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โคลงโลกนิติ บทที่ ๑๙๖
ขาพเจาเปนขาราชการบํานาญ เกษียณอายุราชการตั้งแตป ๒๕๓๒ ตลอดอายุ
ราชการไมเคยถูกสอบสวนและไมเคยถูกลงโทษทางวินัย ไดรับพระราชทานเหรียญ
จักรพรรดิมาลา สรรเสริญความยั่งยืนในราชการ และเครื่องราชอิสริยาภรณตริตาภรณ
ชางเผือกเปนเกียรติสูงสุด รวมอายุราชการ ๓๙ ป
ระหว า งรั บ ราชการในฐานะเป น ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา ได ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ
ผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด ปฏิบัติงานในหนาที่เต็มตามความรูความสามารถ ไมเคย
กระทําการใดๆใหเปนที่หนักใจของผูบังคับบัญชา ในฐานะเปนผูนําและเปนหัวหนางาน
ก็ไดรับความรวมมือจากผูรวมงานเปนอยางดียิ่ง ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต
และถือคติวา เงินที่บริสุทธิ์สะอาดเทานั้นที่จะเลี้ยงลูกใหเปนคนดีและเฉลียวฉลาดได

(คน) อยางนี้ ก็มี (ดวย

1

หลังจากเกษียณอายุราชการ เห็นวายังมีสุขภาพ รางกายแข็งแรงดีอยู ประกอบ
กับความรูและประสบการณในชีวิตราชการ ก็นาจะนํามาประยุกตใชใหเปนประโยชน
ตอสังคมและประเทศชาติไดอยู ดีกวาที่จะปลอยใหชีวิตลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
จึงอาสาเขาทํางานตางๆดังนี้ คือ
๑ เปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
๒ เปนอาจารยพิเศษโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๓ เปนกรรมาธิการวิสามัญสภารางรัฐธรรมนูญ พศ ๒๕๔๐
๔ เปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอินทรบุรี
๕ เปนประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน
ขาพเจาไดยินคําวาพระพุทธเจาและพระพุทธศาสนามาตั้งแตจําความได รูเห็น
และเคยชินตอการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา โดยตามบิดามารดาไปทําบุญตักบาตรที่
วัด เขาไปเปนเด็กวัดปฏิบัติพระ จนกระทั่งไดอุปสมบทในพระพุทธศาสนา และ
ไดรับความสงบรมเย็นตามสมควรแกอัตภาพ
หลังจากเกษียณอายุราชการ ขาพเจาจําเปนตองกลับไปอยูที่บานเดิม คือบานเกิด
ที่มารดายกให เมื่อกลับไปอยูที่บานเดิม ขาพเจาแสดงความเปนมิตรกับ ทุกครอบครัว
และทุกคนที่เปนบานใกลเรือนเคียงอยางมี สัมมาคารวะ โดยเฉพาะผูมีอาวุโส แตใน
ที่สุดขาพเจาก็ตองประสบกับปญหาในชีวิตประจําวันที่ไมเคยคาดคิดมากอน และไมเคย
คิดเลยวาจะมีปญหาคนชนิดนี้อยูในโลกนี้ ขาพเจาขออภัยที่จะตองเรียกเขาวา สุดยอด
อันธพาล เขาพยายามขมเหงรังแก กลั่นแกลง ดูหมิ่นใสรายขาพเจาและครอบครัวมา
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อยางตอเนื่องยาวนาน เกือบจะเรียกไดวาเปนรายวันดวยซ้ํา ไมทราบวาเขาสรรหา
วิธีการตางๆเหลานั้นมาจากไหน
พฤติกรรมตางๆที่สุดยอดอันธพาลกระทําตอขาพเจาและครอบครัวมีมากมายหลาย
ประการ เชน พูดวาทางสาธารณะที่ใชเขาออกกันอยูหลายบานหลายครอบครัวนั้นเปน
ที่ดินของเขา เขาจะปดเสียเมื่อไรก็ได ครั้งหนึ่งเขาหักกิ่งไมประดับที่เขาปลูกไวในเขต
ทาง เพื่อแสดงใหคนอื่นเห็นวาทางสาธารณะนั้นเปนที่ดินของเขา นําไปแจงความยัง
สถานีตํารวจวา ขาพเจาตัดตนไมทําลายทรัพย
บอยครั้งที่ฝายสามีเดินเลาะเขตรั้วบานของขาพเจา สงเสียงกระแอมกระไอชวน
ทะเลาะ ทางฝายภรรยาก็สงเสียงจามอยางมีหางเสียงทาทายเยาะเยยเปนประจํา
บางครั้งนําขยะมาสุมไฟเพื่อใหควันไฟเขามารบกวนในบานของขาพเจา และพูด
วาเขาสุมไฟในบานของเขา ใครจะทําไม
หลาย ๆ ครั้งที่นําขยะที่มีผาอนามัยที่ใชแลวรวมอยูดวย มาทิ้งไวเกลื่อนกลาดที่
ปากตรอกทางเขาออกบานของขาพเจา บางทีก็นําหัวปลาเนาใสกะลามะพราวมาวางไวที่
ปากตรอกในลักษณะเดียวกัน
เฉยเมยปลอยใหตนมะขามทอดกิ่งปกคลุมหลังคาบานของขาพเจา ใบและฝก
มะขามร ว งหล น ลงบนหลั ง คา ในเวลาที่ ล มพั ด แรง ฝ ก มะขามเกราะร ว งลงกระทบ
หลังคาดังเหมือนเสียงจุดประทัด
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เลี้ยงสุนัขไว ๓๔ ตัว ปลอยใหสุนัขเขามาถายบาง คุยดินในแปลงตนไมบาง
คาบรองเทา ผาเช็ดเทา และ สิ่งอื่นๆ กอความรําคาญและความเสียหายเปนประจํา
ครั้งหนึ่งที่คอนขางจะรุนแรงและกักขฬะหยาบคาย ฝายสามีเงื้องาจอบวิ่งตรงมา
หมายจะทํารายรางกายขาพเจา ซึ่งรดน้ําตนไมอยู พรอมกับกลาววาจาที่ไมดีสําทับดวย
ขาพเจายืนดูอยูดวยอาการอันสงบ และไมไดคิดวาจะตอสูหรือปองกันตัวอยางไร
ทั้งสิ้น แตแลวเขาก็ลดจอบลงจากการเงือดเงื้อเมื่อเห็นอาการเชนนี้ ขาพเจาก็บอกกับ
เขาวา
เชิญเถอะครับ เชิญ ทําอะไรก็ได ตามสบาย ผม ไมตอสูอะไรคุณหรอก ปน
ผมก็ไมมี อาวุธอะไรผมก็ไมมีทั้งนั้นชั่วชีวิตนี้ผมไมเคยใชอาวุธอะไรทํารายใคร
แมแตสัตว ผมมีแตปากกาเทานั้นเปนเครื่องมือเลี้ยงชีวิตผม และแลวเขาก็เดินถอยหาง
ออกไป
พฤติกรรมของเขาทั้งสามีและภรรยาที่กอกวนความสงบสุขในบานของขาพเจายังมี
อีกมากมายสุดจะพรรณนา และกระทําซ้ําๆหมุนเวียนตอเนื่องตลอดป ซึ่งขาพเจาก็มิได
แสดงอาการโตตอบโกรธเคือง หรืออาฆาตจองเวรใดๆ เพียงแตใชความอดทนอดกลั้น
และขมใจไว โดยยึดมั่นใน พุทธธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาที่วา ธมฺมจารี สุขํ
เสติ ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข
แตเนื่องจากขาพเจาเปนปุถุชนคนธรรมดา ที่ยังมีกิเลสาสวะอยูในขันธสันดานอีก
มากมาย การปฏิบัติธรรม กรรมฐานยังมืดมน นั่งสมาธิเดินจงกรมก็ปฏิบัติไปตามที่ได
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ยินไดฟงและไดอานมาอยางสุมเดา ไมมีครูบาอาจารยสั่งสอนแนะนําวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ชัดเจนให เปนเหตุใหขาพเจาคิดแสวงหาครูบาอาจารยไวเปนที่เคารพสักการะ และเปน
หลักในการประพฤติปฏิบัติ ทําใหขาพเจาคิดถึงหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน เพราะทาน
เปนพระอริยสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และขาพเจามีความเคารพนับถือทานอยูหางๆ
ขาพเจาจึงนําดอกไมธูปเทียนแพเขาไปกราบมอบกายถวายชีวิต เปนลูกศิษยของหลวง
พอในวันเกิดของทานป ๒๕๔๑ ในวันนั้นขาพเจาเตรียมคําถามปญหาธรรมที่เปนความ
ขัดของในการปฏิบัติของขาพเจา เพื่อจะกราบเรียนใหทานชี้นําแนวทางการปฏิบัติและ
การแกปญหาให
เหมือนกับหลวงพอลวงรูสภาวะจิตของขาพเจา เมื่อถึงเวลาทานลงใหกรรมฐาน
และแสดงธรรม คําตอบตอปญหาของขาพเจาก็พรั่งพรูออกมาจากเนื้อหาธรรมเทศนา
ของหลวงพ อ ทุ ก ข อ จนถึ ง ขั้ น นิ พ พาน โดยที่ ข า พเจ า มิ ไ ด เ อ ย ปากถาม เป น ผลให
ขาพเจามีความแจมชัดในหัวขอธรรมและ การปฏิบัติธรรมมากขึ้น ดังเชนปญหาการ
ถูกกลั่นแกลง ขมเหงรังแกและดูหมิ่นจากเพื่อนบาน สุดยอดอันธพาล หลวงพอก็
สอนใหวางเฉยเสีย ไมตองโตตอบ เขาจะนินทา วารายอยางไรก็ใหนิ่งเสีย ไมตองรับ
เอามาเปนขอวิตกทุกขรอนแลวสิ่งชั่วที่เขานํามาใสรายปายสีใหเรานั้น จะกลับไปเปน
สมบัติเผาลนจิตใจของเขาเอง เหมือนกับที่มีผูหนึ่งผูใดนําสิ่งของมามอบใหเรา ถาเราไม
รับไว สิ่งของเหลานั้นก็ตองตกเปนของเขาเอง หลวงพอกําชับอีกวา เมื่อทําบุญกุศล
ใดๆ เชนบําเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เสร็จแลวใหแผเมตตาใหเขาดวย ขอ
หลังนี้รูสึกวาจะฝนใจทําไดยากสักหนอย แตนานๆไปก็สามารถทําได
ขาพเจาไมแนใจวาผลแหงเมตตาที่แผไปนั้น จะเปนความสําเร็จแกเขาหรือไม
แตที่แนๆคือจิตใจของเราสงบรมเย็นขึ้น และพฤติกรรมกาวราวรังแกของเขาก็คลี่คลาย
เบาบางลง
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คืนวันนั้นหลวงพอเมตตาสอนเรื่องการบําเพ็ญจิตภาวนาตามแนวทางสติปฏฐานสี่
คือวิธีปฏิบัติเบื้องตน ใหยึดแนวหลักสติเปนตัวสําคัญ ซึ่งมีอยู ๔ ขอ คือ
ขอที่ ๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน แปลวา พิจารณากายในกาย ดูรางกาย
สังขารของเราใหรูไวเปนเบื้องตน
ขอที่ ๒เวทนานุ ป ส สนาสติ ป ฏ ฐาน มี อ ยู ๓ ประการคื อ สุ ข เวทนา
ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา ไมสุขไมทุกข
ขอที่ ๓ จิ ต ตานุ ป ส สนาสติ ป ฏ ฐาน จิ ต เป น ธรรมชาติ ที่ คิ ด อ า นอารมณ รั บ รู
อารมณ เราตองรูที่เกิดของจิตอีกดวย
ขอที่ ๔ ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน สามารถแยกและพิจารณาจิตของเราได วา
คิดเปนกุศลหรืออกุศล
หลวงพออธิบายวา สติปฏฐานเปนทางสายเอกที่จะนําสัตวโลกไปสูความพนทุกข
ทางสายนี้เปนหนทางเดียวที่มีอยูในโลก และมีอยูเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทานั้น
เมื่อขาพเจาไดมอบกายถวายชีวิตเปนลูกศิษยของหลวงพอแลว ขาพเจาก็ไดเขา
ปฏิบัติธรรมในสํานักวัดอัมพวันตามกาลตามโอกาสเสมอมา โดยเฉพาะในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาของล น เกล า ฯทั้ ง สองพระองค วั น เกิ ด ของหลวงพ อ ๑๕
สิงหาคม และวันประสบอุบัติเหตุ๑๔ ตุลาคม มิไดขาด เมื่ออยูในบานตามปกติก็
ทําวัตรเชาเย็น สวดพระพุทธคุณเทาอายุบวก ๑ สวดคาถาชินบัญชร เดินจงกรม นั่ง
สมาธิ เปนกิจวัตร
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ผลแหงการปฏิบัติก็คือ ไดความสงบสุขรมเย็น ผูจองลางผลาญจองเวรจองกรรม
ขมเหงรังแกก็เบาบาง การกระทําลงไป สมกับพุทธภาษิต ที่วา
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ๐
ธรรมแล ยอมรักษาผูประพฤติธรรม
ปาเจราจริยา โหนฺติ คุณุตฺตรา นุสาสกา
ขาพเจาขอนอบนอมสักการบูชา พระคุณของพระเดชพระคุณ
พระธรรมสิงหบุราจารย หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม
ดวยความเคารพอยางสูง
ปฺญา วุฑฺฒิ กเรเตเต ทินฺโนวาเท นมามิหํ
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