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เรื่องที่ ๔ บันทึกแหงความหลัง
ความสัมพันธระหวางอาจารยกับศิษยไมมีความเสื่อมคลาย จึงใครขอเลาเรื่องเกาใหม
สิ่งละอันพันละนอยเทาที่มีความทรงจํายังอํานวยให ที่ขาพเจาไดผานประสบพบเห็นความ
ปรีชาสามารถทุก ๆ ดานของหลวงพอจรัญ เมือ่ ๓๐ กวาปที่ผานมาแลวจนกระทัง่ ปจจุบันมี
อยางไร ปรากฏผลงานเปนที่ประจักษตอสายตาของเราทั้งหลายอยูแลวมิใชหรือ จึงขอ
อนุญาตใหคนแกชอบเลาเรื่องเกา ๆ ในครั้งอดีต มีเรื่องราวเปนมาอยางไรเกี่ยวกับ พระคุณ
เจา เจาประคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ดังตอไปนี้
๑. ไดพบพระคุณเจาเปนครั้งแรก
ในป ๒๔๙๘ ขาพเจาไดพบพระภิกษุรูปหนึ่งบริเวณสระแกว จ.ลพบุรี รูปราง
ผอมสูง วัยรุน เปนสงานาเลื่อมใส เดินเขามาทักและไดถามขาพเจาวา “บานพันโท
ชมอยูที่ไหน อาตมาจะมาพบทาน” ขาพเจาไดเรียนทานวา “ทานมีธุระกับ พ.ท.
ชมเรื่องอะไรครับ”
พระคุณเจาพูดวา
“จะมาสนทนาแลกเปลี่ยนความรู
วิทยาศาสตรทางจิต โดยเฉพาะการสะเดาะกุญแจเปนที่นาสนใจ” เมื่อสนทนา
กันพอสมควรแลวจึงไดรูวาทานคือ พระปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม อยูวัดพรหมบุรี จ.
สิงหบุรี ขาพเจาไดนําทานตรงไปยังบานพักของ พันโทชม สุคันธรัต (ยศในขณะ
นั้น) อยูท ี่หองแถวตึกบริเวณสระแกว เมื่อทานทั้งสองไดพบปะสนทนากันแลว
ขาพเจาก็กราบลาเพื่อไปทําธุระที่อื่นตอไป
ตอมาวันหนึ่ง ขาพเจาไดเรียนถามทาน ผบ.พัน ชม เกี่ยวกับเรื่องการสะเดาะ
กุญแจ การไลผีที่สิงอยูในคน ทานมีวิธีการตรวจสอบขับไลอยางไร ทานไดอธิบายการ
ใชพลังจิตวางไวที่ไหน ผีจะออกจากรางใหสังเกตปลายนิ้วมือ นิว้ เทา ถาไมมีการสั่น
แลวถือวาวิญญาณรายนั้นไดออกไปแลว ทานมีชื่อเสียงโดงดังเปนที่เคารพนับถือของ
นายทหาร นายสิบในศูนยการทหารปนใหญ ใครเดือดรอนเรื่องนี้ทานยินดีชวยเสมอ
๒. ไปหาซื้อไกพันธุกลับไดของดี
ในปเดียวกัน ขาพเจาและพลขับเดินทางไปซื้อไกพันธุ บริเวณ อ.พรหมบุรี แต
ไมมีไกพันธุต ามที่ตอ งการ เวลาใกลค่ําลมฝนโชยมา จึงเขาไปหลบฝนในวัดพรหมบุรี
คนเกาเลาใหฟงภาค ๒ – เรื่องที่ ๔ บันทึกแหงความหลัง

๑

บังเอิญไดพบกับ ทานพระปลัดจรัญ เปนครั้งที่สอง ทานดีใจใหโยมจัดอาหารและ
เครื่องดื่มมาเลี้ยงและชักชวนใหพักแรมที่วัดสักหนึ่งคืน รุงเชาคอยกลับ ขาพเจาก็
นอมรับสนองตามคําขอรอง และรูสกึ อบอุน ดีใจที่ทานไดมีจิตเมตตากรุณาตอพวกเรา
เปนอยางมาก ทั้ง ๆ ที่ทา นก็มีภาระยุงกับงานกอสรางโบสถอยูในขณะนั้น
พอรุงเชาทานใหโยมจัดอาหารมาใหอีก เมื่อทุกอยางเรียบรอยก็เรียนขอของดี
ไวสักการบูชา ทานไดขึ้นไปบนหอสวดมนตหาพระธาตุสาวก แลวมอบใหพวกเราไป
บูชาคนละองค
ตอมาในป ๒๔๙๙ ขาพเจาจําตองยายเขาศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบกเปนเวลา ๒ ป เมือ่ สําเร็จการศึกษาแลวก็ยายไปรับราชการที่มณฑล
ทหารบกที่ ๔ จ.ลําปาง แลวมาเขาเรียนโรงเรียนสงกําลังบํารุงทหารบก เมื่อสําเร็จ
การศึกษาไดบรรจุเปนอาจารยที่นี่อยู ๗ ป ไดลืมเหตุการณความสัมพันธกับทานพระ
ปลัดจรัญจนหมดสิ้น เนื่องจากมิไดปฏิบัติธรรมะ มัวหลงระเริงเพลิดเพลินในกองกิเลส
เปนสวนใหญ
๓. เปนพระสุปฏิปนโน
หลวงพอมีความรอบรูในหลักธรรมวินัย เปนนักปฏิบัติธรรมหยั่งรูอยางลึกซึ้ง
ภายในมานานแลว เปนนักพัฒนาวัดตัวอยาง พูดจริงทําจริง ประชาชนเลื่อมใส มี
ศรัทธาชวยเหลือทุกอยาง ทําใหวัดมีความเจริญรุงเรืองมาตามลําดับ ทานยอม
เสียสละอุทิศกายใจใหสานุศิษยไดรับประโยชนตามที่มุงหวัง
ผูใดมีทุกขรอนมา
ปรึกษาหลวงพอ ทานจะปดเปาใหคลายทุกข แนะนําทางแหงความพนทุกข ใหไดรับ
ผลเปนที่นาพอใจทุกรายไป เทาที่ขาพเจาไปประสบพบเห็นเปนเรื่องจริงพอสรุปได
ดังนี้
๓.๑ มีญาณหยั่งรูลวงหนา
๓.๑.๑ คอยกอน
ในวันหยุดราชการขาพเจาเดินทางไปเยี่ยมพระคุณเจาที่วัดอัมพวัน
โดยมิไดนดั หมายไวกอน เมื่อขาพเจาไปถึงวัดไดพบกับแมชีมะลิ (ขณะนี้สึก
แลว) กําลังชงน้ําชาและพูดวา “หลวงพอไดสั่งให ฉันเตรียมน้ําชาไวให
เสธ. วันนี้ทา นจะมา และใหบอกทานใหรอกอน จะไปธุระที่โรงไม ตลาด
สิงหบุรี ประเดี๋ยวจะกลับมา” ขาพเจาดื่มน้ําชาแลวเดินดูรอบ ๆ วัด สักพัก
หนึ่งหลวงพอก็กลับมาและนั่งสนทนาเรื่องพัฒนาวัดและปญหาตาง ๆ
๓.๑.๒ พระบูชา (ปลอม)
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ในป ๒๕๑๐ เวลาพลบค่ํา ขาพเจาไปวัดหนึ่งใน จ.ลพบุรี เจาอาวาสได
หยิบพระบูชาทองคํา ขนาด ๕ นิ้ว สมัยศรีวิชัย มาใหขาพเจาดูเปนขวัญตา ตี
ราคาเชาไว ๑๒.๐๐๐ บาท ขาพเจายกมาพิจารณา ดูเห็นเปนทองคําสุกปลั่งมี
น้ําหนักมาก รูสึกดีใจนึกวาเปนบุญวาสนาของเราแท ๆ นึกอยูในใจวา ถาเปน
ของจริงก็จะกูยมื เงินมาเชาแน ๆ ขาพเจาใจรอน หากไมเอาประเดี๋ยวคนอื่นจะ
ชิงไปเสียกอน จึงเอยปากขอยืมเจาอาวาสไปดูกอน เรื่องเงินวากันทีหลัง เจา
อาวาสตกลง นอกจากนั้นเจาอาวาสยังเอาพระเครื่องดินเผาสมัยทวาราวดีมา
ใหดูอีกดวย ความไมรูเรือ่ งเนื้อเกาหรือไม ขาพเจาก็เหมาจายเงินไปหลายรอย
บาท ตอไมไดนําพระทองคํามาบานที่กรุงเทพฯ แลวใหเถาแกชางทองหนา
บานดู เถาแกจะขอซือ้ ขาพเจาบอกใหเอาไปรานทองเยาวราชดูตีราคาดูกอน
ถาเปนของแทก็จะใหเชา เถาแกหายไปสักพักหนึ่ง กลับมาบอกพรอมคืนพระ
ทองวา “เขาไมเชา เปนพระปลอมทํามาหลายปแลว ขางในเปนตะกั่ว
ขางนอกทาทองคํามีหนาบางเปนบางตอน” ขาพเจาไดฟงดังนั้นใจไมสูจะดี
แตยังนึกวาของแทอยูรา่ํ ไป
เมือ่ ขาพเจาเดินทางกลับไปลพบุรีจึงตัดสินใจ
นําไปใหหลวงพอจรัญดู เมื่อทานไดรับพระทองแลวทานก็พลิกซาย พลิกขวา
หนา หลัง แลวพูดวา “ทานไดมาจากไหน ไมเห็นมีพุทธานุภาพเลย เทาที่
อาตมาเคยเห็นมา ถาเปนของแทแลวเนื้อภายในเปนสามกษัตริย (ทองนาก-เงิน)” ขาพเจาไดเรียนวา “ไดมาจากวัด... นั้นและยังมีซากกรุอยู”
พระคุณเจาบอกวา “อาตมาจะไปฉันเพลที่บริเวณแถวนั้นพรุงนี้ มีเวลาจะ
ไดเขาไปพิจารณาดู จะเปนจริงอยางไรจะมาบอกใหทราบ” ตอมา
วันรุงขึ้นตอนบาย หลวงพอจรัญไดเขามาเยี่ยมขาพเจาที่บานในคายทหารและ
บอกวา “ทุกอยางเปนของปลอม เขาทําขึ้นเองเปนพุทธพาณิชย” ขาพเจา
ตกใจและเสียใจเลยถือโอกาสถวายพระทองคํานั้นใหทานไป
นี้แหละเปน
บทเรียนที่เราเชื่อคนงาย เสียรูเขา จําไวจนตาย ทั้ง ๆ ที่ขาพเจาไดชวยเหลือ
เจาอาวาสองคนั้นตลอดมา
๓.๑.๓ ตายแนไมตายนา
อยูมาวันหนึ่งลูกอาเสี่ยบานอยู จ.อุทัยธานี มาเยี่ยมญาติที่ จ.สิงหบุรี
แจงความประสงคใหญาติทราบวาตองการหาอาจารยที่เกง เพื่อนิมนตไปสวด
มนตทําบุญใหเตี่ยซึ่งปวยอยูในขณะนี้ พวกญาติจึงไดพามาพบหลวงพอจรัญ
ที่วัดอัมพวัน และเมื่อไดพบกันแลวลูกอาเสี่ยไดเลาเรื่องการเจ็บปวยของเตี่ย
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ซึ่งมีอาการอยูในขั้นอันตรายเปนตายเทากัน เพราะเชือ่ มั่นในพระหมอดูซึ่ง
ทํานายไว ญาติโยมจํานวนมากยอมรับนับถือเคารพทานมาก พูดอะไรก็เปน
อยางนั้น กอนที่เตี่ยจะเสียชีวิตในวันที่พระหมอดูไดกําหนดไวนั้น จึงใครขอ
นิมนตหลวงพอไปรวมพิธีสวดมนตทาํ บุญเพิ่มกุศลใหเตี่ยไปสูสุคติในภพหนา
เมื่อหลวงพอจรัญไดพิจารณาโดยถี่ถวนแลว จึงพูดวา “ยินดีรับนิมนต แตจะ
เดินทางไปในวันที่พระหมอดูกําหนดวาเตีย่ จะตาย เพราะวันอื่นอาตมา
ไมวาง” ลูกเถาแกตกใจวาวุน ไมทันตั้งตัวจึงพูดสวนตอบโตทันทีวา “วัน
นั้นเตีย่ ของผมตายแลว หลวงพอไปวันนั้น เตี่ยก็ไมมีโอกาสไดทําบุญ
กอนตายซีครับ” หลวงพออมยิ้มแลวพูดปลอบใจวา “ใจเย็น ๆ เตี่ยยังไม
ตายนา เชือ่ กันเถอะ” ลูกอาเสี่ยก็ไมยอมเชือ่ ยังฝงใจเชือ่ พระหมอดู ๑๐๐%
ไดพูดทิ้งทายดวยความอาลัยอาวรณวา “เตี่ยตองตายแน ๆ แตจําตอง
ยอมรับวันที่หลวงพอกําหนดพิธใี นวันนั้น และขอกราบลาหลวงพอไป
เตรียมงานตอไป”
เมื่อถึงวันกําหนดนัด หลวงพอไดเดินทางไปยังบานงาน จ.อุทัยธานี
พวกเราอยูท ี่วัดอัมพวัน ซึ่งมีขาพเจา พี่สุมาลย ชโลธร (เปนบุคคลสําคัญ
ชวยเหลืองานกุศลและสรางพระประธาน สรางโบสถ สรางศาลาสวดพระ
อภิธรรม สิ่งกอสรางอืน่ ๆ รวมทั้งการบริการอาหารเครื่องดื่มถวายพระ
สามเณร ชีพราหมณ และญาติโยมที่ไดมารวมพิธีในวัดอัมพวันอยูเสมอ นับได
วาเปนผูมีจติ ศรัทธาอันแรงกลา สนับสนุนสงเสริม พี่ทองยอย ชโลธร ในการ
สรางกุศลเปนอยางมาก และเปนที่นาเสียดายในการจากไปของพี่ทองยอย ถา
อยูก็คงจะทําประโยชนใหแกวัดอีกมากมาย) และ อุบาสิกามะลิ อิ่มสําอางค
(ขณะนี้มีครอบครัวแลว) ไดรอฟงขาวการกลับมาของหลวงพอ ดวยใจเปนหวง
พวกเราไดพดู กันทีเลนทีจริงวา ถาหลวงพอไปพลาดทาเสียทีเขา พวกเราจะ
เอาหนาไปไวไหนกัน ไดแตอธิษฐานเอาใจชวยหลวงพอตลอดเวลา พวกเรา
รอจนใกลค่ํา จึงตองแยกยายกันกลับบาน
วันรุงขึ้นขาพเจาไดมาเยี่ยมหลวงพอเพื่อฟงขาว และไดเรียนถามเรื่อง
เถาแกยังมีชีวิตอยูหรือไมอยางไร หลวงพอไดพดู วา “เถาแกยังไมตาย นอน
พนมมือฟงพระสวดมนต
ลูกชายไดประคองตัวลุกขึ้นนั่งถวายของ
อาตมาไดแผเมตตาอุทิศสงกุศลไปให เมื่อเสร็จพิธีอาตมาลงจากอาสนะ
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มาพูดกับเถาแกวาใหทําใจดี ๆ ไมเปนไร ไดแนะนําปฏิบัติตนตามความ
เหมาะสม” เถาแกไดพูดวา “ถาไมตาย หายดีแลว จะรีบมาทําบุญที่วัด
อัมพวันกับทานทันที” อาตมาไดลากลับ ลูกชายทานพยุงเตี่ยมาสงที่รถเลย
ตามความเปนจริงแลวพระหมอดูทานดูแมน เถาแกจะตองตายในวันนั้นจริง ๆ
แตอาตมาไดพิจารณาทางในแลวเห็นวายังพอเสริมกุศลที่ยังขาดอยู ๕-๑๐%
ได จึงไดชวยชีวิตเถาแกไวกอน แตกรรมมาตกอยูกับอาตมา
ดังนั้นหลวงพอจึงไดเนน ย้ํา พร่าํ เตือน ใหสานุศิษยมีเวลาใหรีบ
ปฏิบัติธรรม เพื่อสะสมบุญกุศลไวเปนสิ่งไมมีตัวตน ลูบคลําไมได แตมี
พลังงานที่จะสงเสริมติดตัวไปเกิดในภพหนา เชนเดียวกับกระแสไฟฟาเดิน
ตามขดลวด เรามองไมเห็น แตมีพลังใหเกิดแสงสวางที่หลอดไฟ ใชกับ
เครื่องจักรกล อํานวยประโยชนใหแกมนุษย
หลวงพอเคยพูดอยูเสมอวา ไมชว ยตัวเองกอน แลวใครจะชวยได ถา
คนนั้นไมทําบุญ สวดมนตไหวพระ เปนการประจําแลวก็เปนการยากที่จะ
ชวยกันได ตอจากนั้นมาไมกี่เดือน เถาแกหายปวยแลวจึงเดินทางมาวัดอัมพ
วันพรอมดวยลูกชายและญาติ ไดบริจาคปจจัยรวมทําบุญสรางโบสถตามที่ได
ลั่นวาจาไว
๓.๑.๔ โปรดเมตตากรุณา วินิปาติกะและมนุษย ฯลฯ
หลวงพอทานปฏิบัติธรรมไดมากนอยเพียงใด พระคุณเจามิไดบอกใคร
ไมมีใครรู ไดมีพวกทัวรบุญผานมา ๗-๘ วัด และวัดสุดทายจะตองมากินขาว
วัดอัมพวัน ในกลุมคนที่มาดวยกันไดพูดคุยกันวา เจาอาวาสวัดนีส้ ําเร็จ
อรหันตหรือเปลา ทานเจาคุณพูดเปรย ๆ ออกมาใหญาติโยมฟงวา “ที่นี่มีแต
อรเห เรเขามากินขาววัดอัมพวันกัน” อันที่จริงอาหารรสเด็ดอรอยเปนฝมือ
ของลูกหลานแมครัวหัวปาก สมภารสึกหาลาเพศไปหลายองคแลว เพราะติด
ในรสของมัน เทาที่ขาพเจาไดเขามารับใชสัมผัสอยางใกลชิด ไดฟงจากญาติ
โยมมาหาใหทานชวยในเรื่องตาง ๆ และจากประสบการณผูเขียนเรื่องลงใน
หนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ (เลม ๑ ถึงเลม ๘) พอจะสรุปไดวา หลวง
พอทานมีญาณชั้นสูง สามารถแกปญหานานาชนิดเทาที่จะทําไดเปนตนวา
• ชวยแมกาหลง จากฐานะหนึ่งใหเปนเทพฯ และชวยวิญญาณที่มา
ปฏิบัติธรรม
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• ชวยบุคคลใหพนจากนรก นอกจากบุคคลนั้นมีกรรมที่ชว ยไมได มี
ตัวอยางแมชีแดงตายไปจะลงนรก ขออนุญาตพญายมไมลงนรก
แตขอมาอยูว ัดอัมพวัน ก็ไดมาเกิดเปนลูกหมากินแตกระดูกอยาง
เดียว อยูไดไมนานก็ตายไป แลวก็ไปลงนรกอยางเดิมหนีไมพน
• ชวยรักษาเยียวยาแกผูปฏิบัติธรรม เมื่อประสบอุบัติเหตุไดหาย
ปวยรวดเร็วอยางนาอัศจรรย
• ชวยสอนอบรมและแนะนําแกไขขอบกพรองของผูปฏิบัติธรรมได
เขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง
• ชวยแนะนําหนทางปฏิบัติใหแกญาติโยมที่มีความทุกขรอนใน
ครอบครัว ในหนาที่การงาน กิจการบริษัท และอื่น ๆ ฯลฯ ไดหาย
คลายทุกข ไดเห็นแสงสวางดําเนินชีวิต
บรรดาเจาศรัทธามีความเคารพนับถือทานเจาคุณที่มีจิตเมตตากรุณา
ตอนรับโดยมิเลือกชั้นวรรณะ จึงพรอมใจกันสนับสนุนชวยเหลือบํารุง
กิจการดานพระศาสนาดวยความเต็มใจ
๓.๒ กตัญูกตเวทิตาธรรม
ทานเจาคุณไดเลี้ยงดูโยมบิดามารดาใหไดรับความสุขใจยามแกชรา
อยางเสมอตนเสมอปลาย เปนที่นาปลาบปลื้มยิ่งนัก กอนฤดูกาลเขาพรรษา
ทานจะนําเครื่องสักการบูชาไปคารวะพระคณาจารยชั้นผูใหญเปนกิจวัตร
ประจําปมิไดขาด ทานยึดถือคติทวี่ า “ไปลามาไหว ออนนอมถอมตน
ปากหวาน ตัวก็ออน มือเปนหงอน นอบนอมกตัญู”
๓.๓ ปฏิปทาบางอยาง
๓.๓.๑ การตอนรับแขก
ขาพเจาไดเห็นทานหลวงพอตอนรับญาติโยมไมจํากัดเวลาอยู ณ ที่
หองชั้นลางกุฏิเปนประจํา บางครั้งมารับแขกชัน้ ผูใหญ ณ อาคารที่สรางใหม
เนื่องจากทานมีอายุพรรษามากขึ้น การพักผอนก็มีนอย ตองเตรียมงาน สั่ง
การ รางคํากลาว บรรยายธรรมในวัดและภายนอก ทางเจาหนาที่ได
กําหนดเวลารับแขกประมาณบาย ๒ โมง จนกระทั่งแขกลาโรง ทานก็ขึ้น
ขางบนปฏิบตั ิธรรมตลอดรุง นอกจากอาพาธลุกไมไดเทานั้น บางคนใจรอน
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อยากจะพบแลวรีบกลับ แตเจาหนาที่ก็ใหพบไมได เพราะบางครั้งทานอาพาธ
ใชเวลารางหนังสือโตตอบหรือคําบรรยาย หรือใกลเวลาฉันอาหาร ฯลฯ ดังนั้น
ขอความกรุณาญาติโยมยึดคติของหลวงพอมีวา “มาได รอได ทนได พบได
ไดดี” แตเปนคําที่ฝนใจเรา ขอใหยึดหลวงพอทานเถิดจะไดดี ชา ๆ จะไดพรา
เลมงามโดยไมรูตัว แตขาพเจาบรรจงเขียนคติของหลวงพอนี้กฝ็ นใจเขียนจริง
ๆ
๓.๓.๒ การบรรยายธรรม – วิปสสนากรรมฐาน – บริจาคการกุศล
โดยปกติหลวงพอจะนํากลาวตอนรับ-อบรม-บรรยายธรรมใหแกสงฆ
สามเณร ชี อุบาสก อุบาสิกา ขาราชการ ทหาร ตํารวจ ครู นิสติ นักศึกษา
ญาติโยมที่เขามาปฏิบัตธิ รรมเปนการประจําอยูตลอดป
จากสถิติตั้งแตป
๒๕๒๕ ถึงป ๒๕๓๖ มีจํานวน ๑๖๘,๐๙๘ คน และรับกิจนิมนตไปแสดงธรรม
นอกสถานทีห่ ลายแหง
ปจจัยที่ไดรับสวนใหญมอบสมทบทุนเขามูลนิธิ
สมาคม โครงการตาง ๆ เพื่อการกุศล โรงเรียน ศูนยปฏิบัติกรรมฐาน
ทอดกฐิน ผาปาตามวัดตาง ๆ สิ่งของที่ญาติโยมถวายพระคุณเจานําเขาไวใน
สวนกลางสงฆ แบงปนกันใชสอย
เนื่องจากทานเจาคุณปฏิบัติดี ปฏิบัตชิ อบ เปนศูนยรวมจิตใจของผูใคร
ธรรมไดมาชุมนุมเพือ่ รับแสงสวางทางวิปสสนากรรมฐานที่ถกู ตอง ปรากฏผล
เปนที่นาพอใจยิ่ง แมแตชาวตางประเทศมีความศรัทธาเลื่อมใสในความเปน
อัจฉริยะ ตอบปญหาขอสงสัยของเขาเปนที่พอใจ จึงยอมสละเขาบวชฝก
ภาคปฏิบัติในชวงเวลาปดภาคการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นั่นก็
คือ มิสเตอรวีโก บรูน ชาวนอรเวย ไดฉายาวา พระภิกษุหาสจิตโต ตาม
ประวัติเขาสนใจและศึกษาพุทธศาสนาฉบับภาษาอังกฤษมาบางแลว
พูด
ภาษาไทยไดคลอง เขาเครงครัดปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง สงสัยมาถามทาน
หลวงพอ เมื่อเขาใจแลวก็ไปปฏิบัติ กอนจะลาสิกขา เขาสามารถสงโทรจิตไป
หาแมที่นอนปวยที่บานประเทศนอรเวย
นอกจากนั้นก็มีชาวตางประเทศ
ทยอยมาขอบวชอีกหลายคน เพราะตองการอยากจะศึกษาภาคปฏิบัติใหรูจริง
วาสมาธิมีความสุข ใหคุณประโยชนในการแกปญหาไดอยางไร จากสถิติผูใน
ใจใครธรรมมีมาก
ยอมกระทบกระเทือนคาใชจา ยเปนเงาตามตัวในเรื่อง
บริการอาหาร ไฟฟา และอื่น ๆ ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาทตอเดือน ที่เลี้ยงตัวอยู
ไดทุกวันนี้ สวนใหญไดอาศัยปจจัยของเจาศรัทธา บางครั้งหนวยงานบาง
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หนวยมาขอเรี่ยไรขาวสารอาหารแหงจากวัด ทานเจาคุณยินดีบริจาคและไม
เคยบน ทานบอกวา “ยิ่งทําก็ยิ่งได ไมอดไมอยาก ใครทํา ใครได เงินไหล
นอง ทองไหลมาไมขาดสาย” ขาพเจาคิดอยูในใจวาถาเปนงานบริษัทคงไป
ไมรอดแน ๆ แตนี่มีอํานาจลึกลับและบารมีของพระคุณเจายังคุมครองอยู
นอกจากนั้นหลวงพอมีพรสวรรค มีลลี าในการเทศนบรรยายธรรม มีเทคนิคใน
การถายทอด ใชคํางาย ๆ มีคํากลอนที่เปนคติเตือนใจ ยกตัวอยางเรื่องจริงมา
ประกอบ เรื่องสอดแทรกดวยคําคมขําขัน ไมมีงวง ทําใหเกิดกระแสธรรม
แผซานเขาสะกดดวงจิตของผูฟง เกิดจินตนาการมองเห็นเปนภาพพจน สัจ
ธรรมอยางจริงแทแนนอน
นับไดวาพระคุณเจาเปนดาราดวงเดนอยูในวง
แวดลอมบรรดาสานุศิษยทั้งหลาย สมดังคํากลาวสัมโมทนียกถาสวนหนึ่งของ
ทานเจาคุณพระมหาธรรมราชานุวัตรวา “ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณ
มงคลนั้น เปรียบเสมือนเรือนทองเขามารองรับรัตนมณี คือเพชรทีม่ ีคา
ของคณะสงฆ ทําใหเกิดแสงแวววาวขึ้น” ขาพเจามีความปลื้มปติยินดีเปน
ที่สุด เพราะเปนความสัตยจริง นับตั้งแตพระคุณเจาไดศึกษาอบรมมาหลาย
สํานักและเสียสละเสี่ยงภัยอันตรายบุกทุงนาปาเขาลําเนาไพรเขาสูดงพญาเย็น
(เดิมเรียกดงพญาไฟ) เขาพบ หลวงพอใหญ ไดศึกษาธรรมปฏิบตั ิแกนแท
ของพระพุทธศาสนาจากหลวงพอพระอาจารยใหญ ไดโปรดเมตตากรุณาได
มอบดาบอาญาสิทธิ์ใหมาประหารขาศึก คือ กิเลส พระคุณเจาไดซาบซึ้งใน
บทเรียนจนน้ําตาตกในการถายทอดวิชาครั้งนัน้
บัดนี้สําเร็จแลวตาม
เจตนารมณ ไดเพียรพยายามถายทอดอบรมแนะนําสั่งสอนญติโยมครัง้ แรกที่
วัดพรหมบุรี ตอมาไดยายสํานักมาวัดอัมพวัน มีผูเขารับการอบรมจํานวนครั้ง
กอนมีนอ ยมากที่ปฏิบัติไดผล มี โยมสุม ทองยิ่ง โยมยุพนิ บําเรอจิต และ
หมอชลอ เกิดสุวรรณ (เสียชีวิตชดใชกรรมที่ จ.กาญจนบุรี) หลวงพอได
ทดสอบอารมณอยางเขมงวดและยอมรับรองวา
โยมสุมประสบผลสม
ปรารถนาแลว สวนโยมยินก็เขาขั้นเปนครูฝกสอนได เนื่องจากผูปฏิบัติธรรม
ไดมีมากขึ้นตามลําดับ ครูทําการสอนมีนอย พระคุณเจาจึงไดพิจารณา
คัดเลือกพระอาจารยที่ชาํ นาญดานนี้มาชวยทําการสอนในภาคปฏิบัติ โดย
กําหนดแบงหนาที่รับผิดชอบเปนสัดสวน รวมทัง้ แมชี และอุบาสกอุบาสิกา ที่
มีใจเสียสละใหมาชวยบริการงานดานธุรการอื่น ๆ นอกจากนั้นพระคุณเจายัง
ได แมชีซูงอ แซเอ็ง ดร.สิริ กรินชัย มาชวยสอนชาวตางประเทศและญาติ
คนเกาเลาใหฟงภาค ๒ – เรื่องที่ ๔ บันทึกแหงความหลัง

๘

โยมที่ใครธรรมอีกดวย จึงนับไดวาพระคุณเจาไดหยั่งรูปจจุบันและอนาคตกาล
วาจะมีอะไรเกิดขึ้น จึงตองจัดการเตรียมครู เจาหนาที่ไวใหพรอมสรรพ
เสมือนหนึ่งไดเพียรพยายามจัดการหลอหลอม เจียระไนเพชร พลอยสีตาง ๆ
ซึ่งผานการทดสอบคุณภาพแลวเปนอยางดียิ่ง มาบรรจงหยิบใสเรียงลงไวใน
เรือนแหวนอยางทะนุถนอม จึงกลายเปนแหวนนพเกาอันมีคายิ่งนัก สะดุดตา
สะดุดใจ เปนที่รักหวงแหนของบรรดาสานุศิษยที่ไดมา ไดพบ ไดเห็น ไดรับ
คุณประโยชนเหลือที่จะพรรณนาได เมื่อญาติโยมมีโอกาสไดมาปฏิบัติธรรม
และประสบไดดวยตนเอง จะเห็นวามีความเปนระเบียบเรียบรอย เปนไปตาม
กฎเกณฑขนั้ ตอนที่กําหนดไวเพียงใด
เมื่อมองไปในสารทิศใดก็ไดเห็น
ทัศนียภาพที่งามตา เห็นคลื่นหมูปุยเมฆสีขาวเลื่อนลอยกระทบกับแสงทอง
ผองอําไพสลับดวยหมูสงฆเหลืองอราม แยกยายเขาสํานักปฏิบัติธรรมอยาง
นาชื่นใจจริง ๆ
๓.๓.๓ การรักษาโรคตาง ๆ
หลวงพอจรัญไดศึกษาวิชาไสยศาสตร วิปสสนากรรมฐาน แบะการ
รักษาโรคดวยสมุนไพร จากคณาจารยหลายสํานัก ทานไดนํามาประยุกตใชให
เหมาะกับสถานการณปจจุบัน ไดสอนวิปสสนากรรมฐานเปนหลัก นอกนั้น
เปนรอง (จะใชเมื่อจําเปน) ผูเจริญวิปสสนากรรมฐาน สามารถแกกรรม รักษา
โรคภัย แกปญหาไดถูกตอง บางรายมาปฏิบัติธรรมเกิดอุบตั เิ หตุ ทานเจาคุณ
จะเขาชวยแกไขใหหายปวยเจ็บไดอยางรวดเร็วนาอัศจรรยจริง ๆ ทั้งนี้ หลวง
พอเคยกลาวไววา ธรรมดาจิตของคนทั่วไปจะกระจัดกระจายฟุงซาน ไมมีพลัง
แตเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถรวมจิตลงใหเปนหนึ่งเดียว
ก็จะมีพลังอํานาจ
มหาศาล ซึ่งเรียกวาพลังจิต สามารถทําอะไร ๆ ได เชนการใชโทรจิต การ
รักษาโรคภัยไขเจ็บ ฯลฯ สามารถจะชวยการรักษาตัวเอง หรือหยุดากรแพร
เชื้อได กาลเวลาผานไป หลวงพอไดพยายามลดละวางดานสมถกรรมฐาน
โดยมุงทางวิปสสนากรรมฐานเปนหลัก มีปรากฏจากการบันทึกไวทายเรื่อง
เหตุที่ขาพเจานับถือหลวงพอจรัญ ของ ทัศนีย ตระกูลพัว (หนังสือเลม ๔
หนา ๑๐๐) มีตอนหนึ่งความวา “อภินิหารแบบนั้น อาตมาไดเลิกลมไปแลว
เอาความจริงของพระพุทธเจามาสอนดีกวา นั่นคือสอนใหคนมีปญญา
ไมใหงมงายหลงใหลอยูในสิ่งไรสาระ สอนคนใชชวยตัวเองใหพงึ่ ตัวเอง
และสอนตัวเองได นั้นคือ วิปสสนากรรมฐาน”
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๓.๔ การกอสราง
หลวงพอจรัญไดบูรณปฏิสังขรณและสรางอาคารขึ้นแทนที่
และ
เพิ่มเติมใหมจนมีความสมบูรณที่สุด เปนวัดพัฒนาตัวอยางที่กาวหนามาก รายการที่สําคัญ
ไดแกอุโบสถ หอประชุม กุฏิรบั รองสงฆชั้นผูใหญ อาคารที่พักของสงฆและแมชี เจาหนาที่
สํานักเรียน ศาลาใหญ ถังน้ําประปา โรงครัวทีท่ ันสมัย อาคารเรียนวิปสสนากรรมฐาน เครื่อง
กําจัดน้ําเสีย และจะถมดินสรางเขื่อนหนาวัดเพื่อสรางที่พักใหญาติโยมไดอยูปฏิบัตติ อไป ใน
กาลตอมาสมเด็จพระสังฆราชทรงเมตตามอบเงินกนถุงพรอมดวยพระคุณเจาไดสละทรัพย
เปนทุนจัดตัง้ ศูนยปฏิบัติกรรมฐาน “สวนเวฬุวัน” บานซําจาน อ.เมือง จ.ขอนแกน ได
ดําเนินการกอสรางอยางตอเนื่องพรอมเปดอบรมปฏิบัติธรรมใหแกญาติโยมชาวอีสานเมื่อ
ปลายป ๒๕๓๖ บุคคลสําคัญที่ไดรับการยกยองและจารึกไวเปนอนุสรณก็คือ ดร.ลําไย โก
วิทยากร และ อาจารยถาวร โกวิทยากร ไดถวายที่ดินจํานวน ๒๐ ไร ในการจัดตั้งศูนย
แหงนี้ นอกจากนั้นยังไดรับความอนุเคราะหจากพอคา คหบดี ครู อาจารย ทหาร ฯลฯ ได
มารวมกอสรางจัดทําดําเนินการตามทําดับ นับวันจะมีความเจริญรุงเรืองไพบูลยมากยิ่งขึ้น
จึงเปนนิมิตหมายที่ดีสมปรารถนาที่ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ไดตั้งใจไววา
“เราไดของดีมากจากขอนแกน จักนําของดีกลับไปคืนมอบใหชาวขอนแกน” นับวา
เปนบุญกุศลของชาวขอนแกนและชาวอีสานโดยแท

เรื่องที่ ๕ แบบพิมพพระรวงเจา
พล ต.วสันต พานิช

ในป ๒๕๒๑ ขาพเจายังรับราชการอยูใน กองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ มีเพื่อนรวมงาน คือ พันตรีสุพจน พูลศิร (ยศขณะนั้น) ไดนําแบบพิมพพระปาง
พุทธลีลา (เนื้อดินปนแรมีน้ําหนัก) มามอบใหขาพเจา และไดเลาประวัติความเปนมาอยาง
นาสนใจ พอสรุปไดวา สมัยที่นายทหารผูนี้รับราชการอยูที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มี
ความสนใจและสะสมพระเครื่อง พระบูชาไวหลายองค เนื่องจากมีนิสัยชอบทางนี้ เห็นวาเปน
งานอดิเรกดีกวาทางอื่น ในวันหยุดราชการ เมือ่ มีโอกาสก็จะมาเที่ยวในเมือง ชมดูตลาดพระ
แผงพระที่วางอยูในที่ตาง ๆ ในทางภาคเหนือ จึงไดพบแบบพิมพพระดังกลาวเปนของเกา
สะดุดตา ไมเคยพบเห็นมากอน เมือ่ ดูลักษณะพิมพคาดวาเปนสมัยสุโขทัย จึงไดตกลงเชามา
ไวบูชามานานหลายปแลว และไดนํามามอบใหขาพเจาไวสักการบูชา ขาพเจาก็รับแบบพิมพ
พระนี้ดวยความยินดีและปลื้มใจ เพราะเปนของศักดิ์สิทธิ์ไมเคยไดพบเห็นมากอน เปนแบบ
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พิมพสวยงาม ไมมชี ํารุดแตประการใด เมื่อพิจารณาดูในพิมพที่เซาะเปนรองลึก จะมีลักษณะ
คลายพระกําแพงเม็ดขนุน หรือลีลาเม็ดขนุน แตมีสวนแตกตางกันที่ขอบเล็กนอย ขาพเจานํา
องคทานวางไวในพานแกว หลอน้ําบูชา รวมเวลา ๑๖ ปเศษ
ตอมาในป ๒๕๓๗ ขาพเจาและครอบครัวกลับจากงานฉลองคลายวันเกิดของทานเจา
คุณพระราชสุทธิญาณมงคลแลว จึงไดเกิดความคิดผุดขึ้นมาวา ควรจะสรางพระเครือ่ งถวาย
พระคุณเจาเปนของขวัญแจกในวันมงคลป ๒๕๓๘ ควรใชแบบพิมพที่มอี ยูแลวแตก็ยังลังเลใจ
อยู มีปญหาเนื้อผงที่จะนํามาพิมพ ขาพเจาไมมีความชํานาญในเรื่องนี้ ถาจางขางทําคงจะ
เอาผงผสมไมเขามาตรฐาน แมแตหลวงพอจรัญทานสรางพระแร “พระพุทธนฤมิตโชค”
พระคุณเจาไดรวบรวมแรตาง ๆ ผลจากกรุตาง ๆ เปนเวลาหลายปกวาจะสรางเปนรูปองค
สําเร็จขึ้นมาได ขาพเจาไดคิดคํานึงเรื่องนี้อยูเปนเวลาหลายเดือน มีความรอนใจจนบอกไม
ถูก จะเก็บเอาไวบูชาก็ไดผลเฉพาะตน สมควรเผยแพรใหบุคคลอื่นไดมีสวนไดสักการบูชา
ยอมจะเปนประโยชนตอ สวนรวมจะดีกวา คิดเสียวา มีสมบัติผลัดกันชม ขาพเจาจึงโทรศัพท
ถึง คุณเทียนชัย ภูพิพฒ
ั น ปรึกษาเรื่องนี้ตางก็มีความเห็นสอดคลองตองกน ยินดีจัดสราง
พระ แตจะตองนําไปกราบเรียนปรึกษา หารือขออนุญาตจากทานเจาคุณเสียกอน
กาลเวลาไดมาถึงเมื่อ ๓๐ ต.ค. ๓๗ เปนวันทอดกฐินที่วัดอัมพวัน ขาพเจามีโอกาสไป
รวมวานและไดนําแบบพิมพพระติดไปดวยเพื่อเตรียมถวาย เมื่อไดจังหวะทานฉันอาหาร
เสร็จ ขาพเจาก็ถวายแบบพิมพสงใหพระคุณเจา และขาพเจาไดเลาประวัติสังเขปใหฟง ทาน
ไดพิจารณาตรวจดูแลวพูดวา “เปนของเกาอายุมากกวาพันปสมัยพระรวงเจา อาตมาได
รวบรวมผงแรและอื่น ๆ ไวพรอมแลว กําลังเลือกพิมพ แตก็ไมถูกใจจึงไดรอจังหวะ
การสรางไวชั่วคราวกอน”
เมื่อเสร็จพิธที ี่ศาลาสุธรรมภาวนาแลว ขาพเจาไดเดินตามทานมายังกุฏิที่พักชั้นบน
เพื่อสนทนาตอเรื่องแบบพิมพพระ ทานไดพูดย้ําวา “ใครมีบชู าจะเกิดลาภผลร่ํารวยเปน
เศรษฐีมั่งมีศรีสุข คลาดแคลวปลอดภัย” และทานไดสงให โยมสุนีย พันธศุภร ไดชม
ความสวยงามขององคพระที่แกะเปนรูปปางลีลาไมมีชํารุด สวยงามมาก ขาพเจาไดสังเกตดู
รูสึกวาทานเจาคุณมีความยินดีพอใจ ถูกตองตามเจตจํานงที่รอคอยมานานแลว จึงทําให
ขาพเจาปลื้มปติยินดีเปนลนพน มีความสุขยิ่งที่ไดมีสวนสรางกุศลในวันมงคลอันยิง่ ใหญที่จะ
มาถึงใน ๑๕ ส.ค. ๓๘ ซึง่ เปนวันครบรอบวันเกิดของพระคุณเจา
จึงหวังใจวาทานทั้งหลายคงมีโชคดีเปนเจาของเมื่อวันนั้นมาถึง

เรื่องที่ ๖ เมื่อขาพเจาเขาปฏิบัติธรรม
คนเกาเลาใหฟงภาค ๒ – เรื่องที่ ๔ บันทึกแหงความหลัง

๑๑

พล ต.วสันต พานิช

ลองตามมาดูเรื่องของอุย (คนแก) กั๋นเตอะ? อายุยางเขา ๗ – ๘ ขวบ ยังจําความได
วาเปนเด็กที่ซุกซนเหมือนเด็กบานอกทั่ว ๆ ไป อยูในวัยถูกเกณฑเขารับการศึกษาภาค
บังคับ บิดานําขาพเจาลงเรือเมลเดินทางรอนแรมไปฝากปูยา และปาในอําเภอหนึ่ง อยู
จังหวัดขางเคียงกับบานเกิดเพื่อเขาโรงเรียนวัดในชั้นประถมตน สมัยกอนวัดเปนสถานศึกษา
ไมคอยมีโรงเรียนเอกชนเปดสอน ไดเรียนอยูมาไมถึงป ญาติอุทธรณรองฎีกาปกครองเด็กคน
นี้ไมได ตองเอาไปฝากหลวงพอที่ดุ ๆ จึงจะปราบมันได
แตบัดนั้นมาชีวิตของขาพเจาตองมาอยูกับหลวงพอเล็ก
(ตัวเล็กแตใจทานเหี้ยม)
เหมือนกระรอกติดจั่นตองอยูปรนนิบตั ิรับใชใหเห็นหนาอยูเสมอ นอกจากถึงเวลาก็ไปเรียน
หนังสือที่ศาลาวัด กลับจากโรงเรียนก็เขามารับใชทําความสะอาดกุฏิ พอค่ําลงก็เอาหนังสือ
แบบเรียนเร็วมาอาน หลวงพอเปนผูสอน ขาพเจาใชไมกานธูปชี้ตวั หนังสืออานผิดอานถูก ชี้
บอย ๆ จนหนังสือทะลุขาดไป มีความเบื่อเหลือกําลัง นั่งหลับโยกตัวไปมา ทานหลวงพอก็
แกดวยการเขกหัว ๒-๓ ทีจึงรูสึกเห็นดาวเดือน คอยยังชั่วหนอย ถาเปนเด็กโตทานก็เฆี่ยน
ดวยไม ถามันดานไมทานหวดดวยหางกระเบน เปนที่ร่ําลือฮือฮา ผูปกครองชอบอกชอบใจ
วาทานเด็ดขาดจริง ๆ เลยเอาลูกมาฝากเปนการใหญ เห็นไหมละ? มันเปนรสนิยมสมัยนั้นที่
เขาทองจําจนติดปากวา รักวัวใหผูก รักลูกใหตี มันถึงจะไดดี ถามาตีเด็กสมัยนี้แลวนากลัว
หลวงพอโดนปนแน ๆ กวาจะไดหลับนอนกําหนดเวลาไมได มีนขึ้นอยูกับหลวงพอทานปด
ประตูลงกลอนเมื่อใด พวกเราก็มีอิสรภาพเมื่อนัน้
ตื่นนอนเชาตองเขาแถวเดินบิณฑบาตตามหลังพระหรือเณร บางทีก็หาบคอนสํารับ
กับขาว เปนระยะทางไปกลับประมาณ ๑๐ กม. กลับมาถึงวัดพระฉันจังหันเสร็จ ลูกศิษยก็
ยางกันกิน อิ่มบางไมอมิ่ บาง ถึงเวลาก็ตองไปโรงเรียนอยูบนศาลาวัด โตะเรียนเฉพาะตัวไมมี
คงมีมานั่งยาว ๆ ๓-๔ เมตร นักเรียนทุกคนนั่งพับเพียบกับพื้น หนังสือ กระดานชนวนวาง
บนมายาวนัน้ ของใครของมัน ครูก็เดินเขามา นักเรียนยืนทําความเคารพแลวนั่ง ครูชวงซึ่ง
เปนครูประจําชั้น ป.๑ – ป.๒ ก็ถามวา “ใครไมทําการบานยกมือขึ้น” ขาพเจามีความ
ซื่อตรง ยกมือทันที แลวครูใหออกมายืนขางนอกและซักไซรไลเลียงดวยเหตุผล ขาพเจาก็
เลาเรื่องการชวยงานหลวงพอ ถูกตีอานหนังสือไมถูก อยูดึกดื่น เชาก็ตองไปบิณฑบาตเลย
ไมมีเวลาทําการบาน ครูไมเชื่อหาวาแกตัว ไดสั่งใหขาพเจาลงไปหักกิ่งพูระหง เมื่อหักแลวก็
นํามาใหครู ๆ ก็ลงโทษเฆี่ยน ๑๐ ที จะมีการตีไมเวนแตละวัน รูสึกมีความเคยชินเสียแลว
เพราะเปนวัยเด็กประเดี๋ยวก็หายเจ็บ แตก็นาแปลกใจขาพเจาทนอยูที่นไี่ ดอยางไรถึง ๒ ป
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ในคืนหนึ่งตกเปนมือเพชฌฆาตบั่นคอไก (ไอโตงขันยามประจําวัด) โดยไมรูตัว ได
ทราบเรื่องจากเณรวา หลวงพอเล็กไดบัญชามาใหจัดการจับไกวัดมาผัดขิงในตอนเชา เพราะ
ไมมีอาหารจะฉัน ดังนั้น เณรจึงจับไอโตงขันยาม มันเชือ่ งไมสงเสียงดัง เรื่องนี้ใหถือเปน
ความลับพูดไมได ทานเปนเณรฆาสัตวไดไดแตจะชวยจับคอดึงขา และขอรองใหขา พเจาซึ่ง
เปนลูกศิษยลงมือฆา ขาพเจาอิดออดไมกลาทําแมแตไขไกวัดก็ไมกลากิน เขาบอกวาใครกิน
เขาไปแลวจะเปนขี้เรื้อน ขาพเจาจึงกลัวไมกลาทํา ทันใดนั้นก็ไดยินหลวงพอเล็กกระแอม
กระไอ เสร็จหรือยังเณร และเณรก็บีบบังคับขาพเจา ถาไมทําจะไปฟองหลวงพอ ในตอนนั้น
ขาพเจากลัวหลวงพอจะตีมากกวาการฆาไก จึงจําใจจะตองทํา เอามีดเฉือนไอโตง มันก็ดิ้น
ชักไปสูภพใหมทันที
ขณะที่ขาพเจาเขียนเรื่องนี้ก็นึกถึงภาพการเชือดไกไมรูหายไปจาก
ความทรงจําเลย มันเปนสัตวที่เชือ่ งขันยามปลุกพระเณร ตืน่ ขึ้นเตรียมตัวบิณฑบาต ตอไปนี้
จะไมไดยินมันขันอีกแลว ตอนรุงเชาหลวงพอเล็กเอาตะหลิวคั่วไกผัดขิงกลับอยูไปมากลิ่นฟุง
กระจายไปสูจมูกหลวงพอกฤษณ (เจาอาวาส) ซึ่งกุฏิของทานอยูหางไป ๑๐ เมตร ทานสงสัย
กลิ่นอะไรมันฉุนนัก จึงเดินทอดนิ่งตรงมาหาหลวงพอเล็กยิ้มเปนนัย ๆ เหมือนจะรูวาฆาไอ
โตงมาผัดขิงเสียแลว มันตายเพราะขาพเจาแท ๆ มันเปนตัวแรกและตัวสุดทายที่ฆา ตั้งแต
นั้นขาพเจากลับไปบานก็ไดเลาเรื่องนี้ใหพอแมฟง จนหมดสิ้น ทานคงนึกในใจวาขืนไมยาย
ขาพเจาไปจากวัดนี้แลว เขาคงใชขาพเจาฆาไกจนหมดวัดแน ๆ
เมื่อสอบ ป.๒ แลว บิดาก็เอาขาพเจาไปฝากญาติในตัวจังหวัดเพื่อศึกษาอี ๔ ป
สภาพความเปนอยูดีวาอยูวัดเปนอันมาก คุณนาเลี้ยงดูเหมือนลูกหลาน แตขาพเจาชอบหนี
ไปดูภาพยนตรไมตอ งเสียเงิน (ชอบกับคนเฝาประตู) พอหนังเลิกกลับเขาบานไมได ตองดึง
สายกระดิ่งเรียกเปนประจํา ไดยินเสียงเปดไฟสวางในหองแถว ขาพเจาแอบดูตามชอง เห็น
คุณนากําลับขยี้ตา นากลัวถูกตีแน ๆ พอเปดประตูเหมือนหนูเห็นแมว “เอ็งไปไหนมา” “ผม
ไปดูหนังครับ” “เอ็งบอกใครหรือเปลา” “ผมบอกไมทันครับ” คุณนาหยิบไมบรรทัดจากตูถาม
วา “จะใหตีกี่ที” “เอา ๒ ทีก็แลวกันครับ” คุณนาก็ตีแปะ ๆ ไมแรงนัก แตมันเพิม่ ความคันนอง
เลยขาพเจาไดใจ วันไหนหนังดีสนุกก็ยอมใหคุณนาตีเปนประจํา
ขาพเจาอยูกับนาไดสรางกรรมดีไวเปนทุนหนุนนําตอไปในวันขางหนานั่นก็คือ หุง
ขาวใสบาตรพระทุกวันมิไดขาด ซึ่งตอนนั้นอยูในวัยเด็กมิไดคิดเรื่องบุญกุศล ความคิดไดมา
ผุดขึ้นในตอนหลังนี่เอง ขาพเจาอยูที่นี่ได ๔ ป ก็จําลาจาก เขาศึกษาชั้นมัธยมในบางกอก
(กรุงเทพฯ) อีก ๓ ป ก็ตอ งอาศัยวัดอีกตามเคย ตองอยูปรนนิบัติชว ยเหลือหลวงนาอรุณ แลว
ก็แยกทางเขาศึกษา ร.ร.เตรียม ทบ. จนกระทั่งสําเร็จการศึกษาออกรับราชการในป ๒๔๙๑
จะเห็นไดวาชีวิตตั้งแตเล็กจนเติบใหญจะคลุกคลีอยูกับวัด มิใชวัดนอกวัดใน มันเปนวัดวาอา
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รม เปนแหลงที่ใหการศึกษามาแตโบราณนานมาแลว ไดชวยเหลืองานการกุศลอยูเสมอมา
จนกระทั่งปจจุบัน
ที่เลามายืดยาวเปนตัวอยางประกอบพระไตรลักษณหนีไมพน ขาพเจายังไมไดเขา
ปฏิบัติธรรมอยางจิรงจังและจริงใจ เพราะยังมีภาระทางครอบครัว ยังจัดการภายในไม
เรียบรอย ถึงแมเกษียณอายุแลวก็ตองไปทํางานในตางจังหวัดชั่วระยะหนึ่ง เมื่อทุกอยาง
เรียบรอยแลวขาพเจาเดินทางไปนมัสการ ทานพระครูภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอ จรัญ) เมือ่
๗ ต.ค. ๓๐ ไดเลากิจการงานที่ไดรับมอบหมายจากโรงงาน การจัดการบริหารงาน ฐานะ
ความมั่นคงและสุขภาพอนามัยของขาพเจาใหพระคุณเจาไดทราบโดยตลอด ทานหลวงพอ
ไดพูดวา “ใหกลับมาอยูบานเพื่อศึกษาธรรม รางกายไมแข็งแรง ไดเสียไมคุมกัน” ขาพเจา
นอมรับวาทุกอยางมันเปนความจริง เหตุการณในโรงงานอยูในสภาพนาเปนหวง ไปไมรอด
เลี้ยงไมโต มีทางรั่วไหลมาก ขาพเจาจึงลาออกจากงานเพื่อคลายเครียด เนื่องจากใชสมอง
มากเกินไปตองเชาโรงพยาบาลรักษาตัวบอยครั้ง ขาพเจาจําตองหันมาสนใจในเรื่องวิปสสนา
กรรมฐาน โดยพระคุณเจาไดกระตุน เตือนเปรียบเปรยในทํานองผูใกลเกลือกินดาง พบหนา
ครั้งใดทานก็โนมนาวใหสนใจการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานสามารถแกกรรม แกโรคภัย
ไขเจ็บได และไดชักตัวอยางประกอบดวย ศึกษาฟงเทปคําบรรยายทางวิทยุของทานเจา
อาวาส วัดทุงสาธิต และคําบรรยายสนทนาธรรมจากสถานีวิทยุตาง ๆ และเริ่มบันทึกถึง
ความเขาใจเมื่อ ๒๖ ต.ค. ๓๐
• อานเอกสารสิ่งพิมพเรือ่ งธรรม พิมพแจกในงานตาง ๆ
• ทําความเขาใจและปฏิบัติตามหนังสือทาง ๗ สาย รจนาโดย พระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดก ป.ธ.๙)
• อานและทําความเขาใจหนังสือกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบตั ิ ของวัดอัมพวัน (เลม ๑ –
๘)
• เขาศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ระหวาง ๑๐ เมษายน
๓๗ ถึง ๑๒ เมษายน ๓๗
จากการศึกษา
การฟงบรรยายธรรมเปนภาคทฤษฎีของแตละสํานัก
ยอมมี
รายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันไปอานตําราแลวนํามาปฏิบตั ิดวยตนเองยอมไมไดผล
เทาที่ควร เพราะเมือ่ มีปญหาเกิดขึ้น ไมมีครูอาจารยเขามาแนะนําวิธีแกไขที่ถูกตอง และใน
การจะกระทําสิ่งใดที่เปนเรื่องสําคัญจะตองมีการบูชาครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูให จะ
ทําใหการปฏิบัติไดผลเร็วกวาที่คาดคิด แมแตนาฏศิลปรายรําก็ยังตองมีการยกครู ไหวครู
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เปนขนบธรรมเนียมสืบตอกันมา ขาพเจาไดลองปฏิบัติดูตามคําอธิบายแลว เวลาเดินจงกรม
ก็เซไปมา เวลานั่งก็งูบไปรอบทิศ บางทีเคลิ้มไป ฝนไป ขาพเจาก็นึกวาสมาธิเขาขั้นแลว
เวลานอนก็พิจารณาจนหลับไปไมรูสึกตัว ตื่นขึ้นก็นึกวาสําเร็จเสร็จสิ้นเห็นนิมิต บางวันนึก
ครึ้ม ๆ ก็ทํา ขี้เกียจก็เวน ไมมีการกําหนดเวลาตายตัว ไมมใี ครบังคับมีแตตามใจฉัน ขาพเจา
เริ่มปฏิบัตมิ า ๕ – ๖ ป จึงมาถึงบางออ ความคิดเริ่มผุดขึ้นวา การปฏิบตั ิที่ไมมีการยกครู ไม
บังเกิดผล ไรอาจารยแนะนะควบคุม ขาดการทดสอบอารมณ ทําเหยาะ ๆ แหยะ ๆ ผีเขาผี
ออกไมมีทางสําเร็จแน ๆ ขาพเจาจึงเบนแนวความคิดที่ไมถูกตองนี้มาพึ่งบารมีทา นเจาคุณ
เพียงหาเวลาโอกาสอันเหมาะสมที่จะเขาปฏิบัตธิ รรมที่วัดอัมพวันเทานัน้
ตอมา ๙ เม.ย. ๓๗ พ.ต.พิทยา ไวทยกุล โทรศัพทมาหาขาพเจาและแจงความ
ประสงคจะนําบรรดาญาติและเพื่อนของ คุณเบญจวรรณ ไวทยกุล ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพ
วัน ในวันที่ ๑๐ เม.ย. ๓๗ และชวนขาพเจาเปนเพื่อนเดินทาง นัดพบกันที่บานบางเขน เวลา
๐๙.๐๐ น. แลวจะรีบเดินทางกลับใน ๑๒ เม.ย. ๓๗ เพราะมีธุระทางกรุงเทพฯ ดวย ขาพเจา
รูสึกดีใจ ไมปฏิเสธและขอใหนําเครื่องถวายสังฆทานไปพรอมเสร็จ เมือ่ ถึงเวลาตามนัดพวก
เรารวม ๗ คน (ผูใหญชาย ๒ หญิง ๔ เด็กหนุมวัยรุน ๑) พรอมรถยนต ๒ คัน ขับตามกันไป
ตามเสนทางถนนสายเอเซีย มุงสูสํานักวิปสสนาวัดอัมพวัน ในระหวางเดินทาง ขาพเจาและ
คุณพิทยา ไดเลาประวัติความเปนมา สภาพความเปนอยู เหตุการณปรากฏในวัดใหเพื่อน
คุณเบญจวรรณ ไดฟงเปนการกลาวนํา ตั้งตัวใหทราบลวงหนา เมื่อไดประสบพบเห็นก็จะได
ไมตื่นเตนตกใจ ถาเจอจริง ๆ ก็ถอื วาเปนกรรมของกูก็แลวกัน คุณพิทยาและภรรยา (คุณ
เบญจวรรณ) เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้มากอนแลว แตก็ไมวายขนลุกซูเมื่อไดยินเสียง
ประหลาด พวกเรานิ่งฟงดวยใจระทึกสงสัยวาคุณพิทยาคิดมากประสาทหลอนมาหลอกพวก
เราใหตกใจเลนกระมัง ทานกัปตันพิทยาไดย้ําหนักแนนวาเปนความจริง จึงไดเลาตอไปวา
ในยามดึกสงัดคืนหนึ่งประมาณ ๒ ยามเห็นจะได ตองนอนสะดุงรีบตื่นยืนฟงเสียงขลุยในยาม
ดึก เสียงมันเสมอตนเสมอปลายดังมาแตไกล ทางทิศใตของวัด แลวเสียงนั้นไดเลื่อนลอย
ขยับมาใกลตัวเรา มีสนุ ัขเปนหางเครื่องสงเสียงเหาหอนสลับกันนาดูชม กัปตันทานใจกลา
ผานสมรภูมริ บในลาวมาอยางโชกโชนแลว จึงมองลอดชองทางหนาตางที่พักก็ไมเห็นอะไร
งวงแลวลงนอนตอ พอรุง เชาจึงเลาเรื่องใหคนเกาแกในวัดฟงวา มันเสียงอะไรกันแน เขาบอก
วามันเปนเสียงเปรตมาขอสวนบุญ ที่วัดนี้มีหลาย มีทั้งเปรตคน เปรตพระ เขาไมทําอะไร
หรอก แผสวนกุศลใหเขา มาแลวก็ตั้งใจปฏิบัตธิ รรม ตื่นนอนอยางสายนักนะ ถานอนเพลิน
ไปจะมีคนมากระตุกขาใหตื่น หรือทําของหลนตกจากฝาเพดาน เห็นเปนงูเลื้อย มีปดเปดไฟ
ใหเสร็จเรียบรอย ที่นี่ไมมีผีมีแตวญ
ิ ญาณเต็มไปหมด เขามาปฏิบัติธรรมกัน เราไมเห็นเขา
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แตเขาเห็นเรา เราจะเดินชนเขา ๆ จะหลีกใหเรา เขาตะโกนเรียกเรา แตเราไมไดยินเพราะ
กิเลสยังหนาอยู เขาก็จะหาวาเราหยิ่งจองหอง ถาทําไมดีคงเจอดีเขาจนได!
หลวงพอจรัญเคยเลาวา เมื่อ ๖๐ ปลวงมาแลว มีหนุมสาวอยูไมไกลจากวัดเทาใดนัก
เสร็จจากลงแขกเกี่ยวขาว ไดนัดแนะจะพากันหนีในคืนนี้ ไดสั่งใหฝายหญิงแตงตัวมารอที่ใต
ตนมะขามหนาวัดในเวลาใกลค่ํา เผอิญมีผีผหู ญิงไดยิน อยากจะไดผัวคนดี เลยปลอดตัวสวย
เชงวับ แตงหนาคลายกันไดมารอคอยกอนที่ตน มะขามนั้น สวนหนุมเดินผิวปากทอดนองมี
ความสุขตรงเขามายังจุดนัดพบ เห็นแมสาวแตงตัวสวยผิดธรรมดา (ผีปลอมตัว) จึงเขา
ประคองเดินไปตามแผนที่วางไว (วิวาหเหาะ) ฝายชายก็เดินหนา นองนางก็ตามหลัง พูดจา
เกี้ยวพาราสีตามภาษาหนุมสาว เจาหนุมสงสัยเหตุใดฝายหญิงจึงเดินชาผิดสังเกต จึงได
เหลียวหลังไปมองดู เห็นแสงจันทรสองหนารําไรไดเห็นสาวคนรักถลกหนัง ดึงหนอนใสปาก
ขบเสียงดังเปนเม็ดกวยจี๊ดังเผาะ ๆ พอหนุมรองโอยไมไหวแลวรีบวิ่งไมรอชายังไมทนั ยิงปน
สตารทเลย วิ่งไมเหลียวหลังขึ้นบานขางทางขอพึ่งพักเหนื่อยหอบ หัวใจจะวายแลว สวนแมผี
สาวก็ตามติดไปทันที ดึงแขนชายคนนั้นลงมาตายเลย
เรื่องที่เลามานี้ ทานหลวงพอบอกวาผูชายไมมีสติ ถามีสติดีไมตองหนีผีไมทํา จะหนี
ทําไมไมใชผีตาโบในหนังโทรทัศน นี่จะไดกลัว ดูแตวิญญาณนายวิโรจน ปญจบุรี ก็มาอยาง
คนธรรมดา ขาพเจาเห็นวาผีสาวคนนี้มันกินหนอน ไมใชผีธรรมดาสามัญ ถาขาพเจาพบแบบ
นี้จะวาคาถาทองบทอิติปโ ส เดินหนา ถอยหลังคงไมรูเรื่องแน ๆ จะรองเพลงสาละวันเตี้ยลง
หนอย ๆ ก็ลําบาก สาละวันสูงขึ้นนอย ๆ ก็ไมไหว คงจะลมทั้งยืนนอนสลบคาเทาแมผีสาว
เปนดีที่สุด ยังมีโอกาสฟนคืนชีพไดอีก เมื่อพูดจบดูทาทางเพื่อนสาวไมคอยจะสูดี เดาไมถูก
วาเธอจะไปสูกับผีหรือจะถอยหลังกลับบานเขา ขาพเจาจึงพูดปลอบใจไปวาไมเปนไร มีหลวง
พออยูคมุ ครองผีตนใดไมเชื่อฟงทานจัดการลงโทษหมดอยาหวงสบายมาก เมื่อขับรถแลน
เขามาในวัดเวลาประมาณ ๑๐.๑๐ น. พวกเราก็เดินเขาไปหาเจาหนาที่เตรียมการเขารายงาน
ตัว-เขาพัก-ปฏิบัติธรรม และผลการปฏิบัติและขอเสนอมีดังนี้
๑. การรายงานตัว
• มาพบเจาหนาที่รับรอง (แมชีสมคิด มาลีหอม-เด็กหนุมผูชวย ทํางานดีสนใจ
หนาที่)
• ไดรับแจกระเบียบปฏิบัตสิ ําหรับผูปฏิบัติกรรมฐานฯ ๑ เลม ใหอานแลวเขียน
ใบสมัครเขาปฏิบตั ิธรรม และแจกบัตรแยกสีประเภทเสียบหนาอก
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• มีญาติโยมทยอยกันเขามาสมัคร เจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นา
เห็นใจจริง ๆ จากสถิตมิ ีโยมผูหญิงมากกวาโยมผูชาย
• สถานที่รับสมัครเปนสํานักงานชั่วคราว อาศัยใตบันไดทางขึ้นบริเวณแคบ แต
เจาหนาที่ก็ทํางานอยางจริงจัง ไมพูดบนแตประการใด เปนการเสียสละเพื่อ
งานสรางกุศล
๒. สถานที่พัก
ยังมีการแยก
• มีอาคารที่พกั ทั้งชาย-หญิงแยกออกเปนสัดสวนไมปะปนกัน
ประเภทดวยบัตรสีตาง ๆ
บัตรสีเขียว แสดงวามาปฏิบัติธรรมครั้งแรก
บัตรสีเหลือง แสดงวาเคยมาปฏิบัติธรรมแลว
ยอมเปนการสะดวกในการรวมพล ณ จุดนัดพบ ผูควบคุม นํา แยก เขา
หอประชุม ศาลาใหญ โบสถฯ และอาคาร เพิม่ เติมภาคปฏิบัติไดตอเนื่องสูงขึ้นไป
ตามลําดับ
• ขาพเจา พ.ต.พิทยา และหลานชาย เขาพักหองหมายเลข ๕ ไดรับความ
สะดวก มีสิ่งอํานวยความสะดวก หองน้ําสะอาดดี แตฝกบัวชํารุดเกือบทุกหอง
สาเหตุอาจเกิดจากผูมาพักบางคนใชฝกบัวไมเปน ไดแตเอาขันตักอาบหรือ
คุณภาพฝกบัวไมดีก็เปนได
การแกไขตองใหผูควบคุมไดชี้แจงการใชหรือ
พิมพไวในระเบียบปฏิบตั ิเพิ่มเติมในขอ ๒๕-๒๖ และใหชา งประปารีบปรับปรุง
แกไข
๓. วันเวลาปฏิบัติธรรม
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๓๗ (เวลา ๒๔.๐๐ น. เปลี่ยนปใหมของไทยจากปวอกเปนป
ระกา)
๑๐.๑๕ น. รายงานตัว-ลงทะเบียน-แยกเขาหองพัก
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร และนัดรวมพล (รวมแถว) ณ จุดนัดพบขาง
กุฏิแมใหญ
(โยมสุม ทองยิ่ง)
๑๓.๓๐ น. พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา นักศึกษาฯ พรอม ณ
ศาลาใหญ
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๑๖.๒๐ – ๑๘.๕๐ น. หลวงพอนําสวดมนต ทําวัตรเย็น และ พ.ท.วิง รอดเฉย
นําถวายสังฆทาน
พระพุทธรูป และกลาวขอกรรมฐาน และดื่มน้ําปานะ
๑๙.๒๐ น. พระอาจารยทองสุข...สอนทฤษฎีการทําสมาธิ ณ หอประชุม ๑
๒๑.๒๐ น. เดินทางกลับที่พัก
๒๒.๑๕ น. พักผอน (นอนไมหลับ แปลกถิ่น ตองกินยานอนหลับ)
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๓๗
๐๓.๓๐ น. ตื่นนอน ลางหนา ทําธุระเสร็จ เดินทางไปรอจุดนัดพบ อาจารย
ผูปกครองนํา
เขาหอประชุม
๐๔.๐๐ น. ทําพิธีสวดมนต เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน อยางละ ๔๕ นาที แผ
เมตตาและอุทิศสวนกุศล
๐๕.๓๐ น. อาจารยผูปกครองนําแถว (ตอนเรียงสอง) ไปรับประทาน
อาหาร โดยใชมือประกบไวขาง
หนา
๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เขาปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน ณ หอประชุม
๑๑.๐๐ น. ถวายสังฆทานทาเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
๑๘.๓๐ น. รอทําพิธีลาศีล ๗ ณ ตึกรายงานตัว (พระอาจารยทองสุข...
กําลังบรรยายภาคทฤษฎี
การทําสมาธิ) นาเห็นใจทานมีภารกิจมาก
๒๑.๒๕ น. พักผอน
วันที่ ๑๒ เม.ย. ๓๗
๐๓.๓๐ น. ตื่นนอนทําธุรกิจ เดินทางไปรวมจุดนัดพบ
๐๔.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน แผเมตตา อุทิศสวนกุศล
๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหาร และกราบลาแมใหญ (โยมสุม ทองยิง่ )
ตลอดจนอธิษฐานจิต กราบลา
ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลไวเหนือเกลา
๐๘.๑๕ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
๔. ผลการฝกปฏิบัติและขอเสนอ
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๔.๑ ไดรับการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ มีความเขาใจพอสมควร สามารถจะ
นําไปปฏิบัตติ อที่บานได อาจารยไดเนนตองเพียรพยายามทําใหตอเนื่อง ใหเกิด
ความชํานาญ แมใหญไดแนะนําเคล็ดลับในทานั่ง ยกมือประสานแตะไวที่หนาทอง
เหนือสะดือ ๒ นิ้ว เวลาพอง-ยุบ เอาจิตเพงที่นนั่ กอนทําก็สวดมนตอธิษฐานพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ครูบาอาจารย จงเสด็จลงมาชวย เมือ่ ปฏิบัติเสร็จแตละครั้ง จงแผ
เมตตาและอุทิศสวนกุศลที่ปรากฏอยูในระเบียบปฏิบัตินั้นแลว มีขอสงสัยก็มาถามได
ตลอดเวลา (ยกเวนวันจันทรไมดูใหใคร)
๔.๒ กอนจะเดินจงกรมใหยืนตัวตรง กํามือไพลไวขางหลัง ภาวนาวา ยืนหนอ ๕
ครั้ง โดยหลับตาวาดมโนภาพขึ้น แลวลง (จากเสนผมลงงามเทา) แลวจากลางขึ้นบน
(จากงามสนเทาวายืนผอนลมมาถึงสะดือ จากสะดือก็วาหนอมาถึงผมลมหมดพอดี)
ถาใครรูวาจะเปนลมใหเอามือยันเสาหรือกําแพงไว ถายืนไมไหวก็นั่งลงใหเพื่อธรรม
ชวยนวด หรือขอน้ํามันมนตจากหลวงพอมาแกไขก็ได เพียงแตการเดินจงกรม ยอมมี
ประโยชนมหาศาลอยูแลว รางกายมีการเคลื่อนไหวอยูทุกสวน เลือดลมเดินสะดวก
ขจัดโรคภัยได มีผูประสบความสําเร็จไดเขียนยืนยันมา มีหลักฐานอางอิงนาเชื่อถือได
ขอใหอาจารยผูปกครองรีบเตือนหรือกระซิบผูที่ปฏิบัติไมถูกตอง แทนที่จะปลอยให
เดินจงกรมไปมาในระยะ ๑๐ กาว กลับเดินตัดหนาบุคคลอื่น หรือเดินรอบโบสถ
ตามใจชอบ ยอมเสียเวลาโดยเปลาประโยชน
๔.๓ อาจารยผูปกครองตองบอกเมื่อเกิดเวทนา ปวดแขงปวดขา อยาไปขยับหรือ
เปลี่ยนอิริยาบถ ใหรีบกําหนดเพงไปที่จุดที่ปวดทันที พรอมกับกําหนดวา ปวดหนอ
ปวดหนอ.. แลวจะพบกับสภาวธรรม เกิดขึ้น ตัง้ อยู ดับไป พรอมกับเห็นกฎแหงกรรม
..
๔.๔ การรับประทานอาหาร
• บางคนไมชนิ กับการรับประทานอาหาร ๒ มือ้ ยังมีการหิวกระหายอยู การ
เสริมดวยน้ําปานะ เชน นมไวตามิลค คนละ ๒ ขวด พออยูได ควรปรึกษา
แพทยวามีเครื่องดื่มชนิดใดที่คุณคาทางอาหารมากกวานี้บาง
ถาเปน
เครื่องดื่มชูกาํ ลังจะไดหรือไม เชน น้าํ ผึ้ง หรือ โสม เปนตน
• ควรมีที่ลางถาดหลุม สอม ชอน แบบอัตโนมัติ เพราะสะดวก ประหยัด บริการ
ไดรวดเร็ว ใชกําลังคนกินเนื้อที่มาก
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• ตําบลจายอาหารยอย แตละจุดควรอยูหางกันพอสมควร ใหมีความสะดวกใน
การเขาแถวรับอาหาร ไมเบียดเสียดยัดเยียด ควรกระจายมาที่ศาลาสวดศพ
ขางศาลาใหญก็พอได อยาไปรวมกันที่ศาลาเล็กเพียงแหงเดียว
• เจาหนาที่บริการมีนอย คนมากอารมณหงุดหงิด พูดกับผูมาปฏิบัติธรรมเสียง
จะดังไปหนอย ถาหรี่เสียงสักนิดใหมีรสออนหลานก็คงจะเจริญอาหารดีไมนอย
๔.๕ การประชาสัมพันธ
งานจะดําเนินไปดวยความเรียบรอยดีเดน
โดงดังหรือดับก็อยูที่การ
ประชาสัมพันธชี้แจง แนะนําใหผูมาปฏิบัติธรรมไดรูเห็น ไดเขาใจ หรือไดตอบปญหา
ที่เขาไดรูวา จะตองทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร เพราะโยมที่เขามามีหลาย
ระดับชั้น คือดอกบัว ๔ เหลา ๔ พวก ดังกลาวไมมีผิด นักประชาสัมพันธที่ดีตอ งมี
อารมณเย็น ยิ้มแยมแจมใส พูดชา ๆ แบบน้ําซึมบอทราย วาจาไพเราะเสนาะโสตใน
การตอนรับ แขกบางคนมีใจรอนเหมือนถูกไฟจี้ รีบมาก็ตองรีบกลับเพราะตองเดิน
ทางไกล กลัวจะมืดค่ํากลางทาง กลัวตะวันจะสาย สายบัวจะเนา นั่นแหละ ขาพเจาได
พบเจาหนาที่ทั้งฝายสงฆและแมชีทรี่ ับผิดชอบ ทุกคนใจเย็น มีความอดทน ขม
อารมณไวไดเปนอยางดี และบางทานหาทางออกไดดีนาชมเชย ขอใหพระคุณเจา แม
ชี จงรักษาความดีเหมือนเกลือยอมรักษาความเค็มตอไปเถิด “ตอวาได ทนได แตขึ้น
ไมได ตองขออนุญาตทานกอน)
อาจารยผูปกครองควรแจงใหผูปฏิบัติธรรมไดทราบวา เชาวันไหนมีการตัก
บาตรเมื่อปฏิบัติกรรมฐานเสร็จเวลา ๐๕.๓๐ น. ก็ควรอนุญาตใหโยมปลีกตัวไปใส
บาตรที่ศาลาใหญ สวนนอกนั้นก็นําแถวกลับไปยังโรงอาหาร ยอมจะสะดวกดวยกัน
ทั้งสองฝาย
๔.๖ การตักบาตรตอนเชา
• นับจํานวนพระภิกษุ – สามเณร โดยเฉลี่ยจํานวนกี่รูปตอวัน
• เจาหนาที่โรงครัวจะตองจัดชุดอาหาร น้ําดื่มใหสมดุลกัน ทั้งนี้เพือ่
ประหยัดคาใชจายและขจัดเศษอาหารใหเหลือนอยลง
๔.๗ การทําสวนครัว
• ขอใหฟนการทําสวนครัว (แตไมเลี้ยงสัตว) สมัยจอมพล ป.พิบลู
สงคราม เสียใหม เนื่องจากคาครองชีพเริ่มถีบตัวสูงขึ้น ประหยัด
งบประมาณของวัดที่เลี้ยงดูอยูทุกวัน อีกทั้งมีพื้นที่ชายฝงริมน้ํา เหมาะ
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แกการเพาะปลูกพืชสวนครัวดวย มีปุยธรรมชาติดีอยูแลว กําลังที่ใช
ควรขอนักเรียนเกษตรกรรมสิงหบุรมี าชวยกันในแตละป ผลผลิตที่ได
นําเขาสูโรงครัวและโรงเรียน ตามแตจะตกลงกันหรือสงไปชวยศูนย
ปฏิบัติกรรมฐานขอนแกน
• ที่ขาพเจาเรียนเสนอมานี้ มิใชนําลัทธิคอมมิวนิสตมาใช ของเราใชมา
กอนและไดผลดีดวย ขอใหพระคุณเจาริเริ่มเปนตัวอยาง เพื่อให
ลูกหลานแมครัวหัวปาก ทําแกงจับฉายอรอย เลี้ยงพระญาติโยมใหลือ
กระฉอนวัดไปเลย เพราะถูกสาปแชงมานานแลว ถึงแมจะสรางเขื่อน
หนาวัดตามโครงการตอไปก็คงมีที่บางสวนอํานวยประโยชนได หรือ
ทําสวนครัวอากาศก็ได
๔.๘ จัดระเบียบรานคา
• โดยเฉพาะในบริเวณวัดมีรานคาเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ดูแลวไมงามตา ควร
จัดวางเปนซุมตามหัวมุม ๔
ทิศ เปนที่ลับ ๆ สักหนอย อยูในรมไมใหญไกลที่รับแขก ขายของที่
จําเปนตองใชประจําวัน
เรื่องของอุยที่เลามาแตเพียงผิวเผินที่ไดพบเห็น มันเปนเพียงกระพีม้ ใิ ชแกน
จิตยังหางไกลไมถึงดวงดาว ดวยใจรักและเคารพหลวงพอไมเสื่อมคลาย จึงติเพือ่ กอ
ขอใหวัดอัมพวันมีความเจริญรุงเรืองโดยมีพระคุณเจาทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณ
มงคล เปนผูนําตลอดไป “การแกกรรมที่ยอดเยีย่ มที่สดุ คือ การใหญาติโยมนั่ง
เจริญฐานแลวแผสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร
ทุกทานจะกลับรายกลายดี
ลูกหลานจะมั่งมีศรีสุข จะประกอบอาชีพการงานก็จะมีเงินไหลนอง ทองไหล
มา”

เรื่องที่ ๗ ขอบารมีหลวงพอคุมครองภัย
พล ต. วสันต พานิช

เมื่อตนเดือนกันยายน ๒๕๓๗ ญาติของขาพเจาคนหนึ่งปวยอยางกะทันหัน
ญาตินําสงโรงพยาบาลแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ อาการหนักเขารักษาในหอง ไอ.ซี.ยู.
แพทยไดพิจารณาตรวจสอบจากเอกซเรยคอมพิวเตอรและเครื่องตรวจอืน่
ๆ แลว
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ปรากฏวาเสนเลือดแดงใหญโปงพองในชองอก หากปลอยไวจะเกิดการปริแตกเปน
อันตรายถึงชีวิต ทางโรงพยาบาลไมมีเครื่องมือ เครื่องชวยพิเศษ และอยางอื่นที่จะ
สนองตอบปญหาโรคนี้ได หนทางปฏิบัติที่ดีก็คอื ควรทําการติดตอสรรหาโรงพยาบาล
ในตางประเทศที่มีความชํานาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะ คุณหมอ (ภรรยาผูปวย) ได
ติดตอญาติและแพทยที่อยูในสหรัฐอเมริกาชวยเปนธุระติดตอหาโรงพยาบาลให แลว
ยืนยันรายละเอียดมาใหทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ ภายในเวลาไมถึง ๗ วัน คุณ
หมอไดตกลงใจเตรียมการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา วันที่ ๑๐ ก.ย. ๓๗ กอนเดินทาง
๒ วัน ขาพเจาไดไปเยี่ยมผูปวยเพื่อใหกําลังใจและไดมอบ เหรียญเจาคุณพระ
ภาวนาวิสุทธิคุณ รุนป ๒๕๓๒ ใหผูปวยไวเปนที่พึ่งทางใจคุมครองปองกันภัย
อันตรายทั้งไปและกลับ ขอใหผูปวยจงรําลึกนึกถึงกระคุณเจาทุกลมหายใจเขาออก
ขาพเจาไดสังเกตดูใบหนาผูปวยยิ้มแยมแจมใส มีความเคารพศรัทธาทานเจาคุณอยู
แลว เพราะไดเคยอานหนังสือกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติที่ขาพเจาใหไป จึงรู
กิตติศัพทเจาคุณสามารถ
ชวยรักษาผูปวยเจ็บหายไดดวยการเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน ผูปวยนอมรับและไดนําไปสหรัฐฯ ดวย
เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๓๗ เวลา ๐๗.๑๐ น. ผูปวย คุณหมอ และญาติที่เปนหมอ
แพทยที่พยาบาลรวม ๖ คน เดินทางออกจากดอนเมืองโดยสายการบินไทยมุงตรงสู
สหรัฐฯ ใชเวลาเดินทางประมาณ ๑๗ ชั่วโมง มาถึงลอสแอนเจลีส ทางเจาหนาที่
โรงพยาบาลไดสงรถพยาบาลมารับผูปวยในเครื่องบินพรอมผูติดตามที่สนามบิน แลว
นําผูปวยเขาหอง ไอ.ซี.ยู. ทันที ทางคณะแพทย เจาหนาที่ของโรงพยาบาลไดดําเนิน
กรรมวิธตี รวจสอบตามขัน้ ตอนวินิจฉัย วางแผนเตรียมการผาตัดอยางละเอียดโดย
รวดเร็ว ทางคุณหมอ (ภรรยา) ไดติดตอแจงเหตุการณที่เกิดทางโรงพยาบาลให
บรรดาญาติไดรับทราบอยางตอเนื่องตลอดเวลา ขาพเจามีความวิตกกังวลใจในการ
เดินทางและการผาตัดรักษาผูปวยเปนอยางมาก มีทางเดียวที่จะชวยไดก็คือสงขาว
ขอความเมตตาจากทานเจาคุณ
และหลังจากสวดมนตเย็นแตละวันขาพเจาได
อธิษฐาน
ขอบารมีพระคุณเจาโปรดแผเมตตาเสริมพลังใหผูปวยมีความ
ปลอดภัยและเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพ ในที่สุดผูปวย คุณหมอ และญาติ
เดินทางกลับมาถึงสนามบินดอนเมืองเมื่อ ๒๓ ต.ค. ๓๗ เวลา ๒๓.๐๐ น. โดย
ปลอดภัย มีบรรดาญาติพี่นอ งรอรับ ดีใจที่ไดเห็นผูปวยมีชีวติ รอดมาไดอยางนา
อัศจรรย มีกําลังใจดีมาก กอนจะเดินทางกลับ คุณหมอ (ภรรยา) ไดเขียนสรุป
เหตุการณการผาตัดที่นาสนใจ และขอบคุณบรรดาทานที่เปนหวงใหความชวยเหลือ
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และกําลังใจแกผูปวยและภรรยาในครั้งนี้ แลวแจกใหบรรดาญาติไดอานรับรูทั่วหนา
กัน
ขาพเจาไดอานบันทึกนี้ เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๓๗ แลวเห็นวาเปนการผาตัดครั้ง
ยิ่งใหญที่ตองใชหมอที่เชีย่ วชาญมีฝม อื ยอดเยี่ยมจริง ๆ เปน The Case of The
Decade (ผูปวยยอดเยี่ยมประจําทศวรรษ) เปนคนไขที่อยูหอง ไอ.ซี.ยู. นานที่สุดราย
หนึ่ง (๑๖ วัน) เปลี่ยนเสนเลือดใหญ และเสนรอง ๆ มากที่สุด จึงพิจารณาเห็นวาถา
ไดสรุปบันทึกลงในหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติแลว ผูอานยอมจะไดรับความรู
การวิวัฒนาการดานการแพทยเจริญกาวหนาเพียงใด และที่นาสงสัยเกิดปญหาธรรม
ก็คือ จิตวิญญาณยังอยูในรางหรือออกไปอยูที่ใด จะเหมือนกับการซอมบานครั้ง
ใหญ คนในบานจะหลบไปอาศัยที่ไหนกอน เมือ่ ซอมเสร็จแลวก็กลับเขามาอยูใหมหรื
อยางไร หรือ จิตวิญญาณยังอยูในบอเล็ก ๆ (โตเทาเม็ดบุนนาคมีน้ําสีตาง ๆ ๖ สี)
อยูในชองหนึ่งของหัวใจ (หนา ๒๖๑ เลม ๗) จะเปนไปไดหรือไม เปนเรือ่ งยากจริง ๆ
นอกจากพระคุณเจาเทานั้นจะรูค วามเปนไปแหงสังขารนี้ ขาพเจาไดขออนุญาตคุณ
หมอพิมพขอ ความที่ไดบนั ทึกไวเพือ่ เปนวิทยาทาน สรุปไดดังนี้
๑. เจาหนาที่นํารถพยาบาลไปรับผูปวยในเครื่องบินและผูติดตามนําเขาหอง ไอ.ซี.ยู
ตรวจรางกาย เอกซเรย สวนตาง ๆ วางแผนงานตามขั้นตอนกอนลงมือทําการ
ผาตัด
๒. การผาตัด
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๓๗ ผูปวยรับการผาตัดโดยแพทยผูเชี่ยวชาญโรคหัวใจ มี
ศัลยแพทย เจาหนาที่เทคนิคที่เชี่ยวชาญแตละสาขาดําเนินตามแผนที่กาํ หนด
ไว เชน วางยาสลบใชเครื่องปอดเทียม หัวใจเทียม และอื่น ๆ ใชเวลาผาตัด ๗
ชั่วโมง
• ประการสําคัญที่สุด คือ นําเทคนิคใหมทันสมัยมาทําใหสมองเย็น อุณหภูมิ
๑๐ เซนติเกรด นาน ๘๐ นาที โดยไมมีเลือดไปเลี้ยงสมองเลยนาน ๘๐
นาที เหมือนคนตายสนิท ๘๐ นาที
• ตัดและเปลี่ยนเสนเลือดใหญที่โปงขนาด ๑๐ ซม. (ปกติจะมีขนาด ๒.๕
ซม.) ยาวถึงกระบังลมแทนเสนเลือดเดิมที่โปงพอง ใกลจะปริแตกอันตราย
• ตัดและเปลี่ยนเลือดไปเลี้ยงสมองขนาดรองลงมาจํานวน ๔ เสน
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• เปลี่ยน ตัด เย็บ ชุน เสนเลือดฝอยเชื่อมโยงเสนเลือดใหญที่เสื่อมชํารุดให
กลับคืนสภาพ
ตอนเริ่มผาตัดใชเลื่อยไฟฟาผาอกแบะออก ใหชออกกวางมาก เพื่อเขาไปทํา
การผาตัดเหมือนซี่โครงหมู เพือ่ สะดวกในการเปลี่ยนเสนเลือดเพราะมีบางเสนชอน
ไช วกวนผิดธรรมดา ทําความลําบากยุงยากมาก
เมื่อแพทยไดทําการผาตัดเรียบรอยแลว ก็ใชเครื่องมือชวยกระตุนใหผูปวยมี
ความรูสึกตัวเปนที่ระทึกใจ ตื่นเตนทีเดียว เพราะแพทยบอกวาการจะมีชีวติ หรือตาย
ของผูปวยยอมอยูที่การกรุนใหสมองมีความอบอุนกลับคืนมา และคนไขรายนี้หมอย
อมรรับยกใหเปนเรื่องยิ่งใหญแหงทศวรรษ (ในรอบ ๑๐ ป) เพราะเหตุวาทําใหสมองมี
ความเย็นนานที่สุดมากกวารายอื่นที่โรงพยาบาลนี้เคยทํามา เปลี่ยนเสนเลือดมาก
ที่สุด และบางเสนมีความสลับซับซอนทํายากมาก โดยปกติคนไขรายอื่น ๆ มาผาตัด
เปลี่ยนเสนเลือดในหัวใจ ๒ – ๔ เสน สวนใหญจะทํา By Pass อยูในหอง ไอ.ซี.ยู. ๒ ๕ วัน เทานั้น ก็กลับบานได แตคนไขรายนี้อยูนานกวาเพื่อน คืออยูห อง ไอ.ซี.ยู.
นาน ๑๖ วัน อยูโรงพยาบาลรวม ๓๔ วัน มาพักฟนที่โรงแรมอีก ๑๔ วัน จึงเดินทาง
กลับเมืองไทยได
๓. คนปวยฟน
หลังผาตัดเสร็จ แพทยนาํ เขาหอง ไอ.ซี.ยู. ฉีดยาใหผูปวยหลับลึกสนิทอีก ๒๔
ชั่วโมง เพื่อใหสมองพักผอนอยางเต็มที่ ปองกันใหเซลลสมองเสื่อมนอยที่สุด คนปวย
เปนเจาชายนิทรา เมื่อเริ่มรูสึกตัว ลืมตา พูดอะไรไปไมรูเรื่อง กลายเปนคนละคน
กอนจะทําการผาตัดรูตวั ดี พูดอะไรรูทุกอยาง หลังผาตัดกลายเปนเด็กเกิดใหม ตอง
สอนใหกํามือ ยกขา กระดิกนิ้ว อาปาก หัดยืน เดิน นั่ง ยังจับชอนปอนอาหารเอง
ไมได มีหมอไทยเกงมากทํางานที่นี่เปนเจาของไข ดูแลรักษาเอาใจใสอยางใกลชิด
และดีเลิศ มีความสามารถมาก ไดชวยดูแลรักษาตั้งแตตน จนทําการฟนฟูคนปวยให
กลับฟนคืนสภาพปกติไดอยางรวดเร็ว เมือ่ ผูปว ยฟนดีแลว แมบาน (ที่ติดตามไป
ดวย) ไปนําพระสมเด็จพระพุฒาจารยโต (พรหมรังสี) และเหรียญทานเจาคุณพระ
ภาวนาวิสุทธิคุณ มามาบใหไวเพื่อเปนกําลังใจ และกอนการผาตัดผูปวยก็ไดอธิษฐาน
จิตแลวสงคืนใหแมบานเก็บไว
๔. คาใชจายสูงมาก
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แตใหการดูแลรักษาและการบริการแกผูปวยอยางดียิ่ง มีพยาบาลดูแล ๑ ตอ
๑ (พยาบาล : ผูปวย) ในหองไอ.ซี.ยู. มีทีมงานมาดูแลตลอด มีเครือ่ งมือตรวจรักษา
ผูปวยทั้งวันคืน
คุณหมอ (ภรรยา) ไดพูดวา “การปวยครั้งนี้เหมือนตายแลวเกิดใหม เพราะใช
ปอดและหัวใจเทียมนาน ๗ ชั่วโมง หยุดเลือดไปเลี้ยงสมองนาน ๘๐ นาที เปนมหัน
ตะประสบการณจริง ๆ มีทั้งทุกข ทัง้ เครียด ทั้งหวงใย และกังวลใจ และสบายใจวันละ
นอย ๆ เมื่อผูปวยดีขึ้น” ขณะนี้ผูปวยกลับมาพักฟนที่บานในกรุงเทพฯ รอใหสุขภาพ
แข็งแรง แลวจะตองเดินทางไปเปลี่ยนเสนเลือดโปงที่หนาทองอีกเปนครั้งที่ ๒
เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๓๗ ขาพเจาไปงานทอดกฐินที่วัดอัมพวัน ไดเรียนเรื่องนี้ให
พระคุณเจาทราบ ทานไดพูดวา “ขณะผาตัดผูปวยไดตายไปแลว แตกลับฟน
ขึ้นมาเพราะยังมีกรรมดีสนับสนุนอยู
การสรางกุศลปฏิบัติธรรมจะชวยแก
กรรมได ผูใดไมมีโรคถือวาเปนลาภอันประเสริฐ ดังคําบาลีที่วา อโรคยา ปร
มาลาภา จงอยาประมาท เราเกิดมาไดเพราะแรงกรรม (กรรมมัชรูป) และจิต
ปรารถนา”
ขาพเจาไดเขียนเรื่องนี้โดยเห็นวาเปนการผาตัดเสนเลือดใหญโดยใชเทคนิคกาวหนา
ทันสมัยในวงการแพทย ที่ไมไดพบเห็นและรูเรื่องราวรายละเอียดตามลําดับขั้นตอนดังกลาว
มากอนเลย จึงหวังใจวา ผูอานคงจะไดรับประโยชนไมมากก็นอย ขอกราบขอบพระคุณเจาที่
ไดกรุณาสงพลังจิตแผเมตตาใหผูปวยมีจิตใจเขมแข็ง
ฟนฝาอันตรายรอดชีวิตมาไดอยาง
ปาฏิหาริย กอรปดวยคณะเจาหนาที่แพทยที่มีความสามารถและชํานาญเปนเลิศประกอบกัน
จึงบันดาลใหผูปวยไดกลับมามีชีวติ อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งแพทยไทย และแพทยตางประเทศ ได
รวมกันดูแลรักษาอยางดี และบุคคลสําคัญที่จะลืมขอบคุณเสียมิไดนั่นก็คือ คุณหมอ (ภรรยา)
ไดเสียสละเวลาแกไขเพิ่มเติมขอความใหมีความสมบูรณดยี ิ่งขึ้น
ในวาระดิถีครบรอบวันเกิด ขาพเจา ผูปวย และคุณหมอ ขออํานวยพรใหพระคุณเจา
พระราชสุทธิญาณมงคล จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ แข็งแรง มีพรรษายุกาลยืนยาว และ
ประสบความสําเร็จตามปรารถนาทุกประการเทอญ

เรื่องที่ ๘ ไมเปนไร
พล ต. วสันต พานิช
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ก. ชีวิตรับราชการ
ชีวิตคือการตอสู ศัตรูคอื ยากําลัง อุปสรรคคือหนทางแหงความสําเร็จ ตองทองเที่ยว
รอนเรพเนจรมีรสเด็ดเผ็ดรอน หวานอมขมกลืนไปตามดวงชะตาของแตละบุคคล บางคนโชค
ดีก็สบายไป บางคนตกที่นั่งเปนลูกชางยายหลายครั้งหลายหน กอความเดือดรอนใหแก
ครอบครัว การศึกษาของลูกไมติดตอกัน เสียเวลาเดินทาง ขนยายขาวของจิปาถะ มีการ
ชํารุดแตกหักเสียหาย ยายกันบอย ๆ เลยเหลือแตลูกกับลัง เทานั้น
ขาพเจาโชคดีหนอยถูกยาย ๓ – ๔ ครั้ง ขาวของชํารุดเสียหายไมมากนัก มีชีวติ
ปฏิบัติงานสวนใหญอยูทางภาคอีสานในหนวยราชการขนาดใหญ จะมีสโมสร ดวยความมุง
หมายเพื่อใหขาราชการไดพักผอนหยอนใจคลายอารมณที่เครงเครียด ตรากตรําทํางานทั้ง
วัน ยังเปนแหลงพบปะหารือปรับความเขาใจ สามัคคีปรองดอง จัดงานรื่นเริงบันเทิงใจตาม
กาลเทศะ บางคนคลายเครียดมากไปเกิดลืมตัว เกิดความทุกขเมื่อถึงวันเงินเดือนออก
เพราะเจาหนาที่สโมสรสงบิลใหเจาหนาที่การเงินทําการหักหนี้ทั้งหมด ปรากฏวาเงินเดือน
เหลือเล็กนอย บางเดือนติดลบ แมบา นตองเดือดรอน เพราะไปเซ็นรานเถาแกเปนประจําอยู
แลว เดือนเกายังใชเงินใหไมหมด ผลัดมาเดือนใหมจะเอาไปใช แตเจาพระคุณทูนหัว ผัว
กลับทําพลิกผันปรวนแปรไปเสียที-การพนันบนสโมสร (บิลเลียด สนุกเกอร ไพ เหลา อื่น ๆ
มีพรอมสรรพ) หมดตัวแคนี้ยังไมพอ วันไหนมีการแขงมาก็ถูกมามันเตะซ้ําเขาไปอีก ก็นึก
เสียวาไมเปนไร ซื้อหญาใหมากินก็แลวกัน ไมไดนึกถึงลูกเมียเลย กลับไปสงสารสัตวมันได
มันเปนกรรมของเมียที่มาเลือกคูอยูกับทหารที่มีคําพังเพยอยางนาฟงวา “มีผัวทหารนับ
ขวด มีผัวตํารวจนับแบงค” เท็จจริงประการใดไมขอวิจารณ บางคนชอบเปนเสือสิงห
กระทิงแรด ยังไมถึงเวลาเลิกงานกันเลย รีบแจนขึ้นสโมสร จับไมควิ แทงบิลเลียดกอนเวลา
แลว ฝายกวางทองนองรักรักษาเวลากลับไมไดเลน จึงรองสั่งใหเอาเหลา บุหรี่ กับแกลม มา
กินในเกม ฝายเสือสมิงไมขัดตองเอาใจกวาง กลัวกวางจะอาละวาด ไมเชียรแลวจะเกิดความ
ปนปวนในการเลนดวย เผลอแผลบเดียวเหลาหมดแลว เสือมัวแตแทงเพลินยังไมทันจะไดริน
เหลาใสปากเลย เสียงกวางรองใหสั่งมาใหมอีก ๑ ชุด เสือก็ใจดีรองสั่งตามใจกวาง เสือตอง
ระวังการตอสูที่เขมงวดขึ้น ขืนฝายใดเพลี่ยงพล้ําตองเซ็นบิลกันหลายอัฐทีเดียว เมื่อฝายใด
แพก็ขอแกตวั ถาไดชัยชนะก็เลนเกมสเหมา (เกมที่ ๓) คราวนี้ถาใครแพก็เซ็นดะทัง้ ๓ เกม
เลย รวมเปนเงินไมใชนอย บางครั้งเสือทะเลาะชกตอยกัน กวางก็ทําหนาที่กรรมการหาม
มวยไปในตัว สวนวงไพก็ตั้งหนาสูกันทั้งวันทั้งคืนไมไดหลับนอน จึงเห็นวา สโมสรเปน
แหลงที่ใหทั้งคุณและโทษ โปรดใชใหถูกทางก็แลวกัน โดยเฉพาะผูที่มีรายไดอยูทาง
เดียว คือเงินเดือน เมื่อผีการพนันเขาสิงสูใจเสียแลว ทางใชจายมีมากกวารายรับมันก็ไม
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พอ เปนการสรางหนี้สิน ตั้งตัวไมได ครอบครัวเดือดรอน บางคนฐานะดี ไมเปนไร ขอเงิน
ทางพอแมมาใชทุกเดือนก็ไมเดือดรอน สวนคนไมมีรายไดทางอื่นมาจุนเจือก็ตอ งขายของเกา
ไปพลาง หรือกูหนี้ยืมสินมาใชกันตอไป จาบางคนไดเมียขยันทํามาหากินขายขาวแกง มี
ฐานะดีแตงตัวโก มีเงินใหทหารกูคิดดอกเบี้ยนาดูชม สมัยกอนผูบังคับบัญชามีนโยบายให
ขาราชการยายไปทํางานอยูใกลภูมิลําเนาเดิมได เพื่อมิใหเดือดรอนคาใชจาย ขาพเจาไดรับ
ราชการอยู ป.พัน ๓ กองทัพภาคที่ ๒ จ.นครราชสีมา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๑ เปนเวลา ๕ ป
จึงเรียนขอความกรุณาใหผูบังคับบัญชาไดพิจารณายายมาอยูหนวยปนใหญ ในจังหวัดลพบุรี
เพื่อจะไดมีโอกาสไปเยี่ยมบิดามารดาซึ่งเจ็บปวยอยูที่บานจังหวัดชัยนาท ผลที่ไดรับ กลับถูก
ยายไปอยู ป.พัน ๖ จ.อุบลราชธานี ขาพเจาตองขมใจอดทน อดกลั้น และมีความซาบซึ้ง
เห็นธาตุแทของผูบังคับบัญชา ยังมีวินัยตองปฏิบัติตามคําสั่งแตโดยดี คิดเสียวา ไมเปนไร
เราไดมีโอกาสไดรูจักผูบังคับบัญชาและเพื่อน ๆ ในกองพันนี้ ขาพเจาไดรับตําแหนง ผบ.รอย
ป.ที่ ๓ ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม มีนายทหาร นายสิบ บรรจุไวไมกี่คน (เจาหนาที่โครง) และกําลัง
เรียกทหารเกณฑเขามาในปนั้นดวย อาคารโรงเรือนยังกอสรางไมเสร็จ อยูในปา พื้นที่
กอสรางมีแตตอไมเต็มไปหมด พวกเราตองทํางานหนักแขงกับเวลา หนาฝนใกลเขามาแลว
ถาไมมีโรงเรือนชัว่ คราวจะลําบากมาก จึงระดมพลเทาที่มี แยกแบงงานกอสรางโรงเรือน
ชั่วคราว มีโรงสอน โรงเลี้ยงอาหาร เสาไฟ โดยใชวัสดุกอสรางที่มีอยูในปาเปนหลัก เชน เสา
ไมไผ แฝกมุงหลังคา ฯลฯ ทําการปรับพื้นที่ขดุ ตอไมเพือ่ ใชเปนสนามฝก นอกจากนั้นก็ทํา
การฝกทหารตามหลักสูตรประจําปอกี ดวย ไฟฟาก็ไมมีใช จําเปนตองใชตะเกียงรั้ว มีแมลง
เรือด ริ้น ยุง มากมาย มีเสียงจิ้งหรีด จักจั่น เรไร รองดังกองกังวาลไพร ฟงดูก็เพลินดีเหมือน
ดนตรีสวรรคของคนยาก ตอมากรรมการทางหนวยเหนือมาตรวจสอบภาคกองรอย ปรากฏ
วา กองรอย ป. ของขาพเจาไดรับการชมเชย มีเอกสารหลักฐานอยางสมบูรณ ถูกตอง แลวมี
การฝกประลองยุทธเพื่อทดสอบความพรอมรบของหนวยทหารในกองพลที่ ๖ ดวย วันหนึ่ง
ไดมีโอกาสพบกับผูบญ
ั ชาการศูนยการทหารปนใหญ ทานพูดวา ลื้อเตรียมตัวยายไปโคราช
ขาพเจาก็งง ๆ อยู เพราะไมไดวิ่งเตนยายกับใคร เข็ดเสียแลวมีบทเรียนในครั้งกอน จึงเรียน
ถามทานวา “จะใหกระผมไปอยูหนวยไหน” “เดี๋ยวนี้ลื้อหายตอแหลแลว นี่จะใหไปอยู ป.พัน.
๒๑ ศป. ขณะนี้ออกสนามมาอยูโคราช เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒” ขาพเจาลาทานกลับมา
บานพัก ระหวางเดินทางก็ครุนคิดวาเราไปตอแหลกับใครที่ไหน จําไดวามีปากเสียงกับ ผบ.
พัน เมื่อรับราชการอยูที่โคราช แตก็ไมรุนแรงอะไรนักทําความเขาใจกันได การยายครั้งนี้
ขาพเจาไมไดวิ่งเตนกําลังเพลิดเพลินสนุกอยูกับงานที่ไดมีสวนริเริ่มปูพื้นฐานตั้งกองรอยใหม
(รอย ป.๓) รูจักขาราชการ พอคา ประชาชน ทุกอยางเปนกันเอง เปนเวลานาน ๑ แ ๖ เดือน
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จึงมิไดคิดจะดิ้นรนไปที่ใดอีก
ในไมนานเกินรอขาพเจาไดรับคําสั่งดวนทางวิทยุใหรีบไป
รายงานตัวที่กองพันใหม ตั้งอยูขางกองบิน ๑ โคราช ขาพเจาเตรียมตัวอพยพครอบครัวแทบ
ไมทัน แลวมารายงานตัวตอ ผบ.พัน พ.ท. ชม สุคันธรัตน (ยศในขณะนั้น) จึงไดทราบ
สาเหตุที่มีการโยกยายครั้งนี้ ทาน ผบ.พัน ไดใหขาพเจากลับไปยังที่ตั้งปกติ จ.ลพบุรี ทําหนา
มี่ฝกทหารใหม แลวทยอยสงมาผลัดเปลี่ยนทหารเกาเมื่อครบกําหนดปลดปลอย สวน ผบ.
พัน จะคุมกําลังในสนามแตผูเดียว ขาพเจาก็ปฏิบัติตามคําบัญชาตั้งแตนนั้ เปนตนมา
เมื่อเหตุการณภายนอกประเทศ (ศึกเดียนเบียนฟู) ไดสงบลงและยางเขาหนาฝน พายุ
ลมแรงพัดหลังคาเต็นทฉีกขาดทหารเดือดรอน นอกจากนั้นนายทหารนักเรียนหลักสูตร ผบ.
รอย.ป. และ ผบ.พัน.ป. จะตองทการซอมยิง จําเปนตองใชกองพันนี้เปนลูกมือสนับสนุน ทาง
ผูบังคับบัญชาจําเปนตองใชกองพันนี้เคลื่อนยายเขาไปตั้งปกติตามเดิม
แลวปฏิบัติการ
สนับสนุนโรงเรียนทหารปนใหญเชนเดิม ไมเพียงแตเทานี้ ยังมีภารกิจพิเศษอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมายเปนตนวา ไดมีสวนรวมการประลองยุทธกับหนวยทหารราบ หนวยรถถัง
บริเวณพื้นทีร่ ะหวาง รพ.อนันต กับหนวยพลรมเอราวัณ จุดมุงหมายเพื่อสาธิตใหนายทหาร
ระดับนายพลผูใหญ ไดเห็นภาพการรบในการเขาตี การตั้งรับอยางใกลชิด โดยเฉพาะได
ทราบขั้นตอนการปฏิบัตใิ นการยิงที่หมาย (ดวยกระสุนจริง) ระยะใกล ที่หมายระยะไกล มี
การประสานการยิงอาวุธทุกชนิดในแนวตานทานหลัก (ที่มั่นขั้นสุดทาย) โดยมีศูนยการทหาร
ราบเปนเจาของโครงการรับผิดชอบ และมีศูนยการทหารปนใหญและศูนยอื่นที่เกี่ยของจัด
หนวยทหารเขารวมสนับสนุน การสาธิตครั้งนี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ไมมีการเจ็บปวย
กําลังพลปลอดภัย ไดรับการชมเชยในผลสําเร็จเปนอยางมาก แตมีบทเรียนตามมาจําตอง
แกไข โดยเฉพาะตําบลกระสุนตก มีกระสุน ๑ นัด กระเด็นกระดอนจากเขานอย (สมมติเปน
ที่รวมพลขาศึก) แหวกอากาศลอยต่ําชนเสาเรือนในหมูบานน้ําจั้น แลวแฉลบเขาสวนปาหลัง
บาน หาซากสวนทายกระสุนไมพบ ไมมีใครรับผิดชอบ ตางก็โทษกันระหวางลูกกระสุนปน
ใหญกับกระสุน ค. (เปนของทหารราบ) ซึ่งระดมยิงตอเขาลูกเดียวกัน ผลสุดทายผูใหญตัดสิน
วาเปนลูกกระสุนปนใหญ ขาพเจาก็ยอมรับผิด เห็นวา “ไมเปนไร” มีเสาบานฉีกไปครึ่งตน
เทานั้นเอง อยากจะเปดฟงเพลงกรรมของกู (บุญธรรม พระไมโทน) ก็ไมมีขายเสียอีก สวน
หัวหนากองการศึกษา รร.ป. พ.อ.เล็ก แนวมาลี (ยศในขณะนั้น) ทานเปนกรรมการรวมสาธิต
ครั้งนี้ดวย ไดเรียกนายทหารที่เกี่ยวของ มี ผบ.พัน (พ.ท.ชม สุคันธรัตน) ขาพเจา (ฝอ.๓)
ผบ.รอย.ป. ฯลฯ มายืนประชุม ณ บริเวณหลุมกระสุนตก (ต่ํากวาที่หมายจํานวน ๑ นัด หาง
จากรถถังประมาณ ๕๐ หลา) เวลาเที่ยง (อากาศรอนจัด หนามืด จะเปนลม หิวขาวตาลาย)
ทานไดสาธยายบอเกิดแหงความประมาทไมรอบคอบ จะกอใหเกิดผลเสียหายคือความตาย
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ความลาชาโอเอของศูนยอํานวยการยิง กวาจะทําการยิงได ขาศึกมันหนีไปหมดแลว สุดทาย
ทานถามวาใครสงสัยอะไรบาง ขาพเจายกมือไดอธบายชี้แจงดวยเหตุผลในการสั่งยิงแตละ
ครั้งวาศูนยอํานวยการยิงไมลาชา แตมีนายทหารชั้นผูใหญกวามาควบคุมสั่งเปลี่ยนหลักฐาน
การยิงทุกครั้งไป ศูนยอํานวยการยิงตองสั่งแกไขหลักฐานไปยังหมูปนบอย ๆ เลยหมูปนตอง
มีความยุงยากเอากระสุนเขา-เอากระสุนออก จากรังเพลิงอยูตลอดเวลา จึงทําใหลาชาไม
ทันใจคนดู เมื่อเสร็จการสาธิตขาพเจาขึ้นสโมสร หัวหนากองการศึกษาไมเรียกขาพเจาเขา
นั่งเลนไพเหมือนแตกอ นก็ไมเปนไร เปนการประหยัดเงินไปในตัว นั่งเปนกวางทองดื่มเหลา
ไมตองเสียเงินดีกวา
สรุปบทเรียนชีวิตการรับราชการนัน้ จะตองรูเขารูเรา คือรูจิตใจนายและคุณนาย ให
ถองแทแนนอน ควรไปมาหาสูทานใหถูกกาลเทศะ ประจบดวยการทํางาน อยาโตเถียงนาย
เดินตามหลังนายเขาไวหมาไมกัด (ระวังเพือ่ นมันกัดเอา) แตอยาเดินลงเหวกับนายก็แลวกัน
จะหาความเปนธรรมจากนาย ๑๐๐% มันไมได ทานมีลูกนองหลายคน (เสือ สิงห กระทิง
แรด) ทานยังมีกิเลสตัณหาอยู เมื่อยามกลัดกลุมรุมเรารอนอุรา ไมสมหวังดังที่คิด จงมี
สติสัมปชัญญะขมใจ อดกลั้น อดทนหรือเขาวัดปรึกษาอาจารยหลวงพอ ทําบุญสรางกุศลให
คลายเครียดลงบาง ไมควรหาหมอดู สะเดาะเคราะห ปะเหมาะไปพบหลวงพอกอบ หลวงพอ
โกย จะเสียเงินหรือเวลากลับมาเจอหนาก็ถูกนายเลนงานอีก เรานึกเสียวาชีวติ คือละคร วา
ไปตามบทกลอนที่เขียนไว มีทั้งรายดีปะปนกัน เปนผูนอยตองกมประนมกร อยาทําสูงเดนใน
หมูไมเตี้ย จะเปนอันตรายเมื่อภัยมา จงทําทุกอยางใหนายรัก ฝนถึงอยูเสมอทานจะไดดี ยาม
นายจากระวังตัวใหมาก เหมือนผลัดเปลี่ยนเทวดาประจําวันเกิดของเรา ขาพเจามารูตัวเมื่อ
สาย เถียงกับนายอยูเรื่อย จึงเอาตัวรอดมาไดแคนี้ก็ดีแลว
ข. งานสรางรังหอ
ขาพเจาไดมีโอกาสมารับใชศูนยการทหารปนใหญเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ นับเปนครั้งที่ ๒
เราตองทํางานแขงกับเวลา เหตุการณไมปกติสขุ มีการตอสูกับผูกอการรายคอมมิวนิสตทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เตรียมฝกทหารสงกําลังไปชวยประเทศเพื่อนบาน ทําการรบกับ
ฝายคอมมิวนิสต ถือวาเปนการปองกันภัยกอนจะถึงตัวเรา ขาพเจาตองเดินทางลงมาประชุม
กับหนวยที่เกี่ยวของที่กรุงเทพฯ
บอยครั้ง
เพื่อของบประมาณสนับสนุนการกอสราง
ซอมแซมอาคารที่พัก สิง่ อํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหกับหนวยทหารที่จะสงไปปฏิบัติการ
นอกประเทศ และรับทหารเพื่อนบานมาอบรมเรียนรูใชปนใหญ เพื่อนําความรูกลับไปใชใน
หนวยปนใหญของเขา มีความเพลิดเพลินสนุกอยูกับงานที่แสนจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา แต
อนิจจาตัวเราอายุยางเขามา ๔๐ ปกวาแลว ยังไมมีบานชองจะอยูเปนสวนตัว ตองอาศัยบาน
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หลวงอยูเรื่อยมา จําเปนตองสะสมสิ่งอุปกรณกอ สรางเอาไวบางเปนบางอยาง โดยเฉพาะไม
กระดาน (เลื่อยดวยมือ) พอหาซื้อไดในแนวถิ่นนี้ มีพรรคพวกรับอาสาจะติดตอดําเนินการให
ตามตองการ วันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๑๐ ขาพเจาไดรับจดหมายจากหลวงพอจรัญ เปดอานดูรูสึก
ตื่นเตน ตกใจ มีขอความสรุปไดวา “เจาหนาที่ลับมาสืบดูเรื่องไม มีบา นผูใดบาง เผอิญพบทราบในบานของทาน เลยเจาหนาที่เงียบไป ไมเสนอแตประการใด สรุปแลว (เรื่องนี้ไม
เปนไร) ขอใหทานรีบติดตอเรื่องใบอนุญาตใหไดมาเร็ว ๆ ทีส่ ุด ความในทราบตี ๒ นี้เอง” นี่
แสดงใหเห็นวาหลวงพอทานหวงใยไมทิ้งลูกศิษย ยังมีเมตตากรุณาสงขาวลับใหเตรียมตัว
ลวงหนา ขาพเจาไดทําการแกไขโดยใหชางเอาไมระแนงมาตีลอมใตถนุ บานไวกอน มีของอยู
จํานวนนอย เมื่อเจาหนาที่มาเอาก็ยินดียกใหไปเลย แตอยางไรก็ยังมีความเชือ่ มัน่ ในคาถา
ที่วา “ไมเปนไร” และก็ไมเปนไรจริง ๆ เสียดวย
ค. หมอเปลี่ยนใจไมผาตัด
ในปลายป ๒๕๑๐ ภรรยาของขาพเจาเจ็บปวย เวลาไอ จาม มีเลือดออกปนกับเสมหะ
นําไปตรวจ-เอกซเรย ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ปรากฏวาเสนหลอดลมฝอยแตก หมอสัมพันธฯ
เจาของไขจะประชุมหารือจะผาตัดหรือรักษาทางยา แตไดรับขาวไมยืนยันวาผาตัดดีและหาย
เร็ว ขาพเจาจึงเดินทางไปปรึกษาหลวงพอจรัญ ในเรื่องนี้ พระคุณเจาไดพูดวา “ไมเปนไร
หมออาจจะเปลี่ยนใจไมผาตัด” เมื่อขาพเจากลับไปที่โรงพยาบาลพบหมอ ขอทราบผล
ปรากฏวาหมอไมผาตัด ใหรักษาทางยาและใหคนปวยกลับบาน มาตรวจตามหมอนัด
จนกระทั่งโรครายไดบรรเทาเบาบางลง
ง. ซัดดะแทบไมเหลือ
ตอนสายวันหนึ่งภรรยานายฉลองฯ เดินเขามาหาแบบซึมเศรานัยนตาแดงเหมือนไมสบาย
ขาพเจาไดถามความเปนไป เขาไดเลาวาสามีขับรถชนทหารตาย เจาตัวหนี เถาแกถูกคุมตัว
อยูที่โรงพัก อยากจะมาปรึกษาทานจะชวยไดอยางไร? เพื่อขยายความใหผูอานไดทราบ
ความเปนมาสักเล็กนอย เรื่องมีอยูวา พลทหารฉลองเคยรับใชอยูใกลชิดไดสงไปรบใน
เวียดนาม เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยประมาณป ๒๕๑๒ ระหวางรอการบรรจุเขารับ
ราชการไดทํางานรับจางทําเหล็กดัดอยูกับเถาแก และเถาแกรับงานไวมากเรงระดมทําทั้งวัน
ทั้งคืน การพักผานรางกายไมเพียงพอ ไดขับรถกะบะบรรทุกเหล็กดัดประตูหนาตางไปกับ
เถาแกพรอมลูกจางหนึ่งคนนั่งอยูขา งทาย (ประมาณตี ๔-๕) รถไดวิ่งผานไปตามถนนเพชร
เกษมลองไปทางใต คนขับเกิดหลับใน แตยังไดยินเสียงแวว ๆ วาซายพรึบ-ซายพรึบ ดังอยู
ริมถนน ทันใดนั้นก็ดังโครม ๆ ใหญสะดุงตื่น รูตัวแลววาชนแถวทหารเขาแลว ไหงเปนอยาง
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นั้นไปได เสียจากทายไปถึงแถวกลางแถวแลวรถพลิกคว่ําตัง้ ลําไดอยูในคูน้ําขางถนน ไดยิน
เสียงทหารรองครวญครางดวยความเจ็บปวด
คนขับเกิดสัญชาตญาณปองกันตัวอยาง
ฉับพลัน จิตสั่งใหหลบหนีไปตั้งตัวกันกอน เพราะไดผานการรบกับเวียดกงมาแลว จึงนํา
ยุทธวิธีมาใชเมื่อขาศึกรุก จงถอย ฯลฯ จึงบอกกับเถาแกที่นั่งอยูขางหนาวา “เถาแกอยูกอน
อั๊วอยูจะถูกเหยียบ และติดคุกแน ๆ” ทันใดนั้นก็เผนหนีออกทางชองกระจกหนารถทันที
(กระจกแตกเปนรูพอดี) สวนเถาแกและลูกนองนั่งงงอยูในรถ (นึกถึงความซวยตองเสียเงิน
หรือติดคุกเทาไรก็ไมรู มันทํากูอกี แลว) ฝายผูคุมแถวไดยินเสียงทหารในแถวรองตะโกนรับ
กันมาเปนทอด ๆ สั่งใหหยุด-หยุด พอรูเรื่องเขาเขาก็สั่งใหแถวหยุด กวาจะหยุดไดวิ่งมา
หลายสิบเกา ทหารก็กรูกันมาทีร่ ถคุมตัวเถาแกและลูกนองไว รีบสงทหารบาดเจ็บไป
โรงพยาบาล แลวจัดการแจงความที่โรงพักใหเจาหนาที่มาสอบสวนที่เกิดเหตุเปนการดวน
ปรากฏวาทหารเสียชีวิตหลายคน และบาดเจ็บจํานวนหนึ่ง เกือบหมดแถว จาหนาที่ไดตั้ง
ขอหาเถาแกเปนคนขับรถโดยประมาทจะตองดําเนินคดี เถาแกปฏิเสธบอกวา คนขับชื่อ
ฉลอง มีลูกนองเปนพยาน ทางเจาหนาที่สะกดรอยติดตามคอยดังจับกุมตัวนายฉลองฯ อยู
เปนเวลานาน แตไมไดตัว ทางญาติผูตายไดตกลงยอมความโดยเรียกคาเสียหายจากเถาแก
แตเรื่องก็ยังไมยุติลงได ขาพเจารูสึกนึกสงสารเถาแก แกตกเปนแพระรับบาปแทนนายฉลอง
มันขัดกับกฎแหงกรรม จึงแนะนําใหภรรยาบอกใหนายฉลองมามาอบตัว รับสารภาพผิดจะ
ไดรับโทษทัณฑลดนอยลง ขอใหไปพบหลวงพอจรัญกอน เลาเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อใหพระคุณ
เจาไดแนะนําชวยเหลือ แลวก็ทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหทหารที่เสียชีวิตดวย แลวภรรยาของ
นายฉลองไดลากลับไป ขาพเจาครุนคิดเปนหวงคิดวาเรื่องคงจะเรียบรอย เวลาไดผานไป
นานพอดู ภรรยาของนายฉลองก็เดินทางมาพบและไดบอกใหทราบวา สามีไดพบเลาเรื่องให
หลวงพอฟงพรอมทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย หลวงพอบอกวา “อาตมาไดพิจารณาดู
แลวเห็นวาไมเปนไร ขอใหสวดมนตทําบุญแผสวนกุศลไปใหคนตายแลวกัน หลวงพอพูดแค
นี้” ขณะนี้สามีก็ยังไมไดไปมอบตัว เจาหนาที่ก็ติดตามสืบเสาะคนหาติดตามตัวอยูตลอดเวลา
จนสามีไมเปนอันกินอันนอน เงินไมมีใชครอบครัวเดือดรอน เดินทางมาหาทานก็ตองยืมเงิน
เขามาเปนคารถในยามนี้-ขอพึ่งทานดวย ขาพเจาไดฟงก็สงการและกลุมใจไปดวย จําตอง
ปลดเปลื้องทุกขใหเมียของนายฉลองเทาที่จะทําไดไปกอน
และคิดวาอยางไรนายฉลอง
จะตองยอมมอบตัวตอเจาหนาที่ไมชาก็เร็ว ขืนหลบหนีมีแตตายลูกเดียว ตอจากนั้นหลาย
เดือน นายฉลองไดแอบมาพบขาพเจาและไดเลาเรื่องคดีที่เกิดขึ้นวา “ตอนแรกก็คดิ จะมอบ
ตัว เมื่อพบหลวงพอจรัญทานบอกวาไมเปนไร ผมก็เลยใชวิธีเวียดกง หลบซอน เจาหนาที่
หมดกําลังใจติดตาม ฝายญาติเจาทุกขและเถาแกไดตกลงยอมความชดใชคาเสียหายให ญาติ
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ผูตายและผูบาดเจ็บจํานวนหนึ่งทุกอยางจึงลงเอยดวยความเรียบรอย ผมก็ตองทํางานชดใช
หนี้แทนใหกับเถาแกจนกวาจะหมด” ขาพเจารูสกึ แปลกใจและดีใจกับเขา เปนการสิ้นเคราะห
กันที แตขาพเจาครุนคิดอยูในใจวา คนทําผิดซึ่งหนา นาจะไดรับโทษทัณฑ แตรายนี้ไดรับ
การยกเวน หรือจะเปนกรรมในอดีตที่เคยกระทํารวมกันไว และมาชดใชหนี้กรรมในชาตินี้
หรือนายฉลองมีความสามารถในการหลบหลีกซอนเรน เจาหนาที่ติดตามตัวไมพบ และคดีจะ
สิ้นอายุความผสมกันดวย สุดทายเถาแกซวยคนเดียว ถือวาเปนกรรมรวมสมัยตอเนื่องจาก
อดีตมาจนถึงปจจุบัน ทานพระคุณเจาไดหยั่งรูแลววา ไมเปนไร เปนการชดใชกรรมคดีจึงยุติ
ลงดวยดี
จ. เมื่อกรูชวยลูก
ขาพเจาไดรูจักคุณกรู ทรัพยทอง, ครูหนุน ทํานอง, คนสมพงษ โพธิ์ศรี และ ฯลฯ
เปนอยางดี ไดรวมเปนกรรมการรวมประชุมกิจการพัฒนาวัดอัมพวันกันอยูเสมอ จนมีความ
สามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน คุณกรูมีอารมณสนุกครึกครื้น พูดจาเปดเผย มีอะไรก็เลาสูกัน
ฟง มีวาทศิลป ตลกขบขันโปกฮา เปนที่สบอารมณของพรรคพวก เปนคนสนิทใกลชิด
บริการขับรถใหหลวงพออยูเปนประจํา ไมวาจะขึ้นเหนือลองใต กลางวันกลางคืน ดึกดื่น
คุณกรูไมเคยปฏิเสธรับใชดวยความยินดี เต็มใจ จนมีความชํานาญ มีปฏิภาณไหวพริบ
พิจารณาสังเกตอิริยาบถทาทาง เดิน ยืน นั่ง นอน การพูดจาของหลวงพอตีแผออกมาเปน
ตัวเลขได เอาไปแทงหวยใตดินอยูเสมอ มีทั้งไดทั้งเสีย สรุปแลวถึงจะเสีย หลวงพอก็มีคาทิป
รางวัลใหในฐานะพลขับแสนดี ขาพเจาไดฟงก็อยากจะลองเสี่ยงดูบาง แตใจมันเตือนนึกถึง
บทเรียนที่ผานมาในอดีตมันไมเคยรวยเพราะหวยใตดินเลย คุณกรูไดเลาตอไปวา “มีอยูวัน
หนึ่ง หลวงพอเรียกใหขับรถมาพบทีท่ ี่วัด แลวทานพูดวาจะไปธุระบานโยมใตวัด จากนั้นจะ
เขาตลาดสิงหบุรี เมื่อผมขับไปที่บานโยมทานทําธุระเสร็จแลว ก็ขับรถกลับมาจะผานวัดอยู
แลว ทานกลับใหแวะวัดขอเปลี่ยนรองเทากอน ผมก็ขับรถเลี้ยงเขาวัด ความคิดมันผุดขึ้นมา
ทันทีเลยวาใหดูเลขรองเทา ที่ทานถอดรองเทาเกาออก ผมก็พลิกหงายดูเบอรจดเอาไว ทาน
หยิบคูใหม ผมก็รีบรับหงายดูเบอรแลวก็จําเอาไว ผมก็ขับรถยิ้มตลอดทางนึกในใจวาหลวง
พอเสียทาเราแลว งวดนี้เจงเปง ไมบอกใคร” พวกเรานั่งฟงหัวรองอหาย พอถึงวันลอตเตอรี่
ออกฟงวิทยุประกาศปรากฏวามันกินสะบัดชอ จอดไมตองแจวเลยเชียวนะ
เมื่อไมนานมานี้ ขาพเจาไปวัดนั่งรอหลวงพออยูที่หอ งรับแขกชั้นลาง ไดยินเสียงแวว
ๆ ลอยมากระทบหูเขาบอกวาใครฝนเห็นหลวงพอตองตีเปนเลข ๗ เปนเลขประจําตัวของ
ทาน เขาวิ่งกันถูกมาแลว เมื่อขาพเจากลับมาบานอยูหลายเดือนก็ฝนเห็นหลวงพอกวักมือ
เรียกเขาไปหา ขาพเจารูสึกดีใจคงจะไดพระ ปรากฏวาทานหยิบปลายาง ปลาเกลือมาให
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ขาพเจาก็รับไวทันใดนั้นก็ตื่นขึ้นมา
นึกถึงลูกศิษยใกลชิดของหลวงพอเคยพูดไวเลข
ประจําตัวของทานเปนเลข ๗ ก็คิดในใจวาจะซือ้ ลอตเตอรี่เลขทาย ๗๘ แตตามแผงไมมีขาย
เลยไมซื้อ งวดนั้นเลขทายบนออก ๘๘ โชคดีทไี่ มไดซื้อลอตเตอรี่และหวยใตดิน จึงขอบอก
ญาติโยมวาเลขประจําตัวทานเปลี่ยนจากเดิมไปแลว อยาคิดวาเปนเลข ๗ เสมอไปนะ
คุณกรูสรางฐานะตั้งตัวไดรวดเร็วเพราะความขยันอดทน สงเสียเงินทองใหลูกไดรับ
การศึกษาดีกันทุกคน มีลูกบางคนสอบขอเขียนได แตตัวเบาไมไดเกณฑที่กําหนด มา
ปรึกษาพอใหชวยวิ่งเตน คุณกรูก็ไมรูจักใครขืนวิ่งจะเสียเงินเปลา จึงนั่งคิดนอนคิดทั้งวันทั้ง
คืน ไมเปนไรเทวดาดลใจนึกถึงมาแขง มันมีการถวงน้ําหนักเทานั้นแหละ คุณกรูกส็ งขอมูล
เขาคอมพิวเตอรออกมาทันที ผลที่ออกบอกวิธดี ําเนินการเปนขั้นตอน เมื่อนําไปประยุกตใช
ปรากฏวาไดผลสําเร็จตามคาดหมาย คุณกรูเอามือปองปากกระซิบกับชาพเจาวา “ผมบอก
เสธ.ไดคนเดียวนะ เพราะรักจึงบอกให” ขอใหคุณกรูจงไปดีในสุคติภพเถิด
สวน อาจารยหนุน ทํานอง เปนบุคคลสําคัญมีความสามารถรอบตัวทุมเททั้งกายใจ
มีความเสียสละอดทนชวยเหลือกิจการงานพัฒนาวัดมาตั้งแตตน นับวาเปนกําลังชวยเหลือ
หลวงพอตลอดเวลา เหมือนเงาติดตามตัวทุกฝกาว เปนเลขาประจําตัวทั้งราง-โตตอบติดตาม-ประสานงานการประชุม-ตอนรับ แลวงานประจําก็คอื สอนลูกศิษย งานหลวงก็ไมขาด
งานวัดก็ไมเสีย ไมเปนไรยังไดมรรคผลกุศลสง ขาพเจาก็ขอแสดงมุทิตาดวยใจจริง
ฉ. ถูกนิมนตเจิมโรงฆาสัตว
ขาพเจาไดเลาเรื่องของคุณกรูแลวก็เลยนึกถึง คุณเจือ ศรีนาค มีความสนิทสนมกันมาก ขยัน
เดินทางไปหาขาพเจาที่บานพักลพบุรีเสมอ มีเรื่องฝากลูกหลานไปเวียดนาม วันหนึ่งคุณเจือ
ไดพูดเรื่องการนิมนตพระไปในงานตาง ๆ ถาเปนงานมงคลไมขัดตอศีลธรรมแลวเปนการดี
มาก ถานิมนตไปทําพิธีอัปมงคลแลวจะมีแตจะทรุดลง ขาพเจานั่งฟงดู เอเขาทาดี จึงได
ซักถามคุณเจือวา “ชวยชักตัวอยางมาใหดูทีซิ ที่วาไปงานอัปมงคลมันงานอะไรกัน” คุณเจือ
ไดสาธยาย (พรอมทั้งแชงทั้งดาไปในตัวเสร็จ) สรุปใจความวาไดมีเจาของโรงงานฆาสัตว มา
นิมนตหลวงพอจรัญไปงานพิธีเปดโรงงานฆาสัตว แลวก็ขอใหเจิมปายโรงงานใหดวย “แลว
หลวงพอทานไปหรือเปลาละ” “ทานตองไปเพราะเจาของเจาะจง เขานับถือทานอยูแลว”
“เออ แลวกิจการของเขาเจริญไหมละ” “มันเปดทําอยูไดไมเทาไหรก็ลมเปลี่ยนกิจการไปแลย
กอนจะเจิมหลวงพอบริการคาถาบทไหนก็ไมรซู ิ มันมีอยางที่ไหนอยูดีไมดีมันจะใหพระศีล
ขาดเสียแลวไหมละ” ขาพเจาไดฟงแลวก็นึกขําอยูในใจ แตตองอภัยบางคนเขาไมรูซึ้งนึกวา
ไมเปนไรคงเปนเรื่องธรรมดา เพราะมันเปนอาหารของมนุษย จะเปรียบเทียบเรื่องพระสังข
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ทอง เจาเงาะปาบาใบ รูปกายในเปนทองหาปลาไดเกงกวาลูกเขยคนอื่นดวยการอธิษฐานจิต
เอาเฉพาะปลาที่จะถึงที่ตายแลวเทานั้น (ปลาก็กระโดดขึ้นมาเอง) คงจะเขากันไมไดแน จะรับ
แตวัดแก ๆ ใกลตายแลวมาฆาก็คงไมมีใครกิน หลวงพอไมมาก็ไมได จะขัดใจกัน จะปฏิเสธ
ไมวางก็ไมเขาที เพราะในสมุดบันทึกไมมีรับรายอื่น จะผิดศีลอีกมันทั้งขึ้นทั้งลอง ครั้นจะให
พรกิจการโรงฆาสัตวจงเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น ทานก็กลัวพากันกลิ้งลงสูนรกโลกันตเปนแนแท หรือ
บางคนชอบก็ไมเปนไรจะไดมีประสบการณมาเลาสูกันฟงก็ดีเหมือนกัน
ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลเปนพระสุปฏิปนโน
มีอภิญญาวาจาศักดิ์สิทธิ์
ทานใชคําพูดเปนคํากลาง ๆ วา ไมเปนไร อยูเสมอ ผูฟง ก็มีความสบายใจไมตองคิดพะวง
หวงใยอะไรมากนัก ในขณะเดียวกันกับพระคุณเจายังใหคําแนะนําปฏิบัติแกไขใหเหมาะสม
กับเรื่องที่เกิดขี้น จากรายใหกลายเปนดี จากหนักใหเปนเบา จากเบาใหหายเลย ทั้งนี้ขนอยู
กับการปฏิบตั ิตนและเจากรรมนายเวรเปนสําคัญ

เรื่องที่ ๙ รอยกรรมจากเวทนา
พล ต. วสันต พานิช

ในการตรวจโรคประจําปของายทหารผูสูงอายุ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เมื่อ
๑๗ มี.ค. ๓๘ นั้น ขาพเจาพรอมดวยภรรยาไดไปตามนัดหมาย และไดมีโอกาสพบปะ
ทักทายพรรคพวกเอนฝูงกันตามธรรมเนียม แตละคนมีการเปลี่ยนแปลงในสังขารรางกาย
มากบางนอยบางยอมเปนไปตามพระไตรลักษณ อันไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมมีใครจะ
หลีกเลี่ยงได ขาพเจาไดเห็นเพื่อนรักสนิทสนมกันมาตั้งแตยังเปนนักเรียนเตรียมทหาร เปน
คนรางสูงงามสงาใบหนาคมขํา นิสยั ออนโยมเรียบรอยตามใจเพื่อน แตคราวนี้มาแปลก สวม
หมวกจอกกีป้ ดรอยบุมลึกที่กระโหลกศีรษะแถบดานซาย จึงไดถามสาเหตุความเปนมาพอ
สรุปไดความวา
เขาเดินรดน้ําตนไมในบาน บังเอิญลื่นหกลมศีรษะฟาดพื้นกระโหลกศีรษะแตก หมอ
ทําการรักษาผาตัด เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไดเกือบเดือน เมือ่ ทุกอยางเปนปกติดีแลว
จะตองทําศัลยกรรมตกแตงใสกระโหลกเทียมตอไป ขาพเจานึกสังหรณใจจึงไดถามวา “ตั้งแต
เล็กจนโตมาสูวัยเกษียณอายุเพื่อเคยทําบาป ฆาสัตวตัดชีวติ มาบางหรือเปลา” เพื่อนไดพูด
ออกมาดวยน้ําเสียงสั่นเครือวา “สมัยยังวัยรุนเปนนักนิยมไพรเขาปาลาสัตว มันเปนเกมกีฬา
ของพระราชา เสี่ยงภัยฝกจิตใหเขมแข็ง นอนกลางดินกินกลางทราย ผูใดยิงสัตวมาไดถือวา
เปนผูพิชิต ยกยองเปนมือหนึ่ง อายรุนนองมันรบเราใหพาไปลาสัตวบริเวณเขาภูพาน ใจเรา
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มันชอบอยูแลก็รับปากนัดหมายออกเดินทางไปยังที่หมายนั้น” เพื่อนทําหนาเศรา ๆ พูดไม
คอยออก ขาพเจาถึงกระตุนเตือนวา “แลวอยางไรละเพื่อนพูดตอไปซิอยากจะรู” เขาไดพูด
ตอไปวา “เมื่อพวกเรามาถึงเชิงเขาภูพาน ไดตั้งแคมปบริเวณทําเลที่เหมาะสมแลว พอตก
กลางคืน พวกเราก็เดินออกซุมยิงสัตว
บังเอิญเห็นกวางตัวใหญเดินผานหนาในระยะยิง จึงเอาลูกปนบรรจุประทับยิงไป ๑
นัด ปรากฏวาถูกขากวางลมลง มันเดินไมได อั๊วเขาไปดูเห็นแลวนาสงสาร อยูก็ทรมาน จึง
หยิบกระสุนบรรจุเปนนัดที่ ๒ แลวเล็งยิงไปที่บริเวณหัว มันก็ตายสมความตั้งใจเรา
เหตุการณที่ไดยิงกวางในครั้งนั้น มันเปนภาพสะทอนมาถึงผลกรรมของเราในปจจุบัน ลื้อเคย
บอกเลาใหอั๊วไปหาหลวงพอจรัญนานหลายปแลว ก็ยังไมมีเวลาไปเลย จนเกิดเหตุหกลมจึง
นึกขึ้นได” ขาพเจามีความสงสารเพื่อ ยังนึกถึงกฎแหงกรรม จึงพูดวา “อาจจะเปนวิญญาณ
กวางตัวนั้นตามมาอาฆาตเลนงานก็เปนได ถามีเวลาก็ควรไปกราบเรียนปรึกษาหารือหลวง
พอจรัญ เพือ่ ขอรับคําแนะนําแกไข หากมีโอกาสอํานวยควรอยูปฏิบตั ธิ รรม จะไดรูเจากรรม
นายเวรนั้นเปนใคร จะไดอุทิศสวนกุศลและขออโหสิกรรมกันเลย” เพื่อนพยักหนายอมรับรู
แตเขาจะไปหรือไมแลวแตกรรมของเขาเอง ขาพเจามีความใกลชิดกับเพื่อนคนนีพ้ อสมควร
ในสมัยที่เขารับราชการอยู จ.สระบุรี เขาไดสูญเสียลูกชายวัยนารักไปคนหนึ่ง พอแมไปทํา
ธุระนอกบาน ปลอยลูกอยูตามลําพังเลนซอนหากับลูกเพื่อนบาน เมื่อเขากลับจากธุระเขา
บานไมเห็นหนาลูกชาย จนมืดค่ําก็ยังไมกลับมา จึงไดออกตามถามหาตามบานเพือ่ นฝูงก็ไม
มีใครพบเห็นลูกชายสักคน วันรุง ขึ้นนึกเฉลียวใจ จึงเอากุญแจไขเปดกระโปรงทายรถโฟลค
สวาเกนท ภาพที่เห็นคือลูกชายของตัวเองขดตัวตายเพราะไรอากาศหายใจ สงกลิ่นเหม็น
อบอวล นําความเศราโศกเสียใจแทบขาดใจมาสูหัวอกของพอแมเปนอยางมาก ขอบกพรองที่
เกิดขึ้นคือ เปดกระโปรงทายรถทิ้งไว เด็กกําลังเลนซอนหากันอยูเลยหลบเขาไปพรอมปดฝา
กระโปรงทําใหเพื่อนหาไมพบ ไดจบชีวิตลงอยางนาอนาถ ทรมานใจเปนที่สุด ไมเพียงแตแค
นี้ กรรมยังไดติดตามมาเลนงานเขาอยางหนักดังกลาวแลวขางตน สวนฐานะความเปนอยู
เปนผูมีอันจะกินอยูในขั้นเศรษฐียอย ๆ ครอบครัวหนึ่งทีเดียว เมื่อพวกเราไดตรวจรางกาย
กันโดยทั่วหนาแลวก็แยกกันกลับ ขาพเจามิไดมคี วามนึกคิดเรื่องดังกลาวคางไวในหัวใจ แต
อยางใดเลย
ตอมาเชามืดวันรุงขึ้น ขาพเจาตื่นนอนประมาณ ๐๔.๐๐ น. เริ่มปฏิบัติธรรมเดิน
จงกรม ๑๐ นาที แลวนั่ง ๑ ชัว่ โมง ตอจากนั้นเหยียดคูนอนปฏิบตั ปิ ระมาณ ๑ ชัว่ โมง
ในขณะที่นั่งไปไดไมนานนัก จิตใจเริ่มมีอุปาทานคิดฟุงซานไดกําหนดคิดหนอ ๆ เมื่อจิตสงบ
ก็กําหนด พองหนอ ยุบหนอ ตามขัน้ ตอนอยูพกั ใหญ เริ่มเกิดเวทนาปวดบริเวณนิว้ หัวแมเทา
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ซายเปนพัก ๆ ขาพเจาจึงกําหนดปวดหนอ เพงไปหัวแมเทานั้นมันยิ่งปวดหนัก ปวดหนัก
แทบทนไมไหว มีความรูสึกเหมือนจะมีอะไรไตบริเวณเทาอยากจะลืมตาดูก็กลัวจะผิดกฎ
ความคิดผุดขึ้นมาเตือนสติ จําไดวาหลวงพอจรัญไดสอนไววาใหกําหนด ปวดหนอ ปวดหนอ
เขาไวมันจะปวดหนักทนไมไหวใหมันตายไปเลย พอมันแตกโปง ก็หายปวดทันที มันเปนกล
ลวงเปนภาพมารยามันไมตายหรอก ขาพเจาเลยมีกําลังใจแกลงประชดกําหนด ปวดหนอ
หนักขึ้น ๆ แตคิดในใจก็อยากจะเลิกเพราะโอยปวดเหลือเกินแลว มีเสนเลือดกระตุก ๆ อยู
แถวหัวแมเทาไปมา ครั้นจะเลิก สติก็ย้ําเตือนอีกใหฝนใจทนจึงจะสําเร็จ อยาทําเหยาะ ๆ
แหยะ ๆ อีกรอยปก็ไมสําเร็จเสียเวลาเปลา นี่ปฏิบัติธรรมมาหลายปแลว เพียงทําจิตใหสงบ
ยังไมไดผลอยางใดเลย แตใจหนึ่งก็อยากจะรู เผลอตัวลืมตาดูนาฬิกาปลุกเหลือเวลาอีก ๑๐
นาที จะครบ ๑ ชัว่ โมง เลยตองรีบหลับตาตอสูก ับเวทนาใหม คราวนี้ไดผล ความปวดไดลด
นอยถอยลงตามลําดับจนเขาสูปกติ เมื่อกะดูวาครบ ๑๐ นาทีแลว จึงดําเนินการเหยียด-คูนอน และแผเมตตาอุทศิ สวนกุศลในที่สุด แลวเขาหองน้ําชําระรางกาย เดินทางไปตลาดตัก
บาตรทุกเชาเปนกิจวัตร ไมมีการปวดขาแตอยางใด กอนใสบาตรขาพเจาถอนรองเทาผาใบ
เมื่อมองลงไปเห็นคราบเลือดปรากฏอยูหัวแมเทาซาย ทําใหนึกสับสนสงสัยวา เหตุอันใด
หนอจึงเปนเชนนี้ได แตก็รีบใสบาตรไปกอน สวนปญหาเอาไวพิจารณาตรวจสอบตอไป
ขาพเจาเดินกลับแวะราน เจดํา (มีจิตเปนกุศลปฏิบัติธรรมตามสํานักตาง ๆ เปนประจํา) จึง
ไดเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหแกฟง
ก็ไดรับคําตอบคลายความของใจเปนเรื่องของเวทนายอม
ปรากฏออกมาในภาพตาง ๆ กัน กรณีเลือดตกยางออกมีไมมากนัก เมื่อขาพเจาไดกลับเขา
บาน จึงสํารวจตรวจสอบบริเวณเตียงที่นอนวาจะมีรอยเลือดติดตามขอบเตียงหรือของโตะ
หรือไม ปรากฏวาไมมีรอ งรอยใด ๆ ที่จะอางดาแผลที่เกิดขึ้นนี้ เนื่องจากนอนฝนไมรูตัว เทา
ไปโดนขอบเตียงหรือโตะแตอยางใดเลย เมื่อพิจารณาบาดแผลมีขนาดเล็กเทาหัวไมขีดไฟ
ไมมอี าการปวด แลวยุบแหงไปเองภายใน ๒-๓ วัน จึงเปนรอยแผลรอยกรมประทับไวดู
เตือนสติในอดีตที่ผานมา ขาพเจาไดทํากรรมไวหลาย ๆ อยาง เชน ยิงนก ตกปลา ตมอึ่ง
คางคก (หนาฝนมันรอง นอนไมปลับ) ฆาแมลงสาบ มด ปลวก เราเห็นมันเปนสัตวขนาดเล็ก
ไมมีความหมาย แตมันมีอํานาจลึกลับเลนงานเราไดทีเดียว ขาพเจายังมีความติดใจในเรื่อง
เวทนา จึงไดหยิบหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรรมปฏิบัติ (เลม ๒) มาอานทบทวนดู ทานหลวง
พอจรัญไดบรรยายวิธีสูเวทนาเมื่อ ๒๘ ส.ค. ๒๙ มีสาระสําคัญสรุปไดวา
“มีรูปมันจึงมีเวทนา เกิดสังขารปรุงแตงมันจึงปวด ปวดแลวกําหนดวา ปวด
หนอ ปวดหนอ ยิ่งปวดหนัก จะไดรูวาเวทนามันเปนอยางไร ตัวธรรมะอยูที่นี่ ตัว
ธรรมะอยูที่ทุกข ถาไมทุกขจะไมรูอริยสัจ ๔ ปวดหนอเปนทุกขประจําใหเห็นธรรมะ
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พอมันจะแยเวทนามา เราจะหายไดเลยวาอีก ๑๐ นาทีถึงชั่งโมง ปวดหนักเขา หนัก
เขา แตกเลย มันจะหายปวดทันที” การเกิดเวทนาของขาพเจาชางสอดคลองตองกันตรง
กับคําบรรยายของหลวงพอจรัญดังกลาว มาเสียทาตอนลืมตาดูเวลานี่เอง จําตองปฏิบัติฝน
ใจตามระเบียบ กฎเกณฑอยางตอเนื่องไปเรื่อย ๆ สักวันหนึ่งคงไดผลสมปรารถนาเหมือน
กาวขึ้นบันไดไตไปทีลึ้นสูจุดสุดยอด หรือเรียนหนังสือไปเรื่อย ๆ จากชั้นอนุบาลสูชนั้ ประถม
ไปสําเร็จชั้นมัธยมโดยไมรูตัว นี่แหละดวยอํานาจแหงความเพียรพยายาม อยาทําตามใจแบบ
ไทยแท มันจะแพเวทนาพลาดทารีบลงสูอบาย กลายเปนบุคคลกําไมแบ (ปลอยวาง) แชอยู
ในอเวจี พระคุณเจาชวยไมทันแลวแหละ
ตองฝนใจ ตองฝนใจ ถาไมฝน ไมสําเร็จหนอ เตือนใจหนอ.
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