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กระผมเปนลูกคนกลางของครอบครัว ที่บานเรามีดวยกัน ๗ คน มีพสี่ าวอายุ ๑๖ ป
ตัวกระผมอายุ ๑๔ ป คุณแมคุณพอ คุณยายอายุ ๘๘ แ และคุณตาอายุ ๙๒ ป ไมรวู าจะเปน
เพราะการเปนลูกคนกลางหรือไม ที่ทําใหรูสึกวามีความกดดันในใจเสมอ ความสนใจที่ไดรับ
คือการถูกวากลาวติเตียน หรือถูกกลาวหาอยางไมยุติธรรมตามความคิดของกระผม ทําให
กระผมกลายเปนเด็กเก็บตัวไมคอยพูดจา ไมมนั่ ใจในตัวเอง เพราะรูสกึ วา ทําอะไรพูดอะไร
ไมเปนที่พอใจหรือสนใจนัก สูเราเงียบไวดีกวา และชวงวิกฤตในชีวิตกระผมก็มาถึง เมื่อครู
พิเศษไมมีเวลาวางมาสอนตอไป คุณแมเปนผูดูแลตอมา คุณแมของกระผมเปนผูที่ทุมเทชีวิต
ใหกับลูก ๆ ทานพูดกับพวกเราเสมอวา “แมมชี วี ิตอยูเพือ่ ลูกรัก และสมบัติที่แมจะใหไวซึ่งไม
มีวันหมด คือความรู ขอใหพยายามตั้งใจเรียนหนังสือ ความสําเร็จในชีวติ ก็จะตามมาเอง เงิน
ทองก็ตามมาเองเหมือนกัน” ผมก็รวู าจะตองเครียดกับการเรียนขึ้นอีกแน ๆ เพราะคุณแม
ยอมตองการสิ่งที่ดีที่สุด สมบูรณทสี่ ุดใหเกิดขึ้นกับการเรียนของกระผมแนนอน แตกระผม
ไมใชคนหัวไว แถมจะซึมลึกจนดูเปนคนดื้อเงียบ คุณแมถงึ กับลางานมาติวใหกระผมเมื่อถึง
เวลาสอบ สอบครั้งแรกนี้ กระผมประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ และเริ่มรูตวั วาตัวเองยังมี
คุณแมที่เอาใจใสดวยความรักอยางไมลําเอียง และรูสึกวามีคณ
ุ คาในชีวิตบาง แตเมือ่ ถึงการ
สอบครั้งตอไป คุณแมไมมีเวลาวางมาดูแลกระผม ทานสั่งใหกระผมดูหนังสือเอง ผลปรากฏ
กระผมจําอะไรไมไดเลย เพราะตัวเองไมเคยรูวา จะดูยังไง ตรงไหน อับจนทั้งสติและปญญา
เหตุการณครั้งนั้นกระผมไมสามารถลืมได วันที่คุณแมรองไหเสียใจผิดหวังในตัวกระผม คํา
วากลาวสั่งสอนในครั้งนัน้ มันกระแทกความรูสึกของกระผมจนตองรองไหเสียใจอยางมาก
เสียใจที่คุณแมเขาใจเราผิด เสียใจที่ทําใหคุณแมเสียใจ แตกระผมก็ไดแตนิ่งเงียบ ไมมีการแก
ตัวใด ๆ คุณแมบอกกระผมวาโลกของแมมืดเสียแลว ทานบอกวา กระผมเปนลูกที่ทานหวง
มากที่สุด และหลังจากนั้นคุณแมดูเงียบซึมไป ซึ่งแปลวา มีปญหาที่ทานยังแกไขไมได พี่นอ ง
ของกระผมเปนเด็กหัวดี ชางพูด ทําใหใครเห็นใครชอบ ใครรัก แตกระผมก็ไมสนใจแลว
เพราะรูวา คุณแมที่ใหความรักแกกระผมเสมือนน้ําใสที่เต็มเปยมปากแกว เมื่อใดที่กระผมถูก
ลูกแกว ลูกขวัญ
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ติเตียนหรือทอถอย คุณแมก็จะคอยพูดใหกําลังใจโดยบอกวา “แมรูวาลูกของแมตอ งเปนเด็ก
ดีแน ไมงั้นก็ไมใชลูกแมซิ และแมตอ งพยายามคนใหเจอเร็วที่สุด เพื่อคนอื่นเขาจะไดเชื่อถือ”
คุณแมพยายามสืบหาครูพิเศษที่เกง ๆ เพือ่ มาสอนกระผม และนี่คอื จุดเริ่มตนของ
การไดรูจักวัดอัมพวัน อาจารยพรใจ คืออาจารยพิเศษวิชาคณิตศาสตรของกระผม ทานเปน
ศิษยวัดอัมพวัน และไปปฏิบัติธรรมที่นั่นเสมอ อาจารยมาสอนทีไรก็ตอ งเลาความดีของหลวง
พอจรัญ ทานเจาอาวาส ถึงการปฏิบัติดีปฏิบัตชิ อบ สั่งสอนทุกคนอยางเทาเทียมกัน และเมื่อ
ทานเทศนโปรดเมื่อใด พวกลูกศิษยก็จะไดรับคําตอบแกปญหาไดทุกคน เพราะทานจะ
พิจารณาเรื่องที่เทศนไดจากวาระจิตของผูที่มาเฝาคอยทานอยู แลวทานก็จะเทศนโปรดโดย
ไมมกี ารเตรียมกอนลวงหนาแตอยางใด เมื่อมาฟงบอย ๆ สนิมในใจ หนามในใจ ความไมดี
ทั้งหลาย เริ่มถูกขัดเกลา ทําใหจากรายกลายเปนดี บางคนศรัทธาถึงกับบวชเนกขัมมะทีว่ ัด
ซึ่งหลวงพอไดสรางสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสมบูรณยิ่ง ทานเชื่อวา ความสะดวกสบายยอมทํา
ใหจิตสบาย ผูปฏิบัติยอมทําไดเต็มที่ เวลาอาจารยพรใจเลา คุณแมและกระผมจะมีความสุขที่
ไดฟง สิ่งดี ๆ ตาง ๆ ของหลวงพอจรัญและวัดอัมพวัน และจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือ การ
บรรพชาสามเณรของลูกชายอาจารยเอง ซึง่ ไดมีโอกาสเกิดใหมมีชีวิตใหมที่ดีขึ้น จาก
โครงการบรรพชาสามเณรใจเพชรของยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยมีคุรอนุรุธ
วองวานิช เปนนายกสมาคม
โครงการนี้ เปนโครงการในชวงปดเทอมใหญ อาจารยไดเลาวาเด็กที่ไดเขารวม
โครงการจะเปนลูกคนใหมที่ดีขึ้น จะมากหรือนอยก็ตามแตบารมีเด็กแตละคน คุณแมไดโทรฯ
ไปถามรายละเอียด แตพอดียังไมถงึ เวลาจัดโครงการ คุณแมและกระผมเริ่มอยากรูจักหลวง
พอจรัญ และวัดอัมพวัน ดวยตัวเองยิ่งขึ้นทุกที และในที่สุดบุญกุศลเกาของกระผมก็ตามมา
ทัน เมื่อทางโรงเรียนอัสสัมชัญที่กระผมศึกษาอยู ไดประกาศรับนักเรียนเขารวมโครงการ
สามเณรใจเพชรเฉลิมพระเกียรติ กระผมรีบสมัครเขารวมโครงการอยางไมลังเล ดวยความ
อยากจะเปนลูกคนใหมที่ถูกใจทุกคนในครอบครัว
มีชวี ติ ที่สวยงามสวางไสวเหมือนการ
ประดับประดาดวงไฟเฉลิมฉลอง และเพื่อคุณแมที่เคารพรักของกระผม จะไมอยูในโลกมืดอีก
ตอไป กระผมตองไปฝกปฏิบัติตวั ทดสอบความพรอมที่ยุวพุทธฯ กอนเปนเวลา ๗ วัน โดย
ไมมีการติดตอกับโลกภายนอก
และทําใหเขาใจทันที่วาทําไมผูที่ไดบรรพชาแลวเมือ่ สึก
ออกมาจึงเปนลูกแกวลูกขวัญเปนคนดีขึ้นได ผูไมพรอมหรือไมไดสมัครในแลวยอมไมผาน
พนความกดดันชวงเตรียมความพรอมแนนอน เพราะเราตองตื่นตีสามครึ่ง สวดมนตทําวัตร
เชา เดินจงกรม นั่งสมาธิ ครั้งหนึ่ง ๆ จะไมตา่ํ กวา ๒ ชั่วโมง วันหนึ่งปฏิบัติประมาณ ๘
ชั่วโมง ภายใตการควบคุมของหัวหนาโครงการ คือ คุณมณเธียร ธนานาถ บุคคลทานนี้
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สมควรไดรบั การยกยองสรรเสริญในความดี ความเสียสละ ความตัง้ ใจจริง ความเพียร
พยายาม ที่จะขัดเกลาความดิบแหงชีวิตใหกลายเปนเพชรเจียรไน ซึ่งเปนพรสวรรคและ
บารมีของคุณมณเธียรที่ทําสําเร็จ สรางศรัทธาใหเกิดขึ้นกับพวกกระผมตอพระพุทธศาสนา
เพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัตชิ อบเมือ่ อยูใตรมกาสาวพัสตร
เพื่อความเจริญรุงเรืองในชีวติ เมื่อ
เขาใจแกนแทและความเปนสุดยอดของศาสนา คุณสมบัติพิเศษและนายกยองสรรเสริยใน
แมแตหลวงพอจรัญก็ไดประทานความ
การกระทําซึง่ ไมคิดวาจะมีใครทําไดเสมอเสมือน
เมตตา ยกยองในการกระทําซึ่งไมมีใครทําได ทานจึงขนานนามวา “มณเธียรทอง”
กระผมไดบรรพชาสองครั้ง ครั้งแรกกระผมรูต ัววายังปฏิบัติไดไมเต็มที่ เพราะมีแต
เพื่อน ๆ ชาวอัสสัมชัญทั้งหมด และถูกสงไปอยูศูนยปฏิบัติธรรมเวฬุวนั จ.ขอนแกน คุณมณ
เธียรตองสละเวลาของครอบครัว ซึง่ มีลูกเล็ก ๆ ถึง ๓ คน ไปคอยดูแลสั่งสอนพวกกระผม
และมีพี่เลี้ยงซึ่งก็คือผูที่เคยบรรพชาในโครงการมาแลว ตองการมาชวยพี่มณเธียรอีก ๔ – ๕
คน พวกเราบรรพชาอยู ๓ อาทิตย และสิ่งดีที่ไดมาคือมีสติขนึ้ รูอะไรผิดอะไรถูก รูสกึ ซาบซึ้ง
ในพระคุณของคุณตาคุณยาย และไดกมกราบดวยความเคารพเปรียบประดุจมารดาบิดาที่
สองของกระผม และที่สําคัญที่สุดคือ กระผมสามารถดูหนังสือเองได และจําไดดี คิดหวังสิ่งใด
มักจะไดรับผลสมปรารถนาเสมอ ตัวอยางเชนวิชาพระพุทธศาสนา กระผมตองการไดท็อป ก็
สําเร็จผลจริง ๆ ไดเปนที่หนึ่งของหอง ดวยคะแนน ๒๙ เต็ม ๓๐ ทําใหกระผมเกิดความ
มั่นใจในตัวเอง และมีธรรมอยูในอารมณเสมอ รูสึกดีใจที่ไมตองคอยรบกวนคุณแมซึ่งเหน็ด
เหนื่อยจากการงานของทานอยูแลว และทําตนเปนที่พึ่งของตนไดตามหลักคําสั่งสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และหลวงพอจรัญทานไดย้ําอยูเสมอในเรื่องนี้ คุณแมรูสกึ จะดีใจ
กวากระผมอีก ทานอุตสาหทําหองในใหกระผมอยูไดอยางอิสระ ตามที่กระผมเคยขอทาน
หลายครั้งหลายหน และทานไดพูดดวยความภาคภูมิใจวา “เห็นหรือยังลูกตัวจริงของแม”
กระผมจึงเกิดความคิดอยากจะบวชอีกครั้ง เพือ่ ปฏิบัตอิ ยางเต็มที่ จึงไดสมัครไปที่ยุวพุทธิก
สมาคม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น ซึ่งระยะเวลาจะนานกวาคราวที่แลว คือ
เตรียมความพรอม ๑๐ วันและบวช ๓๐ วันเต็ม และอยูที่วัดอัมพวัน
การบวชครั้งนี้จุดประสงคหลักคือ
๑. เพื่อตัวผมเอง ซึ่งแนใจวา จะทําใหชวี ิตในทุกดานดีขึ้นอีก และแนนอนวาการเรียน
ยอมดีขึ้นแน ๆ ดวยความมีสติสมั ปชัญญะของกระผม จะไดเปนที่รกั ของคุณครู
ทั้งหลายบาง
๒. เพื่อคุณแม คุณยาย และคุณตา ซึ่งปวยอยูและดีขึ้นเปนลําดับ ซึ่งสวนหนึ่งคือจาก
อานิสงสของการบรรพชาและแผเมตตาของกระผมแนนอน
ลูกแกว ลูกขวัญ
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การปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันนี้ จะเครงมากขึ้นเพราะจะมีพระมาดูแลและคอยใหคะแนน และ
สอบอารมณเสมอ กระผมไดรับทุกขเวทนาจากการปวดขา จนบางครั้งตองรองไหออกมา
กระผมติดเวทนาอยูนานมาก จนกระทั่งเหลือเพียง ๓ วันก็จะถึงวันลาสิกขาแลว ผมจึงตั้งจิต
อธิษฐานวาขอใหไดรูอะไรที่ลึกซึ้งจากการปฏิบัตบิ าง ตายเปนตาย และสิ่งที่ไมคาดคิดก็
เกิดขึ้น คือขณะที่กระผมไดรับทุกขเวทนาอยางแสนสาหัสจนตองนึกอยูตลอดเวลาวา ตาย
เปนตาย อดทนกําหนดไปเรื่อย ๆ ปวดจนรูสกึ หายใจขัด ผมนึกถึงคุณแม ทาสนพูดกับ
กระผมวา “ทําใหไดนะลูก” และกระผมก็ไดเห็นเหตุการณตอนเด็ก ๆ วาคุณแมเลี้ยงดูเราดี
ขนาดไหน ลําบากขนาดไหน และเมื่อกระผมงอแง คุณแมก็จะเอาไปอุม กอดไวแนบอก และ
ตบหลังพรอมกับพูดปลอบไปดวย น้ําตาของกระผมไหลไมหยุด รูสึกถึงพระคุณของคุณแมวา
มีมากมายจนไมสามารถตอบแทนไดหมด และสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ กระผมมั่นใจวาเปนธรรมะที่
กระผมไดจากวัดอัมพวัน ซึ่งทําใหกระผมเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความดีตาง ๆ ที่
บังเกิดขึ้นครั้งนี้ ไดเขาไปอยูในกมลสันดาน และจะไมเปลี่ยนจากการเปนลูกแกวลูกขวัญของ
คุณแม คุณพอ คุณยาย คุณตา อันเปนที่รักและเคารพบูชาสูงสุดของกระผมตลอดไปทุกภพ
ทุกชาติ และจะครองตัวรักษาความเปนศิษยที่ดีของพระอุปช ฌาย พระเดชพระคุณพระราช
สุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน ตลอดถึงเปนศิษยที่ดีของพระครู คุณมณเธียร ก็คือการมีความรู
คูความดีตลอดไป
หมายเหตุ คุณแมของกระผมไดเห็นความเปลี่ยนแปลจากดําเปนขาวของกระผม
ตั้งแตบวชครั้งแรก ทานถึงกับไดตามไปบวชเนกขัมมะทีว่ ดั อัมพวันตอนระหวางวันขึ้นปใหม
เพื่อศึกษาและคนควาหาของดีวัดอัมพวัน ซึง่ คุณแมบอกวาของดีสิ่งแรกของวัดอัมพวันซึ่ง
ควรแกการเคารพบูชาสูงสุดก็คือ พระราชสุทธิญาณมงคล เจาอาวาสวัด อัมพวัน ผู
เสียสละทุกอยางเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และของดีวัด
อัมพวันไดมรี วมอยูทอี่ งคหลวงพอนัน่ เอง ขึ้นอยูก ับบุญ ความตั้งใจจริง มีศรัทธาของผูไดพบ
เห็นทาน วาจะเอาไปไดหรือไม คุณแมกระผมบอกวา คําพูดของทานหนึ่งประโยคก็สามารถ
อธิบายธรรมใหเห็นแจงไดมากมาย เพราะฉะนั้นจึงไมเปนที่แปลกใจ ที่ไดเห็นคนมามายไป
นั่งคอยทานดวยความอดทน ซึ่งอันนี้ก็เปนสิ่งแรกที่หลวงพอไดเริ่มอบรมพวกเรา คือใหมี
ขันติ เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนอยามัวนั่งรอบุญวาสนาใหมาถึงเลย ควรเรงศึกษาพระธรรม
เพื่อความสุขอันแทจริงในขณะที่เรายังมีผูที่พรอมจะอบรมสั่งสอนอยางถองแท นับเปนโชค
วาสนาของพวกเราจริง ๆ
กระผม ขอนอมกราบนมัสการพระราชสุทธิญาณมงคล ดวยความเคารพบูชาสูงสุด
เหนือเศียรเกลา
ลูกแกว ลูกขวัญ
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นอมเศียรเกลากราบพระอุปชฌายผูประเสริฐ
ทานเปนเลิศทางธรรมนําสมัย
คอยดูแลปกปองเราใหพนภัย
ใหอาศัยพบธรรมะวัดอัมพวัน
ขอกราบเทาทานพระครูผูเลอเลิศ
ชวยใหเราไดเกิดสมศักดิ์ศรี
ทานชวยสอนธรรมะดับราคี
ทานผูมีเมตตาและการุณ
ขอกราบของพระคุณคุณมณเธียร
ผูพากเพียรสรางมนุษยประเสริฐศรี
ชวยเหลาสามเณรใหไดดี
ไมใหมีมารขวางหนทางธรรม
ขอขอบพระคุณพวกทานพี่เลี้ยง
ที่กลอมเกลี้ยงดูแลเราทั้งหลาย
ใหพนทุกขมีแตสุขสะดวกสบาย
ทั้งทางกายทางใจตลอดมา
ขออํานาจคุณพระศรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงแสดงอิทธิฤทธิ์ประสิทธิผล
ใหทุกทานเจริญจตุรพิตรมงคล
อยูยืนยงจรรโลงธรรมฉ่ําแผนดิน
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