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ใน ระหวางสงทายปเกา ๒๕๔๐ และตอนรับปใหม ๒๕๔๑ ดิฉันมีโอกาสไดไปรวมปฏิบัติธรรม
ที่วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี เปนเวลา ๔ วัน (คืนวันที่ ๓๑ ธ.ค. ถึงเชาวันที่ ๔ ม.ค. ๔๑) วันแรกทีไ่ ป
ถึงเปนเวลาเย็นมากแลว
แตยังโชคดีที่ไดมีโอกาสกราบนมัสการหลวงพอพระราชสุทธิญาณ
มงคล เพื่อถวายปจจัยรวมทําบุญและขออนุญาตอยูปฏิบัติธรรม ทามกลางผูคนที่คอยจะกราบ
นมัสการหลวงพอมากมายจนลนกุฏนิ ั้น หลวงพอทานรับแขกดวยใบหนายิ้มละมัย สายตาที่ทอด
มองแตละคนที่เขาไปกราบทาน เต็มไปดวยความเมตตา เมือ่ ดิฉันเดินเขาเขาไปถวายสิ่งของและ
ปจจัย หลวงพอทานยิ้มรับอยางอบอุนและบอกวา “ไปทานขาวกอนนะ” ดิฉันตืน้ ตันใจมากที่
เห็นหลวงพอหวงใยผูอื่นเสมอ แมวา ตัวทานเองจะเหน็ดเหนื่อยจากการตอนรับและปฏิบัตกิ ิจ
ของสงฆจนไมไดพักผอนก็ตาม
คืนวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๔๐ หลวงพอเทศนตั้งแต ๒ ทุมครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่ง มีการสวดธรรมจักรฯ
และแผเมตตาใหกบั สรรพเทวดา มนุษย และสัตวทั้งหลายดวย มีผคู นจากทั่วสารทิศมากกวา
๒,๐๐๐ คน ไปรวมปฏิบัติกับหลวงพอในคืนนั้น หลังจากใหพรแลว อุบาสก อุบาสิกากลับไปที่
พัก แตหลวงพอยังตองนั่งตอนรับผูมจี ิตศรัทธา บริจาคเงินรวมทําบุญกับหลวงพอ จนเวลา
เกือบจะคอนรุง
ดิฉันเองซึมซับและประทับใจในความเมตตากรุณาของหลวงพอมาก ชื่นชมและยินดีใน
บุญบารมีของหลวงพอทีแ่ ผไพศาลชวยคุมภัยพาลใหกับผูคนจํานวนนับพันนับหมื่น
ความ
ซาบซึ้งในบุญคุณและบารมีของหลวงพอนี้ ไดปรากฏเปนปติในขณะทีด่ ิฉันเดินจงกรมตอนเที่ยง
ของวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๑ เพราะหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ ดิฉันยังอยูในอารมณที่
เปนสมาธิ จึงเดินจงกรมตอในหองพักที่เรือนทวีบุญ ในขณะที่เดินซายยางหนอ ขวายางหนออยู
นั้น จิตก็ระลึกถึงบุญคุณหลวงพอ ของแมใหญ (คุณแมสุม ทองยิ่ง) และครูบาอาจารยทุกคน
รวมทั้งผูบริจาคและบริการทุกทาน วาชางเปนผูทไี่ มเห็นแกเหน็ดเหนื่อยในการสรางบุญบารมี
เลย จิตก็บอกตัวเองวา “วัดอัมพวันนี่แหละ คือ นาบุญ” หลังจากนั้นน้ําตาก็จะไหล...ไหลและ
ไหลออกมาไมขาดสาย พรอมกับคําอธิษฐานวานาบุญและเนื้อนาบุญคืออะไร ก็ผดุ ขึ้นในใจ จน
ดิฉันตกใจวาเกิดอะไรขึน้ กับตัวเอง แตเมื่อตั้งสติและพิจารณาคิดหนอ แลวก็ไดคําตอบวา นี่
แหละ คือ สิ่งที่ดิฉันตองเขียนลงในหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ ของหลวงพอ
เนื้อนาบุญ

๑

พระสงฆที่เปนเนื้อนาบุญของโลกมีอยูมากมายในประเทศไทย และหนึง่ ในจํานวนเนื้อนา
บุญนั้นคือ หลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล วัดที่เปนนาบุญของชาติก็มีอยูมากมาย และวัด
อัมพวันก็เปนนาบุญแหงหนึ่งของ นาบุญทั้งหลาย
ทานลองมาดูสิคะวาทําไมวัดอัมพวันจังเปน “นาบุญ” และทําไมหลวงพอพระราชสุทธิ
ญาณมงคล จึงเปน “เนือ้ นาบุญ”
ถาเราพูดถึง “นา” เรามักจะมองเห็นภาพการทําการเกษตร เชน ปลูกขาว ปลูกผัก ปลูก
ผลไม ทําบอปลา บอกุง หรือแมแตการทําไรนาสวนผสม เปนตน นา...ที่จะทําการเกษตรไดผลดี
จะตองเปนนาที่อุดมสมบูรณ ประกอบไปดวย ดินดี น้ําดี การคมนาคมสะดวก เกษตรกรผูที่ทํา
การเกษตรบนที่นาแปลงนั้น ถาเปนเกษตรกรทีด่ ีขยันหมั่นเพียร เขาก็จะไดผลิตผลดีเต็มเม็ดเต็ม
หนวย คุมกับการลงทุนลงแรง และประสบความสําเร็จในการทําการเกษตร
นาบุญก็เชนกัน จะตองประกอบดวย พระสงฆผูปฏิบัติชอบ อุบาสก อุบาสิกา ผูป ฏิบัติ
ธรรม อาหาร สถานที่ และหองน้าํ หองสวมตองมีเพียงพอและสะดวกสบาย ซึ่งคุณสมบัติอันนี้
วัดอัมพวันมีครบถวน
หลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล เปรียบดัง เนื้อนาบุญ คือ ดินดี น้ําดี
แมใหญ (คุณแมสุม ทองยิ่ง) และพระสงฆในวัด เปรียบดัง พันธุพืชทีด่ ี แมชีในวัด ครูผู
ฝกสอนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน รวมทั้งผูบ ริการและผูบ ริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคทุกทาน
เปรียบดัง การคมนาคมสะดวก
อุบาสก อุบาสิกา ผูใฝธรรมที่เขาไปรวมปฏิบตั ิวปิ สสนากรรมฐาน เปรียบดัง เกษตรกรที่
ดี
เมื่อนาบุญแปลงนี้ (วัดอัมพวัน) มีความสมบูรณพรอมทุกอยางเชนนี้แลว ก็เปนหนาที่
ของเกษตรกร (ผูปฏิบตั ิธรรมทั้งหลาย) ที่จะตองใชความวิริยะอุตสาหะในการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวบุญ นัน่ ก็คือ การสวดมนต เดินจงกรม และนั่งสมาธิ เมื่อปฏิบัตอิ ยางตอเนื่อง โดยจิตกับ
กายที่มี่ศีลและสมาธิครบถวนตลอดชวงเวลาปฏิบัติ (๗ วันจะไดผลดี) ก็จะทําใหเกิดปญญา ถา
เปรียบกับการทํานาก็จะเปรียบไดดังนี้
สวดมนตและรับศีลในวันแรกของการปฏิบัติธรรม เปรียบเสมือน การไถพรวน
เดินจงกรมและนั่งสมาธิ เปรียบเสมือน การเพาะปลูก การใสปุย การฉีดยาฆาแมลง และ
ใหน้ํา
สวดมนตเชา-เย็น แตละวัน เปรียบเสมือน การดูแลรักษาน้าํ ในนา และการกําจัดวัชพืช
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ความมีสติและปญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เปรียบเสมือน ผลผลิตที่ไดจากการเก็บ
เกี่ยว
ฉันเองพยายามทําตัวเปนเกษตรกรที่ดี ที่พยายามลงทุนลงแรงในนาบุญแปลงนี้เสมอ
โดยหาเวลาไปปฏิบตั ิธรรมที่วัดอัมพวันเปนประจําทุกป มากครั้งนอยครั้ง แลวแตโอกาสจะ
อํานวย อยูที่บานดิฉันจะสวด นะโม พุทธัง ธรรมมัง สังฆัง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงม
หากา แลวตอดวย อิติปโส เทาเอายุเกินมาอีกหนึ่ง พรอมทั้งตามดวยแผเมตตาและแผสวนกุศล
ตามที่หลวงพอสอนไวทกุ ประการ ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติธรรมและสวดมนตตามทีห่ ลวงพอ
บอกไวสอนไวนนั้ ไดสง ผลใหดิฉันสามารถเรียนสําเร็จเปนดอกเตอรได ซึ่งถือวาเปนเรื่องของ
“ธรรมะจัดสรร” เพราะโดยลําพังตัวดิฉันเองนั้นไมใชคนเรียนเกง แตที่มีโอกาสสอบเรียนตอ
ปริญญาเอกและไดทุน SEAMEO/SEARCA ได ก็ดวย “บุญกุศล” ที่ไดเพียรสรางสมมาดวย
ความศรัทธาและเชื่อมั่น จึงทําใหเกิดสิ่งที่เราเรียกวา “บุญบันดาล” ดิฉันสามารถยืนยันไดอยาง
เต็มปากเต็มคําวา “ธรรมะ” รักษาผูป ระพฤติธรรมจริง
การเรียนปริญญาเอก ที่เราถือวาเปนการเรียนสูงสุดแลวในระบบการศึกษา (ยกเวน
Post-Doct) ซึ่งถาเปรียบเทียบกับการปฏิบตั ิธรรมก็คือ การปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานเพื่อใหเกิด
ปญญาญาณนั่นเอง ดิฉันไดตระหนักวาแทจริงแลว สิ่งที่นักศึกษาปริญญาโท-เอก ทั้งหลายกําลัง
ทําอยูหรือไดทํามาแลวนั้น เปนเรื่องที่พระพุทธเจาไดสอนชาวโลกมานานกวาสองพันหารอยสี่
สิบปแลว ทานทราบไหมคะวา สิ่งนัน้ คืออะไร? อริยสัจ ๔ ไงละ..นั่นคือ ทุกข สมุทัย นิโรธ
และ มรรค ดิฉันขอเปรียบเทียบใหทานทั้งหลายเห็นวา การทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโท-เอก เปนเรื่องที่นําหลักพระพุทธศาสนาที่วา ดวย อริยสัจ ๔ มาใชอยางไร ดังตอไปนี้
ในทางธรรมะ .. มนุษยพยายามแสวงหาความสุข และหลีกเลี่ยงความทุกข พระพุทธเจา
ทรงสอนไววา การที่จะเขาถึงสุขได จะตองเขาถึงอริยสัจ ๔ เสียกอน ซึ่งขั้นตอนของการเขาถึง
อริยสัจ ๔ มีดังนี้คือ
ขั้นตอนแรก คือ ทุกข ซึ่งเปนสภาวะที่อึดอัด รําคาญใจ คับแคนใจ กดดัน บีบคั้น เปน
สภาพที่ทนไดยาก เชน เกิด แก เจ็บ ตาย พลัดพรากจากสิ่งที่รัก ไมสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
ฯลฯ ซึ่งเปนสภาวะที่มนุษยทุกคนพยายามหลีกเลี่ยง ไมอยากพบ
ขั้นตอนที่สอง คือ สมุทัย หมายถึง เหตุแหงทุกข เปนขั้นตอนของการวินิจฉัยหาปจจัย
ที่มาทําใหเกิดทุกข นั่นคือ พยายามหาสาเหตุของความทุกขนั่นเอง
เนื้อนาบุญ

๓

ขั้นตอนที่สาม คือ นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข เปนขั้นตอนที่ชี้บอกภาวะที่ปราศจาก
ปญหา ชี้ใหเห็นวาการแกปญหานั้นเปนไปได และทําใหสําเร็จได
ขั้นตอนที่สี่ คือ มรรค หมายถึง ขอปฏิบัติที่จะนําไปสูความดับทุกข เปนการกําหนด
วิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการแกไขปญหา
สิ่งที่จะใชในการตรวจสอบความสําเร็จในการปฏิบัติ ก็คือ “ญาณ ๓ หรือ ญาณทัสสนะ”
ซึ่งดิฉันจะไมขอกลาวในรายละเอียด ณ ที่นี้
ในทางโลก .. หากเราจะทําวิทยานิพนธหรืองานวิจัยสักเรื่องหนึ่ง สิ่งที่เปนรูปแบบของ
เนื้อหาทั้งหลาย คงหนีไมพน ๔ หัวขอใหญ ๆ ที่เปนการนําเอาหลักอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจา
มาใช ดังนี้คือ
๑. บทนํา ซึ่งจะพูดถึงการมาของเรื่องที่เราจะทําการศึกษา / วิจัย วามีปญหาอยูที่
ตรงไหน ทําไมเราจึงอยากทําการศึกษา / วิจัย (วัตถุประสงคของการศึกษา) ผลที่ได
จากการศึกษา / วิจัย จะเกิดประโยชนกับหนวยงานหรือประเทศชาติอยางไร
ขอบเขตการศึกษา / วิจัยมีแคไหน นั่นก็คือ การนําคําสอนของพระพุทธเจาในเรือ่ ง
“ทุกข และ สมุทัย” มาใชนั่นเอง
๒. กรอบแนวความคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา / วิจัยที่เกีย่ วของ รวมทั้งกรอบ
แนวความคิดที่จะนํามาประยุกตใชในการศึกษาของเราเอง นั่นก็คือ การชี้ใหเห็นถึง
ผลการศึกษา / วิจัยทีเ่ คยมีคนอื่นทําการศึกษามาแลว ซึง่ เปนเรื่องที่ใกลเคียงและ
เกี่ยวของกับที่เรากําลังศึกษา
เพื่อจะไดเกิดแรงบันดาลใหผทู ี่กําลังจะศึกษาหรือ
ศึกษาอยูไดรูวา มีใครทําอะไร ทําแลวไดผลเปนอยางไร นั่นคือนําเอาเรื่อง “นิโรธ”
มาใชนั่นเอง
๓. วิธีการศึกษาและการรวบรวมขอมูล จะบอกถึง วิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดที่
จะตองทําการศึกษาวา จะเริ่มเก็บขอมูลอยางไร เชน ออกไปสํารวจสัมภาษณเอง
หรือสงแบบสอบถาม หรือการทดลองในหอง Lab จะใชสูตรหรือ Model ใด และใช
โปรแกรมอะไร ในการวิเคราะห / วิจยั สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือตัวไหนบาง และมี
สมมุติฐานในการวิจัยอยางไร นั่นก็คือ การนําเอาเรื่อง “มรรค” มาใชนั่นเอง
๔. ผลการศึกษา / วิจัย บทสรุปและขอเสนอแนะ จะเปนการประมวลผลที่ไดจาก
การศึกษา / วิจัย วาผลทั่วไปเปนอยางไร ผลที่ไดจากการทดสอบสมมุติฐานเปน
เนื้อนาบุญ

๔

อยางไร หลังจากนั้นก็จะสรุปผลของการศึกษา / วิจัยทั้งหมด พรอมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแกไข นัน่ ก็คือ การนําเอาเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบตั ิที่เรียกวา “ญาณ ๓ หรือ
ญาณทัสสนะ” มาใชนั่นเอง
เห็นไหมคะวา คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนของจริงที่เปนวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่ไมมี
วันลาสมัย ถาผูปฏิบตั ไิ ดลงมือทําจริง ๆ แลว ยอมเห็นผลไดดวยตนเอง ถาจะถามวา “จําเปน
ไหมที่การปฏิบัตธิ รรมตองไปทําที่วัดเสมอ” ดิฉันของตอบวา “จําเปนมากสําหรับผูที่เริ่ม
ศึกษา” เพราะการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จะมีขั้น มีตอน มีวิธีการ และที่สําคัญจะตองมีการ
สงอารมณและสอบอารมณ ซึ่งจะเหมือนกับเราเรียนหนังสือ ดิฉันเองกวาจะสงการบาน / สงงาน
และสอบเพื่อชี้แจงปองกันผลงาน (Defend) ได ก็ตองทําแลวทําอีก แกแลวแกเลา กวาจะเปนที่
พอใจของคณาจารยที่ปรึกษา ..การปฏิบัติธรรมก็เชนกัน... ตองสงอารมณกับครูบาอาจารย เพื่อ
เปนการสอบวาอารมณเราเปนสมาธิไหม ปฏิบตั ิไดดีหรือไม สิ่งทีผ่ า นมาในอารมณของสมาธิแต
ละขั้นละตอนนั้นคืออะไร ครูบาอาจารยจะเปนผูเฉลยให จึงขอย้ําวา จําเปนมากแตถา ทาน
ทั้งหลายปฏิบัตไิ ดแลว รูแ ลว ทําถูกตามระเบียบวิธีการ ขั้นตอนทุกประการแลว ก็ไมจําเปนตอง
ไปปฏิบตั ิที่วดั ทุกครั้ง ทําทีไ่ หนก็ได ขอใหทําก็แลวกัน เพราะมันเปนเรื่องที่ตองทําซ้าํ ๆ ซาก ๆ
อยางที่หลวงพอทานวา
ดิฉันขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งวา “ธรรมะ” รักษาผูประพฤติธรรมเสมอ จึงอยากขอใหทานได
มั่นใจ...มีศรัทธาในพุทธศาสนา และแสวงหา นาบุญ และเนือ้ นาบุญ เพือ่ ทานจะไดเริ่มเก็บเกี่ยว
สะสมบุญไว เพื่อประโยชนสวนตัวและประโยชนของชาติ ถาทานตัดสินใจจะไปแสวงบุญ ดิฉันก็
ขอรับรองวาวัดอัมพวัน ที่มีหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล คณะสงฆในวัด แมใหญและครูผู
ฝกสอน ไดรอทานอยู และพรอมเสมอ เพื่อใหทานไดสะสมบุญ และเพิม่ บารมีธรรม
หากญาติธรรมทานใด ไดอานบทความของดิฉันแลว เกิดจิตที่เปนบุญและคิดอยาก
ปฏิบัติธรรม ดิฉันก็ขออนุโมทนาในบุญของทาน และยกคุณงามความดีทั้งหลายที่จะพึงมีพึงได
ใหกับเนื้อนาบุญ ที่ดิฉนั เคารพบูชา นั่นคือ หลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล แหงวัดอัมพวัน
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรีคะ....
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