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ขาพเจาอายุ ๓๑ ป กําลังศึกษาตอระดับปริญาโท ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ขาพเจาไมเคย
รูจักวัดอัมพวัน และ พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญมากอน แตเปนคนที่สวดมนตไหวพระอยูแลว
แมจะไมสม่ําเสมอเทาใด

อยากจะฝกนั่งสมาธิมานานแลวแตไมมีโอกาส

จนกระทั่งถึงจุด

เปลี่ยนแปลงในชีวิต

ระหวางอายุ ๒๕ – ๒๗ ป ขาพเจาปฏิบัติงานในตําแหนงนักกายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล
สมเด็จเจาพระยา กรุงเทพฯ มีผูปวยมาขอบคุณที่ไดชวยทํากายภาพบําบัดเขาจนดีขึ้น และไดมอบ
หนังสือเลมหนึ่งใหขาพเจา ที่หนาปกมีรูปพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ขาพเจารับหนังสือนั้น
มาแลวไมไดสนใจจะหยิบอาน

หลังจากนั้นไมนาน ขาพเจาไดรูจักและคบหากับผูชายคนหนึ่ง ซึ่งภาพหลังทราบวาเขาเปน
คนมีครอบครัวแลว ทําใหขาพเจารูสึกเสียใจมาก จนมีผลตออารมณและจิตใจ รวมทัง้ สมาธิในการ
ปฏิบัติงานเปนนักกายภาพบําบัดดวย ไมทราบวาจะจัดการกับจิตใจอยางไรใหดีขึ้น ก็ไดแตอาศัย
การสวดมนตไหวพระเปนที่พึ่งทางใจ มีผูแนะนําใหสวดมนตบทพาหุงฯดวยจะไดพนจากเรื่องทุกข
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ใจ พยายามสวดมนตมาสักระยะหนึ่ง รูสึกวาจิตใจสงบขึ้น ปญหาก็เริ่มคลี่คลายไป แตจิตใจยัง
ไมไดรับการแกไขเทาใดนัก

ปลายป พ.ศ. ๒๕๔๒ ขาพเจาสอบเขาศึกษาตอปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลได จึงหันมา
ใสใจกับการศึกษา ทําใหจิตใจดีขึ้นบาง แตถาหากอยูคนเดียวก็มักจะคิดยอนไปถึงเรื่องอดีตที่ผาน
มาอีก ทําใหยังคงเสียใจอยู และคิดวาทําไมตองมาพบกับเหตุการณเชนนี้ดวย ขาพเจากลายเปน
คนหงุดหงิดงาย อารมณแปรปรวน วูวาม คิดจะทําอะไรอยากจะทําสิ่งใด ตองใหไดเดี๋ยวนั้น
บางครั้งทําไปเลยโดยไมคิดไตรตรองใหรอบคอบ ทําใหเกิดความเสียหายตอตัวเองมาก เวลามี
เรื่องราวอะไรมากระทบจะวิตกกังวลเศราโศกอยูนานหลาย ๆ วัน

ตอมาประมาณป ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ ขาพเจาประสบปญหาการคบกับเพื่อนชายอีกคนหนึ่ง
ความที่จิตใจของตนเองยังไมไดรับการแกไข ยังเปนคนหงุดหงิดงาย เอาแตใจตัวเอง มีอะไรเกิดขึ้น
นิดหนอยก็โวยวายเปนเรื่องใหญโต ทําใหมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกันบอยมาก คุณแมเตือนก็ไม
คอยเชื่อฟง จะเดื้อเงียบ ชวงนั้นขาพเจาไมสบายใจมากรอนรนกระวนกระวาย ไมมสี มาธิในการ
เรียน รองไหเสียใจบอย ๆ และนึกถึงคุณพอที่เสียชีวิตไปหลายปแลวเปนอันมาก จึงตองการที่จะ
บวชปฏิบัตธิ รรมอุทิศบุญกุศลใหทาน และเพื่อจิตใจของตัวเองสงบดวย
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เพื่อนพาขาพเจาไปบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ถือศิล ๘ นุงขาวหมขาว ที่วัดแหงหนึ่งเปนเวลา ๓
วัน ตอนนั้นขาพเจารูสึกวาตนเองเพียงแตเปลี่ยนเสื้อผาจากชุดปกติมาใสชุดขาวเทานั้น ไมไดความ
สงบของจิตใจเทาใด พอกลับบานไปอารมณและจิตใจก็ยังไมไดรับการเยียวยาแกไข จนกระทั่ง
ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ คุณศุภรัตน ปรศุพัฒนา เพื่อนรุนพี่ที่ศึกษาตอระดับปริญญาเอก
อยูที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเดียวกันกับขาพเจา ไดชักชวนใหไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันเปนเวลา
๓ วัน (ศุกร – เสาร - อาทิตย) ขาพเจาไดวิธีการปฏิบัตกิ รรมฐาน การเดินจงกรม และการนั่งสมาธิที่
ถูกตอง ทําใหขาพเจาสามารถกําราบจิตใจของตนเองที่สับสนวุนวายไมสงบสุขและเศราหมองลงได
มาก

แมไดอยูปฏิบัติเพียงแค ๓ วัน แตขาพเจาถือวาไดพบสิ่งมีคาอยางหาที่เปรียบไมได ในขณะ
ปฏิบัติกรรมฐานนั้น ตองประสบกับทุกขเวทนาตลอดทั้ง ๓ วัน เชน เวลาเดินจงกรมก็มีอาการปวด
หัวไหล

เวลานั่งสมาธิก็ปวดขามาก

มิหนําซ้ํายังมีความฟุงซานดวย

แตขาพเจากับรูสึกวา

ทุกขเวทนาและความฟุงซานที่เกิดขึ้นนั้น เปนอาจารยที่มาสอนขาพเจา ทําใหขาพเจาเขาใจสภาวะ
จิตใจของตนเองมากขึ้นวา จิตที่มีความทุกขและความรอนกระวนกระวายนั้นเพราะเราคิดเราปรุง
แตและยึดมั่นถือมั่น ตอเมื่อเราหยุดคิดหยุดปรุงแตปลอยวาง จิตนั่นจะสงบนิ่ง และไมหวั่นไหวตอ
สิ่งตาง ๆ ที่เขามากระทบจิตใจ ทั้งนี้จะตองมีสมาธิมาคอยควบคุมจิตของเราดวย
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กลับไปบานขาพเจาสบายใจขึ้นมาก มีสมาธิและมีสติในการเผชิญปญหาและแกไขปญหาได
ดีขึ้น สามารถใหอภัยคนที่ตนเองเสียใจได ทั้ง ๆ ที่แตกอนมีความโกรธและเกลียดเขามาก ตอมา
ในชวงเดือนกันยายน ๒๕๔๖ ขาพเจาก็ชักชวนเพื่อนอีก ๒ คนไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันอีกเปน
ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๓ วันเชนกัน ขาพเจารูสึกวาเวลาที่เดินจงกรมมีสติมากขึ้น เดินไมคอ ยเซ เวลาที่
นั่งสมาธิเมือ่ ใดที่มีสติอยูกับอาการพองหนอ – ยุบหนอไดดี และสามารถทนกับอาการปวดขาได
โดยอาการปวดขาไมไดหายไปไหน ยังเทาเดินเหมือนเดิม แตขาพเจากลับเบาใจและอยูกับอาการ
ปวดขานั้นได ทําใหไดรูวา เมื่อจิตของเราวางเฉย ไมไปรับอารมณความปวดนั้นเขามาปรุงแตง จิต
ของเราก็ไมไดกระวนกระวายและปวดตามไปกับกายของเราดวย

อยางไรก็ตาม ขาพเจาก็ยังไมไดปฏิบัติกรรมฐานอยางตอเนื่อง จึงทําใหจิตตก ตัวอยางเชน มี
วันหนึ่งนองสาวไดพูดในทํานองลอเลนกับขาพเจา แตตอนนั้นขาพเจากลับรูสึกเปนจริงเปนจังและ
หงุดหงิดขึ้นมา

คิดวานองสาวกําลังวาขาพเจาอยู

นองสาวก็พูดยอยมาวา

จึงไดตอบสวนกลับไปอยางมีอารมณโกรธ

”อาว...พูดแคนี้เอง ทําไมถึงโกรธละ ไปปฏิบัติธรรม

มาแลวนี่” อีกคราวหนึ่งขาพเจาพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง แลวเพื่อนไดพูดขัดขึ้นมา ขาพเจาไม
พอใจถึงกับตวาดเพื่อนเสียงดัง เพื่อนคนนั้นพูดวา “เธอไปปฏิบัติธรรมยังไงกัน

ทําไมถึง

ยังเปนแบบนี้อยูละ” ชาพเจาไดสติก็ขอโทษเพื่อนเปนการใหญ พรอมทั้งเริ่มตนตั้งคําถามกับ
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ตัวเองวา เราเปนอะไรนี่ ทําไมตัวเรายังเปนแบบนี้อยู ไมเห็นดีขึ้นเลย เวลามีเรื่องราวที่ไมสบายใจ
เขามายังตามรูไมทันสภาวะอารมณของตนเอง ทําใหยิ่งหดหูใจเพิ่มขึ้น

จนกระทั่งขาพเจาไดไปรับการอบรมปฏิบัตธิ รรมที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวนั

จังหวัด

ขอนแกน ทําใหไดขอคิด และวิธีปฏิบัตธิ รรมที่ถูกตองมากขึ้น ในงานทอดกฐินที่ศูนยฯ พระเดช
พระคุณหลวงพอไดเมตตาเทศนาอบรมผูเขาปฏิบัติธรรม มีอยูประโยคหนึ่งที่ขาพเจาจําไดจนถึงทุก
วันนี้ และนึกถึงเสมอเวลาปฏิบัตกิ รรมฐานคือ

“อยาไปมองคนอื่น ใหมองตัวเราเอง

เทานั้น” หลังจากปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขาพเจาไดสติสํานึกยอนไปรูวา การกระทําและเรื่องที่ผานมา
ในชีวิตนั้น เปนเพราะตัวขาพเจาประมาท ขาดสติในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ใหรอบครอบ แกปญหา
ไมถูกจุด ทําใหตงั เองเปนทุกข ขาพเจาไดเรียนรูวาการปฏิบัติกรรมฐานนั้น เราตองมีสติรูตัว
ตลอดเวลา เมื่อใดที่เราขาดสติกิเลสตาง ๆ จะเขามาในจิตใจทันที บางครั้งเพียงชั่วพริบเดียว กิเลส
ทั้ง ๓ ตัวคือ โลภะ โทสะ โมหะ ก็เขามาในจิตใจเราเรียบรอย โดยไมรูตัว

ในระหวางปฏิบัติธรรมที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันนั้น ขาพเจาไดพบคุณอนงค โททํา เปน
ชาวนา มาจากจังหวัดมหาสารคาม นําลูกชายอายุประมาณ ๑๐ ปไปปฏิบัตธิ รรมดวย เธอเคยไป
ปฏิบัติธรรมที่ศูนยเวฬุวันแลว ๒ ครั้ง และเมื่อกลับไปบานก็นําเอากรรมฐานไปปฏิบัตติ อ เธอจะตื่น
แตเชามืดสวดมนตไหวพระ เดินจงกรม และนั่งสมาธิเสมอ ขณะที่เดินไปยังที่นาก็กําหนดเดิน
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จงกรมไป หรือเวลาปลูกขาวก็กําหนด ปลูกขาวหนอ...ปลูกขาวหนอ...ไปดวย เธอบอกวาไดผลดี
มาก ทําใหมีสติอยูตลอดเวลา

ขาพเจาประทับใจในตัวคุณอนงคมาก และคิดวาตัวขาพเจาเองไดรับวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน
อยางถูกตองมาจากวัดอัมพวันแลว แตพอกลับไปบานก็ไมปฏิบัตใิ หตอเนื่องทําใหจิตตกอีก พี่อนงค
มีภาระตองทํานา ทําขนมขาย ทํางานบาน ดูแลครอบครัว แตก็ยังมีความพากเพียรในการปฏิบัติ
กรรมฐานอยางสม่ําเสมอ ขาพเจานึกถึงประโยคที่พระเดชพระคุณหลวงพอกลาววา

สิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนไดรับเสมอหนากัน

“เวลาเปน

ไมมีใครไดเปรียบเทียบหรือ

เสียเปรียบกัน” ทําใหขาพเจาตั้งใจวา ตอไปนี้จะพยายามปฏิบัติกรรมฐานใหสม่ําเสมอเปน
ประจํา

หลังจากที่ปฏิบัติกรรมฐานสม่ําเสมอ และพยายามกําหนดสติตามรูใหทันปจจุบัน แมเวลา
นั่งรถเมล กินขาว ทํางาน ทําใหมีสติและสมาธิในการทํางานดีขึ้น มีความสบายใจ เห็นถึงคุณคา
มหาศาลของการปฏิบัติกรรมฐาน
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ขาพเจาขอนอมกราบขอบพระคุณหลวงพอ ที่เมตตาผูเขาปฏิบตั ิกรรมฐานใหมเชนขาพเจา
กราบขอบพระคุณทานพระครูวินัยธรธีรวัฒน ฐานุตฺตโร พระอาจารยทุกทานที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวน
เวฬุวัน และญาติธรรมทุกทานรวมทั้งมารดาบิดาของขาพเจา

ขอบุญกุศลที่ขาพเจาไดบําเพ็ญเพียรมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

โปรดสงผลใหพระเดช

พระคุณหลวงพอจรัญ และผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน ประสบแตความสุขความเจริญเทอญ
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