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การที่ขาพเจาเขียนเรื่องนี้

มิไดหมายความวาขาพเจาชํานาญ หรือเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติธรรมแตอยางใด หากเพียงแตเปนเกร็ดความรูเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ขาพเจาไดประสบ
มาดวยตนเองในระหวางไปปฏิบัติธรรมเทานั้น และเพื่อเปนการเชิญชวนทานที่ยังลังเลใจอยู
วา “จะไปปฏิบัติธรรมดีหรือไม จะมีประโยชนแกการดํารงชีวิตของบุคคลที่เปนปุถุชน
ธรรมดา ๆ อยางเรา ๆ หรือไม เพียงใด”
ขาพเจาอายุ ๖๖ ป เปนขาราชการบํานาญ มีบตุ ร ๓ คน แตละคนสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ รับราชการทุกคน มีครอบครัวและแยกไปอยู
ตางหากแลว ๒ คน ยังคงอาศัยอยูกับพอแม ๑ คน มีบานสวนตัว มีรถยนตใช มีรายไดโดย
ไมตองรบกวนลูก ๆ แมจะไมร่ํารวยแตกไ็ มเดือดรอน ดังนั้นขาพเจาจึงไมมีปญหาในดาน
ครอบครัวและคาครองชีพแตอยางใด คงมีแตปญ
 หาในดานชีวิตของตนเองเทานั้น
ขาพเจาเกิดในครอบครัวชาวพุทธในชนบท พอของขาพเจาคอนขางจะเครงครัดใน
พุทธศาสนา ไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดเกือบทุกวันพระ และจะไหวพระสวดมนตเชา-เย็นทุกวัน
สวนแมจะไปวัดเปนครัง้ คราว ตอนขาพเจาเปนเด็กก็จะตามแมไปวัดดวย แตมิไดไปกราบ
พระ หากแตไปเลนกันระหวางเด็ก ๆ ดวยกัน เพราะลานวัดกวางขวางและสะอาด จึง
กลายเปนสนามเด็กเลนไปโดยปริยาย บางวันพระทานตองลงมาไลใหกลับบาน เนื่องจากสง
เสียงดังจนพระทานหนวกหูและรําคาญ
ขาพเจาขอสารภาพวา “เปนชาวพุทธเฉพาะในทะเบียนบาน” (ชาวพูด) มาแต
กําเนิด เนื่องจากไมไดไหวพระสวดมนตเลย หากจะมีบางก็เฉพาะการกราบพระ (อะระหังฯ
สวากขาโตฯ สุปะฏิปนโนฯ) เทานั้น ซึ่งก็ตองรีบ ๆ ทํา เพราะเกรงวาคนอื่นจะมาพบเขา การ
ทําบุญใสบาตรก็จะนาน ๆ ครั้ง บางคราว ๒-๓ ป ไมไดใสบาตร สําหรับการนําอาหารไป
ถวายพระทีว่ ัดนั้นไมเคยกระทําเลย สวนการบริจาคเงินทําบุญนั้นก็จะทําเฉพาะเมื่อมีญาติพี่
นองเพื่อนฝูงเชิญชวนใหทําบุญกฐิน หรือผาปาสามัคคี แตก็ทําดวยความเกรงใจ จําใจ
บางครั้งก็ทําไปบนไป ถาหากไปงานบังเอิญมีพระเทศนก็ไมสนใจที่จะฟง มักจะคุยกันเสีย
มากกวา บางครั้งยังวิจารณเสียอีก เชน เมื่อพระทานเทศนเกี่ยวกับชีวิตการครองเรือน ก็จะ
วิจารณวา “พระทานจะไปรูเรื่องการครองเรือนดีกวาเราไดอยางไร ในเมื่อทานไมเคยได
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๑

ครองเรือน (แตงงาน) เลย” เปนตน (สําหรับเรื่องนี้ขาพเจามารูตัวในภายหลังวา ตัวเองโง
และบาปมาก ที่ไปวิจารณทานเชนนั้น เพราะพระทานไดนําเอาพระธรรมของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจามาเทศนสั่งสอนพุทธศาสนิกชน ซึ่งหากผูครองเรือนหรือครอบครัวใดไดนํา
คําสั่งสอนนีไ้ ปปฏิบัติแลว ครอบครัวนั้นก็จะประสบแตความสงบสุข จะไมพบกับคําวา
“ครอบครัวแตกแยก” หรือ “ครอบครัวลมเหลว” เลย) สําหรับศีล ๕ ซึ่งเปนขอปฏิบัติที่
จําเปนมากสําหรับฆราวาสนั้น ขาพเจาก็จะละเมิดเสียเกือบจะทุกขอ จะมียกเวนบางก็เฉพาะ
ศีลขอ ๒ และ ขอ ๓ (อทินนาฯ และ กาเมฯ) เทานั้น แตอยางไรก็ดีถึงแมขาพเจาไมได
ทําบุญสุนทาน และไหวพระสวดมนตก็ตาม แตก็มิไดมีพฤติการณไปในทางเสื่อมเสียแตอยาง
ใด หากแตไดประพฤติและปฏิบตั ิในหนาที่พลเมืองดีอยางเต็มที่ ใหความเอาใจใสตอ
ครอบครัวเปนอยางดี
เพียงแตไมไดนําภรรยาและบุตรเขาวัดและปฏิบัตธิ รรมเทานั้น
นอกจากนั้นขาพเจายังเคยอุปสมบท ๑ พรรษา เนื่องในงานฉลอง ๒๕ พุทธศักราช เมื่อป
พ.ศ. ๒๕๐๐ แตก็คงไมไดรับอานิสงสเทาใด เพราะเปนการบวชตามพระเพณี และเมื่อบวช
เปนพระภิกษุแลวก็มิไดปฏิบัติกิจของสงฆเปนกรณีพิเศษ เพียงแตการทําวัตรเชา-เย็น ลง
อุโบสถ และออกบิณฑบาต ตามวัตรของสงฆเทานั้น
หลังจากที่ขาพเจาเกษียณอายุการงานจากรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๕
แลว ขาพเจาก็ไมไดหางานอื่นทํา ทําใหมีเวลาวางมาก จึงฆา (บริหาร) เวลาดวยการอาน
และมีเรื่องเกี่ยวกับ
หนังสือ
ซึ่งสวนมากก็จะเปนหนังสือจําพวกนวนิยายสารคดี
พระพุทธศาสนาแทรกบาง จนวันหนึ่งไดอานบทความในหนังสือ “ทําอยางไรชีวติ จะยืนยาว
และมีความสุข (ฉบับพิสดาร)” ของ คุณหมอเฉก ธนะสิริ (ขอถือโอกาสนี้แนะนําทานที่ยัง
ไมมีโอกาสไดอานหนังสือเลมนี้วา ทานควรจะไดอาน เพราะเปนหนังสือที่ทรงคุณคามาก
ทานจะไดรบั ความรูทั้งทางโลกและทางธรรม เปนเรื่องเกี่ยวของกับมนุษยตั้งแตปฏิสนธิใน
ครรภมารดา จนกระทั่งถึงแกกรรม มีทั้งเรื่องสุขภาพ อาหารของรางกาย อาหารของจิต
ตลอดจนความรูในแขนงตาง ๆ มากมาย ทานอานหนังสือนี้เพียงเลมเดียว แตทานจะไดรับ
ความรูอ ยางมหาศาล) ซึ่งตอนหนึ่งในบทความ “เรื่องของจิต” กลาววา
“...การทําสมาธิภาวนา มิใชการตัดตัวเองออกจากโลก แตเปนการชําระความสกปรก
ประจําวัน อันเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับเมื่อตื่นเชาขึ้นมา จะตองทําความสะอาดรางกาย ที่
อยูอาศัย และเครื่องนุงหม การทําสมาธิก็มิไดยุงยากเสียวเวลาแตอยางใด ทานอาจนั่งในหอง
เขียนหนังสือ หรือหองพระ หายใจเขา “พุท” หายใจออก “โธ” วันละ ๕ นาที ก็ยังดี อีก
หนอยก็จะทําไดดีขึ้นถึง ๑๐-๓๐ นาที ยิ่งทําบอย ๆ จิตใจก็จะเปนระเบียบยิ่งขึ้น และเมื่อ
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๒

ความคิดเปนระเบียบแลว การพูด การทําอะไรทุกอยางจะเปนระเบียบไปหมด สามารถ
แกปญหาตาง ๆ ได มองเห็นปญหาใหญเปนปญหาเล็ก ปญหาเล็กเปนปญหาขี้ผง หรือไมมี
ปญหาเลย จิตใจจะหายทดทอ หายเบื่อหนาย สุขุมเยือกเย็นยิ่งขึ้น การที่มนุษยจะมีชีวติ ยืน
ยาวและมีความสุขนั้น นอกจากจะมีสุขภาพและอนามัยแข็งแรงดีแลว จิตจะตองดีดวย จิตจะ
ดีไดนั้นจะตองมีการบริหาร ซึ่งจะทําไดอยางเดียวคือการ “พักจิต” หรือ การบริหารจิตดวย
“วิธีสมาธิ” นั้นเอง....”
เมื่อขาพเจาไดอานบทความดังกลาวแลว
ทําใหขาพเจาเกิดความสนใจในการทํา
“สมาธิภาวนา” มาก แตในหนังสือดังกลาวก็มิไดแนะนําวิธีปฏิบัตมิ ากนัก จะมีก็เพียงใน
เรื่อง “ความรูสึกของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน” ตอนทายเลม และคําแนะนําเล็ก ๆ
นอย ๆ ของคุณแม ดร.สิริ กรินชัย เทานั้น หลังจากนั้นขาพเจาเกิดความรูสึกอยากจะศึกษา
เรื่องของพระพุทธศาสนามากขึ้น จึงไดหาหนังสือมาอาน และหาโอกาสสนทนากับผูที่ปฏิบัติ
ธรรมคอนขางจริงจัง ทําใหไดทราบวา หลังจากที่ทานเหลานั้นไดปฏิบัติธรรมแลว ทําให
สภาพของครอบครัวดีขึ้นมาก จึงใครขอยกตัวอยางมาสัก ๒ ครอบครัว ดังนี้
ครอบครัวที่ ๑ ขณะนี้ทานเปนผูบริหารระดับผูอํานวยการกอง ในรัฐวิสาหกิจแหง
หนึ่ง ทานเลาใหฟงวา เคยไปปฏิบัติธรรมทีว่ ัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี เมื่อ
กอนที่ยังไมไดไปปฏิบัติธรรม จะทํางานอะไรก็มักจะมีอุปสรรค แตหลังจากไปปฏิบัตธิ รรม
แลว สภาพทางครอบครัวและหนาที่การงานดีขึ้น ตัวทานเองไดเลื่อนขึ้นเปนผูอํานวยการ
กอง ภรรยาไดเลื่อนขึ้นเปนผูชวยผูอาํ นวยการของสถานศึกษาแหงหนึ่ง สวนลูกชายสองคนก็
มีความประพฤติดี และเรียนดีขึ้น จนสําเร็จเปนนายแพทย ๑ คน และนายทหารอีก ๑ คน
ครอบครัวที่ ๒ ครอบครัวนี้ ภรรยาไปปฏิบัติธรรม เมื่อกอนนี้ฐานะทางครอบครัวไม
คอยดี การเงินขาดแคลน ลูกชายสองคนมีความประพฤติไมคอยเรียบรอย เปนที่หนักใจของ
พอแมมาก หลังจากที่แมไปปฏิบัติธรรมคอนขางจะจริงจังที่วดั ในทองถิ่น ก็ปรากฏวาลูกชาย
ทั้งสองคนมีความประพฤติดีขึ้น เรียนสําเร็จระดับ ปวส. เมื่อเรียนจบแลวก็ขอใหพอแมจัด
บวชให คนละ ๑ พรรษา ขณะนีม้ งี านทําและมีครอบครัวเปนหลักฐานไปแลว สวนฐานะพอ
แมก็ดีขึ้น ไมเดือดรอนเหมือนแตกอน
เมื่อขาพเจามีความสนใจที่จะปฏิบัตธิ รรม (วิปส สนากรรมฐาน) ก็ไมทราบวาจะเริ่ม
ปฏิบัติอยางไรดี เพราะไมทราบวิธีปฏิบัติ และก็ไมทราบวามีวัดไหนทานสอนวิปสสนา
กรรมฐานบาง (ความจริงมีอยูหลายวัด แตขาพเจาไมไดเสาะแสวงหาเอง) แตก็อาจเปน
เพราะขาพเจามีบุญเกาเมื่อชาติกอนเปนทุนเดิมอยู จึงทําใหนึกอยากจะเขาวัดปฏิบัติธรรม
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๓

ดังที่ทานหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล ไดกรุณาเขียนไวในเรื่อง “โยมอุบาสิกาสุม
ทองยิ่ง” ในหนังสือ กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลม ๑๒ วา “คนเราที่จะมาปฏิบัติ
ธรรมนั้นแสนจะยาก เอารถไปลาก เอาชางไปฉุดก็ไมสําเร็จ เพราะเมื่อชาติกอนนี้ เขามิไดมี
นิสัยแบบนี้ เขามีนิสัยหางเหินจากความดีจึงไมไดสนใจมา สรางความดีในชาติน้.ี ..ฯลฯ ...
ไมใชผูทจี่ ะมาปฏิบัติธรรมนี้มาไดงา ย หรือนึก ๆ วาจะมา ก็มาตามเขา ก็คงไมใช ถาทาน
ขาดนิสัยจากชาติกอน ทานไมไดศรัทธามา ไมมีความเชือ่ ขาดความเลื่อมใสในจิตใจแลว
ทานจะหาโอกาสไดยาก เพราะผัดวันประกันพรุงกระทั่งตาย จะชวนมาอยางไรก็ไมมที าง
อาตมาจึงไมชวนบางคนเลย จะไมขอชวน เพราะดูหนารู ชาติกอนไมมนี ิสัยมา ชวนอยางไร
ก็เสียเวลาเปลา...ฯลฯ
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๗ ลูกสาวของขาพเจาซึ่งเปนครูสอนอยูที่โรงเรียนขอนแกน
วิทยายน (๓) ไดนําหนังสือมาใหขาพเจา ๓ เลม คือ
๑. ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติกรรมฐาน วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
๒. อานิสงสของการสวดพุทธคุณ และ
๓. กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติเลม ๘
ขาพเจาไดอานหนังสือดังกลาวดวยความสนใจ และทําใหนึกอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพ
วันมาก แตก็ไมทราบจะไปอยางไร จึงถามลูกสาววา “ไดหนังสือนี้มาจากไหน และหากจะไป
ปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จะไปขอคําแนะนําจากใคร” จึงไดทราบจากลูกสาววา มีสํานักสงฆ
ซึ่งเปนสาขาของวัดอัมพวัน อยูที่บานเนินทอง ตําบลบานคอ อําเภอเมืองขอนแกน อยูหาง
จากโรงเรียนขอนแกนวิทยายน (๓) ประมาณ ๓ กม.
ตอมาอีก ๒ – ๓ วัน ขาพเจาพรอมดวยภรรยา ลูกสาว และญาติอีก ๑ คน จึงไดไปที่
ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน ซึ่งก็ไดพบกับทาน อาจารยธีรวัฒน ฐานุตตโร
(พระครูสมุหธีรวัฒน ฐานุตตโร) ซึ่งทานเปนหัวหนาศูนยดังกลาว ทานไดใหการตอนรับเปน
อยางดี ขาพเจาไดนมัสการถามปญหาจากทานหลายปญหา ทั้งปญหาธรรมะและการปฏิบัติ
ของผูมาปฏิบัติธรรม นอกจากนั้นยังไดเสนอความเห็นวา “นาจะไดจัดอบรมเปนรุน ๆ เพื่อที่
ทานจะไดมีเวลาพักผอน” ซึ่งทานก็บอกวา “การปฏิบัติธรรมนั้น ไมเหมือนกับการอบรม
ทางวิชาการโดยทั่วไป จะทําการอบรมเปนรุน ๆ ไมได เพราะคนมาปฏิบัติธรรมไม
เหมือนกัน” (ทานคงจะหมายถึงสติปญญา บุญกุศล และกิเลส ไมเทากัน) คนที่มาปฏิบัติ
ธรรมพรอมกัน บางคนอาจไดอะไร ๆ กลับไปบาง แตบางคนกลับไมไดอะไรเลย” หลังจากที่
สนทนาธรรมและนมัสการถามปญหาตาง ๆ กับทานอาจารยธีรวัฒนฯ ประมาณ ๒ ชั่วโมง
ทําใหขาพเจารูสึกเลื่อมใส ศรัทธาในวัตรปฏิบตั ิของทานอาจารยธีรวัฒนฯ มาก ทั้ง ๆ ที่ทาน
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ยังหนุม และคงจะบวชไดไมนาน (ตอมาขาพเจาไดพบกับโยมแมของทานโดยบังเอิญ จึงได
ทราบวา ในขณะนั้นทานอาจารยธีรวัฒนฯ อายุเพียง ๒๕ ป และเพิ่งจะบวชได ๓ พรรษา)
หลังจากที่ไดสนทนาธรรมกับทานอาจารยธีรวัฒนฯ ในวันนั้นแลว ทําใหขาพเจา
ตัดสินใจวา จะตองไปปฏิบัติที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันใหได จึงไดเตรียมตัวโดยจัดซื้อชุด
ปฏิบัติธรรม (ชุดขาว) ๒ ชุด ทั้ง ๆ ที่ทางศูนยฯ ก็มีสํารองไวอยูแลว และกอนจะถึงกําหนดที่
จะไปจริง ๆ กลับมีคนมาทักทวงวา “การไปนั่งภาวนาสมาธินั้นอาจกลายเปนบาไดนะ”
(ทางภาคอีสานเรียกวา “ธรรมแตก”) แตขาพเจาก็ไมกลัว เพราะเห็นวาการไปปฏิบัติธรรม
นั้นเปนสิริมงคล จึงไมนา ที่จะกลายเปนบาไปได และในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๗ ขาพเจาก็
ไดไปปฏิบัติธรรมที่ศูนยฯ สวนเวฬุวนั ซึ่งขณะนัน้ มีผูไปปฏิบัติธรรมอยูแ ลวประมาณ ๒๐ คน
ผูชาย ๑ คน นอกนั้นเปนผูหญิง ขาพเจาตั้งใจฝาจะอยูปฏิบัติธรรมเพียง ๗ วัน แตทาน
อาจารยธีรวัฒนฯ แนะนําใหอยูตออีก ๓ วัน รวมเปน ๑๐ วัน การปฏิบัติใน ๒-๓ วันแรกนั้น
ขาพเจารูสึกไดรับความทุกขทรมานมาก ปวดเขา ปวดเอว ปวดศีรษะ และมีอาการคันทั้งตัว
คลาย ๆ กับมีมดไต เมื่อใชความพยายามมาก ๆ เขาตามที่ทานอาจารยแนะนําก็เกิดอาการ
ลมออกหู และปสสาวะเปนสีเหลือง ทําใหขาพเจานึกยอนไปถึงอกุศลกรรมที่ตนไดทํามา
ตั้งแตเด็กจนถึงแก เชน การหักขากบ เขียด ทุบหัวปลา เชือดคอไก เปนตน เมื่อไดใชความ
พยายามมากขึ้นก็ปรากฏวา อาการเจ็บปวดตาง ๆ ลดลงบาง
การไปปฏิบัติธรรมครั้งนัน้ ของขาพเจา ไมไดผลในทางตรงเทาใดนัก เนื่องจากจิตของ
ขาพเจาไมสงบพอ (จิตไมนิ่ง) มักจะเผลอคิดไปถึงเรื่องอื่น ๆ อยูเสมอ และยังอดทนตอ
อาการเจ็บปวดดังกลาวไมได แตก็ไดผลในทางออมมากมาย เพราะเมือ่ กลับจากปฏิบัติธรรม
แลว ขาพเจาไดนําเอาความรูที่ไดรบั จากศูนยฯ มาปฏิบัตติ อที่บาน เชน การไหวพระสวด
มนตเชา-เย็น การนั่งสมาธิ การแผเมตตา การสมาทานศีล ๕ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการฆาสัตว ไดงดเวนโดยเด็ดขาด แมกระทั่งการฆาสัตวเล็ก ๆ เชน มด
และยุง นอกจากนั้นยังทําใหขาพเจารูจักบาป บุญ คุณ โทษ สนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตาม
พระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามากขึ้น ทั้งยังไดตั้งปณิธานไววา จะตอง
หาเวลาไปปฏิบัติธรรมทีศ่ ูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแกน หรือ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ซึง่ ขาพเจาก็ไดปฏิบัติตามที่ไดตั้งปณิธานไวแลวดังนี้
วันที่ ๑๐-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ซึ่งตรงกับวัน
วิสาขบูชา มีโอกาสไดกราบและฟงธรรมเทศนา จากทานหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล
ดวย
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วันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘, วันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙, วันที่ ๑๘-๒๐
พฤษภาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๒๐-๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑ ไดไปปฏิบัติธรรม ณ ศูนยฯ สวน
เวฬุวัน จ.ขอนแกน เปนตน
นอกจากนั้นขาพเจายังไดกราบนมัสการทานหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล และ
รวมทําบุญกับทานทุกครัง้ ที่ทานไปทอดกฐิน ผาปา หรืองานพุทธพิธตี าง ๆ ณ ศูนยปฏิบัติ
ธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแกน
นับตั้งแตขาพเจาไดเริ่มไปปฏิบัติธรรม และรูจ ักกับทานหลวงพอพระราชสุทธิญาณ
มงคล ปรากฏวาไดประสบกับเหตุการณที่คาดไมถึง และแสนจะประทับใจอยู ๒ เรื่อง คือ
เรื่องที่หนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ หลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล
ไดไปทอดผาปา ณ ศูนยสวนเวฬุวัน จ.ขอนแกน ขาพเจาไดชวนญาติ ๆ สองครอบครัว ไป
รวมทําบุญกับหลวงพอ แตครอบครัวหนึ่งสามีนั่งนานไมได เพราะมีอาการปวย หลังจากได
กราบหลวงพอและบริจาคเงินทําบุญกับทานแลว สามีก็พดู กับขาพเจาวา “พี่นั่งนานไมได พี่
จะกลับกอน ถาหลวงพอจะแจกพระเครื่องชวยขอไปใหพ่ดี วยนะ” ขาพเจาจึงบอกวา “คงจะ
ไมไดหรอกพี่ เพราะหลวงพอแจกใหคนละองคเทานั้น” หลังจากนั้นเขาก็เดินทางกลับ และ
หลังจากพิธีทอดผาปาเสร็จแลว หลวงพอก็มอบ “พระพุทธนฤมิตโชค” (ประวัติการสรางอยู
ในหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบตั ิ เลม ๓) ใหแกผูที่ไปรวมงานประมาณ ๓๐๐ คน คนละ
องค โดยทยอยคลานเขาไปรับกับมือทานในศาลา พอถึงคิดของขาพเจา ทานไดมองหนานิ่ง
สักครู และหยิบพระเครื่องซึ่งอยูในพานใสมือใหขาพเจา ๒ องค โดยที่ขาพเจาก็ไมไดพูด
อะไร ทําใหเปนที่แปลกใจแกขาพเจาและผูที่อยูใกลเคียงมาก หลังจากนั้นขาพเจาก็กลับบาน
และตั้งใจวาจะเอาพระเครื่องไวเองทั้ง ๒ องค เพราะญาติเขาก็ไมไดทวงถามแตอยางใด แต
เปนเรื่องที่แปลกมาก เพราะตอนกลางคืนขาพเจาไดฝนเห็นหลวงพอ ทั้ง ๆ ที่ไมเคยฝนเห็น
ทานมากอน พอรูสึกตัวตื่นขึ้น ขาพเจาจึงนึกทบทวนวาเหตุที่ฝนเห็นหลวงพอนั้น ทานคงจะ
มาเตือนใหมอบพระเครือ่ งใหแกญาติคนนั้น ดังนั้น ขาพเจาจึงกราบขออภัยหลวงพอ และรีบ
นําพระเครือ่ งดังกลาวไปมอบใหแกญาติในวันรุงขึน้
เรื่องที่สอง กอนทีจ่ ะขับรถทุกครั้ง ขาพเจาจะทอง “คาถากอนขับรถ” (เมตตัญจะ
สัพพะ โลกัสมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมาณัง) ซึ่งหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคลได
เขียนไวในเรื่อง “สมเด็จพุฒาจารย (โต) พรหมรังสี” ในหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรม
ปฏิบัติ เลม ๖ ที่ทองคาถานั้นก็เพื่อเปนการเตือนสติตนเองวา “ขณะนีเ้ รากําลังขับรถนะ ให
ใชความระมัดระวัง อยาประมาท” มิไดหมายความวา หากทองคาถานัน้ แลว เราจะขับรถเร็ว
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และประมาทอยางไรก็ปลอดภัย มีอยูวันหนึ่งขาพเจาขับรถออกนอกเมืองเพือ่ จะไปยังจังหวัด
หนึ่ง ขณะทีข่ ับรถผานทุงนา ถนนลาดยางคอนขางแคบ แตมรี ถไมมากนัก นาน ๆ จะสวนมา
สักคัน ทําใหขาพเจารูสึกงวงนอนและงีบไป แตก็สะดุงและรูสึกตัวขึ้นมาเอง ปรากฏวารถของ
ขาพเจาวิ่งกินเสนแบงกึ่งกลางถนนไปเล็กนอย จึงรีบหมุนพวงมาลัยกลับเขาสูทางดานซาย
และในขณะเดียวกันก็มีรถคันหนึ่งวิ่งสวนมา ซึง่ หากขาพเจาไมรูสึกตัวและยังวิ่งกินทางดาน
ขวาอยูก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได
ขาพเจาจึงไดนึกของพระคุณหลวงพอที่ทานไดกรุณามา
เตือน กอนที่จะมีอะไรเกิดขึ้น
นอกจากนั้นยังมีเหตุการณเกี่ยวกับอาการเจ็บปวยของขาพเจาอยู ๒ เรื่องคือ
๑. กอนที่ขาพเจาจะไดเริ่มปฏิบัติธรรม และสวดพระพุทธคุณ ตามคําแนะนําของหลวง
พอพระราชสุทธิญาณมงคลนั้น ขาพเจามีอาการเวียนหัว และอาเจียนเปนครั้งคราว มี
อาการหนัก จึงไปปรึกษาหมอที่คลีนิค ซึ่งมีความชํานาญเกี่ยวกับโรคนี้ หลังจากคุณ
หมอตรวจแลวก็ไมพบสาเหตุ ความดันก็ปรกติ โรคเบาหวานก็ไมมี หมอไดสั่งยาให
ไปกินที่บานหลายครั้งก็ไมหาย (คงจะเกิดจากอกุศลกรรมที่ขาพเจาเคยฆาปลา กบ
เขียด เปด ไก ฯลฯ โดยการทุบหัว ตามธรรมเทศนาของหลวงพอก็ได) แตหลังจากที่
ขาพเจาไปปฏิบตั ิธรรมทีศ่ ูนยฯ เวฬุวันแลว และกลับมาบานไดไหวพระสวดมนตเชาเย็น สวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สวดบทพาหุงมหาการุณิโก นั่งสมาธิ และ
แผเมตตาใหเจากรรมนายเวร ตามทีไ่ ดรับคําแนะนําจากศูนยฯแลว ก็ปรากฏวาอาการ
เวียนหัวดังกลาวหายไป โดยมิไดไปปรึกษาหมออีกเลย
๒. ขาพเจาปวยมีอาการปสสาวะไมออก หรือออกก็กะปริบกะปรอย มีอาการทรมานมาก
จึงไปพบหมอที่โรงพยาบาล หมอสั่งใหตรวจเลือดและปสสาวะ ผลปรากฏวา อาจเปน
มะเร็งในตอมลูกหมาก และอาจตองผาตัด แตเพื่อความแนใจ คุณหมอไดเจาะเอาเนื้อ
ไปตรวจอีกครั้ง ผลการตรวจครั้งหลัง ปรากฏวาไมมีเชือ้ มะเร็ง จึงไมตองผาตัด
เพียงแตใหกินยาเทานั้น ซึ่งอาการดังกลาวก็หายเกือบจะเปนปกติแลว เรื่องนีอ้ าจ
เปนเพราะขาพเจาสวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และบทพาหุงมหาการุณิโก
ตามคําแนะนําของหลวงพอก็ได
อนึ่ง หลังจากที่ขาพเจามีความสนใจในการปฏิบัติธรรมแลว ทําใหนิสัยเปลี่ยนจาก
หนามือเปนหลังมือ คือ เปลี่ยนจากที่ไมเคยสนใจที่จะศึกษาและปฏิบตั ิตามพระธรรมคําสั่ง
สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมอยากทําบุญบริจาคทาน ไมเคยไหวพระสวดมนต
ไมชอบฟงพระธรรมเทศนา กลายมาเปนผูมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาและปฏิบัตติ ามพระธรรม
คําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาคอนขางจะเครงครัด
สนใจที่จะฟงพระธรรม
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เทศนาทั้งจากวัด และสถานีวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนสถานีวิทยุโทรทัศน ทําบุญใสบาตร
และนําภัตตาหารไปถวายพระที่วัดทุกวันพระ สมาทานศีล ๕ อยางเครงครัด ไปรักษาอุโบสถ
ศีลที่วัดตลอดเทศกาลเขาพรรษา และถึงแมจะมิใชเทศกาลเขาพรรษาก็ยังคงสมาทานศีล ๘
อยูที่บานดวย สวนการไหวพระสวดมนตเชา-เย็น นั้นก็ตองปฏิบัติทุกวัน และเห็นวมีความ
จําเปนเชนเดียวกับที่คนเราจะตองรับประทานอาหารทุกวันนั่นเอง
เมื่อไดลองเปรียบเทียบสภาพของการดําเนินชีวิตโดยทั่วไป หลังจากปฏิบัติธรรมแลว
กับที่ยังไมไดปฏิบัติธรรมนั้นจะแตกตางกันมาก เพราะเมื่อขาพเจาไดปฏิบัติธรรมแลว ทําให
สภาพจิตใจมีความสงบมากขึ้น อารมณฉุนเฉียวคอนขางจะหมดไป สภาวะทางครอบครัวดี
ขึ้น ปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ หมดไป และการติดตอสมาคมกับบุคคลอืน่ ราบรื่นขึ้น ไดพบกับ
กัลยาณมิตรมากขึ้น และที่สําคัญคือ มีสุขภาพจิตดีขึ้น เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับผูอยูในวัย
สูงอายุ จนทําใหขาพเจานึกเสียดายที่ไดสนใจปฏิบัติธรรมชาไป เพราะถาหากสนใจที่จะ
ปฏิบัติตั้งแตอายุยังนอยก็คาดวาชีวติ คงจะดีกวานี้เปนแน แตก็ยังอดภูมิใจในตัวเองไมไดวา
“ดีแลว ที่เรามีบุญไดมาปฏิบัติธรรม แมจะสายไปหนอยก็ตาม ยังดีกวาเพื่อน ๆ อีกมากมาย
ที่ยังหลงระเริงอยูในโลกียวิสัย ดื่มเหลาเมายา เที่ยวคลับเที่ยวบาร เลนการพนัน ฆาสัตวตัด
ชีวิต อยูเหมือนเดิม”
กอนที่จะจบบทความนี้ ขาพเจาใครขอเชิญชวนทานที่ยังลังเลในวา จะปฏิบัติธรรมดี
ไหม เพราะยังมีความสงสัยในขอที่วา “บาป-บุญมีจริงไหม, นรก-สวรรคมีจริงไหม,
วิญญาณมีจริงไหม, ตายแลวเกิดจริงไหม ฯลฯ” ซึ่งขาพเจาก็เคยมีความสงสัยเชนนี้
เหมือนกัน แตหลังจากไดศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคอนขางจะจริงจังแลว จึงหาย
สงสัยและเชื่อวาสิ่งดังกลาวมีจริง แตถาหากทานยังลังเลใจอยูก็ขอแนะนําใหอาน พระธรรม
เทศนาของหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล ในหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ เลม
๑-๑๒ ซึ่งก็จะไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวมากมาย และหากทานยังไมหายสงสัยอีก
ทานจะลองอานบทความของทาน ฐิตวัณโณภิกขุ (พิจิตร ป.ธ.๙) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ
พิมพไวในหนังสือ “ตายแลวไปไหน” ซึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวอยางนาศึกษาวา
“เรื่องที่ตายแลวเกิดใหมนี้เปนกฎธรรมชาติ ไมไดขึ้นอยูกับความเชื่อและความไม
เชื่อของคนเรา เชน ไฟเปนของรอน หรือดวงดาวในจักรวาลอื่น ๆ มีอยูจริง ใครจะเห็น
หรือไมก็ตาม สิ่งเหลานีก้ ็มีอยูเหมือนเดิมตามธรรมชาติของมัน ไมไดหายไปเพราะความไม
เชื่อ และมิไดปรากฏมีขึ้นเพราะความเชื่อของคนเรา แมคนเราเมื่อตายแลวจะไมอยากเกิดก็
ตองเกิดอยูน ั่นเอง ถายังมีกิเลสอยู เหมือนอยางคนไมอยากตาย แตกต็ องตายในที่สุด
เพราะความตายเปนกฎธรรมชาติ”
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อยางไรก็ตาม คนที่เชือ่ วาตายแลวเกิดจริง บาปบุญมีจริง นรกสวรรคมีอยูจริง คนทีดี
ไดดี ทําชั่วไดชั่วจริง ยอมดีกวาหรือยอมไดรับประโยชนกวาคนที่ไมเชือ่ เปนอันมาก สวรรค
และนรกนั้นมีจริงแน เพราะเมือ่ สวรรคนรกมีจริงแลว เขาไมทําชั่ว ทําแตความดี ก็ยอมไป
เกิดในที่ดีไมตกนรกแน ถาสมมุตวิ าสวรรคและนรกไมมีจริง เขาก็มีความสุขในปจจุบนั ไมตอง
เดือดรอน แตคนที่ไมเชือ่ แลวไมยอมทําดี แตกลับทําชั่ว ยอมมีแตขาดทุน หรือเดือดรอนใน
ปจจุบัน ตายไปก็ตกนรก ไมมีโอกาสขึ้นสวรรคได ในชาตินี้ก็ขาดทุน ชาติหนาก็ขาดทุน
เพราะทําชั่วไมยอมทําดี ยอมมีความทุกขความเดือดรอน สวนคนที่เชือ่ แลวทําดีน้นั ยอมมี
แตทางไดทั้งขึ้นทั้งลอง ทั้งชาตินแี้ ละชาติหนา ยิ่งเราผูนับถือพระพุทธศาสนา ยึดมั่นใน
พระพุทธเจาดวยแลว แมเรายังพิสูจนไมได หรือยังไมเห็นประจักษดวยตัวเอง ก็ควรเชือ่
พระพุทธเจาไวกอน เหมือนคนทัว่ ไปที่ยังไมเห็นเชื้อโรคดวยตัวเองก็ควรเชื่อหมอไวกอ น มัน
จะดีกวาไมเชื่อ เพราะวาการที่จะใหคนเรารูเห็นหมดทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ และในจักรวาล
อื่น ๆ นั้นยอมเปนไปไมได บางอยางซึ่งสุดความสามารถของเรา ก็ตองเชื่อผูรูไวกอน และ
เมื่อเราเชื่ออยางมีเหตุผล ตั้งอยูบนรากฐานของปญญาแลว แมจะไปไมเห็นประจักษดวยตา
หรือไมสามารถสัมผัสรับรูดวยประสาททั้งหา แตเมื่อไดปฏิบัติกรรมฐาน ฝกอบรมจิตของเรา
แลว หรือคนควาหาเหตุผลหรือการใชปญญาใครครวญ หรือไดประสบพบเห็นดวยตนเอง ใน
ที่สุดสิ่งเหลานี้ สภาพเหลานี้ ก็จะปรากฏแกเราชัดขึ้น เพราะพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัส
สอนไวดีแลวนั้น ยอมพิสูจนดวยเหตุผลและดวยการปฏิบัติ
เมื่อทานไดอานมาถึงตรงนี้
ทานหายสงสัยและสนใจที่จะปฏิบตั ิธรรมบางหรือยัง
อยาไดลังเลสงสัยเลย มาละบาปสรางบุญกันเถิด เพราะการปฏิบัติธรรมนั้นไมมอี ะไรเสีย มี
แตไดไมมีขาดทุน คงมีแตกําไร ทรัพยสินเงินทองที่ทานมีอยูนั้นจะใชแตเพียงในชาตินี้ เมื่อ
ทานตายไปก็ไมสามารถจะนําติดตัวไปไดเลย (แมแตทองเลี่ยมฟน) บุญกุศลเทานั้นที่จะ
ติดตามทานไป และบุญกุศลนั้นก็ไมอาจซื้อไดดว ยเงินเพราะ “บุญกุศลไมมีขาย ใครอยาก
ไดตองทําเอง”
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