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กระผมมีความสุขใจมาก ที่ไดมีโอกาสเขารวมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติธรรม
ถวายเปนพระราชกุศล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลมหาราช ทรง
ครองราชยครบ ๕๐ ป ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงหบุรี ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ ซึ่งพวกเราไดรับความเมตตาจาก
ทานผูบังคับบัญชา ทานปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกไพบูลย เอมพันธุ เดินทางไปเปน
ประธานในพิธี รวมทัง้ ศรีภรรยาของทานคือ คุณหญิงวาณี เอมพันธุ และหัวหนาสวน
ราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นับเปนนิมิตหมายที่ดียิ่งในการใชหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา
พัฒนาจิตใจของกําลังพลในกองทัพ
ใหเปนขาราชการในองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ถึงพรอมดวยคุณธรรม และจริยธรรม นําของดีขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งอยูคูโลกมาแตบุราณกาล ไปใชใหเกิดประโยชนตอ ราชกิจราชการ
และตอประชาชนของประเทศในที่สุด ใหสมกับที่ทั่วโลกเขายกยองวาประเทศไทยมีพระเจา
แผนดินที่ดีที่สุดในโลก และเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาที่ดีมาก เปนหนาที่
ของปวงชนชาวไทย ที่จะตองขวนขวายนําศาสนามาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
บานเมืองของเราจะไดสุขสงบรมเย็นและเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
พวกเราไดรับความสะดวกสบายมากในระหวางการอบรมปฏิบัติธรรม สถานที่พัก
อาหาร ศาลาปฏิบัติธรรม บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเหมาะสมมาก จํานวนผูปฏิบัติธรรม
โดยรวมไมต่ํากวาพันคน แตไมมีความสับสนวุน วายเลย เจาหนาที่ทุกฝายทํางานประสาน
คลองจอง หลวงพอเปนนักบริหารที่ดีมาก ทุกคนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สถานที่ปฏิบัติ
ธรรม ณ วัดอัมพวันนี้สมควรยึดถือเปนมาตรฐานระดับโลกได กระผมใชเวลาศึกษาและ
ฝกอบรมในตางประเทศรวมแลว ๑๑ ป ตั้งแตปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก และกําลังเรียน
เสนาธิการสหรัฐฯ ขอเอาเกียรตินี้ยืนยันคํากลาวนี้
หลวงพอไดทุมเทกําลังกาย กําลังใจ มาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยมิเห็นแกเหน็ด
เหนื่อยในการปลุกคนใหตื่น ในการสรางคนใหเปนคนดี ใหมีสติอยูกับจิต และฝกฝนตอไป
จนกระทั่งสามารถมีสตินาํ จิต รูจักอานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน เห็นตัวตาย ทั้งนี้
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เพื่อที่จะไดคลายทิฐิ ดําริชอบ ประกอบกุศล และไดผลงานที่ดีเปนหลักฐานสําคัญ จํานวน
ขาราชการทุกหมูเหลา พี่นองประชาชน และพระภิกษุสามเณร หมุนเวียนเขารับการอบรม
ปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน มีจํานวนเรือนแสนตอป เมตตาธรรมของหลวงพอสูงยิ่งนัก
รายละเอียดของการปฏิบัติและคําสอนรวมทั้งประสบการณในแงมุมตาง ๆ หลวงพอได
รวบรวมไวในหนังสือ “พุทโธโลยี” ซึ่งจัดพิมพใหหนังสือระดับมาตรฐาน โดยสํานักพิมพ
ธุรกิจกาวหนา ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลมหาราช เนื่อง
ในมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป สมควรทีจ่ ะมีไวเปนแนวทางดําเนินชีวิตและ
แกปญหาชีวติ ตอไป
กระผมไดเขาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน
ตั้งแตสมัยครองยศพันเอกในกองทัพบก
ตําแหนงผูชวยเจากรมยุทธโยธาทหารบก เมือ่ ประมาณ ๗ ปที่แลว โดยเขารวมในโครงการที่
กองทัพบกโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกจัดกําลังพลมาปฏิบตั ิธรรมในครัง้ นั้นใชเวลา ๗ วัน
ไดผลดีมาก จากสิ่งที่ผุดขึ้นมาทางมโนทวารขณะปฏิบัติธรรม ทําใหกระผมรูผิดชอบชั่วดี ไม
สามารถที่จะฆาสัตวไดอกี อยางเด็ดขาด รวมทั้งศีลขออื่น ๆ ใน ๕ ขอ ก็เครงครัดถือเปนปกติ
ของชีวติ ขึ้นเรื่อย ๆ จนเวนการดื่มเครื่องดองของเมาไดเด็ดขาดในที่สุด ซึ่งเรื่องตาง ๆ
เหลานี้ ตัวสติและตัวปญญาจะบอกจิตในสถานการณตาง ๆ เอง วาควรจะปฏิบตั ิตนอยางไร
จึงจะเหมาะสม สิ่งที่นกั ปฏิบัติธรรมเพียรพยายามฝกฝนจะผุดออกมาใชเปนผลโดยอัตโนมัติ
ในขณะนั้น ๆ ในวินาทีที่ปญหาจะเกิด เราจะเอาตัวรอดได ผลที่ไดจากการฝกฝนปฏิบัติธรรม
กรรมฐาน จะทําใหผูปฏิบัติธรรมทําอะไรก็เหมาะเจาะหมดจด มีน้ําใสใจจริงสวยสดงดงาม
ถูกตองและพอดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งไดรับความเมตตาจากผูใหญ คือ เทวดา
ภรรยาของกระผมคือ อาจารยวิจิตรวงศ ชนะรัตน ซึ่งทํางานในบริษัทในเครือเจริญ
โภคภัณฑ ตําแหนงผูบริหารโครงการทุนการศึกษา สํานักประธาน ไดสนใจอานหนังสือที่
หลวงพอแจกใหเมื่อจบการฝกอบรมจํานวนหลายเลม เพื่อเปนแนวทางนํามาฝกตอที่บาน
หลังจากเธอไดอานแลวก็สนใจใหกระผมพาเธอและลูกทุกคนรวมทั้ง “คุณยา” คือคุณแมของ
กระผมมาพบหลวงพอ หลวงพอเรียก “ซูงอ” มานําไปปฏิบัติธรรม พวกเราทั้งครอบครัวจึงมี
โอกาสไดพบแสงสวาง นําหลักการและวิธีการของทานไปใชในชีวติ ประจําวัน ไดรับผลดีใน
ชีวิตกันถวนทั่วทุกคน ครอบครัวมีความสุข มีความกาวหนาในชีวิตราชการและบริษัท ลูก ๆ
ไดรับการศึกษาดีตามทีเ่ ขาตั้งใจไว ลูกสาวคนโตเปนนิสิตคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ลูกชายคนกลางเปนนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ
กําลังจะพยายามสอบชิงทุนไปศึกษาตอตางประเทศซึ่งสงใหเรียนฟรีถึงระดับปริญญาโท ใน
สาขาที่ตนถนัดและกองทัพตองการ สวนลูกสาวคนเล็กก็ไดเขาเรียนในโรงเรียนที่ตนตองการ
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สมใจ คุณยาซึ่งเคยปวยเปนโรคเบาหวานขึ้นรุนแรงเปนอัมพฤกษไปครึง่ ซีกแลว ก็กลับหาย
เปนปกติเดินเหินไดคลองแคลวแข็งแรงดี ขณะนี้อายุ ๗๕ ปแลว บอกลูกหลานวา แมมี
ความสุขมาก มีบญ
ุ ที่มีลูกหลานดีทุกคน
ทั้งหมดนี้กระผมและภรรยายืนยันวา ไดมาจากการปฏิบัตธิ รรม ซึ่งทายสุดจะชวย
สงผลใหเกิดผลงานที่ดีแนนอน
เพื่อนหลายคนสงสัยวากระผมเปนดอกเตอรทาง
วิศวกรรมศาสตร ไมนาเชื่อวาสนใจเรื่องนี้ กระผมตอบวา “เพื่อนเอย เราจบดอกเตอรจาก
สหรัฐมาก็จริง เรากลับคนพบวาความรูที่มีนั้นเปนความรูภายนอก แตเรื่องจิตของเราเองเรามี
ความรูนอ ยเหลือเกิน เราตองการจะรูเรื่องจิตใหละเอียดลึกซึ้ง และหลังจากการมาปฏิบัติ
ธรรมที่วัดอัมพวันแลว จึงรูวากระบวนการพัฒนาจิตนั้นก็เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นั่นเอง โดยใชรางกายและจิตใจของมนุษยคนนัน้ ๆ เปนหองทดลอง มิใชเปนกระบวนการ
ทางไสยศาสตรแตอยางใด ถาจิตของเราพัฒนาถึงระดับนี้ ผลจะออกมาอยางนี้ ๆ แนนอน ที่
สําคัญจะตองหาอาจารยที่รูจริง และเริ่มทดลองทางเคมี ถาไมมีครูดีหรือไมรูจริง หรือทดลอง
เลน ๆ ทําบางหยุดบาง ผลมันก็ไมออกเหมือนกัน หรืออาจเปนอันตรายได”
กอนที่จะจบเรื่องนี้ อยากบอกเพือ่ น ๆ ผูรวมปฏิบัติธรรมและผูอานทุกทานใหทราบ
วา วัดอัมพวันของหลวงพอมีของดีหลายอยาง อยากจะเลาเรื่องที่กระผมมีประสบการณ
ก็คือ แมแตเรานอนหลับแลวฝนยังมีผูหวังดีที่คอยหวงใย มาเคาะประตูปลุกใหเราตื่นเพื่อ
หยุดฝนได ดังนั้นผูเขาวัดอัมพวันทุกทานหมดกังวลไดเลยนะครับ ทานจะไดรับการดูแล
อยางดีในทุกเรื่อง และจะไดของดีกลับออกไปสรางความสุขความเจริญใหแกตัวเอง แก
ลูกหลาน ผูใกลชิดทุกคนแนนอนครับ สําคัญทานอยาหยุด ทานจะตองนําเอาวิธีการที่ไดรับ
มาปฏิบัตติ อที่บาน พัฒนาจิตของทานใหมีคุณสมบัติดีขึ้นเรือ่ ย ๆ ผลดีจะออกมาเองตามหลัก
วิทยาศาสตร ดังที่หลวงพอใชคําวา “พุทโธโลยี” ครับ
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