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กระผมมีความสนใจ และนับถือพระพุทธศาสนาอยางจริงใจ และมีความสนใจในพระ
พุทธคุณของพระพุทธเจา พระธรรมเจา และพระสงฆเจา (พระอริยสงฆ) อยางเชือ่ มั่น และมี
ความเชือ่ เรือ่ งกฎแหงกรรม วาผูใดทํากรรมอันใดไว ดีหรือชัว่ จะตองไดรับผลแหงกรรมนั้น
เมื่อกระผมจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ดวยความรักในเครื่องแบบทหาร จึง
ไดสมัครเขาเปนนักเรียนนายสิบเหลาทหารชาง พ.ศ. ๒๔๙๗ หลักสูตรประจํา ๑ ป เมื่อจบ
การศึกษาไดรับยศเปนสิบโท และไดเขารับราชการในเหลาทหารชาง อ.เมือง จ.ราชบุรี
จากนั้นกระผมไดใชเวลาวางศึกษาเพิ่มเติมเสมอมา จนสอบไดประกาศนียบัตรประโยคครู
พิเศษมัธยม (พ.ม.) เทียบเทาอนุปริญญาวิชาชีพจากกรมการฝกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ
และไดศึกษาตอจนไดรบั ปริญญาตรี “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” วิชาเอกบริหารการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และไดรับราชการทหารตลอดมา ไดประสบกับปญหา
อุปสรรคบางประการอันเปนธรรมดาของชีวติ จนไดรับยศเปนพันโทเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
นับวาโชคดีที่มีคุณแมเปนผูถือศีล ๘ ตั้งแตกระผมจําความได คุณแมจะไปถือศีล ๘ ที่
วัดในวันพระเปนประจํา จนกระทั่งวาระสุดทายแหงชีวิตมาถึงเมื่ออายุได ๗๙ ป กระผมไม
ดื่มสุรา และไมสูบบุหรี่ ไมรับประทานเนื้อโคมาตั้งแตเด็ก เพราะคุณพอของกระผมเปน
ตัวอยาง ทานไมชอบเรื่องเหลานี้จนเปนนิสัยที่ติดตัวกระผมมาจนถึงปจจุบันนี้
ชีวิตในการรับราชการของกระผม เริม่ มีปญหาและอุปสรรคดังนี้ คือ
กระผมจะตองปรับยายเปนตําแหนงประจํา
เพื่อพักรอเกษียณอายุราชการ
ผูบังคับบัญชาชั้นตนของหนวย จะพิจารณาใหไดยศสูงขึ้นเพื่อเปนเกียรติประวัติ
กระผมไดเสนอเรื่องขอปรับยาย ใหขึ้นครองอัตราพันเอก ตามระเบียบการปรับยาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๙ แตไมไดรบั การพิจารณาจากผูบังคับบัญชาชัน้ สูงระดับกรม และมี
ปญหาขัดของ เนื่องจากมีกําลังพลเปนจํานวนมาก จึงดูเหมือนวากระผมจะหมดโอกาสที่จะ
ไดรับยศเปนพันเอก กอนเกษียณอายุราชการ
อานิสงสของการสวดพุทธคุณ พาหุงมหาการุณิโก และ ชินบัญชรคาถา
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ขอสังเกต กําลังพลที่ไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ จะไดรับการ
พิจารณาใหไดเปนพันเอก แตสาํ หรับผมเปนผูหนึ่งที่มีคุณสมบัตคิ รบถวน เพราะสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ตรงตามคําสั่งกองทัพบกที่ ๕๘๖๑๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๓๒ กําหนดไววา ขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตรยศพันโท จะเลื่อนขึ้นครองอัตรา
พันเอก จะตองมีคุณวุฒปิ ริญญาตรีทุกสาขา ที่สํานักงาน ก.พ.รับรอง แตกระผมไมไดรับการ
พิจารณาจากผูบังคับบัญชาชั้นสูง สําหรับกําลังพลยศพันโท ไมจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ซึ่งไดรบั การผอนผันใหเปนพันเอก ไดจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ ไดรับการพิจารณา
เลื่อนขึ้นใหครองอัตราพันเอก เปนจํานวนมากทั้ง ๆ ที่คาํ สั่งกองทัพบกดังกลาว ไดกําหนด
เปนหลักเกณฑไววา ใหหนวยพิจารณากําลังพลสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกอน แต
ผูบังคับบัญชาอาจจะเห็นใจกําลังพล ที่ไมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะหมดโอกาส
เปนพันเอก ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ ตามคําสั่งของกองทัพบก ซึ่งไดกําหนด
ระยะเวลาไวแนนอน จึงไดพิจารณาผูไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกอนก็อาจเปนได
กระผมเปนขาราชการทหารผูหนึ่ง มีระเบียบวินัยและเชื่อฟงคําสั่งของผูบังคับบัญชา
เสมอ แตครั้งนี้กระผมคิดวามันอาจจะเปนอุปสรรคเล็ก ๆ นอย ๆ จึงทําใหผูบังคับบัญชา
ไมไดเสนอชือ่ กระผมไป
กระผมไดไหวพระสวดมนต ทําสมาธิ แผเมตตาใหสัตวโลก และเจากรรมนายเวรอยู
เสมอ และไดอานหนงสือ กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ ของหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพ
วัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ตั้งแตเลม ๑ ถึงเลม ๙ โดยบุตรสาวคนที่ ๒ ไดเคยมาปฏิบัติที่วัด
อัมพวันนํามาใหอาน กระผมจึงไดสวดพุทธคุณ พาหุงมหาการุณิโก ตามแนวทางของหลวง
พอจรัญ อยางเชื่อมั่นและศรัทธา
กอนอื่นผมเคยไดรูจักหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อ
หลวงพอไดไปบรรยายธรรมเรื่องกฎแหงกรรม ที่สโมสรนายทหารกรมการทหารชาง จังหวัด
ราชบุรี หลังจากบรรยายธรรมแลว หลวงพอไดแจกรูปเหมือนของหลวงพอเปนเหรียญใหแก
ขาราชการทหารในกรมการทหารชาง ในวันนั้นกระผมไดรบั แจกดวยเชนกัน ขณะนั้นกระผม
มียศเปนรอยโท และไดเก็บรักษาไวเปนอยางดี หลวงพอบอกวาเปนเหรียญที่ระลึกที่หลวง
พอไดชดใชกรรมในสมัยที่เปนเด็ก หักคอนก ซึ่งในเวลาตอมาหลวงพอก็ไดประสบอุบตั ิเหตุ
จากรถยนตชนกันจนไดรับบาดเจ็บถึงขั้นคอหักในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ดังที่ได
ทราบกันทั่วไปแลว จึงไดสรางเหรียญดังกลาวขึ้น เรียกวาเหรียญหลวงพอคอหัก และกระผม
ไดมอบเหรียญนี้ใหแกบุตรสาวคนที่ ๒ ซึ่งนับถือหลวงพอมาก เหรียญที่ระลึกนี้กระผมได
อานิสงสของการสวดพุทธคุณ พาหุงมหาการุณิโก และ ชินบัญชรคาถา
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สอบถามเพือ่ นขาราชการทหารที่ไดรับแจกในวันฟงธรรมจากหลวงพอในวันนั้น ซึง่ ยืนยันวา
ไดรับแจกคนละ ๑ เหรียญ แตหาไมพบ แตของกระผมยังอยู จึงมีความภูมิใจมาก
ตอมากระผมไดอานหนังสือพระเครือ่ ง “ลานโพธิ์” ฉบับที่ ๖๑๕ – ๖๔๐ เขียนโดย
ประเจียด คงศาสตรา ไดเขียนประวัติหลวงพอเดิม วัดหนองโพ เทพเจาแหงเมืองสี่แคว
จังหวัดนครสวรรค โดยอางวาเขียนจากคําบอกเลาของหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน อ.
พรหมบุรี จ.สิงหบุรี วาหลวงพอเปนศิษยของหลวงพอเดิม ในหนังสือนั้นไดเขียนประวัติของ
หลวงพอเดิมตั้งแตตนจนจบ โดยเขียนจากคําบอกเลาของหลวงพอจรัญ กระผมไดซอื้ หนังสือ
พระเครือ่ ง “ลานโพธิ์” ตัง้ แตเลม ๖๑๕ – ๖๔๐ และอานจนจบ เพราะกระผมนับถือหลวงพอ
เดิมมาก ทานเปนอริยสงฆ ดวยเหตุนี้แระผมจึงเพิ่มความเคารพนับถือหลวงพอจรัญมาก
และเชื่อวาหลวงพอเปนอริยสงฆในพระพุทธศาสนารูปหนึ่ง
เมื่อกระผมมีปญหาและอุปสรรคในการขอเลื่อนตําแหนงเปนอัตรา
พันเอกกอน
เกษียณอายุราชการดังไดกลาวไวแตตน จึงไดใหบุตรสาวคนที่ ๒ ซึ่งเคยปฏิบัติธรรมทีว่ ัด
อัมพวันของหลวงพอ พากระผมไปพบหลวงพอจรัญ ทีว่ ัดในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๓๙ ตรงกับวันพระขึน้ ๘ ค่ํา เดือน ๔ กระผมไดรวมทําบุญกับหลวงพอ จากนั้นไดกราบ
นมัสการหลวงพอเวลาประมาษ ๑๕.๐๐ น. และไดขออนุญาตหลวงพอเพือ่ ถามปญหา ๒ ขอ
๑. โรคประจําตัวที่เปนอยูจะรักษาหายหรือไม มีเวรกรรมทีจ่ ะตองแกไขอยางใดหรือไม
หลวงพอตอบวา กินยาก็จะหายเอง ไมมีเวรกรรมอะไร
๒. ขอตําแหนงเปนพันเอก ขณะนี้ยังมีปญหาอยู จะไดหรือไม หลวงพอตอบวา เรื่องนี้
ไมสามารถตอบได แตใหกระผมไปสวด พาหุง ใหมาก ๆ ใหตั้งใจสวด
หลวงพอไดกลาวสรุปใหญาติโยมที่ไปนมัสการในวันนั้น วาบางคนบารมียังขาดอยู ๕ –
๑๐% การสวดพระพุทธ
คุณจะชวยได แตถาขาดมากก็ชวยไมได
ตั้งแตวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตนมา กระผมไดตั้งใจสวดพระพุทธคุณ
พาหุงมหาการุณิโก ตามที่พิมพในหนังสือคูมอื สวดมนตหลวงพอ สวดทั้งกลางวันและ
กลางคืนเมื่อมีเวลาวาง วันละหลายครั้ง และสวดแผเมตตา กรวดน้ํา อุทิศบุญกุศล ตาม
หนังสือสวดมนตของหลวงพอทุกประการ สวดอยูนานประมาณ ๓ – ๔ เดือน กระผมก็ไดรับ
คําสั่งของกองทัพบกใหปรับยายไปรับราชการหนวยใหม คือหนวยจังหวัดทหารบกราชบุรี อ.
เมือง จ.ราชบุรี ในตําแหนงประจํา เพื่อพักรอเกษียณอายุราชการ ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม
หลักเกณฑ
อานิสงสของการสวดพุทธคุณ พาหุงมหาการุณิโก และ ชินบัญชรคาถา

๓

เมื่อกระผมไดรับการปรับยายดังกลาว จะทําใหหมดโอกาสและสิทธิที่จะไดรับการ
ปรับยศเปนพันเอก แตกระผมมีเพือ่ นรวมรุนนักเรียนนายสิบเหลาทหารชางมียศเปนพันเอก
(พิเศษ) ไดคอยใหกําลังใจ แนะนําใหเสนอเรื่องไปใหมอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้ผูบังคับบัญชาหนวยใหมคือ ผูบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี ทานไดลงนาม
๑๑
ในหนังสือการขอปรับยายขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราพันเอกใหวันที่
มิถุนายน ๒๕๓๙ และกระผมไดสงเรื่องไปที่กองบัญชาการกองทัพบกกรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๓๙ เจาหนาที่บอกวาสงเรื่องมาชาไปหมดระยะเวลาแลว และการพิจารณาก็
เสร็จไปแลวมีจํานวน ๑๐๐ กวาราย กระผมจึงขอใหเจาหนาที่รับเรื่องไวกอนและใหชวยสงให
อดีตผูบังคับบัญชาของกระผมดวย
ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ กระผมไดรับโทรศัพทจากเจาหนาที่กองบัญชาการ
กองทัพบกวา เรื่องของกระผมไดรบั อนุมตั ิแลว ใหรอคําสั่งตอไปอีก และในวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๓๙ ก็ไดรับคําสั่งใหครองอัตราพันเอกเปนที่เรียบรอย
เมื่อรับทราบแลวกระผมจึงคิดวาอุปสรรคตาง ๆ มากมายไดผานพนไปอยางไมนาจะ
เปนไปได ก็ดวยอานิสงสของการตั้งมั่นอยูในความดี รักษาศีล และการสวดพาหุงมหาการุณิ
โก
อนึ่ง กระผมขอขอบคุณพลเอกชาญ ประเสริฐสุข เสนาธิการทหารบก ที่ทานไดให
ความชวยเหลือสนับสนุน กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงชวยดลบันดาลใหทาน
และครอบครัวมีความสุขความเจริญตลอดกาลนาน
กระผมมีความมั่นใจและศรัทธาในการสวดพระพุทธคุณ พาหุงมหาการุณิโก และชิน
บัญชรคาถา ยอมไดรับอานิสงส ดังที่หลวงพอจรัญไดใหคติธรรมไววา
“สวดมนตเปนยา วิปสสนาเปนยากิน”
กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงชวยคุมครองหลวงพอจรัญ (พระราชสุทธิ
ญาณมงคล) มีพลานามัยสมบูรณแข็งแรง ชวยเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อสรางคนตอไป
เปนรมโพธิ์รม ไทร เปนทีพ่ ึ่งของพุทธศาสนิกชนชัว่ กาลนาน
ขอนมัสการมาดวยความเคารพอยางสูง
พันเอก อัมพร เอี่ยมละออ

อานิสงสของการสวดพุทธคุณ พาหุงมหาการุณิโก และ ชินบัญชรคาถา

๔

