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ขาพเจาอายุ

๓๘ ป เปนชาวจังหวัดชัยภูมิ แตเขามาเรียนหนังสือและ
ทํางานในกรุงเทพฯ หลังจากเรียนหนังสือจบระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารจากประเทศออสเตรเลีย ก็ไดเขาทํางานในบริษัทเอกชนเรื่อยมา
เมื่อขาพเจาไมเคยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลย
เพราะมีความเชื่อวาศาสนามีไว
เพียงเพื่อสอนคนใหอยูในวินัยและประพฤติถูกตองอยูในสังคมเทานั้น ถาเราไมทํา
อะไรขัดตอวินัย และ ความถูกตองของสังคมแลวก็ไมความจําเปนที่จะตองมีศาสนา
ประกอบกับครอบครัวเปนคนจีน ที่บา นมีแตไหวเจา จึงเห็นศาสนกิจนอยมากเมื่อ
เทียบกับชาวพุทธโดยทั่วไป จนกระทั่งคุณพอเสียชีวิตลง คุณแมตองแบกภาระที่หนัก
มากแทนคุณพอ ตองเลี้ยงดูลูก ๆ ถึง ๕ คน และดูแลกิจการคาขายทางบาน คุณแม
ก็เริ่มหันหนาเขาหาธรรมะโดยใสบาตรทุกเชา สวดมนตไหวพระทุกวัน อานหนังสือ
ธรรมะ
ขาพเจาเปนคนที่ชอบอานหนังสือมาก
แตยกเวนหนังสือธรรมะเพราะไม
ศรัทธาตั้งแตตน เมื่อกลับไปบานที่ชัยภูมิก็หาหนังสือมาอาน
พบวาที่บานมีแต
หนังสือธรรมะอยางเดียว ไมมอี ยางอื่นใหอานบันเทิงใจไดเลย ดวยความที่อยาก
อานหนังสือจึงหยิบมาอานอยางเสียไมได นาแปลกมากที่หนังสือธรรมะในหองคุณ
แมมีหลายสิบเลม แตเลมแรกที่ขาพเจาหยิบอาน โดยไมสนใจวาเปนเลมไหนกลับเปน
หนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบตั ิ ของหลวงพอจรัญ เลม ๑-๒ เหมือนเปนการชักนํา
ใหขาพเจาไดมาปฏิบตั ิกรรมฐานกับพระเดชพระคุณหลวงพอ ยิ่งอานก็ยิ่งนาสนใจจึง
อานจนหมดเลม
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กอนหนานั้นขาพเจามีขอสงสัยเกี่ยวกับชีวิตมากมาย
แตไมเคยหาคําตอบ
ใหกับตัวเองไดเลย ไดแตเก็บความสงสัยไว หนังสือสองเลมนี้ใหคําตอบเกี่ยวกับเรื่อง
ตาง ๆ ทีข่ าพเจาสงสัยไดอยางนาอัศจรรย ความเคลือบแคลงในพระพุทธศาสนาจึง
คอย ๆ ลดลง พรอมกับศรัทธาที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งศรัทธาตอหลวงพอจรัญดวย คืน
หนึ่งคุณแมชวนไปใสบาตรตอนเชาที่วัดแถวบาน ขาพเจาก็ไป ภาพการถวายอาหาร
พระ พระสวดใหพร หลังจากฉันอาหารเสร็จแลวทานก็เทศนนิดหนอย ภาพเหลานั้น
ประทับใจขาพเจามาก เกิดความศรัทธาและความปติ เมื่อกลับมากรุงเทพฯ จึง
ขวนขวายหาหนังสือธรรมะมาอานเอง พรอมกับลองหัดนั่งสมาธิดูเองโดยไมมีครูบา
อาจารยสอน
มีอยูชวงหนึ่งขาพเจาลองนั่งสมาธิอยูที่บานทุกวันในเวลาเดียวกันคือชวงสี่ทุม
แตเพียงแค ๑๕ นาทีเทานั้น หลังจากปฏิบัติติดตอกัน จนกระทั่งวันที่ ๗ ของการนั่ง
สมาธิ ชวงประมาณสองทุม สุนัขหลายตัวก็สงเสียงหอนอยางผิดปกติ อยูบานนี้มา
นานไมเคยไดยินสุนัขหอนแบบนี้เลยจึงรูสึกกลัว คิดวาวันนี้จะไมนั่งสมาธิ เมื่อคิดจบ
สุนัขก็หยุดหอน ขาพเจาก็ลืมไปเลย พอไดเวลาสี่ทุมจึงปฏิบัติเหมือนเชนเคย เมื่อนั่ง
ได ๕ นาทีเทานั้น สุนัขก็สงเสียงหอนอีกขานรับกันเปนทอด ๆ ทันใดนัน้ ก็มีเสียง
แหลมเล็กกรีดรองแทรกขึ้นมา เปนเสียงที่โหยหวนมาก ยาวนานไมขาดระยะเหมือน
ไมหายใจ จําไดวามีประมาณ ๔-๕ เสียง สัญชาติญาณบอกทันทีวานี่เสียงเปรตรอง
เสียงนั้นโหยหวนจนเขาไปถึงกระดูก ขาพเจากลัวจับใจจึงเลิกนั่งสมาธิกลางครัน ลม
ตัวลงนอนเลย ตอนนั้นยังแผเมตตาไมเปน ทําอะไรก็ไมเปน ระหวางนอนก็ครุนคิด
วาที่คนโบราณบอกวามีเปรตนั้นก็มีจริงนะซิ ภพภูมแิ หงวิญญาณและการเวียนวาย
ตายเกิดก็ตองมี ถาขาพเจาตองตาย ขาพเจาไมอยากเปนเปรตเลย เพราะดูเหมือน
เขาจะทรมานมาก ขาพเจาไมอยากมีทุกขอยางนั้น ก็เลยคิดตอวา ถาไมอยากเปน
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อยางนั้น อะไรที่จะชวยใหเราไมไปอยูในภพภูมิแหงความทุกข ก็ถามตัวเองตอไปวา
แลวอะไรที่ทําใหเธอเห็นเขา คําตอบก็คือเพราะเธอนั่งสมาธิ เธอจึงเห็น เพราะฉะนั้น
การนั่งสมาธิตองเปนเรื่องที่ยิ่งใหญแน ๆ เธอควรฝกตามเสนทางนี้แหละจะทําใหเธอ
พนทุกขได แตขาพเจาก็ยังไมกลานั่งสมาธิอกี เพราะกลัวเจอเปรต และยังไมมีครูสอน
จึงเลิกนั่งสมาธิไปประมาณ ๖ เดือน
วันหนึ่งปรารภกับคุณแมวาอยากฝกนั่งสมาธิ แตไมรูจะไปฝกที่ไหน คุณแมจึง
แนะนําใหมานั่งที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ขาพเจาจึงจัดกระเปามาทีว่ ดั อัมพวัน
ทันที มาปฏิบัติครั้งแรกทรมานมาก ดวยความที่เปนคนใจรอน ทําอะไรพลุบพลับ
และมักตามใจตนเองอยูเสมอ พอตองมาทําอะไรชา ๆ กําหนดสติและตองอยู
ระเบียบวินัย จึงแทบจะทนไมได แตก็อยูจนครบ ๗ วัน ไมไดอะไรเลย จําไดวาวันที่
กลับบานขาพเจาดีใจที่สุด คิดวาจะไมกลับมาปฏิบัตอิ ีกแลว นอกจากจะมากราบ
พระเดชพระคุณหลวงพอเทานั้น กอนกลับก็ซื้อหนังสือสัตวโลกตองยอมเปนไปตาม
กรรม ของอาจารย สุจิตรา ออนคอม มาอาน อานเพียงแค ๒ วันเทานั้น ขาพเจาก็
กลับมาวัดอัมพวันใหม พรอมกับขอหลวงพอบวชชีเลยทีเดียว แตทานไมอนุญาต
ขาพเจาเคารพและศรัทธาหลวงพอมาก เมื่อทานไมอนุญาต ขาพเจาก็ไมบวช เชื่อ
ฟงทานแตโดยดี และมีความรูสึกอยากฝากเนื้อฝากตัวเปนลูกศิษยทาน หลวงพอ
ทานอานใจขาพเจาออก ทานจึงบอกวา ตอไปนี้หนูเปนลูกศิษยหลวงพอ ขาพเจากม
ลงกราบทาน น้ําตาซึมดวยความปติเปนอยางยิ่ง ทานบอกวา ไมตองไปบวชชีหรอก
มีพักรอนปละกี่วัน เมื่อขาพเจาตอบวามีพกั รอนปละ ๓ อาทิตย ทานก็บอกวา พัก
รอนปนี้ไมตองเที่ยว ใหมานั่งปฏิบัติกรรมฐาน ขาพเจารับปากทาน
หลังจากนั้นอีก ๖ เดือน เมื่อเคลียรงานไดก็มาปฏิบัตกิ รรมฐานที่วัดอัมพวันอีก
เปนเวลา ๑๙ วัน ระหวางปฏิบัติเกิดเวทนาหนักมาก นัง่ กรรมฐานทีไรรองไหเกือบทุก
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รอบ แตก็ไมยอมแพ นั่งครบตามกําหนดเวลาทุกครั้ง จนขาพเจากลัวทุกครั้งที่จะเริ่ม
ปฏิบัติ แตถึงกลัวก็ปฏิบัติอยางไมขาดตกบกพรอง หลวงพอทานก็ย้ําวาใหอดทน
ตอไป อยาเลิกจนวันที่ ๗ ของการปฏิบัติ ขาพเจาปวดขามากเชนเคย หนนี้ปวดหนัก
จนรองไหมากกวาทุกครั้ง ปวดจนถึงขีดสุด ขาพเจาก็บอกกับตัวเองวาตายเปนตาย
ใหมันตายไปเลย พอคิดไดดังนั้นความปวดก็ดับวูบลงพรอมกับอาการที่ตา หู และ
กายไมสัมผัส เหมือนเขาไปอยูในอีกมิติหนึ่ง ทันใดนั้นก็ปรากฏภาพนิมติ เปนเวิ้ง
ทะเลใหญ ดวยความสนใจ ขาพเจาจึงจองมองโดยลืมกําหนดเห็นหนอ ภาพนิมิต
นั้นจึงเลือนหายไป พรอมกับรูสึกตัวกลับมาอีกครั้ง เห็นภาวะเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป
ชัดเจน ตั้งแตวันนั้นจนปฏิบัติครบ ๑๙ วัน ขาพเจาก็ไมเกิดเวทนาที่ขาอีกเลย เมื่อ
สงบจากเวทนา จึงหันมากําหนดพอง-ยุบมากขึ้น กําหนดสติใหละเอียดยิ่งขึ้น
ขณะเดินจงกรมในวันที่สิบกวา ขาพเจาเกิดคิดถึงคุณพอที่เสียชีวิตไปหลายป
วาตอนนี้ทานไปอยูที่ไหน ทั้งที่เมื่อกอนไมเคยสนใจเลย เพราะคิดวาคนที่เสียชีวิตไป
แลวก็แลวกันไป แตตอนนี้คิดถึงทานมาก ระลึกถึงบุญคุณที่ทานเลี้ยงดูเรามาจนเติบ
ใหญ ขาพเจาหวนนึกถึงคําของหลวงพอวา ผูที่ปฏิบัติธรรมจะเปนผูที่มีความกตัญู
ตอพอแมและผูมีพระคุณ มันเปนเชนนี้เองละหนอ ขาพเจานึกเคารพบูชาสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เคารพรักพระกรรมฐาน และเคารพรักครูบาอาจารย คือ พระเดช
พระคุณหลวงพอจรัญมาก พรอมกับคิดวาเราไดของดีจากกรรมฐานแลวแคนี้ก็คุม
เกินคุม ยังไมไดนับอานิสงสอื่น ๆ ที่มีอีกมากจนสุดจะประมาณได
ชวงแรก ๆ ของการเขาปฏิบัติกรรมฐาน มารก็เริ่มผจญ ขาพเจาเหมือนดั่งบท
ทดสอบจิตใจทีเดียว ขาพเจานึกถึงคําหลวงพออีกวา ยิ่งทําความดี มารก็ยิ่งผจญ
มารมาทดสอบ มารมาเปนครู พอเริ่มสรางความดีคอื เริ่มปฏิบัติกรรมฐาน เรื่องราวที่
กอใหเกิดความทุกขก็ประดังเขามาหลายเรื่องพรอม ๆ กัน แตละเรื่องลวนแลวแตเปน
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เรื่องใหญโตที่ขาพเจาไมเคยประสบมากอน ทั้งการงาน การเงิน ปญหาครอบครัวพี่
นอง จนขาพเจาเครียดมาก ตั้งสติไมไดกําหนดไมทัน รูสึกหมดแรง ไมอยากทํา
ความดี ไมอยากทํากรรมฐานอีกตอไป จนวันหนึ่งขาพเจารูสึกวาสภาพจิตใจแยเต็ม
ทนแลว หมดกําลังใจมาก จึงมากราบพระเดชพระคุณหลวงพอ เมื่อมาถึงวัดหลวง

“จําไวนะ ศุภ
รัตน เมือ่ เรายังไมมีความดี ยังไมมีบุญนั้น เจากรรมนายเวรยัง
ทวงเราไมได เพราะเราไมมีอะไรจะให แตเมือ่ เราสรางความดี
ปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็เปรียบเสมือนคาขายจนมีเงินแลว
เจา
กรรมนายเวรเปรียบเสมือนเจาหนี้ เมื่อรูวาเรามีเงินก็จะทวงเงิน
เรา เมือ่ เปนหนี้ก็ตองใชเขาไป เราตองผานจุดนี้ใหไดเสียกอน
เมื่อผานจุดนี้ไปไดแลว ชีวิตของเราก็จะดีขึ้น ไมมีอะไรรั้งไวอยู
ได เปรียบเหมือนเสนกราฟที่ลากผานจุดตนกอน แลวคอยๆ
พุงสูงขึ้น แตคนสวนใหญนั้นจะหยุดสรางความดี หยุดปฏิบัติ
กรรมฐานกันที่จุดนี้ ชีวติ เลยไมไปถึงไหนกัน”
พอทานก็ลงมาเชนเคย ทานมองมาที่ขาพเจาพรอมกับเอยวา

ขาพเจาไดฟงคําเฉลยจากหลวงพอแลวโดยที่ยังไมไดถามทาน หลวงพอทาน
หยั่งรู ชวยสอนธรรมครั้งยิ่งใหญและสําคัญแกขาพเจาอีกครั้ง ความเอิบอิ่มใจและ
กําลังใจที่เติมจนเต็ม ชวยใหขาพเจาไมทอถอยตอการสรางความดีจนถึงทุกวันนี้
ขาพเจาเชื่อวาคนเรานั้นเวียนวายตายเกิดมานานหนักหนา ในแตละภพแตละ
ชาตินั้นก็คงมีเจากรรมนายเวร จะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม ใหเราไดมาชดใช ยิ่ง
ทําไมดีกับใครไวก็ยิ่งมีเจากรรมนายเวรมาก

เมื่อเราเกิดมาชาตินี้ ไดเกิด
เปนคน ไดพบพระพุทธศาสนา ไดมีศรัทธาในการปฏิบัติ ไดมี
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ครูบาอาจารยดี สั่งสอนถูกตองตามเสนทางที่สมเด็จพระบรม
ศาสดาไดทรงชี้แนะไว
จึงโอกาสอันดีที่จะปฏิบตั ิวิปสสนา
กรรมฐาน แกปญหาชีวิตของตน และสรางบารมีใหชีวิตสูงขึ้น
ไปเรื่อย ๆ
มีอยูชวงหนึ่งขาพเจาทิ้งการปฏิบัติกรรมฐานและการสวดมนตไปดวยสาเหตุ
หลาย ๆ อยาง ขี้เกียจบาง สนุกสนานเฮฮาบาง ทําใหชีวิตของขาพเจาไมมอี ะไรดีขึ้น
เลย นิสยั ไมดี เชน ขี้โมโห ใจรอน เห็นแกตัว มีทิฐิมานะสูง ก็เลยกลับมา
เหมือนเดิม เจออะไรในชีวิตก็ลืมกําหนด ลืมการปฏิบัติแกปญหาชีวิตไมได เอา
ความรูทางโลกมาแกปญหาทางโลกแบบผิด ๆ ถูก ๆ ก็เลยไปกันใหญ ไมมี
สติปญญามองเห็นปญหาและการแกปญหา
จนกระทั่งวันหนึ่งไปกราบพระเดช

“ถาเราไมปฏิบัติ
กรรมฐานเพื่อยกชีวิตเราใหดีขึ้นละก็ ชีวิตก็จะไปตามยถากรรม
เหมือนที่มันเปนอยูนี้แหละ” หลวงพอทานเมตตาชวยเตือนขาพเจาอีกแลว

พระคุณหลวงพออีก

ทานชีม้ าที่ขาพเจาและบอกวา

หลายตอหลายครั้งที่หลวงพอพยายามชวยขาพเจา รวมถึงการแผเมตตาที่หลวงพอ
จะแผใหกับลูกศิษย รวมถึงผูมีความทุกขผูที่ตองการความชวยเหลือจากทาน แต
เนื่องจากขาพเจาไมไดปฏิบัติกรรมฐาน ทําใหการแผเมตตาของหลวงพอไมเปนผล
เพราะการที่จะใหหลวงพอชวยเหลืออะไรนั้นตัวเราควรชวยเหลือตัวเองเสียกอน
กอนที่จะไปพึ่งพาผูอื่น หลวงพอทานสอนไววา “เราตองชวยเหลือตัวเองให

ไดเสียกอน ตอไปจึงชวยเหลือครอบครัว หลังจากนั้นชวยเหลือ
สังคมและประเทศชาติ
การชวยเหลือตัวเองก็ถือวาเปนการ
สรางความดีใหกับตัวเอง สรางมนุษยสมบัติ ดังที่หลวงพอไดกลาวถึงเสมอๆ
หลวงพอบอกวา

ทานแผเมตตาให

หนทางพิสุทธิ์สูเสนทางสายเอก
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คลื่นวิทยุสองคลื่นจูนไมตรงกัน หลวงพอแผเมตตาไปใหจึงสะทอนกลับ เพราะการ
ทํากรรมฐานไมตอเนื่องไมสม่ําเสมอก็เปรียบเหมือนกับไมไดทําเลย แกปญหาชีวิตก็
ไมได ชีวิตก็ไปตามยถากรรมเหมือนเดิม เมื่อชวยเหลือตัวเองยังไมได แลวจะไปชวย
ใครได จึงอยากฝากทุกทานวาอยาไดทิ้งกรรมฐานเหมือนที่ขาพเจาทํา
หลังจากนั้นขาพเจายังคงไปกราบหลวงพออยูเสมอๆมีอยูชวงหนึ่งหลวงพอ
ขาพเจาเรียนทานวาขาพเจาไมไดเปนดอกเตอร
เรียกขาพเจาวาดอกเตอรตลอด
ทานบอกวา ก็ไปเรียนดอกเตอรเสียซิ ขาพเจาก็คิดวาจะเรียนตอดีหรือไม เพราะ
ตัวเองเปนคนที่ไมชอบเรียนเทาไหร แตถาหลวงพอบอกละก็ของนั้นตองเปนของดี
แนนอน ขาพเจาจึงตัดสินใจเรียนตอ หลวงพอทานใหเหตุผลวา สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทานเรียนจบถึง ๑๘ ศาสตรหรือ ๑๘ ดอกเตอร เราเปนลูกทานเรา
จะเรียนจบใหไดหนึ่งดอกเตอรไมไดเชียวหรือ ทานปฏิบัติกรรมฐานทุกวัน และ
ความรูนั้นตองคูคุณธรรม เรียนหนังสือทางโลกแลวใหเอาคุณธรรมเขาไปประกอบจึง
จะสมบูรณ
ปจจุบันขาพเจาเรียนระดับปริญญาเอก
สาขาโภชนาศาสตรที่
สถาบันวิจัยโภชนาการและคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ถาไมไดหลวงพอชี้แนะขาพเจาคงจะไมมีโอกาสเรียนตอแนนอน
หลวงพอทานสนับสนุนในเรื่องการศึกษา ทานอยากเห็นเยาวชนตั้งใจเรียนหนังสือมี
คุณธรรม
เพื่อความเจริญกาวหนาทั้งทางสติปญญาและจิตใจ
เปนกําลัง
ประเทศชาติตอไป ดังที่หลวงพอกลาวอยูเสมอๆวา ความรูตองคูคุณธรรม
หลังจากนั้นขาพเจาจึงหันกลับมาปฏิบัติกรรมฐานใหม หนนี้อยากสนองคุณ
ของบุพการีผูใหกําเนิดและมีพระคุณอยางยิ่ง
หลวงพอบอกวาใหสนองคุณบิดา
มารดา โดยการพาทานมาเขากรรมฐานขาพเจาจึงชวนคุณแมมาปฏิบัติ ชวนอยู
หลายครั้งคุณแมก็ไมยอมมา อางวาไมมีเวลาบาง หวงหลานบาง หวงบานบาง
หนทางพิสุทธิ์สูเสนทางสายเอก
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สุดทายขาพเจาจึงพูดขอทานตรงๆวา ใหโอกาสขาพเจาสนองคุณบางเถิด คุณแมจึง
ยอมมาปฏิบัติ เนื่องจากบานอยูที่ชัยภูมิ เราจึงไปปฏิบัติที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุ
วัน จังหวัดขอนแกน ซึ่งทานพระครูวินัยธรธีรวัฒน ฐานุตตโร ไดเมตตาชวยสอน
เปนอยางดี ปนั้นทั้งปคุณแมไดเขากรรมฐานถึง ๔ ครั้ง กลับมาบานยังไดปฏิบัติเอง
อีกดวย
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ผานมา ขาพเจาไดไปปฏิบัติธรรมใน
โครงการแสงธรรมนําชีวิต สําหรับประชาชนทั่วไป ทีศ่ ูนยปฏิบัตธิ รรมสวนเวฬุวัน จ.
ขอนแกน เปนเวลา ๗ วัน มีอยูครั้งหนึ่งชวงวันที่ ๔ ของการปฏิบัติ ขาพเจากําหนด
สติไดดีมาก เกิดปญญาสอนวา กายนั้นอยูสวนกาย จิตนั้นอยูสวนจิต จิตอิ่มเอิบ
มากจึงแผเมตตาไปจนไพศาล เมื่อออกจากการปฏิบัติ กําหนดสติรูในอริยาบถ ๔ คือ
ยืน เดิน นั่ง นอน ก็ดีมาก เชามืดวันถัดมา ขาพเจากําลังเดินจงกรมอยู เกิดปวด
ทองมาก จึงไปเขาหองน้ําก็ไมหายปวด ปวดจนตัวงอไปหมดจึงลงนอนพัก ซึ่งตอน
นั้นทุกคนออกไปปฏิบตั ิกันหมด เหลือขาพเจาคนเดียว พอกําลังเคลิ้มๆก็เห็นผูหญิง
คนหนึ่งผมยาวประบา นุงขาวหมขาวมายืนอยูขางๆพรอมกับพาขาพเจาไปสถานที่
แหงหนึ่ง ขาพเจารูสึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น สถานที่ที่ไปนั้นดูเปนเมืองที่แปลกมาก
ผูคนขวักไขว แตไมมใี ครพูดจากันเลย
ขาพเจาก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบชาย
สูงอายุทานหนึ่ง ขาพเจาก็เดินเขาไปหา ชายสูงอายุทานนั้นก็พูดกับขาพเจาดวย
ประโยคสั้นๆ แตขาพเจาจําไดอยางแมนยําจนบัดนี้วา หนูหมั่นสรางความดีนะ
อยาทิ้ง ขาพเจารับปาก สักครูไมทราบใครยื่นชามขาวตมให บอกใหขาพเจา
รับประทาน ขาพเจาจึงรับประทานจนหมด รสชาติหอมอรอยมากทั้งๆที่เปนเพียง
ขาวตมเปลาๆ เมล็ดขาวก็ดูแปลก เมื่อขาพเจาทานหมดก็มีคนชี้บอกทางใหเดินขาม
สะพานกลับ เมื่อขามสะพานพันก็รูสึกตัวเพราะมีคนเขามาในหอง เอายามาให แต
ตอนนั้นหายปวดทองแลว
หนทางพิสุทธิ์สูเสนทางสายเอก
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ขาพเจารูสึกถึงวาสนาในทางปฏิบัติธรรมของตนเองวาคงมาในเสนทางนี้
เพราะไดพบครูบาอาจารยที่เปนเอกเปนเลิศ คือพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ พบ
คุณพอคุณแมที่ประเสริฐที่ใหการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ทานอยูในภพ
ภูมิอื่นก็ยังอุตสาหมากระตุนเตือนใหขาพเจาอยาทิ้งการปฏิบัติธรรมอีก นับวาตนเอง
โชคดีมากและรูสึกเสียใจที่ทิ้งกรรมฐานไปหลายป จึงบอกตัวเองวา ตอไปนี้จะไมทิ้ง
กรรมฐานอีก เพราะโอกาสมีมาโดยพรอมมูลในชาติภพนี้แลว
เมื่อธันวาคม ๒๕๔๖ บุญวาสนาของขาพเจามาถึงอีกครั้งเมื่อมีโอกาสไดรูจัก
คุณพี่พาณิชย-คุณพี่ถวัลย สมาบุตรจากการแนะนําของพี่พรภักดี แซอึ้ง พี่ทั้งสอง
ไดแนะนําเรื่องการปฏิบัติใหแกขาพเจา เมื่อขาพเจาปรารภวาอยากบรรลุธรรมในชาติ
นี้ อยากใชเวลาที่ยังมีครูบาอาจารยคือพระเดชพระคุณหลวงพอคอยสั่งสอนเรื่องการ
ปฏิบัติอยูนั้นใหคุมคาที่สุดที่ไดเกิดเปนมนุษย ที่พาณิชยแนะนําวาจะตองปฏิบัติทุก
วัน เดิน ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง ถาเปนคนโสดเดิน ๓ ชั่วโมง นั่ง ๓ ชั่วโมง ไดจะเปน
การดีและสัมฤทธิ์ผลอยางที่ตองการแน ขาพเจาจึงนําไปปฏิบัติ และไปเขาโครงการ
วิปสสนากรรมฐานเพื่อการพัฒนาการคุณภาพชีวิต ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖-๑ มกราคม
๒๕๔๗ ที่ศูนยปฏิบัตธิ รรมสวนเวฬุวัน ขาพเจาเดิน ๓ ชั่วโมง นั่ง ๓ ชั่วโมงได แต
ดวยเวทนาที่มากที่สุดในชีวิต ทานพระครูวินัยธรธีรวัฒนไดเมตตาควบคุมและชวย
สอนการปฏิบัติอีกครั้ง
การเดินจงกรมนั้นสําคัญมาก เพราะถาสติและสมาธิจากการเดินจงกรมดีแลว
เวลานั่งสติและสมาธิก็จะดีและตอเนื่องดวย หลวงพอจึงใหเดินจงกรมกอนนั่งสมาธิ
หลังจากการปฏิบัติกรรมฐานทุกครั้งขาพเจาจะมีอาการหนาว มือเทาเย็น ทีพ่ าณิชย
บอกใหไปอาบน้ําจึงจะหายหนาว และวาปฏิบัติกรรมฐานถูกวิธี มือจะเย็นเสมอ
หนทางพิสุทธิ์สูเสนทางสายเอก
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ในระหวางการปฏิบัติไดเกิดปญญาขึ้นมากมาย
และไดพิจารณาธรรม
อยางเชน
“เพราะจิตนี้มีกายเปนขอตอรอง ในการทําใหเกิดกิเลสตางๆนานา กายเปน
ทางเขาออกของกิเลสโดยทางอายตนะภายในทั้ง ๖ กายนี้ชักนําจิตใหเศราหมอง จิต
ก็ชักนํากายใหเศราหมอง ตางฝายตางรวมหัวกันทําความไมดี แตถาเราสามารถ
ควบคุมจิตไมใหวิ่งเขาสูกิเลสตางได จิตก็จะดีและชักนํากายใหดีดวย เพราะฉะนั้น
ตองหมั่นฝกจิตดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔” และ
“ในระหวางกําหนดสตินั้น ทุกๆลมหายใจเขาออกนั้นเปนบุญ เรากําลังสราง
ความดีททเรามิไดทําความชั่วเลย ศีล ๕ มีครบถวน มิไดทีกิเลสโลภ โกรธ หลง ใน
ระหวางนั้น ดังนั้นถายิ่งเจริญสติมากเทาใดก็ยิ่งสรางความดีมากเทานั้น เพราะเหตุนี้
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญจึงสอนใหเรา
เจริญสติตลอดเวลา ทุกวินาที เปนเครื่องปดกั้นความชั่ว เพื่อชีวิตนี้จะไดมีความดี
ตลอดทั้งชีวิต เปนมงคลแกตนเองทั้งทางโลกและทางธรรม”
การปฏิบัตธิ รรมไดเปลี่ยนชีวิตขาพเจาดีขึ้น
เชนมีความกตัญูรูคุณผูมี
พระคุณ ใจเย็นขึ้น การเรียนหนังสือของขาพเจาราบรื่น มีแตเพื่อนที่ดีไปมาหาสู
ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นและคาขายดี คุณแมมีสุขภาพแข็งแรง จนกลาวไดวาทุก
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตดีขึ้นทั้งหมดจนเห็นไดชัด ยิ่งปฏิบัตธิ รรมมากเทาไร ก็ยิ่งพบความ
มหัศจรรยแหงพระธรรมมากขึ้นเทานั้น ขาพเจามีความแนวแนในพระพุทธศาสนา
มากยิ่งขึ้น ความทุกขลดนอยลงไปจากจิตใจ จริงๆแลวความทุกขไมไดหายไปไหน
แตหลวงสอนใหกําหนดเอาสติรูแลวหาเหตุจากทุกขนั้น สุดทายก็พบวา ทุกขมันก็
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เปนเชนนั้นเอง นิสัยที่ไมดีของขาพเจา เชน ความใจรอน ขี้โมโห เห็นแกตัว ลดลง
จนคนรอบขางสังเกตเห็นได
ที่สําคัญกวานั้นคือ ขาพเจารูหนาที่ของตนวาควรจะตองทําอะไรใหคุมคาที่สดุ
กับการไดเกิดเปนมนุษย ขาพเจามีจิตตั้งมั่นที่จะดํารงชีวิตรับผิดชอบหนาที่ทางโลก
ใหถูกตองและตรง สวนในทางธรรมขาพเจาขอเดินรอยตามพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธ
เจา พระอริยสงฆเจา และพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม สูเสนทางสาย
เอก คือ สติปฏฐาน ๔ ที่ทานไดปฏิบัตใิ หดูเปนแบบอยางแลว หนทางพิสุทธิ์สู
เสนทางสายเอก นี้จะไมมีแปรเปนอื่น ขาพเจาจะตั้งใจปฏิบัตธิ รรม เคารพเชื่อฟง
และดําเนินรอยตามครูบาอาจารย จนตราบเขาสูนิพพานในอนาคตกาล ไมวา
หนทางนั้นจะยาวไกลและลําบากเพียงใดก็ตาม
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