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พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ ในการผลิตสื่อกิจกรรมพิเศษของกรม
ปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป พ.ศ. ๒๕๔๓
นายพิพัฒน อังศุธรรม นักเรียนทุน A.F.S. สหรัฐอเมริกา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป ๔ คณะศิลปศาสตร
กวาชีวิตครอบครัวขาพเจาจะสําเร็จงดงามเชนปจจุบัน ขาพเจาก็เชนเดียวกับปุถุชนทัว่
ๆ ไป แมจบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโทดานบริหารการศึกษาก็ยังไม
เขาใจในสัจธรรมที่แทจริงของพุทธศาสนา ที่นา ละอายมากคือ ในอดีตสอนสังคมศึกษา
(พระพุทธศาสนา) ก็สอนตามตําราไป อวดรู อวดฉลาด แบบชาวโลกที่มีอวิชชาครอบงํา สอน
และวัดผลตามตําราไปเรื่อยเฉื่อย สอนนักเรียนเรื่องอริยสัจสี่ ที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู ก็สอน
เหมือนนกแกวนกขุนทอง ทองจํา แมนเนื้อหา แตไมเคยเขาใจวา ทุกขจริง ๆ นั้นคืออะไร เหตุ
แหงทุกขและทางแหงการดับทุกข รวมทั้งการปฏิบัติตามมรรค ๘ คืออยางไร สอนเรือ่ งเทวฑูต
๔ เกิด แก เจ็บ ตาย ก็คลองปาก แตไมเคยพิจารณาเห็นตามกฎไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา) นี่คือความโงเขลาเบาปญญาโดยแทของขาพเจาที่ไดชื่อวาเปนครู
ครั้นไดอานหนังสือกฎแหงกรรมของหลวงพอ พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม)
เกิดซาบซึ้งในเมตตาบารมีของหลวงพออยางยิ่ง พอสอบถามหาที่ตั้งของวัดอัมพวันได ก็
ตัดสินใจขับรถไปเขากรรมฐานเอง ไมนาเชื่อวามารมีจริง ขับรถไปเฉี่ยวชนรถผูอื่นเสียเงินไป
๘,๐๐๐ บาท แตก็ยังไมยอมกลับบาน มีศรัทธาแรงกลา ขับรถตอใหถึงวัด จอดรถเสร็จก็
อาเจียนและถายทองจนเหมือนจะเปนลม แตก็ตงั้ ใจเขาปฏิบตั ิกรรมฐานจนครบ ๗ วัน จิตใจ
แชมชื่นขึน้ แตอีกจิตหนึง่ ที่มีกิเลสครอบงําก็ลิงโลดใจ แสสายอยากกลับบานที่สุขสบาย จําได
วาขณะขับรถกลับใจมันฟุงเหมือนเด็กหนีเที่ยวได แตจิตฝายดีก็เริ่มมีสติเตือนใหไมประมาท
และตั้งใจทีจ่ ะกลับไปปฏิบัติกรรมฐานอีก ขาพเจากลับไปปฏิบัติพรอมนักเรียนโรงเรียนสตรี
นครสวรรคอีกหลายครั้ง รวมทั้งชักชวนใหลูกและสามีไดไปปฏิบัติกรรมฐาน นัน่ คือเบือ้ งตนของ
การเห็นคุณคาของสัจธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา จากนั้นลูก ๆ ก็ไดไปบวชสามเณรฤดู
รอนและปฏิบัติธรรมเสมอ เมื่อมหาวิทยาลัยปดภาคเรียน ซึ่งไมไดกราบเรียนหลวงพอใหทราบ
แตเราก็ปฏิบตั ิและศรัทธาตลอดมา
ชีวิตของขาพเจาประสบทั้งสุข-ทุกข พลัดพรากจากสิ่งที่รัก อันเปนธรรมดาของสัตวโลก
ที่ยึดมั่นจนเปนเหตุแหงทุกข เพราะอัตตาตัวกูเชนกัน จนไดพบพระอริยสงฆหลายองค ไดฟง
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ธรรมะที่ถูกตองตามสัจธรรมอันแทจริงของหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม หลวงพอบุญธรรม หลวงพอ
พุทธทาส หลวงพอฤษีลงิ ดํา และหลวงพอฟน ฐานปฺโญ เริ่มมีสติพิจารณาตนเอง พิจารณา
รูป-นาม อันไมเที่ยง เห็นความ “วาง” และความสุขจากความ “สงบ” แตชีวิตฆราวาส สติยอม
ทันผัสสะ (จากตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ใจก็จะไหลไปตามความโลภ โกรธ หลง ตลอดวัน ครั้นมี
สติก็ฉุดรั้งบางเพื่ออยูกับ “ปจจุบนั ” ดังนั้นขาพเจาจึงเห็นคุณคาของสติเปนอยางยิ่ง และจะ
สอนลูก ๆ ใหรูวา การปฏิบัติกรรมฐานจะทําให “สติมั่น ปญญาคง” ยามประสบความทุกขก็ไม
ฟูมฟายไรสติ ยามมีสุขจิตก็ไมฟุงจนเกินเหตุ สังคมที่เพอเจาฟุงซาน ไมรูระงับสํารวม เปนทาส
ของวัตถุนิยมในปจจุบัน จึงเปนสังคมของคนไรสติปญญาโดยแท
ผลจากการเขาวัดปฏิบัติกรรมฐาน และศึกษาธรรมะดวยจิตศรัทธาของขาพเจาและ
ครอบครัว เปนพลังอานิสงสอันยิ่งใหญ ประกอบกับผลวิบากกรรมดีแตปางกอน (ขาพเจาเชื่อ
เชนนัน้ ) สงผลใหขาพเจาและครอบครัว โดยเฉพาะลูก ๆ ไดทนุ A.F.S. ไปตางประเทศทั้ง ๓
คน เรียนหนังสือเกงระดับเกียรตินิยม และมีความประพฤติดี เปนเด็กดีของสังคม กตัญูตอ
พอแม ทั้งยังไดทุนไปศึกษาระดับปริญญาโทอีกกวา ๓ ลานบาท “นี่คือขอยืนยันถึงความมี
สติปญญา และธรรมะยอมรักษาผูประพฤติธรรมโดยแท”
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิท์ ั้งหลายในสากลพิภพ ตลอดจนบุญใด
ที่ขาพเจาและครอบครัว ไดโปรดอภิบาลคุมครองพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ให
ปลอดภัยแข็งแรง อยูโปรดเวไนยสตว ใหมีสติปญ
 ญาตามสัจธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา
ตราบนานเทานาน และขอเมตตาบารมีของหลวงพอ ไดโปรดดลบันดาลใหขาพเจาและ
ครอบครัว ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนรวมทุกข จงมีความสุขกาย-ใน ประสบความสุข
ความเจริญทุกทานเทอญ
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