สาครมุนีดวงดี ไมใชดวงดีแคนั้น ทานเจาคุณสอนสัมมาอะระหังเกงเหลือเกิน ไมเกงสอนอยางเดียว 
เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงถึงเกจิอาจารยทีเดียว 

อาจารยตรีธา เนียมขํา เลาวา รูปหลอของหลวงพอมีในที่ตางแดนมากขึ้นทุกที อาทิเชน 
ศรีลังกา ญี่ปุน สิงคโปร มาเลเซีย ปนัง ฮองกงฯ การบริการแกตางประเทศดานการเคลื่อนยาย      
ไมสะดวก ทางวัดกําลังหาวิธีอยู ทําอยางไรจึงจะจัดใหแกประเทศตางๆ ได เพราะการสงวัตถุหนักๆ 
อยางนี้ไมใชทํางาย อาจารยตรีธา เนียมขํา อยากจะใหใครทั้งหลายสมประสงค หากใครตองการ
อะไรของหลวงพอ ไมขัดของทั้งนั้น เพราะทานเปนนายกสมาคมศิษยหลวงพอวัดปากน้ํา จะตอง
ชวยวัดปากน้ําในทุกเรื่อง ตามวัตถุประสงคของสมาคม 

อภินิหารของหลวงพอวัดปากน้ํา เขียนเทาไรก็ไมจบ เทาที่กลาวมานี้ยังไมครบถวน 
เกรงวาขนาดหนังสือจะโตไป อยากจบเพียงแคนี้ คราวหนาคอยวากันใหม 
ยังไมทันพิมพก็มีหลายทานมาอานมาออกความเห็น ใหเขียนเรื่อง “หลวงพอวัดปากน้ํา

ภาคสวรรค” บางทานบอกวาใหเขียน “เกร็ดและควันหลงของหลวงพอตามที่ไดยินมา” บางราย
โดงไปถึงวาใหเขียน “หลวงพอวัดปากน้ําในตางประเทศ” ผมยังไมไดไปตางประเทศ จะเขียนได
อยางไร พูดราวกับวาผูเขียนมีเงินมาก นึกอยากจะไปไหนก็ได นึกจะไปตางประเทศเวลาใดก็ได 
กระนั้นหรือ 



 ๖๐

อภินิหารของหลวงพอเปนอัศจรรยนั้นเกิดจากอะไร 
 
เร่ืองนี้ทานผูศึกษาอยากทราบ และอยากทราบมากๆ ดวย หากเราศึกษาโดยรอบดาน 

เราทราบตรงกันวา หลวงพอทุมเทใหกับการคนควาวิชาธรรมกายจนตลอดชีวิต ถึงกับระยะหลังๆ 
ไมรับกิจนิมนตเลย วันหนึ่งคืนหนึ่งหลวงพอขอเวลาจําวัดเพียง ๒ ชั่วโมงเทานั้น วิชาธรรมกายก็คือ
วิชาวาดวยพระรัตนตรัย เพราะธรรมกายคือตถาคตและตถาคตคือธรรมกาย วิชาธรรมกายชั้นสูง
หลวงพอทานเรียกวิชาปราบมาร มารคือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน และมารคือทุกขและสมุทัย      
มาร คือ สงคราม ขาวยากหมากแพง ฝนแลงเหี้ยนเตียน และฯลฯ หลวงพอทานทําวิชากําจัด      
ส่ิงเหลานั้น โดยศิษยของทานศึกษาไปดวย และทําวิชาปราบมารไปดวย หลวงพอเปนผูอํานวยการ
ทางวิชา จัดเปนเวรถึง ๖ เวรๆ ละ ๓ ชั่วโมง คนควาตลอดวันตลอดคืน จนถึงวาระสุดทายของชีวิต
หลวงพอ นี่คือขอมูลที่เราศึกษาได อานิสงสแหงวิชาธรรมกายของหลวงพอนี้เอง คือ 
อภินิหาร แมแตศพของหลวงพอยังมีอภินิหาร ขณะนี้ทราบวารับเปนเจาภาพสรางหอสมุดใหแก
พุทธมณฑลเปนเงิน ๑๕๐ ลาน พอขาวนี้แพรออกไป ตางก็วาศพหลวงพอวัดปากน้ําแสดงอภนิหิาร
อีกแลว เราจะวา อยางไร เพราะเราก็เห็นกันซึ่งๆ หนาดวยกัน วันหนึ่งๆ มีประชาชนไปนมัสการศพ
ที่วัดปากน้ําไมขาดระยะ บางวันก็มีชาวตางประเทศไปไหว 

หากเปนวันเสารอาทิตย ควรไปแตเชา เพราะตองพบปญหาคนแนน ผูเขียนเคยพา     
รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรีไปไหว ออกจากจันทบุรีเวลา ตี ๔ รถยนตวิ่งไมหยุดเลย ไปถึง            
วัดปากน้ํา ๗ โมงเชา มัวแตไปคุยกับคนโนน คนนี้ เชื่อวายังเชาอยู ไมมีปญหาคนแนน ไหวเสร็จก็
จะรีบกลับ ที่ไหนได เราคาดการณผิด คนแนนเสียแลว รองเจาคณะจังหวัดอยากนั่งทําภาวนาครูหนึ่ง 
พอจะไปนั่งตรงโนนคนก็แนนเสียแลว กลับมาทางนี้ คนมาแนนทางนี้อีก เลยหัวเสีย ไมทราบวาได
บุญหรือเปลา เพราะอารมณเสียนั่นเอง เพราะเราเดินทางมาแตไกล ไดแตไหว แตไมไดทําภาวนา
สัมมาอะระหังถวาย เพราะนัดกันวาตองทําภาวนาถวายศพหลวงพอ เร่ืองที่เราอธิษฐานขอตอ    
ศพหลวงพอจึงจะสําเร็จ คร้ันไมทําภาวนา อารมณชักจะเสีย เราจะโทษวาไมใหเกียรติแก         
พระผูใหญ คิดเชนนั้นก็ไมถูกอีก เนื่องจากไมรูจักกันตางคนตางมา ตางคนตางจะกลบับาน ตางคน
ตางรีบทําธุระของตน เราไมวากัน 
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อภินิหารหลวงพอยังไมจบ ยังมีตอ 
 
อภินิหารหลวงพอยังไมจบ ยังมีตออีก ตองขออภัยตอทานทั้งหลาย เร่ืองที่ทานรองขอ 

จัดใหทันทีไมได การพิมพแตละครั้งใชเงินมากอยู แตรับวาจะทําให อยางเรื่องเกร็ดหลวงพอ        
วัดปากน้ํา รับวาทําใหได ถึงหนังสือไมโตนัก แตก็พออานได ทานอยากทราบอีกวาจะเอาอะไรมาเขียน 
ขอเรียนตอทานดังนี้ 

เร่ืองเกร็ดของหลวงพอ พอนึกถึงตัวละครอันเปนที่มาของเรื่อง เราจะนึกเรื่องออกทันที 
วาทานนั้นไดเลาอะไรใหผูเขียนฟงบาง เชน ลุงเปลง (จํานามสกุลไมได) ศิษยคนโปรดหลวงพอ 
รายนี้ไดหลายเรื่อง จบแลวขึ้นหมออูด กฤษณานุวัตรศิษยหลวงพอ ผูมาเลี้ยงพระเปนประจําทุกป 
มาถึงศิษยหลวงพอผูเรืองนามวิชาธรรมกาย เชน อุบาสิกาญาณี ศิริโวหาร อุบาสิกาถนอม อาสไวย 
อุบาสิกาทองสุข สําแดงปน เพียงแคนี้ ก็ไดหลายเรื่องแลว หากพบอาจารยตรีธา เนียมขํา        
นายกสมาคมศิษยหลวงพอวัดปากน้ํา พบทานที่ไหน แลวคุยกับทานพักเดียวจะเอากี่เร่ืองก็ยังได 
หากเห็นวาหนังสือยังไมโต ผูเขียนบรรเลงไปดวย เพราะรูเห็นหลวงพอมาพอสมควร แถมตอนนี้
หลวงพอใชใหทาํวิชาปราบมาร เร่ืองที่ควรนําเสนอ มีไมนอยทีเดียว 

สวนเรื่องหลวงพอวัดปากน้ําในตางแดน ตองคอยโอกาสนั้นมาถึง หากผูเขียนไดทองไป
ในโลกกวางจะถือโอกาสรวมผลงานหลวงพอมาเรียนตอทาน ไมปฏิเสธ รับไวพิจารณาแลว      
โปรดรอคอย ไมนานเกินรอ 

วิชาธรรมกายกอเกิดอภินิหารแกหลวงพอวัดปากน้ํา อยางไรและเพียงไรตามที่กลาว
ทั้งหมดนี้ เปนสวนนอย เกรงวาหนังสือจะเลมโตเกินไป จึงไมอาจกลาวอยางพิสดารได 

อภินิหารของหลวงพอวัดปากน้ํา ยังไมจบ โปรดพบกันใหมในเลมหนา 
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พระของขวัญของ 
หลวงพอวัดปากน้ํามีอภินิหารเปนอัศจรรย 

 
เร่ืองนี้เคยกลาวไวแลว แตนํามากลาวอีก ก็ดวยแหตุที่วา ระยะนี้พระของขวัญที่ทาง    

วัดปากน้ําทําขึ้นรุนหลังๆ ไดรับความนิยมจากประชาชนอยางมาก หลายทานปรารภวา ควรเขียน
เร่ืองพระของขวัญ รุนที่หลวงพอทํา โดยกลาวแตที่เรารูเห็น ในสวนที่เราไมรูเห็นไมตองเขียน ทั้งนี้ 
โดยมีความประสงควา พระของขวัญรุนที่หลวงพอทํากับรุนใหมที่ศิษยของหลวงพอทํา มีความ
ตางกันอยางไร หากไมเขียนไวจะยากตอการศึกษาในโอกาสตอไป 

เหตุผลที่กลาวนั้นฟงไดทีเดียว แตขาพเจารูเห็นมานอย และเทาที่ขาพเจารูเห็นจะถกูตอง
เพียงใด ก็ไมทราบเหมือนกัน ตองขออภัยตอทานที่สนใจเรื่องนี้ดวย 

พระของขวัญที่หลวงพอทํามี ๓ รุน รุนละ ๘๔,๐๐๐ องค ลักษณะขององคพระเปน   
พระปางประทานพร แบบสมาธิราบ คือเทาขวาทับเทาซาย องคพระอยูในกรอบ ๓ เหลี่ยม ทําเปน
เสนๆ เสนๆ คือ รัศมี ขนาดของพระไมกัน คือ มีพิมพเล็กพิมพใหญ ในเรื่องพิมพนั้นมีมากแบบ   
เหตุที่มากแบบก็เพราะมีคนมาบอกหลวงพอวา ตรงนั้นไมดีตรงนี้ไมดี หลวงพอก็ส่ังทําแบบใหเปน
อยางที่ศิษยมาบอก อยางรุนแรกเนื้อยุย พอถูกน้ําแลวจะละลาย หลวงพอก็ส่ังรุนตอไปตองประสม
น้ํามันตั้งอิ๊ว มาถึงเรื่ององคพระไมชัด ก็ส่ังแกะแบบใหรองลึก ตอมามีคนมาบอกวา ควรจะมีกรอบเงิน 
หลวงพอก็ส่ังใสกรอบ หมายความวารองเพลงตามคําขอ ดังนั้น พระของขวัญของหลวงพอจึงมี
อะไรละเอียด ยากตอการศึกษาของเซียนพระ เวลานี้มีการปลอมกันมาก พระปลอมกับพระจริงดู
แลวไมตางกันเลย เนื้อก็เหมือน แบบก็เหมือน และกรอบก็เปนสนิม ดูแลวไมทราบวาองคไหน
ปลอมองคไหนจริง 

พวกเราศรัทธาในหลวงพอ พอเห็นใครบอกวานี่คือพระของขวัญของหลวงพอวัดปากน้ํา 
เราก็ควักเงินบูชาทันที ไมตอรองราคาเสียดวย ตอมาจะอยางไรไมทราบได เชื่อวาพระของขวัญที่
ไดจากการแอบอางของคนขายพระวาเปนพระปลอม เกิดการโวยวายขึ้นมา เสียดายเงินที่บูชาไป 
กรณีตามที่วานี้ คือบรรยากาศในสนามพระทั่วไป 
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เร่ืองการปลอมพระของขวัญของหลวงพอ ทราบวามีการปลอมแตคร้ังหลวงพอมีชีวิตอยู 
หลวงพอทานตั้งกติกาไววา ตองไปรับดวยตัวเราเอง โดยหลวงพอเปนผูประสิทธิ์ประสาทให        
แมเด็กกําลังนอนผาออม บิดามารดาตองอุมเด็กไป คนไทยที่อยูตางประเทศตองเดินทางมารับเอง 
หากไมมารับเองเปนอันหมดหวัง กติกาอีกขอหนึ่งก็คือ คนละ ๑ องคเทานั้น รับแลวจะมารับอีกไมได 
แมทําหายไป จะมารับใหมไมได เพื่อนของขาพเจาคนหนึ่งรับมาแลวเกิดหายไป จึงไปเขาปลายแถว
เพื่อจะรับใหม พอถึงคิวเพื่อนจะเขารับ หลวงพอทานชี้มาวา คนนี้รับแลว หลวงพอทานทราบ
อยางไร ก็ไมทราบเหมือนกัน เพื่อนเลยผิดหวัง ทั้งที่ไปเขาแถวยาวกับเขา พอมาถงึเรา เราเกดิรับไมได 
ยังมีกติกาอีกขอหนึ่งก็คือ ใครทําบุญสรางโรงเรียนเทาไร ก็รับไดเพียง ๑ องค แตอยางต่ําตอง     
๒๕ บาท แมหลวงพอเองก็ ๑ องค และตองถวายเงินแกวัดดวย จะเอาฟรีไมได 

การที่เรามีกันคนละหลายองคนั้น ไดแกสมัยที่หลวงพอปวย ไดมอบหนาที่ใหทาน       
เจาคุณภาวนาโกศลเถระ  (พระมหาเจียก) ประสิทธิ์ประสาทแทน เพราะหลวงพออาพาธ 
นายแพทยหามหลวงพอทํางาน ยุคนี้เองที่เปนยุคที่เราสามารถมีพระของขวัญหลายองคได       
การปวยของหลวงพอรุนแรงขึ้น วิจารณกันวา หากหลวงพอถึงแกพลาดพลั้งลงไป ใครเลาจะรับ
หนาที่เลี้ยงพระ แมทางวัดก็หนักใจ จังหวะนี้เองที่ใครไปรับพระของขวัญ ทานเจาคุณภาวนาฯ 
ประสิทธิ์ประสาทใหทั้งนั้น 

ยุคที่หลวงพอประสิทธิ์ประสาทเอง พระของขวัญมี ๓ รุน พอรุนที่ ๑ ใกลจะหมด หลวงพอ
ก็ส่ังทํารุนที่ ๒ พอรุนที่ ๒ มีแนวโนมวาจะหมด หลวงพอก็ทํารุนที่ ๓ การแจกแตละครั้งบางทีคละกัน 
เปนเพราะมีคนมารับจํานวนมาก ฝายที่ทําหนาที่นําพระหอใบอธิบายวิธีอาราธนา ทําไมทัน    
กลองพระมี ๓ กลอง คือ รุนที่ ๑, ๒, ๓ เรียงกันอยู เพื่อความรวดเร็วของงาน ใกลมือกลองใด        
ก็นํากลองนั้นหอใบอธิบาย บางวันเขาแถวยาวเปนกิโลเมตร กรณีนี้บางทานไดรุน ๑ บางรายได   
รุน ๒ และบางรายไดรุน ๓ เมื่อคลี่ใบอธิบายวิธีอาราธนา เรามักอวดกันวาใครไดรุนใด รายที่ได   
รุนที่ ๑ เขาก็อวดวาของเขาเยี่ยม เพราะถือวารุนที่ ๑ มีคุณภาพดี ทําใหคนที่ไดรุน ๒ และรุน ๓ 
เกิดอารมณขุน วารุนของเราไมใชรุนแรก ความจริงแลวไมวารุนใด มีคุณภาพคือความศักดิ์สิทธิ์
เทากัน เพราะการประกอบวิชาใชความรูเดียวกัน รุนหลังนาจะเกงกวารุนแรก เพราะความรูใน   
การประกอบวิชาเชี่ยวชาญขึ้น เนื่องจากทําหลายครั้ง ความคลองแหงวิชายอมคลองกวานั่นเอง 

ขาพเจาเคยถามแมชีถนอม อาสไวย ศิษยธรรมกายของหลวงพอ ถามวาแมชีเคยทํา   
พระของขวัญหรือเปลา เพราะสมัยนั้นแมชีทําวิชาอยูกับหลวงพอที่วัดปากน้ํา  แมชีตอบวาเคย 
ทานเลาวาเวลานําผงมาเขาแบบ อธิษฐานใจวาองคโตๆ ฉันก็เลือกเอาแบบที่องคโตๆ ในการ
ประกอบวิชานั้นทําอยางไร แมชีตอบวา ทุกเวรตองประกอบวิชาตามแตหลวงพอจะส่ัง หลวงพอ
ทานใหเดินวิชาอยางไร ก็ทําอยางนั้น จนกวาจะเสร็จกิจของพระแตละรุน พระพุทธเจาทรงซอน
ธรรมกายของพระองคมาเดินวิชา เราไดแตดูวาพระองคทําอยางไร นี่คือ ทัศนะของแมชีถนอม อาสไวย 
ขาพเจาไดยินมา จึงนํามาเขียนไว 



 ๖๔

สมัยกอน กอนที่หลวงพอจะออกมาประสิทธิ์ประสาทพระของขวัญ ทานไดอธิบายวิธี
อาราธนาพระของขวัญไวในเทป และเมื่อจบเทปแลว หลวงพอก็ออกมาเพื่อทําพิธีประสิทธิ์
ประสาทพระของขวัญ พิธีของหลวงพอไมมีอะไรมาก เพียงแตทานกลาวคําประสิทธิ์ประสาทเปน
คําบาลี ฟงดูแลวจะลงทายวา ประสิทธิเต แลวหลวงพอก็หยอนหอพระลงไปที่มือของผู รับ         
หากผูรับเปนหญิงจะอยูหาง แตยื่นมือสองมือเพื่อรับพระ สวนทานที่เปนชาย ขาพเจาชอบใจมาก 
หลวงพอจะใหเขาใกลทาน โดยหลวงพอใชมือซายจับมือผูรับ สวนมือขวาของหลวงพอกํา        
พระของขวัญ และวางที่ศีรษะผูรับ พอหลวงพอกลาวคําประสิทธิ์ประสาทจบลงดวยคําวา “เต” 
แลวทานก็ทุบศีรษะเบาๆ ดวยมือขวาที่ถือพระ จากนั้นก็ยืนมือขวาหยอนพระใหแกเขา ซึ่งขณะนั้น
มือซายของหลวงพอกํามือผูรับดวยมือซายอยูแลว ดูวากระฉับกระเฉง ผูรับเขายินดีมากที่หลวงพอ
ทําแกเขาอยางนั้น แมขาพเจารับ หลวงพอก็ทําอยางนั้น เรายังเกิดความประทับใจ คนอื่นทําไม
นาดู หลวงพอทานทําแลว แลดูเปนศักดิ์สิทธิ์ไปหมด เหตุใดเราจึงมีความคิดเชนนั้น คําตอบก็คือ 
หลวงพอทานเปนปรมาจารย จึงแลดูสมบทบาทของบรมครู 

สวนวิชาธรรมกายที่ใชทําพระของขวัญนั้น หลวงพอทานบอกวา ธรรมกายของเราเขา
นิพพานไปอาราธนาธรรมกายของพระพุทธเจานับอสงไขยนิพพานไมถวน และนับพระองคไมถวน 
เพื่อประกอบความศักดิ์สิทธิ์แกพระของขวัญ ธรรมกายพระพุทธองคทรงทําอยางไร ธรรมกายของ
เราเองก็ทําตาม ประกอบความศักดิ์สิทธิ์เชนนี้ ตั้งแตวันเขาพรรษา จนถึงไดอรุณแหงวันออกพรรษา 
แมวินาทีเดียวก็มิไดหยุดเลย คร้ันไดอรุณแหงวันออกพรรษา  ธรรมกายของพระศาสดาที่ทรงเปน
ประธานทรงรับส่ังวา “ของศักด์ิสิทธิ์ขนาดนี้เกิดขึ้นเปนครั้งแรกของโลก” รับส่ังเพียงแคนี้    
แลวมิไดรับส่ังอีก แปลวาการทําพระของขวัญเสร็จกิจในวันออกพรรษานั้น หลวงพอไดขอตอธาตุธรรม
ไววาของขวัญนี้ จะมอบแกทานที่บริจาคเงินสรางโรงเรียนปริยัติธรรม ใครบริจาคขอใหเขามีสมบัติ
ติดตัวหนึ่งพันลานไปทุกชาติ 

คร้ันรุงขึ้นหลวงพอก็แจกแกผูมาบริจาคเงินสรางโรงเรียน ปรากฏวาพระของขวัญแสดง
อภินิหารเปนอัศจรรย เกิดขาวเลาลือกันไปทั่ว ผูคนทุกทิศตางมุงไปวัดปากน้ําเพื่อขอรับ           
พระของขวัญ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระของขวัญ ตั้งแตวันนั้นจวบจนถึงวันนี้ เขียนกันเทาไรก็เลาไมจบ 
นี่คืออภินิหารของหลวงพอวัดปากน้ํา 
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ความอัศจรรยของหลวงพอ 
คือแกโรคโดยคนไขไมตองกินยา 

 
เมื่อสมัยหลวงพอมีชีวิตอยู เราเห็นกิจกรรมอยางหนึ่งของวัดปากน้ํา คือ มีกลองใบใหญ 

เปดรับใบขอแกโรค กลองนี้ตั้งอยูหนากุฏิหลวงพอ ใครปวยเปนอะไรไมตองกินยา เพียงแตเขียนบอก
แกหลวงพอวา ปวยเปนโรคอะไร ขอใหหลวงพอชวยแกให โดยบอกชื่อ อายุ และที่อยูของคนไข 
เมื่อถึงเวลาหลวงพอจะใหสามเณรอานใบขอแกโรค แลวหลวงพอทานเขาวิชาธรรมกายแกโรค 
ตามความรูของทาน ปรากฏวาหายจากโรคโดยไมกินยา มีจํานวนมาก รายที่ไมหายก็มี ทางวัด
ไมไดคิดเงินทองอะไร เปนการบริการฟรีแกประชาชน 

ขาวแกโรคโดยไมกินยาแพรไปทั่ว วันหนึ่งๆ มีคนนําใบแกโรคไปสงในกลองวัดปากน้ํา    
มีจํานวนมาก หลวงพอทานอธิบายวา วิชาธรรมกายแกไดจริง เวนแตอาการปวยถึงขึ้นแกไมได    
คือ ข้ันอเตกิจฉา หากปวยใหมๆ แกหายทั้งนั้น 

ขอแรก ผูปวยตองเรียนภาวนาดวย กระแสจิตของผูแกกับคนไขจึงถึงกัน การแกโดยวิธีนี้
ไดผลมาก นอกจากจะหายจากโรคแลว ผูปวยยังไดฝกภาวนา กุศลจากการฝกภาวนามีสวนชวย
คนปวยอีกดวย ในเรื่องนี้ตองจัดวาเปนอภินิหารของหลวงพอ เพราะเปนคนแรกของโลก  
ที่รักษาคนปวยโดยไมกินยา พี่นองประชาชนที่ปวย เปนผูยืนยัน วาเขาหายจากโรครายเพราะ
หลวงพอวัดปากน้ํา เขาจึงเห็นหลวงพอวาเปนผูศักดิ์สิทธิ์ บางรายเขาบอกวา เขาเองมีแตตายกับ
ตายเทานั้น เปนโรคอยางนี้แลวไมมีทางรอด ไปหาหลวงพอขอลาตาย ไมมีทางรอดแลว ชีวิตนี้   
หมดหวังแลว เมื่อพบหลวงพอ หลวงพอรับส่ังวา เธอยังตายไมได โรครายนี้หลวงพอจะแกให 
เพียงแตเธอไปทองคาถา สัม มา อะ ระ หัง ทุกคืนวัน ไมชาไมนาน คนไขผูนั้นไปหาหลวงพอ     
ขอกราบที่เทา แจงตอหลวงพอวา เขาไมตายแลว หลวงพอสําทับไปวา ใหบริกรรม สัม มา อะ ระ หัง 
ไวเนืองๆ จนกวาจะเห็นดวงธรรมในทองของเธอ แลวเธอจะหายไขเร็วขึ้น ตัวอยางกรณีอยางนี้    
เปนภาพที่เราทานเห็นเกือบทุกวันที่วัดปากน้ํา 

รายหนึ่ง ขาพเจาพบมาเอง คือวันรุงขึ้นจะรับพระราชทานกระบี่ แตเปนเพราะไปทําผิด
วินัยเขา โรงเรียนเขาใหระงับการรับกระบี่ไวกอน ไปกราบหลวงพอใหหลวงพอชวย ตอมาเห็น    
นายรอยผูนั้นไปกราบขอบคุณหลวงพอ บอกวาเขาไดรับกระบี่ในวันประกอบพิธีดวย อีกรายหนึ่ง
จากจังหวัดสุรินทร บอกวาฝนไมตก ขอใหหลวงพอชวยใหฝนตก เพื่อขาวที่หวานจะไมเสียหาย 
หากฝนตกเขาจะนําขาวสารมาเลี้ยงพระที่วัดปากน้ํา กาลตอมาทานผูนี้นําขาวสารมาลําเรือหนึ่ง 
มาถวายหลวงพอเลี้ยงพระ แปลวา เขาประสบความสําเร็จ 
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ไมใชแกโรคอยางเดียวเสียแลว หากเลาไปไมรูจบ วิชาธรรมกายบําบัดทุกขใหแกชาวโลก
มากมาย วันหนึ่งหลวงพอทานรับแขกไมรูวาจํานวนเทาไร วันหนึ่งอยางต่ําจํานวนเปนรอย แตละ
ทานไปหาหลวงพอ ลวนแตมีเร่ืองทุกขรอนใหหลวงพอชวย รอยคนก็รอยเรื่อง หลวงพอชวยเขาไดจริง 
เขาจึงนับถือและสนับสนุนกิจการของหลวงพอ หลวงพอทานฉลาดมาก ถามความทุกขของแขก
เรียงตัวไปเลย คนนี้จะใหชวยอะไร บรรยายไปจบแลวขึ้นคนอื่นตอไป จนกวาจะครบ แขกทุกคนได
พูดกับหลวงพอ ที่แปลกมากก็คือ ใครมีอะไรเลาไปเลย ไมอายกัน เร่ืองของใครก็ของใคร เสร็จแลว
เขาก็ลากลับ กี่ปกี่เดือนก็เปนอยางนี้ นาเปนทุกขแทนหลวงพอ เพราะบางเรื่องหลวงพอไมมีความรู 
เขาก็จะใหหลวงพอชวย หลวงพอก็ขานรับ รับวาจะชวย หากไมรับปากวาจะชวย เขาก็ไมกลับ
เพราะไมรูจะพึ่งใครแลว 

แมทหารจะไปรบ กอนเดินทางไปออกสนาม มักจะไปขอพรหลวงพอกอน และเมื่อไปถึง
หลวงพอแลว ออนวอนตอหลวงพอ ขอใหไดกลับมาทั้งหมด ไมใหมีการตายจากเลย หลวงพอทาน
ก็รับคํา เราทานเมื่อเห็นภาพพจนเชนนั้นแลว ยอมหนักใจแทนหลวงพอ วาหลวงพอจะทําอยางไร 
ทหารของเราจึงจะรอดปลอดภัย หลวงพอทานก็บอกวาไมเปนไร ภาวนาคาถา สัม มา อะ ระ หัง 
ไวแลวพระพุทธองคจะรักษาใหปลอดภัย 

สรุปวาเรื่องแกโรคโดยไมกินยานั้น วิชาธรรมกายแกไขไดจริง และในเรื่องของทุกขรอน
นอยใหญที่บรรดาประชาชนไปใหหลวงพอชวยนั้น หลวงพอทานก็บอกวา วิชาธรรมกายแกไขได 
หากเราเรียนภาวนาแลว การแกไขจะไดผล เร่ืองสําคัญก็คือ ตองเรียนภาวนาวิชาธรรมกาย เพราะ
ธรรมกายคือตถาคต และตถาคตคือธรรมกาย การเรียนวิชาธรรมกายก็คือการเขาถึงพระรัตนตรัย
นั่นเอง เมื่อเราเรียนแลว อานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยกําจัดทุกข กําจัดภัย และ    
กําจัดโรคได 

การที่พี่นองประชาชน ศรัทธาในหลวงพอวัดปากน้ํา ก็เพราะหลวงพอบําบัดทุกขใหเขาได 
หลวงพอไดพิสูจนอานุภาพของวิชาธรรมกายใหชาวโลกไดเห็นตั้งแตหลวงพอมีชีวิตอยู 

จนกระทั่งหลวงพอถึงแกมรณภาพ พอเอยถึงชื่อ “หลวงพอวัดปากน้ํา” ทุกคนยอมรับ ไมมีใคร
ปฏิเสธ เรายอม เราเกรงและกลัวในบุญญาภินิหารของทาน 
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ทุกวันนี้ คนเปนตองพึ่งคนตาย คนเปนคือเรา เพราะเรายังไมตาย ตองพึ่งคน
ตาย คือ  พึ่งศพหลวงพอวัดปากน้ํา นี่คืออภินิหารของหลวงพอ 

ขอกลาวแถมถึงเรื่องน้ํามนตกับเร่ืองเนื้อมนตของหลวงพออีกหนอย คนสุพรรณฯ เขามา
ทอดผาปาที่วัดปากน้ํา ทานเหลานั้นสวนหนึ่งเปนคนรุนหลวงพอก็มีและเปนคนรุนใหมก็มี         
เมื่อทอดผาปาเสร็จ เอยปากขอน้ํามนตจากหลวงพอ อยากใหหลวงพอพรมน้ํามนตให หลวงพอ
ตอบวา วัดปากน้ําไมมีน้ํามนตมีแตเนื้อมนต พี่ปานาอาถามวา ที่วาเนื้อมนตนั้นคืออะไร     
หลวงพอตอบวา เนื้อมนตคือ สัม มา อะ ระ หัง ใหทอง สัม มา อะ ระ หัง ไวเนืองๆ มีอานุภาพยิ่ง
กวาน้ํามนตรอยเทาพันทวี เราจะมางมงายน้ํามนตอยูทําไม ไมใชทางเดินของพระศาสดา         
พระศาสดาทรงทําพระทัยนิ่งที่ศูนยกลางกาย เมื่อใจยังไมนิ่งไมหยุด ใหบริกรรม สัม มา อะ ระ หัง 
เขาไว เมื่อใจหยุดแลวจะเห็นดวงขาวใสในทองของเรา และเมื่อเห็นดวงใสในทองของเราแลว ใหสง
ใจนิ่งลงไปที่กลางดวงใสนั้น และจะเห็นพระศาสดา พระศาสดาคือ ธรรมกาย ธรรมกายคือ       
พระศาสดา เมื่อเห็นไดเชนนั้นทุกขรอนจะหมดไป โรคภัยไขเจ็บหายหมด แลวพี่นองชาวสุพรรณฯ 
ก็ทดลองฝกเบื้องตนประมาณ ๑๐ นาที จากนั้นหลวงพอสวดอนุโมทนา จบเร่ืองไมมีน้ํามนตมีแต
เนื้อมนตเพียงนี้ 
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ทําอยางไรเราจึงจะมีอภินิหาร 
อยางหลวงพอวัดปากน้ําบาง 

 
ประเด็นสําคัญ ที่ทานอยากใหผูเขียนสาธกออกความเห็นก็คือ ทําอยางไร เราจึงจะมี

อภินิหารอยางหลวงพอวัดปากน้ําบาง 
ไมใชทานเทานั้นที่อยาก ขาพเจาอยากยิ่งกวาทานมากมายนัก 
ชีวิตของขาพเจา อุตสาหเผยแพรวิชาธรรมกายมาตลอด ทั้งที่ขยันและไมขยัน อุตสาห

เขียนตําราวิชาธรรมกายไวมาก ทั้งที่รูจริงบาง รูเพี้ยนไปบาง และทําวิชาปราบมารก็โดยหวังวา    
จะมีอภินิหารอยางหลวงพอบาง ไมถึงขนาดเทาหลวงพอ แมเพียงกระเส็นกระสายของหลวงพอ 
ขาพเจาก็พอใจแลว 

อันที่จริง ขาพเจาก็เดินทางอยางหลวงพอ หลวงพอทําอยางไร ขาพเจาก็ทําตาม 
อานิสงสเกิดแกขาพเจาแนไมตองสงสัย แตจะมากนอยเพียงใดเทานั้น จะใหถึงขั้นมีอภินิหาร     
อาจเปนไปได แตวาจะเพียงใดและแคไหน และเมื่อไรนั้น ขาพเจาตอบไมได 

คําวา “อภินิหาร” แปลวา อํานาจแหงบารมี อํานาจบุญที่สรางสมไว อํานาจเหนือปกติ
ธรรมดา พจนานุกรมเขาวาอยางนั้น แตขาพเจาสังเกตดูหลวงพอวัดปากน้ําแลว เขาใจคําวา 
“อภินิหาร” วาความสําเร็จเกิดไดโดยอัศจรรย เพราะผูคนที่เขาไปไหวศพหลวงพอ ฟงเขาบรรยาย
ทุกขรอนและฟงความตองการของเขาแลว แลวแตเปนเรื่องที่คนอยางเราทําไมได แตเขาเหลานั้นก็
ไดรับความสําเร็จตามปรารถนาของเขา นี่คืออภินิหาร 

อะไรที่เปนฐานแหงอภินิหาร ตองยอมรับวา อํานาจแหงบารมีคือ บุญบารมีที่สรางสมไว 
แตคร้ังปุเรภพชาติและปจจุบันชาติแน ๆ  

หลวงพอทานอธิบายถึงบารมี ๑๐ ทัศ อุปบารมี ๑๐ ทัศ และปรมัตถบารมี ๑๐ ทัศ      
วาบารมีคือ ผลบุญที่เราสรางสมเปนบารมี แลวกลั่นดวงมาเปนอุปบารมี และกลั่นจากอุปบารมี  
มาเปนดวงปรมัตถบารมี ตองใหไดดวงใหญอยางต่ําเสนผาศูนยกลางตอง ๑ คืบ จึงจะเขาขาย 
อริยสาวกของพระศาสดา หากจะเอาดียิ่งกวานั้น ดวงบารมีตองโตกวานั้น และยังไดอธิบาย    
ตอไปวา บารมีไพศาลคือ การเห็นดวงธรรมเพียงชั่วไกกระพือปก ชางกระดิกหู งูแลบลิ้น 
ทานวาบารมีไพศาลยิ่งนัก บุญอะไรในโลกสูไมไดทั้งนั้น ไดยินหลวงพออธิบายแตคร้ัง   
ขาพเจาเปนเด็กแลว 
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หากทานอยากมีอภินิหาร และประสงคสรางบารมีอยางขาพเจาบาง ขาพเจาจะแนะนํา 
เพื่อใหทานชวยสนับสนุนอุดหนุน สงเสริม สําหรับขาพเจาขณะนี้อายุ ๖๑ ป เผยแพรวิชาธรรมกาย
มาตั้งแตหนุมจนแก ขณะนี้ทําวิชาปราบมารดวย หากทานอยากทราบความเปนไปเปนมาของ
ขาพเจา โปรดอานหนังสือ “ปราบมาร” ซึ่งขาพเจาไดพิมพไปแลว โปรดติดตามคนหา 

รายที่ขาพเจาเสนอแนะใหทานชวยอุปถัมภก็คือ ศิษยหลวงพอเรียนวิชาธรรมกายกับ   
แมชีปุกเปนเวลา ๑๐ พรรษา ขณะนี้กําลังเผยแพรวิชาธรรมกายโดยสงหนังสือวิชาธรรมกาย
หลักสูตรตางๆ ที่ขาพเจาเขียนไปเกือบทั่วประเทศ ในตางประเทศก็สงหนังสือไปแลวคือ สิงคโปร 
บรูไน มาเลเซีย ออสเตรีย ฮอลแลนด เยอรมันตะวันตก ฝร่ังเศส สวิสเซอรแลนด ฮองกง ไตหวัน  
มาเกา ญี่ปุน และประเทศในยุโรป (ขอมูลเกา เดี๋ยวนี้ไปไดมากกวานี้) 

ขณะนี้กิจการของทานยังไมมั่นคง ยังขาดเหลืออยูมาก ทานชวยผูที่ขาดเหลือไดกุศลแรง 
รายอื่นเขาก็มั่นคงกันแลว ขาพเจาไมแนะนํา แตรายนี้ตองประชาสัมพันธใหทานชวย กําลังรอ
เพื่อนสหธรรมมิก เพื่อรวมสนุกงานสรางบารมีรวมกัน โปรดมีจดหมายติดตอตามจาซองดังนี้ 

พระสมศักด์ิ มหพฺพโล สํานักปฏิบัติธรรมมงคลธรรมกายาราม ซอย ๑ บานสันติสุข 
หลังหมวดการทางแมสาย บานถ้ํา หมู ๑ ต.โปงงาม อ.แมสาย จ.เชียงราย ๕๗๑๓๐      
โทร. (๐๕๓) ๗๐๙๕๒๐, ๗๐๙๕๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๗๐

ขอมูลเกี่ยวกับผูเขียนอภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา 
 

นามผูเขียน  นายการุณย บุญมานุช อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัด จันทบุรี 
ผลงานเขียนวิชาธรรมกาย 

๑. ตื่นเปนสุข หลับเปนสุข 
๒. ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย 
๓. วิธีสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย (คูมือวิปสสนาจารย) 
๔. ไมหยุดไมถึงพระ 
๕. สรางคุณธรรมสูแผนดินธรรม สําหรับผูปกครองและผูบริหาร 
๖. ปราบมารภาค ๑ ปราบมารภาค ๒ ปราบมารภาค ๓ (วิชาธรรมกายชั้นสูง)  
๗. พระศาสดาพาเราสูความเปนอารยะ ใหเราสุขภาพดี เกิดสันติแกโลกดวยวิธีการอยางไร 
๘. อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา 
๙. แนวการเดินวิชาตามคูมือสมภารของหลวงพอวัดปากน้ํา (วิชาธรรมกายชั้นสูง) 
๑๐. แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวดัปากน้าํ                    

(วิชาธรรมกายชั้นสูง) 
๑๑. คติธรรม คตินิยม การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา 
 

หนังสือปราบมารเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง 
 
หนังสือปราบมาร เปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ไดพิมพไปแลว สมควรอยางยิ่งที่เกจิอาจารย

ตองเรียนรูและรีบศึกษา เพราะเปนการเตรียมตัวไวแตบัดนี้ หากรอไว จะเสียทามารเขาอีกแนๆ 
การเตรียมคนและเตรียมวิชา ตองทําแตชาตินี้ จะรอไวชาติหนาไมได หากทานไดอานหนังสือ  
ปราบมาร ทานจะทราบวาบุญและบารมีของเรา มารเขามายอยแยก ระเบิด เอาไป ไมรูเทาไร      
ตอเทาไร เมื่อเราไปรูไปเห็นเขา เราสลดใจ และใครก็ชวยไมไดทั้งนั้น แมพระพุทธองคเขาก็ไมเวน
นาอนาถใจ 

เปนงานรับชวงจากหลวงพอวัดปากน้ํา ทําวิชารบมาแตป ๒๕๒๗ ตราบเทาทุกวันนี้     
คืนหนึ่งๆ แทบไมไดนอนเลย ตองทําวิชาสูมารมาตลอด เปนความรูที่ผูคงแกเรียนจะตองเรียนและ
ตองทํา เร่ืองราวของการปราบมาร และความรูที่ใชเดินวิชา ไดพิมพออกมาแลวคือ ปราบมารภาค ๑ 
(พิมพเมื่อ ๒๕๓๓) ปราบมารภาค ๒ (พิมพเมื่อ ๒๕๓๖) และปราบมารภาค ๓ (พิมพเมื่อ ๒๕๓๙) 
และปราบมารภาค ๔ กําลังจะตามมา 



 ๗๑

ประสบการณทางวิชาธรรมกาย 
 
ขาพเจากับวิชาธรรมกายเกี่ยวของกันมาตลอด พอเรียนหนังสือจบ ก็ออกรับราชการ 

ระหวางที่เรียนหนังสือ ไดเรียนวิชาธรรมกายไปดวย คูกันไปกับการเรียนวิชาทางโลก ระหวางที่    
ทําราชการ เหตุการณจะตองไปเปนวิทยากรสอนวิชาธรรมกายมาตลอดชีวิต เราไมอยากสอนก็มี
คนมาบังคับใหไปสอน เขียนหนังสือนั้นแคงูๆ ปลาๆ ก็มีคนมาบังคับใหเขียน เขียนไดแตวิชาธรรมกาย 
อยางอื่นไมเคยเขียนเลย 

พอแกตัวเขาหนอย กลับถูกธาตุธรรมบังคับใหทําวิชาปราบมาร ทําไมวาสนามนัอยางนัน้
ก็ไมทราบ คือ ถูกบังคับอยูเร่ือย ทางโลกก็โดนบังคับ ทางธรรมก็โดนบังคับ เมื่อถูกกํากับตัวให
ปราบมาร งานราชการตองสละหมด เพราะขืนไปดํารงตําแหนงเขา จะไมมีเวลาทําวิชาเลย ระบบ
ของราชการเพียงไปประชุมอยางเดียวก็หมดวันแลว จะตองตัดสินใจวา จะเอาราชการหรือจะ     
เอาธรรม เลือกเอาอยางหนึ่ง จะเอา ๒ อยางพรอมกันไมได นี่คือปญหาประจําวันของขาพเจา      
ซึ่งไมคาดคิดมากอนวา ตัวเราจะตองมาเปนอยางนี้ 

หากขาพเจาอยากดัง ก็นาจะดังไปนานแลว เพราะมีจังหวะที่เขามายกตําแหนงทาง
ธรรมให แตเราหนี เราไมยินดี เราหนีไปทําราชการ แตไมพน แมเปนฆราวาสครองโลกมีครอบครัว 
พระทานก็มาเชิญไปสอนวิปสสนา ตองมาเขียนตําราวิชาธรรมกาย สุดทายโดนใหทําวิชาปราบมาร 
ครบเครื่องในยุทธจักรแหงวิชาธรรมกาย หนีไดที่ไหน ยิ่งหนีก็ยิ่งใกล นี่คือขาพเจา ชะตาชีวิตของ
ขาพเจาเปนอยูนี้ หนีธาตุธรรมทานไมพน ยิ่งหนียิ่งใกล ทานใชใหเราทําอยางนี้ นี่คือขอตางกัน
ระหวางทานกับขาพเจา หากใครนึกสงสารขาพเจา แปลวา ทานคิดถูกแลว นาสงสารตัวเอง      
เปนอยางนี้ตลอดชีวิตแน ถึงเวลานอนเราไมไดนอน จะตองไปแสดงวิชาธรรมกายตามบทบาท 
อยางปที่ไปสอนที่จังหวัดยโสธร ปอะไรจําไมไดเสียแลว เพราะเปนเหตุการณนานมาแลว ไปถึง    
วัดเวลาเกือบ ๓ ทุม เดินทางไปกับพระ เดินทาไหนไมทราบ พลัดตกลงไปในแปลงปลักควาย   
เปอนโคลนไปทั้งตัว กวาจะเดินถึงวัด กวาจะอาบน้ํา และกวาจะสอนได ทุลักทุเลนาดู 

เปนวิทยากรสอนวิชาธรรมกายแกพระสงฆที่อยูปริวาสกรรมในตางจังหวัด เปนวิทยากร
ใหแกสถานศึกษาและหนวยราชการ เปนเวลาเกินกวา ๒๐ ป 

 
 



 ๗๒

ทําวิชาปราบมารมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๗ ตราบเทาทุกวันนี้ ในสมัยที่เปนวิทยากร เรายัง
พอมีเวลาวาง วันใดไมมีการสอน เราก็วาง ไดพักผอน แตทําวิชาปราบมารนี้ฉกาจฉกรรจยิ่งนัก 
ตองทําวิชาทุกวัน เวนแมวันเดียวก็ไมได ความรูจะหยาบทันที หลวงพอวัดปากน้ําทานคาดคั้นวา 
ถาศึกษาฯ แพ ก็แพกันหมด ถาชนะ ก็ชนะกันหมด คํานี้เอง ทําใหเราวางไมไดเลย เพราะเรา
กลัวจะแพเขา 

ความรูวาดวยวิชาปราบมาร ตามที่พิมพไปแลวนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเรียนรู 
แมจะยาก เราตองขวนขวาย เหตุการณอาจเปนวา ตัวทานเองตองมาทําวิชาบาง อยางเหตกุารณที่
ขาพเจาประสบมา ทานจะทําอยางไร จะอางวาความรูนี้เราไมได ความรูนั้นเราไมเขาใจ อางอยางนั้น
ไดที่ไหน 

 
ประสบการณในการทําวิชาปราบมาร 

 
ไมคิดวาตัวเองจะตองมาทําวิชาปราบมาร งานปราบมารนี้คือ หัวใจสําคัญของชีวิต

หลวงพอ พูดอยางเขาใจงายก็คือ หลวงพอมาเกิดคราวนี้ ก็เพื่อมาทําวิชาปราบมาร งานอื่น
เปนงานแฝงไมใชหัวใจสําคัญของงาน หัวใจสําคัญของงานที่แทคือ “ปราบมาร” เราทานทราบ
ตรงกันวา หลวงพอทานตั้งเวรทําวิชา ๖ เวรๆ ละ ๓ ชั่วโมง ทําติดตอกันมากวา ๓๐ ป ตอเมื่อ  
หลวงพอมรณภาพแลว งานปราบมารขาดตอนลงเพียงนั้น 

งานปราบมารมาเริ่มใหมอีกครั้งหนึ่ง เ ร่ิมแตวันเขาพรรษาป ๒๕๒๗ เปนตนมา           
งานปราบมารมาตกแกขาพเจา ขาพเจาพูดอะไรไมออก เมื่อธาตุธรรมทานรองขอ เราก็ทํามาแต  
วันนั้น ตราบเทาทุกวันนี้ ขณะนี้เปนป ๒๕๓๙ (เดือนกันยายน) แปลวา ขาพเจาปราบมารมาแลว 
๑๒ ปเต็ม ยางเขาปที่ ๑๓ ครบ ๑๒ ปเต็มเมื่อวันเขาพรรษาของป ๒๕๓๙ คือครบ ๑๒ ปเต็ม    
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๓๙ 

ไดเขียนตําราปราบมารไปแลว ๓ เลม คือ ปราบมารภาค ๑(พิมพเมื่อ ๒๕๓๓) ปราบมาร
ภาค ๒ (พิมพเมื่อ ๒๕๓๖) และปราบมารภาค ๓ (พิมพเมื่อ ๒๕๓๙) และปราบมารภาค ๔      
กําลังจะตามมาในโอกาสตอไป 

 
 
 



 ๗๓

กลาวถึงประสบการณที่เราไดรับ ก็ตองวาเปนโชคดีที่เราไดรูเร่ืองราวในนิพพาน กอนนี้
เราไมรู เพราะเราเดินวิชาเบื้องตนอยางนั้น คร้ันเรามีหนาที่รับผิดชอบเขาจริง เราไดรูเห็น ไดรูปญหา 
ปญหาใหญคือ มารยึดอํานาจปกครอง การที่มารยึดอํานาจปกครองนี้เอง ทําใหเราไม
แจงนิพพาน ไดแตรูเร่ืองของนิพพานตามตํารา แตยังไมเห็นกับหูกับตาตัวเอง ยังไมไดสัมผัสจริง 
แมวาจะศึกษาจริงจัง ก็ยากที่จะแจง เพราะมารเขาขวางรูขวางญาณอยูตลอดเวลา ถึงจะรูเห็นบาง 
ก็เพียงเฉียดเฉี่ยวเทานั้น จะอางวาบารมีมากหรือบารมีพิเศษ ฟงไมไดทั้งนั้น มารขวางรูขวางญาณ
ทั้งนั้น เพราะมารเขาเปนผูปกครอง มารเขาเปนเจาธาตุเจาธรรม  ยากที่ใครจะรู ยากที่ใครจะเห็น 
ยากที่ใครจะเขาถึง เสรางบารมีกันมากๆ ก็เพื่อมรรคผลนิพพาน เราวาตัวเราบารมีมาก ตัวเรามี
บารมีธรรมสูง โปรดอานเรื่องราวในหนังสือปราบมาร ๓ เลมนั้นกอน เมื่ออานทั่วแลว จึงมาคิด     
กันใหม ทบทวนอานอีกเที่ยวหนึ่ง จึงมาประเมินผลตัวเอง และขอรองใหสรางขันติบารมีอีก       
คร้ังหนึ่ง คือ    ใหพากเพียรอานใหจบอีกเที่ยวหนึ่ง คราวนี้มาประเมินผลตัวเองดูใหม อยาเพิ่งออก
ความเห็นกอนอาน เมื่ออานไมจบหรืออานไมทั่ว โปรดอยาเพิ่งวิจารณ ทําใจเย็นๆ ไวกอน การดวน
ออกความเห็นโดยไมอานใหทั่ว ยอมเกิดความพลาดพลั้งได ซึ่งไมเปนผลดีแกผูมีบารมีธรรม 

นี่คือประสบการณ กลาวไมละเอียด หากจะใหละเอียด ทราบเนื้อวิชา ทราบเรื่องราว 
ตองอานหนังสือปราบมารทั้ง ๓ เลมนั้น ขาพเจาตกที่นั่งลําบาก ที่ตองมามีหนาที่ปราบมาร ดังนั้น 
เมื่อรูเห็นอะไร ก็ควรนํามาเลาสูกันฟงบาง อยางนอยก็เปนขอมูลพื้นฐานใหแกผูมีบารมี
ธรรมไดศึกษาคนควา 

คร้ันเราเดินวิชารบมาถึงปที่ ๑๑ เกิดความคิดอยางหนึ่งสูใจคือ เห็นใจหลวงพอและ    
เห็นใจศิษยผูคงแกเรียนที่รวมเปนเวรทําวิชาปราบมารตามที่หลวงพอมอบหมาย งานปราบมาร
ตองใชวิชาสูง ใชความเพียนสูง ใชความอดทนสูง ไมมีอะไรยากไปกวานี้แลว ทุมเทเวลาไป
แลวกวา ๓๐ ป ไดงานอะไรบาง นี่คือประเด็นที่เราอยากทราบ เพราะผูรับชวงงานตองรูตองทราบ 
จะไมรูไมทราบไมได เพื่อเราจะไดทํางานถูก เหมือนการเปนสมภารเจาวัดเหมือนกัน สมภาร     
องคกอนทําอะไรไวแคไหน สมภารองคใหมจะทําอะไรบาง เพราะเรามีหนาที่มารับผิดชอบงาน   
เราจะตองทํางานสานตอไป 

นี่คือประสบการณ เมื่อเดินวิชามาครบ ๑๒ ป คนที่นาสงสารที่สุดคือขาพเจา เพราะ
บารมีธรรมนอยกวาหลวงพอ เห็นวิชานอยกวา และนอยกวาในทุกเรื่อง ความพรอมที่จะทําวิชา   
ไมมีเลย อุปกรณที่จะชวยทําวิชาไมมีเลย ไมมีอะไรเลยในทุกอยาง ขาดแคลนทุกอยาง แตสูมาดวย
ความอดทน ไมรูจะหลบเลี่ยงอยางไร เรียกรองอะไรจากใครก็ไมได ปรับทุกขกับใครก็ไมได มองไป
ทางไหน มีแตทางตัน สุดทายก็ตองเอาความอดทนเขาสู เขียนหนังสือปราบมารได ๓ เลม เลมที่ ๔ 
และเลมตอไปกําลังจะตามมา 



 ๗๔

ปนี้เปนปที่ ๑๓ ความคิดเปลี่ยนไปจากเดิมแลว ที่วาปราบมารนั้น ยังไมใชปราบมาร 
เดินวิชารบมา ๑๒ ป เวลา ๑๒ ปเต็มที่เดินวิชารบมาตลอดนั้น ไมใชข้ันตอนงานปราบมาร       
เปนเพียงไปติดตามทรัพยสินทั้งปวงที่โจรมาลักขโมยไป นํากลับคืนมา นํากลับคืนมาได
ครบหรือไม ยังไมทราบ ทั้งนี้ ดูจากขอมูลที่ได สวนวิชาปราบมารแท เพิ่งทํามาไดไมกี่
วันนี้เอง 

ผลงานปราบมารจะมีอะไรตอไป ยังตอบไมได การเดินวิชาตอไปนี้จะไดอะไรบาง        
ยังตอบไมได แมการเดินวิชาจะทําอยางไร ตองอานหนังสือปราบมารภาค ๓ จึงจะทราบ 

หนังสือปราบมารภาค ๑  และหนังสือปราบมารภาค ๒ ยังพอมีอยูบาง หากทานใดสนใจ
โปรดแจงความจํานงใหขาพเจาทราบ หรือติดตอไปที่คณะของขาพเจา บริการฟรีทั้งนั้น 

หนังสือปราบมารภาค  ๓  โปรดติดตอที่โรงพิมพเลี่ยงเชียง  เขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร โทร (๐๒) ๘๗๒-๕๙๗๕-๙ โทรศัพทถามคุณถนอมศักดิ์ จงพิพัฒนยิ่ง 

นี่คือประสบการณ คร้ันเดินวิชาปราบมารมาถึงปที่ ๑๒ ความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นทันที 
ความรูวาดวยวิชาธรรมกายนี้เปนหลักสูตรกวาง ละเอียด ลึกซึ้ง หากไมทําวิชาปราบมารไวเปน   
ทุนสํารองแลว ทานวาอันตราย บารมีทั้งปวงที่ทานสรางสมไวนั้น ชวยไดยาก เพราะมารไมกลัว 
แมเราไดมรรคผลนิพพาน มารก็ไปรังควานได บารมีตัวจริงอยูที่ปราบมาร เขากายธรรมไป
ถามพระพุทธองคดูได ขอมูลนี้ชัดเจนตั้งแต “ปราบมาร ภาค ๓” แลว ขอใหทานรีบอานและเรียนรู
แตบัดนี้ 

เอาอยางนี้ ใหทานติดตามหนังสือปราบมารทั้ง ๓ ภาค แลวจะรูเร่ืองราวละเอียดกวาที่
กลาวนี้ เปนเรื่องสําคัญ เปนเรื่องที่ตองรู ความรูอยางนี้ไมมีที่ไหนอีกแลว ประเทศไหนๆ ก็ไมมี    
แมขาพเจาก็เพิ่งรูตอนที่ทําวิชาปราบมารนี้เอง และหนังสือปราบมารภาค ๔ กําลังจะตามมา    
งานปราบมารตองทําทําตอไป โปรดติดตาม 

 
 
 
 
 
 



 ๗๕

ประสบการณเผยแพรวิชาธรรมกาย 
 
ขาพเจาไมทราบมากอนวา ตัวเองจะตองมามีชีวิตเกี่ยวของกับวิชาธรรมกาย รับราชการ

มาไดระยะหนึ่ง ก็มาเปลี่ยนหนาที่ราชการจากครูมาเปนศึกษาธิการอําเภอ การเปนศึกษาธิการ
ตองไปทํางานบานนอกคือ ในตางจังหวัด เร่ืองก็มีอยูวา ทานเจาคณะจังหวัดอางทอง เชิญไปเปน
วิทยากรหนาที่วิปสสนาจารย จากงานปริวาสกรรมของทาน ขาพเจาก็ไปทําหนาที่ดวยความ
เกรงใจ เพราะการเปนศึกษาธิการจะตองขึ้นลงกับพระ ดวยหนาที่ราชการเปนลักษณะนั้น 

นับแตวันนั้น จวบจนวันนี้เผยแพรวิชาธรรมกายเรื่อยมา  พอตําแหนงราชการเลื่อนมา
เปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัด ก็มาเปนวิทยากรใหแกโรงเรียน วิทยาลัยและใหการอบรมผูบริหาร 
เปนเวลาเกินกวา ๒๐ ป แตที่มีความตั้งใจทํานั้น เร่ิมมาตั้งแตป ๒๕๑๖ เพราะไดบันทึกขอมูลไว 
กอนป ๒๕๑๖ นั้นไมไดบันทึกขอมูล 

เมื่อชีวิตขาราชการของขาพเจาตองมาทําอยางนี้ ก็เปนเรื่องเลยตามเลยเรื่อยมา 
สาเหตุของการเขียนตํารานั้น เปนเรื่องจํายอมอีก คือเราเปนวิทยากร ใครทําอะไรไมได   

ก็มาหาเรา ใครเดินวิชาไมได ก็มาหาเรา ขาพเจาจึงตกที่นั่งลําบาก จะบายเบี่ยงก็ทําไมได     
เพราะเราเปนวิทยากร จะตอบไมรูไดอยางไร เหตุการณเปนเชนนี้ตลอดชีวิต 

เหตุนี้เอง ขาพเจากับวิชาธรรมกาย จึงเกี่ยวของกันมาตลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๖

ทานอยากสรางบารมีธรรมบาง จะทําอยางไร 
 
อยาเอาแตคิด  คิดแลวไมทํา ไมมีประโยชนอะไร คิดแลวตองรีบทํา และตองทําเดี๋ยวนี้ 

เพราะเรายังมีชีวิตอยู คือเรายังไมตาย ขาพเจาขอแนะนําดังนี้ 
๑. ซ้ือหนังสือรายการที่ขาพเจาเขียนนี้ถวายวัด มอบใหโรงเรียน มอบใหหองสมุด 
เลมที่จะถวายวัด และที่จะมอบแกโรงเรียนนั้น ก็คือ เลม “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต 

ตถาคตคือธรรมกาย” และเลม “วิธีสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือวิปสสนาจารย) 
เพื่อทางวัดและโรงเรียนจะไดสอนกันไป แคนี้ก็ไดอานิสงสแลว เลมใด จํานวนเทาไร สุดแตจะ
พิจารณา 

แตถาจะซื้อมอบแกหองสมุดแลว ตองพิจารณาวา หองสมุดของเราจะมีใครระดับไหนมา
คนควา ใหทานเลือกรายการหนังสือไดตามใจชอบ 

๒. งานวันเกิดหรืองานศพหรืองานใดๆ หนังสือรายการตางๆ นี้ใครๆ ก็ตองการ 
บัดนี้ สังคมบานเรา นิยมหาหนังสือแจกในงานศพ ขาพเจาไปงานศพมามากแลว 

หนังสือที่แจกเขาไมอาน พอกลับถึงบาน เขาก็โยนเขากอง แลวอยางนี้จะเอาอะไรอุทิศใหแกผูตาย 
เอาอยางนี้ หนังสือแจกงานศพ  ใหทานติดตอเนินๆ กับ สํานักพิมพเลี่ยงเชียง          

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. (๐๒) ๘๗๒-๕๙๗๕-๙  ติดตอถามคุณถนอมศักดิ์         
จงพิพัฒนยิ่ง แลวปญหาทุกอยางจะหมดไป หากทานมีโอกาสไปกรุงเทพดวยตัวเอง โปรดไปที่ 
สํานักพิมพเลี่ยงเชียง ๖๗๙/๗๑-๗๔ ถนนประชาอุทิศ ซอย ๔๕ เขตราษฎรบูรณะ ไปดูรายการ
หนังสือ และขอตกลงตางๆ แลวปญหาทุกอยางจะหมดไป 

อานิสงสของการสรางบารมีอยางนี้ เคยไดยินหลวงพอทานพูดวา “เราเปนอุปการะให
มีการสอนการเรียนวิชาธรรมกายขึ้นที่ใด หากมีใครเห็นดวงใสหรือเห็นพระพุทธรูปขาวใส
เกตุบัวตูม อานิสงสที่เราไดรับไพศาลนัก บวชพระเปนพันรูปหมื่นรูปยังไมเทา”  คงจะ
อยางนี้เองที่หลวงพอทานสอนภาวนาตลอดมา แมสูความมีอายุ หลวงพอก็ไมหยุดสอน 

หากกลับมามองกันอีกมุมหนึ่ง คือมองกันในทางโลก ใครก็ตามที่ประพฤติเชนนี้          
เอาใจใสเชนนี้ เราไดชื่อวา สรางคุณธรรมใหแกสังคม หากคนในสังคมมีใจใสใจสวาง  สังคมนั้น   
ชื่อวามีคุณธรรม ชื่อวาเปนแผนดินธรรม 

 
 



 ๗๗

สถานศึกษาพบปญหา ไมรูจะใหการศึกษาอยางไร 
นักเรียน นักศึกษา จึงจะมีคุณธรรม 

 
สถานศึกษาของรัฐ คือ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน         

มีปญหาวา ไมรูจะใหการศึกษาอยางไร นักเรียนและนักศึกษาจึงจะมีคุณธรรม 
คุณธรรมคืออะไร  คุณธรรมคือ  สภาพใจที่ละอายบาปและเกรงกลัวบาปกรรม 

(หิริโอตตัปปะ) จะตองสรางคุณธรรมเรื่องนี้ใหเกิดแกใจนักเรียน นักศึกษา 
ปญหาที่พบอยู ก็คือไมรูจะใหการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาอยางไร หาผูรูสอนไมได    

ครูอาจารยที่มีอยูก็ไมมีความรูในทางนี้ ปญหานี้เร้ือรังมานาน และพูดกันมานานแลว 
ไดแตพูดกัน แตไมแสวงหาความรู ปญหาก็คงมีอยูอยางนั้น คือ นักเรียนนักศึกษาจบ

การศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ มามากแลว เขาเหลานั้นเปนผลผลิตทางการศึกษา
ทั้งสิ้น เขาเหลานั้นจะตองไปดําเนินชีวิตในสังคม หากสังคมของเราสงบระงับ ยอมเปนที่ปรารถนา
ของเรา  หากสังคมไมสงบไมวาจะเรื่องใด มาจากคนของเราขาดคุณธรรมทั้งสิ้น        
เพราะปญหานั้นเกิดจากการกระทําของคน คําถามที่ตามมาก็คือ มีการศึกษารูปแบบใด
หรือไม ที่จะเสริมสรางใหคนของเรามีคุณธรรม ตอบวามี และทําไมยาก เพียงแตสถานศึกษา      
เอาหนังสือ ๒ เลมของเราไปศึกษา แลวก็จัดการเรียนการสอนกันขึ้นในสถานศึกษา หนังสือ ๒ เลม
นั้นคือ  

๑. เลม “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย”  
๒. เลม “วิธีสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือวิปสสนาจารย) 

 
 
 
 
 
 
 



 ๗๘

ทานอานหนังสืออภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา 
จบแลวทานไดอะไรบาง 

 
เมื่ออานจบแลว ตองถามตัวเองเสมอวา เราอานแลว ไดอะไรจากการอานบาง นี่คือ

เปาหมายของการอาน 
หากตอบวา อานจบแลว สนุกดีเหลือเกิน นั่นคือ การบันเทิงอารมณ เวลาที่ใชในการอาน

เกิดประโยชนแลว แตวัตถุประสงคของผูเขียน ไมไดมีแคนั้น 
หลวงพอวัดปากน้ํามีอภินิหารอยางไร ทานตองเลาได ใครชวนเราไปคุยหรือใหเรา

บรรยายหนาชั้นเรียน เราตองบรรยายได แตเร่ืองของหลวงพอวัดปากน้ํายังไมจบแคนี้ จะใหดี         
ก็ตองอานอีกเลมหนึ่งคือ “คติธรรม คตินิยม การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา” หากอาน   
เลมนี้จบแลว เราจะไดความรูอีกมาก พิมพเสร็จแลว โปรดติดตอ สํานักพิมพเลี่ยงเชียง            
เราจะทราบวา ธรรมอะไรที่ทําใหหลวงพอโดงดัง คตินิยมอะไรที่ทําใหหลวงพอมีคุณคา
สูงสุด การดําเนินชีวิตของหลวงพอทานดําเนินมาอยางไร เปนเรื่องที่เราตองเรียนตองศึกษา
แตวันนี้ เพราะชีวิตของเรามีคา หากบริหารชีวิตไมดี ชีวิตก็ไรคา 

ประเด็นตอมา ถามทานวาตลาดวิชาธรรมกายอยูที่ไหน ทานตอบไดไหม ตองตอบ
ทันทีทันใดเดี๋ยวนี้ 

หากตอบวา ตลาดวิชาธรรมกายอยูที่สํานักพิมพเลี่ยงเชียงเพราะวิชาธรรมกาย       
นอยใหญประชุมอยูที่นั้น ทั้งหลักสูตรเบื้องตนและระดับยาก ตามรายการตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้น
นั่นคือ ทานตอบถูก 

คําถามตอมา  ถามทานวา  ผู เขียนวิชาธรรมกายคือใคร  เขียนหนังสืออะไรบาง            
และผูเขียนวิชาธรรมกายทานนี้มีประสบการณในงานวิชาธรรมกายมาแลวอยางไร ตอบใหดี    
หากนึกไมออก ใหกลับไปอานใหม 

ถามีความประสงคจะถามวิชา ประสงคจะใหทบทวนวิชา และอยากถามเรื่องราวทั้งปวง 
จะพบผูเขียนไดที่ไหน เขาอยูที่ไหน จะติดตอไดอยางไร ตองตอบไดทันที 

เครือขายของนายการุณย บุญมานุช มีใครบาง ติดตอไดที่ใด เร่ืองนี้ตองเขียนติดขางฝาไว 
เพื่อสะดวกตอการติดตอ พระอัสสชิดํารัสวา “คบคนเชนไร ก็เปนคนเชนนั้น” บัดนี้ ทานไดเขาสู
แวดวงของวิชาธรรมกายแลว กําลังจะกอบโกยดวงบารมี หลวงพอดําเนินการมาอยางไร เราก็จะ
ดําเนินเชนนั้น ตางกันแตวาเราทําไดบางไมไดบางเทานั้น แตเราทําไดไมเทาหลวงพอ เพราะหลวง
พอมีบารมีสูง สวนเรานั้นกําลังดําเนินตามรอยบาท 



 ๗๙

เราอานอภินิหารฯ จบแลวเกิดความคิดอะไร 
 
หลวงพอตายจากเราไปแลว สวนเรานั้น กําลังเขาไปใกลตอความตายเชนกัน ไมวันใด    

ก็วันใด เราตองตายแน เกิดคําถามขึ้นวา เราสรางบารมีธรรมอยางหลวงพอแลวหรือยัง 
เพราะบารมีธรรมจะสงผลใหเราไปสูสุคติ 

หากตอบวา ยังไมไดทําอะไรเลย ขณะนี้จองแตจะใหรวย มีเงินแลวจองแตไปเที่ยว    
เมืองฝรั่ง ยังไมไดเรียนวิชาเลย แถมยังไมไดซื้อหนังสือธรรมกายใหโรงเรียน ยังไมซื้อถวายวัด       
ยังไมไดตั้งชมรมเรียนวิชาธรรมกาย ยังไมไดทําอะไรทั้งนั้น หากเปนเชนนี้ ถือวาประมาทเทากับ  
ทําโทษตัวเอง  ยังไมสาย ยังไมสายเกินไป โปรดมาเปนมิตรกับขาพเจาเถิด เรามารวมกันทําความดี
อะไรสักอยางเถิด การที่เราหางเหินกันนั้น มีแตเสียประโยชน ขาพเจาใกลตายยิ่งกวาทาน      
เพราะเกษียณราชการแลว เปนคนแกไปแลว อะไรที่ขาพเจาจะใหบริการไดขาพเจาจะทํา เรามา
เปนเพื่อนกันในธรรม เรามาเปนมิตรกันในธรรม ขาพเจาสงใจเปนความปรารถนาดียังทุกทาน    
ทานใดที่แจงในธรรมแลว ขอใหแจมแจงยิ่งขึ้นไป ทานใดที่ยังไมไดบําเพ็ญบารมีธรรม จงรีบ
ขวนขวายแตวันนี้เถิด ตําราวาดวยวิชาธรรมกายนับแตหลักสูตรเบื้องตนจนถึงหลักสูตรชั้นสูง 
ขาพเจาไดทําไวบริการทานทั้งหลายแลว ขอใหทานรีบตักตวง ชีวิตของขาพเจาพระเณรไดใชทาน
ทั้งหลายไดใช ตั้งแตหนุมจนแก บัดนี้ ถึงวาระที่ทานทั้งหลายจะเปนผูใหบริการอยางที่ขาพเจา     
ไดทํามา  เพราะขาพเจาตองตายจากทานไมวันใดก็วันใด ขอใหทานเตรียมตัวทําหนาที่              
แทนขาพเจาแตวันนี้ 

ความรูใดที่ยังไมไดเรียน ขอใหเรียนแตวันนี้ ตําราเลมใดที่ยังไมไดอาน ขอใหอานวันนี้ 
สงสัยอะไร ของใจอะไร โปรดถามลุงการุณย บุญมานุช ๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง อําเถอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี โทร (๐๓๙) ๓๑๓๗๕๐ 

 
 
 
 
 
 



 ๘๐

จะสรางบารมีอยางไร 
จึงจะมีอภนิิหารอยางหลวงพอวัดปากน้ํา 

  
ตองเขาใจใหตรงกันวา คนเราจะดีหรือไมดี ข้ึนอยูกับดวงบารมีของแตละบุคคล ใครมี

ดวงบารมีโต ก็ดีไป หากดวงบารมียังไมถึงขนาด เราก็ตองเพียรสรางคุณความดีของเราตอไป    
หากปรารถนาจะเปนพระพุทธเจา อยางนี้ตองสรางบารมีกันอยางจริงจัง ดูหลวงพอวัดปากน้ําเปน
ตัวอยาง 

บารมีตองสะสม จะทําวันเดียวใหเสร็จ ยอมเปนไปไมได ตองพากเพียรกันไปกี่ชาติ
กี่ภพ จนกวาดวงบารมีโตเขากฎเกณฑ จึงจะเกิดบุญญาภินิหาร 

ตามที่บรรยายนี้เปนความรูทั่วไป 
ขอเสนอแนะในการสรางบารมีทั่วไปนั้น ไดบรรยายแลว ทานคงเขาใจแลว 
คราวนี้มาถึงประเด็นที่วา จะสรางบารมีอยางไรจึงจะมีอภินิหาร หากเปนสํานักปฏิบัติแท 

ก็ตองจัดการศึกษาวิปสสนาธุระอยางที่หลวงพอทานจัด เพราะบารมีที่เกิดจากการฝกฝน
อบรมวิชาธรรมกายเปนบารมีไพศาล ไมมีอะไรเทียบ อยางนอยตองแบงชั้นเรียนเปน ๕ ชั้นเรียน 
ดังนี้ 

๑. ชั้นเรียนเบื้องตน (ชั้นมูล)  ไดแกชั้นสมาชิกใหม ยังไมเปนธรรมกาย 
๒. ชั้นเรียนอนุบาล  ไดแกสมาชิกที่เปนธรรมกายแลว แตยังใชการไมได จะตองเรียน

อนุโลมปฏิโลมวิชาจนกวาจะเดินวิชา ๑๘ กายไดคลอง เขานิพพานไดคลอง 
๓. ชั้นประถมศึกษา  รับสมาชิกจากชั้นอนุบาลมาไวชั้นเรียนนี้ ใหเรียนหลัก สูตรคูมือ

สมภาร 
๔. ชั้นมัธยมศึกษา  ไดแก สมาชิกที่เลื่อนมาจากชั้นประถมศึกษา ใหเรียนหลักสูตร

วิชชามรรคผลพิสดาร 
๕. ชั้นอุดมศึกษา  ไดแก สมาชิกที่เลื่อนมาจากชั้นมัธยมศึกษา ใหเรียนหลักสูตรพิเศษ 

โดยเราจะเปนผูกําหนดหลักสูตรเอง ใครที่จบหลักสูตรนี้ เราจะใหเปนวิทยากร เราจะใหเปน       
เจาสํานัก และเราจะมอบวุฒิบัตรให 

ใหสอนกันแบบโรงเรียนทีเดียว ไดเวลาครูประจําวิชาจะเขาสอน อธิบายบทเรียน
ประจําวันบนกระดานดํากอน เสร็จแลวนั่งบําเพ็ญ ครบกําหนดเวลาแลว ครูตองตรวจสอบวัดผล 
ใหคะแนนประจําวันในหลักฐานทะเบียน มีการสอบประจําภาคเรียน มีการสอบปลายปทั้งขอเขียน
และภาคปฏิบัติ และประกาศผลการสอบและเลื่อนชั้นกันไป 



 ๘๑

ทานก็วายาก แตขาพเจาวาไมยาก 
ขาพเจามีตําราใหทุกหลักสูตร ทานขอไปเถิด ขาพเจาจะใหบริการทันที  
ความยากมีอยูเ ร่ืองเดียว คือ การฝกวิทยากร งานฝกวิทยากรขาพเจาตองฝกเอง     

เพราะเปนงานยาก สอนกันยาก บอกกันยาก เ ร่ืองนี้ เราตองทําเอง ตอเมื่อทําแลวรุนหนึ่ง          
ทานทั้งหลายคงทํากันเองได 

ดูการสอนของเจาสํานักแลว มีอาการนาเปนหวง ขาดความรู ขาดเทคนิคการสอน     
หากรูปการณเปนอยางนี้ วิชาธรรมกายก็จะคอยๆ หายไปทีละสูตรสองสูตร ปจจุบันนี้หาคนเดิน
วิชา ๑๘ กายไมไดแลว 

 
นักเรียนที่แกโรคไมได 

แกทุกขรอนไมไดเราจะไมใหวุฒิบัตร 
 
เมื่อเรียนจบหลักสูตรแลว ผานการวัดผลทุกอยางมาแลว ตอมาถึงภาคฝกงานสุดทาย 

หากใครแกโรคไมไดและแกทุกขรอนไมได อยาใหวุฒิบัตรเปนอันขาด เร่ืองนี้เปนกฎเกณฑตายตัว 
วิชาธรรมกายเปนวิชากําจัดทุกขกําจัดภัย จะมีพี่นองเดินทางมาพึ่งพา ทานจะ        

มีเร่ืองทุกขรอน เราจะรับตัวไวใหพักคาง ๒ คืน ใหทานเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตนไปดวย แลวให
นักเรียนของเราแกโรค และแกทุกขรอนของเขา โดยใหครูจับตาดูผลงานของเขา แลวบันทึกผลงาน
ของเธอไว คร้ันถึงเวลาที่จะออกวุฒิบัตร เราก็มาดูขอมูลที่ทําไว หากใครแกโรคไมได และแกทุกขรอน
ไมได อยาเพิ่งใหวุฒิบัตร ควรใหโอกาสแกตัว จะเอาวุฒิบัตรโดยไมมีผลงาน ดูจะงายเกินไป 

ขาพเจาเสียใจที่ไมมีกําลัง หากมีกําลังแลว จะตั้งโรงเรียนสอนวิชาธรรมกาย ในเรื่อง
ตําราเรียนแลว ขาพเจาทําไดมาก ทานใดตองการตําราอะไร โปรดติดตอไปที่ขาพเจา ขาพเจา
พรอมที่จะบริการ 

เราควรเขาใจใหตรงกัน วิชาธรรมกายมารเขาหวง เขาพยายามจะดับวิชา       
มารดับวิชาไดเมื่อไร มรรคผลนิพพานจะสูญสิ้นทันที ดูแตสมัยของพระบรมศาสดาเถิด 
พระพุทธองคเขานิพพานไดไมนานเทาไร วิชาธรรมกายดับสูญ เปนการบังเอิญแทเทียว   
ที่หลวงพอคนไดอีกครั้งหนึ่ง เราควรอนุรักษไวในทุกรูปแบบ แตการอนุรักษทําไมงาย   
เราจะพบวา คนที่มีกําลังแตไมมีวิชา แตคนที่มีวิชาแตไมมีกําลัง มารเขาไมโงที่จะใหคนมี
วิชาแลวมีกําลัง หากคนมีวิชาและมีกําลัง งานขยายผลวิชาธรรมกายก็จะเจริญ เรื่องนี้มาร
เขายอมไมได หากทานเรียนใหละเอียดขึ้นไปทานจะทราบเอง 

 



 ๘๒

คุณคาของวิชาธรรมกายไพศาลไมมีอะไรเทียบ 
 
การที่เราเพียรสรางบารมีกันมาก ก็เพื่อมรรคผลนิพพานเปนเปาหมาย 
เสนทางนําสูมรรคผลนิพพานคืออะไร ตองตอบประเด็นนี้ใหไดกอน 
คราวนี้กลับมาเรียนเรื่องพระพุทธเจา พระพุทธเจาคืออะไร อะไรสงผลใหเปนพระพุทธเจา 

ในที่สุดจะไดคําตอบ คําตอบก็คือ พระพุทธเจาคือโพธิสัตวที่สรางบารมีมากๆ บารมีมากๆ เหลานั้น 
เมื่อไดกฎเกณฑแลว มีผลใหคนควาวิชาธรรมกายไดดวยตนเอง วันใดที่คนควาพบวิชาธรรมกาย 
วันนั้นเปนวันที่มีฐานะเปนพระพุทธเจา และประกาศทันทีวา พระองคเปนพระพุทธเจา ความรูนี้
ชัดเจนแลว 

เหตุนี้เอง วิชาธรรมกายคือเสนทางสูมรรคผลนิพพาน เมื่อไมเปนธรรมกายแลว มรรคผล
นิพพานยังไกลสุดเอื้อม การที่เราอนุรักษวิชาธรรมกาย ก็คือ อนุรักษมรรคผลนิพพานไวให
คงอยู หากไมมีวิชาธรรมกายยอมหมายถึงวา มรรคผลนิพพานสูญสิ้นแลว แมเราจะอยาก แมเรา
จะปรารถนา แตความอยากและความปรารถนานั้นเปนจริงขึ้นมาไมได 

บัดนี้ วิชาธรรมกายมีเรียนกันแลวในบานเรา จะเรียนหลักสูตรไหน โปรดเลือกไดตามใจชอบ 
เราเกิดมาแลวมากชาติ แตไมพบวิชาธรรมกาย การสรางบารมีของเราอยางมากก็แค

บวชเรียน อยางที่เราเห็นในทุกวันนี้ ทําอยางนั้นไดบารมีหนอยเดียว แลวเราก็ตายไป มาเกิดใหมอีก 
บวชเรียนอยางนั้นอีก สรางวัดอยางนั้นอีก บารมีก็นิดหนอยอยางนั้นอีก บารมีตัวจริงอยูที่      
วิชาธรรมกาย ขอใหทราบของจริงกันแตวันนี้ ไปสรางความดีอยางนั้นจะไดอะไรสักแคไหน   
หลวงพอทานกลาววา การพากเพียรทําใจใหเห็นดวงใสในทองของตน เพียงชั่วไกกระพือปก 
ชางกระดิกหู งูแลบลิ้น ไดบารมีไพศาลยิ่งกวาสรางวัดวาอาราม 

เราตองลงทุนเรียนวิชาธรรมกายกันใหสุดชีวิต เพราะตํารามีอยูแลว ครูอาจารยมีอยูแลว 
ลงทุนแตความเพียรเทานั้น ไมตองไปเสียเงินเสียทองอะไร นี่คือเสนทางสูมรรคผลนิพพานสายเอก 

ขอใหทุกทานที่อาน “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” ประสบโชคดีและสรางบารมีธรรม
อยางหลวงพอ และเราจะไดพบกันอีก ในวิชาธรรมกายหลักสูตรอื่นตอไป 

 
         นายการณุย บุญมานุช 

(อดีต) ผูชวยศึกษาธกิารจงัหวัดจันทบุรี 
      ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙ 

๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง 
อ.เมืองจนัทบรีุ จ.จันทบุรี 
โทร (๐๓๙) ๓๑๓๗๕๐ 
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***** ติดตอคณะวิทยากรสังกัด ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา จังหวัด
สมุทรสงครามซึ่งไดรับการฝกอบรมโดย อาจารยการุณย บุญมานุช อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัด
จันทบุรี (ผูเขียน) ตามรายนามดังนี้ (ขอมูล ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ทานสามารถ Up to date รายนาม
ของสมาชิกไดที่ http://th.wisdominside.org/index.php?option=com_mambatstaff&Itemid=๑๔๐ )  

 
๑. คุณชูชัย   ศรีสุชินวงศ : ๔๒ ถ. จักรพงษ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐  

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

ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๘-๑๘๑๒-๙๑๔๒  
E-mail : niphonl@gmail.com 

๓. นพ. ชํานาญ หลอเมืองทอง : กลุมงานวิสัญญีวิทยา ร.พ.อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ โทร. 
(๐๕๕) ๔๑๑๐๖๔-๑๓๐๙ E-mail : chamnlhon@gmail.com 

๔. ดร.มนัส โกมลฑา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
๓๐๐๐๐ โทร. (มือถือ) ๐๘-๖๐๕๒-๑๗๐๙ E-mail : komoltha๔๒๙๙@gmail.com 

๕. ดร.บริญญา จันทรดา : ๖/๔ ซ.วิศวเสนานิคม ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.
ราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร. (มือถือ) ๐๘-๗๑๖๒-๐๖๔๘ 

๖. อ.กรณไพบูรณ / อ.พิมพวรัชญ ธนบรมัตถ : ๔๐/๒๗ หมู ๒ ซ. ศิริเขตแยก ๒ เพชร
เกษม ๑๑๖ แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒ มือ
ถือ ๐๘-๑๒๕๖-๐๗๙๘ E-mail : wisdominside@gmail.com   

๗. คุณธรรศ ธนบรมัตถ : ๔๐/๒๗ หมู ๒ ซ. ศิริเขตแยก ๒ เพชรเกษม ๑๑๖ แขวงหนอง
คางพลู เขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒ มือถือ ๐๘-๙๔๘๘-๑๗๘๘  
E-mail : toucht@gmail.com   

๘. คุณเจษฎา สุนันทชัย : มือถือ ๐๘-๓๙๑๑-๓๙๙๙ E-mail : jeshda@gmail.com 
๙. คุณประวัติ สุธีจารุวัฒน : ๓๓๘/๒๒ หมูบานกลางเมือง ซ. ลาดพราว ๘๐ ถ.ลาดพราว 

กทม. ๑๐๓๑๐  โทร. ๐๒-๕๓๐-๒๗๔๓ โทร (ที่ทํางาน) ๐๒-๕๘๖-๕๑๕๙ (มือถือ) ๐๘-
๑๙๔๕-๑๓๒๔ E-mail : prawats@cementhai.co.th 

๑๐. คุณ สุชาติ สิริรักษาศักด์ิ : โทร. ๐๘-๑๖๓๔-๐๖๙๙ E-mail : suchartsi@gmail.com 
๑๑. คุณอํานาจ สวางศรี : ๙๗๘/๑๓๑ ซ. ๑๘ ม. มัณฑนา ๒ รังสิต ต. ประชาธิปตย  อ. 

ธัญบุรี ๑๒๑๓๐ ปทุมธานี  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 กลาวถึงวิชาปราบมาร ที่รับชวงงาน 
ปราบมารตอจากหลวงพอวัดปากน้ํา เพราะธาตุธรรมขอรองใหทํา ไมทราบวาจะบายเบี่ยงอยางไร  
มีผลงานประการตางๆ การปราบมารในชวงนี้ หลวงพอคุมวิชาเต็มที่ กลาวถึงไปปราบมารใน
ประเทศอินเดียดวย (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๖.htm ) 
 
 ๒. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๒”  พิมพเมื่อ ๒๕๓๖  งานปราบมารในชวงนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงในธาตุในธรรม จักรพรรดิภาคปราบทรงพระนามวา “ตนปราบ” เสด็จมาชวย  หลวง
พอถวายงานปราบมารให “ตนปราบ” รับชวงตอจากทาน มีผลงานแปลกๆ  ธาตุธรรมประกาศให
วันที่  ๒๗  ธันวาคม เปนวันเอกราชของธาตธรรม (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่  
http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm) 
 
 ๓. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๓” พิมพเมื่อ ๒๕๓๙ โรงพิมพเลี่ยงเชียง เปนผูจัดพิมพ 
เปนผลงานในยุคของตนปราบ พบวามารเอาพระพุทธเจาและจักรพรรดิของเราไป กวาจะรบชิงเอา
กลับคืนมาได ทําไดยากมาก (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm); 
(เพิ่มเติม: ปราบมารภาค ๔ (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm), 
ปราบมารภาค ๕ (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๒๐.htm )) 
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 ๔. ชื่อหนังสือ “แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารของหลวงพอวัดปากน้ํา”   เปนวชิา
ธรรมกายชั้นสูง มี ๑๕ บท หากรวมบทภาคผูเลี้ยงดวย เปน ๓๐ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ 
http://www.kayadham.org/index-๑๒.htm ) 

 
๕ .  ชื่อหนังสือ  “แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอ             

วัดปากน้ํา” เปนความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง มี ๔๖ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.crystalmind.org/library/makphol๑/index.htm); (เพิ่มเติม: แนวเดินวิชาหลักสูตรมรรค
ผลพิสดาร ภาค ๒ ของหลวงพอวัดปากน้ํา http://www.kayadham.org/index-๑๔.htm ) 
 

๖. ชื่อหนังสือ “วิชาสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย)  
การเปนธรรมกายคือเปาหมายสูงสุด ตองสอนเปนและฝกเปนจึงจะเกิดผล เหมาะแกวิปสสนาจารย
และผูเปนวิทยากรอยางยิ่ง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๒๒.htm) 
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วิชาธรรมกายหลักสูตรที่ไดรับความนิยมสูง 
 
 ๑. ชื่อหนังสือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” เขียนขึ้น
เพื่อชวยขยายความเลม ๑๘ กายของหลวงพอ ใหงายขึ้น เลมนี้ไดรับความนิยมมาก บัดนี้โรงพิมพ
เลี่ยงเชียง จัดพิมพ ไดปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมแลว นาอานกวาเลมเดิม (เพิ่มเติม: อานผาน 
Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๘.htm ) 
 
 ๒. ชื่อหนังสือ “พระศาสดาพาเราสูความเปนอารยะ ใหเราสุขภาพดี เกิดสันติแกโลก 
ดวยวิธีการอยางไร” ทําขึ้นเพื่อจะถายทอดเปนภาษาตางประเทศ  ยังไมทันแปลเปน
ภาษาตางประเทศ เกิดความนิยมในบานเราอีก  
 
 ๓. ชื่อหนังสือ “สรางคุณธรรมสูแผนดินธรรม” เปนหลักสูตรขาราชการชั้นผูใหญ  
และผูบริหารที่จะนําไปสรางคุณธรรมแกผูใตบังคับบัญชา พิมพนานแลว และหมดนานแลว 
 
 ๔. ชื่อหนังสือ “ไมหยุดไมถึงพระ” เปนหนังสือปฏิบัติวิชาธรรมกายเลมเล็ก ทําขึ้นเพื่อ
สอนกํานัน ผูใหญบาน ตามโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ของทางราชการ พิมพนานแลว 
หมดนานแลว เหมาะสําหรับแจกนักเรียน นักศึกษา พิมพมากราคาไมแพง จะใชแจกงานศพก็ได 
งานมงคลก็ดี เหมาะแกทุกงาน  
 
 ๕. ชื่อหนังสือ “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” เจตนาพิมพแตแรก ก็เพื่อชวยกิจการของ 
พระสมศักดิ์ มหพฺพโล ตอมากลายเปนที่นิยม พิมพคราวนั้นหมดแลว ใหติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง 
(เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm ) 
 
 ๖ .  ชื่อหนังสือ  “คติธรรม คตินิยม การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา”           
เลมนี้รับรองวาอานสนุก โปรดติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ 
http://www.kayadham.org/index-๖.htm ) 
 
  ๗. ชื่อหนังสือ “ทางรอดของมนุษย มีทางเดียวเทานั้น” (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ 
http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm ) 
 
 ๘. ชื่อหนังสือ “ปุจฉา – วิสัชนา วิชาธรรมกาย” (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ 
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 วังจันทรเกษม ในระหวางนี้  
ไปเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตนที่วัดปากน้ําโดยตลอด 
 พ.ศ. ๒๕๙๙ - ๒๕๐๐ เรียนจบประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แลวบรรจุ     
เขารับราชการเปนครูที่ ร.ร.โยธินบูรณะ ในระหวางนี้ ไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ํากับ 
แมชีทองสุข สําแดงปน 
 พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๙ ยายราชการมาเปนครูที่ ร.ร.วัดบวรนิเวศ และสอบไดวุฒิ
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) และวุฒิการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ตามลําดับ  
ระหวางนี้ไปเรียนวิชาธรรมกายกับแมชีทองสุขที่วัดปากน้ํา อยางสม่ําเสมอ 
 พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๔ ยายสังกัดราชการจากครูมาเปนศึกษาธิการ เร่ิมรับราชการเปน
ศึกษาธิการอําเภอ ที่อําเภอทาใหม จ.จันทบุรี ระหวางนี้เรียนวิชาธรรมกายดวยตัวเอง เพราะหาง
ครู-อาจารย 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๒๓ ยายราชการมาเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จ.อางทอง ไดพบกับ 
แมชีถนอม อาสไวย ศิษยเอกของหลวงพอวัดปากน้ํา ไดเรียนวิชาธรรมกายกับแมชีถนอม       
และเปนวิชาธรรมกายอยางแทจริงที่นี่ รวมทั้งไดเร่ิมตนเผยแพรวิชาธรรมกาย โดยเปนวทิยากรสอน
ในงานตางๆ ของพระสงฆในตางจังหวัด ตามแตจะเชิญมา 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔ เลื่อนตําแหนงราชการเปน “ผูชวยศึกษาธิการจังหวัด” โดยมารับ
ตําแหนงที่ จ.ปทุมธานี 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕ ยายไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และไดเผยแพร
วิชาธรรมกายไวที่วัดเจษฎาราม โดยการสนับสนุนอยางแข็งขันของทานเจาคุณพระราชสาครมุนี  
เจาคณะจังหวัดฯ ในขณะนั้น 
 พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๘ ยายราชการมาเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ไดเปน
วิทยากรเผยแพรวิชาธรรมกายใหแกสถานศึกษาและวิทยาลัย และเปนวิทยากรสอนผูบริหาร    
ระดับตางๆ รวมทั้งยังไดพิมพตําราเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเผยแพรเปนธรรมทาน ตราบจนเกษียณ
ราชการ นอกจากนี้ ยังไดทําวิชาปราบมารตั้งแตวันเขาพรรษาของป พ.ศ. ๒๕๒๗ มาจนถึงทุกวันนี้ 



 ๘๘

 
 ขณะนี้มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน มีหนังสือดังกลาว ไวในหองสมุดแลว
เกือบทั่วประเทศ (ขอมูลเมื่อ ๕ พ.ย. ๒๕๔๐) คาดวาอีกไมนานคงจะครบทุกมหาวิทยาลัย           
ในประเทศ 
 จึงขอเชิญชวนทานสรางบารมีธรรม เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิตดวยการสั่งซื้อหนังสือ
ทั้ง ๘ เลมนี้ ในราคาพิเศษสุด เพียงชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อเปนธรรมทานใหแก วัดทุกวัด       
และหองสมุด ร.ร.มัธยม - ร.ร.ประถมตางๆ ทั่วประเทศ เพราะหนังสือชุดดังกลาวเปนที่
ปรารถนาของวัดทุกวัด และเปนที่ปรารถนาของโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 ฉะนั้น ในวันเกิดของทานก็ดี ในวันที่ทานทําบุญขึ้นบานใหมก็ดี หรือในวันที่ทานโชคดีมีชัย  
ควรที่ทานจะซื้อหนังสือชุดดังกลาวถวายแกวัดทุกวัด หรือมอบใหแกโรงเรียนตางๆ ตามโอกาสอันควร 
 เปนโอกาสดีของทานทานบดีทั้งหลายแลว ที่จะไดสรางบารมีธรรมชั้นสูง เพื่อเปนการ
อนุรักษและสืบสานวิชาความรูของพระศาสนา (วิชาธรรมกาย) มิใหดับสูญสืบไป 
 ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ขอรวมอนุโมทนาในกุศลเจตนา ของทานทานบดีทั้งหลายมา  
ณ โอกาสนี้ดวย 
 
เพิ่มเติม: อานประวัติของ อ.การุณย บุญมานุช อยางละเอียดเพิ่มเติมไดโดย คลิ๊กที่นี่ 
http://www.kayadham.org/index-๒๕.htm  

 
 

สพ พทานํ ธม มทานํ ชินาติ 
การใหธรรมเปนทาน ชนะการให (ทาน) ทั้งปวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๙

 

   
ปราบมาร ภาค ๑ 
ราคา ๑๔๐ บาท 

ปราบมาร ภาค ๒ 
ราคา ๑๔๐ บาท 

ปราบมาร ภาค ๓ 
ราคา ๑๔๐ บาท 

 
คําวา “ปราบมาร” เปนคําที่หลวงพอวัดปากน้ําทานใช สมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู หลวงพอไดทํางาน

สําคัญอยางหนึ่ง งานนั้นคือ “ปราบมาร” หมายความวา ตองเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง จึงจะรูจึงจะเห็น แลวใช
ความรูชั้นสูงนั้นไปกําจัดอวิชชา (มาร) ที่มายึดอํานาจปกครองในธรรมภาคมาร 
 งานปรายมารคือเนื้อหาสําคัญที่สุดในชีวิตของหลวงพอ การที่อวิชชา (มาร) มายึดอํานาจปกครอง
เชนนี้ มีผลกระทบตอมรรคผลนิพพาน มีผลกระทบตอธาตุธรรม มีผลกระทบตอมนุษย เกิดความเดือดรอน         
มีการขมเหงรังแกกัน เกิดสงคราม เกิดกลียุค ฝนฟาไมตองตกตองตามฤดูกาลและทุกขรอนดวยประการตางๆ  
 ตองเรียนวิชาธรรมกายถึงระดับแกกลา จึงจะรู จึงจะเห็น จึงจะทราบ วา “มาร” เขาทําวิชาปกครองไว 
อยางละเอียดลึกซึ้ง หากไมเปนวิชาธรรมกายแลว รูเห็นไมไดเลย แมเปนวิชาธรรมกายแลว แตเปนอยางออน      
ก็รูเห็นไมไดเชนเดียวกัน 
 การที่หลวงพอทําวิชาเพื่อกําจัดอวิชชาที่วานี้ เรียกวา “ปราบมาร” ขอเชิญทาน โปรดติดตามไดใน
หนังสือปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔-๕ ( http://www.kayadham.org/index-๑๕.htm ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๐

 

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

คูมือวิปสสนาจารย 
ราคา ๒๕๐ บาท 

.................................................................................. 
 
 ตําราเลมนี้ เปนหลักสูตรเบื้องตน คือ หลักสูตรวิชา ๑๘ กาย เมื่อผูเรียนสามารถกําหนดดวงปฐมมรรค
ไดแลว การที่จะใหเขาเดินวิชา ๑๘ กายไดตามหลักสูตรหนังสือ “ทางมรรคผล ๑๘ กาย” ของหลวงพอวัด
ปากน้ํานั้น ไมใชเร่ืองงายดายเลย วิทยากรหรือที่เราเรียกวา วิปสสนาจารยนั้น จะตองใชความรูและเทคนิค
หลายๆ อยาง เพื่อใหผูเรียนทําวิชา ๑๘ กายได 
 ตําราเลมนี้ เขียนขึ้นเพื่อชวยวิปสสนาจารย ทําใหการสอนไดผลมากกวาเดิม ความเชื่อที่วา วิชา
ธรรมกายยากที่จะเรียนรูนั้น ไมเปนความจริง เราตองเรียนรูไดทุกระดับความรู ตามที่หลวงพอไดทําตําราไวนั้น 
เราตองเรียนรูไดทั้งหมด แตวาเราตองเรียนกับผูรู หากเรียนกับผูรูครึ่งๆ กลางๆ ก็ยากที่จะเขาถึงความรูอันนั้น 
 ขอใหทานและวิปสสนาจารย อานอยางใครครวญและจําใหได และทําตามใหได ในที่สุด ทานก็จะ  
ปล้ืมใจวา ทานประสบความสําเร็จนี่คือคุณคาของหนังสือเลมนี้ 
 
 

 

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

คูมือสมภาร 
ราคา ๒๕๐ บาท 

.................................................................................. 
 
 แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารเลมนี้ จัดเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ทานที่จะเรียนรูหนังสือเลมนี้ 
จะตองฝกวิชา ๑๘ กายไดแลว และเขานิพพานไดอยางคลองตัว 
 เมื่อทานสามารถเลื่อนชั้นมาเรียนหลักสูตรคูมือสมภาร ขอใหทานตั้งใจฝกไปทีละบท วาบทเรียนนี้มี
ความรูอะไร มีขั้นตอนเดินวิชาอยางไร มีวิธีฝกอยางไร แตละขั้นตอนมีรายละเอียดอยางไร ขอใหทบทวนความ
แมนยําในทุกๆ ดาน แลวจึงเริ่มหลับตาเดินวิชา 
 ระหวางเดินวิชา อยาไดลืมตามาเปดตําราเปนอันขาด ตองอดทนเดินวิชาใหจบบทฝก แตละบทเรียนให
ฝกหลายครั้ง จนกวาจะแจงใจ แมจะใชเวลานานแคไหน ก็อดทนฝกบทเรียนนั้นๆ จนกวาจะแจง ใครมีวิธีเรียน
อยางนี้ หลวงพออนุโมทนาแนนอน 
 



 ๙๑

 

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

ตถาคตคือธรรมกาย 
ราคา ๘๐บาท 

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

 
หนังสือเลมนี้ แสดงวิธีปฏิบัติทางใจ ตามคําสอนของพระบรมศาสดา ขอที่ ๓ ที่วา สจิต ตปริโยทปนํ ซึ่งแปลวา  
การทําใจใหสวางใส 
 ไดอธิบายวิธีปฏิบัติทางใจไวอยางชัดเจน วาทําใจอยางไรจึงจะสวางใส และเมื่อสวางใสแลว เราจะ
เขาถึงโมกขธรรมอะไรบาง และเมื่อเขาถึงธรรมเบื้องตนแลว เราจะเขาถึงธรรมชั้นสูงตอไปไมมีที่ ส้ินสุด            
รวมเรียกวาวิชาธรรมกาย ทั้งนี้ก็เพื่อใหแจงมรรคผลนิพพาน อันเปนยอดปรารถนาของพระศาสนา 
 หนังสือเลมนี้ไดแสดงความชัดเจนไวแลวอยางครบถวน ทั้งความรูปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ รอแต 
ความพากเพียรของผูศึกษาคนควา วาจะเรียนจริงหรือเรียนเลน เทานั้น (หนังสือเลมนี้พิมพแลวหลายครั้ง 
พิมพเทาไรก็ไมพอแกความตองการของประชาชน โดยเฉพาะพระสงฆทั่วประเทศ ใหความสนใจแกหนังสือ      
เลมนี้มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๙๒

  
อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา 

ราคา ๑๐๐ บาท 

คติธรรม คตินิยม 
การดําเนนิชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา 

ราคา ๙๐ บาท 
 หลวงพอผูมีบารมีธรรมสูง สามารถบําเพ็ญกิจ
ทางใจ จนบรรลุวิชาธรรมกาย อันเปนความรู สูงสุดใน  
พระศาสนา  เป น ผู ค นพบความรู ม ร รคผลนิพพาน  
จะมีอะไรๆ พิเศษกวาคนทั้งหลาย หนังสือเลมนี้กลาวถึง 
ประวัติชีวิตของหลวงพอ ตั้งแตเยาววัยจนกระทั่งมรณภาพ 
วากลวงพอมีคุณสมบัติพิเศษหลายๆ ประการ มีบุญญาธิการ 
จนสามารถสร า งความสํ า เ ร็ จนานาประการให แก  
พระศาสนาไดสมควรที่เราทานจะศึกษาจดจํา และเคารพ
เทิดทูน บูชาในคุณธรรมของหลวงพอสืบไป 
 

 คติธรรม คตินิยม ของหลวงพอวัดปากน้ํา เปนที่
ใฝรูของคนทั้งหลาย การตีความคติธรรมของหลวงพอ  
ทําใหยาก  เพราะการบําเพ็ญธรรมของหลวงพอนั้น  
ทานไปเห็นวิชาชั้นสูง ครั้นไดรูเห็นธรรมอะไร ก็จะกลาว
เปนคติออกมา 
 บางคติเปนโวหารคารมคมคาย ทําใหคิดไปได
หลายแงหลายมุม จะยุติเปนอยางไรนั้น สุดแตบัณฑิต
ทั้งหลายจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรเถิด 
 เมื่อทานอานหนังสือเลมนี้แลว คติธรรมของ
หลวงพอไปใช  จะสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราให มี
คุณธรรม ชีวิตของเราจะมีสาระขึ้นกวาเดิม มีเหตุผลขึ้น
กวา เดิม  สภาพจิตใจจะโปรงใสขึ้นกวา เดิม  เราจะ 
ไมปลอยชีวิตของเราไปตามความผันแปรของสิ่งแวดลอม
อีกตอไป (หนังสือเลมนี้ จัดพิมพขึ้นใหม พิมพเทาไร ก็ไม
พอแกความตองการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มนุษยใจมืดใจบอด เปนเพราะไมทําใจใหสวางใส
ตามวิธีการที่หลวงพอสอน หากทําใจใหใสจนเห็น
ธรรมกาย อาจมีอภินิหารอยางหลวงพอก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
. 
 

 
การศึกษาวิปสสนาธุระมืดมนมานานแสนนาน 
บัดนี้ หลวงพอไดวางรากฐานวิปสสนาธุระใหแลว 
ใจของมนุษยจะสวาง หากเรียนใหครบหลักสูตร 
ก็จะเห็นลูทางมรรคผลนิพพาน  
 

นี่คือ อภินิหาร 

     
 
 

 
 
 

หามผูใดคัดลอกบทความบางสวน หรือทั้งหมดของหนังสือเลมนี้ เพื่อการเผยแพร เพื่อธรรมทาน หรือ
เพื่อการคา ดวยเกรงวา ผูคัดลอกอาจเรียบเรียงใหมผิดพลาด ฉะนั้น โปรดติดตอผูเขียน (เจาของลิขสิทธิ์) 
โดยตรง ผูใดฝนจะมีความผิดตามกฎหมาย 
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