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ผมเป น ลู ก ศิ ษ ย ห ลวงพ อ จรั ญ ๑๐ กว า ป ม าแล ว บ า นเดิ ม ผมอยู จั ง หวั ด
สมุทรสาคร และยายมาอยูกรุงเทพฯ ปจจุบันผมอายุ ๓๘ ป ตอนที่ผมยังเปนเด็ก ทาง
บานลําบากมาก พอมีคดีความ เรื่องที่ดินอยูหลายป แตแลวพอก็แพคดี หมดทั้งที่ดิน
หมดทั้งเงิน และสุดทายก็ไดเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ ไปแตตัวไมมีอะไรติดตัวเลย
ตอนที่อยูบานก็รับจางเขาทาสีบาน ทาเปนบางไมเปนบาง ทาไดไมเกงนัก หลัง ๆ ก็
เริ่มรับจางทาสีมากขึ้น คอย ๆ เก็บเงินทํางานไป พอมีเงินเก็บพอสมควรก็รับเหมาทาสี
เอง ทําอยางนี้อยูหลายป อยูมาวันหนึ่งเพื่อนบานผมเขาชวนไปวัดอัมพวัน และก็ไดไป
กราบหลวงพอที่บนศาลาสุธรรมภาวนา เห็นหลวงพอนั่งเทศน ผมยังไมเคยเห็นพระ
สอนผูคนอยางหลวงพอเลย ผมไปมาหลายวัดแลว พอเห็นเจาอาวาสมาก็นั่งไมเห็น
สอนอะไรเลย ผูคนก็นั่งกันเต็ม หลวงพอสอนดีมาก ใหสวดมนต ใหคติธรรม และสอน
การปฏิบัติธรรม ผูคนก็มากขึ้นดวยความศรัทธาในคําสั่งสอน
ผมนายสันติ รูจักหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๓๕ ชวงนั้นทํางานไมคอยมาก พอมาสวดมนตและปฏิบัติธรรมงานก็มากขึ้น ผม
มาฟงเทศนหลวงพอแลวปฏิบัติธรรมในป ๒๕๓๘ เปนครั้งแรก การทําความดีนี้ยาก
มากก็ พยายามทํา เวทนามันเกิ ด เราก็ พยายามกํา หนดปวดหนอ คอย ๆ ภาวนา
หายใจยาว ๆ ใหจิตอยูตรงที่ปวด ถาจิตดีกําหนดปวดจะหาย จิตจะเปนสมาธิ แลวจะ
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ไมปวด การกําหนดจิตตอนที่เราออกไปภาวนา ก็ใหเรากําหนดรูหนอที่ลิ้นป ใหจิตกับ
กายอยูดวยกัน แลวเราตองมีความอดทนสูง การทํางานที่วายากแลวยังสูกรรมฐาน
ไมไดเลย ถาเราสูได เราทําอะไรตองสําเร็จ ทําอะไรก็แลวแตเราตองชวยตัวเองดีที่สุด
ผมตองชวยตัวเองมาโดยตลอดถึงจะเอาดีได
ตอนป ๒๕๓๙ ผมก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดชวงปใหม หลวงพอเทศนปนี้เศรษฐกิจ
จะดีการงานก็มาก เปนอยางหลวงพอเทศนไว พอหลวงพอเทศนเสร็จก็สวดมนตใหทุก
ป พรอมแจกของขวัญให แลวปนี้เปนปพิเศษที่หลวงพอพรมน้ํามันใหทุกคน หลวงพอ
บอกใหรวย ผมยังจําไดดี ชวงนั้นผมเขากรรมฐานพอดี พอกลับบานไปรับงานเปน
อยางที่หลวงพอพูดไว วาจาของหลวงพอศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ งานมากจริง ๆ นาแปลกมาก
งานเดินเงินก็ตามมา ผมก็สวดมนตตามที่หลวงพอบอก มีปญหาเรื่องงานนอยมาก
ตอนที่ยังไมไปปฏิบัติธรรมงานก็สงยากมาก พอไดปฏิบัติธรรม ทุกอยางเปลี่ยนไป
การทํางานก็ทําดวยความมั่นใจ ป ๒๕๔๐ ผมก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพอ ทานก็จะ
เทศนทุกป พอปนี้ หลวงพอเทศนวามันจะสูญเศรษฐกิจ ทุกอยางจะไมดี ไฟก็จะไหม
เครื่องบินก็จะตก หลวงพอสอนไมใหประมาท วันที่หลวงพอเทศนมีการอัดเทปไว ผม
ยังมีอยู พอกลับ จากวัดผมมาบอกไมมีใครเชื่อ ตางบอกวาเปนไปไมไ ด อยู ตอมา
ธนาคารก็ลม ขาวยากหมากแพง ทุกอยางที่หลวงพอเทศนไว หลวงพอทานเห็นหนอ
ตลอดชวงนั้น
ผมมีงานทําตลอดแตไมมากนัก พอมีเวลาบางผมก็ขออนุญาตหลวงพอทาน
ทาสี โ บสถ วั ด อั ม พวั น ท า นก็ ใ ห ท า หลวงพ อ ท า นต อ นรั บ ดี ม าก อาหารกิ น อย า ง
สมบูรณ อะไรขาดทานก็ใหคนเอามาให พองานเสร็จหลวงพอใหพระเลี่ยมทองผม
พรอมพระรุนที่หลวงพอสรางไวหลายองค ผมไดดีเพราะหลวงพอคอยชวยแผเมตตา
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ตลอด เปนอยางที่หลวงพอพูดไวตอนป ๒๕๔๐ เพื่อนรวมงานเขาไมมีงานทํา ผมก็
ทํางานสงลูกคาเจาเดียว เพราะคนอื่นเขาไมไดเงิน แตของผมไดเงินนาแปลกมาก ผม
ก็ไปถามหลวงพอวา บริษัทนี้จะไปรอดไหม หลวงพอบอกวาไปรอด บริษัท ลิฟวิ่ง
แลนดดีเวลลอปเมนท จํากัด หลวงพอสอนวาบานไหนมีลูกดีคนเดียวไปรอดแน พอ
แมก็พึ่งได
ในป ๒๕๔๐ ผมรับเหมากอสรางบานเปนงานที่ใหญขึ้นและก็ทําไดดี เอาอิฐ
หิน ปูน ทราย เหล็ก มาทําเปนบาน ผมไมไดเรียนดานนี้มาแตอาศัยประสบการณและ
เอากรรมฐานเขาชวย การปฏิบัติธรรมตอนเราภาวนามันเกิดเวทนาตองกําหนดให
ละเอียด เอามาประยุกตในการทํางาน ใหเราทํางานละเอียด งานก็มีเขามามากมา
โดยไมไดขาด เวลาที่ผมไปกราบหลวงพอทานก็จะถามวา งานมากไหม ทานเปนหวง
ตลอดเวลา ผมก็ตอบวางานมากครับหลวงพอ คนเราหมั่นทําความดีเหมือนเกลือ
รักษาความเค็ม ทํางานดวยความตั้งใจจะตองสําเร็จ
บางครั้งไปกราบหลวงพอ จิตผมคิดวาอยากไดถุงใสเงิน ไมรูมากอนวาหลวง
พอทานมี ทานหยิบมาให ตอนนั้นงานที่รับอยูมีคนงานเปนรอยคน บริษัทที่รับงานมี
อยู ๒ บริษัท คือ บริษัท ท็อปไลฟ ลิพวิ่ง จํากัด ทํากันมา ๑๐ ปแลว อีกบริษัท คือ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ทุกวันนี้จิตคิดถึงหลวงพอตลอดไมเคยลืม
หลวงพอเคยสอนผมใหทํากรรมฐานสวดมนตกอนไปทํางาน ตอนเชาผมก็สวดมนต
กราบพระธรรมสิงหบุราจารยที่คอยชวยอยูตลอดเวลา
ขอใหทุกคนปฏิบัติธรรมสวดมนตทุกวัน ทุกอยางจะดีมีความสุข ตอนนี้ผมก็มี
บริษัทเปนของตัวเองแลว หลวงพอทานตั้งชื่อให บริษัท สันติวิริยะ จํากัด ผมมีลูก ๒
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คน ก็ตั้งใจเรียนดี ไปกราบหลวงพออยูเสมอ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ขอใหหลวงพอแข็งแรงสุขภาพดีตลอดไป...
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