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ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉันอยูระหวางทางแยกของชีวติ ฉันควร
จะทําอยางไรดี เมื่อสัญญาที่ฉันรับสอนภาษาอังกฤษเปนเวลา ๓ ป จะสิ้นสุดลงในเดือน
มิถุนายนนี้ ฉันไดเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบกับเพือ่ น ๆ คนไทย และหวังวาจะไดรับ
ขอคิดเห็นบางอยางเกี่ยวกับอนาคต
หลังจากที่ฉันใชเวลาในกรุงเทพฯ หนึ่งสัปดาห ฉันไดวางแผนไววาจะไปเที่ยวทะเลใน
สัปดาหสุดทายที่อยูเมืองไทย แตเพื่อนของดิฉันคือ ดร.พินิจ รัตนกุล ซึ่งเปนอาจารยสอนอยู
ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแนะนําใหฉันไปเรียนวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.
สิงหบุรี เนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดเคยไปหัดฝกทํากรรมฐานที่วิเวก
อาศรมมาแลวเปนเวลา ๑ สัปดาห เพราะฉันตองการเรียนรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาใหมากขึ้น
ถึงแมวาฉันจะเปนชาวคริสต แตก็สนใจพุทธศาสนา และจากการที่ไดไปเรียนรูที่วิเวกอาศรม
ซึ่งสามารถชวยใหฉันดําเนินชีวิตไดอยางดีแลวนั้น ฉันจึงตกลงใจไปวัดอัมพวัน
ฉันรูสึกประหลาดใจและดีใจมาก เมือ่ ทานเจาอาวาส (หลวงพอจรัญ) ไดบอกกับ ดร.
พินิจ ทางโทรศัพทวาทานจะสอนฉันดวยตัวทานเอง ตามปกติหลวงพอมีงานยุงมากเกินกวา
ที่จะสอนเปนรายบุคคล ถึงอยางนั้นฉันก็ยังรูสึกกลัว ๆ ที่จะพบกับทาน เพราะฉันไดยินมาวา
ทานสามารถเห็น “ขางใน” ของคนได เพราะฉันรูสึกวาตัวเองไมมีคุณคาอะไรนัก
ในวันตรุษจีนเดือนกุมภาพันธ คุณชุลี เลขาของ ดร. พินิจ และคนขับรถไดพบฉันไปที่
วัดอัมพวัน ครั้งแรกที่ฉันไดพบหลวงพอ ทานเครงขรึมเงียบเฉยและทาทางนาเกรงขาม คุณ
ชุลีไมคอยจะแปลอะไรใหฉันเทาใดนัก หลวงพอใหฉันลองนั่งขัดสมาธิในทาที่ยากที่สุด ซึ่ง
เปนที่พระในปาทานปฏิบัติ (ขัดสมาธิเพชร) ฉันตองดึงและสอดขาซึ่งในที่สุดก็นั่งได แตก็
ปวดขาเหลือเกิน หลังจากนั้นทานก็สอนทานั่งที่งายกวา คอยสบายใจหนอย แลวทานก็ยิ้ม
อยางมีเมตตา ทานบอกวาฉันเปนคนจิตใจดี ถึงแมจะเปนชาวคริสตก็ไมทะนงตัว ทานเริ่ม
สอนคําศัพทภาษาไทยเกี่ยวกับอวัยวะตาง ๆ ของศีรษะ เชน ผม หู ตา จมูก และอืน่ ๆ ฉัน
พูดและจดตามทุก ๆ คําที่ทานพูด ทานสามารถทราบสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับฉัน เชน อายุ และ
อนาคตที่ไมแนนอนของฉันได ทานแสดงใหฉันดูวิธีการเดินจงกรม การกําหนดลมหายใจใน
การทําสมาธิ
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การหัดทําสมาธิครั้งแรกของฉัน เริ่มตนในเย็นวันนั้นระหวางเดินจงกรม ฉันได
เห็นภาพมาปรากฏมากมายใบหนาอันเปยมดวยความเมตตาของหลวงพอ ทําใหฉัน
ตื้นตันจนน้าํ ตาไหล หลังจากนั้นฉันเห็นรางกายของฉันเริ่มกลายเปนโครงกระดูก มี
หนอนเต็มไปทั้งตัว ไดเห็นพระพุทธรูปยิ้ม พระเยซูที่ใจดี จากนั้นพระเยซูถกู ตรึงกับ
ไมและเต็มไปดวยเลือดซึ่งทําใหฉันกลัว และฉันก็เห็นดอกบัวบาน
วันรุงขึ้นไดพบหลวงพอ ทานเตือนใหฉันกําหนด “เห็นหนอ” เมื่อฉันเห็นภาพนิมติ
ตาง ๆ ทานยังเปนครูที่ใจดี พูดคุยสนุกสนานและนารักยิ่ง วันนีม้ ีลูกศิษยของทานคือ พัน
ทิพา ชวยแปลใหฉัน หลวงพอเชือ่ วาคนเราตองเคยชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หรือเปน
ญาติกันมาแตปางกอน ดวงชะตาจึงทําใหฉันไดมาที่วัดอัมพวัน โดยมีบางสิ่งที่ฉันตองทํา
ทานบอกวาปญญานั้นมาจากขางใน ถาฉันขยันฉันจะสามารถกาวหนาในการทําสมาธิไดเร็ว
ขึ้น ทานบอกไมใหฉันกลัวในการทําสมาธิ “ไมตองกลัวหรอกนะ ฉันอยูที่นี่”
ฉันรูสึกจริง ๆ วา ฉันเจอพระเจาซึ่งรักเมตตาและยอมรับฉันอยางที่ฉันเชื่อแลว
การฝกสมาธิของฉันดูชา งยาวนานอยางไมมีวันสิ้นสุด โดยเฉพาะตอนนั่งสมาธิ บาง
เวลารูสึกปวดแสนปวด แตฉันตั้งใจใหกาวหนา ฉันจึงบังคับตัวเองในการเดินการนั่ง ถึงแม
ฉันนะรูสึกปวยหรือเจ็บปวด ฉันไมยอทอ เพราะไดรูสึกถึงความรักที่หลวงพอมีอยู ฉันซาบซึ้ง
ใจอยางยิ่งและรูสึกขอบคุณในความชวยเหลือเอาใจใสของเจาหนาที่ที่วัดชวยซักเสื้อผา นํา
อาหารมาใหวันละมื้อ และมีน้ําปานะ เชน กาแฟกระปอง โยเกิรต น้ําอัดลม น้ําแข็ง และทํา
ความสะอาดอยางเงียบ ๆ อยูขางนอก
กาวแตละกาว ลมหายใจแตละครั้งแตละขณะ ฉันไดเรียนที่จะอยูกับปจจุบัน หลวงพอ
บอกเสมอวา “อยาไปกลุมกังวลหรือโกรธเคืองกับอดีต อยากังวลกับอนาคต ใจเย็น
ระลึกรูอยูแตปจจุบัน แลวปญญาจะเกิดขึ้นเอง”
ฉันเลิกหวงเกี่ยวกับกรรมเกาในอดีต ฉันสงสัยอยูวาการทําสมาธิจะชวยฉันในการ
วางแผนอนาคตใหชัดเจนไดอยางไร และฉันก็บังคับตัวเองใหรูอยูกับปจจุบัน ฉันมีสติมากขึ้น
ไมใชเฉาพะขณะนั่งสมาธิ กระทั่งเวลารับประทานอาหาร อาบน้ําและทําอยางอื่น เวลาที่เกิด
มโนภาพหรือมีสิ่งรบกวนจิตใจเกิดขึ้น ฉันจะกําหนด “เห็นหนอ” หรือ “รูหนอ” การฝกสมาธิ
ของฉันตอมาเริ่มปวดนอยลงและรูสึกลึกซึ้งมากขึ้น สิ่งที่ตั้งอยูเสมอคือ รอยยิ้ม ความรัก และ
กําลังใจของหลวงพอ ซึ่งทําใหฉันซึ้งใจและอบอุน บางครั้งฉันกลัวกรรมเกา แตฉันตอง
พยายามอยางมากที่จะกําหนดปจจุบัน จึงทําใหฉันสับสนกับนิมิตที่เห็นตาง ๆ
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นิมิตอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันที่หาของการปฏิบัติกรรมฐานทําใหฉันกลัวคือ ขณะที่ฉัน
กําหนด “ยืนหนอ” เทาของฉันรูสึกจมลึกลงไปในพื้น และทันใดนั้นทั้งตัวฉันและพื้นไดหลอม
ละลายรวมตัวเปนสสาร หลังจากนั้นฉันเห็นปาที่มีคนแตงตัวสวยงามมาฟอนรําลอมรอบฉัน
ซึ่งหลวงพอไดอธิบายใหฉันฟงวา ที่เห็นคือเทวดาและนางฟาที่ใสชฎา ทีบ่ ามีอินธนูและมีสาย
สังวาลย มาฟอนรําอนุโมทนาบุญกับฉัน ขณะที่ฉันเห็นฉันมีความสุขมาก และในทันทีทุกสิ่ง
ทุกอยางก็มืดสนิทจนฉันรูสึกตกใจกลัวอยางมาก และกําหนดไมถูก จึงไดไปกราบถามหลวง
พอ ซึ่งทานก็ไดอธิบายใหฟงวาเพราะสมาธิมีมาก และกําหนดไมทัน ฉันจึงหายกลัวและกลา
ที่จะปฏิบตั ิตอ ในคืนนั้นได
กอนวันกลับหนึ่งวัน ขณะทํา “ยืนหนอ” ไดเกิดมีมโนภาพขึ้น ฉันจึงกําหนด “เห็น
หนอ” เพื่อใหภาพนั้นหายไป แตฉันรูสึกวามีพลังงานไดไหลเขามาในรางกายของฉัน โดยเขา
มาจากพื้นขึน้ สูเทาฉัน ซึ่งทําใหฉันรูสึกหนักมาก แลวไหลขึ้นไปตามขาและอวัยวะทุกสวน
ตลอดจนถึงทองนอย สะดือ ลิ้นป หัวใจ ลําคอ แลวระเบิดออกมาเปนตาที่ ๓
เมื่อฉันเริ่มปกจิตที่กลางกระหมอมโดยกําหนด “ยืนหนอ” พลังงานดูเหมือนจะมาจาก
ทองฟาหรือพระอาทิตยแลวมาสูศีรษะ ตา หู ปาก คอ แขน มือ หัวใจ และอื่น ๆ จนลงไปสู
เทา ทันใดนั้นฉันไดตระหนักวาความรักที่ยิ่งใหญที่สุดนั้น จะเกิดขึ้นตอเมือ่ รูสึกเปนอยูกับ
ปจจุบัน และมันจะเปนพลังงานที่มีประโยชนยิ่งใหญ เมื่อเราตั้งจิตกับปจจุบัน โดยอยาปลอย
ใหอดีต อนาคต หรือ ความคิดลองลอยตาง ๆ เขามารบกวน
จากประสบการณนี้
ทําใหฉันสามารถเห็นภาพและรูชัดเจนวาจะทําอะไรตอไปกับ
อนาคต
ฉันเปนชาวคริสตที่เชือ่ ในพระเจาทีม่ ีเมตตากรุณารอบรู รัก และยอมรับฉันในสิ่งที่ฉัน
เปน เมื่อฉันไดพบหลวงพอ ฉันไดรบั รูถึงความรูส ึกจากเพื่อนมนุษยดวยกัน
การทําสมาธิทําใหฉันไดประสบกับตนกําเนิดของความรักทีย่ ิ่งใหญในตัวฉัน
ชั่วชีวิตนี้ฉันจะไมลืมพระคุณของ ดร.พินิจ, หลวงพอจรัญ, พันทิพา และเจาหนาที่ที่
วัดอัมพวัน ซึ่งเปนผูใหของขวัญชิ้นนี้กับฉันเปนอันขาด....
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