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ความเปนมา
ขาพเจารูจ ักวัดอัมพวันครั้งแรกเมื่อป ๒๕๒๖ เนื่องจากวิทยาลัยสงมาเขารวมอบรม
ปฏิบัติธรรมในโครงการ “สัปดาหแหงการปฏิบัติธรรมสําหรับขาราชการ” ระหวางวันที่ ๑๙๒๕ มิถุนายน ทานเจาของโครงการคือ พระเดชพระคุณหลวงพอพระครูภาวนาวิสุทธิ์ (สมณ
ศักดิ์ในปจจุบันเปนทานเจาคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ)
นับเปนโอกาสอันดีที่ขาพเจาไดมาเรียนรูวิธีปฏิบัติธรรมอยางเปนแบบแผน มีครูอาจารย
ควบคุม ซึ่งดีกวาอานจากตําราแลวปฏิบัติเองดังที่ขาพเจาเคยทํา ผูเขาอบรมในเวลานั้นมีเพียง
๑๓ คน ทัง้ ที่หลวงพอทานมีหนังสือเชิญชวนไปยังหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะสมัยนั้นคนยังไมเห็นคุณคาของการปฏิบตั ิธรรม
ตลอดเวลา ๗ วัน ที่พวกเราอยูที่วัด หลวงพอทานเมตตาสอนดวยตนเองทั้งกลางวันและ
กลางคืน โดยมีคุณแมยุพิน บําเรอจิต เปนผูช วย ขาพเจาปฏิบัตไิ ดพอสมควร ที่ไมสามารถ
ปฏิบัตไิ ดอยางเต็มที่เพราะมีความกังวลหวงลูกชายซึ่งขณะนัน้ อายุเพิ่งจะ ๔ เดือนเศษ แต
ขาพเจาก็อยูปฏิบัติจนครบกําหนด และนั่นเปนนิมิตอันดีสําหรับขาพเจา เพราะหลังจากนั้นชีวติ
ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะอํานาจแหงรสพระธรรมและความเมตตาของพระ
เดชพระคุณหลวงพอนั่นเอง
ในเดือนตุลาคมปเดียวกัน ขาพเจาก็ไดเขาปฏิบัติธรรมที่วทิ ยาลัยครูเชียงใหม ตามคํา
ชวนเชิญของอาจารยผองพรรณ ปณฑรานนท ผูเปนเจาของโครงการ โดยมีคุณแม ดร.สิริ กริน
ชัย เปนผูใหการอบรม พระเดชพระคุณหลวงพอก็ไดมาแสดงธรรมใหผปู ฏิบัติฟง และขาพเจาก็
ไดถือโอกาสกราบเรียนถามขอสงสัยบางประการ เกี่ยวกับเรื่องลูกชายของขาพเจา โดยให
เหตุผลวาทีต่ องกราบเรียนถามเพราะเปนเรื่องที่ไมเหมือนคนอื่น หลวงพอไมตอบคําถาม แตได
พูดวา “จะใหเหมือนคนอื่นไดยังไงละจะ ก็สจุ ิตรามีคนเดียวในประเทศไทย” ตอนนั้นขาพเจารูสกึ
งวยงงสงสัย ไมเขาใจวาหลวงพอหมายความวาอยางไร แตบดั นี้ขาพเจาคิดวาเขาใจแลว (แตจะ
ถูกหรือผิดเปนอีกเรื่องหนึ่ง)
เมื่อขาพเจาเปนศิษยหลวงพอวัดอัมพวัน

๑

ที่วาชีวิตของขาพเจาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือ นับตั้งแตขาพเจาเปน
ศิษยหลวงพอวัดอัมพวันแลว หนาทีก่ ารงานก็ดขี ึ้น ๆ ตามลําดับ ขาพเจาไมเคยคิดที่จะเขียน
ตํารามากอนเลย ก็ไดเกิดความคิดที่จะเขียน และก็ไดเขียนตําราศาสนาเปรียบเทียบขึน้
(ขณะนี้พิมพครั้งที่ ๓) กับ จริยศึกษา อีกเลมหนึ่ง สงขอตําแหนงทางวิชาการ ทําใหไดกระโดด
จากซี ๔ เปนซี ๖ คือไดเปนซี ๕ อยูสองวัน พอไดตําแหนง “ผูช วยศาตราจารย” ทานก็ปรับให
เปนซี ๖
นอกจากจะเขามาปฏิบตั ธิ รรมที่วัดอัมพวันหลายหนหลายครั้งเปนการสวนตัวแลว
ขาพเจายังไดจัดโครงการนํานักศึกษาวิทยาลัยครูธนบุรีมาปฏิบตั ิธรรมหลายรุน หลายครั้งและก็
ไดฟงธรรมบรรยายจากหลวงพออยูเสมอ ๆ จนบางเรื่อง (ที่เกี่ยวกับกฎแหงกรรม) จําไดขึ้นใจ
ทีเดียว
ตอมาในป ๒๕๓๐ ขาพเจาก็สอบเขาเรียนปริญญาเอก สาขาปรัชญา ทีค่ ณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสอบเขาไดที่หนึ่งของรุนหนึ่ง ซึ่งมีผูสอบทัง้ สิ้น ๕๐ คน แตสอบได
เพียง ๓ คน ทั้งที่เขาตองการับ ๕ คน ขาพเจาเปนคนเรียนไมเกง แตทสี่ อบเขาไดทหี่ นึ่ง เพื่อน
ๆ ลงความเห็นวา “เพราะเปนลูกศิษยหลวงพอวัดอัมพวัน” ซึ่งขาพเจาก็ไมคัดคาน ในเทอม
แรก ขาพเจาเรียนไดสองสัปดาหก็ขอลาปวย ผาตัดตาซึง่ เปนตอเนื้อ (เคยผาตัดครั้งหนึ่งแลว แต
ไดงอกขึ้นอีกภายในเวลาไมกี่เดือน) ทําใหตองพักการเรียน พอเปดภาคเรียนที่สองก็เขาไปเรียน
แตรูสึกไมถกู โฉลกกับเนื้อหาวิชา เพราะเขาไปเนนแตปรัชญาตะวันตกที่ขาพเจามองวาเปนเรือ่ ง
เพอฝน ไมสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได เฉพาะอยางยิ่งพวกนักปรัชญาผูเ ปนเจาของ
ลัทธิคําสอนเหลานั้นก็เปลี่ยนแนวคิดอยูตลอดเวลาจนผูเรียนตามไมทนั (เพราะคําสอนเหลานั้น
ไมเปนสัจธรรมเหมือนคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ซึ่งไมเคยเปลี่ยนแปลง)
ขาพเจารูสึกเบื่อและเรียนไมรูเรื่อง เพราะ “รับไมได” ยิ่งคิดไปวาตัวเองอาจจะตองกลายเปนคน
บา ๆ บอ ๆ อยางพวกนักปรัชญาผูม ีชื่อเสียงเหลานั้น ก็ยิ่งไมอยากเรียน แลวก็เลยสอบตก โดย
รีไทรสมความปรารถนา (ก็เสียใจอยูเหมือนกันตรงที่อุตสาหสอบเขาไปได) ขาพเจาก็มากราบ
เรียนหลวงพอวา “ตกเรียบรอย และเขาไลออกแลวเจาคะ” ทานบอกไมเปนไรแลวเปาหัวเพี้ยง ๆ
เปนอันวาสิน้ สุดสําหรับการใฝฝนอยากเปน “ดอกเตอร”
ความทีไ่ ปวัดฟงธรรมจากหลวงพอหลายครั้งหลายหน จนแทบวานับครัง้ ไมถว น ทําให
ชีวิตพลิกผันไปอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ ขาพเจากลายเปน “นักเขียน” ที่มีผูอา นติดตามผลงาน
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๒

มากที่สุดผูหนึ่ง ซึ่งจะขอเลาอยางยอ ๆ คือ ขาพเจาใฝฝนอยากเปนนักเขียนมาตั้งแตเด็ก ๆ แต
ก็ไดแตฝน เพราะผูที่จะเปนนักเขียนไดนั้น จะตองเปนคนรอบคอบ ละเอียดลออ เปนนักอานตัว
ยง และที่สําคัญคือตองมีสิ่งที่เรียกวา “พรสวรรค” ซึ่งสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนีไ้ มมีอยูในตัว
ขาพเจาเลย การใฝฝน ที่จะเปนนักเขียนเปนไดแคความฝนที่ขาพเจามั่นใจวาจะไมมีวันเปนจริง
ขึ้นมาได

ธรรมะสรางพรสวรรคได
แทบไมนาเชื่อวาธรรมะจะมีอาํ นาจลึกล้ํามหัศจรรยเชนนี้ เพราะเมื่อขาพเจาปฏิบัติธรรม
อยางสม่ําเสมอทุกวัน ในที่สุดธรรมะก็สามารถสรางพรสวรรคขึ้นในตัวขาพเจาไดกลาวคือ อยู ๆ
ในตนป ๒๕๓๒ คุณยุพา งามสมจิตร บรรณาธิการนิตยสารกุลสตรี ไดมีจดหมายมาถึงขาพเจา
มีใจความตอนหนึ่งวา “อยากไดเรื่องของอาจารยลงในกุลสตรีทุกฉบับ อาจารยพอจะมีเวลาเขียน
ใหไหมคะ” ขาพเจารูส ึกปติและปลาบปลื้มเปนที่สุด แตก็มีความกังวลวา จะทําไดหรือเปลา
ขาพเจาเคยเขียนเรื่องสั้น สงไปที่นติ ยสารกุลสตรี ๓ ครั้ง และก็ไดรบั การตีพมิ พลงในนิตยสาร
ทุกครั้งโดยไมมีการ “ลงตระกรา”
นับแตวันทีไ่ ดรับจดหมาย
ขาพเจาก็มาคิดใครครวญอยูเปนเดือนวาจะเขียนอยางไร
เพราะหากจะพิมพลงในทุกฉบับก็จะตองเปนเรื่องยาว ไมใชเรื่องสั้น ในที่สุดขาพเจาก็นาํ เรื่องที่
ฟงจากหลวงพอเลาไปเขียนเปนนวนิยาย ๕ ตอนจบ ชื่อเรื่อง “ไฟไหนเลารอนเทาไฟนรก” ก็
ปรากฏวามีทานผูอานมีจดหมายมายัง บก. วาเปนเรื่องที่สอนคุณธรรม อานแลวทําใหสะดุงกลัว
ตอบาป บก. ไดโทรศัพทมาหาขาพเจาและบอกวาอาจารยเตรียมพล็อตเรื่องใหมไวไดแลว แฟน
ติดกันเกรียวเลย (ขณะนี้เรื่อง “ไฟไหนเลารอนเทาไฟนรก” ไดพิมพรวมเลมแลว) ขาพเจาก็ไป
คิดอีกเปนเดือนวาจะเขียนเรื่องอะไรดี
ในที่สุดเรื่อง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ก็ออกมาสูสายตาทานผูอาน และทําให
ขาพเจาบังอาจเรียกตัวเองวาเปน “นักเขียน” ไดอยางเต็มภาคภูมิ คุณยุพา งามสมจิตร ซึ่ง
ขาพเจาถือวา เปนครูอาจารยที่ “ปน” ขาพเจาขึ้นมา (แตทานไมอนุญาตใหเรียกวา “อาจารย”
ขาพเจาจึงเรียกวา “คุณพี่” แทน) บอกวาภูมิใจมากที่ปนนักเขียนใหมไดสําเร็จ และในเวลาตอมา
ทั้งคุณพี่และนองชาย นองสะใภ ก็กลายเปนศิษยหลวงพอวัดอัมพวันเชนเดียวกับขาพเจา
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๓

เรื่องการเปนนักเขียนของขาพเจานี้ ครั้งหนึ่งในงานทําบุญบานของพันเอกหญิง วีณา
ตุงคสวัสดิ์ ซึ่งไดกราบนิมนตหลวงพอมาเจริญพระพุทธมนต หลวงพอไดพูดกับสามีของขาพเจา
วา “นี่ตองลงโทษใหหนักนะ ทําใหคนเขาวัดเปนพัน รับแขกไมพักเลย” คือคนที่อานเรื่องที่
ขาพเจาเขียนแลว พากันไปวัดอัมพวันจํานวนมาก ทําใหหลวงพอตองรับแขกจนไมมีเวลา
พักผอนนั่นเอง

เปนรองศาสตราจารยเพราะศรัทธาในหลวงพอ
ขาพเจาเคารพนับถือและศรัทธาในหลวงพอมาก ไมวาทานจะบอกอะไร สอนอะไร
ขาพเจาจะพยายามทําตามนั้น ทั้งทีบ่ างเรื่อง เกินกําลัง ของขาพเจา เปนตนวา วันหนึ่งขาพเจา
ไปวัดอัมพวันกับพันเอกหญิงวีณา ขาพเจากราบเรียนหลวงพอวา “คุณวีณาไดเลื่อนยศจากพัน
โทเปนพันเอกแลว หนูยังไมไดเลื่อนเลยเจาคะ” หลวงพอพูดวา “ไปเขียนหนังสือเขา” ขาพเจาก็
ไปเขียนตํารา ๒ เลม คือ ปรัชญาเบือ้ งตน กับ การฝกสมาธิ สงไปขอตําแหนง รอง
ศาสตราจารย แลวก็ผา นขั้นตอนทุกอยางโดยไมถูกสงกลับมาใหแกไขเปลี่ยนแปลง นับเปน
เรื่องอัศจรรยสําหรับขาพเจามาก

ไปเรียนปริญญาเอกที่อินเดีย เพราะหลวงพอ
สิ่งที่เกินกําลังของขาพเจา คือการเรียนปริญญาเอก เพียงเทอมเดียวที่เรียนจุฬาฯ ก็รูสึก
วาสูไ มไหว เพราะตัวเองอายุมาก สุขภาพไมดี การจะทุมเทขนาดอานหนังสือตลอดคืนจนรุงเชา
ทําไมไดแนนอน ชวงนั้นทานพระมหาวิจติ ร วิจติ ฺโต เจาอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม บางกอกนอย
ไดชักชวนใหขาพเจาไปเรียนปริญญาเอกที่อินเดีย และทานก็ไดขอใหทานอาจารยเขมานันทะ
(บาง สิมพลี) เปนธุระในการสมัครให บังเอิญขาพเจาไดทุนของรัฐบาลอินเดีย ตองเดินทางไปรับ
ทุนดวน จึงเดินทางไปโดยไมไดมากราบลาหลวงพอ แตกไ็ ดเขียนจดมายไปกราบเรียนและขอ
พรใหเดินทางไปกลับดวยความปลอดภัย ขาพเจาไปในครั้งนั้นใชเวลา ๑๐ วัน เมือ่ กลับมาก็คิด
วาจะไมไปอีก เพราะคิดวาคงอยูไมได ขาพเจารับทุนมาแลว แตกพ็ ยายามผัดผอน กระทั่งคิดจะ
ยอมสละทุน ตอเมื่อไดรับกําลังใจจากหลวงพอวา ไปแลวจะเรียนจบ และกลับมาจะมีชื่อเสียง
มาก ขาพเจาจึงไป ใชเวลาเขียนวิทยานิพนธ ๒ ปเศษ ก็จบ แตก็ตองทุกขยากมากมาย หาก
ไมไดเปนลูกศิษยหลวงพอก็คงไมจบ กอนไปหลวงพอสั่งใหไปเขากรรมฐานเพื่อสราง
เมื่อขาพเจาเปนศิษยหลวงพอวัดอัมพวัน

๔

พลัง ขาพเจาก็ไปปฏิบตั ิอยู ๙ วัน หลวงพอกรุณามอบปากกาใหสองดาม บอกใหเอาไวเขียน
วิทยานิพนธ ขาพเจาก็ปฏิบัติตาม บางครั้งเขียนไปรองไหไป แตปากกาที่เคารพของขาพเจาก็
ชวยเขียนใหจนเสร็จ ทั้งที่ไมใชภาษาของตัวเอง

หลวงพอสงพลังไปชวย
ระหวางที่เรียนอยูที่อินเดีย หลายครั้งที่ขาพเจาประสบปญหาหนักหนวงมาก แตขา พเจา
ก็ตอสูโดยใชธรรมะและหลวงพอเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แลวก็สามารถคลี่คลายปญหาตาง ๆ
ได ขาพเจาเห็นอานิสงสของการปฏิบัติก็ในตอนนั้น และก็เขาใจแจมแจงวา เหตุใดกอนมาหลวง
พอจึงสั่งใหขาพเจาไปสรางพลังสะสมไวกอน มีเรื่องหนึ่งขาพเจาเชื่อเหลือเกินวา หากมิใช
เพราะหลวงพอแผเมตตาไปชวย ขาพเจาก็อาจจะตองเสียชีวิตหรือกลายเปนคนพิกล
พิการไป คือขาพเจาเคยกราบเรียนหลวงพอวาจะกลับมาทํางานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๔
เพื่อจะไดเงินเดือนขึ้นทันตุลาคม ๒๕๓๕ แตพอถึงเวลานั้นขาพเจาไมไดกลับเพราะงานไมเสร็จ
จึงเลื่อนออกไปเปนเดือนธันวาคม ไดฝากทานอาจารยจรัญ ธิตธมฺโม แหงวัดดอน ซื้อตั๋ว
กลับใหในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๔ ปรากฏวาพี่สาวของขาพเจาคือ คุณเยาวลักษณ งามวงศ
ชน กับคุณพอไดเขียนจดหมายมาบอกวา หลวงพอไมใหกลับ ขอใหสิ้นปนี้ไปกอน ขาพเจาก็เลย
ไมไดกลับ แลวก็เรงตรวจงาน (พิสูจนอักษร) การพิมพวิทยานิพนธ
ขาพเจาตองทํางานหนักมาก อากาศก็หนาวจัด และไฟฟาก็ดับอยูเสมอ ๆ นับเปน
อุปสรรคตอการทํางานมาก ครั้นถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม อันเปนวันที่ขาพเจาตั้งใจจะบินกลับ แตก็
ตองเลื่อนดวยเหตุผลขางตน คืนนั้นประมาณสองทุม ขาพเจาก็นั่งเขียนหนังสือ ขณะนั้นพวกเด็ก
วัยรุนทิเบตกําลังเตนรํากันอยางสนุกสนานอยูชั้นลาง ซึ่งจัดงานฉลองวันที่องคดาไล ลามะ ไดรบั
รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ จู ๆ ไฟในหองขาพเจาก็ดบั ลง ขาพเจาก็ไมแปลกใจ เพราะเรื่อง
ไฟดับเปนเรือ่ งปกติในประเทศอินเดีย บางคืนติด ๆ ดับ ๆ กวาสิบครั้ง ยิ่งที่เมืองนาลันทา
ไฟดับนานครั้งละ ๒-๕ วัน เปนเรื่องธรรมดามาก (ขาพเจาอยูเมืองพุทธคยา วัดทิเบต) แตใน
วันนี้ (๑๐ ธันวาคม) ไมใชเรื่องธรรมดาเพราะหองอื่น ๆ และชั้นลางไมดับ แสดงวาดับหอง
ขาพเจาคนเดียว ขาพเจาจึงยกเกาอีไ้ ปวางบนเตียงแลวปนขึ้นไปดูหลอดไฟขนาด ๖๐ แรงเทียน
ใชเทียนไขสองดูใกล ๆ วาเปนเพราะหลอดขาดหรืออะไร แตแสงเทียนก็ไมสวางพอที่จะรูไ ดวา
ไสหลอดขาดหรือไม ขาพเจาก็เลิกสนใจ หันมาเขียนหนังสือตอไปภายใตแสงเทียนสองเลม ๓๐
เมื่อขาพเจาเปนศิษยหลวงพอวัดอัมพวัน

๕

นาที ตอมาเกิดเสียงระเบิดดังสนัน่ จนกระจกหองสะเทือน คิดวาใครเอากอนหินขนาดใหญ
มาขวางกระจกหนาตางแตก เหลียวไปดูกไ็ มเห็นแตก ก็คิดวาคงเปนหองถัดไป แตก็ไมไดสนใจ
ที่จะออกไปดู ก็ทํางานตอไปอีกสักครู เกิดความรูสึกวาอยากจะดูหลอดไฟอีกสักครั้ง จึงหยิบ
เทียนไขเตรียมจะปนขึ้นไปดูอีก สิง่ ที่เห็นทําใหขาพเจาตัวชา ระลึกถึงหลวงพอและสวด
มนต นั่งสมาธิในทันที
สิ่งที่ปรากฎแกสายตาเมือ่ มองไปที่หลอดไฟก็คือ ไมมหี ลอดไฟอยู มีแตขั้ว สวนหลอดไฟ
แตกละเอียดกระเด็นลงมากองรวมกันในหมอขาวไฟฟา เสียงระเบิดดังสนั่นที่ไดยินเมือ่ ครูก็
คือ เสียงระเบิดของหลอดไฟนั่นเอง ขาพเจาอดคิดไมไดวา หากมันระเบิดในชวงที่ขาพเจาใช
เทียนสองดูไสหลอดนั้น อะไรจะเกิดขึ้น แนนอน หากไมตาย ขาพเจาก็ตองกลายเปนคนพิการ
ไป ซึ่งถาจะตองเปนหลังก็ขอเปลี่ยนเปนอยางแรกยังจะดีเสียกวา เหตุการณครั้งนั้นหากไมใช
เพราะหลวงพอสงพลังไปชวยแลวจะเรียกวาเพราะอะไร อาจารยอุบล สุขสบาย เลาใหฟง
หลังจากที่ขา พเจาเรียนจบกลับมาแลว เขาเคยไปหาหลวงพอและเรียนถามทานวา อาจารยสุจิ
ตรา อยูอินเดียเปนอยางไรบาง หลวงพอตอบวา หนักมาก กําลังสงพลังไปชวย
หลวงพอชวยขาพเจาจนกระทั่งชวงสุดทาย คือการสอบสัมภาษณซึ่งเกิดปญหาขึ้นโดยที่
ขาพเจาไมคดิ มากอนวาจะตองเกิด ขาพเจาโกรธอาจารยที่ปรึกษามาก ถึงกับลั่นวาจาวา “ฉันไม
สอบก็ได ตรากตรํามาสองปเศษ คุณก็รูก็เห็น แลวมามีปญหาตอนที่ฉันควรจะจบ ฉันไมจบก็ได”
อาจารยที่ปรึกษาแทนทีจ่ ะโกรธกลับขอโทษขอโพยขาพเจาเปนการใหญ
ในที่สุดก็จัดการให
ขาพเจาสอบสัมภาษณจนได ที่นา แปลกก็คือ ขาพเจาไมคาดคิดวาจะมีเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้น
คือตัวเจาของเรื่องเองไมรู แตหลวงพอทานทราบทุกอยางและไดชวยจนสําเร็จ ไดรับการบอก
เลาจาก อาจารยสมพร แมลงภู และ คุณเอื้อมทิพย คงเพ็ชร ภายหลังจากที่กลับมาแลว มีหลาย
เรื่องที่หลวงพอทราบและไดชวยไว ในที่นี้ไมสามารถเลาไดทุกเรื่อง นับเปนบุญของขาพเจาโดย
แท

สิ่งที่ไดจากประเทศอินเดีย
หากจะเลาใหหมดทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ตั้งแตขา พเจาเปนลูกศิษยหลวงพอมาจนถึงปจจุบัน
ก็คงเปนเรื่องที่ทําไมได เพราะ (๑) ตองใชเวลาเลากันกวาสามวันสามคืน หรือถาจะเขียนก็คง
เมื่อขาพเจาเปนศิษยหลวงพอวัดอัมพวัน
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หลายรอยหนา ซึ่งไมมีเวลาที่จะทําเชนนั้น และ (๒) จะไมมที านผูใดทนฟงหรือทนอานตั้งแตตน
จนจบไดแมแตคนเดียว
จึงตองรวบรัดตัดใจความวาที่หลวงพอทานสนับสนุนใหขาพเจาไปเรียนที่ประเทศอินเดีย
นั้น จริง ๆ แลวการเรียนเปนเรื่องรอง แตเรือ่ งหลักและประโยชนที่ขาพเจาได กลับเปน
เรื่องการปฏิบัตแิ ละความรูทางดานพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งกวาที่เคยรูมา
ขาพเจา
สามารถอานพระไตรปฎกไดเขาใจซาบซึ้งกวาแตกอน เพราะไดมารูม าเห็นวัฒนธรรมและวิถีการ
ดําเนินชีวิตของชาวภารตะ วัดทิเบตที่ขาพเจาเชาพักอยูตรงขามกับพระเจดียและตนพระศรีมหา
โพธิ์ สถานที่ตรัสรูขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําใหขา พเจาไดมีโอกาสไปปฏิบตั ิธรรม
ดวยการทําประทักษิณ เดินจงกรม นั่งสมาธิ และที่มากทีส่ ุดที่ทําไดสม่ําเสมอคือ การสวดมนต
ซึ่งขาพเจาจะสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา(รุณิโก) แลวสวดพระพุทธคุณอยาง
เดียว ๑๐๘ จบ ทั้งเชาและเย็น (วันละ ๒ ครั้ง) จิตใจของขาพเจาสงบเยือกเย็นขึ้นและมองเห็น
ไตรลักษณชดั เจนขึ้น
ทุกเชาหลังจากการปฏิบตั ิธรรมเสร็จ ขาพเจาจะตั้งจิตอธิษฐานตอพระเจดีย พระ
แทนวัชรอาสน และตนพระศรีมหาโพธิ์ อธิษฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับหลวงพอ เมื่อใดทีค่ าํ
อธิษฐานนัน้ กลายเปนความจริง เมื่อนั้นขาพเจาจะเปดเผยวาไดอธิษฐานไววาอยางไร
ปจจุบันขาพเจามีความสุขกับการทํางาน นอกจากงานสอนที่วิทยาลัยครูธนบุรี ซึ่งมีทั้ง
ภาคกลางวันและภาคค่ําแลว ทางกรมการฝกหัดครูยังแตงตั้งใหขาพเจาเปนกรรมการคนหนึ่งใน
คณะทํางาน โครงการอบรมครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในระดับประถมและมัธยม
ขาพเจาตัง้ ใจวาจะปฏิบตั ิหนาที่ใหสมกับความรูท ี่ไดรา่ํ เรียนมา และพระเดชพระคุณหลวงพอวัด
อัมพวัน จะเปนรมโพธิร์ มไทรของขาพเจาในการดําเนินชีวิตที่ดีงามตามแบบชาวพุทธแท ขอ
อยาไดผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเปนชาวพุทธ ไมวา จะชาตินหี้ รือชาติหนา
ในโอกาสวันคลายวันเกิดของหลวงพอที่จะเวียนมาอีกครั้งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
ศกนี้ ขาพเจาขอนอมจิตอธิษฐานอาราธนาพระคุณแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระธรรม พระอริยสงฆ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ทังหลายในแดนพุทธภูมิ มีพระเจดียพทุ ธค
ยา พระแทนวัชรอาสน และพระศรีมหาโพธิ์ เปนตน โปรดดลบันดาลใหทานเจาคุณพระ
ภาวนาวิสุทธิคุณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี จงมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ ปราศจาก
โรคาพยาธิ และประสบความสําเร็จในกิจการงานทั้งปวง เทอญ
เมื่อขาพเจาเปนศิษยหลวงพอวัดอัมพวัน
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