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เมื่อขาพเจาไดมีโอกาสดูแลโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ป ๒๕๓๗ ของยุวพุทธฯ
ถวายหลวงพอฯ

ขาพเจารูจักวัดอัมพวันเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๖ เนื่องจากขาพเจาไดลาออกจากงาน
เพราะความอึดอัดใจผูรวมงานเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธปท ี่แลว ๘ วันแหงการตกงาน
ขาพเจาไดงานใหมที่ไดเงินเดือนเทาเกาและยังไดอิสระในการทํางาน คือจะเขางานเวลาใดก็
ได จะกลับเวลาใดก็ได เพราะขาพเจาบอกนายจางใหมวา จะตองไปเรียนปริญญาโทตอตอน
ค่ํา ซึ่งทานก็ยอมรับเงื่อนไขได ก็นับเปนความโชคดีที่มีผูจา งขาพเจาดวยเงินเดือนสูงถึง
๖๕,๐๐๐ บาทในเงื่อนไขที่ชางเหมาะสมกับขาพเจาในยามนี้เสียเหลือเกิน
หลังจากไดงานแลว ขาพเจาตัดสินใจจะขอพักผอนสัก ๒ เดือน หลังจากที่ทํางานมา
๑๓ ปโดยแทบจะไมไดพักผอนยาว ๆ เลย เพราะตั้งใจจะไปเที่ยวสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
ตอนที่ขาพเจาลาออกนัน้
เจานายที่บริษัทเกาคงเห็นวาขาพเจาตัดสินใจลาออกโดยมิไดมี
ความผิดอะไร และผลงานของขาพเจาก็ดี จึงไดแถมเงินเดือนใหกับขาพเจาอีก ๖ เดือน ทั้ง
ๆ ที่ขาพเจายังทํางานไมครบ ๓ ปเลย ขาพเจาจึงคิดจะไปเที่ยวและใชชีวิตสบาย ๆ สักพัก
เพราะงานใหมก็ไดแลว ยังมีเงินเดือนเหลืออีกตั้งเยอะ และแลววันหนึง่ ภรรยาของขาพเจาได
พาขาพเจาไปที่โรงพิมพกุลสตรีเพื่อซื้อหนังสือ สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ชุดหนึ่ง ๒
เลม เนื่องจากภรรยาของขาพเจาเปนแฟนคอลัมนนี้ของ คุณสุทัสสา ออนคอม และไดเคย
พูดถึงหลวงพออยูบอ ย ๆ แตขาพเจาไมเคยสนใจเลย ขาพเจาอยูวาง ๆ เลยหยิบหนังสือมา
อานฆาเวลา ...แตยิ่งอานก็ยิ่งติด จนวันรุงขึ้นตอนเที่ยง ๆ ขาพเจาอานจบทั้งสองเลม
จึงบอกภรรยาวา ขาพเจาจะไปวัดอัมพวัน (หรือวัดปามะมวง) นะ และอาจจะไปเขากรรมฐาน
สัก ๓ วัน แลวขาพเจาก็หอบเสื้อผาใสรถ ซื้อผาไตรอยางดี ๑ ชุด พรอมธูปเทียนแพและ
สังฆทาน ๑ ถัง ขับรถไปที่วัดทันที
เมื่อถึงวัด ขาพเจาก็ไดทันถวายผาไตรหลวงพอพอดี เพราะทานกําลังจะขึ้นรถออกไป
งานศพ ทานใหพรเสร็จแลวก็ไปเลย ขาพเจาจึงไมไดคุยอะไรกับทาน ออกมาพบ พระ
ธีรวัฒน ฐานุตฺตโร ทีท่ านคอยตอนรับญาติโยมอยู จึงไดสนทนากับทานวาอยากมาปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานตองทําอยางไร ทานจึงแนะนําใหมาอยูที่วัดสัก ๗ วัน ที่กุฏิกรรมฐานของ
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ฆราวาส ขาพเจาลาทานแลวรีบกลับไปจัดการธุระตาง ๆ ใหเรียบรอยพรอมเตรียมสัมภาระ
มาใหพออยูวัด ๗ วัน
ขาพเจากลับมาเขากรรมฐานที่วัดในอาทิตยตอมา โดยมี แมชีสมคิด เปนผูดูแลเรื่อง
ที่พักใหอยางดี และมี แมชีซูงอ ชวยสอนกรรมฐานเรื่องการยืน เดิน นั่ง นอน ให ซึ่งขาพเจา
ก็ทําตามอยางวางาย เพราะไมมคี วามรูเลย คือ เรียนกรรมฐานแบบเด็กเลี้ยงควาย เขา
บอกใหทําอะไรก็ทํา
วันรุงขึ้น ขาพเจาไดพบกับ พอง-ยุบ ในตอนบาย ซึ่งเปนการพบทีป่ ระหลาดมาก
เหมือนกับการคนพบสิ่งอัศจรรยในชีวิตเปนครั้งแรก ปติและน้ําตาของขาพเจาไหลอาบแกม
อยางดีใจที่เหมือนพบกับดวงกรรมฐานอันวิเศษ
หลังกรรมฐานแลว ขาพเจาพยายามดู พอง-ยุบ ที่ไดมานี้วายังอยูหรือเปลา ก็ปรากฏ
วายังอยูกับขาพเจาตลอดและเคลื่อนไหวใหกําหนดไดอยางชา ๆ เปนอัศจรรย หลังจากที่
ขาพเจาพบพอง-ยุบแลว ขาพเจาก็เริ่มรูจักกฎแหงกรรม ที่ไมมีใครสอน เพราะขาพเจา
นั่งปวดขาขางเดียวอยางมากอยางไมเคยเปนมากอน พอใกลจะหมดเวลาขาพเจาก็เห็นหนา
สุนัขที่ขาพเจาเคยเลี้ยง ๒ ตัวโผลออกมา ในจิตตอนนั้นบอกวา ขาพเจาเคยไปเตะมันไวจึง
ทําใหขาพเจาปวดขามาก ขาพเจาเสียใจมาก ในวินาทีนั้น ขาพเจานึกขออโหสิกรรมตอกรรม
ที่ขาพเจาไดทําไว ทันใดนั้นก็เกิดปติขนลุกซู และเกิดอาการซาที่ขาขาพเจาปวดแทบตายนั้น
และความปวดก็หายไปในบัดดล หลังจากนั้นขาพเจาก็รับกรรมในรูปแบบตาง ๆ กันอีกกวา
๑๐ รอบ รวมไปถึงกรรมของการขับรถทับลูกแมวที่วิ่งตัดหนารถโดยไมตั้งใจ ทําใหรูวา
ถึงแมไมไดตั้งใจก็ตองชดใชแตเบากวากรรมที่ตั้งใจทํา
แทบทุกรอบของการปฏิบัติกรรมฐาน ขาพเจาไดเสียน้ําตาใหกับความเจ็บปวดและ
ความเสียใจในกรรมทั้งหลายที่ขาพเจาไดกอขึ้นในรอบกอนเพลของวันที่ ๕ ของการปฏิบัติ
กรรมฐาน ขณะที่ขา พเจากําลังนั่งอยูตอหนาหลวงพออยูนั้นก็มีกําลังมหาศาลมากดที่ศีรษะ
ขาพเจาลงติดพื้น ขาพเจาเจ็บปวดทรมานกวาทุกรอบของเวทนาที่พบและตกใจมากคิดวา
ตองแยแนเพราะขยับตัวไมได จะทําอยางไรดี?
ขณะที่เจ็บปวดแทบตายอยูน้นั ก็มีเสียงกองออกมาวา “ฟงอาญาสวรรค” แลวก็มี
นิมิตใหขาพเจาเห็นผูหญิงคนหนึ่งซึ่งขาพเจารูจักดีโผลขึ้นมา แลวก็มกี ารแจงขอหาที่ขาพเจา
เคยกระทําผิดไว ขาพเจาเจ็บปวดแทบตาย น้ําตาไหลพราก เลยคิดถามไปวา “แลวจะให
ขาพเจาชดใชอยางไรเลา?” อีกครูตอมาก็มีนมิ ิตเปนรูปพระโผลขึ้นมาในบรรยากาศของวัด
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อัมพวัน ดวยความเจ็บปวดอยางแสนสาหัส ขาพเจาจึงไดรีบตกปากรับคําวา ตกลง ขาพเจา
จะบวชและจะมาปฏิบัติธรรมอยูที่วัดนี้ ๑๕ วันเพื่อชดใชหนี้กรรมนั้น
พอสิ้นเสียงอธิษฐาน แรงมหาศาลที่กดขาพเจาอยูก็ไดอันตรธานไปจนหมดสิ้นและตัว
ขาพเจาก็ดีดกลับมาอยูในทานั่งอยางเดิมโดยอัตโนมัติ ขาพเจาทั้งตกใจและกลัวมาก ไมนึก
วาจะพบสถานการณแบบนี้และคิดวาขาพเจาจะทําอยางไรตอไปถาพบกับสถานการณแบบนี้
อีก?
และแลว... ชวงบายก็มาถึง ขาพเจาเริ่มปฏิบัตอิ ีกและก็กลับมานั่งที่เดิมหนาหลวงพอ
ดํา พอนั่งไปไดสักพัก อาการเดิมก็เริ่มอีก คือคอย ๆ มีแรงกดขาพเจาลงไป ขาพเจาเกร็งตัว
ฝนทันทีโดยสัญชาตญาณเพราะความเจ็บปวดและความกลัวที่ยังไมหายไปจากใจ
ทันใดนั้นขาพเจารูสึกเจ็บแปลบที่หลัง มีความรูส ึกเหมือนกับใครเอาหอกแหลม ๆ มา
ทิ่มขางหลัง แลวมีเสียงสําทับวา “ฟงอาญานรก” ขาพเจาไมมีทางเลี่ยงเพราะเจ็บปวดมาก
จึงตองถูกกดศีรษะติดพืน้ อีกเปนครัง้ ที่สอง และแลวก็มีรูปภาพและเสียงในฟลมแจงขอหา
ขาพเจาอีก ขาพเจาไดเสนอวิธชี ดใชกรรมของขาพเจาออกไปแรงกดก็ทุเลาลง
หลังจากนั้นก็เปนการสอนเรื่องกตัญูกตเวทีตอผูมพี ระคุณตาง ๆ ในชีวิตนี้ขาพเจา
จําไดวาไดทํากรรมตอบุพการีนอยมาก เพราะขาพเจาไดถูกสงไปใหคุณยายเลี้ยงตั้งแตเกิด
จนถึง ๑๐ กวาขวบ ขาพเจาจําความดาแทบจะไมเคยเถียงพอแมเลย ไมวาจะผิดหรือ
ถูก เพราะคิดวาเวลาทานวาเราแลว เราไมเถียงไมนานทานก็เลิก พอเถียงแลแทนที่จะถูก
อบรมสั้น ๆ ก็เลยกลายเปนยาวไป ขาพเจาใชหลักอดทนนี้มาโดยตลอด แตก็ยังเคยพลาด
ปดประตูดังปงใสแมครั้งหนึ่งเพราะทานวาผิดคน ซึ่งกรรมอันนี้เกิดขึ้นมา ๒๐ กวาปแลว ได
กลับมาใหขาพเจาเห็นชัด ๆ อีกครั้งหนึ่ง
ขาพเจารองไหเปนวรรคเปนเวรเสียใจอยางสุดซึ้ง อยางไมเคยเปนมากอน หลังจาก
นั้นก็มีเสียงมาสอนขาพเจาเรื่องความกตัญูตอผูมีพระคุณตาง ๆ ตั้งแต แม พอ ครู
อุปชฌาย อาจารย โรงเรียน ศาสนา ประเทศชาติ ฯลฯ วาตองทําอยางไรกับบุคคลและ
สถาบันตาง ๆ เหลานี้เพื่อทดแทนพระคุณของทาน เรื่องกตัญูนี้สอนขาพเจาไดอยาง
ซาบซึ้ง ลึกเขาไปในหัวใจ ขาพเจาเรียนรูดวยน้ําตาไหลนองหนาอยางซาบซึ้ง เสร็จแลวก็มี
นิมิตใหขาพเจาเห็นพระอริยสงฆที่ขาพเจานับถือมากหลายองคเหมือนมายิ้มอวยพรขาพเจา
หลังจากนั้นก็เห็นทานสมเด็จโต มาบอกใหขาพเจากลับบานเถอะ เพราะที่บานกําลัง
วุนวายที่ขาพเจาอยูดี ๆ ก็หายไปอยูวัด (หลังจากขาพเจากลับไปแลวตรวจสอบดูก็เปน
ความจริง เพราะที่บานกําลังจะยกครอบครัวมาเยี่ยมในวันรุงขึ้น ซึ่งถามาจริง ๆ อารมณ
ธรรมะจัดสรร

๓

กรรมฐานของขาพเจาคงตองกระเจิงเปนแน) ทานยังบอกอีกวาอยางไรเสีย ขาพเจาก็ตอง
กลับมาทํากรรมฐานใชหนี้กรรมที่นี่อยูแลวตั้ง ๑๕ วัน แลวคอยมาปฏิบัติตอ ก็ได (เพราะ
ขาพเจาตั้งใจวาจะอยูใหครบ ๗ วัน นี่เพิ่งถึงวันที่ ๕ เอง) พอหมดชัว่ โมง ขาพเจาจึงเดิน
ออกไปถามผูปฏิบัติธรรมวา ที่นมี่ ีสมเด็จโตดวยหรือ? เพราะขาพเจาไมเคยสังเกตเลย เขา
เลยชี้ใหใหขาพเจาดูที่ศาลาใกล ๆ อาคารภาวนา-กรศรีทิพา ซึ่งขาพเจาปฏิบตั ิธรรมอยู
ขาพเจาจึงคิดวาเรื่องนี้อาจจะเปนความจริงก็ได จึงตัดสินใจกลับบานกอนกําหนดในคืนนั้น
หลังจากที่ตัดสินใจกลับบานแลว ขาพเจาไดไปกราบเรียนหลวงพอเรื่องขอบวชใชหนี้
กรรม ซึ่งทานไดบอกใหไปปรึกษาพระครูปญญา ประสิทธิคุณ รองเจาอาวาส ขาพเจาได
ตรวจสอบตารางการบวชของวัด ปรากฏวาไมสามารถบวชไดเนื่องจากเวลากระชั้นชิดเกินไป
หลวงพี่ธีรวัฒนจึงแนะนําใหขาพเจาไปบวชที่กรุงเทพฯ แลวทําหนังสือมาขอปฏิบัติธรรมที่วัด
แทน เมื่อขาพเจาบวชแลว ขาพเจาก็ไดกลับมาที่วัดอัมพวันเพื่อชดใชหนี้กรรมตามสัญญา
ขณะนั้นเปนเวลาเดียวกับโครงการบรรพชา-อุปสมบทของภิกษุ-สามเณรภาคฤดูรอน
ของยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ ทําใหขาพเจาไดมีโอกาสปฏิบัติธรรมรวมกับภิกษุสามเณรในโครงการนี้ดวย ดวยความเมตตาของทานพระครูสังฆรักษ (ชูชัย อริโย) ขาพเจา
จึงไดมีโอกาสเลาประสบการณกฎแหงกรรมของขาพเจาแกภิกษุ-สามเณรของโครงการฯ
และยังไดมีโอกาสแนะนําสามเณรถึงวิธีการที่ขาพเจาไดเคยปฏิบัติมา ซึง่ ในชวงเวลานี้ไดเกิด
สิ่งอัศจรรยแกขาพเจามากมาย เปนตนวาบางคืนอยูดี ๆ ก็เหมือนถูกปลุกมาเรียนกรรมฐาน
เชน วิธีการแกงวง วิธีการทําพองยุบใหชัด (พรอมคําอธิบายวาลมหายใจของคนปฏิบัติ
กรรมฐานและคนทั่วไปจะไมเหมือนกันอยางไร?) บางทีขณะที่ขาพเจานั่งอยูในโบสถ ก็มี
สภาวธรรมบางอยางมาใหขาพเจาทราบ พอขาพเจาเดินออกไปยังไมทันพนประตูโบสถก็มี
เณรมาถามในเรื่องเดียวกับที่ขาพเจาเพิ่งทราบมาพอดี เสมือนสอนขาพเจาเพื่อใหไปสอน
เณรอีกที บางครั้งก็มาสอนเรื่องแปลก ๆ เชนการนั่งหลับสมาธิ ที่กายเหมือนหลับไปทั้งตัว
เห็นแตพอง-ยุบชัดอยูที่ทองอยางเดียว ซึ่งขาพเจามั่นใจวาไมใชสมถกรรมฐาน เพราะ
สามารถกําหนดรูป-นามไดตลอดและที่สําคัญก็คือสติยังสมบูรณอยูไมงว งเลย แตพอกําหนด
คลายแลวจะสดชื่นแจมใสมาก
นอกจากนี้ ขาพเจายังไดมีโอกาสเรียนธรรมะที่เรียกวาเกิดขึ้นมาเอง มาสอนให
ขาพเจาเขาใจเรื่องการทํางานของใจ สติ อารมณ การเกิดของกิเลส อริยสัจ ๔ อยางงาย ๆ
เหมือนสอนเด็กเลี้ยงควาย ซึ่งไมเคยเห็นในตําราใด ๆ มากอน ทําใหขาพเจาไดซาบซึ้งกับ
พระธรรม วาที่จริงแลวธรรมะนัน้ ไมเห็นยากเหมือนอยางที่ขาพเจาเคยเรียนเลย ถาสอน
ธรรมะที่ขาพเจาเคยเรียน ขาพเจาคงไมมีปญญาจะเขาใจพระธรรมเปนแนแท เพราะขาพเจา
ธรรมะจัดสรร
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โงมาก ๆ ในเรื่องนี้ นอกจากนี้ยงั มีคําถามหนึ่งที่ไดถามขาพเจาในระหวางทํากรรมฐานซึ่ง
ขาพเจาขอฝากทานเปนการบานวา นิพพานเปนกิเลสหรือเปลา?
ระยะเวลากวา ๑๐ วัน ขาพเจารูสึกผูกพันกับโครงการนี้อยางอธิบายไมถูก คิดวาจะดี
สักเพียงไหนที่เยาวชนของชาติจะไดมีโอกาสเรียนรูของดีที่ขาพเจาไดรับจากวัดนี้ จะไดไมทํา
อะไรผิด ๆ อยางที่ขาพเจาเคยกระทํามากอน ซึง่ กวาจะรูผิดชอบชั่วดีจริง ๆ ก็ตองรอจนถึง
อายุ ๓๓ ป ขาพเจาคิดวาถามาวัดนี้เร็วกวานี้ คงจะทํากรรมนอยกวานี้มาก โดยเฉพาะชวงที่
ทํางานแลว ขาพเจาทํากรรมอะไร ๆ ไวมากทีเดียว แตนั้นก็เปนแคเพียงความคิด เพราะวา
ขาพเจาไมรูจักใครที่ยุวพุทธฯ เลย
ในวันสุดทายขณะที่ขาพเจานั่งอยูในโบสถก็มีเสียงมาบอกขาพเจาถึงสามเณรรูปหนึ่ง
ซึ่งขาพเจารูสึกรักและผูกพันตั้งแตวนั แรกที่พบกันเหมือนกับนองชาย วาใหขาพเจารับเขา
เปนนองเสีย เพราะเขาเปนนองชายในอดีตชาติที่เคยทําบุญรวมกันมา ขาพเจาใจหนึ่งก็คิดวา
เปนเรื่องประหลาดที่อยูดี ๆ ก็จะไปตูใครมาเปนนอง กลัวเขาวาจะบา แตอีกใจหนึ่งก็อยากจะ
บอกเขาอยางนั้น เพราะคิดอยางนั้นจริง ๆ จึงตัดสินใจบอกเขาวา “ตอนนั่งในโบสถมีเสียง
มาบอกใหหลวงพี่รับเธอเปนนองนะ สวนเธอจะรับหลวงพี่เปนพี่หรือไมก็ตามใจนะ...”
เขาฟงก็คงดูแลวรูสึกแปลก ๆ เหมือนกัน แตเห็นวาคงจะไมเสียหายอะไร จึงไมปฏิเสธอะไร
หลังจากนั้น ขาพเจาไดมีโอกาสไปกราบลาหลวงพอ และไดกราบเรียนทานวา
ขาพเจาไดของดีจากวัดนี้มากมาย ขาพเจาขอกราบฝากตัวเปนลูกศิษยถวายตัวรับใช ทาน
กลับตอบวา เราไมเคยคิดอยากไดของใคร ชีวิตเรามีแตให บาทเดียวเราก็ไมเคยคิดจะ
เอาของใคร... ซึ่งกินใจขาพเจาเหลือเกิน และอีกประโยคหนึ่งที่เปนแรงบันดาลใจใหขาพเจา
อยากทําโครงการนี้ยิ่งขึ้นคือ เรานะอยากจะสอนเด็กมาก เพราะผูใหญนั้นสอนยาก
ขาพเจาไดกราบเรียนทานถึงความรูท ี่ขาพเจาไดรับวาจะเชื่อถือไดเพียงไร เพราะขาพเจาไม
เคยเห็นหลวงพอสอนอยางนี้เลย ทานตอบอยางมีเมตตาวา เห็นไหมวาธรรมะนั้นเปนปจจัต
ตังฯ ผูรูก็รูไดดวยตนเอง ขาพเจาประทับใจในความดีของหลวงพอมาก และคิดวาอยางไรเสีย
ตองหาโอกาสทดแทนพระคุณของทานและวัดอัมพวันที่ไดใหชีวิตใหมแกขาพเจาใหจงได
และแลวธรรมะก็เริ่มทําหนาที่จัดสรร...ในชวงที่ขาพเจาบวชใหม ๆ ขณะที่ขาพเจา
กําลังนั่งกรรมฐานอยูนั้นมีเสียงมาบอกขาพเจาวา คุณยายซึ่งเปรียบเสมือนมารดาคนที่สอง
ของขาพเจา เพราะเลี้ยงขาพเจามาตัง้ แตเกิดจนถึง ๑๐ ขวบจะอยูอีกไมนาน ขาพเจาฟงแลว
ไมสบายใจมาก เพราะเพิ่งไดเรียนคําวากตัญูจากวัดอัมพวัน ยังไมมีโอกาสไดตอบแทน
พระคุณคุณยายทานเลย ทานก็จะมาดวนจากไปเสียแลว ในขณะนั้นขาพเจาตั้งจิตอธิษฐาน
ธรรมะจัดสรร
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ขอใหกุศลผลบุญที่ขาพเจาไดเคยกระทํามาไดปกปกรักษาคุณยายดวย และไดเลาเรื่องนี้ให
คุณแมของขาพเจาฟง
สองวันหลังจากที่ขาพเจาลาสิกขาแลว คุณแมก็โทรมาบอกวาคุณยายปวยหนักมาก
ตองเขาหองไอ.ซี.ยู. ขาพเจาฟงแลวเขาออนเพราะไมนึกวาสิง่ ที่ตนรูในกรรมฐานจะเปนเรื่อง
จริง จึงรีบตัง้ หนาตั้งตาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหชวย แตก็ไมมีความมั่นใจใด ๆ ที่คิดวาจะชวยคุณ
ยายได จนในขณะที่ขาพเจากําลังขับรถไปเยี่ยมทานนั้น ขาพเจาจึงทวนนึกถึงการบวช คิดวา
ถาตั้งใจบวชทํากรรมฐานก็คงจะมีอานิสงสเพียงพอที่จะชวยคุณยายได จึงไดตั้งจิตอธิษฐาน
ออกไปวาคุณยายอาการดีขึ้นขาพเจาจะบวช ๑ เดือน เพราะขาพเจาตั้งใจจะบวชใหทานใน
ชวงเวลาเดียวกันนี้ของปหนา พออธิษฐานเสร็จ สักครูก็มีคาํ ตอบวาที่ขาพเจาไดอธิษฐานจิต
ไปนั้นตกลงวาได ขาพเจาจึงเลาเรื่องตาง ๆ ใหคุณแมฟงอีกและบอกทานวาคุณยายคงจะ
รอด
สิ่งอัศจรรยก็ไดเกิดขึ้น....คุณยายอาการดีขึ้นเปนลําดับ จากที่คุณแมบอกวา ตอน
เขาโรงพยาบาลตัวเย็นเหมือนคนตายแลวกลับมาเปนปกติ เชนคนทั่วไปในเวลาตอมา ทาน
กลับมาเปนคนอายุเกือบ ๙๐ ปที่มีสุขภาพดีกวาตอนทีจ่ ะปวยเสียอีก เมื่ออธิษฐานแลวใน
วินาทีที่รูวา คุณยายทานคงจะรอดนัน้ ในใจก็บอกกับตนเองวาที่จริงก็อยากจะมาบวชอยูแลว
ในชวงที่มีโครงการบรรพชาฯ ปหนา แตหาสาเหตุเปนขออางกับคุณแม คุณพอ เพื่อจะบวช
ครั้งที่ ๒ คงจะลําบาก เพราะทานจะหาวาขาพเจางมงายหาเรื่องไปบวช ไมยอมทํามาหากิน
ถาคุณยายรอดจริง ๆ ทานก็คงอนุญาตใหบวชโดยไมวาอะไรมาก ขาพเจาจึงมีขอ อางที่จะ
บวชอีกครั้งหนึ่งไดเปนอยางดี...
ในวันอาทิตยตอจากนั้น ยุวพุทธฯ ไดทําหนังสือขอเชิญผูรว มโครงการบรรพชาฯ ทุก
คนมารวมพบปะเพือ่ ประเมินผลโครงการฯ ขาพเจาทราบวานองชายคนใหมจะไปดวยจึงรับ
อาสาไปสงที่ยุวพุทธฯให ในใจก็คิดวาอยากไดมีโอกาสเขียนจดหมายไปเลาสิ่งที่ขาพเจาเห็น
วาเปนปญหาตาง ๆ ระหวางที่อยูวัดแกนายกยุวพุทธฯ แตขาพเจาก็ไมรูจักใครเลย ก็เลยคิด
อีกวาถาสงไปแลวจะมีใครสนใจจดหมายขาพเจาไหมนะ? แตก็ตั้งใจวาจะเขียนแน ๆ เพราะ
อยากใหเขาทําโครงการใหดีขึ้น
เมื่อขาพเจาถึงยุวพุทธฯ ทิดเณรหลาย ๆ คนก็เขามาทักทาย ก็ไดสนทนาไตถาม
สารทุกขสุกดิบกันพอสมควร เสร็จแลวเจาหนาที่ของยุวพุทธฯ ก็เรียกประชุม ขาพเจาจึงนั่ง
รออยูขางนอก เพราะไมไดมีสวนรวมอะไรกับเขา ทันใดนั้นก็มีบุรุษหนุมรางขาวทวม
ทาทางเหมือนอาเสี่ยมานั่งขาง ๆ ขาพเจา เขาทักขาพเจากอนดวยกิริยาอันสุภาพ แลว
สอบถามความเปนมาของขาพเจา เพราะตอนนั้นขาพเจาก็ยังเปนทิดสึกใหม ๆ อยู ขาพเจา
ธรรมะจัดสรร
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บอกวาขาพเจามาสงนองมาที่ยุวพุทธฯ ไมไดมาประชุมอะไรเพราะไมไดบวชในโครงการฯ
แตตอนอยูวดั ก็ไปปฏิบัตธิ รรมรวมกับพระ-เณรยุวพุทธฯ ดวย เลยมีคําถามตอวาขาพเจามี
ความเห็นเปนอยางไรบาง? ขาพเจาจึงรายยาวเปนชุดเลยถึงปญหาตาง ๆ ที่ขาพเจาทราบ
มา เขานั่งรับฟงดวยความสนใจยิ่ง จนถึงที่สุดขาพเจาเริ่มเอะใจจึงถามวา “ขอโทษครับ ไม
ทราบวาผมกําลังสนทนากับใครอยู?” เขาหยิบเอานามบัตรมาใหขาพเจาพรอมแนะนําตัววา
“ผม...อนุรุธครับ เปนนายกของยุวพุทธฯ...” ขาพเจาจึงตอบไปวา “แหม...ผมกําลังจะ
เขียนจดหมายถึงนายกยุวพุทธฯ พอดีเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเพิ่งเลาใหคุณฟงนี้ ดีแลว...เมื่อ
ผมเลาแลวผมก็ไมตองเขียนแลวซิ” เขาบอกวา “ชวยเขียนใหผมดวยซิครับ เพราะผม
อยากจะเอาไปใหกรรมการทานอื่น ๆ ดูดวย”
ขาพเจาเลยไดทีแนะนําตอเลยวา โครงการนี้ควรทําอยางไรเพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น คุณ
อนุรุธนั่งฟงแลวจึงสวนขาพเจามาวา ที่จริงปญหาของทานก็มีอยูวามีแตคนใหความเห็นแต
ไมคอยมีคนทํา แลวจึงถามขาพเจาวา “แลวคุณจะมาชวยผมทําไหมละ?” ขาพเจาอึ้งไปครู
หนึ่งแลวตอบไปวา “ตกลงครับ ผมจะชวย...” และนี่คือสัญญาของขาพเจาที่จะทําโครงการ
นี้ทั้ง ๆ ที่ขาพเจายังไมไดรูเลยวาทางขางหนาจะเปนเชนไร
ตุลาคม ๒๕๓๖... ขาพเจารูสึกวาถึงเวลาแลวที่ตองเริ่มโครงการนี้เสียที จึงโทรไปหา
คุณอนุรุธอีกครั้งหนึ่ง ทานใชเวลาทบทวนความจําถึงเรื่องของขาพเจาสักพัก ขาพเจาก็เริ่ม
เลาถึงวิธีทําโครงการ นั้นคือการเนนคัดเลือกตัวผูสมัครบวช และเตรียมความพรอมใหดีที่สุด
เพื่อใหสามารถอดทนตอสภาพการเปนสามเณรที่เพียบพรอมดวยระเบียบวินัยและ
จริยาวัตรอันงดงามสมกับมีหลวงพอเปนองคอุปชฌายให เพราะผูที่ถูกผูปกครองบังคับ
มา หรือมีความอดทนต่ําจะไมสามารถทนตอระเบียบที่เขมงวดของวัด และที่สําคัญที่สุดคือจะ
ไมสามารถอดทนทํากรรมฐาน ซึ่งเปนหัวใจของการพัฒนาจิตใจตามที่โครงการไดวางไวได
คุณอนุรุธและขาพเจาใชเวลาปรับความคิดใหตรงกันพอควร และแลวคุณอนุรุธจึงได
แนะนําขาพเจาตอคณะกรรมการสมาคม เพื่ออนุมัติใหขาพเจาไดดําเนินการตามแผนงานที่
วางไว ขาพเจาไดรับความเมตตาจากคณะกรรมการทุกทานเปนอยางดี จนงานไดดําเนินมา
จนถึงวันปฐมนิเทศ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๗ มีผูสมัครเขารวมโครงการสูงเปน
ประวัติการณกวา ๑๔๐ คน
ขาพเจาไดเริ่มทดสอบความอดทน โดยการใหผูสมัครปฏิบตั แิ บบเดียวกับที่จะตองพบ
เมื่อไปถึงวัดอัมพวัน เชนตองนั่งคุกเขาได ๑๕ นาทีโดยไมขยับ นั่งพับเพียบไดนาน ๓๐ นาที
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โดยไมเปลี่ยนขาง และทํากรรมฐานวันละ ๘ ชั่วโมง กินนอย นอนนอย พูดนอย ทําความ
เพียรมาก
ผลปรากฏวา ผูสมัครคอย ๆ หายไป ๆ จนเหลือไปบวชเพียง ๗๐ คน ซึง่ ทําใหปญหา
ตาง ๆ ที่เคยมีมาในอดีตลดลงมาก สามเณรภาคฤดูรอนปนี้ สวนใหญปฏิบัติกรรมฐานไดดี
และไดพบสภาวธรรมตาง ๆ มากมาย มีเกินกวาครึ่งที่ไดเห็นกรรมที่ทําไวกับบุพการีและ
เกิดความสํานึกในความกตัญูกตเวทีขนึ้ มาดวยตนเอง อีกรวม ๓๐ ที่สามารถเรียนรู
กฎแหงกรรมที่ทําไวกับสรรพสัตวทงั้ หลาย สามเณรรุนนี้ปฏิบัติไดดีจนไดคําชมเชยจากหลวง
พอเปนอยางมาก และยังประพฤติตนใหเปนที่รักของครูบาอาจารย พระพี่เลี้ยงในวัด จน
หลวงพอไดมอบเหรียญที่ระลึกของการทําความดีใหเปนพิเศษดวย สามเณรรุนนี้นับวาโชค
ดีมาก เพราะไดรับความเมตตาจากหลวงพอมากกวารุนใด ๆ ทานไดลงมาใหโอวาท
สั่งสอนอยางใกลชิดหลายครั้ง และยังไดติดตามสอบถามใหขอแนะนําในการปฏิบัติที่
เปนประโยชนมากมาย เชน การสอนกรรมฐานโดยใชหลักงาย ๆ วาจะตองทํายืน
หนอ ๕ ครั้งใหไดดีเสียกอน ใหเริ่มทําชา ๆ กําหนดใหทัน ตอนแรกหัดใหม ๆ ให
กําหนดเปน ๒ ชวง คือ จากศีรษะมาหยุดที่สะดือกอนกําหนด “ยืน” แลวถอนหายใจ
กําหนด “หนอ” จากสะดือถึงปลายเทา ทํากลับไปมา ๕ ครั้ง เพราะตรงกับกรรมฐาน ๕
อยางที่องคอุปชฌายสอนพระ-เณร ตอนบวช ดังที่พระพุทธเจาไดทรงสอนไว ทาน
สอนวาถาทํายืนหนอได อยางอื่นจะทําไดหมด ทานสอนวิธีเดินวา เวลาหัดเดินใหม
ๆ ใหหยุดเปนจังหวะกอน เพื่อตั้งสติกําหนดใหทัน เชน ขวา-ยาง-หนอ ใหหยุด
กําหนดเปนชวง ๆ กอน แลวใหเดินชาที่สดุ เหมือนคนจะตาย เมื่อยืนดี เดินดี พองยุบก็จะชัดเอง หลวงพอยังใหแบงกลุมผูปฏิบัติออกเปน ๓ กลุม ตามความสามารถใน
การปฏิบัติ เนื่องจากทานบอกวาคนเรานั้นมีปจจัยมาไมเทากัน บางคนอาจจะมีบุญ
มากปฏิบัติไดกาวหนาเร็ว ก็ใหไปอยูกลุมที่ปฏิบัตินานกวา ทานยังใหคําแนะนําอีกวา
ความอดทน หรือขันติบารมีเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จ ผูที่มีปจจัยมานอย
แตมีความอดทนตั้งใจปฏิบัติ ก็จะพบความสําเร็จได อุปมาดังนิทานเรื่องกระตายกับ
เตา
ในปหนา ถาขาพเจาไดมีโอกาสมาทําโครงการนี้อีก ขาพเจาจะไดนําหลักความอดทน
นี้เปนขอคัดเลือกคุณสมบัติของผูสมัคร เนื่องจากวาจํานวนผูสมัครคงจะตองเพิ่มขึน้ อีกมาก
เพราะโครงการนี้เปนโครงการเดียวที่จะสามารถบวชเณรทีว่ ดั อัมพวัน โดยมีเหลวงพอเปน
องคอุปช ฌายให เพราะที่วัดไมรับบวชไดจึงตองเปนผูที่อดทนที่สุดเทานั้น จึงไมแนะนําให
ธรรมะจัดสรร

๘

ผูปกครองบังคับลูกหลานมาบวช เพราะในปทผี่ าน ๆ มา ผูที่ถูกบังคับมามักจะสรางปญหา
เนื่องจากไมสามารถอดทนตอการปฏิบัติกรรมฐานได
นอกจากนี้ ผูปกครองทีม่ ุงหวังจะใหโครงการนี้เปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไมดีของบุตรหลาน
นั้น ขออยาไดคาดหวังมากนัก เพราะสวนใหญเด็กที่มีปญหาดานพฤติกรรมมักจะเปนคนทีม่ ี
ความอดทนต่ํา อาจจะไมผานการคัดเลือกที่เขมขนได และขอใหทานผูปกครองทีเ่ คี่ยวเข็ญ
บุตรหลานของทานมาบวช เพราะหวังวาจะไดเกาะชายผาเหลืองขึ้นสวรรค ไดโปรดเขาใจวา
โครงการนี้เปนการพัฒนาคุณภาพจิตใจใหมีความอดทน มีระเบียบวินัย รูรักสามัคคี เปนคนดี
ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหกุลบุตรผูบวชแลว เปนผูที่มีคุณสมบัติความ
อดทน มีปญ
 ญาสามารถเรียนหนังสือไดถึงชั้นสูงสุด ผลทางดานบุญนั้นจะถือเปนผลพลอยได
เนื่องจากวัดผลไดยาก และเปน ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ หรือ ผูรูก็ยอมรูไดดวย
ตนเอง กุศลใด ๆ ที่สามเณรจะไดกระทํามากหรือนอยจึงขึ้นอยูกับความพากเพียรเปนหลัก
ถาสามเณรสรางความดีนอย ผิดศีลธรรม บาปกรรมจะตองตกอยูที่ผูปกครองผูเคี่ยวเข็ญบุตร
หลานมาบวชเชนกัน ขอใหทานดูทั้งประตูบญ
ุ และบาปดวย
ผูที่สามารถผานการคัดเลือกครั้งนี้ จะตองเปนผูม ีความอดทนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนผูม ี
ความอดทนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนดานรางกายที่จะตองตื่นนอนเชาตี ๓ ครึ่ง นอนไมเกิน ๓
ทุมครึ่ง รับประทานอาหารอยางสํารวมในปริมาณไมมาก วันละ ๒ มื้อ มีน้ําปานะวันละ ๒
ครั้งเพื่อยังชีพเพราะถารับประทานมากไปจะทําใหหลับเวลาทํากรรมฐาน สวนทางดานจิตใจ
ตองอดทนกับระเบียบวินัยอยางเครงครัด รักษาศีลมิใหดางพรอย คอยระวังจริยาวัตรโดยถือ
ตามพระวินยั ของพระภิกษุ คือ เสขิยวัตร ๗๕ ขอ ตองพิจารณาปจจัยสี่ตั้งแตรับประเคนและ
กอนบริโภคทุกครั้ง หามรับประเคนเงินและของรับประทานตาง ๆ รวมทั้งนม เพือ่ หลีกเลี่ยง
ปญหาการผิดศีล เปนตน
สวนทางดานพิธีการ ตองสามารถทองคําขอบรรพชาและองคศีล ๑๐ ใหไดกอนวันเขา
รวมโครงการ เพราะจะมีการสอบขอเขียน ผูที่ไมผานสอบขอเขียนจะไมสามารถเขารวม
โครงการได
ขาพเจาหวังวากุลบุตรผูส ามารถผานเขาไปบวชเปนสามเณรในป ๒๕๓๘ จะเปน
บุคคลที่มีโอกาสประสบความสําเร็จไดในชีวิต ดังที่หลวงพอไดเคยสอนไววา ธรรมะคือการ
ฝนใจ ตองรูจ ักอดทน อดกลั้น อดออม จึงจะประสบความสําเร็จได สําหรับผูที่ตั้งใจจะบวช
เณรที่วัดอัมพวันในป ๒๕๓๘ ที่จะถึงนี้ ขอไดโปรดเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอมที่จะผานการ
คัดเลือกเขาไปในรุน สามเณรใจเพชร นี้ใหได
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จากประสบการณป ๒๕๓๗ ผูที่ผานการคัดเลือกและปฏิบตั ิไดดีมักจะมีอายุนอย ๆ
ระหวาง ๑๒-๑๔ ป บางคนตัวเล็กนิดเดียวแตอดทนเสียใจเด็กโต ๆ ตองอาย จึงสรุปไดวา
อายุนอยไมใชอุปสรรคตอความอดทน ใจเทานั้นที่เปนตัวบอกธาตุทรหดของแตละคน ขอ
อวยพรใหผูที่มีศรัทธาแรงกลาที่จะบวชเปนสามเณรในโครงการของยุวพุทธฯ ณ วัดอัมพ
วันนี้ ไดพัฒนาความอดทนใหสามารถผานการคัดเลือกทุก ๆ ทานเทอญ
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