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“เวลา........เปนสิ่งเดียวในโลก ที่ทุกคนไดรับเสมอกัน
ไมมีใครไดเปรียบหรือเสียเปรียบกันเลย แมแตคนเดียว
แตใครจะใชเวลาในแตละวินาที อยางมีคาและคุมคากวากัน
นี่แหละเปน
เรื่องนาคิด”
ขอความขางตนเปนพรปใหม ๒๕๔๑ จากพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ)
วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ซึ่งขาพเจาไดรับจากทานเมื่อวันปใหมที่ผานมานี้ คงไมมี
ใครคัดคาน เพราะเปนความจริงที่ไมมีทางเถียงได ทานหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนใจลูกศิษยทุก
คนใหตระหนักวา ธรรมชาติมอบสิ่งที่มีคาคือ “เวลา” ใหกับมนุษยทุกคนอยางเสมอภาค แต
เรา ๆ ทาน ๆ ซึ่งเปนผูใช “เวลา” ตางหากที่ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา เพราะผูที่ใชเวลาใน
การทําประโยชนใหกับตนหรือผูอื่น ยอมจะคุมคากวาผูที่มไิ ดใชเวลาเพื่อทําประโยชนใด ๆ
เลย สักแตใหผานไปวันหนึ่ง ๆ เทานั้น
ตลอดชีวิต ๔๘ ป ของขาพเจา เพิ่งรูสึกวามีความสุขก็เมื่อไดเริ่มปฏิบัติธรรม
เมื่อประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๓๘ บิดาของขาพเจาปวยอยูที่โรงพยาบาลมงกุฎ
เกลา ดวยโรคมะเร็งในตอมน้ําเหลือง ซึ่งเปนชวงที่อาการหนักมาก ทุกคนเตรียมจองศาลา
วัดไดแลว พอดีขาพเจาไปแวะเยี่ยมนองพยาบาลที่รูจักกันซึ่งมาปวยตึกเดียวกัน เขามอบ
หนังสือบทสวดมนตหลวงพอจรัญให ๑ เลม ขาพเจาลองมาเปดอาน พบอานิสงสของการ
สวดพระพุทธคุณซึ่งเขียนไวนาสนใจมาก จึงไดลองนํามาสวดและอธิษฐานจิตไววา จะสวดให
คุณพอ เปนการตออายุทุกวันไมใหขาดเลย เมื่อสวดพาหุง (ชัยมงคลคาถา) และมหาการุณิ
โก แลวตอดวยการสวดพระพุทธคุณ ๗๖ จบ เปนประจํา คุณพอเริม่ มีอาการดีขึ้นจนกระทั่ง
แข็งแรงดี และทานยังเลาวา ตอนออกจากโรงพยาบาลมาถึงบานใหมๆ เคยเห็นพระสงฆมา
ยืนสวดมนตใหพรอยูตรงหนาตางหอง จากนั้นเดินหายเขาไปในพระพุทธรูปในหองนอน ลูก
ๆ ยังนึกวาคุณพอเพอเสียอีก แตขา พเจาเชื่อวาปรากฏการณนี้มีจริง จึงสวดมนตตอ ไปทุก
คืนไมขาด ตอมาราว ๆ ปลายเดือน มี.ค. ๒๕๓๙ ขาพเจาตองไปเปนวิทยากรรวมในการ
สัมมนา ผูใหการปรึกษาผูติดเชื้อเอดสของกองทัพอากาศที่พัทยา ๕ วัน และตอทีน่ ครนายก
อีก ๕ วัน ชวงนี้กิจกรรมในการสัมมนาจะมีมาก กวาจะเสร็จภารกิจในแตละวัน ขาพเจาก็งวง
เกินกวาจะสวดมนต ก็ผลัดกับตัวเองวาจะสวดยอนหลังให จนกระทั่งสอบเขาเรียนหลักสูตร
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นายทหารบกอาวุโสที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกได ก็เขาเรียนในตนเดือนเมษายน ทําให
ขาดการสวดพระพุทธคุณไปเลย ในระยะนั้นบิดาของขาพเจากลับปวยหนักอีกครั้ง ขาพเจา
ใชเวลาหลักเลิกเรียนมาเฝาคุณพอทีโ่ รงพยาบาล จึงทําใหไมมีเวลาสวดมนตไดเลย แมแตบท
เดียว ราว ๆ เดือนพฤษภาคมคุณพอก็เสียชีวติ ขาพเจามีความเชือ่ มัน่ วา อานิสงสของการ
สวดพระพุทธคุณไดตออายุของคุณพอมาตลอดเวลาเทาที่ไดอธิษฐานจิตไว เมื่อขาพเจาหมด
ความสามารถที่จะปฏิบตั ติ ามที่ตั้งใจได คุณพอจึงเสียชีวิต อยางไรก็ตาม คุณพอเองคง
เหมือนตะเกียงที่หมดทั้งไสและหมดน้ํามัน จึงทําใหชวยไมได นั่นคือมูลเหตุของการที่
ขาพเจามาปฏิบัติธรรม เพราะหลังจากคุณพอเสียก็ตั้งใจจะปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เพื่อให
มีพลังจิตกลาแข็งในการอุทิศสวนกุศลใหถึงคุณพอผูลวงลับ ทันทีที่ตั้งใจเชนนี้ก็ขนของมาที่
วัดอัมพวัน ลงทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิธรรม ๗ วันทันที
ขาพเจานําลูกจางมาดวย ซึ่งเขาตั้งใจไวแค ๓ วัน แตไมสามารถกลับเองกลางคันได
จําเปนตองลงหลักฐาน ๗ วันเชนเดียวกัน ใน ๓ วันแรก ขาพเจาเบื่อและอึดอัดมาก นอนก็
ไมหลับ หิวก็หิว นั่งสมาธิไปมีอาการคันยุบยิบตามลําตัวบาง นั่งไปแลวปวดแขนขาอยาง
สาหัส เหมือนไปขุดดินฟนหญามาสัก ๒ – ๓ วัน ตอเมือ่ ซื้อหนังสือกฎแหงกรรมของหลวง
พอมาอาน จึงรูว าเปนอาการที่เกิดขึ้นไดเวลานั่งสมาธิ แตที่นาอัศจรรยในความรูสึกของ
ขาพเจาก็คือ ในวันที่ ๔ ชวงบาย ขณะที่ขาพเจานั่งสมาธิอยู คงนั่งไปแลวราว ๒๐ นาที เริ่มมี
อาการปวดขามาก และที่สําคัญขมับทั้ง ๒ ขาง เตนตุบ ๆ เหมือนหลอดเลือดบริเวณนั้นจะ
ระเบิด ปวดหัวใจมากจนทนไมไหว กําหนดปวดหนอก็แลว เปลี่ยนมากําหนดลมหายใจก็แลว
ยังปวดตอเนื่องไมหยุด พยายามทนปวดคิดอยูนานวาเราเคยทําอะไรไวในอดีตทีผ่ านมา ก็
ระลึกไดวาเมื่ออายุ ๗ – ๘ ขวบ ชอบตกปลามาก โดยเฉพาะปลาดุก เรียกวาทําบาปขึ้น
ทีเดียว หยอนเบ็ดปุบจะไดปลาดุกปบ พอเลิกตกปลาจะนํามาทุบหัวแลวใหคุณแมยางจนสุก
มันหยดติ๋ง ๆ จากนั้นนํามาคลุกขาวเหยาะน้ําปลานิดหนอย โดยคุณแมก็จะใชมือปนขาว
ปอนลูกทุกคน พวกเรารูสึกวาขาวนั้นมีรสชาดอรอยมาก ถาตักกินเองคงไมอรอยเทานี้
ขาพเจาประพฤติเชนนี้มานานพอสมควร โดยไมรูสึกวาการทุบหัวปลาดุกนั้นจะผิดรายแรง
อยางใด เมื่อมันเกิดมาเปนอาหารของคนแลว และขาพเจาคงจะคิดเชนนี้ตอไปจนตาย ถาไม
ไดมานั่งปฏิบัติกรรมฐานจนไดรูเห็นดวยตัวเองวา การปฏิบัติทําใหระลึกชาติ ระลึกกรรมใน
อดีตไดจริง จึงนึกไดวาที่ปวดศีรษะจนแทบจะระเบิดอยางนั้น เพราะเคยทุบหัวปลาดุก
ขาพเจาตั้งจิตแนวแนบอกกับเจากรรมนายเวรทั้งหลายวา ขาพเจาจะปลอยปลาดุกและไม
ยอมกินอีกเลยจนตลอดชีวิต กับจะถือศีล ๘ อุทิศสวนกุศลใหในวันพระเทาที่จะทําได และ
ยังคงทํามาจนถึงทุกวันนี้
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หลังจากเหตุการณนี้แลว ขาพเจามีความรูสึกวา ตนเองควรที่จะหันมาศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมอยางมีรูปแบบเปนจริงเปนจังเสียที ประกอบกับเคยตั้งใจจะปฏิบัติธรรมถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงครองราชยครบ ๕๐ ป เมื่อ
ปลายป ๒๕๓๘ แตหาโอกาสไมได ตองเลื่อนมาปลายป ๒๕๔๐ และดวยจิตที่ตั้งมั่นได
ชักชวนขาราชการในแผนกพยาบาล โรงพยาบาลคายภาณุรังษี ซึ่งขาพเจาเปนหัวหนาแผนก
ใหมาปฏิบัติธรรมถวายในหลวง เมือ่ วันที่ ๔ – ๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ ที่วัดอัมพวันเชนเดิม
คราวนี้ติดตอมาทางหลวงพอ โดยสงโครงการใหทานทราบ แตการกระทําครั้งนี้ไมทําตาม
ขั้นตอนการจองคิวปฏิบตั ิทั่วไป ปกติผูมาปฏิบัติธรรมเปนคณะที่วัดนี้ตองจองกันลวงหนา
เปนป เพราะวัดนี้เปนศูนยพัฒนาจริยธรรมของกองทัพบก และสถาบันการศึกษาตาง ๆ จะ
นํานักเรียน นักศึกษามาปฏิบัติธรรมเปนประจํา ขาพเจาเสนอโครงการมายังหลวงพอแค ๒
อาทิตย พอจะตรวจสอบวามาปฏิบตั ิไดหรือไม ก็ติดตอหลวงพอไมไดเลย แตกิติศัพทที่วา
หลวงพอทานมีญาณที่จะหยั่งรูวาระจิตของผูอนื่ ได และรับการสื่อสารทางจิตไดนั้นก็เคยได
ยินมาบาง จึงตัง้ จิตอธิษฐานถึงทานวา ขาพเจาจะพาลูกนองมาปฏิบัติธรรมถวายในหลวง
เกรงวาจะพาเขามาแลวผิดหวัง เพราะไมไดเรียนปรึกษาหลวงพอโดยตรง ขอใหหลวงพอ
รับรูดวยเพือ่ ทุกอยางจะไดราบรื่น
พอมาถึงวัดราวบาย ๒ โมง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ หลวงพอทานไมอยูไปทําพิธี
บวชใหกับพระ ๑๔ รูป อยูในโบสถ ขาพเจารอยูราว ๒ – ๓ ชั่วโมง ระหวางนั้น คุณปาเสนอ
ไดประสานงานเรื่องที่พกั อยูกับคุณสมประสงคและคุณปาฉ่ําชื่น
เพราะหลวงพอสั่งไว
หมดแลว นั่นคือครั้งแรกที่ขาพเจาสัมผัสไดดวยตนเองวาหลวงพอรับรูแ ตแรกที่ขาพเจาจะนํา
คณะมาแนนอน จากครั้งนั้นพวกเราทุกคนไดสัมผัสถึงความเมตตาของหลวงพออยางมาก
กลับมาจากการปฏิบัติแลว หลายคนเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะขาพเจา
เคยโกรธงาย เขมงวด จุกจิกจูจี้ สั่งงานอะไร ลูกนองตอไดตองเสร็จทันเวลา ถาไมถูกตอง
ตามระเบียบจะตําหนิมากมาย ซึ่งแมวาเปนการทําใหงานดีขึ้นก็จริงแตคนอื่นเขารับไมได
เมื่อมาปฏิบตั ิธรรมทีว่ ัดนี้ถึง ๒ ครั้ง ลูกนองที่ใกลชิด เริ่มออกปากวาดีขึ้นกวาเดิมมาก
จึงทําใหอยากมาปฏิบัติเรื่อย ๆ และไดนําคณะมาในเดือนมีนาคม ๒๕๔๑ อีกครั้ง ในครั้งนี้
ขาพเจากลับมาแลวรูสกึ ตัวเองวามีสติมั่นคงมากขึ้น หวั่นไหวตอสิ่งที่มากระทบนอยลง และ
วางแผนกันตอไปวาแผนกพยาบาลจะนําผาปามาทอดในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ และจองวัน
ปฏิบัติธรรมถวายในหลวง ในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ ไวดวย อานิสงสที่ขาพเจาและคณะ
ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัตอิ ยูในศีลในธรรมอันดีงาม รวมทั้งไดรับการวางรากฐานจากคุณลุงวิง
รอดเฉย และการเทศนาสั่งสอนจากหลวงพอมาเผยแพรใหกับคนใกลชิด ชักชวนคนรอบขาง
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มาปฏิบัติธรรม คงจะสงผลใหขาพเจาและทุกคนสามารถปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานไดเปน
ผลสําเร็จ โดยมีสติในกาลทุกเมื่อ
ขอเขียนชิ้นนี้ของขาพเจา
ไมใชเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริยที่เกิดขึ้นจากการ
วิปสสนา คือ เห็นนางฟาหรือสวรรควิมานเพราะขาพเจาไมเห็น และไมใชเรื่อง
เกี่ยวกับความปติใด ๆ เพราะขาพเจาไมไดรูสึกอยางนั้น แตขาพเจาเขียนถึง
ประสบการณตรงที่เกิดกับตัวเอง เพราะสามารถระลึกไดถึง “กรรมชั่ว” ที่ตัวไดกระทํา
มาในอดีต และกรรมดีที่สงผลใหมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน มาเปนลูกศิษย
“หลวงพอ จรัญ” และคุณลุงวิง จนสามารถแกไขกรรมชั่วของตัวได เปนสิ่งที่ประจักษ
ไดดวยตนเองจริง ๆ
จึงใครขอชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใหใช “เวลา” ในแตละวินาทีอยางมีคุณคา
โดยละบาป บําเพ็ญบุญ และทํากุศลใหถึงพรอม ซึ่งจะกระทําเวลาใด สถานที่ใดก็ได หากแต
ทานตองการมาปฏิบัติเปนสวนตัวหรือเปนคณะที่วัดอัมพวัน ก็ใหติดตอมาไดโดยตรงที่วัด
แลวทานจะรูว าการไดเกิดมาเปนมนุษย ไดมีโอกาสพบพระพุทธศาสนานั้นเปนบุญมหันต
หากจะปลอยโอกาสทองนั้นใหสูญเสียไปอยางไรคุณคา
จะสมกับที่เกิดมาเปนมนุษยได
อยางไร วันนี้เรายังมีลมหายใจ มีเวลา มีบุคคลที่เปนปูชนียบุคคล เชน หลวงพอจรัญ อยู
วันขางหนาแมหลวงพอจะยังคงอยูเพื่อชวยพวกเราและเวลวยังมีอีกมาก แตจะมีประโยชน
อะไรหากเราหมดลมหายใจแลว
“สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา พวกเราทั้งหลายจงยังประโยชน
ตนและทานใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด”
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