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ขาพเจานายชัยวัฒน เกตุปรีชาสวัสดิ์ เกิดที่อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ขณะนั้นยังไมมีอําเภอคายบางระจันแตอยาง
ใด ขาพเจาเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ขาพเจาหยุดเรียน ตอมาไดสมทบกับ
โรงเรียนเทศบาลเมือง (โรงเรียนวัดโพธิ์แกวนพคุณ) สอบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ได
คะแนน ๘๔% หลังจากครอบครัวขาพเจายายมาอยูที่ตลาดจังหวัดสิงหบุรี ขาพเจาจํา
ไดวาระหวางอยูที่รานคาของขาพเจา หลวงพอจรัญไดเดินผานหนารานของขาพเจา
และมักจะยิ้มใหในฐานะที่ขาพเจาเปนคนในทองที่และแสดงความรูจักและคุนเคยกัน
หลังจากนั้น ป พ.ศ. ๒๔๙๖ ขาพเจาไดเดินทางเขามาในกรุงเทพฯ เพื่อมาศึกษา
เพิ่มเติมในชั้น ม.๑ – ๓ และสอบผานชั้น ม.๓ ไดในป พ.ศ. ๒๔๙๗ ขาพเจาไดศึกษา
ตอชั้น ม.๔ – ๖ และสามารถสอบผานชั้น ม.๖ ได และในป พ.ศ. ๒๔๙๘ ขาพเจาได
ศึกษาตอชั้น ม.๗ – ๘ ซึ่งเปนหลักสูตรเดียวกันกับนักเรียนที่เรียนประจํา ปรากฏวา
สอบไดชั้น ม.๘ แผนกวิทยาศาสตร และไดคะแนนเยี่ยมในวิชาคณิตศาสตร คือ ได
๗๗% หลังจากนั้นไดเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะนิติศาสตรและ
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ใชเวลาเรียน ๔ ป ขาพเจาสําเร็จปริญญานิติศาสตร
บัณฑิต และปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต และตอจากนั้นอีกหนึ่งป
ขาพเจาสามารถสอบไลไดเนติปณฑิตของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา พอดีกับกรมอัยการเปดรับสมัครอัยการ ขาพเจาสามารถสอบเขาเปน
อัยการไดในป พ.ศ. ๒๕๐๓
ขาพเจาไดยายไปดํารงตําแหนงในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอางทอง และ
จังหวัดนครสวรรค และยายเขาสูกรมอัยการ ขณะประจําอยูที่จังหวัดอางทองนั้น
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ขาพเจาจําไดวา ในป พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๐๙ ขาพเจาไดไปนมัสการหลวงพอจรัญ ซึ่ง
ขาพเจามีความเคารพนับถือตลอดมา
จําไดวาครัง้ หนึ่งหลวงพอจรัญไดมอบพระ
เครื่องตามที่ขาพเจาไดขอหนึ่งองค ขาพเจาไดดูแลวรูสึกวาใหม ในขณะนั้นจาก
จังหวัดอางทองมาจังหวัดสิงหบุรีตองเดินทางโดยรถจักรยานยนต ผานคันคลองทาง
ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งยังไมไดลาดยาง คงมีเฉพาะดินลูกรัง และฝง
ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยายังไมมีถนนสายเอเซีย ขาพเจาคิดในใจวาหลวงพอให
พระใหม ทําไมจึงไมใหพระเกา ทันใดนั้นรถจักรยานยนตที่ขาพเจาไดขี่มาเสียหลักพุง
ตกลงไปชนกอมะขามเทศ สวนขาพเจาไดรวงลงจากรถในทากระโดดกบ ทําใหปากไป
กระแทกกับดินลูกรังถึงกับเลือดไหล
เมื่อหันไปดูทางฝงตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยา ไดเห็นวัดอัมพวันอยูฝงตรงขามพอดี ซึ่งเปนวัดที่หลวงพอจรัญเปนเจา
อาวาสอยู ขาพเจาจึงรูสึกเปนครั้งแรกวาหลวงพอนี่ “เฮี้ยน” นาดู
ระหวางที่ขาพเจารับราชการอยูที่กรมอัยการ หลังจากขาพเจายายจากอัยการ
จังหวัดประจําศาลแขวงนครสวรรค เขาไปเปนอัยการประจํากองที่ปรึกษาแลว ไดผาน
ตําแหนงที่สําคัญ ๆ กลาวคือ เลขานุการ ก.อ. อัยการพิเศษฝายอุทธรณ, อัยการ
พิเศษฝายคดีแพง, อัยกายพิเศษฝายคดีธนบุรี, และรองอัยการสูงสุด เมื่อเปลี่ยนเปน
สํานักงานอัยการสูงสุดแลว ขาพเจาไมเคยถูกยายไปประจําในสวนภูมิภาคอีก
เมื่อรับราชการอยูที่สวนกลางดังกลาวแลวนัน้
ขาพเจาไดทํางานจนสุด
ความสามารถ แมเย็นย่ําค่ํามืดก็พยายามทํางานใหดที ี่สุดอยู ณ ที่ทํางานกรมอัยการ
จนเวลา ๓-๔ ทุมแทบทุกวัน แตกลับเจอปญหาที่เพื่อนรวมงานกอขึ้น ขาพเจาจึงไป
หารือกับหลวงพอจรัญ หลวงพอจรัญแนนําวา “แพเปนพระ ชนะเปนมาร” มิให
โตตอบแตประการใด และหลวงพอไดบอกกับขาพเจาเกี่ยวกับพนักงานอัยการซึ่งเปน
ลูกมือของผูมีอํานาจประมาณ ๒ คน ที่พยายามจะแซงขึ้นหนาขาพเจา แตไมควรจะ
กลาวถึง ณ ที่นี้ เพราะวาเหตุการณที่เกิดขึ้นกับบุคคลทั้งสองเปนความจริงตามที่
หลวงพอพูดทุกประการ ทานใหขาพเจายึดถือปฏิบัติใหแกทางราชการอยางถูกตอง
เปนธรรมตลอดมา ขาพเจาจึงหาทางแกปญหาโดยขออนุญาตปลวงพอจรัญไปนั่ง
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วิปสสนาประมาณ ๕-๖ ครั้ง มีอยูครั้งหนึ่ง ขณะที่นั่งวิปสสนาอยู หางจากกุฏิทาน
ประมาณ ๒ เสน หลวงพอไดพูดผานทางเครื่องขยายเสียง เรียกเจาหนาที่ธนาคาร
ทหารไทยใหไปพบหลวงพอที่กุฏิโดยดวน มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายขึ้น ขาพเจาก็
คิดอยูในใจวา เรากําลังนั่งอยู สมาธิไมเสียหมดหรือ ทําไมหลวงพอไมเห็นถามเราบาง
เลย เรายศอะไร คนทีด่ ูแลเราเปนใคร อาหารการกินเปนอยางไร เสร็จแลวเลยคิดไปวา
เรื่องของพระเราไมควรคิดนาจะถูกตองกวา จึงทําใจใหนิ่งใหเขาสูภวังค ขณะนั้นกอง
เพลไดตีเสียงดังขึ้น ขาพเจาจึงลืมตาขึ้นเพื่อไปทานอาหารกลางวัน ระหวางที่ถือจาน
ขาวไดมีลูกศิษยวัดเขามากระซิบบอกวาหลวงพอใหไปพบ ขาพเจาจึงเขาไปพบหลวง
พอที่กุฏิ หลวงพอไดสอบถามตามที่ขาพเจาคิดวาทําไมไมถามขาพเจาบางดังกลาว
แลวทุกประการ จึงนาเชื่อวาหลวงพอนาจะรูวาลูกศิษยคนไหนคิดอยางไรโดยตลอด
เพราะทุกครั้งที่ขาพเจามานั่งวิปสสนา หลวงพอไมเคยเรียกขาพเจาไปพบแตอยางใด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาพเจาทราบจากเพื่อนที่เขาวิปสสนาดวยกันวา ผูนุงขาวหมขาว
หามไปที่กฏุ ิหลวงพอจรัญ เวนแตหลวงพอจะเรียกใหไปพบเอง
ในการนั่งวิปสสนานั้น ขาพเจาจะเอาดินสอพรอมกระดาษวางไวใกล ๆ ตัว
บางครั้งขาพเจามีปญหาอยู เมื่อคิดออกก็รีบจดไว บางครั้งคิดและจดไวไดถงึ ๑๑ ขอ
ขาพเจาไดมังกร ๒ หัว ซึ่งเปนโลหะหนักมากจากญาติที่จังหวัดอุบลราชธานี
นํามาให ปรึกษากับผูที่ขาพเจาเคารพนับถือแลว เห็นควรมอบใหหลวงพอจรัญ จึงนํา
ถวาย ปจจุบันยังคงประดิษฐานอยูที่หองรับแขก หลวงพอไดเขียนเรื่องดังกลาวไวใน
กฎแหงกรรม ธรรมปฏิบัติ พระภาวนาวิสุทธิคุณ เลม ๖ หนา ๘ ถึง ๙
สําหรับภรรยาของขาพเจาคือ แพทยหญิงจิรพร เกตุปรีชาสวัสดิ์ ครั้งหนึ่ง
เดินทางมาวัดอัมพวัน มีเพื่อนนั่งมาในรถดวย เพื่อนไดถามวา “อยากรวยไหม ถา
อยากรวยใหทองคาถานี้ โดยตั้งนโม ๓ จบ แลวทองคาถาไปมารวม ๓ จบ ครั้นรุงขึ้น
จึงใหใสบาตรพระสงฆ รวม ๙ รูป ก็จะสมความปรารถนา” เมื่อมาถึงที่วัดแลว หลวง
พอลงจากกุฏิแลวพูดวา คนจะร่ํารวยจะตองทํามาหากิน มัวไปทองแตคาถามันไมทํา
ใหรวยไดหรอก เพื่อนภรรยาของขาพเจาไดคุยเรื่องทองคาถาดังกลาวแลว ขณะอยูใน
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รถยนตซึ่งติดเครื่องปรับอากาศระหวางที่เดินทางเขาวัด หลวงพอยอมไมรูขอความที่
ไดพูดกันในรถ อนึ่งขณะนี้ภรรยาของขาพเจาไดสายสะพายสายที่ ๓ และไดยายไป
ดํารงตําแหนง ๑๐ วช. กรมการแพทย และภรรยาของขาพเจามีเวลารับราชการอีก ๖
ปเศษ จึงจะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ แพทยหญิงจิรพร ภรรยาขาพเจาเชื่อใน
คําแนะนําของหลวงพอ ขณะฟงจะจดและนําไปปฏิบัติเสมอมา ทุกเชาจะทอง
พุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อิติปโส กับ พาหุงมหากา พรอมกับเดินจงกรม
และนั่งสมาธิดวย
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ขาพเจาไดเกษียณอายุราชาการจากสํานัก
อัยการสูงสุดแลว ขาพเจาก็ไดมาทํางานอยูที่เนติบัณฑิตยสภา ในตําแหนงผูชวย
เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา
ซึ่งเปนพนักงานประจําที่มีตําแหนงระดับสูงสุดของ
พนักงานของเนติบัณฑิตยสภาเปนคนแรก สามารถอยูไดถึงระดับ ๑๑ และอยูไดถึง
อายุ ๗๐ ปบริบูรณจึงพนจากตําแหนง ในการสรางเนติบัณฑิตยสภาที่แขวงบาง
ระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ขาพเจาไดกําหนดรูปแบบสรางหองพระขึ้นในอาคารชั้น
๒ และไดนิมนตหลวงพอจรัญมาทําพิธีในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุก ๆ ป ซึ่งเปนวัน
คลายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ เหตุที่
นิมนตหลวงพอจรัญ
เนื่องจากเปนที่เคารพศรัทธาของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา
หลวงพอจรัญเปนเจาอาวาสวัดอัมพวัน ซึ่งปจจุบันไดรับแตตั้งใหดํารงตําแหนงเจา
คณะจังหวัดสิงหบุรี ไดรับปริญญาและรางวัลเกียรติคุณมากมายดังนี้
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ใบประกาศเกียรติคุณและโลเกียรติยศผูมีผลงานดีเดนดานสิ่งแวดลอม จาก
กรมสงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม
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โลเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะหดีเดน
เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในดานสงเสริมชักชวนประชาชนมาปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง
เข็มเกียรติคุณนักพัฒนาดีเดนแผนดินธรรมแผนดินทอง จากพลเองเปรม ติณสู
ลานนท อดีตนายกรัฐมนตรี
ประกาศเกียรติคุณพระราชทานในฐานสงเสริมวัฒนธรรมดีเดน จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากนี้หลวงพอจรัญยังไดตอบปญหาแกชาวตะวันตก เชน ศ.ดร.เจอรรัลด
แมกเคนนี หัวหนาภาควิชาศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยไรซ ประเทศสหรัฐอเมริกา,
ศ.ดร.เจม สจวตท ผูเชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยา, ศ.ดร.ไวโอเล็ต ลินเบค ชาวอเมริกัน
ผูเชี่ยวชาญสาขาปรัชญาและศาสนา ฯลฯ
ขาพเจาไดจัดสรางพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ ประทับยืน ทรงครุยเนติบัณฑิต
ขนาด ๙ นิ้ว และ ๑๘ นิ้ว และไดสรางเหรียญพระบรมรูปรัชกาลที่ ๙ ทําดวยทองคํา
๙๐% ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓.๕ ซ.ม. น้ําหนัก ๕๐ กรัม และขนาดเสนผาศูนยกลาง
๒.๖ ซ.ม. น้ําหนัก ๑๕ กรัม เงิน, คิวโปรนิกเกิล ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓ ซ.ม. และ
ทองแดง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓ ซ.ม. และ ๗ ซ.ม. ไดนิมนตหลวงพอจรัญทําพิธี
พุทธาภิเษกที่เนติบัณฑิตยสภาและไดทําที่วดั อัมพวันอีกหลายครั้ง เฉพาะเหรียญ
ทองคําหักตนทุนแลวออกจําหนายได ๖ ลานเศษ ยังเหลือเปนกําไรทั้งสิ้นอีกประมาณ
๙ ลานเศษ เงินที่เหลือไดนําไปสรางพระบรมราชนุสาวรีย รัชกาลที่ ๖ ขนาด ๒ เทา
ครึ่งของพระองคจริง ในลักษณะประทับยืนทรงครุยเนติบัณฑิต ประดิษฐานอยูหนา
อาคารเนติบัณฑิตยสภาเรียบรอยแลว
เย็นวันหนึ่งเมื่อขาพเจาขับรถไปโรงแรมดุสิตธานี เปนงานแตงงานของลูกเพื่อน
ขาพเจารูสึกวาขับรถไปไมตรงทาง คงจะมีอะไรเกิดขึ้นอยางแนนอน จึงตกลงใจไมไป
งาน พยายมที่จะขับรถกลับบาน พอถึงสี่แยกมักกะสัน ก็มีคนขับรถคันหนึ่งบังคับให
ขาพเจาจอดรถ โดยอางวา ขาพเจาขับรถชนรถของเขา เมื่อขาพเจาจอดรถขางทาง
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และบอกวาขาพเจาไมไดขับรถชนของเขาแตอยางใด คนนั้นบอกตํารวจที่มาอยูขางรถ
ของขาพเจาวา ขาพเจาไมสบาย ใหโทรศัพทบอกทางบานดวน ตํารวจจึงโทรศัพท
บอกไปที่บา น ภรรยาขาพเจาไปที่รถและไดนําตัวขาพเจาไปที่โรงพยาบาลพญาไท ๑
เมื่อเวลาประมาณ ๒ ทุม ขาพเจาก็คอย ๆ หมดความรูสึกไป ภริยาของขาพเจาได
โทรศัพทไปยังหลวงพอเพื่อปรึกษาวาควรจะทําอยางไร หลวงพอตอบวาแลวแตแพทย
แพทยบอกอยางไรใหทําตามที่แพทยสั่ง ภรรยาของขาพเจาไดบอกวา ขาพเจาพูดมา
หลายปแลววา หามผาตัดเปนอันขาด แมจะถึงแกความตายก็ยอม หลวงพอบอกวา
คืนนี้จะนั่งเพงสงพลังจิตมาชวย ถาเลือดในสมองออกก็ขอใหหยุดก็แลวกัน เหตุการณ
ผานไปจนวันรุงขึ้น ปรากฏวาเลือดในสมองที่ไหลไดหยุดไหล จึงไมตองทําการผาตัด
ภรรยาขาพเจาโทรศัพทไปหาหลวงพอตอนเชา ผูรับสายตอบวา เมื่อคืนหลวงพอนั่งแผ
เมตตาใหอัยการชัยวัฒนตลอดทั้งคืน ขณะนี้นอนหลับยังไมตื่น ภรรยาขาพเจากลาว
วาหลวงพอมีพระคุณตอครอบครัวมากมายหาที่เปรียบมิได เหตุเกิดครั้งนี้ขาพเจาได
ขับรถชนเสาไฟฟาจนหนารถยุบตองเสียคาซอม ๔ หมื่นบาทเศษ หากไมไดหลวงพอ
ชวยบอกเหตุตั้งจิตระวัง
ครอบครัวของขาพเจาก็คงแปรเปลี่ยนเปนอีกรูปหนึ่งไม
เหมือนดังที่เปนอยูทุกวันนี้
จากอุบัติเหตุที่เกิดกับขาพเจามาเปนเวลา ๒ ปเศษ จึงทําใหขาพเจาไม
สามารถลวงรูไดวาอดีตอัยการสูงสุดผูหนึ่งถูกอดีตพนักงานอัยการ ตําแหนงอธิบดี
ฟองเปนคดีอาญา โดยผูทไี่ ปเบิกความเปนพยานโจทกลวนแตเปนอัยการชั้นผูใหญ
ของสํานักอัยการสูงสุด ไมมใี ครบอกเรื่องนี้ใหขาพเจาทราบ ขาพเจาจึงไมรูเรื่อง
ดังกลาวมาตั้งแตตน ครั้นตอมาในชวงเชาของวันหนึ่ง ไดมีพนักงานเนติบัณฑิตยสภา
ผูหนึ่งนําหนังสือพิมพซึ่งลงขาวเกี่ยวกับอดีตอัยการสูงสุดมาใหขาพเจาอาน ขาพเจา
จึงเพิ่งทราบ ณ บัดนั้นเองวา อัยการสูงสุดผูนั้นไดถูกศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจําคุก
๖ ป ปรับ ๖๐,๐๐๐ บาท โทษจําคุกใหรอการลงโทษไว ในขอหากลั่นแกลงพนักงาน
อัยการผูนั้น
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จากเรื่องนี้ทําใหขาพเจานึกถึงคําพูดของหลวงพอจรัญที่วา อยาไปถือโทษโกรธ
เคืองเขาเลย ปลอยใหเปนไปตามกฎแหงกรรม ซึ่งเขาจะตองรับอยางไมมีทาง
หลีกเลี่ยงได จะทําใหจิตใจเราเศราหมองเสียเปลา ๆ เราควรเดินจงกรม นั่งสมาธิ แผ
เมตตาอุทิศสวนกุศลใหเขามาก ๆ จึงเปนมูลเหตุสําคัญใหขาพเจานั่งสมาธิตาม
คําแนะนําของหลวงพอจรัญ เพื่อแผเมตตาใหแกอดีตเพื่อนรวมงาน ขาพเจาไดถือ
ปฏิบัติตามคําสอนของหลวงพอจรัญดวยดีตลอดมา
นายชัยวัฒน เกตุปรีชาสวัสดิ์ ผูเขียน
นิติศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต, เนติบัณฑิต
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