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ขาพเจาเลือกปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน เพราะ
๑.

ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม หรือทานเจาคุณพระราชสุทธิ
ญาณมงคล นับตั้งแตไดอานเรื่องมักกะลีผล เมื่อเกือบสิบปทผี่ านมา
๒. เคยฝนถึงทานมาแลวครั้งหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ในชีวิตจริงไมเคยไดพบทานเลยแมครั้ง
เดียว
๓. คืนวันวิสาขบูชาไดปฏิบตั ิสมาธิอธิษฐานวา หากออกจากวัดนี้จะเริ่มตนที่จุดใดกอน
ปรากฏวาหลับฝนถึงสมเด็จพระปยมหาราช
จากสาเหตุ ๓ ประการดังกลาว ขาพเจาจึงเดินทางมาวัดอัมพวัน เกือบตลอดทาง
ขาพเจานึกถึงพระคุณทาน ขออยาใหการเดินทางมาครั้งนี้ตอ งพบกับคําวาผิดหวังเลย
ขาพเจาเขาไปกราบคารวะทานพรอมรายงานตัววาเปนใคร มาจากไหน เมื่อรายงาน
ถึงชื่อพระอาจารยของขาพเจา พระคุณทานยิ้มนอย ๆ แสดงวารูจักเปนอยางดี
ขณะนั้นเวลาจํากัดมาก เพราะไดเวลาที่จะทําวัตรสวดมนตเย็น พระคุณทานจึงได
ชวนพระทุกรูปขึ้นทํากิจวัตรโดยเฉพาะวันนี้ พระคุณทานใหโอวาทสั่งสอนเปนกรณีพเิ ศษ
เมื่อไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบพอคราว ๆ แลว จึงรีบสรงน้ํา จากนั้นครองผา
อยางรีบดวน มุงตรงเขาสูโบสถซึ่งพระทุกรูปกําลังสวดมนตทําวัตรอยู โดยมีทานพระคุณ
หลวงพอเปนประธาน
โอวาทวันแรกที่ไดรับฟงก็เริ่มทิ่มแทงหัวใจขาพเจาอยางจัง เมื่อ พระคุณทานพูดถึง
เรื่องพระปฏิบัติกับการสูบบุหรี่ หากพระเลิกสูบบุหรี่ไมได จะสอนคนอื่นไดอยางไร
พระคุณทานพูดไดเด็ดขาดไปเลย! เพราะขาพเจาสูบบุหรี่มาตั้งแตอายุ ๑๙ ป จน
ปจจุบันอายุ ๔๒ ป เรื่องจะเลิกงาย ๆ นั้น ถาไมเคารพนับถือกันจริง ๆ คงยอมไมได
อีก ๒-๓ วันตอมา ขาพเจาไดรับฉันทานุมัติใหเปนผูนําพานพุมดอกไมถวายพระคุณ
หลวงพอที่ศาลาปฏิบัติธรรม
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เมื่อทุกอยางเรียบรอย พระคุณทานไดใหโอวาทแกทุก ๆ คน ถึงเรือ่ งการปฏิบัติใน
แนวสติปฏฐาน ๔ จากนั้นทานไดพูดถึงการใหทาน การมีเมตตาตอกันและกัน เพื่อใหทุกคน
ไดรูจักเสียสละ อีกทั้งเปนการขัดเกลากิเลสที่มีอยูในใจดวย เกือบ ๓ ชั่วโมง จึงปดการอบรม
ขาพเจาเริ่มปฏิบัติสมาธิตามแนวสติปฏฐาน ๔ จนนั่งแทบไมได มันปวดราวไปหมด
ทั้งรางกาย สวนทางดานจิตใจแลว ทุกอยางดําเนินไปอยางราบรื่น ไมมีอุปสรรคหรือมารใด
ๆ มารบกวนเลย
สิบวันตอมา คณะสงฆที่เขามาปฏิบัติ ไดตกลงกันที่จะกราบลาพระคุณหลวงพอ
เนื่องจากขณะนั้นภายในวัดอัมพวัน ไดมีพระภิกษุบวชเขามาใหมอีกเปนจํานวนหลายรูป กุฏิ
ที่อาศัยไมเพียงพอ ตองแออัดกันอยู ซึ่งบางหองอยูกันถึง ๓ รูปก็มี คณะสงฆที่มาปฏิบัติจึงมี
ความเขาใจและเห็นใจ หลักจากนั้นทุกรูปก็จะแยกยายกันกลับสํานักเดิมของตน
ประมาณ ๓ ทุมเศษ ๆ ขาพเจาเกิดอาการวิตกกังวล ดวยกอนหนานี้ไดโทรศัพทถึง
อาจารยจรัล บุญฉิม ที่หนองแขม กรุงเทพฯ เรียนใหทราบถึงการมาปฏิบัติของขาพเจา โดย
ขอใหทานชวยอนุเคราะหคาพาหนะกลับดวย เพราะขณะที่โทรฯนั้น มีปจ จัยเหลืออยู
ประมาณ ๕๐ บาท ทานอาจารยจรัล บุญฉิม รับปากวาจะเดินทางมารับที่วัดอัมพวัน และจะ
เดินทางไปจังหวัดลําปางดวย
ความวิตกกังวลกลัววา ทานอาจารยจรัล บุญฉิม จะไมมารับ ถาหากเปนไปเชนนี้จริง
ๆ ขาพเจาจะเอาเงินที่ไหนเปนคารถ และจุดหมายที่จะเดินทางตอไปนั้น ยังหาความแนนอน
ไมได
ขณะกําลังวาวุนใจอยูนน้ั ! เกิดสํานึกอยากลองบุญบารมีของพระคุณหลวงพอ โดย
การใชฤทธิ์วธิ ีอธิษฐาน ความคิดในขณะนั้น เปนความคิดทีแ่ ฝงดวยอวิชชา อยากพิสูจนวา
พระคุณทานได เจโตปริยญาณ รูวาระจิตของผูอนื่ ไหม มี อนาคตังสญาณ รูอนาคตไหม
ครั้นตกลงปลงใจแนนอนเชนนั้น จึงจุดธูปเทียนกราบคารวะรําลึกถึงพระคุณครูบา
อาจารย และบุญญาธากรของสมเด็จพระปยมหาราช รวมทั้งบอกกลาวถึงเทพมารทั้งหลาย
วา อยาไดปดกั้นกระแสจิตของขาพเจา ที่จะขอพึง่ บุญบารมีในพระคุณทานเลย
จากนั้นสงจิตนอมรําลึกไปถึงพระคุณหลวงพอ เมื่อไดมีมโนภาพชัดเจนแลว จึงกลาว
อธิษฐานวา “ทานพระเดชพระคุณหลวงพอที่เคารพ ลูกไมมีเงินคารถที่จะเดินทางตอไป และ
ลูกเองก็ยังไมแนใจวา จะไปที่ใดดี จึงขออธิษฐานโดยใชขี้ธูปเปนเกณฑ หากขี้ธูปชี้ไปทาง
เหนือ ลูกจะไปเชียงใหม หากขี้ธูปชี้ลงใต ลูกจะไปสมุทรปราการ ขอบุญบารมีของพระเดช
ประสบการณชีวิตจริง

๒

พระคุณหลวงพอชวยบันดาลใหเปนไป ตามทีจ่ ะเห็นสมควรวาดีเถิด ถาพรุงนี้พระเดช
พระคุณหลวงพอไมชวยกระผม กระผมคงไมเชือ่ อะไรงาย ๆ อีกตอไป”
จากนั้นนอมจิตกลับมาปกลงที่พองยุบ สลัดความกังวลตาง ๆ ออกสิ้น เหลือสามัญ
สํานึกเพียงอาการพองยุบ ๆ เทานั้น
นานจนรูสึกวา กลิ่นธูปไดจางหายไป จึงสงจิตไปยังกระถางธูป คอย ๆ เผยอเปลือก
ตาออกดู
เหลือเชื่อ! ชางปาฏิหาริยอะไรเชนนั้น ขาพเจาขนลุก ปติเกิดขึ้นวูบตามขุมขน! ขี้ธูป
ทั้ง ๓ ดอกนั้น ไมไดหักลงเลยแมแตอันเดียว ดอกกลางยังคงตั้งตรง สวนดอกขางทั้งสองตาง
เอนปลายชี้ไปทางทิศเหนือ
๓ ทุมคืนวันเสาร คณะสงฆที่จะลากลับสํานัก ไดรับความเอื้อเฟอ จากพระวิโรจน ได
จัดใหพวกเรานั่งรอที่อาสนะรับแขก เพื่อที่จะกราบลาและรับฟงโอวาทจากพระคุณทาน โดย
มีฉันทานุมัตใิ หขาพเจาผูถือพานพุม ถวายพระคุณทาน เหมือนตอนเริ่มปฏิบัติ
ตามกําหนดการ พระคุณทานจะใหโอวาทแกคณะเราเวลา ๔ ทุม แตเนือ่ งจากทานติด
การปดการอบรม และใหโอวาทแกคณะศิษยานุศิษยประมาณ ๓๐๐ คน ที่ศาลาใหญ เวลาจึง
คลาดเคลื่อนไปถึง ๕ ทุม พระคุณทานจึงไดเดินทางมาถึง
ขณะนั้นภายในกุฏิหาใชมีแตคณะสงฆที่จะลากลับไป ยังมีคณะศิษยานุศิษยจากที่ตาง
ๆ อีกเปนจํานวนมากรอพบทานอยู
เรื่องเวลารับแขกของพระคุณทาน คณะศิษยควรกําหนดใหแนนอน วาเวลาใดควรให
ทานพักผอน จริงอยูพระคุณทานอาจปฏิเสธ เพราะเห็นแกเวไนยสัตว แตพวกเราก็ควร
คํานึงถึงสุขภาพของพระคุณทานบาง
เมื่อพระคุณทานนั่งลงเรียบรอยทุกคุณตางกมกราบ เสร็จแลวขาพเจาถือพานพุม เขา
ถวายสักการะ เมื่อทานรับแลว ขาพเจากลาวขึ้นวา “ขอกราบคารวะทานพระเดชพระคุณ
หลวงพอที่เคารพอยางสูง คณะสงฆที่มานี้ มาเพื่อกราบลาสูสํานักของตนเอง จริงอยู เวลาที่
คณะสงฆชุดนี้มาปฏิบัตนิ ั้น เปนเวลาที่สั้นมาก แตทุกคนก็ไดรับอานิสงสมากบางนอยบาง
ตามที่บารมีของแตละคน แตก็มีหลายสิ่งหลายอยาง ที่พวกเราซาบซึ้งประทับใจ นั่นคือ กฎ
ระเบียบ ปฏิปทา และจริยาวัตรอันนาเคารพเลื่อมใสของพระเดชพระคุณหลวงพอ และกอนที่
คณะกระผมจะกลับนี้ ขอไดโปรดเมตตาประทานโอวาท เพื่อเปนธัมมานุสติใหคณะสงฆได
นําไปประพฤติปฏิบตั ิ โดยสวนตัวของกระผมแลว ปรารถนาที่จะไดในสิ่งที่เปน อาจาริย
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นุสสติ (ของขวัญจากอาจารย) เพื่อใหพวกกระผมไดกราบไหว รําลึกนึกถึงในพระคุณหลวง
พอ แตทั้งนีต้ องแลวแตพระเดชพระคุณหลวงพอจะมีเมตตา”
ในขณะที่กลาวนั้น ขาพเจาสังเกตเห็นรอยยิ้มผุดขึ้นนิด ๆ ทีร่ ิมฝปากทาน เปนรอยยิ้ม
ที่บงบอกถึงความเมตตากรุณาอันเปยมลนในดวงจิต ทําใหผูพบเห็นสุขใจ อุนใจ และเลื่อมใส
ไมรูคลาย
จากนั้นพระคุณทานไดใหโอวาทใหรูถึงแนวทางปฏิบัตทิ ี่สูงขึน้ และย้ําเปนพิเศษในคืน
นั้น คือการใหทาน พระคุณทานไดเลาเรื่องพระเวสสันดรใหทานโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง และ
ในที่สุดไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พอสมควรแกเวลา พวกเราจึงพรอมกันกราบลา
เพื่อใหคณะอื่นไดเขาคารวะตอไป
พอกราบครัง้ ที่ ๓ เสร็จ เงยหนามองพระคุณทานเทานั้น ขาพเจาแทบช็อค! และ
อยากจะกลั้นใจใหดับดิ้นลงตรงนั้นดวยความอับอาย...! เจโตปริยญาณ! นี่คือ พระอริย
สงฆ
พระคุณทานยื่นซองปจจัยใหขาพเจา เปนคารถ! ขอเตือนผูท ี่มีอกุศลจริต อยาไดคิด
ลอเลนหรือประมาทในพระอริยสงฆ เชนขาพเจาที่ไดกระทําในครั้งนี้เปนอันขาด ไมเชนนั้น
ประตูแหงอบายภูมิ ๔ จะมีไวใหทานเดิน
นอกจากปจจัยคารถแลว พระคุณทานยังใหพระวิโรจนแจกรูปภาพขนาดใหญของ
ทาน ๑ รูป พรอมพระบรมฉายาลักษณของสมเด็จพระปยมหาราชอีก ๑ รูป และไดมอบ
เหรียญของพระคุณทานเองอีก ๑ เหรียญดวย
วันตอมา อาจารยจรัล บุญฉิม ไดเดินทางมาพบขาพเจาที่วัดอัมพวันตามกําหนด แต
ไดปฏิเสธที่จะเดินทางไปลําปางดวย เนื่องจากมีกิจธุระอื่นจะตองทําทีจ่ ังหวัดสุพรรณบุรี และ
ไดถวายปจจัยแกขาพเจาเปนจํานวน ๑,๗๐๐ บาท
นี่คืออานิสงสของการปฏิบัติธรรมและผลของการปฏิบัติธรรมจากทานเจาคุณพระราช
สุทธิญาณมงคล หรือ หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม แหงวัดอัมพวัน สิงหบรุ ี ในครั้งนัน้ ทําให
ขาพเจาเลิกบุหรี่ไดโดยเด็ดขาด หลังจากตกเปนทาสมันถึง ๒๓ ป
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