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ขาพเจามองรางพระภิกษุซึ่งนั่งพับเพียบหลังตรงอยูบนตั่งตรงหนาดวย
ความรูสึกตื้นตันอยูในใจ น้ําตาซึมออกมาคลอตาทั้ง ๒ ขาง หลวงพอจรัญทาน
เมตตารับมาเปนองคบรรยายธรรมะในหัวขอ “สรางเกราะคุมใจ หองภัยยาเสพติด”
ใหกับกรมการทหารชาง ในโอกาสที่กรมการทหารชางจัดนิทรรศการตอตานยาเสพ
ติดโลก ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ ซึ่งเปนกิจกรรมในโครงการ “สรางเกราะคุมใจ ปอง
ภัยยาเสพติด” อันเปนชื่อเดียวกับหัวขอบรรยายนั่นเอง โดยมีขาพเจาเปนหัวหนา
โครงการ
นับวาเปนความกรุณาอยางหาที่เปรียบมิได
จากประวัติของแผนก
อนุศาสนาจารย กรมการทหารชาง พบวาหลวงพอเคยรับนิมนตมาบรรยายธรรมะที่
กรมการทหารชางครั้งหนึ่ง เมื่อป ๒๕๒๒ หลังจากที่ทานประสบอุบัติเหตุรถชนคอ
หักประมาณ ๑ ป ซึ่งในสมัยนั้น อนุศาสนาจารยที่เปนผูนิมนตมาคือ รอยเอก
เลื่อน สุนทรเศวต หลวงพอเลาวา คนมาฟงบรรยายและรับแจกเหรียญคอหักของ
หลวงพอเกือบหมื่น เรียกวาเคานเตอรที่นั่งแจกเหรียญพังเลยก็วาได มาในครั้งที่ ๒
คือ ครั้งนี้ หางจากครั้งแรก ๒๒ ป ซึ่งหลวงพอบอกวา “ถาไมใชวาสุณี ก็จะไมมา
เพราะไกลมาก” ขาพเจาไดแตซาบซึ้งในความกรุณาของหลวงพอเปนอยางยิ่ง วัน
นั้นหลวงพอไมสบายเลย เสียงไมมี และทราบจากลูกศิษยที่วัดวา หลวงพอทาน
อาพาธมากอนหนานี้แลว
แวบแรกที่ขาพเจาพบหลวงพอ ขาพเจาตกใจมาก เพราะองคทานซูบผอม
และเทาบวมจากการนั่งรถทางไกลหลายชั่วโมง ไมรูวา เปนบุญหรือบาปกันแน ที่
นิมนตหลวงพอมา ดูเหมือนเปนการทรมานครูบาอาจารยมากกวา แตหลวงพอ
รับปากลูกศิษยแลว หลวงพอไมอยากใหลูกศิษยผิดหวัง ทานจึงฝนสังขารมาโปรด
ชาวราชบุรีถึงที่ เมื่อนิมนตทานมาแลวขาพเจาถือโอกาสถวายอาหารเพลที่บานดวย
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เลย ซึ่งทานยังนําขนมเปยะอินทรบุรีมาฝากดวย ลูกศิษยของหลวงพอจะรูดีวาหลวง
พอไปที่ใดก็ตามทานจะมีของฝากติดไมติดมือไปดวยเสมอ
นับวาเปนบุญของ
ครอบครัวของขาพเจาเปนอยางมาก ตั้งแตขาพเจาไดมาปฏิบัติธรรม และหลวงพอ
รับเปนลูกศิษย ขาพเจามีแตสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตมากมายสําหรับเรื่องของสุขภาพ
ที่ปวยเปนมะเร็ง เปนผลจากกรรมของขาพเจาเอง แตถึงกระนั้นก็ยังไดบารมีแผ
เมตตาจากหลวงพอจึงทําใหหายได หลวงพอเปนครูบาอาจารยที่ดี มีความกตัญู
รูคุณ และมีความอดทนอดกลั้นเปนที่สุด เรื่องนี้ขาพเจาไดยินไดฟงหลวงพอเลา
ดวยตนเองบาง จากลูกศิษยลูกหาหลายๆ คนบางจากหนังสือที่ลูกศิษยเขียนถึง
หลวงพอบาง และที่สาํ คัญ ขาพเจาสัมผัสไดดวยตนเองก็มี หากสังเกตใหดีหลวงพอ
จะกลาวถึงครูบาอาจารย ดวยความเคารพบูชา ไมวาจะพูดถึงหลวงพอเดิม ซึ่งสอน
วิชาคชศาสตรใหหลวงพอจนสามารถนําไปใชประโยชน
ในชวงเดินธุดงคในปา
หลวงพอจง วัดหนาตาง ซึ่งหลวงพอไดเรียนวิชาหุงน้ํามันจากทาน หรือการแผ
เมตตาโดยใหคนเขียนชื่อนามสกุลลงในบาตร การใหพระซึ่งควรใหกับผูที่มีศรัทธาตอ
ครูบาอาจารย อยางแทจริงก็ไดจากหลวงพอสด เปนตน ความกตัญูตอครูบา
อาจารยของหลวงพอครั้งสําคัญ คือเมื่อครั้งที่พระพิมลธรรม(วัดมหาธาตุ) ถูก
กลาวหาจากรัฐบาลในสมัยนั้นวาเปนคอมมิวนิสต และบังคับใหทานสึกจากความ
เปนพระ ไดเคยมีตํารวจมาที่วัดอัมพวัน พบรูปพระพิมลธรรม ซึ่งหลวงพอนับถือเปน
อาจารยองคหนึ่งตั้งวางไว เขาบังคับใหปลดรูปลงมิฉะนั้น จะถือวาหลวงพอทําผิด
ดวย ซึ่งหลวงพอก็ไมยอมใหปลด แลวสุดทายเขาก็ทําอะไรไมได ในสวนของบุพการี
นั้น แมจะอยูในเพศบรรพชิต หลวงพอทานก็ไดดูแลคุณแมของทาน อยางดี
จนกระทั่งตายจากไปเมื่ออายุได ๑๐๑ ป นับเปนความกตัญูอยางสูงสุด แมแต
ในเหตุการณตางๆ ทานผานมาในชีวิตหลวงพอจะจดจําไดแมน และไมเคยลืมใครที่
มีบุญคุณกับทานเลย ขนาดที่ทานถูกพระและลูกศิษยที่วัดโตนด รุมทําราย และ
นายหมั่นชวยไว เวลาจะผานมานานแคไหนก็ตามทานไมเคยลืม เมื่อมีโอกาสก็ได
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ตอบแทนในรุนลูกของเขาจนได ในสวนของความอดทนอดกลั้นนั้น ขาพเจาเห็นดวย
ตาตนเองบอยๆ สวนมากจะเปนวันสําคัญของหลวงพอ เชน งานวันเกิด หรือวันป
ใหม ซึ่งหลวงพอจะแจกหนังสือหรือเหรียญใหลูกศิษย เวลาแจกแตละครั้งลูกศิษย
สวนใหญดูเหมือนจะรักหลวงพอนอยกวาความโลภของตนเอง เพราะเจาหนาที่เขาก็
ประกาศอยูปาวๆ วา ใหทุกคนลุกขึ้นยืนเปนแถว แลวเดินทยอยกันออกมารับ แลว
เขาจะเริ่มแจกจากคนที่มาหาที่นงั่ คอยในศาลาไปกอน เพื่อจะไดไมคับคั่ง ซึ่งก็
ยุติธรรมดีแลว เพราะคนพวกนี้เขารีบมากอน แลวมานั่งคอยในศาลาทนเมือ่ ย นั่ง
รอเปนเวลา ๕-๖ ชั่วโมง กวาจะไดรับแจก แตปรากฏวาคนภายนอกมักจะเดินเขา
มาดานหลังแลวตีแถวโอบดานขาง ลอมพวกที่นั่งรอในศาลาไว พอถึงเวลาแจกของก็
จะเริ่มพรูออกไปทั้ง ๒ ขาง แลวยืนออแนนกันอยูดานหนา บางครั้งแทบจะทําให
หลวงพอเปนลม เพราะไมมีอากาศหายใจ แตหลวงพอก็ทนนิ่งเฉยไมกลาวคําตําหนิ
ใครเลย ขาพเจาเห็นแลวสงสารหลวงพอเหลือเกิน สภาพเชนนี้ทําใหนึกถึงคําพูดที่
หลวงพอเทศนใหพวกเราฟงวา “ความขลังของอาจารย คือ ความคลั่งของลูกศิษย”
ก็เปนจริงเหมือนที่หลวงพอวานั่นแหละ คนที่ลุกฮือขึ้นไปเหลานัน้ เหมือนคนบาคลั่ง
ทําไมไมคิดวาหลวงพอทานเหนื่อยกวาพวกเราหลายเทานัก อายุทานก็มากแลว ใน
วันสําคัญตางๆ เหลานี้ ตั้งแตเชายันค่ํา (บางครั้งดึกดื่น โดยเฉพาะชวงปใหม จะ
ถึง ตี ๓ - ตี ๔) ทานไมเคยไดพัก ฉันเชาแลวลงมารับแจก ซึ่งวนเวียนกันมาวันละ
๒ รอบ (เชา – บาย) พอรับแขกกลับขึ้นไป ลูกศิษยก็จะมาปรึกษางานบาง มีแขก
ทางโทรศัพทบาง บางครั้งงานหนังสือหรืองานบริหาร ในฐานะเจาคณะจังหวัด และ
เจาอาวาสก็มีมากมาย ทําไมเคยทันเลย พอลงมาที่ศาลาก็ตองสวดมนตรใหพรลูก
ศิษยกับญาติโยมอีก เหนื่อยแสนสาหัส พอถึงเวลาแจกของทานควรจะไดเห็นลูก
ศิษยยิ้มแยมแจมใสเขามากราบทานและรับของไป กลับกลายเปนวาเห็นลูกศิษยวิ่ง
แยงกันเขามาไมเปนแถวเปนแนวอยางที่ควรจะเปนเลย หลวงพอทานจะสะเทือนใจ
แคไหน ทานอุตสาหอบรมสั่งสอนใหลูกศิษยเปนคนดี รูจักออนนอมถอมตน รูจัก
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เสียสละ ที่สําคัญทานชอบใหทุกคนมีสติ แลวเปนอยางไร ทุกคนที่ขาพเจาเห็น
เหมือนคนไรสติ ตองขออภัยหากทานคิดวาขาพเจามาตําหนิติเตียนวากลาว ความ
จริงก็คือเราเปนลูกศิษยหลวงพอเหมือนกัน ถาเรารักกันก็ตองเตือนกัน หลายคนที่
ขาพเจาสังเกตวาเขารองไหเนื่องจากวาเขารอนานกวาจะไดเขามากราบ และรับของ
จากหลวงพอ แตคิดในมุมกลับบางเถิดวา พวกเรามารอนานแคไหนก็ตาม เราก็ได
กินอิ่ม นั่งสบาย นอนสบาย อยากเหยียดแขงเหยียดขา ลุกเดินไปไหนก็ได ปวด
ทองเขาหองน้ําเมื่อไรก็ลุกไปเขาได แตหลวงพอนั้นตั้งแตขึ้นนั่งบนศาลาแลว ๘
ชั่วโมง ๑๐ ชั่วโมง หลวงพอไมเคยขยับ ไมเคยไดลุกเขาหองน้ําหรือเหยียดแขง
เหยียดขาเลย ทานจะนั่งพับเพียบอยูในทาเดิม ตลอดเวลาและทานก็ไมเคยแสดง
ความเบื่อหนายลูกศิษย หรือญาติโยมดวย พวกเราควรดูทานเปนตัวอยาง และทํา
ใหได อดทนไดไดเพียง ๑ ใน ๑๐๐ ของทานก็พอแลว บางครั้งลูกศิษยจะพูดอะไร
ทําอะไรใหหลวงพอเสียหายทานก็นิ่งเฉย จนบางคนเคยคิดวาหลวงพอใจดี นึกจะ
พูดแซวหลวงพออยางไรก็ได ถาทุกคนคิดสักนิดก็จะรูวาหลวงพอของเรานั้นทาน “รู”
ทุกอยาง อยาวาแตเราทําหรือพูดออกไปเลย แคเพียง “คิด” ทานก็รบั รูไดแลว ที่ไม
ตําหนิติเตียนใคร เพราะหลวงพอเปนพระดี มีเมตตา ทานใหอภัยในความไมรูของ
ลูกศิษยเสมอ แตเราจะเปน “ผูไมรู” อยูตลอดเวลาเชียวหรือ หลายคนมาฝกปฏิบัติ
ธรรมหลายครั้งแลว ตองใหไดประโยชน ตองเกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางที่ดีขึ้นบาง หลวงพอมีความมุงมั่นในการสั่งสอนศิษย ทานจะพูดย้ําซ้ําซากใน
เรื่องเดิมๆ บอยมาก จนมีบางคนมาพูดวา “หลวงพอพูดอะไรซ้ําๆ อยูเสมอ” คน
เหลานี้คิดบางไหมวา ขนาดหลวงพอพูดย้ําซ้ําซากในเรื่องเดิมๆ เชน สอนให พอ –
แม เปนตัวอยางที่ดี แกลูกสอนใหพอแมอยาทะเลาะกันใหลูกเห็น สอนใหใชสติใน
การแกปญหา ครอบครัว สอนใหสวดมนตร แผเมตตา นั่งกรรมฐาน ซึ่งหลวงพอ
สอนมาเปน ๑๐ - ๒๐ ป แลว แตทุกคน ก็ยังทําตามไมได ถาพูดแคครั้ง ๒ ครั้ง
จะมิยิ่งแยหรือ สําหรับขาพเจาเองนั้น ฟงหลวงพอทุกครั้ง หลวงพอก็พูดเหมือนเดิม
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แตขาพเจาจะไดขอคิดใหมๆ มาทุกครั้ง บางคนฟงครั้งแรกยังตีความไมเปน พอฟง
ไป หลายครั้งเขาก็เกิดความเขาใจมากขึ้น ทั้งนี้ก็ตองบอกวาแลวแตบารมีของแตละ
คนที่สรางมา
ขาพเจาเปนคนที่เรียกวาเชื่อมั่นในตนเองสูง การที่ใครจะชักจูงใหคลอย
ตามนั้นยากมาก คนที่รูจักและใกลชิดขาพเจาจะรูดี เมื่อแรกที่มาวัดและปฏิบัติก็พบ
และเห็นอะไรดวยตนเอง แตก็ไมเชื่อ ยิ่งตอนอานหนังสือกฎแหงกรรม ธรรมปฏิบัติ
ยิ่งมีความรูสึกวาเหลือเชื่อเขาไปใหญ เพราะทุกคนเหมือนจะพรรณนาถึงความวิเศษ
ของการปฏิบัติธรรม และคุณวิเศษของหลวงพอมากมาย ตอเมื่อไดปฏิบัตินานเขาได
รูไดเห็นอะไรมากขึ้น โดยเฉพาะพลังแหงความเมตตา และบารมีแหงความดีของ
หลวงพอ ถึงวันนี้ขาพเจาไมแปลกใจอีกแลว จะมีก็แตพยายามหาทางตอบแทนคุณ
ความดีของหลวงพอ และพระศาสนาเทานั้นเอง
หลวงพอเปนอาจารยที่รักและหวงลูกศิษยมาก ทานจะยกยองลูกศิษยเสมอ
เมื่อมีโอกาส (นั่นหมายถึงลูกศิษยดี หากเปนลูกศิษยไมดี ทานก็คงตองเอามาพูด
เพื่อไมใหเอาเยี่ยงอยาง) มาในระยะหลังๆ นี้ ขาพเจาสังเกตวาหลวงพอเหนื่อยมาก
บางครั้งดูทาทางทอถอยอยูลึกๆ แตหลวงพอก็ยังตอสูทั้งกับงานและความรวงโรย
ของสังขาร เพื่อเปนมิ่งขวัญกําลังใจใหกับลูกศิษยตอไป เมือ่ ครั้งที่หลวงพอมา
บรรยายพิเศษที่ราชบุรี ซึ่งทานขาบวมและเหนื่อยมากจนขาพเจาสังเกตเห็น และ
นํามาปรารภใหเพื่อนนายทหารคนหนึ่งฟงวา ขาพเจาคิดผิดหรือถูกันแนที่นิมนตครู
บาอาจารยใหมาลําบาก เขาตอบวา “หลวงพอเปรียบเสมือนเรือที่ใชงานมานานแลว
เราควรบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดี และเก็บไวชื่นชม หากนํามาใชงานไมนานก็จะ
ผุพังไมเหลือเลย” ขาพเจารองไหกับคําพูดนี้ จริงซินะ ถาหลวงพอยังอยูเปนมิ่งขวัญ
ใหพวกเราไหว เราก็ชื่อใจแลว ถาพวกเรารบกวนหลวงพอ นิมนตใหทานเดินทางไป
ทางโนนทีทางนี้นี้ที ทานไมมีเวลาไดพักผอน วันหนึ่งสังขารทานก็ทรุด ทําไมเราไม
มาหาและกราบทานที่นี่ ที่วัดอัมพวัน หรือหากมีภารกิจก็ขอใหมีเทาที่จําเปน ทาน
หลวงพอจรัญที่ขาพเจารูจัก
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จะไดอยูกับพวกเรานานๆ เลา ขาพเจาอยากจะบอกพวกเราวา ปนี้หลวงพอมีอายุ
๗๓ ยางเขาปที่ ๗๔ แลว ทาน ตรากตรํากับงานมามากมายนัก ลําพังกับแจกทุก
วัน ๆ ละ ๒ รอบ และขึ้นศาลาเพื่อใหกรรมฐาน หรือรับการลาจากคณะปฏิบัติธรรม
แตละคณะนั้นทานก็เหนื่อยเหลือเกินแลว
เราทุกคนที่เปนลูกศิษยควรรวมกันทํา
ความดี เรงสวดมนตรไหวพระ ปฏิบัติกรรมฐาน ตามที่หลวงพอสอน เพื่อมิใหหลวง
พอตองหวงใยพวกเรามากนัก ทุกวันนี้หลายคนยังทําตัวเปนภาระใหตองหวง เพราะ
มาหาหลวงพอเพื่อใหหลวงพอชวย โดยไมคิดจะชวยตัวเองเลย ในแตละคืนกวา
หลวงพอจะไดพักผอนก็ดึกมาก เทาที่รูทานจะสรงน้ําราว ๕ ทุมกวา จากนั้นนั่ง
เขียนหนังสือหรือรับโทรศัพทจากลูกศิษยที่มีปญหาโทรมาปรึกษา นอกจากนั้นยัง
ตองแผเมตตาใหกับลูกศิษยทุกคน สวนใหญหลวงพอจะพักราวตี ๒ ลวงไปแลว ซึ่ง
ถาเปนชวงเขาพรรษาก็จะตื่นมานําพระทําวัตรเชาในโบสถตอนตี ๓ ซึ่งแสดงวา
หลวงพอมีเวลาพักประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง เทานั้น ลองนึกดูวาคนที่อายุ ๒๐–๓๐ ป
ยังแยเลย แลวหลวงพออายุ ๗๔ ทานอยูไดอยางไร แมเราทุกคนคิดวาหลวงพอเกง
หลวงพอพิเศษกวาคนอื่น แตสังขารของหลวงพอก็ไมแตกตางจากพวกเราเลย ฉะนั้น
ทุกคนควรชวยหลวงพอดวยการเชื่อฟงคําสั่งสอนของหลวงพอ และประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนคนดี ใหทา นไดชื่นใจ จะไดมีกําลังใจสูตอไป ทุกวันนี้เหตุการณบานเมืองมี
แตปญหารุมเรา มากมาย บางอยางลามปามเขามาถึงศาสนาดวย หากเราไม
ชวยกันจรรโลงพระศาสนาไว วันหนึ่งวัดของเราก็ไมเหลือ หลวงพอก็จะไมอยูกับพวก
เรา แลวพวกเราจะทําอยางไร ขอฝากขอเขียนนี้ไวเตือนใจพวกเราทุกคน มิให
ประมาท จงเรงทําความดีเพื่อชดใชหนี้กรรมใหหมด อยาใหเหลือไปถึงชาติตอๆ ไป
เลย หลวงพอเตือนพวกเรามานานแลว
สุดทายนี้ลูกของอาราธนาบารมีแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และ
บารมีแหงคุณความดีที่หลวงพอบําเพ็ญมา ไดโปรดเปนปจจัยใหหลวงพอมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงมีอายุยืนยาว เพื่อเปนมิ่งขวัญของลูกศิษยตอไป
หลวงพอจรัญที่ขาพเจารูจัก
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