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ผูเขียน

เปนคนไทยคนหนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนาตามทะเบียนบาน เหมือน
อยางคนไทยอีกหลายคน มีความรูที่บอกกลาวกันมา และจากระบบการศึกษาในโรงเรียน
เพื่อสอบเอาคะแนนเทานั้น
ตอนเปนเด็กชอบไปกราบพระธุดงคทมี่ าปกกลดที่หาดทราบ
หรือ สนามหญาหนาโรงพัก สนใจเครื่องรางของขลัง เพราะคุณพอเปนตํารวจ ที่มขี องดีติด
ตัว และ มีวิชา ไดฟงคุณแมเลาวา “พอเองเขาเรียนวิชากับหลวงพอเทศ วัดสระทะเล และ
ทานเจาคุณเชา วัดโพธิ์ กับหลวงพอกัน วัดเขาแกว เปนญาติทางยาเอง” ทั้งสององคนี้คุณ
แมของผูเขียนเคยพาไปกราบทานมาแลว และหลวงพอกันก็ใหเหรียญ ร.๕ หนึ่งอัฐ ร.ศ.
๑๒๒ พรอมจารใหดวย
สมัยเรียนมัธยมปลาย เคยทําหนาที่นําสวดมนตหนาเสาธง นํารองเพลงชาติ นําสวด
มนตทุกบายวันศุกร คือ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และ พาหุง พรอมสวดบททํานอง
สรภัญญะดวย ทุกวันนีก้ ็ยังพอจําได รวมทั้งนําสวดวันไหวครู (ปาเจราฯ) ดวย
ตอนบวชก็บวชตามประเพณี (ไมถึงเดือน) แตกห็ ุงสุก และใหพรเปน แคนั้นเอง แตก็
ภูมิใจที่ขานนาคไดเสียงดังชัดเจน ไมตองใหพระทานบอกบท (เพราะตัง้ ใจบวช แตไมเขาใจ)
ไมไดเรียนรูอะไร ไดแตหมผาตามเขาบอก และออกบิณฑบาตทุกเชา
ผูเขียนไมมีความลึกซึ้งในธรรมะดังที่กลาวแลวขางตน แตก็ชอบทีจ่ ะไปพบพระ หา
หลวงพอตาง ๆ เหมือนอยางที่คนไทยทั่วไปประพฤติปฏิบตั ิกัน มิไดไปพบพระเอาพระมาไว
ในใจ มิไดไปวัดเพื่อใหได วัตถุธรรม วัดใจ วัดอารมณ เหมือนอยางทีพ่ ระเดชพระคุณหลวง
พอจรัญทานสอนสั่ง เมือ่ ทํางานแลว คุณแมก็ยังไปกราบนมัสการหลวงพอฮวด วัดหัวถนนใต
...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๑

ซึ่งคุนเคยกับทางบาน เพราะญาติทางแมอยูหัวถนนใต ญาติทางพออยูหัวถนนเหนือ ทานก็
จองหนาแลวใหเหรียญเปนที่ระลึก
ครั้นไปทํางานตางจังหวัดประสบปญหาเคยไปกราบ
นมัสการเรียนถามหลวงปูเหมือน วัดกําแพง ชลบุรี ทานก็ใหสติขาพเจาวา มันเปนกรรมเกา
ตองอดทน แลวทานก็พรมน้ํามนตและใหพระมาเปนที่ระลึก เรื่องทรงเจา ผูเขียนเองก็สนใจ
ตอนนั้นมีปญ
 หาหนักมาก แตก็รอดมาไดอยางไรไมรู เพือ่ นพาไปหาเจา เจาบอกวา เอ็งนี่
รอดตายมาไดอยางไร? แลวถามวาอยากรูไหม? ก็บอกวาอยากรู เอ็งตองมาเปนรางทรง ก็
เลยไมอยากรู แตปกติแลว ผูเขียนก็ไหวพระสวดมนต โดยเฉพาะ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ
สังฆคุณ จนถึงพาหุงมหากา เปนประจําแตไมสม่ําเสมอ และเปนการสวดตามปกติจบเดียว
รวมทั้งพระคาถาชินบัญชรดวย จนเมื่อมาพบหลวงพอจรัญ ทําใหนึกขึ้นมาไดวา ที่เรารอด
ปากเหยี่ยวปากกามาได ก็เนื่องดวยอานิสงสอันนี้นี่เอง
นับตั้งแตผูเขียนมาเขาวัดปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๕ ไดฟง
พระเดชพระคุณหลวงพออบรมสั่งสอน เกิดความประทับใจในคําสอน แลวก็ไมเคยไปวัดไหน
เปนประจําอีกเลย ผูเขียนไดรับความรูหลายอยาง ตั้งแต พระพุทธศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม เพิ่งจะถึงบางออ วาแทจริงแลว คําสอนของพระพุทธเจานัน้ ลึกซึ้งมาก มีปจจัย
ประกอบที่แยบยล มิใชมีความหมายเพียงแคที่เราทองจําเอาคะแนน เชน ทําดีไดดี ผูเขียน
เคยมั่นใจวา เราทําดี ไมเอาเปรียบ ไมโกงกิน ทํางานดวยความซือ่ สัตย ถูกตองแลวจะ
ประสบความสําเร็จ แตไมใชเพราะการกระทําดังกลาว ตองมีปจจัยประกอบ ดังที่พระเดช
พระคุณหลวงพอสอนญาติโยมวา “ทําดี ตองถูกตัวบุคคล ถูกเวลา ถูกสถานที่ (อยาไปตรง
ทางโคง เดี๋ยวรถจะตกถนน) และทําดีตองเสมอตนเสมอปลาย” และยังสอนอีกวา “ทําความดี
ตองมีอุปสรรค ทําความดีตองลงทุนดวยความลําบาก” นี่คือสิ่งที่ไดรับจากหลวงพอจรัญ
จากประสบการณดังกลาว ผูเขียนไดจัดกลุมของพระสงฆ ที่ไดยินไดฟง หรือพบเห็น
เปนกลุมดังนี้
๑. กลุมอิทธิฤทธิ์ ซึ่งมักจะเรียกรวม ๆ วา เกจิอาจารย พระสงฆกลุมนี้จะมีวชิ า
คาถาอาคมขลัง จะเปนพระทีพ่ ูดนอย เครงขรึม มีตบะ และสายตามีอํานาจ แตก็แฝง
ดวยเมตตา ญาติโยมนิยมไปกราบไหวขอความชวยเหลือใหแกไขปญหาตาง ๆ ขอ
บารมีคุมครอง ขอเครือ่ งรางของขลัง ขอน้ํามนต ขอใหเปากระหมอม เปนตน
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๒

๒. กลุมปฏิบัติ หรือที่เรียกวันวา พระสายปฏิบัติ หรือ พระปา พระสงฆกลุมนี้ จะมี
บุคลิกลักษณะคลายหรือเหมือนกลุมแรก คําสอนของทานเรียบงาย แตลึกซึ้ง ตอง
พิจารณาใครครวญ ทานสอนเหมือนกับไมไดสอน การเคลื่อนไหวรางกายทุก
อิริยาบถ เรียบรอยงามตา นาเลื่อมใส เนนเรื่องการปฏิบตั ิวิปสสนากรรมฐาน เมือ่
ปฏิบตั ิไดจริง รูจริง ก็นาํ มาสั่งสอนประชาชนทัว่ ไป (ตามแนวทางพระพุทธเจา) บาง
องคทานรูแลวก็เพียรปฏิบัติตอ ไปมิไดออกมาสัง่ สอนผูใด (ตามแนวทางพระปจเจก
พุทธะ) ญาติโยมนิยมไปทําบุญ ไปฟงธรรม ไปปฏิบัติ
๓. กลุมเรียน จะเปนพระนักพูด นักเขียน และ นักวิจารณ
เปนที่นาประหลาดใจ ที่พระเดชพระคุณหลวงพอของพวกเรา ทานมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
ทุกกลุม กลาวคือ
ในดานอิทธิฤทธิ์ พระเดชพระคุณหลวงพอมีครูบาอาจารยแนวนี้หลายองค อาทิ
หลวงพอเดิม หลวงพอจง หลวงพอจาด หลวงพอลี และอีกหลายองค หลวงพอเคยเปนหมอดู
โดยใชกระจกวิเศษ ที่ดูแมนดุจตาเห็น (คนรุนเกายังมีชีวิตอยูเปนพยานไดหลายคน) แตใน
ที่สุดหลวงพอก็เลิก และทิ้งกระจกนัน้ ลงสระน้ําหนาวัดพรหมบุรี ดวยเหตุผล มีคนได คนเสีย
หลวงพอบอกวา การเสกผาอาบเปนกระตายวิ่งไดก็จริง แตเดี๋ยวมันก็กลับเปนผาอาบ
เหมือนเดิม น้ํามันมนตของหลวงพอชวยคนเจ็บ คนปวยมามากมาย บางก็กิน บางก็ทา หรือ
แมแตพระเครื่องของทานที่ชื่อ “พระพุทธนฤมิตโชค” ก็เลื่องชื่อ จนมีการทําเลียนแบบและ
จําหนายตามแผงพระและโฆษณาในหนังสือ ทัง้ ๆ ที่หลวงพอไมเคยเนนหรือพูดถึง หลวงพอ
มักพูดใหสติอยูเสมอวา “ความขลัง ของอาจารย เปน ความคลั่ง ของลูกศิษย ไมเปนมิตรกัน”
ในดานปฏิบัติ หลวงพอไดพบครูบาอาจารยที่ยิ่งใหญ คือ หลวงพอในปา หรือ หลวง
พอดํา ซึ่งหลวงพอฝกฝนปฏิบัตินานนับสิบป จนไดผลและขบปริศนาธรรมของทานแตก จึง
ไปพบทานทีเ่ ขาภูคา จังหวัดนาน และเดินธุดงคจนถึงหงสาวดีเปนเวลาหลายเดือน หลวงพอ
ปฏิบัติจริง และ ไดผลจริง เมื่อรูแจงเห็นจริงแลวจึงมาแนะนําสั่งสอนประชาชน เห็นหนอของ
หลวงพอราคาหลายลาน
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๓

ความจริงแลว ตลอดชีวติ ของพระเดชพระคุณ หลวงพอทานใฝหาครูอาจารยเพิ่มพูน
ความรูตลอด ดังนั้นแนวทางปฏิบัตติ าง ๆ ที่เราทั้งหลายไดยินไดฟงมานั้น หลวงพอปฏิบัติ
มาแลวทั้งสิ้น และเปนผลจริงตามแนวทางนัน้ ๆ การปฏิบัติของหลวงพอจะไมปฏิบัติใน
ลักษณะปะปนกันแบบจับปลาหลายมือ แตหลวงพอจะปฏิบัติจริงจังจน ไดผลในแนวทางนั้น
ๆ แลว จึงไปศึกษาหรือปฏิบัติแนวทางอื่นตอไป ซึ่งในที่สุดแลว หลวงพอก็มาหยุดที่ “สติปฏ
ฐาน ๔” อันเปนทางสายเอกของพระพุทธเจา
ดังนั้น ทานผูอานที่เคยมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวัน ขอทานจงภูมิใจ และ มั่นใจ
ในพระเดชพระคุณหลวงพอ เพราะทานไดพบพระอริยสงฆที่ทานเคยใฝฝน และ ปรารถนา
แลว พระเดชพระคุณหลวงพอตรวจดูทานที่มาปฏิบัติตลอดเวลา อยาสงสัยเลย วันใดที่หลวง
พอละสังขารไปแลวพวกเราจะเสียดาย และสิ่งที่จะตองเกิดตามมาอยางแนนอนก็คอื ความ
ผิดเพี้ยนในแนวทางการปฏิบัติ และก็ยากที่จะหาผูใดมาทันทานแกไข เพราะทุกทานก็จะ
บอกวาเขาเปนลูกศิษยหลวงพอ หรือ หลวงพอสอนเขามาอยางนี้ เปนตน ปจจุบันทราบวามี
ลูกศิษยบางคนไปเปนวิทยากรสอนวิปสสนากรรมฐาน แตไมสอนตามแนวทางที่หลวงพอเคย
อบรมสั่งสอน และ บอยครั้งที่หลวงพอเตือนในวันลาศีลอยูบอย ๆ วา ผูปฏิบัติบางทานทําไม
ถูกตอง
ในดานการเรียน พระเดชพระคุณหลวงพอคนควาตลอดเวลา หลวงพอเปนทั้ง
นักเขียน และ นักพูดอยางแทจริง หลวงพอไมเคยวางจากการแสดงธรรมเลยแมแตวันเดียว
ในแตละวันมีประชาชนไปกราบนมัสการไมเคยขาด คําสอนของหลวงพอถูกบันทึกลงในแถบ
บันทึกเสียงไวใหผูสนใจไดทบทวน หลายสํานักพิมพนําไปถอดความพิมพจําหนายร่ํารวยไป
ตามกัน บางทานก็ขอบันทึกทั้งภาพ และ เสียง โดยไมตองเสียคาใชจาย นําไปออกเผยแพร
ทั้งทางวิทยุ และ โทรทัศน ทุกสื่อที่นักธุรกิจจัดทําแลวนําไปจําหนาย ไมตอ งเสียคาลิขสิทธิ์
บางรายหลวงพอก็จางพิมพในราคาตลาด เพื่อนํามาแจกในโอกาสตาง ๆ เพราะชีวิตหลวง
พอมีแตให กับ ชวย ไมเคยเบียดเบียนใคร
นอกเหนือจากพุทธศาสนิกชนคนไทยแลว หลวงพอยังไดตอบปญหาชาวตางชาติ
ระดับศาสตราจารย อีกหลายครั้ง บางครั้งผูเขียนเองก็อดคิดไมไดวาเปนการลองภูมิหรือ
เปลา เพราะกอนที่จะมาถามหลวงพอ เขาก็เคยถามพระองคอื่นมาบางแลว แตไดคําตอบไม
...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๔

ชัดเจน บางก็ตอบไมได บางครั้งก็หวาดระแวงวา เขาจะเอาไปประยุกตในคําสอนของพวก
เขา เหมือนที่เคยพบเห็นหรือเปลา เพราะในอดีตชาติมหาอํานาจจะยึดครองประเทศที่
ประชาชนดวยกวาดวยกองทัพ ซึ่งประชาชนมักรวมตัวตอตานตลอดเวลา อยางทีเ่ ราเห็นวามี
การปลดแอก มีการประกาศอิสรภาพ แตปจจุบันเขาจะยึดครองดวย เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม ซึ่งรุนแรงกวา แตประชาชนในชาตินนั้ ๆ จะไมคอ ยรูสึก กลับมีแตจะชืน่ ชม เขาใจ
วาตนเองทันสมัย และ มีความรูสึกโกเก เหมือนอยาง พระราชนิพนธของลนเกลารัชกาลที่ ๖
(อัศวพาหุ) เรื่อง ลัทธิเอาอยาง การตอบปญหา ๒ ครั้งสุดทาย ผูเขียนบันทึกไว และ ไดถอด
ความเอาไวเรียบรอยทุกคําพูด ซึง่ ผูเขียนไดถวายหลวงพอไปนานแลว การถอดความ
ดังกลาว ก็เพื่ออรรถรสในการอานชวนใหติดตาม และ ไมพลาดใจความสําคัญ แลวนํามา
เขียนถายทอดไดทั้งหมด โดยไมขาดใจความสําคัญ การตอบปญหาดังกลาว เปนการแสดง
ภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา ภูมิฐาน ภูมิปจจุบนั ของพระเดชพระคุณหลวงพออยางแทจริง
นับเปนความโชคดีของชาวโลก
นอกจากสอนฆราวาสแลว พระเดชพระคุณหลวงพอยังตองสอนพระอีก หลวงพอจะ
ลงโบสถทุกตีสาม สอนพระสงฆตลอดพรรษา ๓ เดือน จนหมดฤดูกฐิน ไมเคยขาดแมแตวัน
เดียว ไมวาจะตรากตรํางานหนักแคไหน หรือแมแตอาพาธ ถาลุกเดินได จะไมละเลยเด็ดขาด
ทานปฏิบัตสิ ม่ําเสมอเชนนี้มานานหลายสิบป ผูเขียนเองก็เพิ่งจะเขาใจ และ ซาบซึ้งคําวา
“อุปชฌาย” เมื่อมาพบหลวงพอนี่เอง
นอกจากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพอยัง เขียนหนังสือ ไวหลายเรื่องเชน
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

แกนแทของพระพุทธศาสนา หลักธรรมของผูครองเรือน และ วิถชี ีวติ ของคน
พัฒนาคุณธรรมของขาราชการเพื่อยกระดับจิตใจ
พัฒนามารยาท คํากลอนสอนจิต และ มารยาทในสังคม
คูมือวิสุทธิธรรม และ ลําดับวิปสสนาญาณ
คูมือวิปสสนาจารย

พระเดชพระคุณหลวงพอเปนพระที่เด็ดเดี่ยว ทําอะไรทําจริง ไมมีเดี๋ยว แคลวคลอง
วองไว ทะมัดทะแมง ทัง้ นาเลื่อมใส และ นาเกรงขาม เมื่อนําหลักธรรมของพระพุทธเจามา
...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๕

เทียบเคียง จะเห็นคุณวิเศษของหลวงพอไดชัดเจนยิ่งขึ้น จากหัวขอธรรม ปาฏิหาริย ๓ อัน
หมายถึง การกระทําที่กําจัด หรือ ทําใหปฏิปกษยอมได หรือ การกระทําที่ใหเห็นเปน
อัศจรรย หรือ การกระทําที่ใหบังเกิดผลเปนอัศจรรย ไดแก
๑. อิทธิปาฏิหาริย แสดงฤทธิ์ไดเปนอัศจรรย ( ดูหนังสือกฎแหงกรรมแตละ
เลม : ผูเขียน )
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย การทายใจ รอบรูกระบวนของจิต จนสามารถกําหนด
อาการที่หมายเล็กนอย แลวบอกสภาพจิตความคิด อุปนิสัยไดถูกตองเปน
อัศจรรย ( เห็นหนอ : ผูเขียน )
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย คําสอนเปนจริง สอนใหเห็นจริง นําไปปฏิบัติไดผล
สมจริง เปนอัศจรรย ( มาฟงดวยตนเองดีที่สุด : ผูเขียน )
ใน ๓ อยางนี้ พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ อนุสาสนีปาฏิหาริย วา เปนเยี่ยมดังเราะเห็น
วา พระเดชพระคุณหลวงพอ เนนเรือ่ งการอบรมสั่งสอนประชาชน ทานสอนธรรมใกลตัวที่เรา
ทานทั้งหลายสามารถ ปฏิบัติได แกปญหาได พนทุกขได พระเดชพระคุณหลวงพอ ไมเคย
สอนใหพวกเราไปสวรรค ไปนิพพาน ทานพูดใหคิด “มนุษยสมบัตยิ ังไมมี ยังทะเลาะเบาะ
แวงวัน จะไปไดอยางไร” ขอทานสาธุชนโปรดพิจารณา ดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพอจึงตั้ง
ปณิธานอยางแนวแนวาจะ “ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน” และ ทานก็ทําแลว และ กําลัง
ทําอยูตลอดระยะหลายปที่ผานมา มีผูมาฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานกันมากมาย ทั้งที่มี
หนังสือแจงมาเปนหมูคณะ และ ทีต่ างคนตางมาอีกตางหาก โดยเฉพาะวันหยุดราชการ และ
วันนักขัตฤกษ นับวาพระเดชพระคุณหลวงพอ ไดเดินตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดา
แลว คือ “อนุสาสนีปาฏิหาริย.”
บอยครั้งที่พระเดชพระคุณหลวงพอสอนญาติโยม ก็จะมีผปู ลาบปลื้มปติ บางทาน
ถึงกับน้ําตาไหล ทั้งนี้เพราะปญหาที่เขาประสบอยู ยังหาทางแกไมได และ ก็ไมกลาบอกกลา
ปรึกษาใคร แตแลวก็มาไดยินไดฟงจากหลวงพอ ทั้ง ๆ ที่ไมเคยถามหลวงพอเลย ซึ่งมีให
เห็นเปนประจํา นี่แหละ เห็นหนอ ราคาหลายลานของหลวงพอ

...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๖

สวนเรื่องอิทธิฤทธิ์นั้น พระเดชพระคุณหลวงพอวางไว แตจะใชเมือ่ จําเปน หลังจาก
กลับจากยุโรป หลวงพอไมคอยสบายนานเกือบป เปนเรื่องที่เราทานตองสังเกตกันเอง
หรือไมก็ประสบกับตนเอง เพราะเปนเรื่องที่หมิน่ เหม และ ที่สําคัญโลกมนุษยมีแต ขี้เกียจ ขี้
โกง ขี้อิจฉาริษยา ผูเขียนขอขามไป
หลักธรรมอีกขอหนึ่งที่บงชี้ใหเห็นความเปนพุทธบุตรของพระเดชพระคุณหลวงพอก็
คือ อาการทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอง ๓ คือ ลักษณะการสอนของพระพุทธเจาที่ทําใหคําสอนของ
พระองคควรแกการประพฤติปฏิบัตติ าม และ ทําใหเหลาสาวกเกิดความมั่นใจเคารพเลื่อมใส
ในพระองคอยางแทจริง ประกอบดวย
๑.
อภิญญายธัมมเทสนา หมายถึง ทรงแสดงธรรมดวยความรูยิ่ง ทรงรูยิ่ง
เปนจริงเองแลว จึงทรงสั่งสอนผูอื่น เพื่อใหรูยิ่งเห็นจริงตาม ในธรรมที่ควร
รูยิ่งเห็นจริง
พระเดชพระคุณหลวงพอฝกปฏิบตั กิ ับครูอาจารยหลายทาน ดังที่กลาวแลวโดยเฉพาะ
วิชากสิณจากหลวงพอเดิม วิชาธรรมกายจากหลวงพอสด สติปฏฐาน ๔ จากพระธรรมธีรราช
มหามุนี (เจาคุณอาจารย) ฯลฯ เดินธุดงคกับหลวงพอในปา เมื่อรูแลว เห็นจริงแลว จึงนํามา
สอนประชาชน ทุกครัง้ ที่พระเดชพระคุณหลวงพอสอน ทานจะบอกวา นี่เปนธรรมะของ
พระพุทธเจา ไมใชของทาน ตลอดระยะเวลาหลายสิบปที่พระเดชพระคุณหลวงพอสอน
ประชาชน จะมีความหลากหลาย และ เหมาะสมกับจริตของผูฟง จึงทําใหผูฟงไดไมรูสึกเบื่อ
ทานจะพิจารณาวา บุคคล หรือ กลุมคนเบื้องหนาทาน ควรจะสอนอะไร เรื่องเดียวกันแต
วิธีการนําเสนอจะตางกัน
๒.

สนิทานธัมมเทสนา หมายถึง ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล ทรงสั่งสอนชี้แจง
ใหเห็นเหตุผล ไมเลื่อนลอย

อีกเหตุผลหนึ่ง ที่คําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอ ไมนาเบื่อหนาย ก็คือ ความมี
เหตุผล ศาสนาพุทธเปนศาสนาของเหตุ และ ผล การแสดงธรรมของพระเดชพระคุณหลวง
พอ เปนเหตุเปนผล สอดคลองกันเสมอ อยางเชน “พระใหพรเกินโควตา โยมคากําไรเกิน
ควร ทําบุญบาทเดียว จะใหรวยเปนลาน มันเกินไป” เปนตน คําสอนของหลวงพอใชภาษา
...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๗

งาย ๆ เปนเหตุเปนผล เหมาะแกสถานภาพของผูฟง ดังนั้นจึงไมแปลกใจวา ทําไมคนจึงมา
วัดบอย เมือ่ มาแลวหนึ่งครั้ง ก็จะตองมาอีก พระเดชพระคุณหลวงพอ ไมเคยชี้นําใครใหหลง
ทางออกนอกความเปนพุทธศาสนิกชน และ ก็ไมเคยชวนคนตางชาติ ตางศาสนามาเปนชาว
พุทธ ทานบอกวา “เรามีของดีใหเขา สอนใหเขาเปนคนดี แกปญหาใหเขา เขาก็ยังคงความ
เปนศาสนิกชนนั้น ๆ อยู พอใครใครก็รัก” นี่คือ เสนหของหลวงพอผูมีแตใหกับชวย
๓.

สัปปาฏิหาริยธัมมเทสนา หมายถึง ทรงแสดงธรรมใหเห็นจริง ไดผลเปน
อัศจรรย ทรงสั่งสอนใหมองเห็นชัดเจนสมจริง จนตองยอมรับ และ นําไป
ปฏิบัติไดผลจริงเปนอัศจรรย

คุณสมบัติของพระเดชพระคุณหลวงพอในขอนี้ นอกเหนือจากที่ไดยินไดฟงกันเปน
ประจําแลว ปญหาของศาสตราจารยชาวตางประเทศ ตางศาสนาทั้ง ๓ ทาน ที่พระเดช
พระคุณหลวงพอชี้แจงแสดงเหตุผล สะทอนใหเห็นความเปนพระสงฆ สาวกของพระผูมีพระ
ภาคเจาที่วิเศษสุด ตรงตามลักษณะอาการที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ๓ ดังกลาวขางตนทุก
ประการ
นอกเหนือจากความรูความสามารถอันเปนจริงดังที่กลาวมาแลว ทานผูมีอํานาจนํา
ธรรมะ ชือ่ “วิชชา ๓” หรือ “วิชชา ๓” ที่เพระเดชพระคุณหลวงพอนํามาใชแกปญหา
ประชาชน ใหคลายความเศราโศก เสียใจ ไดสติ มาพิจารณาใครครวญอีกก็ได ทานก็จะได
พบกับความมหัศจรรยในพระเดชพระคุณหลวงพออยางนาฉงนวาเปนไปไดอยางไร ผูเขียน
ขอขามไป อยางไรก็ตาม หากทานมาวัดเปนประจํา ไดรูไดเห็นวัตรปฏิบัติ ทานจะพบวา พระ
เดชพระคุณหลวงพอของพวกเราเปน “บุคคลหาไดยาก ๒” กลาวคือ
๑.
บุพการี หมายถึง ผูทําอุปการะกอน ผูทําความดี หรือ ทําประโยชนให
ตั้งแตตนโดยไมตองคอยคิดถึงผลตอบแทน
พระเดชพระคุณหลวงพอ จะพูดอยูเสมอวา “เรามีแตใหกับชวย เราไมตองการ
เบียดเบียนใคร” ที่วัดมีอาหารเลี้ยงฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง กับขาวหลายอยาง ซึ่งหลวงพอให
มานานนับสิบป ตั้งแตทา นยังเปนพระหนุม สมัยนั้นใครมาวัด ทานก็ใหแมครัวทําอาหารเลี้ยง
เมื่อผูคนมากขึ้น ๆ ก็ขยับขยายเปนโรงทานอยางที่เห็นในปจจุบัน บวชพระ ทานก็บวชใหฟรี
...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๘

พรอมทั้งเลี้ยงอาหารญาติพี่นองเพือ่ นฝูงของพอนาคทุกคน ไมจํากัดจํานวน เผาศพก็เผาให
ฟรี มาปฏิบัติกรรมฐานก็ฟรี ทั้ง อาหาร เครื่องนุงหม สถานที่ หยูกยา และ หนังสือ
นอกเหนือจากนั้น ใครเดือดรอนมาขอใหชวย ถาชวยไดทานก็ชวย บางก็มาขอเงิน ทั้งตัว
บุคคล และ หนวยงาน บางรายมาหลอกทาน ทานก็ให หลวงพอบอกวา “เขาตั้งใจมาขอแลว
มากนอยก็ใหเขาไป อยาใหเขาผิดหวัง” คนที่มาขอก็มีทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน การ
ชวยของพระเดชพระคุณหลวงพอจะเนนที่การชวยคน ทานบอกวา “คนกําลังจะจมน้ําตาย
ตองชวยคนกอน” มีอยูค รั้งหนึ่ง หลวงพอรับนิมนตไปบานโยมในกรุงเทพฯ มีคนจรมาของ
เงินเจาของบาน แตเจาของบานไมให หลวงพอก็กระซิบกับคนขับรถที่ชอื่ ชัย (คนเกา) ให
เอาเงินไปให โดยเจาของบานไมรู อยูตอมาไมนาน คนจรคนนั้นกลับเปนคหบดี ไปหาหลวง
พอที่วัดพรอมถวายจตุปจ จัย และ สิ่งของเปนจํานวนมาก การใหการชวยนั้น พระเดช
พระคุณหลวงพอกระทําสม่ําเสมอ เทาที่ลงไวในหนังสือกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบตั ิ นี้เปน
เพียงสวนหนึ่งเทานั้น ความจริงแลว ทานให ทานชวย มากกวานี้ เมือ่ ทานทําใหดู เห็นจริง
แลว ทานจึงสอนวา “ยิ่งใหยิ่งได ยิ่งหวงยิ่งหด หมดไมมา เราไมหวงเราไมอด หมดก็มา หวง
มีแตอด หมดไมมา” บอยครั้ง ทานให ทานชวย จนคนอิจฉา
๒.

กตัญูกตเวที หมายถึง ผูรูอุปการะที่เขาทําแลว และ ตอบแทน ผูรูจกั
คุณคาแหงการกระทําดีของผูอื่น และ แสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น

พระเดชพระคุณหลวงพอถือปฏิบัติเครงครัดมากในเรื่องนี้ อยางเชน ทุกวันที่ ๑๕
เมษายน ถือเปนวัน กตัญู หลวงพอจะบําเพ็ญกุศล โดยมีโยมมารดาของทานมาเปน
ประธาน อุทิศถวายแดอดีตเจาอาวาสที่เคยครองวัดอัมพวัน และ ยังแจกทานแกผูสูงอายุ
จํานวนมาก วันแรกของการเขาพรรษา ทานจะพาพระสงฆทั้งหมดไปกราบนมัสการพระ
เถรานุเถระในเขตจังหวัดสิงหบุรี ทั้งที่ยงั มีชีวิตอยู และ ลวงลับไปแลว สรางความประทับใจ
แกผูพบเห็นเปนอันมาก ทุกวันคลายวันประสูตขิ อง สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณา
ยก หลวงพอจะพาคณะเขาเฝาถวายพระพรเปนประจําทุกปมิไดขาด ตั้งแตพระองคยังเปน
พระราชาคณะธรรมดา และ ภาพที่หลวงพอกมกราบรูปสมเด็จพระสังฆราชทุกครัง้ ที่ทานขึ้น
บนอาสนะทีศ่ าลาสุธรรมภาวนา ทั้งกอนเขาไปนั่ง และ หลังจากเสร็จพิธีการแลว เปนภาพที่
ประทับใจมาก เปนการแสดงความเคารพ และ ปฏิบัตบิ ูชาอยางเสมอตนเสมอปลาย ทั้งตอ
หนา และ ลับหลังที่งดงามที่สุด ทุกวันที่ ๑๔ มกราคม จะบําเพ็ญกุศลตอพระแมธรณี
...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๙

เรียกวา วันกตัญูตอผืนแผนดินไทย ทุกวันที่ ๒๓ ตุลาคม จะบําเพ็ญสวนกุศลอุทิศถวายแด
บูรพมหากษัตริย อาทิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจาตาก(สิน)มหาราช สมเด็จ
พระปยมหาราช ทุกวันที่ ๕ ธันวาคม จะสวด “ธรรมจักร” ถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมพิ ลมหาราช ปฏิปทาอันงดงามของพระเดชพระคุณหลวงพอ ในเรื่องความ
กตัญูนั้นไมเคยบกพรอง จึงสงผลใหพระเดชพระคุณหลวงพอมีแตความเจริญงอกงาม ซึ่ง
ทานจะสอนย้ําญาติโยมเสมอ ศูนยปฏิบัติธรรมเวฬุวัน ที่จังหวัดขอนแกน เปนศาสนสถานที่
หลวงพอสรางเปนอาจาริยบูชา เพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงพอในปา
สําหรับบุคคลทั่วไปก็เชนเดียวกัน พระเดชพระคุณหลวงพอเคยพูดวา “ใครใหน้ําเรา
แกวเดียว เราก็ไมเคยลืม” ดังเราจะเห็นวาทุกทานที่เคยมีบุญคุณกับหลวงพอมาแตครั้งไหนก็
ตาม ตกมาถึงรุนลูกรุนหลานของผูนั้น หลวงพอก็ยังระลึกถึงบุญคุณ และ เอือ้ อาทรตอ
ลูกหลานของทานผูนั้นเสมอ ไมวา รุนลูกหลานจะแสดงกิริยามารยาทขัดความรูสกึ ของทาน
สักเพียงใดก็ตาม หลายทานอาจไมเขาใจขอธรรมอันลึกซึ้งขอนี้
เรื่องความกตัญู พระเดชพระคุณหลวงพอปฏิบัติใหดูเปนตัวอยางโดยสม่ําเสมอ
และ สอนวา กตัญู ๔ แบบ ไดแก
๑.
๒.
๓.
๔.

กตัญู ตอ บุคคล – พอแม ครู อุปช ฌายอาจารย ฯลฯ
กตัญู ตอ สถานที่ – บานเรือน สถานศึกษา ที่ทํางาน
กตัญู ตอ ความดี – ทําความดีสม่าํ เสมอ บูชาความดี รักษาชื่อเสียง
กตัญู ตอ ตนเอง – บริหารกาย บริหารจิต

พระเดชพระคุณหลวงพอวางตัวเปนแบบอยางใหพวกเราไดเรียนรู และ จดจํา นําไป
ประยุกต และ ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานะ และ สิ่งแวดลอมของแตละคน สิ่งที่หลวงพอ
ประพฤติ และ สั่งสอน ลวนมีบรรทัดฐานตามหลักธรรมทั้งสิ้น ดังที่ไดยกตัวอยางเพียงไมกี่
หัวขอมาเทียบเคียง เพื่อเพิม่ ศรัทธาปสาทะแกพวกเราทั้งหลาย แตในความเปนจริง จาก
ราชวรมุนี
หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม ป ๒๕๑๘ โดย พระ
(ปจจุบันทรงสมณศักดิ์ที่ประธรรมปฎก) จะพบวา ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพอ ลวน
...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๑๐

ตรงตามหัวขอธรรมตาง ๆ มากมาย หนังสือนี้คงไมมีเนือ้ ที่เพียงพอที่จะเขียนบรรยายได
หมด
เมื่อครั้งทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงพอ ประสบอุบตั ิเหตุชดใชกรรม จนกระทั่งคอหักพับ
ได หนังศีรษะเปด เมื่อ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ แตยังสติดีอยู พระเดชพระคุณหลวงพอ
อธิษฐานวา “หากขาพเจายังใชหนี้มนุษยไมหมด ขอใหขาพเจาฟนคืนชีวิตขึ้นมา เพื่อชดใช
หนี้กรรมใหหมดไปในชาตินี้ แลวขาพเจาจะไมขอมาเกิดอีก” ดวยแรงอธิษฐาน บนพื้นฐาน
ของพระสงฆผูมีศีลาจารวัตรอันงดงามที่เพียรปฏิบัติมาตลอดกวา ๒๐ พรรษา ทําใหพระเดช
พระคุณหลวงพอฟน ขึ้นมาเปนที่อัศจรรย หนึ่งเดียวในโลก ที่คอหักแลวไมพิการ ไมตาย จาก
คําอธิษฐานนั้น มีเรื่องชวนใหติดตามคือ
ก. ชดใชหนี้กรรมใหหมดไปในชาตินี้
ข. จะไมขอมาเกิดอีก
การชดใชกรรมของพระเดชพระคุณหลวงพอในชาตินี้ ดูชา งหนักหนาสาหัสสากรรจ
หลวงพอตองตรากตรํางานหนักมาก ทั้งในฐานะจาคณะจังหวัด รับผิดชอบสังฆมณฑลใน
จังหวัด ซึ่งหลวงพอมักจะนําปจจัยไปถวายวัดตาง ๆ เสมอ ในฐานะเจาอาวาส รับผิดชอบ
กิจการในวัดโดยเฉพาะภาระคาใชจาย คาอาหารเดือนละประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท คาไฟฟา
ประมาณเดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท ยังไมรวมคาใชจายที่ศูนยปฏิบัติธรรมเวฬุวัน จังหวัด
ขอนแกนอีกตางหาก ที่หลวงพอจะนําไปใหเสมอ ๆ ไหนยังคาใชจายจิปาถะ ทั้งจร และ
ประจําอื่น ๆ อีก แตหลวงพอก็ไมเคยบอกบุญเรี่ยไรใครเลย (เพราะการบอกบุญ เรีย่ ไร เปน
อาบัติโทษ) ในฐานะพระสงฆ สาวกของพระพุทธเจา มีภาระตองอบรมสัง่ สอนประชาชน และ
แกไขปญหาของญาติโยม เพราะทุกชีวิตลวนมีแตความทุกข พระพุทธศาสนา เปน ศาสนา
เดียวในโลกที่มีวิชาแกทกุ ข คือ กรรมฐาน ปญหาของคนที่มาวัด ที่หลวงพอจําแนกไว มี ๕
เรื่อง
๑. ครอบครัวไมมีความสุข
๒. ผิดหวังในชีวิต
๓. ลูกไมเรียนหนังสือ
...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๑๑

๔. เศรษฐกิจไมพอปากพอทอง
๕. มีแลวไมพอยังตะเกียกตะกายไปยากจน
ในแตละวัน แตละคืน พระเดชพระคุณหลวงพอพักผานนอยมาก บางคืนไมไดหลับ
นอนเลย เรื่องอาหารก็เชนเดียวกัน บางวันก็ครบทั้งเชา และ เพล บางวันก็ไมครบ บางวันก็
ไมไดฉันเลย และ ในความเปนจริง แมวาจะฉันครบทุกมือ้ แตก็เพียงไมกี่คํา ทานที่เคยทาน
อาหารจากสํารับของหลวงพอจะรูดี และ ทานที่เคยเห็นเวลาหลวงพอฉันเพลที่หอฉัน หรือ ที่
ศาลา หลวงพอจะฉันนอยมาก หรือ ไมฉันเลย แตหลวงพอก็ทรงสังขารอยูไดเปนปกติ ใน
สมัยที่วัดยังไมเจริญ โบสถหลังเกายังอยู หลวงพอจะเขาสมาบัติในโบสถ ๗ วัน และ อีกครั้ง
ที่กุฏิอีก ๗ วัน (ผูเขียนไมกลาเรียนถามวา เปนผลสมาบัติ หรือ นิโรธสมาบัติ และ เชื่อวา
หลวงพอจะไมพูดอะไร และ ปฏิบัตทิ ี่ไหนกอนหลัง เพราะเปนเรื่องไกลตัวอยางเรา ๆ ทาน
ๆ) วากันวานับแตนั้นมา หลวงพอจะฉัน และ พักผอนนอยมาก ปจจุบัน แมหลวงพอจะอายุ
๗๒ ป แลวก็ตาม ภารกิจของหลวงพอนับวันแตจะมากขึ้น พักผานนอยลง หรือ ไมได
พักผอนเลย และ ฉันนอยมาก หรือ ไมฉันเลย ราวกับวาทานเรงทําความเพียร เพื่อชดใช
กรรมแลวจะไมมาเกิดอีก ทําใหนึกถึงปจฉิมโอวาทกอนที่พระพุทธเจาของเราจะเสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน ความวา “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยัง
ประโยชนที่มุงหมายใหสําเร็จ ดวยความไมประมาทเถิด” ซึง่ หลวงพอก็ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
ความไมประมาทนี้ เปนหัวขอธรรมที่ยิ่งใหญ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพอในฐานะพระ
วิปสสนาจารยนํามาปฏิบัติแลวอยางยิ่งยวด เกิดปญญาภายในรูแจงเห็นจริง สั่งสอน
ประชาชนอยางสม่ําเสมอ หลวงพอจะเนนอยูตลอดเวลาวา “ใหมีสติ” ในหนังสือพจนานุกรม
พุทธศาสน ไดยกตัวอยางที่พระพุทธเจาทรงตรัสเรื่องความไมประมาทไวหลายสํานวน เชน
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอนเปนบุพนิมิตฉันใด
ความถึงพรอมดวย ความไมประมาท ก็เปนตัวนํา เปนบุพนิมิตแหงการเกิดของอารย
อัษฎางคิกมรรคแกภิกษุฉันนั้น”
“ธรรมเอก ที่มีอุปการะมาก เพื่อการเกิดแหงอัษฎางคิกมรรค ก็คอื ความถึงพรอม
ดวย ความไมประมาท”
...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๑๒

“ธรรมเอก อันจะทําใหยึดเอาประโยชนไวไดทั้ง ๒ อยาง คือ ทิฏฐมิกตั ถะ (ประโยชน
ปจจุบัน หรือ ประโยชนสามัญของชีวิต เชน ทรัพย ยศ กามสุข เปนตน) และ สัมปรายัตถะ
(ประโยชนเบื้องหนา หรือ ประโยชนขั้นสูงขึ้นไปทางจิตใจ หรือ คุณธรรม) ก็คอื ความไม
ประมาท” ฯลฯ
นอกจากนั้น
สิ่งที่เราเห็นไดชัดเจนอีกอยางหนึ่งในพระเดชพระคุณหลวงพอก็คอื
ความเด็ดเดี่ยว และ ความมุงมั่นในการทํางาน ดุจดังคําอธิษฐานจิตที่พวกเราไดยินหลวงพอ
พร่ําสอนอยูต ลอดเวลา ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสนกลาวไววา อธิษฐาน เปนหนึ่งในทศ
บารมี ที่พระพุทธเจาเคยบําเพ็ญเมื่อครั้งเสวยชาติเปน “พระเนมิราช” ความหมายของ
อธิษฐานคือ ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแหงการกระทําของตนไว
อยางแนนอน และ ดําเนินตามนั้นแนวแน
เราจะเห็นวา การอธิษฐานจิตของพระเดชพระคุณหลวงพอ เพือ่ ใหฟนคืนชีวิตมา
ชดใชกรรม นั้น หลวงพอไดปฏิบัตอิ ยางเด็ดเดี่ยวแนวแน ไมเคยปริปากบน ไมเคยปฏิเสธตอ
เจากรรมนายเวร แมทุกวันนี้จะมีใครก็ตามมาฉกฉวยผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ในทางที่
ไมถูกไมควร หลวงพอก็ไมเคยวาใหเสียใจหรือเสียหนา แตหลวงพอจะใชวิธีเทศนาสั่งสอน
ญาติโยม ซึง่ จะมีเสียงออกไปทั่วบริเวณวัด และ สอดแทรกเรื่องของผูนั้นใหเขารูสึกตัว หลวง
พอเคยปรารภวา “ใครทําอะไรเราก็รู แตเราไมตอ งการดาวาใครใหเปนกรรมผูกพันตอไปใน
ชาติหนา เราขอชดใชเขา เราจะไมมาเกิดอีกแลว แตถาไมมีกรรมตอกันมา เขาจะสราง
บาปกรรมเราก็ชวยเขาไมได”
หลวงพอเรงบําเพ็ญทานบารมีมาก
เพื่อเดินตามรอยพระบาทขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เมื่อครั้งเสวยชาติเปน “พระเวสสันดร” อันเปนชาติสดุ ทาย ทานจึงพูดอยู
เสมอวา “เรามีแตใหกับชวย เราไมอยากไดอะไรของใคร” และ หลวงพอก็ทําจริงเสมอตน
เสมอปลาย ดังนั้น ทานที่ตั้งใจมากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอ ซึ่งอาจจะเพิ่งมา
ครั้งแรก หรือ เคยมาแลวก็ตาม หรือ มีความจําเปนจะติดตอกับหลวงพอทางโทรศัพท หรือ
โทรสาร ก็ตาม พึงเขาใจในเมตตาธรรมของหลวงพอ และ เขาใจในอธิษฐานบารมีดังกลาว
แลวขางตน หากไมไดรับความสะดวก หรือ มีสิ่งขัดหูขัดตาบาง เพราะคนใกลชิดหลวงพอที่
...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๑๓

เราพบเห็นเสมอ ๆ ทั้งในวัด และ นอกวัดนั้น ไมไดมีความหมายอยางที่เราเขาใจ แตมีอยู ๒
นัย คือ
ก. ลูกศิษยที่ใกลชิด หมายถึง ลูกศิษยที่สวดมนตไหวพระเปนประจํา และ ปฏิบัติ
ธรรมสม่ําเสมอ
ข. ลูกศิษย หรือ ผูรับใชใกลชิด หมายถึง ผูที่มาทําหนาที่ตาง ๆ หรือ คอยรับใช
หลวงพอ และ กิจการในวัด
หลวงพอมักบอกวา “ในวัดมีทั้งดี และ ไมดี ใหเลือกมองแตสิ่งดี ๆ พระในวัดไมใชดี
ทุกองค คนในวัดไมไดดีทุกคน” เมือ่ ทานพบที่ไมดีก็พิจารณาดูขอ ข. และ คําปรารภของ
หลวงพอที่ยกมากลาวไวขางตน (“ใครทําอะไรเราก็รู....) จะไดจิตไมตก และ หวังเปนอยางยิ่ง
วาทานที่หางหายไปจะกลับมาใหม และ ถาทานพบคนดี มีมารยาท มีสัมมาคารวะ รูอ ะไร
ควรมิควร ฯลฯ ก็พิจาณาดูขอ ก. จะไดมีกําลังใจ
ทานพุทธศาสนิกชนที่นยิ มธรรมะทัวร ไปกราบไหวพระสุปฏิปนโน พระอริยบุคคล
หรือ ตามหาพระอรหันตในสถานที่ตาง ๆ อยากใหทานไดมากราบนมัสการพระเดชพระคุณ
หลวงพอบาง มาฟงธรรมทําสอนของหลวงพอบาง มาฟงหลวงพอแกปญ
 หาญาติโยมบาง สัก
ระยะหนึ่ง อยางเพิ่งเบื่อสิ่งแวดลอมเสียกอน แลวพิจารณาดวยปญญา และ เหตุผลตามความ
เปนจริง ทานจะไดอะไรดี ๆ กลับไป บางทีทานอาจไดพบสิง่ ที่ทานกําลังเสาะแสวงก็ได
อยางไรก็ตาม อยาลืมวา แมสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมชีพอยู พระพุทธองคก็
ไมเคยตรัสหรือชีว้ า สาวกองคนั้นสําเร็จ สาวกองคนี้เปนระดับนั้นระดับนี้ แตที่แน ๆ ก็คือ
พระสุปฏิปนโน หรือ พระอริยบุคคลจะมี ศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
และ มีศีลบริสุทธิ์ยิ่ง จะไมมีรูปเคารพอื่นใดอยางเด็ดขาด พระภิกษุณีแมจะตองรักษาศีล
มากกวาพระภิกษุสงฆ และ บวชมานานหลายสิบพรรษา ยังตองไหวพระสงฆที่เปนพระบวช
ใหม ขอฝากทานผูอานเอาไปพิจารณา
ทั้งหมดที่เขียนมา เปนเพียงสวนนอยนิดที่กลาวถึงปฏิปทา หรือ คุณวิเศษของพระ
เดชพระคุณหลวงพอ ยังมีขอธรรมอีกมากมายที่จะอธิบายสนับสนุนศีลาจารวัตรอันงดงาม
...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...

๑๔

ของหลวงพอ แตหลายหัวขอก็ยากเกินกวาสติปญญาของผูเขียนจะอธิบายได และถาหาก
ผูเขียนเปนผูใกลชิด ก็คงจะมีเรื่องราวอันนาสนใจ นาประทับใจมาถานทอดใหทานสาธุชนได
รับทราบมากกวานี้ อันจะเปนแนวทางชี้ใหเห็นวา พระสงฆสาวกของพระผูมพี ระภาคเจาที่
แทจริงเปนเชนไร คงจะชวยลดปญหาวิกฤติศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนไดบาง นาเสียดาย
ยิ่งไดฟงรายการทางคลื่นวิทยุ เอ เอ็ม ตอนดึก ๆ บางรายการแลว ยิ่งวังเวง และ นาเปนหวง
ทานศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งพุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ ฮินดู ฯลฯ ที่ศรัทธาในพระ
เดชพระคุณหลวงพอ ขอทุกทานจงภูมิใจ และ มั่นใจเกิดวา ทานไดพบพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาที่ดีองคหนึ่งแลว เปนทรัพยากรบุคคลที่ยังประโยชนใหกับชนทุกหมูเหลา
โดยไมมีขอจํากัด ทั้งเชือ้ ชาติ และ ศาสนา หนึ่งในโลกมนุษยนี้ ที่สมควรเคารพ ยกยอง ใน
คุณงามความดี อันบริสุทธิ์ ที่พระเดชพระคุณหลวงพอมีใหกับมวลมนุษยชาติอยางแทจริง
สมดังพระวรธรรมคติของสมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระองคประทาน
ใหแกพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ และ คณะศิษยวัดอัมพวัน เมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๔๒
เนื่องในวโรกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพอนําคณะศิษยเขาเฝาถวายพระพร
ครบรอบวันคลายวันประสูติของพระองคทจี่ ะเวียนมาถึงในวันที่ ๓ ตุลาคม ความตอนหนึ่งวา
“...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว จงภูมิใจในความมีบุญของพวกทาน ทั้ง
ที่ไดมาพบพระพุทธศาสนา และ ไดมาพบครูอาจารย ที่มีปญญา จึงเห็นคาสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา อัญเชิญมาสอนสั่งทานทั้งหลายใหไดรับความปกปกพิทักษรักษา ไมใหไป
ตกนรกทั้งเมื่อละโลกนี้ไปแลว และ ทั้งจะไมพบนรกในโลกนี้ดวย...”

...กาลเวลาไดพิสูจนหลวงพอจรัญของพวกทานแลว...
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