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ขาพเจาเริ่มรูจักและเคารพในปฏิปทาของพระราชสุทธิญาณมงคล หรือหลวงพอจรัญ
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๙ เมื่อไดเขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเปนครั้งแรก ณ วัดอัมพวัน ซึ่งใน
ครั้งนั้น ขาพเจาไดรับการแนะนําจากอาจารยสมนา พูนพิพัฒน ใหเขารับการอบรม จัดโดย
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย เปนเวลา ๗ วัน ในระหวางที่ขาพเจาเปน “ลูกโยคี” ของ
คุณแมสิริ กรินชัย อยูนั้น หลวงพอจรัญทานกรุณาสละเวลามาอบรมสั่งสอนและชี้แนะถึง
วิธีการปฏิบตั ิวัปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ ในชวงกลางคืนหลายครั้ง ขาพเจา
รูสึกประทับใจในธรรมเทศนาของทานมาก เพราะอุดมไปดวยความลุมลึก แตอธิบายไดอยาง
แจมแจงเขาใจงาย มีการแทรกคติคํากลอนสอนใจอยางไพเราะ และยังแฝงไปดวยความ
สนุกสนาน แมระยะเวลาที่ทานเทศนจะยาวนานกวา ๒ ชัว่ โมง แตขาพเจาและผูปฏิบัติธรรม
ทานอื่น ๆ ตางตั้งใจฟงอยางไมรูสึกเบื่อหรืองวง
หลวงพอมีงานมาก เวลาพักผอนของทานจึงมีนอย ทําใหสุขภาพของทานไมดี
เทาที่ควร หลายครั้งที่ขาพเจาเห็นหลวงพอมีอาการอาพาธและออนเพลีย แตทานก็ยังคง
ปฏิบัติกิจในการโปรดญาติโยมโดยไมปริปากบน ความรูสึกเลื่อมใสของขาพเจาที่มีตอหลวง
พอ จรัญ “พุทธบุตร” ผูเสียสละความสุขสวนตัว เพื่ออนุเคราะหเกื้อกูลตอชาวโลกตามรอย
บาทพระศาสดาจึงมีมาตั้งแตนั้น
กลับจากการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นแลว ขาพเจาก็ตั้งใจที่จะกลับไปยังวัดอัมพวัน เพือ่ ฟง
ธรรมจากหลวงพอเทาที่โอกาสจะอํานวย และขาพเจาก็ไดพบวา หลวงพอทานอบรมสั่งสอน
ผูใฝใจในธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อยูที่วัดตลอดมาไมเคยวางเวน กุฏิศาลาและ
หองปฏิบัติกรรมฐาน ถึงแมจะไดรับการสรางเพิ่มเติมมาอยางมากมาย ก็ดูจะยังไมเปนการ
เพียงพอตอศรัทธาญาติโดยมพุทธบริษัทผูเห็นคุณคาของวิปส สนากรรมฐาน และใครจะได
ลองลิ้มชิมรสแหงธรรมะที่จะไดรูเอง เห็นเองจากการปฏิบัติตามคําสอนของทาน
ความเมตตาของหลวงพอมิไดมีวงจํากัดเพียงพุทธบริษัทชาวไทยเทานั้น แมแตคน
ตางชาติตางศาสนาก็ยังไดรับความเมตตาจากหลวงพออยูเนือง ๆ หลายทานเดินทางมาถึง
วัดอัมพวันเพื่อบวชและปฏิบัติธรรม ไดรับผลเปนที่นาพอใจยิ่ง ขาพเจาฟงธรรมะจากหลวง
ซาบซึ้งที่ไดเปนศิษยหลวงพอจรัญ
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พอมากขึ้นเพียงไร ยิ่งรูสึกถึงความลุมลึกและภูมิปญญาชัน้ สูง ซึ่งแฝงอยูในคําสอนที่เรียบ
งายและสนุกสนานมากเพียงนั้น ผูท ี่ตั้งใจฟงและพิจารณาดี ๆ จะสามารถนําคําสอนนั้นไปใช
ในชีวิตประจําวัน เพือ่ ความสุขความเจริญแหงตนและครอบครัวไดเปนอยางดี โดยทานมักจะ
เนนใหผูใหญทําตัวเปนแบบอยางทีด่ ีและใหการศึกษาแกลูกหลาน รวมทั้งสอนใหเด็กเปนคน
ดีมีความกตัญู เนือ่ งจากทานมองการณไกลวาเด็กในวันนี้จะตองเติบโตกลายเปนผูใหญ ซึ่ง
เปนพลเมืองหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต
นอกจากเทศนอบรมสั่งสอนโดยทั่วไปแลว หลวงพอยังตองรับภาระเปน “ผูแกปญหา
ชีวิต” ใหแกบุคคลทั้งหลายที่พากันมากราบเรียนปรึกษา ไมวาจะเปนปญหาครอบครัว
ปญหาสุขภาพ ปญหาการศึกษา ปญหาการงาน และปญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งหลวงพอ
ทานจะเมตตาแนะนะขอปญหาเหลานั้นอยางแยบคาย ภายใตหลักกฎแหงกรรม จึงไมเปนที่
นาแปลกใจเลยที่กุฏิของหลวงพอจะเต็มไปดวยผูคนจากทุกสารทิศ ภารกิจของหลวงพอจึงดู
ไมมีวันจบสิน้ แตกระนัน้ ทานก็มิเคยแสดงถึงความยอทอหรือเบื่อหนาย ทานมักปรารภเสมอ
วาทานตองการ “ใชหนี้มนุษย” ใหหมดในชาตินี้ เพราะทานไมอยากเกิดมาพบกันมนุษยที่
สวนมากจะเปนผูที่มีความขี้เกียจ ขี้โกง มักงาย มักได และปากเปนบุญแตใจเปนบาป
ผูที่มีจิตใจสูงไดนั้นตองพากันเขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน อันเปนทางสายเอก ที่จะ
ทําใหสามารถคลายทุกขและสงผลใหผูปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ มีชวี ิตที่ร่ํารวย-สวย-ดีมีปญญา
แกปญหาชีวติ ไดดวยตนเอง นอกจากเนนใหปฏิบัติธรรม แลวทานยังสั่งสอนใหลูกศิษยทุก
คนหมั่น สวดมนตเปนนิจ – อธิษฐานจิตเปนประจํา เพือ่ ความสุขความสําเร็จและเปน
มงคลแกชีวติ อันไดแก บทพาหุงมหากา
ขาพเจาไดรับผลดีและมงคลอยางเอกจากการสวดมนตบทนีด้ วยตนเอง คือในชวงที่
ขาพเจาสมัครเขารับราชการทหารเรือนั้น ขาพเจาตองประสบกับปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
ตําแหนง เมื่อรูสึกหนักใจและเกรงไปวาจะไมสามารถเขารับราชการได จึงเขากราบเรียน
ปรึกษาหลวงพอทานในวันหนึ่ง หลวงพอทานยิ้มอยางเมตตาและบอกใหขาพเจาสวดมนต
บท “พาหุงมหาฯ” กอนนอน เมือ่ จบแลวใหแผเมตตาแลวอธิษฐานจิตวา “หากขาพเจาเคย
เปนทหารเรือมาแตอดีตแลวไซร
ขอใหชาตินี้ขาพเจาจงไดเปนทหารเรือโดยปราศจาก
อุปสรรคดวยเถิด”
ขาพเจาจึงไดสวดมนตและอธิษฐานจิตตั้งแตคืนนั้น ผลที่ไดรับนั้นเกินคาด เพราะ
หลังจากวันที่สวดมนตบทนี้แลวไมกี่วัน ขาพเจาก็ไดรับการเรียกตัวจากทางราชการใหไปฝก
ทหาร จนแทบจะไมมีเวลาเตรียมตัวตัดเสื้อผา ขาพเจาเชื่อวา เหตุการณนี้มิใชเหตุบังเอิญ
ซาบซึ้งที่ไดเปนศิษยหลวงพอจรัญ
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หากเปนเพราะเมตตาบารมีของหลวงพอและอานุภาพแหงบทสวด “พาหุงมหากา” อัน
ศักดิ์สิทธิ์นี้อยางแนนอน
นอกจากหลวงพอจรัญทานจะใหธรรมทาน และ ธรรมโอสถแกปญหาชีวิตแกผูคน
ทั้งหลายแลว ยังไดเมตตาจัดตั้งโรงทานเพื่อเตรียมอาหารทั้งคาวหวานไวบริการแกลูกศิษย
และบุคคลทัว่ ไปตลอด ๒๔ ชั่วโมง อาหารเหลานั้นลวนเปนอาหารที่มีรสเลิศ สะอาด ถูกหลัก
อนามัยจากแมครัวฝมือดีของวัด และดวยกิตติศัพทดานโรงทานของหลวงพอแลว ยังปรากฏ
วามีคณะบุคคลที่ไปทัศนาจรหรือทําบุญจากที่อนื่ ๆ พากันแวะเวียนเขามารับประทานอาหาร
ที่วัดอัมพวันจํานวนครั้งละมาก ๆ เสมอ
แมกระนั้นขาวปลาอาหารของวัดอัมพวันก็มิไดเคยขาดแคลน สมกับคําที่หลวงพอ
พร่ําสอนศิษยใหมีความเมตตา เอือ้ เฟอเผื่อแผกนั ทานสอนวา “ยิ่งใหยิ่งได ยิ่งหวงยิ่งอด
หมดแลวไมมา เราไมหวงกัน หมดแลวมีมาเรื่อย ๆ” ซึ่งก็เปนความจริงตามนั้น เพราะ
ขาวสารอาหารแหงของวัดจะมีผูมาบริจาคเขาวัดครั้งละมาก ๆ เสมอ เหมือนกระแสน้ําที่ไหล
มาเรื่อย ๆ ไมรูจักหมด อันเปนผลมาจากที่หลวงพอไดอบรมสั่งสอนศิษย และบุคคลทั่วไป
แลวเขาทั้งหลายไดรับความสุข ความเจริญในครอบครัวและหนาที่การงาน เงินไหลนอง –
ทองไหลมา แลวมีความระลึกถึงคุณของหลวงพอ จึงพากันหวนกลับมาทําบุญและถวาย
ขาวสาร อาหารแหง เพื่อเปนการเพิ่มกุศลใหแกตนเอง โดยของเหลานี้ หลวงพอมิไดเคย
เรียกรองหรือกลาวเชิญบริจาคแตประการใด
ขาพเจาไดไดทําบุญที่วดั อัมพวันบอย ๆ ไดพบเห็นลูกศิษยของหลวงพอที่มีหนาตา
ผองใส ร่ํารวยดวยกิจการที่กาวหนา มีความรูความสามารถในระดับสูง และมีความสุข
สมบูรณกันเปนอยางมาก
การที่คนบางกลุมมีความเขาใจอยางผิด
ๆ
วา
พระพุทธศาสนาสอนใหคนขี้เกียจและทําใหประเทศไทยไมเจริญนั้น จึงไปเปนความ
จริงแตประการใด คนที่ไมเขามาศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาตางหากที่มีชีวิตอันเลื่อนลอย ไรหลักยึดอันเปนแนวทางอันประเสริฐ และเปนมงคล
แกชีวิต ชีวิตจึงจะประสบแตความวุนวายและอุดมไปดวยความทุกขอยางไมรูเทาทันในการ
แกไข
หลวงพอจรัญทานเปนนักอนุรักษนิยมดานศิลปะและวัฒนธรรมไทยทานหนึ่ง หลาย
ครั้งที่ทานเลาใหคณะศิษยฟงถึงเรื่องราวเกา ๆ ดานประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมไทย ซึ่งไม
มีการบันทึกไวในเอกสารใด ๆ ทุกเรื่องเปนเรื่องที่นาสนใจยิ่ง เชน คําขวัญประจําจังหวัด
สิงหบุรี ซึ่งมีมาตั้งแตครัง้ โบราณกาล แตในปจจุบนั นอยคนจะทราบคือ ปลามันแมลา น้ํายา
ซาบซึ้งที่ไดเปนศิษยหลวงพอจรัญ
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บางเลา สาวสวยบานแปง แตงหวานบานไร ในปจจุบันไดเปลี่ยนเปน ถิ่นวีรชนกลา คู
หลาพระนอน นามกระฉอนปลาแมลา ยานการคาภาคกลาง
นอกจากการเลาเรื่องในอดีตแลว หลวงพอยังไดลงมือปฏิบัติเพือ่ เปนตัวอยางในการ
ดํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรษุ ดวย เชนในวันที่ ๑๕ เมษายนของทุกป หลวง
พอทานจะจัดใหเปน “วันกตัญู” ที่วัดอัมพวันจะมีการนิมนตพระเถรานุเถระชั้นผูใหญของ
จังหวัดสิงหบุรีและจังหวัดใกลเคียงมาเจริญพระพุทธมนตและฉันเพล จากนั้นหลวงพอจะแจก
ผาผอนทอนสไบแกผูเฒาผูแกซึ่งเปนภาพนอยนักที่จะมีโอกาสเห็นพระใหของแกชาวบาน ใน
สวนของคณะศิษยแลว การใหของหลวงพอนั้น พวกเราตางเห็นเปนประจําจนกลายเปนเรื่อง
ธรรมดา แมแตอาคารสถานที่ของทางราชการอันเปนประโยชนตอประชาชน ซึ่งทาง
ราชการไมมีงบประมาณจะสราง หลวงพอทานก็จะเปนผูอุปถัมภคากอสรางใหหลาย
แหง
สําหรับชวงสุดทายของงานวันกตัญูนั้น หลวงพอทานเปดโอกาสใหพระสงฆองค
เณร ผูเขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานและคณะศิษยผูมารวมงานเขาสรงน้ํา ภาพประทับใจใน
วันนั้นจึงเปนภาพของพระเณร ผูปฏิบัติธรรมในชุดขาวสะอาดตา และเหลาพุทธศาสนิกชน
จํานวนมากเขาแถวเพื่อรอสรงน้ําหลวงพอ เปนระยะทางยาวอยางมีระเบียบ กินเวลานาน
หลายชั่วโมง ซึ่งมิใชเพียงวันนี้ที่วัดอัมพวันจะอุดมไปดวยผูคน วันสําคัญอื่น ๆ เชน วันขึ้นป
ใหม วันคลายวันเกิดหลวงพอ ๑๕ สิงหาคม วันคลายวันหลวงพอคอหัก ๑๔ ตุลาคม และวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ก็จะมีผูคนหลั่งไหลมาทําบุญรวมกับหลวงพอจนแนนวัดเสมอ
แสดงใหเห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาที่คนทั้งหลายมีตอหลวงพอ ซึ่งนับวันก็จะทวีจํานวนมาก
ขึ้น อานุภาพแหงทาน ศีล และภาวนา ของหลวงพอไดขจรขจายไปในทุกสารทิศ สงผลใหวัด
อัมพวันเปนประดุจดังตนโพธิ์พฤกษรมไมใหญที่มีกิ่งกานสาขาอันอุดม เปนรมณียสถานที่ให
ความรมรื่นชื่นบานแกผมู าเยือน เพือ่ หวังพึ่งรมเงา อันนํามาซึ่งความสุข ความสงบและความ
สบายในที่สุด
หากจะกลาวถึงการอบรมสั่งสอนศิษยของหลวงพอนั้น ทานจะมุงเนนถึงการใชเวลา
ทุกนาทีอยางมีคา นํามาซึ่งประโยชน โดยไมมีการผัดวันประกันพรุง โดยเฉพาะการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานนั้น
ทานจะเนนใหบรรดาพุทธบริษทั ทั้งหลายรีบเขารับการปฏิบัติเพือ่
คลายกิเลส และสรางปญญาอันเปนอริยทรัพยติดตามตัวบุคคลนั้นไปในทุกภพทุกชาติ โดย
ย้ําวาทานก็จะมีชีวติ อยูอ ีกไมนาน คําเตือนของทานนี้ ทําใหจิตใจของบรรดาศิษยรูสึกเศรา
สลดอยางมาก เมื่อถึงคลายวันเกิดของหลวงพอคราใด คณะศิษยก็จะพากันอาราธนาขอให
หลวงพอเมตตาอยูอบรมสั่งสอนและเปนรมโพธิร์ มไทรไปอีกนาน ๆ หลวงพอทานมักจะยิ้ม
ซาบซึ้งที่ไดเปนศิษยหลวงพอจรัญ
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และตอบวาทานจะอยูตราบเทาที่สังขารของทานจะทนอยูได
ซึ่งในปจจุบันหลวงพอมัก
อาพาธบอย เนื่องจากการปฏิบัติกิจในการโปรดญาติโยมชนิดหามรุงหามค่ํา แมกระนั้นทาน
ก็มิไดปริปากบนถึงทุกขเวทนาที่ไดรับใหคณะศิษยตองหวงใย
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดประทาน “สมบัติชิ้นเอก” แกชาวโลกมานานกวา
๒๕๓๗ ปแลว และตกทอนมาถึงเราก็ดวยอาศัย “พุทธบุตร” ผูเปนสงฆสาวกของพระผูมีพระ
ภาคเจา ซึ่งหลวงพอจรัญทานเปนองคหนึ่งในหมูสงฆเหลานั้น ทานเปน “พระสุปฏิปนโน”
ซึ่งเหลาเทวดาและมนุษยผูเปนสัมมาทิฏฐิทั้งหลายพึงกราบไหวบูชาไดอยางเต็มหัวใจ เปน
เนื้อนาบุญผูซ ึ่งเราทานจะสามารถหวานพืชดวยบุญกุศลแลวจะบังเกิดดอกผลเปนความสุข
ความเจริญไพบูลยอยางทันตาเห็น
ดวยอํานาจแหงเมตตาบารมีและปฏิปทาอันแนวแนในการอบรมวิปสสนากรรมฐานแก
พระสงฆองคเณร ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป โดยไมเห็นแกความเหนื่อยยากหรืออุปสรรคใด ๆ
เปนระยะเวลายาวนานของหลวงพอนี้ แมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก ประมุขแหงสงฆก็ทรงทราบและไดทรงแสดงความชืน่ ชมยินดีตอปฏิปทาของ
หลวงพอเปนอยางยิ่ง ขาพเจาไดมีโอกาสติดตามหลวงพอและคณะศิษยเขากราบถวายพระ
พรและถวายปจจัยจํานวนแสนเศษแดสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาสคลายวันประสูติ ๓
ตุลาคม ๒๕๓๖ โอกาสนี้หลวงพอไดกราบทูลใหทรงทราบถึงความกาวหนาของการกอสราง
และปรับปรุงวัดอัมพวันใหเปนสัปปายะตอการเจริญธรรม และกราบทูลถึงจํานวนผูมีศรัทธา
เขาปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานตลอดป ๒๕๓๖ สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระเมตตาประทาน
โอวาทพรอมกับทรงกลาวอนุโมทนากับหลวงพอเปนเวลานาน
ทั้งยังไดประทานปจจัยที่
หลวงพอถวายพระองค คืนกลับมาเพื่อใชในการรวมสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนของ
วัดอัมพวันสืบไป ครั้งนัน้ คณะศิษยตางปติและอิ่มเอมในในหลวงพอ ผูซ ึ่งแมองคประมุขแหง
สงฆผูประเสริฐสูงสุดในเหลาพุทธบุตร ยังทรงอนุโมทนาและสนับสนุนตอกิจกรรมอันเปน
ยอดแหงกุศลที่หลวงพอเพียรกระทําเพื่อตามรอยบาทพระศาสดา
หลวงพอจรัญทานเปรียบประดุจดัง “พอทางธรรม” ผูชี้ทางแหงความสุขและความ
เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมใหแกขาพเจา เมื่อมีโอกาสขาพเจาก็จะเดินทางไปวัดอัมพวัน
เพื่อฟงธรรมและชวยงานวัดเพื่อเปนการแทนคุณครูบาอาจารย
สวนในใจนั้นไดเคยตั้ง
ปณิธานไวเสมอวาหากมีโอกาสที่จะสงเสริมและสนับสนุนการเผยแผพุทธธรรมไปสูเยาวชน
และสังคมโดยสวนรวมแลว ขาพเจายินดีและเต็มใจที่จะกระทํากิจกรรมเหลานั้นเพื่อเปนการ
สนองคุณพระพุทธศาสนา
ซาบซึ้งที่ไดเปนศิษยหลวงพอจรัญ
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ในเวลาตอมา
ขาพเจาไดทําในสิ่งที่ตั้งใจ
เมื่อไดรับเชิญจากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งขาพเจาเปนศิษยเกาใหไปเปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ
ประสบการณในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
ซึ่งเขา
ปฏิบัติวิปสสนาที่ธรรมสถานวองวานิช
โดยยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ
เปน
ผูสนับสนุนโครงการ เปนครั้งแรกทีข่ าพเจาไดมีโอกาส “แสดงธรรม” อยางเปนทางการ ทํา
ใหรูสึกถึงความสุขและอิ่มบุญจาก “ธรรมทาน” เปนอยางมาก หลังจากเปนวิทยากรครั้งนั้น
แลว ขาพเจาก็ไดมีโอกาสเปนวิทยากรรับเชิญจากยุวพุทธฯ และตอมาอีกไมนาน โอกาสแหง
การเขาชวยในการสงเสริมพระพุทธศาสนาครั้งสําคัญในชีวติ ก็มาถึง เมื่อขาพเจาไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการบริหารของยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทสไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ในชวงแรก ๆ ขาพเจาเกรงวาจะไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม หรืออาจลําบากใจที่จะเขา
ประชุมรวมกับผูใหญซึ่งไมเคยรูจักคุน เคยกันมากอน แตเมือ่ ไดเขาประชุมกลับรูสึกเปนสุขใจ
ที่ไดมีสวนในการรับใชพระศาสนาและอบอุนใจที่ไดรวมงานกับคณะกรรมการซึ่งสวนใหญได
ผานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมาแลว แตละทานมีเมตตาและจิตใจเปนกุศล มุงหวังที่จะ
สงเสริมใหมีการปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานแพรหลายไปในหมูเยาวชนและชาวโลก การประชุม
แตละครั้งแมจะใชเวลานานถึง ๖-๗ ชั่วโมง แตกรรมการสวนใหญก็ยังคงรวมประชุมกันอยู
ดวยความเปนกันเอง ประดุจดั่งญาติสนิทปรึกษางานบุญทีจ่ ะจัดขึ้นในครอบครัว ขาพเจามี
ความรูสึกวาสมาคมแหงนี้ชางนาชื่นใจที่จะเขามารวมงานเพราะเปนดัง “เทวสมาคม” อัน
ประกอบดวยนางฟาและเทวดาผูใฝธรรม
ปจจุบันยุวพุทธฯ จึงเปนสมาคมทางพระพุทธศาสนาที่มีความเหนียวแนนดวยทีมงาน
บริหารอันเขมแข็ง ไมเปนสองรองใครในการจัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา โดยมุงเนน
ในการเชิญชวนใหชาวไทยและชาวตางประเทศที่สนใจเขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเปน
สําคัญ และไดมีการอบรมธรรมะแกเยาวชนและผูสนใจไปแลวเปนจํานวนมาก ซึ่งในปจจุบัน
มีผูสนใจเพิ่มมากขึ้น ศูนยวิปสสนากรรมฐานของยุวพุทธฯ จึงถูกจองลวงหนาไวตลอดทั้งป
ไมวาจะเปนบริษัท หางราน โรงเรียน กลุมประชาชน หรือแมแตชาวตางชาติกไ็ ดเขามา
ปฏิบัติอยางจริงจังและประสบผลอันดีอยางนาพอใจ ทั้งนี้คงเปนเพราะสถานที่ตั้งของยุวพุทธ
ฯ ซึ่งแมจะอยูใจกลางเมืองอันชุลมุนวุนวาย แตบรรยากาศภายในนับแตอาคารสถานที่ไป
จนถึงตนหมากรากไม ลวนงดงามและรมรื่น นอกจากนั้นยังมีสัปปายะดานอาหารและที่พัก
อาศัย จึงเปนสถานที่เหมาะแกการปฏิบัติธรรมเปนอยางยิ่ง
เมื่อถึงวันนี้ ขาพเจาจึงรูสึกสุขใจที่มีโอกาสใชชีวิตอันมีปริมาณนอยนี้ใหมีประโยชน
และ คุมคากับการที่ไดกําเนิดเกิดมามีอัตภาพเปนมนุษย พบพุทธศาสนา ทั้งนี้เพราะขาพเจา
ซาบซึ้งที่ไดเปนศิษยหลวงพอจรัญ
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ไดมีโอกาสยกระดับจิตใจ ใหเกิดปญญาดวยวิปสสนากรรมฐาน และ ยังไดมีโอกาสอันดีที่จะ
ไดมีสวนในการรักษา และ สงเสริมพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองในจิตใจของเยาวชน และ
ชาวโลกในนามของยุวพุทธกสมาคมแหงประเทศไทยฯ สมกับคําที่หลวงพอจรัญทานเคยสั่ง
สอนไววา “บุคคลผูชวยเหลือตนเองไดโดยไมตองพึ่งพาอาศัยใคร ๆ ในการดํารงชีวิต
นั้นเปนคนใชได หากจะใหดีตองชวยเหลือพอแม ญาติพี่นองได แตจะใหดีที่สุดนั้น
จะตองฝกฝนและอบรมตนใหมีสติปญญา ในอันที่จะสามารถชวยเหลือเกื้อกูลสังคม
โดยสวนรวมได” ขาพเจามีความตัง้ ใจมุงมั่นทีจ่ ะทําวันทุกวันใหเปนวันที่ดีที่สุด เพื่อดําเนิน
รอยตาม “พุทธบุตร” ผูป ระเสริฐแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตลอดไป
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