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ขาพเจาไดฟงธรรมและสนทนากับหลวงพอจรัญ หรือ พระราชสุทธิญาณมงคล
ระหวางป ๒๕๓๐-๒๕๓๕ ที่ธนาคารทหารไทย สํานักงานใหญเดิม ถนนศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งขาพเจาเปนประธานชมรมพุทธศาสตรอยูที่นั่นในเดือนหนึ่ง ๆ ชมรมจะ
นิมนตพระสงฆสายปฏิบัติมาแสดงพระธรรมเทศนา และสอนวิธีเจริญวิปส สนากรรมฐาน ๑-๒
ครั้ง โดยใชเวลาในชวงหลังปฏิบัติงานตอนเย็นประมาณ ๑๗.๐๐ น. ขึ้นไป ในบรรดา
คณาจารยสายปฏิบัติที่มาสอน ขาพเจามีความเลื่อมใสวิธีปฏิบัติของอาจารยหลายองค แตที่
เขาใจงายและปฏิบัติงายก็ไดแกวิธีของหลวงพอจรัญ หลวงพอยกตัวอยางประกอบงาย ๆ ทํา
ใหเขาใจงายทั้งใหทดลองปฏิบัติกันเดี๋ยวนั้น ยิ่งทําใหการปฏิบัติถูกตองมากขึ้นโดยเฉพาะ
ดานการเจริญวิปสสนา
สมาชิกชมรมมีทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก ในวันที่หลวงพอไปสอนจะมีผูสนใจมา
ฟง และปฏิบัตธิ รรมมากกวาคณาจารยองคอื่น ๆ เปนพิเศษ ดวยเหตุนี้หลวงพอจึงไดรับการ
นิมนตไปสอนบอยกวาอาจารยทานอื่น
สิ่งที่ขาพเจาไดรับจากหลวงพอและนํามาปฏิบัตกิ ็คือ
การสวดมนตบทพุทธคุณ
ธรรมคุณ และสังฆคุณ หลวงพอมักจะพูดอยูเสมอวา การสวดมนตชวยทําใหจิตใจเปน
สมาธิ ถาเปนฆราวาสก็ควรให สวดบทพาหุง มหากาฯ อิติปโส จนจบ และถาใหดีกต็ อง
สวดเทาอายุบวกหนึ่ง จิตก็จะเปนสมาธิ สามารถแผเมตตาหรือสงกระแสจิตไปยังบุคคลที่
เราเคารพนับถือ หรือรักใครเอ็นดูไดสําเร็จ ขาพเจาไดนําคําแนะนําของหลวงพอมาฝกปฏิบัติ
แตจะไมนํามาใชทั้งหมดเพราะหลายบทเกินไป และถาสวดเทาอายุดวยแลว คนอายุ ๕๐ ป
ขึ้นไปก็คงสวดเปนชั่วโมงเปนภาระมากเกินไป คงไมมคี วามเพียรถึงขนาดนั้น และจะทํา
ไมไดโดยสม่ําเสมอดวย จึงใชสวดเฉพาะบท “อิติปโส” บทเดียวเทาจํานวนคนที่เราตองการ
แผเมตตาถึงแตอยาลืมตัวเองดวย ในระยะแรกไดทดลองแผเมตตาใหผูบังคับบัญชาทุกคน
และเพื่อนรวมงานบางคนโดยเฉพาะในรายที่คิดวาเขาอาจไมชอบเราก็ได ก็จะเนนเปนพิเศษ
จากการทดลองปฏิบัติสกั ๒-๓ สัปดาห สังเกตเองวาไดผลนาพอใจทีเดียว โดยดูจากการ
พบปะกันครัง้ หลัง ๆ เขาเหลานั้นจะยิ้มแยมแจมใสทักทายกันแบบมิตรไมตรีแบบจริงใจ
(ความเปนมิตรหรือศัตรู จะสังเกตไดจากสายตา) ขาพเจามีความเชื่อมั่นวา ถาเรามีความ
ปรารถนาดีตอผูใด ดวยใจจริง ผลที่ตอบสนองจากบุคคลนัน้ จะมาในทิศทางเดียวกัน และ
อานิสงสของการสวดมนต
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ตรงขามถามีความรูสึกไมดีตอบุคคลใด
ผลที่เขารูสึกตอเราก็จะเปนไปในทํานองเดียวกัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากกระแสจิตที่สงตรงไปยังเขาเหลานั้นสะทอนกลับมานั่นเอง ถายิ่งจิตนั้นมี
สมาธิแกรงกลา
ความแข็งแกรงของกระแสจิตจะมากขึน้ สามารถสงผลตรงไปยังบุคคลที่
ตองการไดอยางรวดเร็ว ยิ่งบุคคลที่มีความผูกพันจะสามารถทําไดอยางรวดเร็วและชัดเจน
ขึ้น ผลของการปฏิบัติทาํ ใหขาพเจามีเรื่องตอไปนี้เกิดขึ้น
เมื่อกลางป พ.ศ. ๒๕๓๓ บุตรสาวของขาพเจาไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท
สาขาการบัญชี ในคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เธอจบ
การศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเดียวกัน) เธอมีความปรารถนาอยาง
แรงกลา ประสงคจะไปศึกษาตอในสายการเงินการธนาคาร (Finance and Banking) ยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ขาพเจาก็ตอบตกลงโดยมีเงื่อนไขวา ถาเธอสอบภาษาอังกฤษ TOEFL
ผานตามเกณฑของมหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยตางประเทศตอบรับการเขาศึกษา
ตอของเธอ ขาพเจาก็พรอมจะสนับสนุน เธอไดพยายามอยูประมาณ ๓-๔ เดือน ความสําเร็จ
ก็เปนของเธอ สอบภาษาอังกฤษผานไดตามเกณฑและมหาวิทยาลัยยังทาวน แหงรัฐโอไฮโอ
(Young Town State University, Ohio) สหรัฐอเมริกา ตอบรับใหเธอเขาศึกษาตอได
เธอไดออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๔ พรอมกับลูกของลุงซึ่ง
ทํางานอยูที่เมืองลอสแองเจลีส เธอพักอยูกับญาติที่นั่นประมาณ ๔ เดือน เพื่อเรียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหวางรอมหาวิทยาลัยเปดภาคเรียน และตอมาก็ไดเขาพักในหอพัก
ของมหาวิทยาลัย
เรื่องที่จะกลาวถึงก็คือ เธอมีความประสงคจะซื้อรถยนตไวใชสัก ๑ คัน เพราะมีความ
จําเปนจะตองออกไปซือ้ อาหารและสิ่งของนอกเมืองในวันหยุด วันธรรมดาไมจําเปน (หอพัก
อยูในเขตมหาวิทยาลัย และมีอาหารพรอม) ขาพเจาก็ทัดทานวายังไมเห็นดวย เนื่องจากยัง
ไมคุนเคยกับการจราจรทางขวา (ขับชิดซาย) จึงขอใหรอ หลังจากนั้นก็ขาดการติดตอไป
ประมาณเกือบ ๑ เดือน (ทุก ๒ สัปดาห เธอจะโทรศัพทสงขาวใหทางบานทราบทุกระยะ)
ประมาณวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ กอนเขานอนขาพเจาก็ไดสวดมนตพรอมกับเพงจิต
ไปที่ลูกสาวเพอใหไดรับความคุม ครองจากพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เชนที่เคย
ปฏิบัติมา ระหวางสวดและแผเมตตาเกิดสะดุดอะไรขึ้นในใจ และรูสึกเรารอนในตัวเอง แตก็
ไดพยายามสวดกลับไปกลับมาอยู ๓-๔ จบ รูสกึ สังหรณวา เธอกําลังตกอยูในอันตราย ในวัน
ตอ ๆ มาก็รสู ึกเชนนั้นและไมสบายใจเลย ยิ่งเห็นของใชบางชิ้น เชน เสือ้ ผา เครื่องเขียนของ
เธอ ทําใหขาพเจารูสึกคิดถึงลูกเปนอันมาก และเกิดความสงสารขึ้นมาอยางสุดซึ้งโดยไม
ทราบสาเหตุ ยิ่งไมมีโทรศัพทสงขาวมาหลายวัน เพราะเปนเวลารวมเดือนเศษแลวที่ไมไดรับ
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ขาวคราว ขาพเจารออยู ๓ วัน ประมาณวันที่ ๔ สิงหาคม จึงไดตัดสินใจโทรศัพทสอบถามไป
ที่หอพักของมหาวิทยาลัย เธอไมอยูท ี่หอง แตเจาหนาที่ผูรับสาย รับจะตามให ขอใหขาพเจา
ถือสายรอ ขาพเจาก็รูสึกดีใจวา เธอไมไดเปนอะไรอยางที่เราคิด รออยูสักครูหนึ่งเธอก็มา
รับสายเสียงใสชัดเจน เธอบอกวาใหพอวางสายกอน อีก ๑๐ นาทีจะโทรศัพทกลับมาใหม
ขาพเจาก็รูสึกโลงอกเหมือนเอาความทุกขที่สะสมอยูในอกทิ้งลงทะเลไป
อีก ๑๐ นาที มีโทรศัพทกลับมา มีเสียงของลูกสาวบอกวา ขอใหพูดกับผูประสานงาน
(Coordinator) เปนผูรูเรื่องดีจะอธิบายใหฟงในเรื่องที่เกิดขึ้น ผูประสานงานเปนอาสาสมัคร
จากชมรมสตรีอาสาสมัครฝายเจาภาพ (Host Family coordinator) เขามาชวยเหลือนักเรียน
ตางชาติในกรณีมีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้น โดยจะติดตอและประสานงานกับคูกรณีที่
เกี่ยวของใหมีความเขาใจซึ่งกันและกัน เธอไดอธิบายวา ขอใหขาพเจาใจเย็น ๆ อยาดุลูกสาว
เพราะขณะนี้ยังตกใจอยู เหตุการณมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากไมสามารถจะควบคุมได แตรอด
ชีวิตมาไดก็นับวาดีแลว มีบาดเจ็บแตเพียงรอยช้ําตามสายเข็มขัดนิรภัยเทานั้น ขาพเจาฟง
แลวก็ชักงง ๆ ไมทราบตนสายปลายเหตุ เมื่อสนทนากันตอไปก็ไดทราบวา รถยนตลูกสาว
ของขาพเจายี่หอฮอนดาซีวิค ไดชนกับรถยนตของชาวอเมริกันตรงกลางสี่แยกแบบตัดกัน
ผลของการชนทําใหรถฮอนดาดานหลังคนขับเกือบขาดเปน ๒ ทอน สวยฝายอเมริกัน ผูชน
ไมมีอะไรเสียหาย เพราะเปนรถใหญและแข็งกวา ผลของคดีฝายเราผิดเพราะฝาไฟแดง ณ
สถานที่ชนเปนถนนสายหลังมหาวิทยาลัย ซึ่งคอนขางเปลี่ยว มีรถยนตวิ่งผานนอยมาก ไฟ
เขียว ไฟแดงเปนชนิดแขวนคอนขางสูง ถาไมแหงนก็คงมองไมเห็น และลูกสาวไมชํานาญ
ทางรถยนต ซึ่งเพิ่งซือ้ ในวันนั้น และรับออกจากอูมาเพือ่ จะเขามหาวิทยาลัยใหทันกอนค่ํา
พรุงนี้จึงเอาประกันและนัดไวแลว ในที่สุดเหลือแคเศษเหล็กขายไปได ๑๐๐ เหรียญ และตอง
รับผิดตอคูกรณีอีก
แตเนือ่ งจากฝายชนไมมอี ะไรเสียหาย
จากการไกลเกลี่ยของผู
ประสานงานทุกอยางก็จบลงดวยดี เลิกแลวตอกัน เหตุการณน้เี กิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๓๔ ซึ่งตรงกับวันทีข่ าพเจาสวดมนตและรูไดในขณะนั้นวามีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้นกับ
ลูกสาว
อานิสงสแหงการสวดมนตมีจริง เพราะนอกจากจะทําใหจิตใจเกิดสมาธิแลว ยังให
อานิสงสในทางอื่นตามที่ไดกลาวมาในตอนตน ชวยใหหยั่งรูในเหตุการณบางอยางที่เกิดขึ้น
จริงได และยังใชในการแผเมตตาหรือความปรารถนาดีไปยังบุคคลบางคนหรือบางกลุมได
ดวย ทําใหไดรับความคุม ครองหรือความรวมมือจากกลุมบุคคลดังกลาวในการปฏิบัติงานเปน
อยางดี และงานของทานจะบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวทุกประการ นอกจากนั้นทานยังเปนที่
รักใครของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานโดยทั่วไปดวย ปจจุบันขาพเจายังปฏิบัติตามคํา
อานิสงสของการสวดมนต
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สอนของหลวงพอเปนประจําทุกเดือน เวนแตมเี หตุจําเปนอยางอื่นก็จะเวนบางในบางโอกาส
พุทธศาสนิกชนใดหรือผูสนใจจะทดลองปฏิบัติ ทานก็จะทราบผลดวยตัวทานเองสมดังบท
สวดตอนทีว่ า “..ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิต”ิ แปลวา เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน
อนึ่งบุตรสาวของขาพเจา ตามที่กลาวถึงไดกลับมาอยูกรุงเทพมหานครแลว ภายหลัง
ที่เธอจบการศึกษาปริญญาโทสายการเงินและการธนาคาร และฝกงานอยูที่ธนาคารศรีนคร
สาขานิวยอรคอีก ๖ เดือน และไดเดินทางกลับเมืองไทยเมื่อตนป ๒๕๓๗ ปจจุบันปฏิบัติงาน
อยูฝายการธนาคารตัวแทนฝายตางประเทศ (Correspondent Banking Department)
ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ เมื่อลูกสาวกลับมา ขาพเจาก็อนุญาตใหลูกชายไปศึกษาตอ
บาง แตคนละสาขาวิชา ลูกชายเรียนมาทางดานสถาปตยก็ไดศึกษาตอที่คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองเซ็นตหลุยส มลรัฐแมรี่แลนด สหรัฐอเมริกา
เมื่อขาพเจาคิดถึงบุตร
ก็จะใชวิธีสวดมนตพรอมกับแผเมตตาใหเปนครั้งคราว
เชนเดียวกับลูกสาว และก็ไดผลดีทีเดียว เชนครั้งหนึ่งลูกชายขับรถยนตตกถนนขณะขับรถ
ฝาพายุหิมะ รถยนตเสียหายเล็กนอย และคนขับพรอมผูโดยสารปลอดภัยทุกคนเปนตน
ในชวงนั้นขาพเจาจะสวดมนตแผเมตตาใหเขาทุกวัน
เนื่องจากทราบขาวหิมะตกหนักใน
สหรัฐอเมริกาและลูกชายอยูระหวางปดภาคเรียน
และเดินทางไปทัศนาจรกับเพื่อนชาว
อเมริกันโดยการเชารถยนตไปนครนิวยอรค ขากลับประสบภาวะหิมะตก แตก็กลับถึง
บานพักโดยปลอดภัย
และรีบสงขาวใหขาพเจา
และทุกคนในบานทราบในวันตอมา
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๓๙ ที่มาผานมานี้เอง
เกี่ยวกับผูเ ขียน
นายวิชาญ ฤทธิรงค
วุฒิการศึกษา
การศึกษาธรรม
หนาที่การงาน

ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นักธรรมโท จากผลการสอบธรรมสนามหลวงโดยคณะสงฆ
ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บริษัท นพกิจรวมทุน จํากัด
รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยอมฤตบริวเวอรี่ จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย สหธนกิจไทย จํากัด (มหาชน) อดีต
รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน)

อานิสงสของการสวดมนต
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