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เมื่อเกิดวิกฤตกับชีวิต
ทางออกที่ดีที่สุดอยูในธรรมของพระพุทธศาสนา
ประโยคนี้ใชไดกับผูเขียน ๑๔ ปที่แลว ถูกผูบังคับบัญชาที่ “ขามหวย” มาบีบบังคับ
ดวยวิธีละมุน จนตองลาออกจากตําแหนงรองกอนที่จะถูกปลด การตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ราชการเต็มสติกําลังกลายเปนการ “ล้ําเสน” วิกฤตนี้เกิดขึ้นเพราะความสุดโตงของ
ตนเอง
ดวยความกรุณาของกัลยาณมิตรทานหนึ่งที่แนะนําใหไปปฏิบัตธิ รรมที่วัดอัมพ
วัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ผูเขียนทําตามโดยไมรีรอ ผลหรือ? ภาษาวัยรุนปจจุบันคง
เปน “โอ พระเจา จอร็จ ชางยอดมาก”

รูกรรม
หลังจากปฏิบัติตามกระบวนการวิปสสนากรรมฐานตามแนวทางพระธรรม
สิงหบุราจารย “พอใหญ” ของพวกเรา ผานความกรุณาฝกพร่ําสอนของอาจารยแมชี
ผานความเจ็บปวดที่สดุ แลว คําถามแรกที่อธิษฐานถามในขณะปฏิบัติธรรมคือ ทําไม?
คําตอบคือ ผูเขียนเคยกระทํากับเขากอนในชาติที่แลว ชาติไหนก็ไมทราบ ดวยวัยนอย
นิด หนูนอยคนหนึ่งตองบีบนวดขาของเจานาง ดวยความเกียจคราน หรือ ความอยาก
ไปเลน หรือ ดวยเหตุใดไมทราบแนชัด จึงหักนิ้วเทาของเจานางเขาให อีกภาพในนิมิต
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คือ เผาเสาเรือนตนหนึ่งของเรือนเจานางดวยคบไฟอันเล็ก ๆ เสาไมไหมดอก เพราะไฟ
มอบดับไปเอง หนูนอยถูกทําโทษหรือไม ไมปรากฏภาพ นี่คือผลของกรรมอันนั้น
สิ่งที่ผูเขียนไดรับในชาตินี้ชางนอยนิดเมื่อเทียบกับกรรมที่กระทําในอดีต เจา
นางในชาตินี้ก็กรุณาผูเขียน เคยไดรับเหรียญเจาแมกวนอิมเหรียญแรกในชีวิตของ
ผูเขียนจากทาน (และทําใหมีเหรียญและรูปเคารพของเจาแมกวนอิมเพิ่มขึ้นอีกในกาล
ตอมา ดวยการแสวงหาของตนเอง) เคยโทรศัพทถามขาวคราวที่ผูเขียนเจ็บดวย
อุบัติเหตุ และผูเขียนก็ยังรับราชการโดยสงบ ณ ที่เดิมจนเกษียณอายุ แมจะมีสายตา
คนภายนอกมองผูเขียนในฐานะคนถูกปลดจากตําแหนงก็ตาม
ผลแหงการ “ถูกปลด” ผูเขียนไดใหเวลาเต็มที่กับการทําผลงานทางวิชาการจน
ทําสําเร็จ ซึ่งก็เกือบเปนเวลาไลเลี่ยกับที่เจานางผูนั้นไดตําแหนงทางวิชาการเดียวกัน
ปจจุบัน
ขาราชการเกษียณคนนี้ไดรับเชิญใหทํางานบางอยางของราชการ
ตลอดมา และเจานางดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่ง ที่
ไมใชที่ที่ผูเขียนไดรับเชิญ
แขงเรือนั้นแขงได แขงบุญวาสนานั้นอยาหวัง
ผูเขียนไมไดคิดแขงเลย ชาติกอนเปนลูกนอง ชาตินี้ยังเคยเปนลูกนองอยูระยะ
หนึ่ง ชาติหนาจะเปนอยางไรก็สุดรู แตผูเขียนไดแผเมตตาและอุทิศสวนกุศลใหแลว
หากทานผูรูที่ไดอานขอเขียนนี้จะกรุณาบอกเลาใหทราบวิธีการใด ๆ ที่จะทําใหเจา
นางหยุดตามผูเขียนอีกตอไป ก็จะเปนพระคุณยิ่ง
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อีกหลายปตอมา วิกฤติชีวิตเกิดขึ้นอีกครั้งดวยความหลงผิดของผูเขียน เชื่อคน
ลวงโลกในรูปของนักสะเดาะเคราะห
ทีเ่ สียคือเงินจํานวนไมนอ ย
โชคดีที่มี
กัลยาณมิตรอีกทานหนึ่งที่ชวยจัดการดึงผูเขียนขึ้นมาจากหลมโคลนโสโครก นิมิต
ระหวางปฏิบัติธรรมบอกวา ในชาติหนึ่งเคยเปนมิตรคุนเคยรวมทําการคา แตเกิดผิด
ใจกันดวยเรื่องผลประโยชน กรรมตามทันผูเ ขียนในชาตินี้ บวกดวยเลหกลที่อวดอาง
วา มีอิทธิปาฏิหาริย ผูเขียนแผเมตตาใหแลวเชนกัน
ในชวงหนึ่งของการเดินจงกรม รูสึกวายืนหนอไมใชตัวเอง แตตัวงอเปนกุง ได
เรียนถามอาจารยแมชีซูงอ ตอนที่ทานยังไมกลับไปประเทศสิงคโปร ทานบอกวาเปน
กรรมเกา ผูเขียนระลึกรูไดทันทีวาชวงหนึ่งในชาตินี้รับประทานกุงเผาเปนจํานวนมาก
เพราะเคยรวมตอนรับแขกตางประเทศดวยกุงเผาอยุธยา กุงเปน ๆ ถูกเผา แมจะไมได
เห็นขณะยาง แตก็รวมรับประทาน โอเรากินเขาไปไดอยางไร และเลิกรับประทานกุง
ไปหลายสิบป
กราบขอบพระคุณสูงสุด “พอใหญ” ทานสอนวา ปฏิบัตธิ รรมรูกรรม แกกรรมได
เปนความจริงแท

ทําดีไดดี
ทําดีในที่นคี้ ือการปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
ตอนที่ทําผลงานวิชาการ ขณะปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน กราบเรียนในใจบอก
“พอใหญ” ถึงเรื่องนี้ ขอใหทําไดสําเร็จ ไดรับตําแหนงทางวิชาการ เมื่อ “พอใหญ”
แสดงพระธรรมเทศนาแกพวกเราแมขาวและประชาชนทั่วไป ในวันตอมา ทานกลาว
ตอนหนึ่งวา “รศ.อะไรนั่นนะไมรูจัก...”
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ลูกไดตําแหนงนั้นจริง ๆ คะ กราบขอบพระคุณอีกหลาย ๆ ครั้งคะ
เมื่อเจ็บปวดขณะนั่งสมาธิ นึกถึง “พอใหญ” แมไมหายเจ็บแตทานกลาวใน
ระหวางแสดงธรรมวา พวกเราแมขาวนั้นรองเรียกทานวาปวด ๆ ตลอดเวลา “พอ
ใหญ” ทราบ แตประสบการณความเจ็บปวดเปนสวนหนึ่งของชีวิตปฏิบัติธรรมที่ทุกคน
ตองรู ตองประสบ ตองผานใหไดดวยตัวเอง “พอใหญ” ไดใหเคล็ดลับไปสูความสําเร็จ
ในหนังสือระเบียบปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติธรรมไวขอหนึ่งวา
“...มีจิตใจที่เขมแข็งเด็ดเดี่ยว
- แมวาจะปวดเมื่อยจนตายก็ยอม
- แมวาจะขาดใจตายก็ยอม
- ธรรมวิเศษอยูเลยความตายไปนิดเดียว
- ยังไมมีใครตายไปเพราะการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน”
เพราะผูเขียนเชื่อฟง ดวยผลการทําดี จึงไมตายไปขณะนั่งสมาธิ
คุณพอของผูเขียนถึงแกกรรมเมื่อ ๓ ปที่แลว ผูเขียนอธิษฐานจิตถามวาพออยูที่
ไหน จากนิมิตเห็นใครคนหนึ่งกําลังวายวนอยูในธารน้ําดํามืด ปาใหญครึ้มบดบัง
แสงแดด หลังพักชวงกอนอาหารกลางวัน เรียนถามทานผูควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ธรรมถึงเรื่องนี้ ทานแนะนําวาเรามาปฏิบัติธรรมสามารถชวยได เมื่อปฏิบัติธรรมอีกใน
ตอนบาย ผูเขียนกราบเรียนในใจขอ “พอใหญ” ใหชว ยคุณพอดวย ในนิมติ เห็นผูคน
มามายนําเรือนํารถไปรับใครคนนั้นขึ้นมาได มีพระอยูดวย ๑ รูป ที่ทราบวาเปนพระ
เพราะนุงหมสบงจีวรสีเหลือง แบบพระสงฆวัดอัมพวัน และมีผูหญิงแตงชุดปฏิบัติ
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ธรรมสีขาว ๑ คน คงเปนผูเขียนกระมัง ชวงค่ําเห็นแตบานหรือวัง หรือปราสาทสี
เหลืองทองอรามงดงามในนิมิต ไมมีธารน้ําขุน คลั่ก ไมมปี าใหญมืดทะมึนอีกตอไป
“พอใหญ” กรุณาชวยคุณพอของลูก
ขอบพระคุณทนตลอดกาลค่ํา

ชั่วเวลาไมทันขามวัน

ขอกราบ

เคยเรียนใหทานผูควบคุมดูแลการปฏิบัติธรรมทราบพรอมกับถามวา ผลการ
ปฏิบัติธรรมปรากฏรวดเร็วถึงเพียงนี้เชียวหรือ ทานรับวาใชแลว
ผูปฏิบัติธรรมจึงไมสามารถกระทําความชั่วไดเลย
ปรากฏเร็วกวาผลจากกรรมดีเสียอีกกระมัง

เพราะผลจากกรรมชั่วจะ

บุญบารมีและเมตตาธรรมของ “พอใหญ” คุมครองเราทุก
คนใหพนภัย
เมื่อรูสึกรอนแมอยูในอาคาร จิตรําลึกถึง “พอใหญ” ลมเย็นจะรําเพยมา มาได
อยางไร ก็เดินจงกรมและหรือนั่งสมาธิอยูไกลหนาตางออกอยางนั้น ถาไมใชเพราะ
บารมีของทาน
ตนเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ผูเขียนมีเวลาไปปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน ชวงปลาย
สัปดาห ทีข่ อพับแขนขวามีแผลพุพองที่ไมไดปดพลาสเตอรยา ขณะปฏิบัตธิ รรมที่ลาน
ดิน มีแมลงวันตอมแผล ไมสามารถปดได ไดแตขยุกขยิก จึงกราบเรียน “พอใหญ” ใน
ใจวา หลวงพอเจาขา แมลงวันตอนแผลลูกเหลือเกิน ทานผูอานเชื่อไหมคะ ไมมี
แมลงวันมาตอมแผลอีกเลย จนถึงเวลาแผเมตตา ซึ่งประมาณเวลาไดวากวาครึง่
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ชั่วโมง ทั้ง ๆ ที่ใกล ๆ บริเวณนั้นมีถังขยะตั้งอยู ทําใหคิดวาเรารบกวน “พอใหญ” ที่เรา
เคารพยิ่งมากเกินไปแลว แมกระทั่งเรื่องเล็กกระจิดริดก็ยังตองพึ่งทาน แตทําอยางไร
ได จิตพาไปเพราะใจนอมเคารพทานนี่นา
กลับจากวัดอัมพวันครั้งหลังสุด ขณะเลี้ยวรถเขาประตูบาน คนเปดประตูให
เห็นตะขาบขนาดใหญเลื้อยมาจากอีกฟากซอยมุงเขาประตูบานเหมือนกัน แตเมื่อ
ผูเขียนลงจากรถ ตะขาบก็เปลี่ยนทิศทางเลื้อยไปทางอื่น ทั้ง ๆ ที่ยังไมทันแผเมตตาให
นี่ก็อีกอานิสงสหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเปนแนแท
คุณแมของขาพเจาเปนมะเร็งลําไสใหญ ผาตัดเมื่อ ๔ ปที่แลว ตองถายอุจจาระ
ทางหนาทองใสถุง ผูเขียนนําบทสวดพาหุงมหากาตามที่ “พอใหญ” เขียนแนะนําใน
หนังสือมาใหทาน ซึ่งคุณแมสวดมนตเกงอยูแลว ปรากฏวาทานมีสขุ ภาพดี เมือ่ ไปหา
แพทยที่ทําการผาตัด แพทยก็สบายใจ เพราะไมลุกลามไปยังอวัยวะอื่น คุณแมแจมใส
ผิวพรรณดี ทานชวนผุที่มาเยี่ยมเยือนใหทองอิติปโสเทาอายุบวกหนึ่งเหมือนทานดวย
ชวงวิกฤตการเมืองตนป ๒๕๔๙ ผูเขียนไดปฏิบัติธรรมและสวดมนตอยูที่บาน
พรอมกับอธิษฐานจิตขอให “พอใหญ” ชวยดวย แลว ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ วิกฤตก็
คลี่คลาย
เมตตาธรรมของ “พอใหญ” พระธรรมสิงหบุราจารย แผไพศาลไมมีที่สิ้นสุด...
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