เพียงแคแรงอธิษฐานที่หนาจอโทรทัศน
เรียบเรียง โดย......นายชินวัฒก รัตนเสถียร
R16016
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ เวลาประมาณ บายสองโมง ที่กุฏิชั่วคราว
ของพระเดชพระคุณหลวงพอก็มีโอกาสไดตอนรับ คุณปาสองแสง อมรศักดิ์ อายุ
๖๓ ป กับ คุณปา หนูเล็ก หาญสกุล อายุ ๖๕ ป ชาวตําบลทาศาลา อําเภอทา
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนผูสงู อายุที่เดินทางไกลเปนครั้งแรกตามลําพัง
เพียงสองคน ดวยความมุงมั่น ดวยความศรัทธาทีม่ ีตอพระเดชพระคุณหลวงพอ
เพียงแคประสบการณของตนเองจากหนาจอโทรทัศน เมื่อมาพบหนาพระเดชพระคุณ
หลวงพอเปนครั้งแรก และพระเดชพระคุณหลวงพอไดสนทนาดวย อยางสนิทสนม
ราวกับวารูจ ักกันมานานป ยังความปลืม้ ปติ จนคุณปาทั้งสอง ไมสามารถจะกลั้น
น้ําตา แหงความตื้นตันใจได ตอหนาประชาชนที่มาฟงธรรม มาทําบุญถวายปจจัย
หรือสังฆทาน จํานวนมาก
คุณปาสองแสง มีลูก ๔ คน เปดรานขายของเล็กๆ นอยๆ อยูกับบาน ก็มี
ความสุขตามอัตภาพคุณลุงเสียไปแลวก็เลยหันมาสนใจเรื่องการสวดมนตรไหวพระ
นั่งสมาธิ สวนคุณปาหนูเล็ก มีลูก ๖ คน แตอยูกันสองคนตายาย ไมตอ งทํางาน
เพราะลูกๆ แตละคนเลี้ยงดูอยางดี คนโนนใหบาง คนนี้ใหบาง ไมเดือดรอนเลย
ดังนั้น คุณปาทั้งสองจึงใชเวลาทั้งหมดไปกับการทําบุญ สวดมนตร และนั่งสมาธิ
เชนเดียวกัน โดยเฉพาะปาหนูเล็กจะรับเปนเจาภาพกฐินและผาปา ตลอดทั้งปเลย
ทีเดียว และที่ไมเคยขาดเลยก็คือตักบาตรสม่ําเสมอ หรือไมก็ผูกปนโต ฝากไปถวาย
พระโดยเฉพาะวันอังคารตองสงปนโตถวายพระถึงสองวัด แตถาเปนวันพระจะไปเอง
เรียกวาสรางสมบุญทานตลอดมา สวนคุณปาสองแสง ก็ตักบาตรเปนประจํา เรื่อง
ซองกฐินผาปาก็ไมขัด
แคแรงอธิษฐานหนาจอโทรทัศน
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รายการ “ชีวิตไมสิ้นหวัง” เวลาหกโมงเชาวันอาทิตย ทางสถานีโทรทัศนชอง
๓ คุณปา ทั้งสองติดตามมาโดยตลอดไมเคยขาด ประมาณ ๒ ปแลว เพราะชอบ
ฟงพระเดชพระคุณหลวงพอ สอนธัมมะ ฟงงาย เขาใจงาย มีตัวอยางชัดเจน
ในวันที่มากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอ คุณปาสองแสง ไดหยิบ
หนังสือสวดมนตรเลมเล็กๆ ของวัดอัมพวัน ออกมาใหพระเดชพระคุณหลวงพอดู
หนังสือเกามาก หนาปกก็ขาดไปแลว เรียกวาใชงานคุมเลย ซึ่งคุณปาติดกระเปามา
ดวย และบอกวาไดรับจากพระที่เคยบวชอยูวัดอัมพวัน เมื่อหลายปมาแลว
จากการที่ไดดู ไดฟง พระเดชพระคุณหลวงพอ จากรายการดังกลาว ทําให
อยากสวดมนตร ตามแนวทางที่พระเดชพระคุณนํามาเผยแพร คือ พุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงฯ มหากาฯ แลวก็ พุทธคุณเทาอายุบวกหนึ่ง แต
เนื่องจากคุณปาทั้งสอง เกิดในชนบท ซึ่งเมื่ออดีต ความเจริญตางๆ ยังเขาไปไม
ทั่วถึง คุณปาทั้งสองจึงมีโอกาสไดเรียนเพียงแค ประถม ๒ เทานั้น และยุคสมัยนั้น
สื่อสิ่งพิมพยังไมแพรหลาย บานไหนมีวิทยุก็นับวามีสตางค จะฟงวิทยุก็ตองใชถาย
ไฟฉายเปนลังๆ เปนแหลงพลังงานใหกับวิทยุ สถานีที่กระจายเสียงก็หายาก บางที
รับไมไดเลยก็มี ดังนี้ หลังจากคุณปาออกจากโรงเรียนแลว แทบไมมีโอกาสอาน
หนังสือเลย ความรูหนังสือเพียงเล็กๆ นอยๆ ก็เลยกลับไปอยูกับครูที่โรงเรียนหมด
ทําใหไมสามารถจะอานบทสวดมนตร ไดทะลุปรุโปรง
คุณปาสองแสงกลาววา
แมแตคําวา “สติ” ก็ยังอานไมออก แตก็ใชความพยายาม และชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน ใครติดสะกดไมถูกก็ชวยกันแนะ
เมื่อไดชมรายการโทรทัศนดังกลาวแลว ยิ่งมีความกระตือรือรน อยากจะมา
กราบหลวงพอทั้งตัวอยางของบุคคลผูไดรับอานิสงสจากการสวดมนตบทนี้ ก็เปน
ตัวเรงเรา ที่พยายามจะสวดใหได แตก็จนใจ เพราะอานบทสวดมนตรไมคอย
ออก ดังนี้ จึงขออธิษฐานใหหลวงพอชวยทางโทรทัศนจากรายการ “ชีวิตไมสิ้นหวัง”
ดวยการยกมือขึ้นจบ แลวอธิษฐานวา “หลวงพอชวยดวย ลูกจะอานอยางไรได
แคแรงอธิษฐานหนาจอโทรทัศน
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ขอใหสวดได จะไดไปวัดเยอะๆ” เมื่อถามวาอธิษฐานอะไรอีก คุณปาสองแสงก็
บอกวา “อธิษฐานใหหลวงพอชวยอยางเดียว ชวยใหอานหนังสืออก ใหสวด
มนตรเปน” แลวถามตอไปอีกวา ใชเวลานานไหม คุณปาตอบวา “ก็นานหลาย
เดือนทีเดียว คอยๆ รูไปทีละเล็กละนอย” คุณปาหนูเล็กก็เชนเดียวกัน เมื่อ
ถามวาไดผลไหม คุณปาทั้งสองก็ตอบเปนเสียงเดียวกันวา “ไดผลเยอะเลย” คุณ
ปาหนูเล็กใชเวลากวาป ของคุณปาสองแสง ใชเวลาเกือบป และเวลาไปวัดก็ถามกัน
ปรึกษากัน
ตั้งแตวันนั้นจนวันนี้ คุณปาทั้งสองสามารถสวดมนตรไดคลอง รวมทั้งพระ
คาถาชินบัญชร ของเจาประคุณสมเด็จพุฒาจารย(โต) พรหมรังสี ไดอีกดวย
นอกจากนั้น ยังสามารถสวดบททําวัตรเชา ทําวัตรเย็น ตลอดจนยอดพระกัณฐ
พระไตรปฎก แตสองบทหลังนี่ใชอาน ยังวาปากเปลาไมได
กอนมาวัดอัมพวัน คุณปาทั้งสองสนใจทั้งการทําบุญและสรางบุญ คุณปา
สองแสงเคยฝกปฏิบัติกรรมฐาน ที่วัดเจดียหลวง ปฏิบตั ิมาได ๒ ปแลว สวนคุณปา
หนูเล็ก ฝกปฏิบัติกรรมฐานที่วัดชายนา ระยะ ๑๘ วัน บาง เดือนหนึ่งบาง กวา ๔-๕
ป มาแลว และก็ชอบตั้งแตนั้นมา ก็เลยปฏิบัติเรื่อยมา ทุกวันนีท้ ั้งสองทานก็ยังคง
ปฏิบัตินั่งสมาธิ ซึ่งทานก็ไดกราบเรียนใหพระเดชพระคุณหลวงพอทราบแลว
คุณปาสองแสงเลาใหฟงวา เตรียมตัวมาวัดอัมพวันเปนปแลว เดิมทีจะมากัน
ตั้ง ๕ คน แตก็พรอมกันแค ๒ คน ก็อานคูมืออานระเบียบของวัด (เลมสีชมพู) มา
กอนแลว พวกสาวๆ ที่เคยมาปฏิบัติ เอามาใหอาน เมื่อมาถึงวัดใหมๆ ก็งง
เหมือนกัน แตเมื่ออยูไป ยอมรับวามีความสุขมากที่สุด มากกวาที่เคยไปมาแลว
“อยางคืนแรกที่มาถึง ก็นั่งสวดมนตรกันตลอด แลวก็ทําสมาธิ ไมคอย
ไดนอน” คุณปาสองแสงเลาใหฟงตออีกวา ในสมาธินั้น “ไดเห็นแมใหญ นั่งยิ้ม
กับตนเอง แตไมพูดอะไร (คุณปาไมเคยมาวัดแตเคยอานเรื่องเกี่ยวกับแมใหญ ที่
พระวัดอัมพวันนําไปให) และไดเห็นหลวงพอมายืนดูอยู ไมไดวา อะไร ยิ้มอยางเดียว
แคแรงอธิษฐานหนาจอโทรทัศน
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รุงขึ้นตอนเที่ยง ก็ไปเลาใหหลวงพอฟง หลวงพอชอบใจ” ผมถามย้ําวาเห็นจริงๆ
หรืออุปาทาน
คุณปาก็ยืนยัน
เห็นในสมาธิจริงๆ
เมื่อกลับมาถามเกี่ยวกับการสวดมนตร คุณปาทั้งสองมั่นใจรอยเปอรเซ็นตวา
ที่สวดมนตรไดเปนเพราะหลวงพอชวย เมื่อถามวา หลังจากอธิษฐานแลวเคยฝนเห็น
หลวงพอบางไหม คุณปาสองแสงบอกวา “ไมเคย แตทุกคืนจะสวดมนตรกอนนอน
แลวก็ออกชื่อหลวงพอเปนประจํา ใหหลวงพอชวยดวย อยางนั้นอยางงี้ เจ็บตรงนั้น
ปวดตรงนี้ ขอใหหายดวย แลวจะไดมาทีว่ ัด ก็ไดผล หลวงพอชวยใหหายเหอะ มา
ในรถก็ยังเจ็บ พอนั่งรถมาก็มีอาการปวด ก็บอกวา หลวงพอชวยดวยจะถึงแลวยัง
ปวดอยูอีกจะทําอยางไร ก็หายแปบเลย” สวนคุณปาหนูเล็กบอวา มีแตเบาหวาน
อยางเดียว เพิ่งทราบวาดื่มน้ําตม ตะไครตากแหงรักษาโรคเบาหวานได
กอนปดตนฉบับ ไดเขาไปพบคุณปาทั้งสองอีกครั้ง เพื่อใหทานตรวจสอบ
ความถูกตองวาตรงตามความเปนจริง ดังที่ไดเรียนถามไวกอนหนานี้แลว และก็เลย
ถือโอกาสสอบถามผลความกาวหนาในการปฏิบัติ ที่ผานมา ๖-๗ วันวาเปนอยางไร
บาง คุณปาสองแสง ก็ไดกรุณาเลาประสบการณจากการปฏิบัตใิ หฟงดังนี้
“เวลาจะเดินก็ อธิษฐานวา หลวงพอชวยดิฉันดวยนะ มาแลวทําใหดีที่สุดนะ
คะ ชวยดวยๆ สะดุดสิ่งที่ชอบนะ เวลาจะเดิน หลวงพอก็มีเทปมาใหคุณปานะ พัก
หนอๆ ๆ ๆ ๆ ธรรมดาไมมีนะ พักหนอหาครั้ง นี่”
เมื่อคุณปาสองแสงกําหนดคํานี้ออกมา ผมก็สงสัย จึงถามวาคุณปาเคยฝกที่
ไหนมากอนหรือเปลา คุณปาก็ตอบวา “ไมมี ฝก แตไมเคยเดินจงกรม ไมเคย
กําหนดอยางนี้” แลวคุณปาสองแสงก็เลาตอไปวา “พักหนอเสร็จแลวก็กําหนด ยืน
หนอๆๆอีกหาครั้ง แลวเวลายืนเฉยๆ ในหูบอก ยกหนอๆ ๆ สามครั้ง ยางหนอ
เหยียบหนอ อะไรอยางนี้ สามครั้งอีก ไปตามเสียงหลวงพอพูดใหไป”
ทานผูอานที่เคยมาปฏิบัติที่วัดอัมพวัน อาจสงสัยคําภาวนา เพราะผูมาใหม
หรือการปฏิบัติยังไมกาวหนา จะกําหนดเพียงแค ยืนหนอ ขวา-ยาง-หนอ ซาย-ยางแคแรงอธิษฐานหนาจอโทรทัศน
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หนอ แตจากการกําหนดที่คุณปาสองแสงเลาใหฟงนั้น เปนการกําหนด ของการ
เดินจงกรมระยะที่ สาม
เมื่อซักถามตอไปคุณปาสองแสงก็บอกวา “ไดยินเกือบทุกครั้ง เอะเปนไปได
อยางไร ก็ทําใจ ในหูไดยิน พองหนอ ยุบหนอ จะไดยินของหลวงพอ พักหนอหา
ครั้ง แลวก็ยืนหนอหาครั้ง แลวก็ยกหนอสามครั้ง แลวก็เหยียบหนอสามครั้ง ยาง
หนออะไรอยางนี้ ปาก็ยกตามลําดับ ที่หลวงพอกะใหไป ไดเร็วนะ ตอนนี้นั่งได
ชั่วโมงครึ่งแลว ... อยูบานนั่งไดสิบนาที ยี่สิบนาที กอนจะมานี่นั่งไดชั่วโมงกับสาม
นาทีดีใจเยอะ จะมาวัดแลว บอกวามาแนนอน...”
สุดทายคุณปาสองแสงแสดงความมั่นใจในพระเดชพระคุณหลวงพอมาก
“หลวงพอเกงมาก ไมใชอุปาทาน ปากําหนดตลอด เสียงหนอ กําหนด เห็นหนอ
ไมใชอุปาทานแนนอน อัศจรรยมาก”
คุณปาหนูเล็กบอกวา “กอนกลับจะขอของดีหลวงพอ อยางทางใตเขาจะมีรูป
พระ มีผายันต” ผมก็ถือโอกาสชี้แจงวา หลวงพอมีแตธัมมะ การปฏิบัติธรรม แลวก็
สวดมนตร ถาจะขอของดี ก็ขอเปนของที่ระลึกถึงครูบาอาจารยไปก็แลวกัน
สําหรับตัวคุณปาเอง ไดบอกกับผมวา เมื่อกลับไปแลวก็จะปฏิบัติใหมากขึ้น
เพราะทุกวันนี้ก็สวดมนตรและนั่งสมาธิเปนประจําอยูแลว เมื่อไดมาพบและกราบ
นมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอไดรูไดเห็นกับตาตนเองหลายอยาง ทานมีเมตตา
มาก ทานเกงจริง จะตั้งใจปฏิบตั ิใหมากยิ่งขึ้น
คุณปาทั้งสองบอกวา “อยากใหคนไทยมาวิปสสนาเยอะๆ กับหลวงพอ ใหทํา
ความดีเยอะๆ และกลับไปแลวจะบอกใหคนมาปฏิบัติกันเยอะๆ”
หลายทานที่เพิ่งเคยมาวัดเปนครั้งแรก และตั้งใจอยากมาเจอพระเดชพระคุณ
หลวงพวอมักจะมีเหตุดลใจใหมาวัดตางๆกัน แตที่แนๆ คือ เขาเหลานั้นมักจะอดทน
ตอการรอคอย พระเดชพระคุณหลวงพอ ลงมาพบ และหลายรายมีปญหาแกไมตก
ตั้งคําถามไวในใจจากบานมาแลว ก็รอจังหวะที่จะเขาไปเรียนถาม ก็มีเหตุประทับใจ
แคแรงอธิษฐานหนาจอโทรทัศน
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ที่คําสอนที่ทานสอนญาติโยมโดยรวมนั้น ตรงกับปญหาของเราดวย พรอมแนวทาง
และคุณปาทั้งสองทานในเรื่องนี้ ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของผูที่เพิ่งเคยมาวัดครั้งแรก

แคแรงอธิษฐานหนาจอโทรทัศน
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