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ดิฉันขอนอบนอมระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญของหลวงพอจรัญ

ฐิตธมฺโม ที่
ดิฉันเคารพบูชาอยางสูงดวยบทความนี้ และเพื่อปนการสรางเสริมศรัทธาแกผูอานให
มั่นคงในพระรัตนตรัย อันเปนสรณะที่เคารพบูชาสูงสุดของเราทั้งหลาย หากมีสิ่งใด
ผิดพลาด บกพรองลวงเกินประการใด ดิฉันกราบขออภัย ขออโหสิกรรม และขอนอม
รับไวเพื่อพิจารณาแกไขตอไป
การที่คนเราจะมีโอกาสมาปฏิบัตธิ รรมวิปสนากรรมฐานนั้นยากมาก มีนอยคน
นักที่จะมีโอกาสเชนนี้เพราะผที่จะปฏิบัติธรรมไดนั้นตองมีความพรอมทั้งรายกาย
(ตองสมบูรณแข็งแรง) จิตใจ (มีสุขภาพจิตไมเปนปญหาตอการปฏิบัติธรรม) และตอง
มีกัลยาณมิตรชี้แนะสนับสนุน และถึงแมจะมีความพรอมทั้ง ๓ ดาน คือ รางกาย
จิตใจ และมีกัลยาณมิตรก็ตาม บางคนก็ยังไมมีโอกาสไดปฏิบัติธรรม เชนตัวดิฉันเอง
เปนตัวอยาง
ดิฉันเปนจิตแพทยท
และเปนอาจารยแพทยประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร
คณะแพทยสาสตรศิริราชพยาบาล เปนผูมสี ุขภาพรางกายแข็งแรงพอ มีสุขภาพจิต
ปกติ และมียอดกัลยาณมิตร คือสามีของดิฉัน ที่คอยชักชวนสนับสนุนใหดิฉันไป
ปฏิบัติธรรมมาเปนเวลานานมาก (สามีของดิฉันเริ่มปฏิบัตวิ ิปส นากรรมฐานตั้งแตป
พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๘ และไดปฏิบัติตอเนื่องทั้งที่ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ที่
วัดอัมพวัน และไดจัดโครงการปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวันทุกป ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๒ เปน
ตนมา) แตดิฉันก็ไมเคยไปปฏิบัตวิ ิปสนากรรมฐานจริงจังสักที ถามวาดิฉันทราบไหม
การปฏิบัติธรรมมีผลจริง ไมตองสงสัยอีกแลว
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วาเปนสิ่งที่ดี ก็ตองตอบวาทราบแนนอน แตถาจะใหไปปฏิบัติจริงๆก็ไมไป ดิฉันได
ลองคิดวิเคราะหถึงเหตุติดขัด-ขัดของของดิฉัน คิดวามีความติดขัด ๔ ประการ

๑. ติดธุระ
การเปนแพทยกับเรื่องติดธุระดูแลวเปนเรื่องสมเหตุสมผลมาก แตดิฉันคิดวา
เรื่องติดธุระเปนเพียงขออางมากกวา เพราะถาเมื่อคนเราใหความสําคัญกับสิ่งใดแลว
เราจะมีเวลาใหกับสิ่งนั้นเสมอ เพราะฉนั้นการที่เราอางวาติดธุระ ไมวาง ก็แสดงวาเรา
ยังใหความสําคัญกับสิ่งนั้นนอย (ดั้นนั้นถาคุณจะมาปฏิบัติอยารอใหวาง เพราะถา
เปนอยางนั้นคุณจะไมมีเวลาวางสําหรับการปฏิบัติธรรม ตอเมื่อคุณมาปฏิบัติธรรม
แลวนั่นแหละคุณถึงจะเห็นความวางไดเอง)

๒. ติดสบาย
ความสะดวกสบายที่คันเคยสวนตัวเปนเหตุอุปสรรคขัดของสําหรับบางคน
รวมถึงตัวดิฉันเองดวย เมื่อคิดวาตองมาอยูรวมกันหลายคน การทํากิจวัตรประจําวัน
ตางๆ จะไมมีความสะดวกสบายที่คันเคยนานประการ ก็ทําใหดิฉันติดขัดไมอยากมา
ปฏิบัติธรรม

๓. ติดสุข
ดิฉันเคยกลาวกับผูอื่นอยูบอยครั้งวา ดิฉันคิดวาชีวิตของดิฉันมีความสุขแลว
ดิฉันมีโชคถึง ๓ ชั้น ชั้นที่ ๑ คือ มีครอบครัวดี อบอุน ชั้นที่ ๒ คือ มีสามีดี เปน
กัลยาณมิตร ยอดเยี่ยม และชั้นที่ ๓ คือ มีอาชีพการงานที่ดี ดิฉันเปนแพทยและเปน
อาชีพที่บุญและเปนอาชีพที่
อาจารยสอนแพทยซึ่งหลวงพอทานเคยกลาววา
นาสนันสนุนมี ๒ อยางคือ อาชีพแพทยและครูบาอาจารย ดังนั้นการที่ดิฉันเปนแพทย
และอาจารยแพทย จึงไดเปนรวมทั้ง ๒ อยาง
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๔. ติดดี
ดิฉันคิดวาดิฉันเองเปนคนดีคนหนึ่งในสังคม
เปนจิตแพทยที่คอยแนะนํา
วิเคราะหจิตใจของคนอื่น และอาจจะหลงตัวเองวาเกงแลว ดีแลว ซึ่งอาจเปนเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหดิฉนั ไมคอยมีความกระตือรือรนที่จะตองปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ-ปญญาของ
ตัวเอง
แตหลังจากไดปฏิบัตวิ ปิ สสนากรรมฐานแลว ดิฉันจึงเกิดปญญารูวาสิ่งที่ดิฉัน
หากดิฉันยังติดอยูกับสิ่งแหลานี้วาเปน
เคยคิดมากอนนั้นผิดพลาดอยางมหันต
ความสุขความดีแลวละก็ วันหนึ่งขางหนา ซึ่งตองมีวันนั้นแนนอน ดิฉันจะตอง
เจ็บปวดสาหัส
จะเห็นไดวาผูมีปญญานั้นไมจําเปนตองเปนคนมีความรูความสามารถทางโลก
สูง หรือมีฐานะร่ํารวยอะไร ในทางกลับกันคนที่มีความรูความสามารถสูงบางคนยัง
แสดงใหเห็นถึงความออนดอยทางปญญาก็มีอยูมากมาย
เมื่อเดือนธันวาคม
ดิฉันเองไดเริ่มปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานจริงจังครั้งแรก
๒๕๔๔ ที่ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย โดยมีสามีของดิฉันและทานอาจารยพัน
เอก(พิเศษ)ทองคํา ศรีโยธิน ซึ่งเปนอดีตนายกสมาคมและเปนนายกกิตติมศักดิ์ของยุว
พุทธิกสมาคมฯ เปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนแกดิฉันเปนอยางดี
กอนการปฏิบัติธรรมนั้น เมื่อดิฉันดูตารางการปฏิบตั ิธรรมเห็นวามีการปกิบัติ
ธรรมวันละหลายรอบ รอบละเปนชั่วโมงๆ ก็รูสึกทอใจวาจะไหวเหรอ ดูใชเวลานานจัง
เลยแตพอปฏิบัติธรรมเขาจริงๆ ดิฉันรูสึกวา”เปนไปเอง” ดิฉันบอกตัวเองภายในวา
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จะตองปฏิบัติอยางไร เชน เดินจงกรมละเอียดแคไหน อยางไร และดูเหมือนเวลาได
ผานพนไปเร็ว บางครั้งรูสึกอยูในสมาธิยังไมพอเลยก็หมดเวลาแลว ประสบการณและ
สภาวะธรรมตางๆที่เกิดขึ้น กับดิฉันเปนไปอยางคอนขางราบรื่น และเปนลําดับ
ขั้นตอนอยางอัศจรรยดิฉันเองมีนิสัยหรือหรืออาจกลาวไดวาเปนนิสยั ติดตัวมาตั้งแต
อดีตชาติ ที่ไมคอ ยชอบอานหนังสือกอนลวงหนา ดิฉันมักจะอานเมื่อ เกิดมี
ประสบการณหรือสภาวะธรรมเกิดขึ้นแลว จึงอานหนังสือดูวาเปนอะไรเปนอยางไร จึง
ทําใหคิดวาประสบการณหรือสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับดิฉันเปนเรื่องจริงไมไดคิดจิตนา
การไปเองอยางแนนอน (นิสัยของดิฉันที่ไมคอยชอบอานหนังสือกอน บางครั้งก็ทําให
คนที่หวังดีที่คอยแนะนําและนําหนังสือมาใหดิฉันอานนั้น ตองเกิดความรูสึกขัดเคือง
ไปบางเมื่อเห็นวาดิฉันไมสนใจที่จะอาน)
ในระหวางการปฏิบัตธิ รรมมีอยูบอยครั้ง(รวมสิบครั้ง)
ที่ดิฉันรูสึกวา
ประสบการณบางอยางดิฉันเคยรูจักคนเคยมีประสบการณมากอนแลว ซึ่งทางการ
แพทยเรียกวา Déja vu คือภาวะที่เกิดความรูสึกคนเคยเหมือนวาสิ่งนั้นเคยเกิดกับ
ตนเองมากอนแลว ซึ่งดิฉันคิดวาเปนเรื่องอัศจรรยและหลวงพอทานเคยกลาววา ดิฉัน
เคยทําและมีประสบการณการปฏิบัติธรรมมากอนในอดีตชาติแลว
หลังจากครบ
กําหนดเวลาประมาณ ๗ วันของการปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคมฯ ดิฉันก็กลับมา
ปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานตอที่บานอยางตอเนื่องทุกวัน วันละหลายชั่วโมง (เฉลี่ย ๓๔ ชั่วโมง) ดิฉันรูสึกเหมือนวาอยูในหวงทางธรรม และการปฏิบตั ิธรรมเปนสิ่งสําคัญ
มากสําหรับดิฉัน มีเวลาวางก็ปฏิบัติธรรม ไดเกิดมีสภาวะธรรมที่อัศจรรยเกิดขึ้นกับ
ดิฉันหลายอยาง และหลังจากปฏิบัติธรรมที่บานในวันที่ ๗ ก็เกิดสภาวธรรมที่อัศจรรย
ที่สุดในชีวิตของดิฉัน ดิฉันไดเลาสภาวธรรมตางๆใหทานอาจารยทองคํา ศรีโยธิน
ทราบทานบอกวา “อยางนี้ตองไปกราบหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน(เทานั้น)” จากนั้น
ทานอาจารยทองคําและภริยาของทานอาจารยไดพาดิฉันพรอมสามีของดิฉันมากราบ
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หลวงพอที่วัดอัมพวันโดยคอนขางรีบดวน เมื่อมาถึงวัดก็มีลูกศิษยวัดมาแจงวาหลวง
พอทานใหเขามารอรับพวกเรา ทานอาจารยทองคําจึงพูดขึ้นวา หลวงพอทานมีสิ่ง
อัศจรรยที่รูวาพวกเราจะมาถึงเมื่อไร จึงสั่งใหคนมารอรับ
เมื่อพวกเราไดพบและกราบนมัสการหลวงพอแลวหลวงพอไดสอบอารมณดิฉัน
ซึ่งดิฉันก็เลาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นใหทานทราบ(ดิฉันคิดวาหลวงพอทานทราบไดเอง
และไดกอนที่ดิฉันจะเลาสภาวธรรมของดิฉันใหทานทราบ) เมื่อดิฉันเลาเสร็จหลวงพอ
ทานก็กลาวกับพวกเราดวยความยินดีวา “ปฏิบัติไดดนี ี่ และนี่ไมไดอานหนังสือมา
กอนดวย ทุกอยางเปนไปตามคัมภีรเปะเลย” จากนั้นหลวงพอทานก็บอกใหดิฉันไป
หองน้ํา ดิฉันเองก็ไมไดคิดอะไร จึงปฏิบัติตามที่ทานบอก เมื่อดิฉันกลับเขามา หลวง
พอทานก็แนะนําใหดฉิ ันปฏิบัติธรรมตอไปอยางไร และทานไดมองดูดิฉันดวยสายตาที่
มีแตความเมตตาอยูครูหนึ่งดิฉันรูสึกซาบซึ้งใจในความเมตตาของทาน และสํานักใน
พระคุณทานอยางยิ่ง
หลังจากพวกเราออกจากวัด ดิฉันก็ไดถามคนอื่นที่มาดวยกันวา หลวงพอทาน
ทราบไดอยางไรวาดิฉนั ไมไดอานหนังสือมากอน ซึ่งก็ไมมีใครไดแจงหรือบอกใหหลวง
พอทานทราบเลย นี่เปนความอัศจรรยในอิทธิฤทธิ์ของหลวงพอทาน และเมือ่ ดิฉันได
เรียนถามทานอาจารยทองคําและคนอื่นที่อยูสนทนากับหลวงพอในขณะที่ดิฉันไป
หองน้ําวาหลวงพอทานกลาวอะไรบางในขณะที่ดิฉันไมอยู สามีของดิฉันยิ้ม และทาน
อาจารยทองคําก็ตอบดวยมุทิตาจิตวา หลวงพอทานกลาวชมการปกิบัติธรรมของดิฉัน
อนุโมทนากับดิฉัน และกลาวรับรองผลการปฏิบัติธรรมของดิฉันดวย ทานอาจารย
ทองคําเคยบอกพวกเราวา การกลาวชมใครของหลวงพอทานเปนการกลาวชมแบบ
บัณฑิตที่มักกลาวชมใครกับผูอื่น ตางจากคนทั่วไปอื่น ๆ ที่มักจะชมตอหนา แตไปวา
ลับหลัง
การปฏิบัติธรรมมีผลจริง ไมตองสงสัยอีกแลว
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หลังจากที่ดิฉันไดปฏิบัติธรรมแลวระยะหนึ่ง ก็มีเหตุการณเกิดขึ้นกับดิฉัน เมื่อ
สามีดิฉันไดตรวจพบโดยบังเอิญดวยคอมพิวเตอรแมเหล็ก (MRI) พบวามีโพรงใน
กระดูกขา-แขน ทั้ง ๔ ขาง เมื่อไดรับการผาตัดเอาชิ้นกระดูกไปตรวจทางพยาธิวิทยา
แพทยทางพยาธิวิทยาบอกวามีเซลลออนมากกวาปกติ สงสัยวาอาจจะเปนมะเร็งดิฉัน
เองไดรับทราบจากแพทยทางโลหิตวิทยาที่มาดูแลสามีดิฉัน ขณะนั้นสามีของดิฉันยัง
ไมทราบทําใหดิฉันไดเห็นความทุกขที่เกิดขึ้นอยูตรงหนา เห็นตัวทุกขแลวจริงๆ สมดั่ง
กับคําที่กลาววา

ทุกฺโขติณฺณา เปนผูถูกความทุกขหยั่งเอาแลว
ทุกฺขปเรตา เปนผูมีความทุกขเปนเบื้องหนาแลว
แตถาเรามีวิชาของพระพุทธเจาแลว เราก็จะสามารถมองหรือทําความทุกขให
เปนทุกขัง (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)ได กลาวคือ รูเทาทันความทุกข รูจักความ

ทุกขตามความเปนจริงแหงเหตุปจจัย

ถาจะอุปมาเหมือนคนเฝาประตู
บาน ถารูเทาทัน รูจักคนเขา-ออกประตูวาเปนใคร เปนอยางไร ก็ไมมใี ครทะอะไรได
และเมื่อสามีดิฉันไดรับการตรวจอยางละเอียดโดยการเจาะไขกระดูกไปตรวจ
ผล
ปรากฏวาปกติดี สมดังที่หลวงพอทานเคยบอกกับสามีดิฉันเรื่องโพรงในกระดูกวา “ไม
เปนไร” เมื่อคราวที่สามีดิฉันไดกราบเรียนใหทานทราบ หลวงพอทานก็ตอบเกือบจะ
ทันทีเลยวา “ไมเปนไร” และก็ไมเปนไรสมดังที่หลวงพอทานกลาวจริงๆ
ดิฉันคิดวาผูปฏิบัติธรรมนั้นควรจะสามารถนําธรรมะของพระพุทธองคมาใชใน
การดําเนินชีวิตดวยความไมประมาณขั้นพื้นฐาน อยางนอย ๒ สภาวะ คือ เมื่อตัว
เราเอง หรือคนที่เรารักจะตองจากไป ซึ่งเวลานั้นตองมีมาแนนอนไมวันใดก็วันหนึ่ง
การปฏิบัติธรรมมีผลจริง ไมตองสงสัยอีกแลว

6

เราควรเตรียมใจพรอมที่จะยอบรับและสามารถจัดการสิ่งตางๆตามเหตุปจจัยของมัน
ไดอยางเหมาะสม มีสติ และดําเนินชีวิตของตนเองดวยความไมประมาทถึงสภาวะที่
เกิดขึ้นตามความเปนจริงนี้
ผลของการปฏิบัติธรรมของดิฉันนั้น ทําใหดิฉันมีความสงบสุข มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น ดิฉันมีชีพจรที่ชาลงมาก โดยวัดลาสุดขณะพัก กึ่งนั่ง-กึ่งนอน ไดประมาณ
๕๘ ครั้ง/นาที การหายใจก็ละเอียดเบา และจํานวนครั้งลดลงมาก กอนการปฏิบัติ
ธรรมดิฉันเปนคนหลับยากและตื่นงาย อาจเปนเพราะเหตุใหดิฉันรูสึกเหนื่อยเพลีย แต
หลังจากการปกิบัติธรรมชวงตน ดิฉันเพียงแคจับพอง-ยุบ ไมกี่ครั้ง ดิฉันก็วูบหลับไป
ไดสบาย แมบางคืนดิฉันเกิดมีทุกขเวทนา เชน ปวดศรีษะไมเกรน ซึ่งคืนหนึ่งมีอากาศ
รอนจัด ดิฉันรูสึกปวดศรีษะมากจนรูสึกคลื่นไสจะอาเจียนดิฉันก็กําหนดจิตอธิษฐาน
ขอใหคุณพระคมครองใหหลับสบาย ไมมอี าการปวดทรมานตลอดคืนจนกระทั่งตื่น
เชา
ในดานการปฏิบัติงานนั้น ดิฉันไดรับมอบหมายใหทํางานที่ดิฉันคิดวายากและ
คงตองใชเวลานานจึงจะทําไดสําเร็จ ดิฉันไดนั่งสมาธิโดยไมไดตั้งใจจะทําสมาธิเพื่อ
จะมาทํางาน แตเปนการทําสมาธิชวงสั้น ๆ ในเวลาวาง แลวดิฉันก็ลองเอางานชิ้นนั้น
มาลองทําดู ปรากฏวาดิฉันสามารถทํางานชิ้นนั้นไดเสร็จอยางงายดาย รวดเร็ว (ใช
เวลาประมาณ ๑๕-๓๐ นาที่เทานั้น) ไดอยางนาอัศจรรย และผลงานนั้นดิฉันคิดวาดี
มาก จนดิฉันก็รูสึกประหลาดใจ ดิฉันทําไดขนาดนี้หรือ และแมในงานออกขอสอบวัด
ทัศนคติ ซึ่งดิฉันดิควายาก แตเมื่อดิฉันไดรับมอบหมายใหเปนคนออกขอสอบ ดิฉัน
สามารถทําไดอยางดีมาก จนอาจารยแพทยทานอื่น ๆ ชื่นชมและบางคนกลาวชมวา
“ดีมาก ๆ เลย” จากนั้นดิฉันก็ไดรับมอบหมายใหออกขอสอบอยางนี้ในปตอ ๆ มา
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ดิฉันคิดวานี่เปนความอัสจรรยของจิตที่ไดรับการฝกฝนปฏิบัติธรรม ทําใหมี
สภาพพรอมในการทํางาน มีพลัง มีความสงบ ใส เหมาะแกการทํางานใหเกิดปญญา
ตาง ๆ ได
ที่กลาวมานี้เปนตัวอยางของผลแหงการปฏิบัติธรรมซึ่งเปนผลจริง
ไมมขี อ
สงสัยใด ๆ มีบางคนเคยกลาวอยางทอใจกับการปฏิบตั ิธรรมวาทําไมไมเห็นผล ดิฉัน
คิดวาการปฏิบัติมีผลจริงเสมอ และมีผลทั้งนั้น แตจะมีผลแคไหน ระดับไหน จนเกิด
เปนผลสําเร็จหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับเหตุปจจัยหลายอยาง ดิฉันขออนุญติเปรียบเทียบ
การปฏิบัตธิ รรมเหมือนกับการตมน้ําในกาน้ําใหน้ําเดือดระเหยไปจนหมดนั้นตอง
อาศัย
๑. อุณหภูมิความรอนตองสูงพอ คือ อยางนอยตองถึงจุดเดือดของน้ํา
๒. ตองนํากาไปตั้งบนเตา
๓. ตองตอเนื่อง ไมใชยกขึ้นยกลง ๆ
๔. ตองนานพอ
ฉะนั้นเมื่อใครปฏิบัติธรรมแลวทอใจวาไมเปนผลนั้น ก็ตองดูวาอุณหภูมิความ
รอนสูงเพียงพอหรือยัง (บารมีที่สงั่ สมมา) ถายังไมพอก็ตองเพียรพยายามสั่งสมความ
ดีความเพียรตอไป จนในที่สุดอุณหภูมิความรอนสูงขึ้นพอ ไดปฏิบัติถูกตองถูกทาง
หรือไม ตอเนื่องหรือไม และนานพอแลวหรือยัง
จึงขอใหกําลังใจแกทานผูอานผูปฏิบัติธรรมทุกทานวาการปฏิบัตทิ ี่ถูกตองตาม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดผลจริงอยางแนนอน ไมตองสงสัยเลย ขอใหพยายามสั่ง
สมความดี ความเพียร อยาพึ่งทอใจ ตองมีตถาคตโพธิสัทธาเปนพืน้ ฐานตั้งมั่น เพราะ
การปฏิบัติธรรมมีผลจริง ไมตองสงสัยอีกแลว
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เรามีพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกเปนแบบอยางใหเห็นวา เมื่อเจริญรอยตาม
คําสั่งขององคสมเด็จพระสัมมัมพุทธเจา ตามมรรคมีองค ๘ ยอมมีโอกาสในการบรรลุ
จุดหมายปลายทางในอนาคตกาลแนนอน
ดิฉันขอกราบนอบนอมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยบุญบารมีของหลวง
พอจรัญ ฐิตธมฺโม และดวยคุณความดีทั้งหลายที่ดิฉันไดกระทํามาแลวในอดีต กระทํา
ในปจจุบันและจะกระทําตอไปในอนาคต โปรดดลบันดาลใหหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอยางดียิ่ง มีอายุยืนนานเกิน ๑๐๐ ป เพื่อชวยค้ําจุน
พระพุทธศาสนาใหมนั่ คงถาวร เพื่อประโยชนสุข-ความสงบสุขของชาวโลกทั้งหลาย
ตลอดไปดวยเทอญ

การปฏิบัติธรรมมีผลจริง ไมตองสงสัยอีกแลว
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