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กอนอื่น

ขาพเจาขอกราบเรียนวา ขาพเจาไมใชนักเขียนอาชีพที่จะบรรยายแลว
เกิดความกระจางชัดแจงแกทานผูอานไดในทันทีทันใดในบางเรื่อง
อาจมีสิ่งที่ขาดตก
บกพรองไปบาง ก็ตอ งขอกราบอภัยลวงหนามา ณ ที่นี้ดวยนะครับ และจะขออนุญาตอธิบาย
ถึงมูลเหตุวา ทําไมจึงไดจัดทํา HOMEPAGE “กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัต”ิ ของ พระราช
สุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม) แหงวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ใน ระบบ
INTERNET
ทานบางทานอาจยังไมเขาใจวา ระบบ INTERNET คืออะไร ขาพเจาอยากจะอธิบาย
สั้น ๆ ใหทราบวา ระบบ INTERNET เปนระบบขอมูลขาวสารและการติดตอสื่อสารที่
กวางขวางที่สุดของโลกระบบหนึ่ง มนุษยทุกคนบนโลกสามารถคนหาขอมูลความรูตาง ๆ
และติดตอสือ่ สารซึ่งกันและกันไดในทันที ซึ่งในปจจุบันไดมกี ารพัฒนาใหสามารถทําธุรกิจ
การคาผานระบบ INTERNET แลว เพียงแคมีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีขีดความสามารถ
ติดตอสื่อสารผานสายโทรศัพทบาน ก็เพียงพอครับ
ขาพเจาและครอบครัวในฐานะผูที่ไดรับความเมตตาจากหลวงพอ ไดมโี อกาสเขารับ
การฝกอบรมปฏิบัติกรรมฐานตั้งแตป พ.ศ. 2536 โดยมี ทานอาจารยทองสุข เปนพระ
อาจารยทานแรกที่ฝกสอนใหหัดเดินจงกรมและนั่งปฏิบัติกรรมฐาน (พองหนอ....ยุบหนอ
....) ตามแนวทาง สติปฏ ฐาน ๔ และไดรับการแนะนําสั่งสอนจาก หลวงพอพระราชสุทธิ
ญาณมงคล ในคราวตอ ๆ ไป รวมทั้ง ทานพระครูสังฆรักษคธาวุฒิ ยโสธโร, พระ
นรินทร สุภากาโร ซึ่งไดเมตตาแนะนําสั่งสอนและใหคําปรึกษายามที่มีปญหาอีกดวย และ
อีกสองทานคือ “คุณแมใหญ” และ “คุณแมชีซูงอ” ซึ่งขาพเจาและครอบครัวไมอาจจะลืม
บุญคุณอันยิ่งใหญที่ไดรับจากวัดอัมพวันไดตลอดชั่วชีวิต เพราะสติปญ
 ญาที่ไดรับจากการฟง
ธรรมและการปฏิบัติกรรมฐาน สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไดเปนอยางดี ไม
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วาจะในที่ทํางาน หรือทีบ่ านก็ตาม ทําใหกอใหเกิดความสงบสุข ความเจริญ ในการดํารงชีวิต
ตามควรแกอัตภาพ..ซึ่งในใจก็คิดอยูวา สักวันหนึ่งในอนาคตจะหาทางตอบแทนพระคุณของ
พระราชสุทธิญาณมงคลและวัดอัมพวันใหจงได และเวลานั้นก็ไดมาถึงแลว
จุดมุงหมายของการจัดทํา HOMEPAGE “กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัต”ิ ของพระ
ราชสุทธิญาณมงคล ก็เพื่อที่จะให ธรรมะของพระพุทธศาสนา เปนที่รูจกั ในโลกของอนาคตไร
พรมแดน โดยการสื่อผานระบบ INTERNET ซึ่งเปนระบบขอมูลขาวสาร การพาณิชย และ
การติดตอสือ่ สาร ที่จําเปนในชีวิตประจําวันของมนุษยชาติในโลกปจจุบันและอนาคต รวมทั้ง
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ขาพเจาอยากที่จะแสดงความกตัญูกตเวทิตาธรรมตอบแทนแดหลวง
พอที่เคารพนับถืออยางสูง ผูเปรียบเสมือนบุพพาการีทานที่สามซึ่งไดชวยชี้ทางสวางใหแก
ขาพเจา ใหเดินไปในแนวทางที่กอใหเกิดสติปญญาและความเจริญรุงเรืองแกชีวติ โดยการใช
ความรูความสามารถทีม่ ี ชวยเผยแพรธรรมะจากหลวงพอ ใหกระจายออกไปทั่วโลกสากล
เพื่อยังใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนผูใครในธรรมตอไปไมมากก็นอย
ธรรมบรรยายในหัวขอเรื่องตาง ๆ ของ พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ
ฐิตธมฺโม) และประสบการณการปฏิบัติธรรมจากผูที่ประพฤติปฏิบัติและเห็นผลจริง ที่ปรากฏ
อยูใน HOMEPAGE นี้ (www.geocities.com/piyapani/) เปนธรรมที่ทานไดบรรยายใน
โอกาสตาง ๆ กันใหกับสาธุชนทั่วไป ไดนําไปเปนขอคิด พิจารณา และปฏิบัติเพือ่ ใหเกิด
ความสุข ความเจริญในชีวิตประจําวัน โดยจะเนนถึงความเปนจริงที่สามารถปฏิบัตไิ ด ทาน
จะชี้ทางใหสาธุชนทั้งหลายเห็นวาทุกขเกิดขึ้นเพราะอะไร ทําไมถึงเกิดทุกข และแนวทางการ
ปฏิบัติใหพน จากทุกขดวยตัวเอง ซึง่ ทานไดพยายามเนนใหสาธุชนทั้งหลายใหทราบวา กรรม
นั้นเกิดจากผลของการกระทําของตนเอง ตนเทานั้นที่จะสามารถแกกรรมของตัวเองได โดย
ละการกระทําความชัว่ สรางความดี และรักษาจิตใจใหผองใส โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิบัติ
กรรมฐานแนวทางสติปฏ ฐาน ๔ ซึ่งเปนทางสายเอกของการปฏิบัติใหพนทุกข ใน
พระพุทธศาสนา (ของจริงที่สามารถพิสูจนไดโดยการปฏิบัติดวยตนเอง รูดวยตนเอง )
จากขอสังเกตของขาพเจา (คิดเอาเอง) หลวงพอทานพยายามที่จะพัฒนาจิตใจของผู
ที่ยังไมรู ใหรูถึงความเปนจริงของชีวติ โดยธรรมชาติ ไมควรปลอยเวลาอันมีคาสักวินาทีเดียว
ใหสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน โดยมีจุดมุงหมายใหดํารงชีวิตในโลกปจจุบันอยางปกติสุข
พุทโธโลยีในโลกของเทคโนโลยี

๒

เพราะการดํารงชีวิตอยางปกติสุขในปจจุบันนัน้ จะกอใหเกิดผลทางกุศลกรรมที่ดีในอนาคต (
ซึ่งทานมักจะกลาวอยูเสมอวา อดีตคือความฝน ปจจุบันคือความจริง อนาคตไม
แนนอน และทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ) และเราสามารถที่จะจัดสรร กุศลกรรมในอนาคตของ
ตัวเองได โดยการประพฤติปฏิบัตกิ ุศลธรรมในปจจุบัน ซึง่ ทานทั้งหลายสามารถหาอานได
จากธรรมบรรยาย ของหลวงพอใน HOMEPAGE ดังที่กลาวมาแลว ขอสังเกตนี้เปนแคเศษ
เล็กนอยเทานั้น ยังมีธรรมะอีกมากมายของหลวงพอทานที่ไดกลาวไว
HOMEPAGE “กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ” ในระบบ INTERNET นี้ เกิดเมื่อวันที่
๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีขอมูลเพียง ๒๕ หัวขอเรื่องเทานั้น และไดมีการพัฒนา
เรื่อยมาจนปจจุบัน ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ มีถึง ๒๑๗ หัวขอเรื่อง พรอมกับไดเพิ่ม
กระดานขาว (MESSAGE BOARD) ขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ หลังจากไดรับ
อนุญาตจากพระราชสุทธิญาณมงคล เพื่อใหผูสนใจใครธรรมที่มีโอกาสสงคําถามเกี่ยวกับ
ธรรมะและขอปฏิบัตติ าง ๆ ที่ยังไมเขาใจมายังหลวงพอทาน เพื่อใหทานไดตอบคําถามและ
อธิบายธรรมะ และขอปฏิบัติตาง ๆ กลับไปยังผูสงคําถามอยางรวดเร็วครับ
ทานทั้งหลายคงอาจจะสงสัยวา “พุทโธโลยีในโลกของเทคโนโลยี” มีหมายความ
อยางไร
ขาพเจาขออนุญาตออกตัวไวกอนวา
ขาพเจาเปนแคเพียงผูที่มีความรูและ
ประสบการณเล็กนอยเทานั้น แตอยากจะอธิบายถึงเหตุผลวาทําไมถึงไดใชชื่อนี้ เพราะวา
ปจจุบันโลกของเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง มนุษยผูซึ่งอาศัยอยูในโลกก็
เปนผูพัฒนาเทคโนโลยีเหลานั้น และมนุษยอีกนัน่ แหละ ก็เปนผูใชและพึง่ เทคโนโลยีเหลานั้น
เพื่อการพัฒนาและการทําลายลาง!
ฉะนั้นถามนุษยไดนําเอาหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา (พุทโธโลยี) ไป
ประพฤติปฏิบัติเปนบาทฐานแลว กุศลจิตก็จะบังเกิดขึ้น และ “เทคโนโลยี” ที่ถูกพัฒนาจะ
เปน “เทคโนโลยีที่ใหคุณประโยชนโดยปราศจากโทษ” ความสันติสุขอันถาวรในหมูมวล
มนุษยชาติกค็ งจะบังเกิดขึ้นไมมากก็นอย ดังมีขอคิดคําคมของหลวงพอไดกลาวไววา สมัยนี้
“เทคโนโลยี” เจริญรุงเรืองไปมาก แต “พุทโธโลยี” ลาหลัง จิตใจต่ํา เรียนสูงแตเลวลง
ไมรูจักหลักธรรม ไมรูจักการเปลี่ยนแปลงชีวิตแตประการใด อับเฉาอับจนตลอด
รายการ ในทางกลับกันถา “พุทโธโลยี” รุงเรืองทันสมัย จิตใจสูง เขาใจหลักธรรม
รูจักความเปลี่ยนแปลงในชีวิต ความเปนปกติสุข ความศิวิไลซ ยอมจะบังเกิดในหมู
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มวลมนุษยชาติ
“เทคโนโลยี” ที่เกิดขึ้น ก็จะเปน “เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อ
คุณประโยชน ไมใชเพื่อการทําลายลาง”
อยางไรก็ตามคณะผูจัดทํา มีแผนที่จะพัฒนารูปลักษณของ HOMEPAGE “กฎแหง
กรรม – ธรรมปฏิบัติ” ใหเปนที่นาสนใจยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายเปนเอกฉันท วา “จะชวยกัน
เผยแพร “พุทโธโลยี” ของหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล ใหแพรหลายไปในโลกสากล
ตอไปตราบจนชีวติ จะหาไม ทานผูอานมีความประสงคที่จะเสนอแนะรูปแบบใหม ๆ ในการ
จัดทําเนื้อหาตาง ๆ ใน HOMEPAGE นี้ ทางคณะผูจัดทํามีความยินดี ขอนอมรับความคิดให
ไปพิจารณาและจัดทําใหบรรลุจุดประสงครวมกันตอไปครับ
คณะผูจัดทํา ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหและใหการสนับสนุนในการจัดทํา
HOMEPAGE “กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ” ของพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวง
พอจรัญ ฐิตธมฺโม) แหงวัดอัมพวัน สิงหบุรี และขออนุโมทนาในบุญกุศลแหงความสําเร็จ
ในครั้งนี้ ใหแกบุคคลผูมรี ายนามดังตอไปนี้
คุณพิทักชัย สิงหบุญ
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