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ปจจุบันนี้ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการมีมากขึ้น และนํามาปรับปรุงความ
เปนอยูของคนเราใหมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เปนที่นาสังเกตวา ความผาสุกที่แทจริงของ
คนเรา แทนที่จะทวีเพิ่มขึ้น แตกลับลดลงอยางนาเปนหวง จะเห็นไดวาวิทยาศาสตรไม
สามารถแกปญหาทุกอยางใหมนุษยได
ทั้งนี้เพราะยังมีอีกหลายอยาง
หลายเรื่องที่
วิทยาศาสตรยังเขาไมถึง เชน เรือ่ งของกรรม และเรื่องของจิตวิญญาณ เปนตน
พระพุทธศาสนายกยองวา จิตประเสริฐกวากาย เพราะกายเปนผูปฏิบัตติ ามคําสั่งของ
จิต จิตเปนผูนํา ฉะนั้นความสุขทางใจดีกวาความสุขทุกชนิด ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา
“ความสุขอยางอื่นที่จะยิ่งไปกวาความสงบไมมี” การฝกจิตในพระพุทธศาสนาเรียกวา
จิตภาวนา คือ การอบรมจิต หรือ เรียกอีกอยางหนึ่งวา กรรมฐาน
จากกรุงเทพฯ ไปตามเสนทางสายเอเซีย ตรงหลัก กม.ที่ ๑๓๐ เปนที่ตงั้ ของวัดอัมพ
วัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบรุ ี วัดที่เปนศูนยวิปสสนากรรมฐาน และ แหลงฝกฝนทางจิตอันเปนที่
รูจักขจรขจายไปทั่วแควนแดนไทย ผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปนมัสการพระสงฆที่มีศีลาจาร
วัตรปฏิบตั ิเครงครัดในพระธรรมวินัย เปนผูหยั่งรูเหตุการณลวงหนาของแตละบุคคลได หา
บุคคลที่จะเสียสละความสุขสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมไดนอยมากในสังคมปจจุบัน ทาน
คือ พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) ทานเปนพระ
อาจารยที่มคี วามเมตตาธรรมอยางสูง มุงมั่นทํางาน “สรางคนดวยธรรมะ” เปนที่รูจัก
เลื่อมใสแกพุทธศาสนิกชนเปนจํานวนมากทั้งในประเทศและตางประเทศ
เมตตาบารมีของหลวงพอจรัญแหงวัดอัมพวัน ซึง่ มีตอบรรดาศิษยานุศิษย ทั้งฆราวาส
และสงฆแผไพศาลทุกวันนี้ เปนทีพ่ ึ่งพิงของศิษยานุศิษย เปนเนื้อนาบุญอันไพศาล หลวง
พอจรัญ ฐิตธมฺโม หรือพระราชสุทธิญาณมงคล ในฐานะผูพัฒนาทั้งจิตใจและชีวติ ของผูคน
มากหนาหลายตา ที่ตางก็พากันไปพึ่งบารมีธรรมของทาน บรรพชิตก็เขาไปสูการอบรมสั่ง
สอนอันนําไปสูทางอันถูกตองตามแนวแหงวิปสสนากรรมฐาน
เพื่อการบริหารงานวัดให
เจริญกาวหนา สรางความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชน ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จุดที่เนนคือ ประชาชนอุปถัมภบํารุงพระสงฆดวยปจจัย ๔ เปน
การใหวัตถุ หลวงพอทานก็ตอบแทนดวยการใหธรรม เชน การแสดงธรรม สอนปฏิบัติธรรม
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ใหประชาชนเห็นเปนตัวอยาง อํานวยความสะดวกใหเหมาะสมกับกาลสมัย สิ่งที่เปนลักษณะ
พิเศษของทานที่ทุกคนยอมรับ คือ การหยั่งรูจิตใจของคน เขาถึงจิตใจ รูวาคนนี้มีกเิ ลสอยาง
นี้ ก็ตอ งเทศนตามกิเลสของเขา ทานเปนนักเทศนที่สามารถตรึงใจแกผูไดฟงธรรม ซึ่งแนว
คําสอนของทานเปนจริงสามารถพิสจู นไดดวยตนเอง โดยการปฏิบัติธรรม และทานยังเปน
นักแกปญหาเหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาตาง ๆ ไดดี ดวยเหตุนี้ ทําใหชื่อเสียงของทานได
แพรขยายออกไป ประชาชนสวนใหญรูจักทานในฐานะพระนักพัฒนา พระนักเทศน พระ
ปฏิบัติวิปสสนาฯ ทานจึงมีผลงานในทุกปมากมายจนเปนรูจกั กันโดยทั่วไป
วัดอัมพวัน วัดนี้แมจะอยูในชนบท แตก็มีความเจริญทั้งดานถาวรวัตถุและการศึกษา
เปนวัดสํานักวิปสสนากรรมฐาน มีความสะอาด รมรื่น ผูที่มาปฏิบัติธรรมจะไดรับความ
สะดวกทุกอยาง ดังนั้น วัดอัมพวันจึงเปนวัดพัฒนาตัวอยาง ถาวรวัตถุ กุฏิกรรมฐาน เครื่อง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ มีครบครัน มีโรงทานตลอดเวลา โรงครัวที่ไมเคยคํานึงถึงฐานะ
ของผูที่มารับประทาน ขอทานผูยากไรหรือมหาเศรษฐีรอยลาน สามารถใชโรงทานนี้ในการ
บําบัดความทุกขจากความหิวไดเทาเทียมกันดวยอาหารที่เหมือนกัน เพราะที่นี่หลวงพอจรัญ
ทานจัดไวเปนทานที่บริสทุ ธิ์ และเทาเทียมกัน
ผูที่มาใชโรงทานวัดบําบัดทุกขจากความหิว จะใชไดอยางสะดวกและพรอมทุกเมือ่
ไมมีการตั้งตูรับบริจาค เพราะหลวงพอนําเอาของบริจาคสวนหนึ่งที่ญาติโยมบริจาคเขามาใช
ในโรงทาน ใครจะบริจาคหรือไมหลวงพอไมเคยคํานึง
เจาหนาที่ภายในวัดหนาตายิ้มแยมแจมใส บริการดวยน้ําใจอันมีไมตรี น้ําแข็ง น้ําชา
กาแฟรอน โอวัลติน มีใหพรอม นาทึง่ ในบารมีของหลวงพอจรัญเปนอยางยิ่ง โดยหลวงพอจัด
ไวใหแขกไดรับประทานใหอิ่ม เพราะโรงทานนี้ญาติโยมเขาบริจาคขาวสารและอาหารแหงไว
ไมตองกังวล มาเวลาไหนโรงครัวก็มไี วใหเสมอ ถากลับไมทันก็มีกุฏิกรรมฐานใหพักพิง “เขา
เดินทางไกลมาเขามีทุกข เราก็บําบัดทุกขบํารุงสุขใหเขา ตองบริการใหเขามีความสุขความ
เจริญกลับไป เขาวัดเดี๋ยวนี้ไมไดอะไรจากวัด จะเขามาทําไม เขามาแลวตองไดซิ มีทุกขมีสุข
ขึ้นมาก็บําบัดทุกข บํารุงสุขใหเขา แกปญหาใหเขา เขาจึงอยากจะเขามา ก็ตองบริการเลี้ยง
อาหารการบริโภคแตประการใด อาตมาจึงบอกแขกวารับประทานขาวหรือยัง อยางนี้เปนตน
...ถาคนไหนรับประทานอาหารที่วัดนี้แลว กลับไปร่ํารวยมั่งมีศรีสุข เงินไหลนองทอง
ไหลมา ขาวสุกของอาตมา ๑ เมล็ด ขาวสุกงอกได ๑๐๐ ยูเอสดอลลาร รับประทานเขาไปงอก
ได มีขาวสุกวัดนี้งอกได จริงเท็จประการใด มารับประทานอาหารที่นี่ กลับไปเปนเศรษฐีไป
หลายคนแลว มีเงินมากมายเหลือเกินนะ”
หลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน พระผูยิ่งดวยเมตตาธรรม

๒

หลวงพอจรัญทานไดใหขอคิดวา ทุกวันนี้คนมักเจริญทางดานวัตถุ เรามักจะเสาะ
แสวงหาวิชาความรูตาง ๆ นอกตัว เพื่อเอามาทํามาหาเลี้ยงกาย ตางแขงขันกันในดาน
การศึกษา มีปริญญาตรี โท และเอก ไปจนถึงศาสตรในดานตาง ๆ เรียกกันโกหรูวา
“เทคโนโลยี”
ความรูตาง ๆ เหลานี้เปนปญญานอกกาย เสาะแสวงหาเอาไดทุกหนทุกแหง นา
อนาถเปนทีส่ ุด เทคโนโลยีเจริญถึงขีดสุด แตจิตใจต่ําทรามและเลวลงจนถึงขีดสุดเชนกัน
ทั้งนี้เพราะละเลยปญญาภายใน คือ การรูถูก รูผ ิด รูเมตตา รูจักรักใครเพื่อนมนุษยรวมโลก
รูจักละอายตอบาปและรูจ ักประมาณ
สิ่งที่เรียกวา ปญญาภายใน เรียกใหทันสมัยก็คือ “พุทโธโลยี” ซึ่งจะกํากับเทคโนโลยี
ใหเปนไปอยางถูกตอง และเปนไปเพื่อใหสังคมโดยรวมดีขึ้น ไมแกงแยงกัน ไมเบียดเบียน
ทายกันจนเกิดกลียุค ปญญาภายใน หรือ พุทโธโลยี ใชสํารวจความถูกตองของตน พิสูจน
ความถูกตองของตนเองได ประพฤติปฏิบตั ิตนเปนอยางไร มนุษยสมัยใหมนี้ไมถือความ
“ถูกตอง” ของจิตใจ แตเอาแตขอให “ถูกใจ” ของตนเองเปนใหญ เรียนสูงแตไมมีรากฐาน
ของจิตใจทีด่ ี จึงเอารัดเอาเปรียบและขมเหง ทําใหคนที่ดอยกวาเกิดความกดดัน และในที่สุด
ก็ปะทุขึ้นกลายเปน “กลียุค” เปนยุคที่ไมมีการมองเห็นความสําคัญของศีลธรรมอีกตอไป
ตางฝายตางเขาประหัตประหารกันจนลมตายเปนเบือ เพราะคําวา “ศีลธรรมหมดไปจากใจ
ของเหลามนุษยนั้นโดยสิ้นเชิง”
“เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นะที่สําเร็จปริญญาโท ปริญญาเอกหนาตาดี ๆ ทั้งนั้นแหละ ทาง
โลกเขาวางาม แตที่ไหนได ภายในใจนะไมงามเลย ทรามกันเปนแถว ๆ เพราะขาดพุทโธโล
ยี ที่จะควบคุมเทคโนโลยีใหเปนไปเพื่อความเจริญทั้งวัตถุและจิตใจ คนดูถูกบรรพบุรษุ ดูถูก
วัฒนธรรมอันดีงามของปูยาตายาย วาเปนเรื่องคร่ําครึ ไมทันสมัย เปนเตาลานป บางคน
หนักกวานั้น ลืมพอลืมแมเสียซ้ําเลยนี่ มันเปนอยางนี้เพราะเทคโนโลยีมันสอนใหแขงขัน
เบียดเบียนกัน เอาชนะกันใหมันเห็นน้ําเห็นเนื้อกัน “แมอยามายุงกับผม อยามายุงกับฉัน ฉัน
เรียนไดดอกเตอร เรียนไดปริญญา แลวแมมีอะไร ความรู ป.๔ จะมาสูฉนั ไดอยางไร มาสอน
ฉันไดหรือ” พวกที่พูดอยางนี้อาตมาเห็นมามาก วิบัติหมดทุกคน เพราะลบหลูดูถูกผูมี
พระคุณ พอแมปูยาตายายนี่มันพังทุกคน ทุกวันนี้คนที่ฆากันตาย ทะเลาะ ดากัน เถียงกัน
พวกเทคโนโลยีสูงทั้งนั้น กลับเอาหูกับเสียงเปนอันเดียวกัน รอยทั้งรอยพังเรียบรอยไปเลย
ทีเดียวเชียว ก็ลองดูซิ ถาเอาหูกับเสียงมาเปนอันเดียวกันเมื่อไหรละก็ อาตมาชอบพูดแบบ
ไทย ๆ วา “เอ็งดาใคร, ดามึงนั่นแหละ ออ! ดามึงแลวไป นึกวาดากูเสียอีก” นี่แหละจิต
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ที่ฝกไวดีแลว พอไดยินเสียงดาจะรับไวดวยการตั้งสติวา เสียงหนอ ความโกรธมันก็จะไมทวี
ขึ้นมาจนหนามืด ตัวสั่น หายใจถี่สั้น และเขาเขนฆากัน
ทานเจาคุณหลวงพอจรัญทานมีความสามารถเปนเยี่ยมในดานการสอน
กลาวคือ
ทานมีกลวิธีในการอธิบายสิ่งที่เขาใจยากใหกลายเปนสิ่งที่เขาใจงาย และยังสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอีกดวย ทานยกเอาเรื่องนิทานวรรณคดีมาเปนตัวอยาง “เคย
อานกันไหมเรื่องสังขทองนะ เออ หกเขยมันหนาโง สูสังขทองไมได ก็เลยถูกตัดจมูก ตัดหู
เอาไปเสียจนดวนกุดไงละ ตาโง หูโง จมูกโง ลิ้นโง กายโง ใจโง สังขทองจึงชนะหกเขย สังข
ทองสวมรูปเงาะ ภายนอกดูไมไดเลย แตกายภายในโสภา กายใน ก็คือ ความมี
สติสัมปชัญญะ ไงละ หกเขยมันสวยงามแตงกายดี รูปนอกงามหมดจด แตรูปในคือ จิตใจ
เนาไมมีสติสมั ปชัญญะ มันจึงสูอายเงาะที่รูปนอกชั่ว แตรูปกายในงามไมได นี่ไงละ พุทโธโล
ยี กับ เทคโนโลยี
ตราบใดที่มีแตเทคโนโลยี แตขาดพุทโธโลยี คอยควบคุม มันก็เหมือนเจาหกเขย คือ
เสียทีเขาร่ําไป แตถามีเทคโนโลยีแลวมีพุทโธโลยีขางในดวย ก็เหมือนสังขทอง แมรูปกายจะ
ไมงาม แตงามใจและมีความเจริญ มีปญญาดี พุทโธโลยี คือ อะไร คือ ความหยั่งรูทั้งปวง รู
ผิด รูถูก รูวาผลกรรมเปนอยางไร พระพุทธเจาทรงรอบรูจ ริง รูทุกอยาง รูโดยปราศจากสิ่ง
ปดบัง ทานจึงทรงประกาศสิ่งที่พระองคทรงรู ทําใหโลกรมเย็น ทําใหผูปฏิบัติไดมองเห็นผล
ทั้งเมื่อมีชีวติ อยูและเมื่อตายจากโลกนี้ไปแลว ดังนั้นเขาจึงแบงคนออกเปน ๒ ประเภท
ดวยกัน ที่เขาเรียกเปนกลอนวา “รูจริงจึงทําหายาก พวกรูมากมันหางาย” พวกรูมากนี่รู
หมดเพราะเลาเรียนมาเปนดอกเตอร เปนผูเชีย่ วชาญดานเทคโนโลยี แตไมรจู ริง เพราะ
ปญญาภายในไมมีเลย รูมากไปหมด จิตเปนกระแสไฟฟาเปนไดไงละ อธิบายในดาน
เทคโนโลยีสูงมันก็เลยเกิดความเบียดเบียนไมรูผิดรูถูก กิเลสมันก็บานตะเกียง แลวก็เลยถึง
ตองไปปลูกบานใหมในสลัม แตเนื่องจากไมรูวาพุทโธโลยีเปนอยางไรก็เลยหลงผิด กวาจะรูก็
สายแลว แกอะไรไมได”
…กฎแหงกรรมมีจริง แตกฎแหงกรรมที่อาตมาประเมินผลและไดประสบมารูลวงหนา
ได เพราะมีสติระลึกกอนเปนตัวรูลว งหนาตัวสัมปชัญญะ ตัวผลักดันทําใหแกไขเหตุการณได
ทันเฉพาะหนา เรียกวา ตัวสัมปชัญญะ ทีอ่ าตมารูน่กี ็เนื่องจากวาเราเจริญสมาธิ เจริญสติอยู
ตลอดเวลา โปรดจําไวนะ เหนือฟายังมีฟา แตเหนือฟาไปก็ยังมีกฎแหงกรรม
วัดอัมพวันทีน่ ี่ตอนรับพวกเทคโนโลยีมามาก เปนดอกเตอรก็มี การศึกษาสูง สอน
หนังสือใหนักศึกษาปริญญาตรี เขียนตํารับตํารามาก แตขาดพุทโธโลยี ที่มานั่งตรงนี้ เอยชื่อ
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ไมได มันผิดจรรยาบรรณ มานั่งรองไหสอนคนอื่นเพลินไป ลูกอิฉันติดยาเสพยติดงอมแงม
ทําไงดี อีกคนออกจากบานไปเที่ยวกับเพื่อนยังไมกลับ ทําไงดีหลวงพอ เห็นไหมละ พุทโธโล
ยีรูวาจะทําอยางไร จะแกอยางไร แตเทคโนโลยีไมรู เพราะมันเปนปญญานอกกายไมใช
ปญญาในกาย
...วิปสสนากรรมฐานมิใชเรื่องของการนั่งหลับตา เพื่อใหเห็นภาพวิจติ รพิสดาร หรือ
เพื่ออิทธิฤทธิ์ใด ๆ วิปสสนากรรมฐานเปนเรื่องของการศึกษาชีวติ ที่จะปลดเปลื้องความทุกข
นานาประการ ออกเสียจากชีวติ หรือปลดเปลื้องชีวิตออกเสียจากความทุกข เปนเรื่องของการ
คนหาความจริง “ชีวติ นีม้ ันคืออะไรกันแน” เหตุไฉนคนเราตองรูสึกเหนื่อยหนายในชีวิตที่ผาน
มา ในความเหี่ยวแหงใจและคับแคนใจ ที่ผานมาในความสมหวังแลวก็ผิดหวัง หัวเราะแลวก็
รองไห ดวยหนาชื่นและกลับบูดบึ้ง เหตุไฉนจึงไปลุมหลงกับการกระใจนขึ้นกระโจนลงของ
ชีวิตที่ไดผานมาในวิธีอนั ยืดยาว โดยไมเคยสํานึกวา มันมีอาการประดุจคนบา เหตุไฉนตัว
เราจึงไดพลอยเห็นดิบเห็นดีไปกับเขาดวย
อะไรเลาที่ผลักดันใหชีวิตโลดแลนไปอยางนา
สมเพชเชนนั้น แลวก็ยังทําใหเจาของชีวติ ชืน่ ชมไปดวยกับอาการทีค่ ลายกับคนบาเชนนั้น
อะไรเลาที่มาทําใหดวงหนาที่หัวเราะราเริงอยูเมือ่ วานนี้กลับนองน้ําตาไปในวันนี้ อะไรเลา
ที่มาทําใหลิ้นกลาววาจาออนหวานอยูเมื่อชั่วโมงกอน กลับมากลาววาจาหยาบคายในชั่วโมง
นี้ อะไรเลาที่มาคอยแตงความคิดของเราใหแปรเปลี่ยนไปมาในระหวางบาปบุญคุณโทษ ไมมี
ยุติลงได อะไรเลาคือตัวการที่คอยชักใยอยูเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหลานี้
...ตามปกติเราอาจไมเคยตั้งปญหาเหลานี้ขึ้นถามตนเองเลย ตามปกติเราปลอยให
ชีวิตดําเนินไปตามที่มันเคยดดําเนินมาอยางไรก็อยางนั้น เราปลอยใหความเคยชินนําชีวิต
ของเราไปตามที่มันไดนํามา ปแลวปเลาจากวัยเด็กไปสูวัยชรา และเราก็เต็มใจที่จะปลอยให
มันนําไปจนกระทั่งถึงเชิงตะกอน
ก็เปนการเคราะหรายอยูที่เจาความเคยชินอันเรา
มอบหมายใหเปนผูนําชีวิตของเรานัน้ โดยทั่วไปแลวมันมิไดทําหนาที่เปนดวงประทีปใหเลย
มันเปนแตความมืดบอด และดังนั้นก็ไมเปนที่นาประหลาดใจที่มันไดนําชีวิตของเรากระหืด
กระหอบไปตามเรื่องของมัน เราไดปลอยใหมันไปโดยที่เราไมเคยสํานึกตัว วาเราไดตกเปน
ทาสของมันอยางโงหัวไมขึ้น
...การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เปนเรื่องของการตีปญหาซับซอนของชีวิตใหแตก
กระจายออกไป จนมองเห็นความจริงในสิ่งตาง ๆ ที่แตกกระจายออกไปนั้น เปนเรื่องของการ
คนหาความจริงของชีวิตตามวิธีการที่พระพุทธเจาไดกระทํามาคือ
เพงมองเขาไปในชีวิต
ตนเอง เฝาดูการเคลื่อนไหวทั้งมวลภายในตัวของเราเอง เฝาสังเกตการณ แตกุศลและอกุศล
ธรรมที่ดําเนินไปในตัวของเราเองดวยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
โดยใชเวลาของการ
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ปฏิบัติทั้งหมดเพงมองเขาไป แตในชีวิตของตนเองดังนี้ ปญหาตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน
นั้น จะผุดขึ้นมาในความนึกคิดของเราและเราก็จะพบคําตอบปญหาเลานั้นอยางครบถวน
และแจมแจง เราจะพบชีวติ ที่ปลอยใหความเคยชิน หรือใจที่ปราศจากสติที่นําไปนั้นชาง
แตกตางกันอยางลิบลับกับชีวติ ที่ผูกไวกับสติ และปลอยใหสติเปนผูนําวิปสสนากรรมฐาน
เริ่มตนดวยการปลดแอกตัวเรา เริม่ ตนดวยการปลดปลอยตัวเราจากความเปนทาสของความ
เคยชิน หรือใจที่ไมอยูใ นความควบคุมของสติ นับตั้งแตเริ่มการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ชีวิตของคนเราจะไดรับความเปนไท และเราจะทราบไดเองวาตั้งแตมชี ีวิตมาเราไมเคยไดรับ
ความเปนไทเชนนี้มากอนเลย นับตั้งแตเวลานั้นแทนความมืดบอด เราก็ไดจุดดวงประทีป
ใหแกชีวิตของเรา ดวงประทีปนั้น แทจริงก็มีประจําอยูกับชีวิตของเรานั้นเอง แตเราไมไดจุด
มันขึ้น บางทีอาจเปนดวยเราไมทราบวามีดวงประทีปติดอยูกับตัวเรา เราพูดเสมอถึงคําวา
สติปญญา เราใชปญญาอยูเสมอก็จริง แตสตินั้นแทจริงแลว เรานําออกใชนอยนัก ทั้ง
ที่สตินนั้ มีคณ
ุ คาแกชีวิตและจําเปนแกชีวิตทีม่ ีคุณคาอยางเหลือที่ประมาณได ประทีป
นั้นคือสติ นับตั้งแตเริ่มปฏิบัติวิปสสนาเราก็ไดจุดประทีปดวงนั้นขึ้น แสงสวางจะคอยกลาขึ้น
และโพลงขึ้นเปนลําดับ จนถึงขั้นทีเ่ ราสามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆ ที่แฝงอยูในความมืดและที่
เราไมเคยเห็นมากอน
...ตามปกติเราไมทราบดอกวา
ความทุกขความเดือดเนื้อรอนใจนานาประการที่
เกิดขึ้นแกชีวิตเรานั้น มันมีตน เหตุมาจากอะไร และมันผานเขามาสูชีวิตโดยทางไหน
โดยทั่วไปเรามิไดเคยสนใจคนควาหาเหตุผลในเรื่องนี้ และเราก็มักจะตอนรับมันโดยถือเสีย
วาเปนเรื่องธรรมดาของชีวิต อันคนเราไมสามารถจะเลี่ยงได แตเมือ่ เราเอาใจผูกกับสติ โดย
ไมปลอยใหใจทองเที่ยวไปไหนตอไหนตามความเคยชินของมันแลว ความจริงบางอยางก็จะ
ปรากฏแจมแจงขึ้นมาในใจของเรา และเราก็จะตระหนักวาความทุกขรอนใจตาง ๆ นานานั้น
มันมีตนเหตุมาจากอะไร และมันผานเขาสูชีวิตของเราโดยทางไหน
...การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานคือ การระดมเอาสติทั้งหมด ที่มอี ยูในตัวเราออกมาใช
ประโยชนในการดับทุกขใหไดผลดีที่สุดเทาที่จะทําได และการปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐาน เรา
จะตระหนักในคุณคาอันอัศจรรยของสติที่เราไมเคยคิดเห็นเชนนั้นมากอน ใจที่ลําพองมีพยศ
และมีความตะกละตะกลาม เหมือนกับไฟอันไมรูจักอิม่ ดวยเชื้อ จะเชือ่ งลง และรูจักจํากัด
ความตองการของมัน เมื่อถูกสติเขาถือบังเหียนไวหนา การปฏิบัติวิปสสนา คือ การ
อัญเชิญเอาสติที่ถูกทอดทิ้งไวในความต่ําตอย ขึ้นมานั่งบัลลังกของชีวิต และเมื่อสติ
ขึ้นสูบัลลังกแลว ใจก็จะคลานเขามาหมอบถวายบังคมอยูเบื้องสติ สติจะบังคับมิใหใจ
แสออกไปคบหาอารมณตาง ๆ ภายนอก และใจก็จะคอยคุนกับการสงบอยูกับอารมณอัน
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เดียวที่สติคอยบังคับใหสงบอยู เมื่อใจตั้งมั่นดีแลว การรูตามความเปนจริงก็จะเปนผลติดตาม
มา และเมือ่ นั้นแหละเราก็จะทราบไดวา ความทุกขมันมาจากไหน และจะสกัดกั้นมันได
อยางไร นั่นแหละคืออานิสงสของวิปสสนากรรมฐาน
...สติปฏฐาน ๔ จึงเปนการสอนคนใหมีสติปญญาเพื่อจะไดรูเทาทันชีวิตและความ
เปนไปในโลก
เพื่อจะไดเดินทางไปในเสนทางชีวิตไดอยางราบรื่น
และไปสูจุดหมาย
ปลายทาง เมื่อสิ้นชีวติ จากโลกนี้ไปแลว นั่นก็คอื สุคติภมู ิเปนที่ตั้ง สติปฏ ฐาน ๔ จึงถือเปน
ทางสายเอก อาตมาจะขอเปรียบเทียบไวอยางนี้
ทางสายจัตวา คือ ทางพอเดินได แตมีหลุมมีบอ
ทางสายตรี พอไปพอมาได
ทางสายโท ก็พอมาได .....แต
ทางสายเอก นั้นราบรืน่ สะดวกตัง้ แตตนทางไปจนถึงปลายทาง ไมมีอะไรทีจ่ ะมา
เปนอุปสรรค
พระพุทธเจาจึงทรงเรียกทางสายเอกนี้วา สติปฏฐาน ๔
...ประโยชนของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นมีมากมาย
เทาที่รูจากประสบการณของ
อาตมาเอง และจากการสอบอารมณของผูปฏิบัตคิ นอื่น ๆ พอสรุปได ๓ ประการใหญ ๆ คือ
๑. ระลึกชาติได
๒. เห็นกฎแหงกรรม
๓. เกิดปญญา แกปญหาชีวิตได
ซึ่งประการสุดทายนี้สําคัญที่สุด เพราะถาเราสามารถแกปญหาของตัวเราเองได ก็ไมตองไป
วิ่งหาพระใหรดน้ํามนต หรือวิ่งไปหาหมอดู เราตองเปนหมอดูใหตัวเองมันถึงจะถูก นี่แหละ
ประโยชนของกรรมฐานอยูตรงนี้ ไมใชมานั่งหลับหูหลับตาเพื่อจะไปสวรรคนิพพานอยางที่
ชาวบานเขาพูดกัน เมื่อใดที่ยังไมเกิดปญหายังแกปญหาชีวติ ใหตัวเองไมได แลวจะไปสวรรค
นิพพานไดอยางไร
...เอาละคราวนี้สติสัมปชัญญะ หรือ ปญญาภายในทําใหเกิดศีล เออถามีใครถามวา
ศีลคืออะไร อยาไปตอบนะวาศีล คือ ขอหามไมใหทําบาปหาประการ แลวก็อธิบายยืดยาวไป
อาตมาขอใหตอบสั้น ๆ วา “ศีล คือ ปกติ” พวกเทคโนโลยีหัวเราะกากเลย หนอยพูดเรื่อง
พุทโธโลยีมากมายหลายอยาง แตพอมาถึงศีลบอกวาศีลคือความปกติ ไมรูเรื่องเลย ไมเคย
พบเคยเห็นที่ไหนกับ ศีลคือความปกติ คําอธิบายงายหัวเราะกันไมออกละ ทีนี้สติสมั ปชัญญะ
ทําใหคนเราเปนคนปกติ เออ คนบาคือคนอะไรละ ก็ตอบไดวา คนบา คือคนไร
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สติสัมปชัญญะ คนที่จะถือศีลไดตองมีสติสัมปชัญญะที่เกิดจากการฝกจิตไวเปนอยางดี คนมี
สติสัมปชัญญะแลวไมละเมิดศีลเด็ดขาด
...ทุกอยางจะสําเร็จไดตองดวยความเพียร ก็คอื การฝน คือไมยอมแพ มันจะปวด จะ
รอน จะหนาว ทําไปฝนใจไปมันก็สําเร็จ ดูตัวอยางงาย ๆ การชักวาวแลว ปลอยมันเฉย ๆ
ใหลมหอบไป มันขึ้นไหม ไมขึ้น ตองดึงตองกระตุก ตองกระชากมันจึงจะเลนลม แลวพุงขึ้น
ไปติดลมบนไงละ มันตองฝนใจตัว ตามใจตัวเอาดีไมไดจําไวนะ อยากไดดีตองฝนใจตัว
มิฉะนั้นไมไดดีถาตามใจตัว
การชวยคนใหพนจากความทุกขเปนการสรางบารมีอยางหนึ่ง
หากเปนปุถุชนคน
ทั่วไปคงจะรูส ึกเหนื่อยหนาย และหงุดหงิดรําคาญใจที่ตองถูกรบกวนครั้งแลวครั้งเลา จน
แทบจะหาเวลาเปนของตัวเองไมได แตสําหรับ “หลวงพอจรัญ” ผูเปยมดวยเมตตาธรรมรูป
นี้ ความรูส ึกดังกลาวไมเคยบังเกิดขึ้น เพราะทานยึดหลักวาการสงเคราะหญาติโยมเปน
หนาที่โดยตรงของทาน ซึ่งแมจะเหนื่อยยากสักปานใดก็ไมคิดทอถอย ไมรูวาหลวงพอทาน
ทนไดอยางไร หากรูกิจวัตรประจําวันของทานในแตละวันแลว เห็นจะตองสงสารทานที่ตอง
สงเคราะหคนทุกประเภทโดยไมเลือกชั้นวรรณะ
ตั้งแตเกิดมาก็ยังไมเคยเห็นใครมีชวี ิต
ลําบากลําบนเหมือนทาน ในโลกนี้จะมีอีกสักกีค่ นที่เปนอยางทาน วิธขี องหลวงพอนั้นตองใช
ปญญาแกปญ
 หา คนที่มปี ญหาจะตองมาเขากรรมฐาน ฝกจิตใหสงบ เมื่อจิตสงบปญญาก็เกิด
ก็ใชปญญานั้นแกปญหาได วิธีนี้ดีที่สุดไมเปนพิษเปนภัย และไมตองเสียเงินเสียทอง แตการ
ปฏิบัติกไ็ มงา ยนัก ผูปฏิบัติตอ งอดทน ตองใชความเพียรพยายามอยางยิ่งยวด ตองตั้งจิตให
แนวแนวาเราจะทําไหได จะสําเร็จหรือไมสําเร็จขึน้ อยูกับความเพียรพยายามของตัวเรา
...หลวงพอจรัญ ทานเจาอาวาสวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี เปนพระนักเทศนที่
มีผลงานเปนที่ประจักษแกสาธุชนทั่วไป ทานจึงไดรับแตงตั้งเปนเจาคณะอําเภอชั้นเจาคุณ
ทานบําเพ็ญธรรมทาน คือ การใหธรรมที่พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญวาเปนยอดทานอันชนะ
การใหทั้งปวง ดังคําบาลีวา สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ แปลวา การใหธรรมชนะการให
ทั้งปวง
ในการสั่งสอนอบรมประชาชน ทานไดยึดหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธเจาอันเปน
หัวใจของพระพุทธศาสนา เพือ่ ใหประชาชนยึดหลักปฏิบัติ ๓ ประการ คือ
การไมทําชั่วทั้งปวง
การบําเพ็ญความดี
การทําจิตของตนใหผองใส
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“อาตมาขอเจริญพรญาติพี่นองทั้งหลาย ที่ทานไดมารวมสนับสนุนอาตมา ในฐานะมา
ชวยกันปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน ใหรูจักเอกลักษณของไทย รูจักมารยาทไทย ไมลืม
แผนดินทวด แผนดินปูย าตายายที่หาไว โปรดมาสรางกิจการใหแกพอแมเถิด ลูกหลานเอย
อยาทิ้งกิจการของเราเสียเลย พอแมที่สรางมา วงศตระกูลของเราเคยทําการคา อยาทิ้ง
การคา วงศตระกูลทํานา อยาทิ้งทํานา เดี๋ยวนี้นาทิ้งหมดแลว ทําไมเปนแลว การคาก็คาไม
เปน ขนาดลูกสําเร็จปริญญาโท เตีย่ แมคาขาย ลูกคาขายไมเปนเลย แลวกิจการจะทําอยางไร
ก็ไปเปนลูกจางคนอื่นเขา เปนลูกจางบริษัทอื่นตอไป อาตมาขอฝากไวดวยนะ ญาติโยมพี่
นองทั้งหลาย นึกวามาสรางคนกันเถอะ
อาตมากําลังปลุกเสกเปนการใหญ ไมใชปลุกเสกเครื่องรางของขลังนะ ปลุกคนใหต่นื
เสกคนใหเปนงาน โยมจะใชลูกหลาน ปลุกใหตื่นกอนนะ ใหมีศรัทธากอน ใหรูเรื่องรูราวกอน
ลูกยังหลับอยูเสกใหเปนงานจะไปรูเรื่องรูราวอะไร ชวยกันปลุกเสกลูกหลานหนอยเถอะ ปลุก
ใหตื่นเสกใหเปนงาน อยาอยูวางหางผูใหญจะหลงทางไดงาย อาตมากําลังปลุกเสก หลับตา
เสกทั้งกลางวันกลางคืน ไมไดหลับไมไดนอน อาตมาไปอยูบานใคร รับรองไมเปลืองขาวนะ
ฉันไมจุหรอก คําเดียวอิม่ แลว ทํางานวันยังค่ํา คืนยันรุง วัดนี้ไมมีหยุดเสารอาทิตย ราชการ
วันเสารอาทิตยหยุดแลว ที่นี่ทํางานทั้งกลางวันกลางคืน แตบางเดือนเสียใจเหลือเกินมี ๒๘
วัน ไมพอ ๓๐ วัน นีแ่ หละชีวิตคืองานบันดาลสุข ทํางานใหสนุก มีความสุขในการทํางาน
บางคนเลี่ยงงานเกงนัก เรียนสูงแลว เลี่ยงงานเกง ชีวติ มักจะอาภัพ
พระราชสุทธิญาณมงคล หรือ “หลวงพอจรัญ” ของบรรดาศิษยานุศิษย เจาอาวาส
วัดอัมพวัน เปนพระเถระที่รักงาน ขยันทํางาน สนใจทํางาน คนควาเหตุผลในงาน ติดตาม
ผลงาน เหมือนกับวางานเปนชีวิตจิตใจของทาน ความสุขของทานอยูที่การทํางาน จัดวาเปน
กําลังของคณะสงฆและพระศาสนา ตลอดถึงประเทศชาติ เคยมีคนคิดวา “หลวงพอจรัญ”
ทานเปนพระอรหันตประเภท “ฉฬภิญญา” ไดอภิญญา ๖ ทานบอกวาอยาคิดอยางนี้ ทาน
เปนพระอรเหตางหาก เพราะใครมีทุกข ก็จะเหเขามาหาเพื่อใหทานชวย หากผูใดอยากพบ
ทาน ก็ตองฝากคํากลอนทิ้งไววา
กําหนดจิต
ทําใจ
ใหสงบ
ถาอยากพบ
หลวงพอ
คงรอได
แสวงหา
ธรรมทาน
อาหารใจ
ตองทนได
รอได
จึงไดธรรม
คงทนได
รอได
ไมลําบาก
มีทุกขมาก
ดั้นดนมา
หากุศล
หลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน พระผูยิ่งดวยเมตตาธรรม

๙

ทานถึงแลว
เชิญพักผอน
อยารอนรน
นอมใจตน
ใหเยือกเย็น
จะเห็นธรรม
ซึ่งตรงกับคติธรรมของหลวงพอที่ตดิ ไวที่ ที่นั่งรับญาติโยมของทานวา “มาได ทนได
รอได ดีได”
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