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กระผมเปนชาวสมุทรปราการ ปจจุบัน (ตุลาคม ๓๘) อายุ ๔๗ ป รับราชการอยูท ี่
กรมสื่อสารทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพมหานคร (ติดกับวัดอรุณราชวราราม) ตําแหนงหนาที่ขณะนี้คือ ผูชวยเจากรมสื่อสาร
ทหารเรือ ระหวางป ๒๕๒๑-๒๕๒๓ กองทัพเรือกรุณาสงไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท
สาขาการจัดการระบบโทรคมนาคม (Telecommunications System Management) ที่รัฐ
แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา จากนั้นในปลายป ๒๕๓๙ หลังจากจบการศึกษาในหลักสูตรของ
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือซึ่งใชวเวลาเรียน ๑ ปเต็มแลว ไดมีโอกาสเขาศึกษาตอใน
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือของประเทศอังกฤษอีกราว ๑ ป หลังสุดเขารับการศึกษาใน
วิทยาลัยการทัพเรือเกือบ ๑ ป จบหลักสูตรปลายเดือนกันยายน ๒๕๓๘ ในดานหนาที่
ราชการนั้น ไดผานงานในกองทัพเรือมากมายหลายตําแหนงพอสมควร ทั้งหนวยเรือ หนวย
บก หนายกําลังรบ หนวยศึกษา และหนวยสนับสนุน เชน เปนผูบังคับการเรือหลวงแมกลอง
เปนอาจารยโรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ เปนผูอ ํานวยการกองสงกําลัง
บํารุง (กองเรือยุทธการ) และเปนผูอาํ นวยการกองนโยบายและแผน (กรมสื่อสารทหารเรือ)
เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานนั้น กระผมเริ่มเปนครั้งแรกที่วัดอัมพวันเมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๓๗ โดยยึดแนวคําสอนของหลวงพอจรัญเปนหลักปฏิบัติอยางเครงครัด จนถึง
ปจจุบัน (ตุลาคม ๒๕๓๘) ไดเขาปฏิบัติกรรมฐานที่อารามแหงนี้ รวม ๓ ครั้ง ครั้งแรก ๗ วัน
เมื่อตนเดือนตุลาคม ๒๕๓๗ ดังที่กลาวแลว ครั้งที่ ๒ เพียง ๓ วัน ราวตนพฤษภาคม ๒๕๓๘
และครั้งหลังสุด อีก ๗ วัน เมื่อตนเดือนตุลาคม ๒๕๓๘ ตั้งใจวา กอนบทความนี้จะผาน
สายตาทานในวันคลายวันเกิดของหลวงพอ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๙) จะหาโอกาสเขาปฏิบัติ
ธรรมที่วัดอีกสักครั้ง-สองครั้ง อยางไรก็ตามหลังจากมอบตัวเปนศิษยกรรมฐานของหลวง
พอจรัญแลว ก็พยายามหาโอกาสปฏิบัติที่บานอยูเสมอ แมจะทําไดไมมากนัก แตก็พยายาม
รักษาความตอเนื่องไว เทาที่ผานมาไดรับความรูและประสบการณแปลกใหมเกี่ยวกับชีวติ
จิตใจ ทั้งของตนเองและของผูคนโดยทั่วไปมากพอสมควร จึงใครขอนํามาถายทอดตอ ตามที่
เห็นวาเหมาะสมดังตอไปนี้
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ในการปฏิบัติสองครั้งแรก สิ่งที่ไดรับคอนไปทางความรูมากกวาความเขาใจ ตองตอสู
กับเวทนามากพอสมควร กําหนดไดไมดีนัก ทั้งในดานอารมณฟุงซานตาง ๆ และความเมื่อย
ปวดมึนชาอีกหลายรูปแบบ แตสิ่งมีคาที่ไดรับคือความอดทนทั้งรางกายและจิตใจ ซึง่ ในความ
เปนทหารอาชีพของกระผมเทาที่ผานมา ก็ไดรับการฝกฝนอบรมดานนีม้ ามากพอสมควรแลว
หลังจากเริ่มปฏิบัติกรรมฐานจึงพบวา ความเขมแข็งอดทนที่มีอยูเดิมนั้นไมมากเทาใดเลย
เพราะไมอาจชวยใหนั่งสมาธิไดครบครึ่งชัว่ โมง โดยไมเปลี่ยนทานั่งดวยซ้ําไป ในระยะเริ่มตน
ของการปฏิบัติ ความปวดเมื่อยทรมานระหวางการปฏิบัติกรรมฐาน ชางผิดแผกแตกตางไป
จากอาการทีเ่ คยประสบจากการฝกหรือการทํางานโดยทั่วไปอยางมากมาย มันเปนความรูสึก
ที่คลายจะทนไมได ปวดลึก ๆ ที่กนกบบาง โคนขา ตามขาและที่ขอเทาบาง บทจะหายก็หาย
อยางปลิดทิ้งโดยไมรูตัว แลวก็ยายไปปวดที่จดุ อื่นตอไปอีก เปนเชนนี้อยูครั้งแลวครั้งเลา
โดยเฉพาะในวันแรก ๆ ของการปฏิบัติ ดีขึ้นบางในวันหลัง ๆ เมื่อกลับมาปฏิบัติทบี่ านโอกาส
เดินจงกรมมีนอยมาก ทําไดเพียงการนั่งสมาธิหลังการสวดมนตในแตละวัน ที่บานบาง ที่
ทํางานบาง พบวา มีสมาธิดีขึ้น สามารถนั่งสมาธิไดนานประมาณ ๑ ชั่วโมง โดยไมตองตอสู
กับเวทนาเทาใดนัก แตดานสตินั้น ยังเห็นความกาวหนาไมชัดเจน กําหนด “พองหนอ – ยุบ
หนอ” ไดบาง ไมไดบาง สวนใหญไมคอยได แตก็ไมเคยคิดลมเลิกความพยายาม เชื่อวาสัก
วันคงดีขึ้นพรอมกับแอบลําพองในใจลึก ๆ วา เขาวัดปฏิบัติกรรมฐานครั้งตอไป เราคงไมตอง
ทนทุกขเวทนาจากอาการปวดเมื่อยเชนที่เคยประสบมาอีกแลว เพราะเมื่อสามารถนั่งสมาธิ
ไดถึง ๑ ชั่วโมง ก็นาจะพอตัวแลวสําหรับผูปฏิบัติใหมอยางเรา
ครั้นเมื่อวันเวลาที่ตั้งใจไวลวงหนานานนับเดือนมาถึง กระผมไดเขาปฏิบัติกรรมฐาน
(บวชเนกขัมมะ) ที่วัดอัมพวัน อีกเปนครั้งที่ ๓ ระหวาง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘ ถึง ๗ ตุลาคม
๒๕๓๘ รวม ๗ วัน การณกลับมิเปนดังคาด ใน ๕ วันแรกตองสูกบั อารมณฟุงซาน และ
ทุกขเวทนาจากอาการเมื่อยปวดไมนอยกวาการปฏิบัติในครั้งกอน ๆ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ
การแยกปฏิบัติเดี่ยว ดวยความกรุณาของครูบาอาจารยที่อยากใหลองดู เพราะเห็นวามีความ
ตั้งใจจริง โดยปฏิบัติตามกําหนดของทางวัดเชนปกติทุกประการ เพียงแตกระทําเพียงคน
เดียวในหองพักเปนสวนใหญ ปฏิบัตริ วมกับญาติธรรมอื่นเพียงสองครั้งเทานั้น
การปฏิบัติในครั้งนี้ชว ยใหระลึกถึงเวรกรรมตาง ๆ ที่เคยสรางไวตั้งแตเด็ก ๆ ไดหลาย
เรื่องอันเปนผลจากเวทนาที่ไดรับนั่นเอง บางเรือ่ งก็ลืมไปนานแลว เชนการจับแมลงทับหงาย
ทองแลวหมุนตัวใหมันกระพือปก เรียกวา “แมลงทับไถนา” เพราะมันพยายามจะบินแตก็บิน
ไมไดดวยถูกจับหงายทองอยู มันตองแอนตัวเต็มที่ที่กระพือปกอยางแรง และไถตนคอไปกับ
พื้น ดวยเชื่อวาจะทําใหพลิกคว่ําและบินหนีความทรมานไปได เรากลับรูสึกสนุกจับเวลาแขง
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กันกับเพื่อนวา แมลงทับของใครจะไถนาไดทนกวากัน ผลที่เกิดขึ้นเพื่อเตือนใหนกึ ถึงเรื่องนี้
คือ ระหวางเดินจงกรม มีอาการปวดเมื่อยอยางมากมายที่บริเวณตนคอและหัวไหลทั้งสอง
ขาง
ในขณะที่นั่งสมาธิก็มีอาการปวดรุนแรงที่กระดูกสันหลังบริเวณใตเข็มขัดถึงกนกบ
กําหนดดวยการภาวนา “ปวดหนอ ๆ” กี่ครั้งก็ไมทุเลา ตองบิดตัวถูไปมาครั้งแลวครั้งเลา
คลายกับอาการของ “แมลงทับไถนา” ทั้งที่ไมอยากทําใหเสียสมาธิ ชวยใหทุเลาลงบาง แตก็
ชั่วประเดี๋ยวประดาว ไมนานอาการเดิม ๆ ก็กลับมาอีก คิดถึงคําของหลวงพอวา “ตายเปน
ตาย ยังไมเคยมีใครตายเพราะเวทนาในหองกรรมฐาน ถาตายจริงก็ไมตกนรก เพราะตาย
อยางมีสติ” จึงฮึดสูไยอมลืมตาหรือลุกจากสมาธิกอนกําหนด เฝารอแตเสียงสัญญาณหมด
เวลานั่งในแตละชวง เพือ่ เปลี่ยนเปนเดินจงกรมหรือแผเมตตา สัญญาณดังกลาวชางเปนราว
กับเสียงสวรรค เวลาแตละนาทีที่ผานไปสามารถสัมผัสไดอยางละเอียด ดูมันชางเชื่องชา
ออยอิ่งเสียยิ่งนัก
ชวยใหสํานึกถึงคุณคามหาศาลของเวลาที่เราไดเผาผลาญไปอยางไร
ประโยชนเสียมากมาย กระผมตองตอสูกับสภาพเชนที่เลามานี้ถึง ๕ วัน ที่นบั วาทรมานทาง
กายมากก็คือระหวางนั่งสมาธิ ซึ่งสวนใหญปฏิบัติครั้งละ ๑ ชั่วโมงขึน้ ไป ปลอดเวทนาอยู
ประมาณครึง่ ชั่วโมงแรกเทานั้น ชวงที่เหลือก็คือ การตอสูกับอาการเชนทีก่ ลาวขางตน
มีอยูชวงหนึง่ ที่มีอาการปวดโคนขาทั้งสองและกระดูกสันหลังบริเวณกระเบนเหน็บ
(ใตแนวเข็มขัด) เปนอยางมากชวยใหนึกไดวาตอนเด็ก ๆ เคยหนีแมไปขี่มาขาวตัวหนึ่งของ
นาอูด ลูกตาสายยายเหลี่ยม มาตัวนี้รูปรางคอนขางเล็ก เพราะเปนมาแกลบมิใชมา เทศ ดวย
ความครึ่งกลัวครึ่งกลา จึงตองนัง่ ซอนหลังเจาของมาอีกทีหนึ่ง มันคงรูสกึ ปวดเมื่อยทั้งโคนขา
และกระดูกสันหลังเชนที่กระผมกําลังเผชิญอยูขณะนั้น เพราะตองรับน้ําหนักคนถึงสองคน
รวมกันแลว อาจมากวาน้ําหนักตัวมันเองเสียอีก จึงขออโหสิกรรมตอมาตัวนั้น และสัญญากับ
ตัวเองวา จะไมกอกรรมทําเข็ญเชนนี้อีก
ตอมาในบายวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๘ เวลาใกล ๑๔.๐๐ น. ไดสัมผัสกับ
ประสบการณและความรูสึกที่ยากแกการลืมเลือนในชั่วชีวิตนี้ ขณะทีก่ ําลังนั่งสมาธิอยูจวน
ครบชัว่ โมง (เริ่มประมาณ ๑๓.๐๐ น.) ตอสูกบั อาการปวดกระดูกสันหลังมากกวาครั้งใด ๆ
บริเวณใตแนวเข็มขัดจนถึงกนกบ ยิ่งกําหนดก็ยิ่งปวด คําภาวนา “ปวดหนอ ๆ...” เหมือนกับ
เปนตัวเรงอาการปวดใหรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ พยายามใชการนับเขาชวยเพื่อละความสนใจจาก
การปวด “ปวดหนอ ๑, ปวดหนอ ๒, ปวดหนอ ๓,.... ยังไมทันรูวาจะไดผลหรือไมก็เกิด
อาการใหมเขามาแทรกคือ จังหวะการหายใจที่ผิดปกติ ลึกรุนแรงและถี่จนเขากับจังหวะ
ภาวนา เสียงหายใจคงดังออกไปนอกหองแรงขึ้น และถี่ขึ้นอยางบังคับควบคุมไมได อาการ
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ปวดก็มีแนวโนมวาจะทวีขึ้นดวย นับคําภาวนา “ปวดหนอ” ไปไดประมาณครั้งที่ ๒๐ อาการ
ปวดกระดูกสันหลังที่คลายจะทนไมไหวอยูแลวนั้นคอย ๆ เปลี่ยนเปนพลังงานที่ไมเคยสัมผัส
มากอน แผซานขึ้นสูเบื้องสูงจนถึงเสนผม ออกไปทางขางจนถึงปลายนิ้วมือ รวมทัง้ ภายใน
ชองทองและทรวงอกบางสวนดวยมีอาการสั่นดวยความถี่ทคี่ อนขางสูงและไมคงที่ จะรูสึกชา
ก็ไมใช เปนตะคริวก็ไมเชิงบังคับไมไดทั้งอาการดังกลาวและจังหวะการหายใจที่ยังลึกแรง
และถี่กวาปกติ สิ่งเดียวที่ทําไดขณะนั้นคือ การกําหนด “รูหนอ ๆ...” ใหมีสติจะไดไมตกใจกับ
ปรากฏการณที่ไมเคยพบจนถึงจุดหนึ่ง เมื่อนับไดประมาณ “ปวดหนอ ๕๐” อาการปวด
หายไป พรอมกับการแผซานของพลังงานที่บรรยายอาการไดยากนั้น คอย ๆ สงบลง
ความรูสึกใหมเขาแทนที่คือ ความปติต้นื ตัน ซาบซึ้งในพระคุณของมารดา บิดา รวมทั้ง
พระคุณของหลวงพอจรัญ และผูมีอปุ การคุณทั้งหลาย บอกกับตัวเองวา พบแลวเขาใจแลวใน
สิ่งที่หลวงพอพร่ําสอน และสิ่งที่ตองตอสูมาดวยความเหนื่อยยากยาวนาน บาปบุญคุณโทษ
ทั้งหลาย ชางประจักษแจงแกใจในขณะนั้นอยางชัดเจน ไมนึกโกรธนึกเกลียดใครทั้งนั้น
คิดถึงความดงเขลาเบาปญญาในการกระทําบางอยางของตนในอดีตอยางเสียใจ
และไม
เขาใจวาทําไปไดอยางไร พรอมกับขออโหสิกรรมตอเจากรรมนายเวรทั้งหลาย และสัญญากับ
ตัวเองวา ชาตินี้จะไมสรางบาปสรางเวรอยางไรสติเชนนั้นอีก ความรูสึกนึกคิดที่มากมาย
เหลานี้ มันพรั่งพรูออกมาในชวงเวลาที่สั้นมาก น้ําตาแหงความรูสึกหลายอยางดังกลาวปน ๆ
กันเริ่มไหลรินออกมาอาบสองแกม นั่งสะอึกสะอื้นอยางไมเคยเปนมากอนอยูประมาณ ๒
นาที เสียงดังลอดออกไปถึงระเบียงหนาหอง ซึ่งญาติธรรมหลายคนกําลังปฏิบัติกรรมฐานอยู
แมจะบรรยายความรูสึกเหลานี้ให
คลายกับจะมีคนซุบซิบกันวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับผม
ละเอียดและชัดเจนมากวานี้ไดยาก แตบอกไดเลยวา โดยรวม ๆ แลวมันเปนความรูสึกที่ดี
งามมาก ปติ อิ่มเอม รูบ าปบุญคุณโทษ นาถนอมไวนาน ๆ
ประมาณ ๑๔.๐๐ น. เสียงกริ่งดังขึ้นบอกวา ถึงเวลาเปลี่ยนจากการนั่งสมาธิ เปนการ
เดินจงกรมแลว กระผมยังนั่งตออีกราว ๒-๓ นาที เพือ่ ดื่มด่ําความรูสึกที่ดีงามเหลานั้น
พรอมกับอธิษฐานในใจวา กอนกลับจากวัดอัมพวันในวันเสารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๘ ขอใหไดมี
โอกาสสัมผัสกับประสบการณเชนนีอ้ ีก
การปฏิบัติตอ จากนั้นเห็นไดชัดเจนวามีความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งดานสติและสมาธิ กายและใจ ดูเบาสบายอยางไมเคยเปนมา
กอน ยืนหนอ ๕ ครั้ง ทีเ่ คยรูสึกวา เปนยาหมอใหญ พยายามเทาไรก็ทําไมคอยไดสักที พบ
ภายหลังวาสัมผัสไดชัดเจนกวาเดิมมาก แตจนถึงปจจุบนั กระผมก็ยังคิดวายากอยูนะครับ
คงตองมานะบากบั่นกันตอไปอีก
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๔

นับแตการปฏิบัติในวันนัน้ เวลาที่เหลืออยู ๒ วันกอนกลับบานเปนชวงที่มีความสุข
มาก เห็นอะไรเปนเรื่องนาชื่นชมยินดีไปเสียหมด ผูคนก็ดูนา รักใครทุกคน ไมนึกโกรธเกลียด
หรือริษยาพยาบาทใครทั้งนั้น ปญญาความคิดก็แจมใส คิดอะไร ๆ ไดเปนชองเปนฉาก
แมแตการแตงกลอนในใจเพื่อสรรเสริญพระคุณหลวงพอจรัญที่กระผมใชเปนบทนําใน
ขอเขียนอีกเรื่องหนึ่งในหนังสือเลมนี้ กระผมคิดไดในโอกาสเกือบทั้งหมดดวยเวลาที่ไมนาน
นักในชวงนัน้ มาแตงเติมในภายหลังเพียงสวนนอยเทานั้น อยางไรก็ตาม แรงอธิษฐานที่
อยากสัมผัสความรูสึกปติระหวางการปฏิบัติเชนนั้นอีก ไดสงผลใหพบจริงในวันตอมา
เวลากอน ๑๑.๐๐ น. เล็กนอยของวันศุกรที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ กระผมไดมีโอกาสหลั่ง
น้ําตาแหงความปตติ ื้นตัน สํานึกบาปบุญคุณโทษตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง แตความรุนแรงและ
ระยะเวลาลดลงกวาครั้งแรก
ทัง้ เสียหายใจกอนหายปวดและอาการสะอึกสะอื้นที่ตามมา
ภายหลัง แตก็ยังดังพอที่จะเล็ดลอดออกไปนอกหองพักที่กระผมใชเปนที่ปฏิบัติธรรมอยู ไม
แตเพียงเทานั้นในชวงบาย ครูผูควบคุมการฝกแจงใหผูที่จะลาศีลในตอนเย็นวันนัน้ เขา
ปฏิบัติรวมกันที่ศาลาคามวาสี (ที่ประดิษฐานหลวงพอเทพนิมิต) เพือ่ ฟงคําชี้แจงและการนัด
หมายเรื่องกําหนดการลาศีล การปฏิบัติในชวยนี้ดีกวาทุกครั้งที่ผานมา ทั้งการเดินจงกรม
และการนั่งสมาธิ และแลวก็ไดมีโอกาสหลั่งน้ําตาทามกลางหมูญาติธรรมจนได แตไมรุนแรง
นัก เสียงสะอื้นดังพอทีค่ นรอบขาง ๓-๔ คนไดยินเทานั้น ที่นับวาคอนขางแปลกก็คือ เปน
เวลาที่ใกลเคียงกันมากกับการเกิดประสบการณครั้งแรกคือ กอนเวลา ๑๔.๐๐ น. ประมาณ
๑๐-๑๕ นาทีครบรอบ ๒๔ ชั่วโมงพอดี
รอบค่ําหลังจากลาศีลแลว ก็เริ่มปฏิบัติอีกราวเกือบสองชั่วโมง (ประมาณทุมครึ่งถึง
สามทุมเศษ) อารมณและความรูสึกชวงนี้แตกตางจากรอบวันที่ผานมาเกือบสิ้นเชิง รูสึกเฉย
ๆ ชา ๆ อยางไรบอกไมถูก ความปติอิ่มเอิบทั้งหลายจางหายไปเกือบหมด กลับรูสึกสงสัยวา
ประสบการณที่เพิ่งไดรับมาสด ๆ รอน ๆ นั้น “มันยิ่งใหญจริงหรือ” แลวก็ตอบตัวเองวา “ก็
งั้น ๆ แหละ เราคงรูสึกวูบวาบไปเองกระมัง” สติและสมาธิออนกวาการปฏิบัตใิ นรอบวันที่
ผานมาอยางเห็นไดชัด แตก็ไมมีเวทนามากมายนัก ความฟุงซานมีบา ง แตไมมากเทาวัน
แรก ๆ ของการปฏิบตั ิ คืนนีน้ อนคอนขางดึก ประมาณ ๕ ทุม เห็นจะไดหลับสนิทดี
พอสมควร
เชาวันเสารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๘ ตื่นขึ้นดวยความสดชื่น และเริ่มปฏิบัติคนเดียวใน
หองพักตามตารางที่กําหนด ความรูสึกที่ดีงามกลับคืนมาอีก ปฏิบัตไิ ดดีและมีความสุขมาก
ทีเดียว เกิดปติเปนชวงสั้น ๆ อีก ๒-๓ ครั้ง แตสามารถควบคุมอารมณได การหายใจไม
รุนแรงเชนครั้งกอน ๆ เสียงสะอื้นเกือบไมมี ขอนาสังเกตคือก็คือ จุดที่ปวดจนกระทั่ง
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กลายเปนพลังงานแผซานขึ้นสวนบนของรางกายนั้น เปลี่ยนจากบริเวณกระเบนเหน็บเปนที่
ตนขา แตละครั้งไมซ้ําจุดเดิม ชวงเชาปฏิบัตติ อจนถึง ๑๑.๐๐ น. อิ่มสุขทั้งวัน มองหนาใคร
เห็นเปนกัลยาณมิตรไปหมด อาลัยอาวรณพอสมควรทีจ่ ะตองจากวัดกลับไปสูชีวติ ที่วุนวาย
สับสนในสังคมเมืองหลวง ชวงบายกอนกลับ ไดฟงธรรมจากหลวงพอแถมทายอีกเกือบ
ชั่วโมงหลังภัตตาหารเพล
กอนกลับบานตอนเย็นวันเดียวกัน ไดมีโอกาสพบและกราบแทบเทาหลวงพอ ทาน
กลาวทักขึ้นวา “สําเร็จแลว ไดผลแลวนะ” ทําใหกระผมดีใจมาก ชวยใหเกิดความเชื่อมั่นวา
สิ่งที่ไดประสบมานั้นมิใช “วิปสสนึก” ทานยังกรุณาแนะนําสั่งสอนเพิ่มเติมอีกมากทีเดียว ทั้ง
แนวทางที่กระผมสมควรปฏิบัติตอ ไป รวมทัง้ หัวขอธรรมะเกี่ยวกับกฎแหงกรรมที่ละเอียด
นับเปนการปดฉากที่สมบูรณมากในการปฏิบัติ
ลึกซึ้งกวาที่กระผมไดเคยศึกษามาแลว
กรรมฐานครัง้ ที่ ๓ ของกระผม ณ วัดอัมพวันแหงนี้ จึงตั้งจิตอธิษฐานวา ความเจริญในพุทธ
ธรรมสัมมาปฏิบัติเทาทีก่ ระผมไดรบั มาแลวนี้ เปนเพราะอานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย
และบารมีของหลวงพอจรัญโดยแท แมจะดูนอ ยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับสวนที่กระผมยังเขาไม
ถึง แตนับเปนประสบการณที่ยิ่งใหญสําหรับตัวของกระผมเอง และเชือ่ วา จะเปนพืน้ ฐานให
กระผมมีความกาวหนาตอไปจึงขอรักษาไวยิ่งชีวิต และตัง้ หนาปฏิบัติใหไดรูไดเห็นสัจธรรม
ตาง ๆ ที่ละเอียดและลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก ตามที่กําลังและโอกาสจะอํานวยให
เพื่อเปนการตอบปริศนาที่กระผมใชเปนชื่อของบทความนี้ทวี่ า “ขาพเจาไดอะไรบาง
จากการปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวัน?” กระผมขออนุญาตกลาวโดยสรุปดังนี้
๑. กระผมมีความรูความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตจิตใจ ทั้งของตนเอง
และของผูอนื่
๒. กระผมมีความรักใครสงสารและใหอภัยผูอื่นมากกวาเดิม ไมวาจะเปนคนหรือสัตวใด
ๆ ทั้งที่เดิมกระผมก็มไิ ดมีจิตใจเหี้ยมโหดหรือใจดําอํามหิตเทาใดนัก กลาวคือการ
ปฏิบัติกรรมฐานชวยใหจิตใจของกรผม มีความออนโยนและเปยมดวยเมตตาปรานี
มากยิ่งขึ้นไปอีก
๓. กรผมมีความสํานึกในบาป-บุญ-คุณ-โทษมากยิ่งขึ้น เดิมทีกระผมก็มิใชเปนคนใจบาป
หยาบชาอะไรนัก แตการปฏิบัติกรรมฐานชวยใหสํานึกที่ดีงามตาง ๆ เทาที่มีอยูแลวมี
ความเขมขนและละเอียดออนมากขึน้
๔. ความคิดจิตใจรวมทั้งสติปญญาและความอุตสาหะพากเพียรของกระผม มีความลึกซึ้ง
มั่นคงและเขมแข็งกวาแตกอน กระผมทํางานตาง ๆ ไดมากขึ้นกวาเดิมในชวงเวลา
พอ ๆ กัน ทัง้ ยังใชเวลานอนนอยลงจากคืนละ ๖-๗ ชั่วโมงเหลือประมาณ ๕ ชัว่ โมง
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๕. เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ กระผมมีความกระหายใครรูและมีความปรารถนาที่จะเจริญรุงเรือง
ในพุทธธรรมสัมมาปฏิบตั ิยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก จึงพยายามหาโอกาสปฏิบัติธรรมอยาง
สม่ําเสมอ โดยเฉพาะในดานการเจริญกุศลภาวนา
นอกจากที่กลาวขางตนทั้ง ๕ ประการแลว ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นภายใน
ครอบครัวและหมูญาติมติ รอีกมากมายหลายลักษณะ เชน มารดาบิดามีความสุขกายสบายใจ
มากขึ้น บุตร-ธิดาอยูในโอวาทและขยันหมั่นเพียรในหนาที่การงานและการศึกษาเลาเรียน
มากกวาแตกอน เพือ่ นบางคนที่เคยไมชอบกระผม และมักพูดจารายปายสีตาง ๆ นานากลับ
มีทีทาเปนมิตรมากขึ้น ในเรื่องหนาที่ราชการของกระผมนั้น ก็เห็นความดีขึ้นอยางชัดเจน
เชนกัน กระผมไดรับความรักใครเชื่อถือจากผูร วมงานทุกระดับ ตั้งแตผูบังคับบัญชาชั้นสูง
ของกองทัพจนถึงผูใตบงั คับบัญชาคนสุดทายก็วาได ผูใกลชิดจํานวนไมนอ ยหันมาสนใจทาง
ธรรมกันมากขึ้น ชวยใหสามารถใชชีวิตรวมกันในที่ทํางานไดอยางปกติสุข เสมือนอยู
ทามกลางหมูญาติมติ รทีต่ างหวังดีตอกันหรืออยูใ นครอบครัวเดียวกัน เทานี้ก็มากเกินพอแลว
สําหรับอานิสงสที่ไดรับจากการเจริญกรรมฐาน ตามแนวทางที่หลวงพอจรัญกรุณาแนะนํา
พร่ําสอนอยางตอเนื่อง
ในที่สุดนี้ กระผมใครขอถือโอกาสนี้กราบแทบเทา ของพระคุณในความเมตตาการุณย
ของหลวงพอ ที่ไดชวยใหลูกรวมทั้งศิษยอีกจํานวนนับหมืน่ นับแสนคน ไดพบชีวิตใหมที่มี
คุณภาพคุณธรรมสูงกวาเกา อันจะเปนพื้นฐานที่สําคัญ สําหรับรองรับความเจริญรุง เรืองใน
พุทธธรรมสัมมาปฏิบัติยงิ่ ๆ ขึ้นไปอีกในอนาคต พรอมกันนีล้ ูกใครขอกราบอัญเชิญอานุภาพ
แหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งขอนอมจิตถวายกุศลผลบุญที่ลูกได
สรางสมไว ตั้งแตอดีตชาติจนถึงปจจุบันชาติ โปรดรวมกันเปนพลังเปนเครื่องสงเสริมกุศล
บุญราศรี ดลบันดาลให หลวงพอ จรัญ (พระราชสุทธิญาณมงคล) ที่พวกเราทุกคนเคารพ
รัก ประสบแตความสุขความเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความรมเย็นและรุงเรืองในพุทธธรรม
สัมมาปฏิบัตยิ ิ่ง ๆ ขึ้นไป จนถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานดวยเทอญ
รักและเคารพอยางสูงยิง่
นาวาเอก(พิเศษ) ไพโรจน แกนสาร
ผูชวยเจากรมสื่อสารทหารเรือ

ขาพเจาไดอะไรบางจากการปฏิบัติกรรมฐาน

๗

