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ขาพเจาเปนบุตรทานผูอํานวยการสมบัติ และหมอมราชวงศ ทอรศรี คงจําเนียน ผูรบั
ใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ๑๐๘/๑ ถนนราชวิถี แขวงบางพลัน เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ซึ่งเปนที่รูจกั กันดีในวงการศึกษาและประชาชนทั่วไป
ขาพเจาเกิดมาในตระกูลเชื้อพระวงศ ทานตาและทานยายมีบรรดาศักดิ์เปนหมอมเจา แต
ความดีและความชั่วของตัวบุคคลนั้นไมไดขึ้นอยูที่ชาติตระกูล หากอยูในตัวของเราเอง ดัง
ตัวอยางเชน ชีวิตของขาพเจาในอดีต เมื่อครั้งยังเปนเด็ก ๆ นัน้ มีนิสัยซุกซน ทั้งดื้อทั้งรั้น ใครจะ
มาตักเตือนอะไรจะไมเชื่อ ปากจัด ดาเกง ที่รา ยที่สุดคือการชอบฆาสัตวเลนเพื่อความสนุกสนาน
โดยไมคํานึงถึงบาปบุญคุณโทษแตประการใด
ครั้งหนึ่งคุณพอไดทําโทษโดยการตีที่ฝามืออยางแรง
เพราะขาพเจาไดฆากิ้งกือเลน
ขาพเจารองไหเสียใจ แตก็ไมไดรูตวั วาเปนการกระทําบาปแตอยางใด เพียงแตเสียใจที่คุณพอตี
เทานั้น สวนการเลนสนุกโดยการเอาลูกประทัดจุดไฟ แลวยัดเขาไปในปากคางคกนั้นมันตลก
ขบขันและสนุกมากจริง ๆ ในวัยนี้ ครั้นเติบโตมาเปนวัยรุนก็ยังไมไดรูสึกวา การเบียดเบียนชีวิต
และการทําลายชีวิต เพื่อความสนุกสนานเมามันนั้นมีโทษอยางไร การฆาที่โปรดปรานที่สุดในวัย
นี้เห็นจะเปน การลานกดวยปน มีความดีใจที่สามารถยิงนกไดโดยไมพลาด ขณะที่นกกําลังบิน
อยู และทําไดดีเสียดวย แถมมีกองเชียรผูติดตามคอยสรรเสริญยกยองในฝมืออีกดวย ทําใหยิ่ง
มองไมเห็นในความชั่วทีต่ นไดกอไว ซ้าํ รายกลับยิ่งทําความชั่วหนักเขาไปอีก คือยิงนกแบบไม
เลือกวาจะกินไดหรือไมได แตขอใหไดยิงก็แลวกัน ทั้ง ๆ ที่คุณยาและคุณอาวากลาวตักเตือน
หามปรามกีค่ รั้งกี่หนก็ไมเคยเชื่อฟง
ขณะนั้นขาพเจาไดศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของโรงเรียบประจําทีม่ ีชื่อเสียงแหง
หนึ่งในกรุงเทพฯ การทีเ่ ด็กผูชายมารวมอยูดวยกันมาก ๆ นั้นยอมจะมีอะไรที่แผลง ๆ เกิดขึ้น
ไดเสมอ เชนการหนีโรงเรียนเที่ยว ลองสูบบุหรี่และหัดดื่มเหลา จนกระทั่งถึงกับยอมเสียตัวให
หญิงโสเภณีก็อยูในวัยนี้ อายุ ๑๖, ๑๗, ๑๘ ป ซึ่งเปนวัยคะนอง มีความอยากรูอยากเห็น อยาก
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ทดลอง เพราะมีคานิยมที่วาเปนลูกผูชายแลว ตองกลาทํา กลาลอง ประกอบกับพวกมากลากไป
ซึ่งในความเปนจริงแลวมันเปน ความนิยมที่ผดิ ขาดสติ และโงเอามาก ๆ เสียดวย
สมัยนั้นการรณรงคไมสบู บุหรี่และโรคเอดสยังไมมีการประชาสัมพันธ ไมเคยรูจักเลยวา
เปนอยางไร และยังไมรูจักเลยวาเปนอยางไร และยังไมรูเทาทันของผลรายที่จะเกิดจากการลุม
หลงมัวเมาในอบายมุขนัน้ เปนเชนไร มีแตความอยากที่จะเทีย่ วเลนกับเพื่อนฝูงเทานั้น ในที่สุด
ความอยากก็ไดแสดงธาตุแทโดยทําใหขาพเจาขีเ้ กียจ ไมสนใจการเรียน สอบตก จะตองเรียนซ้ํา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ เมื่อเพื่อน ๆ จบการศึกษาไปหมดแลว ยังคงเหลือขาพเจาในชัน
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ตอนนั้นมีความรูส ึกวาเหว เศรา และเหงามาก ขาพเจาไดเริ่มติดการสูบบุหรี่
ตั้งแตนั้นมา
หลังจากที่เรียนจบในขั้นเตรียมอุดมศึกษาแลว
ขาพเจาไดไปเรียนตอที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๑ ป ตอจากนัน้ คุณพอคุณแมก็ไดตัดสินใจสงขาพเจาไปเรียนที่
สหรัฐอเมริกา ไดแตงงานกับชาวอเมริกันและใหกําเนิดลูกสาวหนึ่งคน หลังจากเรียนจบระดับ
ปริญญาตรีแลว ไดอาศัยอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐมิชิแกน เมืองคารามาซู ซึ่งเปนบาน
เกิดของภรรยา เรามีที่ดนิ และบานเปนของตัวเอง ใชชีวิตในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ๑๑ ป โดยการ
นับถือพระพุทธศาสนาในทะเบียนบานเทานั้น
มาคิดดูภายหลังในชวงชีวิตนี้มันไมมี
สารประโยชนอะไรเลย สะสมแตโภคทรัพย ไมเคยสะสมอริยทรัพยแตอยางใด
ขาพเจารักลูกสาวคนนี้มาก แตแลวก็ตองมีเหตุการณที่ทาํ ใหขาพเจาเสียใจที่สุดในชีวิต
นั่นคือเราตองแยกทางกัน ตนเหตุอยางหนึ่งเกิดจากตัวขาพเจาไมซื่อสัตยตอภรรยา และขาพเจา
ตองการที่จะเดินทางมาอยูประเทศไทย แตภรรยาไมยอมมาดวย ดังนั้นเราจึงตองหยารางกัน
สวนลูกสาวของขาพเจานั้นก็ตองอยูในความดูแลของภรรยา
ขาพเจาเสียใจมากถึงกับแอบ
รองไหอยูคนเดียว สุดทายก็ตองเดินทางกลับประเทศไทย มีเพียงกระเปาเดินทาง ๒ ใบ
ขาพเจาหวนคิดกลับไปวา คงจะเปนกฎแหงกรรมที่ขา พเจาไดเคยทําลายชีวิตสัตว โดยเฉพาะ
นกที่ขาพเจาไดฆามันอยางโหดเหี้ยม พรากลูกพรากแมทาํ ลายชีวิตครอบครัวของพวกมันอยาง
อํามหิต ดังนั้นวิบากกรรมอันนี้ไดกลับมาตอบสนองขาพเจาแลว และตั้งแตนั้นมาขาพเจาก็ไมคิด
ที่จะฆาสัตวอีกเลย แตก็ยังเปนคนหลงใหลในอบายมุขอยู
ตอมาอีกประมาณสองป ขาพเจาก็ไดพบกับภรรยาคนปจจุบัน ซึ่งเราทํางานที่เดียวกัน
เรามีลูกชายและลูกสาวอยางละหนึ่งคน
ชวงชีวิตนี้บุญกุศลที่ไดสรางก็แคการทําทานเทานั้น
สวนศีลและภาวนายังไมเคยรักษาและปฏิบัติ สมาทานศีลโดยพิธีการแลวก็กลับมาดื่มเหลามั่ว
สุมในอบายมุขตอไป
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จุดหักเหของชีวิตที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
เริ่มตนจากการที่ขาพเจาไดอาน
หนังสือกฎแหงกรรม ของ ท.เลียงพิบูลย หนังสือประเภทจิต วิญญาณ ของทองทิว สุวรรณทัต
และหนังสือเกี่ยวกับตายแลวไปไหน เปนตน จนกระทั่งวันหนึ่งขาพเจาไดไปหองสมุดของ
โรงเรียนเพื่อจะขอยืมหนังสือมาอาน คุณครูจันทรวรรณ อัตถวิบูลยกลุ บรรณารักษหองสมุด
ไดแนะนําหนังสือ กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ ของหลวงพอจรัญแกขา พเจา โดยที่ไมเคยรูจัก
วาหลวงพอจรัญนั้นทานเปนใคร แตพอเริ่มตนอานเทานั้น เหมือนตองมนตสะกด อานแบบชนิด
ที่เรียกวาวางไมลง เลมที่ ๑ – เลมที่ ๗ (ในขณะนั้นมีแค ๗ เลม) โดยใชเวลาไมนานนัก ตั้งแต
นั้นมา ความคิดของขาพเจาก็เปลี่ยนไป มีความตองการทีจ่ ะมาฝกฝนจิตตามแนวทางของหลวง
พอจรัญ คือ วิปสสนากรรมฐาน อยากทดลองดูวาจะเปนจริงอยางที่วาไวในหนังสือจริงหรือไม
ขณะนั้นโอกาสที่จะทําความดีของขาพเจาก็เปด เปนเวลาที่เหมาะ ควรที่จะฉวยโอกาส
นั้น ในปพุทธศักราช ๒๕๓๖ โรงเรียนที่ขาพเจาทํางานอยูไดเขารวมโครงการปฏิบตั ิธรรมที่พุทธ
มณฑล ซึ่งเปนโครงการที่สาํ นักงานพุทธมณฑลรวมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
นายแพทยนนิ าท ชินะโชติ จัดขึ้นเพื่อประชาชนทั่วไปจะไดมีโอกาสปฏิบัติธรรมทุกวันศุกรแรก
ของเดือน ชั้นบนหอประชุมใหญ เปนเวลา ๓ วัน ประกอบกับทางโรงเรียนไดรับความกรุณาจาก
คุณหมอนินาท ชินะโชติ มาบรรยายที่หอประชุมของโรงเรียน จึงนับวาเปนการสนับสนุนความ
ตองการปฏิบัติธรรมของขาพเจามากยิ่งขึ้น
ดังนั้นขาพเจาจึงตัดสินใจอยางแนวแนที่รวม
โครงการในอาทิตยนั้น
ตราบเทาทุกวันนี้ ขาพเจาเคารพนับถือพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ เทิดทูนทานใน
ฐานะที่ทา นเปนพระอาจารยสอนกรรมฐานรูปแรก โดยทานไดเปนผูเชิญชวนและชี้แนวทางที่
ถูกตองใหแกขาพเจา ทัง้ ๆ ที่ไมเคยไดรูจักหลวงพอเปนการสวนตัวเลย พระอาจารยทานตอ ๆ
มาคือ พระอาจารยมหาไสว ญาณวีโร, พระอาจารยสมภาร สมภารโร, และพระอาจารย
มหาพีรพล วิโรจโน ซึ่งพระอาจารยเหลานี้เปนพระอาจารยสอนวิปสสนากรรมฐานประจําที่พุทธ
มณฑล
ขอเลาความฝนที่ไดปรากฏแกขาพเจาในคืนกอนวันที่ขาพเจาจะไปปฏิบัติธรรมที่พทุ ธ
มณฑล คือ ขาพเจาไดฝนเห็นพระภิกษุสงฆรูปหนึ่งนั่งอยูบนแทนอาสนะสงฆยาว ๆ เหมือนใน
ศาลาการเปรียญ ขาพเจาไดยืนอยูดานขวาของทาน ทันใดนั้นพระภิกษุสงฆรูปนั้นทานก็ไดหัน
มายิ้มกับขาพเจา เหมือนหนาปกหนังสือกฎแหงกรรมเลมที่ ๒ และเลมที่ ๔ ขาพเจาทราบได
ทันทีวาทานคือหลวงพอจรัญ และพรอมกันนั้นก็มีเสียงของหมูคน ไมทราบวามาจากไหน ไม
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เห็นตัว ดังขึน้ พรอมกันวา “วิปสสนากรรมฐาน” ซ้ํา ๆ กันหลายครั้ง ฟงคลายกับเสียงสวดมนต
หลังจากคืนนั้นความฝนเชนนี้ก็ไมเคยปรากฏแกขาพเจาอีกเลย ขาพเจาสงสัยวาทําไมถึงฝน
เชนนั้น ซึ่งเปนคืนกอนที่จะเขาปฏิบัติกรรมฐาน ภายหลังที่ขาพเจาปฏิบัติธรรมไดประมาณหนึง่
ป จึงสรุปไดวาคงจะถูกเชื้อเชิญหรือเปนการชักชวนใหมาปฏิบัติธรรมนั่นเอง ถาไมเปนเชนนัน้
แลว
ขาพเจาคงไมพงึ พอใจและยินดีรับพระกรรมฐานมาเปนนิสัยตราบจนกระทั่งทุกวันนี้
หมายความวาถาฝนปฏิบัติโดยไมชอบหรือโดนบังคับ ไมมฉี ันทะความพอใจ ขาพเจาคงจะเลิก
ปฏิบัตไิ ปนานแลว
การปฏิบตั ิวปิ สสนากรรมฐานในครั้งแรกนั้น ขาพเจารูสึกพอใจมาก จึงไดกลับไปมอบ
กายถวายตัวเปนศิษยพระกรรมฐานอีกในเดือนตอ ๆ มา จนเปนสมาชิกผูปฏิบัตธิ รรมประจํา
โครงการ ในระหวางนัน้ ก็ไดนาํ มาปฏิบัติที่บา นมิไดขาด ระยะหลังขาพเจาก็ไดชักชวนภรรยาให
มาปฏิบัติธรรมดวยกัน ซึ่งเธอก็ไดรับความพอใจเชนเดียวกับขาพเจา เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา
ในองคหลวงพอจรัญมาก จึงไดมอบกายถวายตัวเขารวมเปนสมาชิกพุทธมณฑล และไดปลีกตัว
มาปฏิบัติทวี่ ดั อัมพวัน ๗ ครั้งแลว รวมทั้งไดชักชวนผูอื่นมาดวย
ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น สิ่งแรงที่ขาพเจาไดรับคือ ความสงบ ปลอดโปรง โลงสบาย
เยือกเย็น และอัศจรรยในอนุศาสนีปาฏิหาริยคําสอนที่แสดงความจริง สามารถนําไปประพฤติ
ปฏิบัติตามไดผลจริง
มีความศรัทธาและตองการศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเพิม่ ขึ้น ในที่สุดในปพุทธศักราช ๒๕๓๓ ขาพเจาก็ตดั สินใจอุปสมบทเขาอยูใต
รมผากาสาวพัสตรที่วัดอุโมงค สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม ปฏิบัตวิ ิปสสนากรรมฐานพรอม
กับศึกษาพระธรรมและพระวินัยในระดับนักธรรมตรีดวย พลังจากออกพรรษาแลว ขาพเจาไดขอ
คุณพอคุณแมวา จะขออยูถือเพศบรรพชิตตออีก ๓ เดือน ซึ่งทานก็ยินยอม ในระยะเวลานี้
ขาพเจาไดปฏิบัติกรรมฐานอยางเต็มที่ ไดมีโอกาสเดินทางมาขอพระเดชพระคุณหลวงพอเจริญ
กรรมฐาน และใชชีวิตในสมณเพศบําเพ็ญกิจวัตรประจําวัน ตามแบบอยางที่งดงามของพระภิกษุ
สงฆวัดอัมพวันทุกประการ เปนเวลา ๗ วัน โดยไดรับความเมตตาจากทานอาจารยทองสุก เปน
ผูสอนกรรมฐาน
หลังจากที่ลาสิกขาบทแลว ขาพเจาก็ไดรับพระกรรมฐานมาปฏิบัติที่บา น ทั้งเวลาเชาและ
กอนนอน ไดนําเอาวิปสสนากรรมฐานเขาไวเปนสวนหนึ่งของชีวิตขาพเจาโดยจะขาดเสียมิได
พระเมตตาคุณของพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ที่ขา พเจาไมมวี ันลืม คือ คราวทีค่ ุณแม
ของขาพเจาปวยหนักโดยโรคไตวาย จะตองเขารับการผาตัดไตขางซายทิ้ง คุณพี่ศมมงคล
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กาญจนาภรณ ไดกรุณาพาพวกเราไปกราบนมัสการหลวงพอทั้ง ๆ ที่เปนเวลาดึกแลว แตก็
ไดรับคามกรุณาจากหลวงพอใหขึ้นไปพบ หลวงพอไดรบั ปากวาจะชวยแผเมตตาไปให และได
กรุณามอบรูปภาพพรอมดวยคําอวยพรใหคุณแมขาพเจาอีกดวย ปรากฏวาเปนที่นา อัศจรรยใจ
อยางยิ่งที่พบวาบาดแผลผาตัดหายเร็วกวาปกติ
จนนายแพทยผใู หการรักษาประหลาดใจ
ขาพเจาแนใจวาเปนเพราะบารมีของหลวงพอ พระเมตตาคุณในครั้งนี้ขาพเจาไดจดจําไวตลอด
ชีวิต
ที่ไดบรรยายประวัติยอ ๆ ของขาพเจามาแลวนั้น ตามความเปนจริงก็ไมไดโลดโผน
ดุเดือดหรือเลวรายอยางโดดเดน ไมถึงกับที่เขาเรียกวา “โจรกลับใจ” อะไรทํานองนี้ แตขาพเจา
มีความประสงคจะชี้แจงใหผูที่ยังมีความไมแนใจหรือยังมีความลังเลสงสัยอยู กฎแหงกรรมมี
จริง เราทํากรรมอันใดไวยอมไดรับผลกรรมนั้นทั้งดีและชั่ว และการเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน ถาพยายามตั้งใจปฏิบัตแิ ลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ อยางเชนในกรณีของ
ขาพเจานั้น สามารถทําใหขาพเจาเปลี่ยนวิถีทางการดําเนินชีวิต เปลี่ยนนิสัยจากเดิมได ทําให
ขาพเจาสํานึกในการกระทําชั่วของตนในอดีต ไดพบกับความสงบสุขที่แทจริง มีกัลยาณมิตรชวย
สงเสริมใหกําลังใจในการกระทําความดี มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไมเสื่อมคลาย
เริ่มเขาใจหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา มองเห็นวาที่เราเคยไดหลงใหลในอบายมุขนั้น
เราชางโงสิ้นดี เขาใจแลววาทําไมพระองคจึงทรงหาม ตรงนี้เองที่เรียกวาผูตนื่ จากการหลับ ได
พบแสงสวาง เมื่อรูดวยปญญาแลวก็ทําใหเรามั่นคงในการกระทําดี สามารถละชั่วเลิกอบายมุข
ตาง ๆ ไดโดยเด็ดขาด อยางไมกลัวอดและไมเสียดาย เหมือนเชนหลวงพอพุทธทาสไดเคยพูด
ไววา “กูไมเอากับมันอีกตอไปแลวโวย” หรือ อตัมมยตา นั่นเอง
เมื่อมองยอนไปดูจุดหักเหของชีวิตขาพเจานั้นเริ่มจากตรงไหน จึงเห็นวา ก็เพราะหนังสือ
“กฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัต”ิ นั่นเองที่เปนจุดเริ่มตน ที่ชวยเปนสื่อถายทอดพระธรรมคําสอน
ตาง ๆ ของหลวงพอ ซึ่งคําสอนเหลานั้นเปนตัวเสริมสนับสนุน กระตุนเตือน และจุดประกาย
ความคิด ใหแสงสวางแกสติ ปญญา จนพบพระกรรมฐานเปนทางสายเอกได เพราะฉะนั้น
หนังสือกฎแหงกรรมนีม้ ปี ระโยชนและมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอชีวิตขาพเจา
ขาพเจา
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง และขออนุโมทนาในบุญกุศลที่คณะผูจัดทําหนังสือกฎแหงกรรมธรรมปฏิบตั ิ ที่ไดมีความตั้งใจมั่นอยางแรงกลาที่จะทําหนังสือทุกเลมใหดีที่สุดเสมอมา
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อยากมีเกียรติตองเลิกชั่วไมกลัวอด
อยากมียศตองขยันหมั่นฝกฝน
อยากเปนหนึ่งตองพึ่งตัวของตน
อยากเปนคนตองมีธรรมประจําใจ
พุทธทาสภิกขุ
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