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จากการที่กองทัพบกไดดําเนินการเปดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรกองทัพบกประจําป
๓๘ ที่วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ผานมาแลว ๓ รุน ๆ ละ ๑๕๐ คน ซึ่งการ
ฝกเชนนี้มีมานานหลายรุนแลว จนทาน หลวงพอจรัญ หรือ พระราชสุทธิญาณมงคล ได
พูดเสมอวา กองทัพบกเปนผูริเริ่มกอนใคร ๆ และทํามานานหลายปแลว จนเดี๋ยวนี้วัดอัมพ
วันเปนที่รูจกั ของคนทั่วไปทั้งในและตางประเทศ มีผูคนมานั่งวิปสสนากรรมฐานกันมากมาย
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เปนผลสืบเนื่องมาจากจุดเริ่มตนของกองทัพบก
การฝกอบรม ระยะเวลาแตกตางกันไปตามหมูคณะ ๒ วัน ๓ วันก็มี ๕ วัน ๗ วันก็มี
ผูเขารับการฝกไมตองเตรียมอะไรใหยุงยากกังวลใจ เพียงแตเตรียมชุดปฏิบัติธรรมสีขาวสัก
ชุดหรือ ๒ ชุดไปก็พอแลว นอกนั้นก็เตรียมกายใจไวรับเอาตามกําลังบุญของเรา ซึง่ วันหนึ่ง
จะมีการนั่งสมาธิ ๓-๕ ครั้ง (เชา สาย บาย เย็น กลางคืน) รวมระยะเวลาก็ประมาณ ๓ – ๕
ชั่วโมง ตอนเชา ๐๕.๐๐ น. กับเวลากลางคืน ๑๙.๐๐ น. สวดมนต แผเมตตา สลับกับการ
อบรมแนะนําธรรมะและศาสนพิธี ผูเขารับการฝกทุกคนรับศีล ๘ รับประทานอาหาร ๒ มื้อ
ดื่มน้ําปานะ เสริม ๒ ชวง ที่ทุกคนจําไดแมน คือบทแผเมตตาบทแผสว นกุศล ทองกันไดทั้ง
ภาษาบาลีภาษาไทย เพราะหลังจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิเสร็จแลว จะตองแผอุทิศสวน
กุศลใหกับบิดามารดา ญาติ ครูอปุ ชฌายอาจารย เทวดา เปรต เจากรรมนายเวร สัตว
ทั้งหลายทั้งปวง ทุกครัง้ และไดพิเศษคือคําพิจารณาอาหาร โดยกอนรับประทานอาหารจะ
กลาวพรอมกันวา “อาหารและน้ํานี้ ขาพเจาจะรับประทานเพื่อระงับความหิว บํารุงรางกายให
แข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เพื่อมีชีวิตอยูกระทําความดีปฏิบัติธรระ ขาพเจาจะไม
รับประทานเพื่อบํารุงกิเลสตัณหาแตอยางใด ขอใหทานที่บริจาคและทานที่บริการ จงมีอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจงเปนผูมีสวนแหงบุญ ที่
ขาพเจาไดบําเพ็ญมาแลว โดยทั่วกันทุกทานเทอญฯ”
ดวยคําพิจารณาที่จับใจ ดวยผูปฏิบัติธรรมและพระสงฆรกั ษาศีลอยางบริสุทธิ์แนแท
จึงมีผูมีจติ ศรัทธาขอจองคิวเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารทุกวัน คงเปนเพราะวา การไดเปน
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เจาภาพเลี้ยงพระเลี้ยงผูปฏิบัติธรรม รักษาศีลนับรอยนับพันคน นับวาไดบุญกุศลมหาศาล
ในเรื่องการเลี้ยงอาหารแลว ที่วัดอัมพวันเลี้ยงดูผูไปเยือนตลอดวัน
ที่ผานมา พอจะสงกําลังพลไปวัดอัมพวัน บางคนปฏิเสธ เริ่มคิดสํารวจตนเองวาเรานี่
บกพรองอะไร? ไปแลวไดอะไร? อยาไดสงสัยเลย ไปเถิด ไปแลวจะรูแจงเอง ไดไปนับวาได
บุญใหญแลว จึงขอใหมองกันเสียใหมวาผูที่ไปเปนผูพรอมที่จะยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น และไป
แลวขอใหตั้งใจปฏิบัติจริง ๆ หากไปหลบ ๆ เลี่ยง ๆ สูอยูบานดีกวายังไมบาปเทากับไป
เพราะที่นั่นเปนดินแดนแหงความศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนแหงธรรมะ คนนับรอย ๆ ทําได เราก็ตอง
ทําได
ตอไปคาดวาจะเปนหลักสูตรสําคัญหลักสูตรหนึ่ง
ที่จะตองหมุนเวียนกําลังพลไป
พัฒนาจิต ขอสําคัญจะเห็นวานายทหารระดับผูใหญไปฝกกันมิใชนอย อยางรุนที่ ๒ ใน
จํานวนผูรับการฝก ๑๕๓ คน มีระดับ พ.ต. – พ.ท. จํานวน ๑๔ นาย พ.อ. – พ.อ. (พ.) ๗
นาย บางรุนมีระดับนายพล เพราะการปฏิบัตธิ รรมไมไดแบงชั้นยศ สิ่งที่เราแบกไวเปนสิ่ง
กังวลตองปลอยละวางในชวงนี้ อยางประธานรุน ที่ ๒ ทาน พ.อ.(พ.) ผดุง นิเวศวรรณ ผอฦ
กกพ.นปอ.ทบ. และ พ.อ.สัมฤทธิ์ คมขอ รอง ผอ.กอศจ.กร.ทบ. ถึงกับปวารณาตัวขอลาง
หองสุขา หองน้ํา คนละ ๕-๗ หอง เพื่อบําเพ็ญทาน เพื่อชําระลางจิตวิญญาณใหบริสุทธิ์ และ
อีกหลายคนปวารณาเก็บกวาดเช็ดถูทําความสะอาดวัด จะสังเกตเห็นวาเวลาหลังรับประทาน
อาหารตางขอจองลางถวยชามกัน.... นี่อะไรกันหรือ การไปวัดอัมพวันสามารถเปลี่ยนจิตใจ
กันไดถึงขนาดนี้ นี่เปนเครื่องยืนยันอยางหนึ่งวา การไปวัดอัมพวันไดสิ่งที่ดีงาม ที่เปน
ประโยชนกลับมาแนนอน คติกรรมฐานมีอยูวา “กินนอย นอนนอย พูดนอย ทําความ
เพียรมาก”...”ปดหูซายขวา ปดตาสองขาง ปดปากเสียบาง แลวนั่งสบาย” ผูปฏิบัติธรรม
สวมใสชุดขาวสะอาดตาเต็มวัดไปหมด แตละคนไมหลงรูปหลงวัตถุ ไมตบแตงรางการอะไรที่
เกินความจําเปน
ทหารอยางเรา ๆ ทาน ๆ เคยผานการฝกหลักสูตรตาง ๆ กันมามากมาย เชน
หลักสูตรกระโดดรม, จูโจม. ปจว.ม ปปส.ม สนบ. หลักสูตรของหนวยของเหลา แตละ
หลักสูตรแตละคนตองการเอาดี ใหไดคะแนนดี ๆ ที่ดี ๆ แตหลักสูตรนี้คอนขางจะแตกตาง
เพราะไมจําเปนตองแขงขันกับใคร ใครทําใครได ไมตองการปมเดนเปนยอดเปนหนึ่งในรุน
ทุกอยางอยูที่ตัวเรา ทานมองหมายใหเราคุมคน คนเดียว คนคนนั้นคือ ตัวเรา ทําไดเทานี้
แลวปฏิบัติตามที่ทานวิทยากร พ.ท.วิง รอดเฉย (อดีตทานก็เปนทหารพลรมเชนกัน เปน
วิทยากรหลัก) แนะนํา ก็จะไดอะไรดี ๆ ตามมา
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นี่เปนเพียงเกร็ดเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้นที่นํามาเลาสูกันฟง สิ่งที่นาจะเปนแกน คือไดรู
ไดฝกปฏิบัตดิ านศาสนพิธี เชนการสวดมนตไหวพระ การกราบไหวที่ทํากันเปนหมูคณะมาก
ๆ ทํากันไดอยางพรอมเพรียง และประการสําคัญ คือ การไดรับฟงขอธรรมะจากหลวงพอ
โดยตรง ซึ่งคงไมงายนัก เพราะระดับพระอริยสงฆเชนทานหลวงพอ จรัญ ทานมีภารกิจธรรม
มาก เวลาวางเวนมีนอ ยเหลือเกิน ซึ่งสิ่งที่เราไดรูไดยินกับหูไดเห็นกับตาในกิรยิ าอาการ
สํารวมของทาน ไมวา จะเปนการเดิน การนั่ง การกราบไหว การเทศนา วิสัชนา ดู
เพียบพรอมงดงามไพเราะนาเลื่อมใส สมเปนพระนักวิปสสนากรรมฐานโดยแท แลวเมื่อเรา
ไดใกลชิดพระอริยะเชนนี้ยอมไดบุญกุศลมหาศาลนักแล
ที่ไดอีกและติดปากแน ๆ คือคําวา หนอ คํา ๆ นี้ใชมากที่สุด เพราะเวลาจะเดิน
จงกรมหรือนั่งวิปสสนา เชนยืนหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ กลับหนอ นั่งหนอ พองหนอ ยุบ
หนอ และอิริยาบถตาง ๆ จะใช หนอ ลงทายเสมอ เพราะคําวา หนอ นี้เปนฉนวนปองกัน
กิเลส เปนคําที่ตองการใหรูวาเรากําลังทําอะไรอยู
อาการ สํารวม การสํารวมเปนหลักปฏิบัติลดละกิเลสที่ถูกทาง ยามเดินระมัดระวัง
ยามนั่งพิจารณา ยามกินกินแบบไมติดรส สํารวมตาไมสอดสายโนนนี่ มีการระมัดระวังอยู
เสมอ ทั้งในดานที่ทําใหเกิดชื่นชอบ หรือไมชอบชิงชัง นี่ก็ไดอีก
สิ่งที่ไดอยางมากคือ สติ รูจักใชพิจารณายับยั้งชั่งใจ จะคิดจะทําอะไรรูต วั รูสึกนึกคิด
ไดตลอด เชนโกรธแคนอยางรุนแรงถึงกับจะฆากันใหตาย คนมีสติแลวจิตจะหยุดคิด หลวง
พอทานสอนวา ทําใจใหเปนกลาง ๆ แลวจะพบความสุข ใหเอาสติคุมจิตเพราะจิตเปนตัว
เตลิด จิตคิดพอดีแลวจะทํางานไดดี มีอะไรมากระทบรุนแรงก็จะเกิดสติหยุดยั้งคิดได ไมดีใจ
หรือเสียใจจนเกินไป
ที่กลาวมาก็ไดทั้ง หนอ ทั้ง สํารวม และทั้ง สติ ซึ่งความละเอียดกวานี้ตองไปศึกษา
เอาเอง นอกจากนั้นที่เปนหัวใจของศาสนาคือ อริยสัจ ๔ อันมี ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ที่
นัก ปจว. นํามาจัดระบบการบรรยายทางวิชาการเปน ปญหา สาเหตุของปญหา แนวทาง
แกปญหา การแก/วิธีแกปญหา ซึ่งก็เปนหนทางแหงความสําเร็จอยางหนึ่งในชีวิตเรา
นอกจากนั้นก็มี ขันธ ๕ ซึ่งมี รูป กับ นาม แตละอยางคืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ดับไป
อยางไร ที่วา อายตนะภายใน หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายนอกมี รูป เสียง
กลิ่น รส ถูกตอง-สัมผัส นึกคิดอารมณ เปนอยางไร ทานไปวัดอัมพวัน จะไดรูยิ่ง ๆ ขึ้น
จุดสุดยอดของกองทัพบก คือ ทําการรบใหประสบชัยชนะ
หนาที่ของทหาร คือ ชวยใหกองทัพประสบผลสําเร็จ
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จุดสุดยอดในโครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก ที่วัดอัมพวัน เพือ่ ใหกําลังพล
ผูเขารับการอบรมมีสติ เพราะมีสติแลวจิตดี จิตดีแลวจะพัฒนาตัวเรา ใหทําแตสิ่งที่ดี
งามและถูกตอง อันจะเปนผลพวงถึงความสําเร็จของหนวยงานเราดวย
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