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เราคงตางเห็นพองกันวา
การไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนานั้นนับเปนโชคอยาง
มหาศาล เพราะโอกาสที่จะไมไดพบมีมากกวาหลายเทาอยางเทียบกันไมได ยิ่งเมื่อไดพบ
แลว เห็นชองทางเขาถึงหลักธรรมคําสอนที่ถูกตองถองแทตามแนวทีพ่ ระพุทธองคไดทรงสั่ง
สอนไว ก็ยงิ่ เปนบุญอันอเนกอนันตมากขึ้นไปอีกเปนรอยเทาพันทวี ดวยมีคนจํานวนไมนอย
เลยที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แตเขาไมถึงแกนของพุทธธรรม เพราะขาดการชี้นําจากผูรู
จริงบาง หรือลุมหลงเพียงเปลือกและกระพี้ของคําสอนบาง จึงมิไดรับผลดีจากการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมเทาที่ควร นับเปนเรื่องทีน่ าเศราเสียดายยิ่งนัก
ที่กลาวนําเชนนี้ตองขออนุญาตออกตัวกอนวา มิไดมีเจตนาจะคุยโวโออวดวาตนเปน
ผูที่รูจริง เห็นแจง หรือลึกซึ้งในหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอะไร
ทํานองนั้น เพราะแทที่จริงแลวก็ยังเปนเพียงผูเริ่มปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง ตั้งตนอยางเปนเรื่อง
เปนราวเมื่อสองปที่ผานมาเทานั้นเอง ความรูทางปริยัตินั้นพอมีอยูบางจากการอานและฟงที่
สั่งสมมานานพอสมควร การสวดมนตภาวนาก็กระทําอยางคอนขางสม่าํ เสมอตั้งแตเด็ก ๆ รู
นอยก็สวดนอย เมื่อบวชเรียนแลวหลังป ๑๙ ก็สวดมากขึ้น การนั่งสมาธิหลังสวดมนตก็ทํา
บางไมทําบางแบบงู ๆ ปลา ๆ เพราะไมมคี รูบาอาจารยแนะนําสั่งสอนอยางจริงจังมากอน
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จนกระทั่งไดมีโอกาสพบหลวงพอจรัญเปนครั้งแรกเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ที่บา นพี่เรณู
สีบุญเรือง ในซอยสุขุมวิท ไดฟงธรรมจากทานหลังการฉันภัตตาหารเพล จึงเกิดความ
ประทับใจ อยากพบอยากศึกษาธรรมะจากทานเพิ่มเติม จึงตามมาที่วัดในโอกาสตอ ๆ มาอีก
หลายครั้ง โดยเฉลี่ยแลวเกือบทุกเดือน
ผูเขียนเองโดยพื้นฐานนิสัยทั่วไปแลว มีความฝกใฝธรรมะอยูเปนนิจ มีความสุขที่ได
ฟงธรรมและเคารพกราบไหวพระที่เชือ่ วาทานรูจริงในพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค แต
แปลกที่เพิ่งรูจักหลวงพอจรัญ เพียงเชื่อเมื่อราวตนป ๓๗ นี้เอง โดยมีนายทหารเรือรุนลูก
ศิษยคนหนึ่งชื่อ เรือเอกธนพล พิทยภัทร ไดเขาปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวันแลวมาเลาถึง
ความประทับใจใหฟง จึงขอใหเขาชวยซื้อหนังสือและเทปคําสอนของหลวงพอมาฝากเมื่อเขา
ไปที่วัดอีก กระผมทั้งอานทั้งฟงธรรมะที่หลวงพอสอนอยูหลายครั้ง ความเลื่อมใสศรัทธาและ
อยากพบหลวงพอเพิ่มพูนขึ้นอยางรวดเร็ว จนโชคดีไดพบในเวลาตอมาไมนานนัก ที่บานคุณ
พี่เรณู สีบุญเรือง ดังที่เลาไวขางตน ซึ่งนับเปนเรือ่ งนาแปลกอีกเชนกัน ที่ผูเขียนเองกับคุณพี่
เรณู มิไดพบกันมาหลายป ทั้งที่มคี วามเคารพนับถือทานเสมือนญาติสนิท ไดมาพบกันอีก
เพราะการถามถึงหลวงพอผานเพื่อนสนิทคุณพีเ่ รณู ชื่อ อาจารยสมทรง ชนะมา เจาของ
โรงเรียนทรงวิทยาอยูในซอยแบริ่ง
เขตติดตอระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัด
สมุทรปราการ เพราะเห็นวาอาจารยสมทรงเปนคนใจบุญ ชอบเขาวัดฟงธรรม จึงทําใหทราบ
ขาวเรื่องคุณพี่เรณู นิมนตหลวงพอ และพระที่วดั อัมพวันมาฉันภัตตาหารเพลที่บานดังกลาว
ขอประทานอภัยดวยที่ลําดับความคอนขางยอนไปยอนมา สรุปไดวา เสนทางที่นําให
ผูเขียนไปพบหลวงพอนัน้ มีความลดเลี้ยวเคี้ยวคดพอสมควร ขออนุญาตเลาตอจากเหตุการณ
ที่บานคุณพีเ่ รณู วา กระผมไปถึงบานขณะที่หลวงพอกําลังฉัน จึงมิไดเขาไปรบกวน เมื่อทาน
ฉันภัตตาหารเรียบรอย กอนใหพร หลวงพอกรุณาสอนธรรมะเกี่ยวกับความกตัญูและ
พระคุณของแม ระหวางที่ทานบรรยายธรรมอยูนั้น ทานไดมีเมตตาหันมาทางกระผมและยิ้ม
อยางใจดี ๒-๓ ครั้ง กอนออกจากบานเพื่อเดินทางกลับวัด ทานยังไดกรุณาเดินมาหากระผม
ซึ่งนั่งคุกเขาประนมมือเหมือนอีกหลายคนที่อยูขางทางที่ทานเดินผาน หลวงพอรวบปลายนิ้ว
ของกระผมและใหพร ทําใหกระผมรูสึกซาบซึ้งใจมาก
จากนั้นเปนตนมา กระผมไดกลายเปนแขกประจําของวัดอัมพวันจนเปนที่คุนหนาของ
คนที่นั่น เฉลี่ยแลวไดพบหลวงพอเกือบทุกเดือน บางเดือน ๒-๓ ครั้ง ไดกราบใกลชิดเกือบ
ทุกครั้ง ฟงธรรมจากทานอยางมากมาย แตไมเคยอิ่ม เทปธรรมะที่ทานสอนแตละมวน
กระผมฟงแลวฟงอีกอยางไมนึกเบื่อ ชวยใหไดความรูเกี่ยวกับชีวติ จิตใจมากขึ้น และคลาย
ความเหนื่อยหนายจากการอยูบนรถวันละ ๔-๕ ชั่วโมงอีกดวย ในดานการปฏิบัติธรรมใน
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แนวกรรมฐานนั้น กระผมเริ่มเปนครั้งแรกในชีวติ ที่อารามแหงนี้เมื่อวันเสารที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๓๗ ซึ่งเปนวันที่กระผมพาขาราชการจากกรมสื่อสารทหารเรือและลูกศิษยปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยสยาม รวมประมาณ ๕๐ คน ไปฟงธรรม สงคณะกลับตอนเย็นแลวจึงเขาปฏิบัติ
ธรรมรวม ๗ วัน ตอมาราวตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๘ ไดเขาปฏิบัติอีก ๓ วัน และหลังสุด
เมื่อ ๓๐ กันยายน ถึง ๗ ตุลาคม ๒๕๓๘ ไดเขาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันอีก ๗ วัน ไดรับ
ประสบการณและความรูแปลกใหมเกี่ยวกับชีวติ จิตใจของตนเองมากพอสมควร
นับตั้งแตกระผมไดรูจักหลวงพอจรัญและวัดอัมพวันเปนตนมา
อยากจะขอกลาว
โดยรวมวา มีความซาบซึ้งและประทับใจมากมายหลายเรื่อง ในสวนที่เกี่ยวกับหลวงพอนั้น
ทานมีความนาเลื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติอนั สงบเสงี่ยมดูงามตลอดเวลา ทุมเทกายใจใหกับ
งานสรางคนอยางไมรูเหน็ดเหนื่อย ทํางานหนักอยางตอเนื่องชนิดที่หาผูเสมอเหมือนไดยาก
โดยเฉพาะในชวยเขาพรรษา ทานไมเคยขาดการลงโบสถทําวัตรเชา-เย็นแมแตครั้งเดียว
สอนธรรมะแกพระบวชใหมและผูปฏิบัติธรรมที่เขาลาศีลกอนกลับบานอยูเสมอ ๆ ทุกวันที่ ๙
ของแตละเดือนเมื่อยางเขาปที่ ๕๐ ของการครองราชยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช ทานนําพระทั้งวัดเจริญพุทธมนตบาทพระธรรมจักกัปปวัตนสูตร และ
นําผูปฏิบัติธรรมเจริญกุศลภาวนานั่งสมาธิถวายเปนพระราชกุศล ทุกวันพระหลวงพอจะให
กรรมฐานแกผูปฏิบัติใหม รวมทั้งสอนธรรมะแกญาติโยมทั่วไปมิไดขาด นอกเหนือจากที่
กลาวแลว ยังมีการบรรยายธรรมในลักษณะวาระจรอีกมากมาย ทั้งที่มาฟงกันเปนหมูคณะที่
วัดและนิมนตทานไปบรรยายที่อื่น การตอนรับญาติโยมประจําวัน ทานก็ปฏิบัติอยูเปนนิจ
เชนกัน บางวันหลายรอบ อยูกันจนดึกดื่นคอนคืนก็เคยมี งานอานเขียนทานมีก็มาก สวน
หนึ่งเปนผลจากการดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอพรหมบุรีของทาน อีกเรื่องที่นาเหนื่อยไม
แพกันก็คือการตอบจดหมายลูกศิษยที่เขียนมาถามปญหาธรรม และการบันทึกเรื่องราวตาง
ๆ ไวเปนหลักฐาน เตรียมลงพิมพในหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบตั ิบา ง เก็บไวเปนขอมูล
ในการติดตามเหตุการณที่จะเกิดจริงบาง สวนที่ใชเวลาไมนอยเหมือนกันก็คือ การให
คําแนะนําปรึกษาทางโทรศัพท ซึง่ บางครั้งโทรมาจากตางประเทศตอนตีสองตีสาม การแผ
เมตตาเพือ่ ชวยเหลือผูคนก็เปนอีกเรือ่ งหนึ่งที่ทราบวาทานปฏิบัติอยูเปนประจํา เห็นแลวใช
ไหมครับวาทานเหนื่อยหนักขนาดไหน ดวยวัย ๖๘ พรรษาตองทํางานหนักตอเนื่องอยางนี้
ถาจิตมิไดผา นการฝกฝนมาอยางดียิ่งแลวใครหรือจะทนได ในดานสังขารรางกายนั้นเปน
ธรรมดาเมื่อทานเหนื่อยมาก พักผอนและฉันอาหารนอย ก็มีอาการอาพาธอยูเนือง ๆ แต
ทานก็ไมเคยคิดทอถอย เดินหนาสูตอไปจนผูใ กลชิดเปนหวง พยายามทักทวงสักเทาใดก็
เปลี่ยนความตั้งใจทานไดยาก
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ใครไดสัมผัสหลวงพออยางใกลชิดหรือไดฟงธรรมะจากทานมากพอสมควรแลว จะ
เห็นคลอยตามกันวาทานเปนผูรูจริงอยางลึกซึ้งในพระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา มีความแตกฉานในรายละเอียด ทั้งดานปริยัติและปฏิบัติ ความทรงจําทาน
ดีเยี่ยม ทั้งยังมีความสามารถสูงมากในการถายทอดใหสอดคลองกับพื้นฐานความคิดจิตใจ
ของผูฟงแตละกลุมอีกดวย มีอารมณขันและยกตัวอยางจริงแทรกเปนชวง ๆ ชนิดที่คนมี
เพื่อนําไปประยุกตใชกับนักเรียนของตน
อาชีพครูสมควรเรียนรูศิลปะการสอนของทาน
ทีเดียว หลวงพอเลาวา ปกติแลวทานมักไมเตรียมหัวขอการบรรยายธรรมกอนเห็นหนาผูฟง
เพื่อรอดูวาคนสวนใหญที่มารอฟงธรรมแตละครั้งนั้นสมควรรูเรื่องอะไร ทานจึงเนนการสอน
เรื่องนั้น ๆ ที่นับวานาแปลกใจมากก็คือ ทุกครัง้ ที่ฟงธรรมจากทานแลว หลายคนจะปรารภวา
เหมือนทานจะจงใจสอนเขาโดยตรง เพราะเนือ้ หาและตัวอยางตาง ๆ ที่ทานยกประกอบการ
บรรยายธรรมนั้น เปนเรื่องที่เขาอยากรูหรือเปนปญหาที่เขากําลังเผชิญอยูและตั้งใจจะขอคํา
ชี้แนะจากทาน เลยไมตองรบกวนถามทานอีก เพราะทานตอบหมดแลว ผูเขียนเองเชื่ออยาง
มั่นวา ทานรูวาระจิตของพวกเรา ดวยเคยประสบกับตัวเองหลายครั้ง เชน เมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๓๗ ไดพาญาติโยมไปถวายสังฆทานและขอฟงธรรมจากทาน กอนถึงเวลาไดนัด
หมายกับคุณยุทธนา ลูกศิษยที่คอยดูแลเรื่องพิธีสงฆตาง ๆ ขอใหเขาชวยกลาวนําถวาย
สังฆทานใหดวย เชนที่เขามักปฏิบัตอิ ยูแลว โดยมิไดเลาใหเขาฟงวาผูเขียนเองก็กลาวนําได
ครั้นเมื่อถึงเวลา คุณยุทธนา ตั้งทาจะทําหนาที่ แตหลวงพอกลับบอกใหเขาสงไมโครโฟนให
ผูเขียน พวกเราสวนใหญรวมทั้งคุณยุทธนาเองดวยกาพันงงและเอาใจชวย เพราะไมแนใจวา
กระผมจะกลาวนําถวายสังฆทานไดหรือไม ทานกลาวซ้ําอีกวา “สงไมคใหหัวหนาคณะเขา
ไป” จึงไดมโี อกาสแยงงานคุณยุทธนา ทําโดยมิไดตั้งใจมากอน ทุกคนพากันโลงใจเมื่อพิธี
การผานพนไป หลวงพอกรุณากลาวชมเชยวา “กลาวนําไดดีมาก” นี่เปนเพียงตัวอยางหนึ่ง
ในจํานวนหลายเหตุการณที่ผูเขียนประสบดวยตนเอง เกี่ยวกับการหยั่งรูวาระจิตผูอื่นของ
ทาน
อีกเรื่องหนึ่งที่กระผมประทับใจในตัวหลวงพอมากก็คือ ความเปนนักบริหารของทาน
ทานมีความสามารถสูงมากอยางนาศึกษาและจดจําไวเปนแบบอยาง ทัง้ ในดานการวางแผน
ลวงหนาและการกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ทานเปนผูมีความ
ละเอียดรอบคอบรักความเปนระเบียบแบบแผน เกลียดการผัดวันประกันพรุง ตั้งใจแลวตอง
ลงมือทําทันที งานตาง ๆ ของทานจึงไมคั่งคางลุลวงไปดวยความเรียบรอยเสมอ แตทานตอง
เหนื่อยหนักอยางตอเนื่องชนิดไมมีวนั พัก นอกจากอาพาธหนักจริง ๆ และหมอหาม สิ่งที่เปน
หลักฐานยืนยันถึงความสามารถในการบริการงานของทานก็คือ ความเปนไปในวัดอัมพวัน
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เนื้อที่วา ๓๐ ไรอันรมรืน่ ถูกจัดเปนสัดสวนที่ลงตัว โรงครัว ที่รับประทานอาหาร ที่พัก ที่
ปฏิบัติธรรม เขตสงฆ เขตฆราวาส แยกกันอยางชัดเจน วันหนึ่ง ๆ มีผคู นมาที่วัดอัมพวันนับ
รอยนับพัน บางวันหลายพัน สวนที่อยูปฏิบัตธิ รรมก็ไมนอ ย มีทั้งทีม่ ากันเปนหมูคณะชุดละ
หลายรอยคน อยูปฏิบัตติ ามชวงเวลาที่กําหนด และสวนที่ตา งคนตางมาจํานวนคน และชวย
เวลาปฏิบัติไมแนนอน ทุกคนจะพบวา เมื่อยางเขาเขตวัดแลวทานหมดกังวลไดเลย ในเรื่อง
อาหารการกิน ที่พักอาศัย สถานที่และขาวของเครื่องใชทจี่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติธรรม ทาน
ไมมีเงินแมแตบาทเดียวก็สามารถดํารงชีวิตอยูในวัดอัมพวันไดนับเดือนนับป
(ถาอยูเพื่อ
สรางคุณธรรมความดี) ถาอยากกลับบานแลวขาดปจจัยหลวงพอบอกวายินดีออกคารถให
หรือจัดรถใหไปสงใหถึงบาน ในแงของการเปนนักบริหารแลว ทานยังมีเรื่องที่เรานาศึกษา
และยึดเปนแบบอยางอีกมากมาย จุดเดนประการหนึ่งซึ่งทานมีเหนือผูคนโดยทั่วไปก็คือ การ
หยั่งรูเหตุการณในอนาคตเรื่องนี้คงทําตามทานไดยาก ตองพึ่งวาสนาบารมีเดิม รวมทั้งความ
อุตสาหะพากเพียรในการพัฒนาจิตเปนอยางมาก ตัวอยางยืนยันในความคาดการณไดไกล
และถูกตองแมนยําของทานก็คือ การเสริมคันดินรอบวัด และจัดวางระบบสูบน้ําเพือ่ ปองกัน
น้ําทวม ชวยใหวัดอัมพวันผานพนวิกฤติการณจากอุทกภัยครั้งรายแรงไดทั้งเมื่อป ๒๖ และ
๓๘
ผมมีความประทับใจ ดีใจ และภูมิใจมากที่ไดเปนลูกศิษยหลวงพอจรัญและวัด
อัมพวัน จึงใครถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณหลวงพอ และอีกหลายทานในวัดอัมพวัน
สําหรับทุกสิ่งทุกอยางที่กระผมไดรบั จากทาน และจากดินแดนอันเปยมดวยพุทธธรรมแหงนี้
พรอมกับขอนอมจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทัง้ ขอกราบ
ถวายกุศลผลบุญที่กระผมไดสรางสมไวตั้งแตอดีตชาติจนถึงปจจุบันชาติ ขอไดโปรดรวมกัน
เปนพลวปจจัย เปนเครื่องเสริมสงบุญราศรี ดลบันดาลให หลวงพอจรัญ (พระราชสุทธิ
ญาณมงคล) ผูซึ่งเปนที่เคารพรักของสานุศิษยทุกคน จงประสบแตความสุขความเจริญ มี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ มีความรุงเรืองในพุทธธรรมสัมมา
ปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอใหอยูเปนที่พึ่งทางใจของผูที่ตอ งการแสงธรรมนําทางชีวิต รวมทั้ง
การเสกคนใหเปนงานตามที่ทานตั้งปณิธานไวตอ ไป ตราบนานเทานานดวยเทอญ

หลวงพอจรัญในสํานึกของขาพเจา

๕

