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อันเนื่องมาจากการสูญเสีย ร.ต.ประจักษ สีบุญเรือง สามีผูเปนสุดที่รักและทุก ๆ
สิ่งของชีวติ ดิฉันและลูก
ในตอนใกลค่ําของวันอาทิตยที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔ มีอุบตั ิเหตุบนถนนสายองค
รักษ – นครนายก ณ จุดที่มีการซอมแซมผิวถนนที่ชํารุด ร.ต.ประจักษ สีบุญเรือง ขับรถไป
สงลูกชายกลับเขาโรงเรียนนายรอย จปร. เพราะมีของหลายอยางที่ตองนําไปใชทโี่ รงเรียน
โดยมีดิฉันรวมทางไปดวยตามปรกติ สามคน พอ แม ลูก คุยเลนกันตลอดทางอยางมี
ความสุข อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยางกะทันหันโดยไมมีคูกรณีบนถนน รถกระแทกลงบนถนนที่ถูก
ขุดลึกตางระดับประมาณ ๒ ฟุต ยางระเบิด รถพลิกคว่ําตกลงในคูน้ํา ผูขับขี่เสียชีวิตทันที
ดิฉันและลูกชายบาดเจ็บถูกนําสงโรงพยาบาล
ผูไดรับฟงขาวนี้ในตอนแรกจะไมเชือ่ หูตนเอง เพราะผูคนุ เคยทุกคนตางรูดีวา คุณ
ประจักษเปนคนรอบคอบ ระมัดระวังในการขับขี่และปฏิบัตติ ามกฎจราจรอยางเครงครัด แม
ในฐานะนักบินพลเรือนก็เปนคนละเอียดลออ แมนยําในระเบียบปฏิบัตทิ างการบิน แตตองมา
เสียชีวิตเพราะความสะเพรามักงาย ของคนทีข่ าดความรับผิดชอบตอสวัสดิภาพของผูใชรถ
ใชถนน เนือ่ งจากไมมีปายหรือสัญญาณใด ๆ บงบอกวามีการซอมผิวถนนในชวงทางที่กําลัง
ซอม กอนถึงทางเลี้ยวไปยังโรงเรียนนายรอย จปร. แตอยางใด
ดิฉันผูเปนภรรยาพรอมลูกหญิง ๒ ลูกชาย ๑ และครอบครัวตองประสบกับความ
สูญเสียอยางใหญหลวงยากจะบรรยายไดครบถวน ในชวงแรกก็ไดแตฟูมฟายน้ําตา พร่ํา
พรรณนาถึงความดีงามของสามีไมเปนอันกินอันนอน สุดจะหักหามใจได
คุณประจักษ อดีตรองประธานกรรมการ บริษัท ชารปเทพนคร จํากัด เปนคนละเอียด
รอบคอบในการทํางานทั้งดานธุรกิจ ดานสังคม และความสนใจสวนตัวเชนการบิน และเปนผู
ที่เผชิญปญหาดวยความนุมนวล มีเหตุผล มีเมตตา มีคุณธรรมประจําใจ เปนบุคคลที่ควรแก
การกลาวขวัญถึงความดี และเปนที่ยอมรับอยางจริงใจ
ในดานครอบครัวคุณประจักษเปนผูท ี่เปยมดวยความกตัญู มีสัมมาคารวะตอผูใหญ
ยึดมั่นในความถูกตอง ใจดี อารมณเย็น และเปนผูใหตลอดเวลา เปนรมโพธิ์รมไทรให
ลูกหลานบริวารไดพึ่งพิงเปนที่อบอุน โดยสวนตัวแลว ตั้งแตวันที่เกิดเหตุ หัวใจของดิฉัน
ไมไดอยูที่ตัวเอง แตคงอยูที่คุณประจักษตลอดเวลา
พระคุณของเจาประคุณหลวงพอ

๑

ในชวงเวลาของความทุกขใจแสนสาหัสนั้น ดิฉันไดรับการชักนําจากญาติทางธรรม
ซึ่งนับถือกันเปนพี่นองมานานคือ คุณพัชรี คุณแคลว ศิษยของหลวงพอจรัญ (พระภาวนาวิ
สุทธิคุณในขณะนั้น) ไดพากันไปเยี่ยมดิฉันและลูกชายที่โรงพยาบาลสมิติเวชหลายครั้ง เมื่อ
ออกจากโรงพยาบาลแลว ไดนําหนังสือกฎแหงกรรม ทีห่ ลวงพอเขียนบันทึกพิมพเปนเลม
แจกในงานฉลองสัญญาบัตรและพัดยศ “พระภาวนาวิสุทธิคุณ” ในวันเสารที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๓๒ มาผอนคลายความทุกข ดิฉันอานไมจบเลมตองการไปกราบหลวงพอโดยดวน
เพราะหมดกําลังกายกําลังใจ ตองการที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว คุณพัชรีและคุณแคลวไดพาดิฉันไป
ตามที่ใจปรารถนา
วันนั้นดิฉันแตงชุดสีดํานั่งกอดกรอบรูปสามีรองไหรอพบหลวงพอดวยใจจดจอ
เชนเดียวกับผูมีจิตศรัทธาทั่ว ๆ ไปเปนจํานวนมาก ดิฉันไดกราบหลวงพอพรอมกับคุณ
ประจักษในภาพถาย เมื่อเงยหนาขึ้น หลวงพอมองดวยความเมตตาอยูสักครู ก็ขอภาพถาย
คุณประจักษไปเพงพิจารณาดู ทานพูดวา “ไมตองเสียใจ ทานผูนี้จากไปดี เทวดาเอาราช
รถมารับไปทันทีที่เกิดเหตุ ไปจุติเปนเทพ และติดตามโยมไปทุกหนทุกแหง เพียงแต
อยูกันคนละภพละชาติ” และกลาวถึงคุณประจักษเหมือนที่ดิฉันไดพรรณนามาแลวขางตน
โดยที่หลวงพอไมเคยรูจกั ดิฉันและสามีมากอนเลย
บทสรุปที่ยืนยันไดตรงกับความเปนจริง ตามเหตุการณที่เกิดอุบัติเหตุ หลวงพอกลาว
วา “คุณประจักษเสียชีวิตทันทีกอนรถตกลงไปในน้ํา” ตรงกับแพทยไดผาตัดทําการ
พิสูจนศพแลว บันทึกไวในใบแจงเหตุคือหัวใจวายกอนรถตกลงไปในน้ํา “ไมมีการบาดเจ็บ
เสียเลือดเนื้อฟกช้ําแตอยางใด เหมือนคนนอนหลับนับไดวาเปนผูมีบุญ สรางบุญ
สรางกุศลไวมาก บุญลนบุญเหลือ โดยไมตอ งทําอะไรทั้งสิ้น ไมไดอยูตรงที่เกิดเหตุไป
จุติเปนเทพแลว ไมตองคอยบุญจากญาติโยม แตถาทําแลวสบายใจก็ทําบุญใหเขา
ตอไป จะไดเพิ่มพูนบุญใหสูงยิ่ง ๆ ขึ้น” ดิฉันนั่งฟงหลวงพอพูดถึงคุณประจักษดวยความ
ตั้งใจ น้ําตาแหงหายไปพรอมกับการฟงธรรมจากหลวงพอ
หลวงพอเปนพระปฏิบัตทิ ี่มีเมตตาสูง สั่งสอนใหดิฉันเห็นวาการตองพลัดพรากจากคน
ที่รักเปนธรรมดาโลก ใหใชสติและปญญาแกปญหาชีวิต กอนกราบลาหลวงพอในวันนั้น ดิฉัน
กราบนมัสการนิมนตหลวงพอไปโปรดดิฉันและลูกหลานบริวารที่บานเพือ่ เปนสิริมงคลเปนที่
ยึดเหนี่ยวแกเราในโอกาสตอไป หลวงพอไดเมตตาใหคุณพัชรี คุณแคลวพามาโปรดดิฉันถึง
บานตามคําขอ ระหวางที่ศพคุณประจักษยังตั้งสวดพระอภิธรรมทุกคืนวันเสารที่วัดธาตุทอง
เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพหลังจากเสียชีวิตรอยวัน หลวงพอมาที่บา นครั้งแรกกอนไปวัด
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ธาตุทอง คุณประจักษไปปรากฏใหเห็นที่บานคุณพัชรี คุณแคลวกราบนิมนตหลวงพอใหไปที่
บานกอนจะนําทางไปไมใหรถติดและไปทันเวลาที่วัดตามกําหนดการ หลวงพอบอกดิฉันวา
รถไมติดจริง ๆ จากรามอินทรา กม.๔ ถึงสุขุมวิทซอย ๘ เพียง ๓๕ นาทีเทานั้น เปนเรื่องที่
แปลกแตจริง ที่บานดิฉัน หลวงพอชี้ที่ ๆ คุณประจักษเคยนอน เคยนั่ง เปนหองทํางาน
สวนตัว ยามพักผอนอิริยาบถไดถูกตอง ทานพยักเพยิดเหมือนพูดคุยกับคุณประจักษ
ตลอดเวลา ทานมารวมงานฟงสวดพระอภิธรรมถึงสามครัง้ ทุกครั้งจากวัดแลวจะยอนกลับไป
เทศนที่บานใหดิฉันและลูกหลานบริวารญาติมติ รไดพบความสวางเปนสุขใจ อบอุน ใจ มี
กําลังใจที่จะอยูไปใหไดเพื่ออนาคต เมื่อถึงกําหนดวันพระราชทานเพลิงกอนหนึ่งคืน หลวง
พอไดมารวมฟงพระอภิธรรมพรอมมอบผาไตรและเงินจํานวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อรวมทําบุญ
เพราะตามกําหนดการ หลวงพอมาไมไดติดงานทอดกฐินที่วัด เพียงเทานี้ก็เปนพระคุณเปน
บุญ เปนกุลแกคุณประจักษ ดิฉันและลูก ๆ อยางสูงยิ่ง
การสูญเสียสามีอันเปนที่รักยิ่งไปอยางกะทันหัน ทําใหดิฉันปรับใจใหหายเศราโศกได
ยาก แตเมื่อไดพบหลวงพอมีความรูสึกวาหลวงพอมีญาณลวงหนารูถึงความทุกขในใจของ
เรา ทานชวยใหเบาใจ สบายใจขึ้นมาก มีกําลังใจ ตั้งสติได แมจะยังเศราใจ แตพอทนกับ
ความทุกขไดดีขึ้น พยายามปฏิบัติตามคําสั่งสอนของหลวงพอ ทําใหใจเขมแข็ง หลวงพอ
บอกวา คุณประจักษเปนผูประกอบกรรมดี เมื่อจากไปยอมไปเกิดในภพภูมทิ ี่ดีกวาเดิม
สามารถบําเพ็ญบุญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตัวดิฉันมีหนาที่ตองเปนหลักใหลูกทั้งสามคน นําชีวิตลูกให
เจริญกาวหนาตอไป
หลวงพอไดสั่งสอนลูกสาวทั้งสองโดยเฉพาะกับลูกสาวคนที่สอง ซึ่งกําลังจะเดินทาง
ไปศึกษาตอระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา ใหมานะพยายามใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งใจ
ไว มีคําขวัญวา “ยากแทแตไมเคย เมื่อเคยแลวทุกอยางจะงาย” หลวงพอสอนใหสวด
มนตไหวพระ ภาวนา และสัญญาวาจะสงพลังไปชวยเพื่อเปนกําลังใจ เขียนจดหมายถึง
เพื่อใหเปนกําลังใจ ขณะนี้ไดเรียนจบชั้นปริญญาโท กลับมาประกอบอาชีพในเมืองไทยแลว
เอาจดหมายหลวงพอใสกรอบตั้งไวบูชาที่หอพระ
สวนลูกชายคนเดียว นนร.ชโยดม สีบุญเรือง หลวงพอใหกําลังใจใหตั้งใจศึกษาเลา
เรียนสมกับที่ “ปา” ใหกําลังใจและสนับสนุนเต็มที่มาแตแรกที่ขอเรียนทางนี้ แทนที่จะสืบ
ทอดทางธุรกิจตามบรรพบุรุษ หลวงพอใหสูตรของความสําเร็จสั้น ๆ วา “อดได ทนได ชา
ได รอได ดีได” ขณะนี้ลูกชายคนนี้เรียนอยูชั้นปที่ ๔ ของโรงเรียนนายรอย จปร. ใกลจะ
สําเร็จการศึกษาตามที่ตงั้ ใจไว
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หลวงพอมีอบุ ายในการสั่งสอนผูมีทุกขใหเหมาะสมกับอุปนิสัยของบุคคล เชนในระยะ
ตน ๆ หลวงพอจะใหคติธรรมสัน้ ๆ เพื่อบรรเทาทุกขและเหมาะสม แตเมื่อมีโอกาสไดเขา
กรรมฐาน หลวงพอจะอบรมถึงแกนของธรรม ใหเจริญสติปฏฐาน ๔ เปนการแกปญหาชีวิต
ตามรอยพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจา
หลวงพอมีพระคุณตอครอบครัวของเรามาก ดิฉันเคยเขาพักทํากรรมฐานในวัดอัมพ
วันครั้งแรก ๗ วัน ทําเพื่อคุณประจักษ หลวงพอบอกวาเปนทางเดียวที่จะสงบุญกุศลไปถึง
คุณประจักษโดยตรงจากการสวดมนตเจริญภาวนา ภายหลังไดพาลูกสาวคนที่สอง นองสะใภ
กับลูกชายพรอมญาติมิตรของสามีเขาวัดหลวงพอเพื่อพัฒนาจิต จากการเจริญภาวนา ทุกคน
ประสบความสุขใจสุขกาย เมื่อไดปฏิบัติกรรมฐาน ไดฟงธรรมจากหลวงพอ ไดรับความ
เมตตาจากแมใหญ และแมชีซูงอ และไดยึดคําสอนของหลวงพอเปนแนวทางปฏิบัตใิ นชีวิต
ยิ่งไดพบไดใกลชิดหลวงพอยิ่งทวีคณ
ู ความศรัทธา ความผูกพัน ดิฉันขอกราบแทบ
เทาหลวงพอของทุก ๆ คน แตเปนเจาคุณพอในดวงจิตของดิฉันและลูก ๆ ตลอดจนกวาชีวติ
จะหาไม
เรณู สีบุญเรือง
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗
วันทําบุญครบรอบ ๓ ป
คุณประจักษถึงแกกรรม

หมายเหตุ
คุณยายแมชีจันทร ขนนกยูง (วัดธรรมกาย) ศิษยเอกหลวงพอสด วัดปากน้ําภาษีเจริญ บอกกับดิฉันเมื่อตอน
คุณประจักษเสียชีวิตครบ ๗ วัน วาสถิตอยูชั้นดาวดึงส ตอมาภายหลัง เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๖ หลวงพอบอกดิฉัน
วาคุณประจักษอยูชั้นพรหมแลว สบายใจไดแลวนะ ทานที่สนใจเรื่องนี้ไดโปรดติดตามความเปนไปจากหลวงพอ

พระคุณของเจาประคุณหลวงพอ

๔

