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ผมขอนําเรื่องประสบการณชีวิตของผมมาบอกเลาใหทราบความเปนมา อันเปน
เสนทางตามกระแสกรรม ที่ชักนําทําใหผมไดมาพบแกนธรรมในพระพุทธศาสนา จนมี
ชีวิตที่แจมใส ใจเปนสุข จากเดิมที่หลงผิดดวยความไมรู จนเกือบจะหลงกระทําผิด
ไปตลอดชีวิต จนไดมาพบธรรมะของพระพุทธองค และโนมนําใหผมไดมีโอกาส
ปฏิบัติธรรมเจริญสติปฏฐาน ๔ อันเปนทางสายเอก ถึงไดรูไดเห็นของดี ที่จะเปลี่ยน
ชีวิตจากความมืดบอดมาสูทางแหงปญญา ที่จะใชแกปญหาชีวิตไดตลอดไป จะขอเลาไป
เปนลําดับดังนี้

ไมทุกข ไมพบธรรมะ
กอนหนานี้ผมไมสนใจเรื่องธรรมะเลย ใชชีวิตอยูไปเรื่อยๆตามกระแสโลก เปน
ชาวพุทธแตในบัตรประชาชน ไมสนใจศึกษาเรียนรูวาศาสนาพุทธสอนอะไรเราบาง
วัดไมเขา แทบจะไมไดทําบุญตักบาตรเลย ไมรูเรื่องสังฆทาน ฟงเทศนไมมี ใครมา
บอกบุญกฐินผาปาก็เฉยๆ การปฏิบัติธรรมยิ่งไมรูเอาเลย จนชีวิตตองประสบความทุกข
แสนสาหัสนั่นแหละ ถึงไดฉุกคิดวาเราจะหาทางออกใหชีวิตอยางไร จะแกไขปญหา
อยางไร ผมและครอบครัวประสบวิบาก เริ่มจากป ๒๕๔๓ ชีวิตลุมๆดอนๆ ไดงาน
ก็ไมยั่งยืน รับจางสัมภาษณวิจัยตลาดบาง รับจางจัดเอกสารใสซองติดสติ๊กเกอรบาง
ภรรยาก็ขายเกี๊ยวทอด แตก็มีปญหาอุปสรรคตางๆรุมเรา ทั้งภาระคาใชจาย คาเชาบาน
คาน้ํา คาไฟ จนตองกลับไปบานภรรยาที่จังหวัดพะเยา ไปตั้งหลักใหม หางานทํา
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ระยะนี้ผมก็หาซื้อหนังสือแนวธรรมะมาอาน คิดวาธรรมะนาจะชวยดานจิตใจใหได
ขอคิดบาง วาเราจะกาวไปขางหนาอยางไรดี ก็เหมือนเปนบุญเกาหนุนเนื่องอยูบางที่ทํา
ใหใจคิดเลื่อมใส หนังสือที่จุดประกายความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไดแก ปรากฏ
กรรมหลังความตาย กรรมลิขิตและชีวิตระหวางภพ เขียนโดยคุณปนาพันธ นุตอํา
พันธ ขอประทานโทษหากสะกดผิดครับ ผมรูจักหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน ก็จาก
หนังสือเหลานี้แหละครับ ไดขอคิดเรื่องสติ เกิดความอุตสาหพยายาม ไมยอทอ คิด
วาถาเราทําความดี ไมสรางบาปกรรมเพิ่มอีก ชีวิตขางหนายอมไปไดในทางดีแน ก็ยึด
หลักนี้กัดฟนสูชีวิตตอไป

เขาวัดจุดเปลี่ยนชีวิต
ตนป ๒๕๔๖ ชีวิตลําบากอยูเชนเดิม แตผมมาไดธรรมะจากหลวงพอที่วา 
คนเราถาไมทุกขขนาดหนักแลวจะไมคิดถึงพอแมเลย ผมคิดถึงพอแมขึ้นมาเลยครับ
จากบานไป ๘ ป ไมเคยติดตอกลับไปเลยวาทานจะเปนอยูอยางไรบาง โทรศัพทไป
คุณพอรับสาย เลาชีวิตใหทานฟงและอยากจะกลับบาน ทานก็กรุณาสงเงินมาใหเปนคา
รถคาเดินทาง ผมก็พาภรรยาและลูกสาวไปอยูบานคุณพอ อยูกันไปทานก็ยังโกรธเคือง
ผมอยู เลยมาถึงภรรยาและลูกผม ดวย ก็อยูกันแบบเกร็งๆ ผมก็ใหภรรยาอดทน
พยายามรบกวนทานใหนอยที่สุด ผมบอกทานวาจะบวชใหทานและคุณแม ตั้งใจไว
นานแลวแตก็ไมมีจังหวะ ดวยกุศลจิตตั้งมั่นทําใหผมไดบวชที่วัดพิชยญาติการาม หรือ
วัดพิชัยญาติ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ในโครงการอุปสมบทหมูเฉลิมพระเกียรติแด
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ในวโรกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา
ระหวางวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ และไปปฏิบัติธรรมวิปสสนากรรมฐาน ณ
ศูนยปฏิบัติธรรมธรรมโมลี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ไดมาบวชถือเปน
เรื่องอัศจรรยสําหรับผม เพราะไมมีเงินเลย ผมเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น
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เปนลําดับ จนกระทั่งความคิดความอานเปลี่ยนไปแบบหนามือเปนหลังมือ การดําเนิน
ชีวิตก็จะยึดเอาหลักธรรมะมาใชมากขึ้น มองโลกในมุมมองของธรรมะ ทําใหจิตใจ
ปลอยวางกับกระแสโลกมากกวาแตกอน

ธรรมะคือที่พึ่ง
สิ่งที่ไดจากการบวชมีคาตอชีวิตผมและครอบครัวอยางมหาศาล เปนเสมือนเข็ม
ทิศชี้นําทางสวางแหงจิตใจ ทําใหไดระลึก ไดตระหนักในเรื่องกฎแหงกรรม ผมได
พระวิปสสนาจารยชวยอบรมสั่งสอน ชี้แนวทางปฏิบัติจนคอยๆเขาที่เขาทาง จะได
นําไปปฏิบัติตอหลังจากลาสิกขาไปแลว หลังจากนั้นผมก็ใฝในธรรมคําสอนของพระ
บรมศาสดาอยูเนืองๆ อานทบทวนในหนังสือกฎแหงกรรมของหลวงพอจรัญ จนได
ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญอีกครั้งคือ ไปปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี
จั งหวัด สิ ง หบุ รี ถื อ เป นการตอ ยอดเพิ่ ม พูน ความรู ใ นการเจริญ สติ ป ฏฐาน ๔ เหตุ
เพราะยังมีหลายอยางที่ไมคอยเขาใจดีนัก อยากไดคําแนะนําและแนวทางเพิ่มเติม และ
ดวยอานิสงสผลบุญกุศลจากความตั้งใจแนวแนนี้เอง ที่ทําใหผมไดรับสิ่งที่มีคายิ่งในชีวิต
ดังนี้
๑ ระลึกถึงพระคุณบิดามารดา ไดตระหนักแลว วาทานมีพระคุณอยางใหญ
หลวง ทานใหชีวิต ใหการศึกษา ใหปจจัย ๔ ใหความสุขสบายในการอยูอาศัย
ไดตระหนักวาพอแมหาเงินดวยความยากลําบาก ทานคงเหน็ดเหนื่อยมากในการทํามา
หากิน เผชิญปญหาอุปสรรคตางๆ ดิ้นรนสรางฐานะกวาจะเปนปกแผน มีบานเปน
ของตนเอง
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๒ ระลึกถึงทานผูมีพระคุณทั้งหลาย แตเดิมผมไมคอยไดคิดถึงเรื่องนี้เลย ที่เรา
เปนตัวเราจนเอาดีมาไดนี้ก็เพราะทานผูมีพระคุณทั้งหลาย ทั้งญาติมิตร ครูบาอาจารย
ทานที่เมตตาชวยเหลือเกื้อหนุนทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะชวงที่ครอบครัวผม
ประสบวิกฤตเรื่องการกินอยู ทุกวันนี้ผมระลึกถึงพระคุณทานเหลานั้นอยูเสมอ
๓ หายจากอาการปวดหลังที่เรื้อรังมาหลายป ปวดทรมานมากโดยเฉพาะเวลา
นอน จะพลิกไปทางไหนก็ปวดไมยอมหาย นี่เปนทุกขใหญของผมเลยละครับ จนมา
ไดวิชาดีคือการเจริญสติปฏฐาน ถึงรูวาจะแกไขอยางไร เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลย
ครับ ดีใจมาก ไมตองไปหาหมอ ผมก็ไดนํามาใชในชีวิตประจําวัน ในการขจัดปด
เปาทุกขในกายที่เกิดขึ้นคือ เจ็บ ปวด เมื่อย ชา นับเปนมหัศจรรยจริงๆ นึกถึงที่
หลวงพอทานสอนไวไดเลยครับวา กรรมฐานใชแกปญหาชีวิตได ทุกขเวทนาจากการ
เจ็บปวด หรือการเจ็บไขไดปวยก็เปนทุกขใหญของชีวิตใครๆไมใชหรือครับ
๔ การดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด จากเดิมไรหลักยึดก็ไดอาศัยธรรมะ
เปนหลักยึด จากคนที่ไมเขาวัด ไมสวดมนต ไมรักษาศีล ไมชวยเหลือเกื้อกูลใคร
เทาไหรนัก ก็เปลี่ยนแปลงเปนคนใหมได อยางที่ไมเคยคิดวาชาตินี้จะเอาดีอะไรได ผม
หาโอกาสเขาวัด ทําบุญใสบาตรทุกวันพระ สวดมนตพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
พาหุง มหากา ตามที่หลวงพอทานสอน สอนลูกสาวใหสวดมนต ลูกสาว ๖ ขวบ
สวดพระพุทธคุณได สอนใหไหวพระไหวผูหลักผูใหญ ออนนอมถอมตน
๕ มีเหตุการณอันยังความปลาบปลื้มแกผมสอง เหตุการณ
เหตุการณแรกคือ ในวันสุดทายของการบวช มีพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีลา
สิกขา ณ วัดพิชัยญาติ ภรรยาบอกผมวาคุณพอปวยเขาหองไอซียู โรงพยาบาลศรี
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วิชัย ทานอยากเห็นผมในผาเหลือง ทานยังไมเคยพบผมเลยตั้งแตบวช ไปถึงทานยัง
ไมหลับ มีสายยางตออยู ยังพูดไมได ทานเห็นผมก็ยกมือไหว แสดงวาทานยัง
รูสึกตัวดีอยู ไมเปนอะไรมาก ก็พูดคุยกับทานวาอยาวิตกกังวลเลย ทําใจใหสบาย
อีกไมกี่วันก็จะกลับบานได ทานก็รับรูโดยพยักหนารับ
อีกเหตุการณหนึ่งคือ กอนหนาที่ผมจะไปเยี่ยมคุณพอ แมชีทศพรที่ผมเคารพนับ
ถือ ทานไดมามอบของที่ระลึกในการบวชให ผมปลื้มปติมากครับ ถือเปนเหตุการณ
พิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตก็วาได เพราะทานอื่นที่บวชพรอมกันก็ลาสิกขาไปหมดแลว
สวนผมและพระบางรูปที่บวชตอไดรับประเคนจากแมชี นี่คงเปนกุศลกรรมที่ไดชักนํา
ให ม า เกี่ ย วข อ งกั น อย า งนี้ เพราะท า นเคยสอนว า กรรมเป น เรื่ อ งละเอี ย ดอ อ น
เหตุการณตางๆในชีวิตไมใชเหตุบังเอิญ แตเพราะดวยกุศลและอกุศลนั้นเองที่นําพาให
ประสบ
สุดทายนี้ผมขอใหอานิสงสบุญกุศลอันพึงมี จากการบอกเลาประสบการณชีวิต
เปนอุทาหรณสอนใจผูอานทั้งหลาย จงสงผลใหพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย
หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ ปราศจากโรคาพยาธิ มีความ
เจริญรุงเรืองในธรรม เพื่อ สั่งสอนอบรมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบไปชั่วกาลนาน
และขออุทิศบุญกุศลจากการใหธรรมทานนี้แกบิดา มารดา บรรพบุรุษผูลวงลับ ญาติ
พี่นอง ภรรยา บุตร ครูอุปชฌายอาจารย ทานผูมีพระคุณ กัลยาณมิตร ผูเคยรวม
การงานกัน เทวดา เปรต เจากรรมนายเวร และสรรพสัตวทั้งหลายที่รวมทุกขเกิด
แก เจ็บ ตาย เวียนวายอยูในสังสารวัฏอันไมรูประมาณ ขอจงมีความสุข หลุดพน
จากวิบากกรรมโดยทั่วกันเทอญ
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