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ผมชื่อรัตนะ รุงอรุณ เกิดวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ ที่โรงพยาบาลพระ
มงกุฏ เปนบุตรของนายราตรี รุงอรุณ กับ ร.ต.หญิงนิดนอย รุงอรุณ คุณพอของผม
เคยรับราชการทหารที่กรมขนสงทางบก ซึ่งตั้งอยูที่สะพานแดง บางซื่อ เปนชางซอม
เครื่อง และเปนหัวหนาวงดนตรีรุงอรุณ ทานถึงแกกรรมป ๒๕๓๒ รวมอายุได ๖๖ ป
สวนคุณแมรับราชการทหารที่กรมสรรพาวุธทหารบก เปนเจาหนาที่ธุรการ ดูแลดานที่
พักอาศัยของกําลังพลในกรมสรรพาวุธ ทานไดเปนตัวอยางที่ดีแกลูกหลาน คุณแม
มักจะไปวัดเพื่อสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น ในชวงเทศกาลเขาพรรษาตลอดมา ทานเปน
บุคคลที่มีจิตใจโอบออมอารี มีเมตตากับเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลาย คุณแมมีโรค
ประจําตัวหลายโรค ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และเสนเลือด
ในสมองตีบ แตทานก็ไมเคยบน ทั้งยังเลี้ยงดูผลใหเขาเรียนในโรงเรียนชางอากาศ
อํารุง โรงเรียนโยธินบูรณะ และจบ ปวช.ที่โรงเรียนชางกล ขส.ทบ. สอนผมใหรูจัก
บุญคุณ ความกตัญูกตเวที มีเมตตาตอผูอื่น ผมไดเขารับราชการทหารในป ๒๕๓๖
ในตําแหนงชางสรรพาวุธชั้น ๑ ที่กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีหนาที่ซอมเครื่องและ
ผลิตกระสุน ในชีวิตของผมมีเรื่องราวมากมายที่อาจจะเปนอุทาหรณสําหรับผูที่ไดอาน
ในชีวิตวัยเด็กชวง ๗-๘ ขวบ ดวยความเปนเด็กซุกซน ชอบไปวิ่งเลนที่ริมบึง
เห็ นตั๊ก แตนก็วิ่ ง ไลจับ กันกั บ เพื่ อน ๆ แล ว นํ า มาหั ก ขา เพื่ อที่ จ ะไม ใ ห มั นบิ น หรื อ
กระโดดหนีไปไหนได แลวก็ปลอยมันไป ตอมาก็เลี้ยงปลากัด แลวชอบเอานิ้วไป
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กวนน้ํารอบ ๆ ตัวมันเพื่อจะใหมันมึนงง จะไดจับตัวมันเลนไดงาย ๆ เลนอยางนี้เปน
ประจํา จนกระทั่งวันหนึ่งปลากัดตัวนั้นก็ตายไป พอโดตขึ้นมาอายุได ๑๔ ป ไดเปน
นักฟุตบอลของโรงเรียน หลังซอมฟุตบอลในเวลาเย็นเสร็จแลวก็ขี่จักรยานเลนกับ
เพื่อน ไปเจอสุนัขตัวใหญตัวหนึ่ง มันวิ่งกระโจนเขามา ผมกลัววามันจะกัดเอาก็เลย
เตะมันไปที่ขาหลังอยางแรง ปรากฏวาทําใหมันขาหักและมันก็เดินหนีไป ตอมาอีก ๒
อาทิตยก็มีคนบอกผมวามันตายแลว ผมเสียใจมากกับการกระทําครั้งนั้น แตไมรูจะทํา
อยางไร ก็ไดแตขออโหสิกรรมจากสุนัขตัวนั้น
เมื่อเวลาผานไป ก็เริ่มพบกับเหตุการณที่เปนผลจากการที่เคยสรางเวรกรรมไว
เหมือนกับจะวนกลับมาใหเห็นผลบางแลว ป ๒๕๓๗ ผมไดซื้อรถมอเตอรไซคมาขี่
ตอมาไมนานนักก็เริ่มเกิดอุบัติเหตุ ไดชนกับรถยนตบาง รถหกลอบาง รถเมลบาง ทํา
ใหตองเสียเงินซอมรถและเสียเงินรักษาตัวเอง ซึ่งเปนผลใหขอเทาพลิก เอ็นขอเทา
บาดเจ็บเปนแผลถลอก นิ้วหักบาง และมาหนักสุดในวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๓๙ รถไดลม
และลื่นไถลไกลประมาณ ๕๐ เมตร เปนผลใหสะโพกขางขวาหัก และเสนเอ็นบริเวณ
สะโพกขาดเปนแผลลึก และตามขอมือขอเขาเปนแผล ซึ่งเจ็บปวดทรมานมาก เขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลบางโพ ๓ วัน และยายมาโรงพยาบาลพระมงกุฏ ในวันที่ ๗
พ.ค. ๒๕๓๙ เพื่อใสเหล็กตรงสะโพก และใชลวดเย็บตรงที่เอ็นขาด ตอนนั้นคิดอยาง
เดียววาอยากตาย เพราะคิดวาเดินไมเหมือนเดิมอีกแลว นึกถึงผลกรรมที่เคยเตะสุนัข
ตัวนั้น จึงทําใหคิดวาเขามาเอาคืนแลว แตยังยั้งคิดวาถาผมตายไป แมของผมจะอยู
อยางไร จึงสูความเจ็บปวดนั้น พอตกกลางคืนวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๓๙ ประมาณตี ๔
ผมรู สึ ก เหมื อ นกํ า ลั ง ครึ่ ง หลั บ ครึ่ ง ตื่ น เห็ น มี ช ายร า งใหญ ผิ ว ดํ า ผมหยิ ก ตาโต มี
นัยนตาสีแดง นุงโจงกระเบนไมใสเสื้อ ถือกระบองยาว มายืนมองผมอยูปลายเตียง
ผมก็บอกวา “ชวยดวย ๆ ผมเจ็บเหลือเกิน ชวยผมดวย” พอตกใจตื่นก็ไมเห็นอะไร
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จึ ง เล า เรื่ อ งนี้ ใ ห คุ ณ แม ฟ ง คุ ณ แม บ อกให ไ ปกราบท า นท า วหิ รั ญ พนาสู ร ที่
โรงพยาบาลพระมงกุฏนั่นเอง ตอนนั้นผมก็ไดอธิษฐานวาจะบวช ๑ พรรษา และไม
ทานเนื้อวัวตลอดชีวิต เพื่ออุทิศใหคุณพอ คุณแม ผูมีพระคุณทุกทาน และเจากรรม
นายเวร จนกระทั่งกลับมาเดินไดอีกครั้ง และบรรพชาเปนพระภิกษุในเดือนกรกฎาคม
๒๕๔๐ พอครบ ๑ พรรษาตามที่ตั้งใจไวก็กลับมารับราชการตอ และไดมีผูใหญทาน
หนึ่งที่กรมสรรพาวุธไดชวนมาปฏิบัติกรรมฐานของกองทัพบก ในป ๒๕๔๑ ผลัดที่
๒ ที่วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี จึงไดเขามารับพระกรรมฐานจากพระธรรมสิงหบุราจารย
ซึ่งตอนนั้นมีคุณแมยุพินและคุณพอวิงชวยสอนและดูแลใหคําแนะนํา ผมก็ไดตั้งใจ
ปฏิบัติอยางเครงครัด
พอถึงวันที่ ๔ ของการปฏิบัติ ปรากฏวาการนั่งและการเดินในชวงนั้นทรมาน
มาก ปวดรางกายไปทั้งตัว เหมือนจะโดนแยกรางกายออกจากกันใหได โดยตอนเดิน
ก็ปวดเหล็กที่สะโพกมาก และหัวไหลก็ปวดราวสุดจะทน แตคิดวาตองทนใหได พอ
ครบ ๑ ชั่วโมงก็หมดเวลาเดิน คุณแมยุพินบอกใหนั่งตอไป และพอนั่งไดก็รูสึกวา
อาการปวดตามสวนตาง ๆ นอยลง แตพอเวลาผานไปถึงประมาณนาทีที่ ๔๐ ของการ
นั่ง ปรากฏวารางกายทอนลางตั้งแตเอวลงไปถึงขารูสึกเจ็บปวดมากจนตองกัดฟน แต
ในตอนนั้นตัดสินใจวาจะไมขยับตัวแนนอน ถาจะตายก็ใหตายตรงนั้น คิดอยางเดียว
วาเมรุก็อยูใกล ๆ ไมตองไปไกลนัก จึงตัดใจจากความเจ็บปวด แลวไดภาวนายุหนอ
พองหนอ และเวลาผานไปถึงนาทีที่ ๕๐ ของการนั่ง ผมไดเห็นสุนัขตัวใหญตัวหนึ่ง
มาปรากฏอยูตรงหนา เหมือนมายืนดูเราปฏิบัติ ตอนนั้นนึกขึ้นมาไดคลับคลายคลับ
คลาวา เปนสุนัขตัวนั้นที่ผมเคยเตะจนขามันหัก ผมจึงตั้งจิตและขออุทิศบุญที่ผมไดสั่ง
สมมา และบุญที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานครั้งนี้ จงสําเร็จแกสุนัขตัวนั้นดวย และ
ขออโหสิกรรมที่ไดเคยลวงเกินกันไว อีกไมถึงอึดใจทุกอยางก็สวางนวลตาไปหมด
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และภาพสุนัขตัวนั้นก็ไดหายไป รูสึกอิ่มใจและคิดวาดีนะที่เรากลาอดทน ยอมตาย
ถวายตัวกับพระกรรมฐานจริง ๆ สักครูก็หมดเวลานั่ง รูสึกหมดเรี่ยวแรง
และหลังจากนั้นก็ถึงวันเดินทางกลับกรุงเทพฯ ผมคิดในใจวาตราบเทาที่ยังมี
ชีวิตอยูบนโลกใบนี้ ขอปฏิญาณวาจะปฏิบัติในพรรษารวมกับกองทัพบกที่วัดอัมพวัน
ตลอดชีวิต พอกลับมาทํางานไดไมถึงเดือน วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๔๑ เกิดเรื่องกับผม
อีกครั้ง ผมไดรับคําสั่งใหทํากิจกรรม ๕ ส. ขณะกําลังจัดเก็บสายไฟที่ไมเปนระเบียบ
ที่ใตโตะขนาดใหญตัวหนึ่ง โดยใชเทปกาวพันสายไฟ พอทําถึงตําแหนงที่สายไฟรั่ว
อยู กระแสไฟ๔๔๐ โวลต ไดไหลเขาสูนิ้วชี้ขางขวา ทําใหชาไปทั้งตัว หูอื้อ หายใจ
ไม อ อก ลิ้ น แข็ ง ตอนนั้ น รู แ ล ว ว า ถู ก ไฟดู ด มี อ าการเจ็ บ ปวดทรมานมาก แต นึ ก
รวบรวมสติและคิดวาถาเราไมรอดหรือตองตาย คุณแมของผมจะอยูอยางไร จึงนึกถึง
พอปูกรมชางแสงและหลวงพอจรัญใหชวยผมดวย
สิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้น ผมรองออกมาดังมากวา “ชวยดวย ๆ” เสร็จแลวผมนึกถึง
อารมณกรรมฐานที่ไดนั่งตอน ๑ ชั่วโมงนั้น มาอยูในอารมณ ปรากฏวาชวยได ทุก
อยางสวางหมดเลย เห็นแตใยบาง ๆ ลอยอยูเทานั้น ตอนนั้นผมไปไหนไมรู ไมเห็น
ทาง เห็นแตแสงระยิบระยับ สักครูผมรูสึกเหมือนโดนดึงอยางแรงและไดไอออกมา
๒-๓ ครั้ง ผมคอย ๆ ลืมตา เห็นคนมุงผมเต็มเลย แลวก็ไดยินเสียงคนพูดวา “ไมตาย
แลว ฟนแลว” ผมถูกนําตัวสงโรงพยาบาลพระมงกฎอีกครั้ง รักษาตัวอยูครึ่งวันก็ได
กลับมาเจอกับคุณแม แมก็ดีใจวาลูกยังมีชีวิตอยู
พอป ๒๕๔๒ ผมไดเขาปฏิบัติรวมกับกองทัพบกอีกเปนครั้งที่ ๒ ในผลัดที่ ๑
และไดเลาเรื่องราวใหคุณแมยุพินฟง คุณแมยุพินบอกวา “ลูกเอย ถาลูกไมมาตั้งแตป
ที่แลว ลูกอาจจะเปนขี้เถาไปแลว” ซึ่งการมาปฏิบัติกรรมฐานเหมือนการมาฝกกายฝก
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จิต ใหกลับไปตอสูกับเหตุการณตาง ๆ ซึ่งถาเจากรรมนายเวรมาเอาคืนแลว เราจะ
ตอรองก็ไมได ขอผอนผันก็ไมได คิดวาตั้งแตนี้เปนตนไป จะปฏิบัติใหดีเสมอ
ขอนอมถวายบุญกุศลทั้งหมดแดหลวงพอจรัญ และขออํานาจคุณพระศรีรัตน
ไตรไดโปรดปกปกรักษาหลวงพอจรัญ ใหมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย แคลว
คลาดจากภยันตรายทั้งปวง อยูเปนรมโพธิ์รมไทรของประชาชนชาวไทยตราบนานเทา
นานเทอญ
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