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ไดรับการชักชวนจากเพื่อนกัลยาณมิตร

ใหเขียนเรื่อง

ประสบการณที่ไดรับจากการเขาปฏิบัตกิ รรมฐาน เพื่อบางคนที่เริ่มปฏิบัติแลวทอหรือคิด
วาปฏิบัติแลวไมเห็นมีอะไรดีขึ้น เมื่อไดอานเรื่องของขาพเจาและตรงกับตัวเอง อาจจะมี
กําลังใจมีจติ ใจแนวแนในการปฏิบัติ เพื่อใหสมกับที่ไดเกิดมาในพระพุทธศาสนา และ
เขาถึงพระพุทธศาสนา มิใชเปนเพียงชาวพุทธในบัตรประชาชนเทานั้น

การปฏิบัตธิ รรมเขากรรมฐานดีอยางไร ถาไมลงมือปฏิบัติใหรูไดดว ยตนเอง เพียง
แคฟงเขาบอกหรืออานหนังสือ ยอมไมรูวาของดีที่ดีจริงๆเปนอยางไร
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แตตองปฏิบัติ
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บอยๆแลวคอยสังเกตสิ่ง ที่เกิดขึ้น

ถาเรามีกรรมนอยยอมเห็นผลของการปฏิบัติวามี

อานิสงสมาก

กอนเขาเจริญวิปสสนาขาพเจาเปนคนราเริง รักสวยรักงาม ออนไหว อารมณ
รอน ใครทําใหเจ็บหรือเสียใจตองเอาคืน(เจ็บฝงใจ) พูดจาเสียงดัง ขี้บน มีแฟนก็รักจน
หมดใจ อยากใชชีวิตคูจนแกเฒา เอาแตใจตนเอง ยึดมั่นถือมัน่ วาแฟนเราเปนของเรา
ขาดเขาไมได ไปไหนตองไปดวยกัน ถูกใจก็ชื่นชม ไมถูกใจก็ดา เห็นแกตัวบางบาง
โอกาส ชอบทําบุญแตไมชอบทําทาน เขาวัดไหวพระตามเทศกาล ชอบเทีย่ วกลางคืนกับ
เพื่อนๆ ดื่มสุราบาง สูบบุหรีบ่ าง ใชชีวิตแบบมีความสุขไปวันๆ เห็นมดอยูท ี่หองตองหา
แหลงที่มาเพื่อทําลายรังมด เห็นยุงอยูที่หองตองตบ แมลงกัดตองฆาใหตาย เพราะทําให
เจ็บใหคัน ไปไหนมีของแจกของกินฟรีตองเอามามากๆ ไวกอนกลัวหมด
เขาปฏิบัติธรรมเจริญวิปสสนาครั้งแรกเมือ่ หลายปกอ น
แตก็มิไดปฏิบัตอิ ยาง
ตอเนื่องจนกระทั่งเมื่อปลายป ๔๘
ขาพเจาประสบปญหาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องแฟน
เนื่องจากมีปากเสียงกันบอยและรุนแรงขึ้น เขาเปนคนชอบดื่มสุรา ทํางานไดเงินมาก็
มักจะหมดไปกับสุรา เมื่อดื่มสุราก็ใจใหญดมื่ ไมเลิก พูดงายๆคือ วงไมเลิก รานไมปด
ไมกลับ ถายังสนุกอยูก ็ตอ งหาที่ดื่มตอ หรือกลับมาดื่มที่หอง ดื่มแลวก็ขับรถเร็วนา
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
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หวาดเสียว เมื่อดื่มสุราก็สูบบุหรี่จัดตามมาดวย โทรศัพทตามใหกลับก็โกหกวากําลังจะ
กลับ กลับมาก็มีปากเสียงกัน ขณะที่เขายังไมกลับขาพเจารูสึกวาตนเองเปนคนออนแอ
อยูคนเดียวไมไดตองรีบตามใหเขากลับมาอยูกบั เรา จนบางครั้งขาดสติ คิดจะฆาตัว
ตายเพราะความนอยใจ แตพอเขากลับมาเราก็เกรีย้ วกราดใส บนและดา หลายครั้งที่
ขาพเจานอยใจและเคยลงมือฆาตัวตายทําลายชีวิตตนเองใหจบสิ้น จะไดไมตองเสียใจ
เพราะเขาอีก บวงกรรมของขาพเจาเปนเชนนี้อยูหลายป
จุดเริ่มตนของการเขาปฏิบัติธรรมคือ เมื่อประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ แฟน
ของขาพเจาหนีกลับบาน (ตางจังหวัด) ทําใหขาพเจาเสียใจมากคิดวาเขาไมกลับมาอีก
ขาพเจาก็คิดถึงเพื่อนๆ คิดวาจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวกลางคืน ดื่มสุราหาความสุขให
ตนเอง จะไดลืมเรื่องเสียใจ แตก็ไมสามารถติดตอเพือ่ นๆได อาจจะเปนเพราะบุญเกา
หรือบารมีหลวงพอจรัญ ที่ทําใหขาพเจาเกิดความคิดวาเราจะทํารายตัวเองไปทําไม ไป
เที่ยวดื่มสุราก็เสียเงินเสียทอง เที่ยวกลับมาพอหายเมาก็เศราโศกเหมือนเดิม และเรื่องที่
เพื่อนรวมงานเคยเลาใหฟงเรื่องไปเขากรรมฐานกับหลวงพอจรัญที่วัดอัมพวัน จังหวัด
สิงหบุรี ก็เขามาในความคิดทันที วันรุงขึ้นจึงไดสอบถามเพื่อนวาจะไปวัดไดอยางไร
หลังจากนั้น ๒ วัน ขาพเจาก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวัน
ครั้งแรกที่ไปถึงที่วัดอัมพวัน รูส ึกไดถึงความศรัทธา เพราะวามีผูเขารวมปฏิบัติ
ธรรมกันมาก ขาพเจาเขาปฏิบัติธรรม รวม ๗ วัน ครั้งนี้ทําใหขาพเจารูวาวันโกนคือวัน
กอนวันพระ รูวาการตักบาตรเทโวเปนอยางไร และไดรวมตักบาตรเทโวดวย เนื่องจาก
อยูใ นชวงวันออกพรรษา
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๗ วันที่ขาพเจาไดปฏิบัติธรรมอยูท ี่วัดอัมพวัน ขาพเจารูสึกถึงความสงบกาย สงบ
ใจ ความสับสนวุนวายในใจเกีย่ วกับเรือ่ งแฟนของขาพเจาไมไดเขามาอยูใ นอารมณหรือ
ความคิดของขาพเจาเลย ในขณะเดียวกันมีแตความอบอุน ความเปนมิตรที่ไดจาก
กัลยาณมิตร ความเมตตาของหลวงพอจรัญและครูบาอาจารย ถึงแมวาจะถูกดุบาง แต
ก็มีมมุ มองวา นี่อาจจะเปนการทดสอบอารมณวาเราจะทนไดหรือไม ใน ๗ วันนี้ขาพเจา
ติดสุข ติดคุย เพราะวาเจอกัลยาณมิตรทีค่ ุยเกง (แตตอนปฏิบัติก็ปฏิบัติอยางเต็มที่ไม
คุย) ทําใหไมคอยจะไดอะไรเทาไรนัก หลังจากนั้นขาพเจาก็ไดไปปฏิบัตธิ รรมที่วัดอัม
พวันอยูอกี หลายครั้ง
สิ่งที่ขาพเจาคิดวาไดจากการเขาอบรมกรรมฐานที่วัดอัมพวันก็คือ ความสุขกาย
สุขใจ ความสงบใจ ความเปนระเบียบเรียบรอยชวนมอง ไปทําบุญวัดไหนไมอายเขา
กราบพระก็สวย เดินก็สํารวม นั่งทานขาวดื่มน้ําก็ดูมรี ะเบียบวินัย ลุกจากที่นั่งแลวเก็บ
เกาอี้ ไมยืนดื่มน้ําหรือทานอาหาร วินัยเหลานี้บางคนอาจมองขาม แตขาพเจารูสึกวา
เปนสิ่งที่ดีที่ไมควรมองขาม การที่เราถูกดุถูกวาบางเปนเพียงเรื่องเล็กนอย ถาทานผู
เสียสละเขามาทําหนาที่เปนเจาหนาที่นั้น ไมดุไมวาแลวก็หาความเปนระเบียบวินัยไมได
แนนอน เพราะตางคน ตางพูด อยากนั่งที่ไหนก็นั่ง
ครั้งแรกที่ไปปฏิบัติธรรมเพราะวาเสียใจ แตการไป ครั้งที่ ๒,๓,๔... ขาพเจาไป
ดวยจิตศรัทธา และทุกครั้งที่ไปปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติดว ยความตั้งใจ พยายามไมพูดคุย
กับใคร ยิ้มอยางเดียว ทําตามคําสอนของหลวงพอจรัญที่วา กินนอย นอนนอย พูด
นอย ปฏิบัติมาก สวนธรรมบรรยายจากหลวงพอจรัญนั้นขาพเจาฟงจาก MP3 ทุก
ครั้งที่เปดฟงมีความรูสึกเหมือนหลวงพออยูใกลๆ ตัวเรา
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4

การที่ขาพเจาไดเขาปฏิบัติกรรมฐาน ไดสวดมนตทําวัตรแปล ทําใหขาพเจา
เชื่อมั่นวา คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนจริงและไมลาสมัย การอยู
กับตัวตน ของเราอยางมีสติ การใชชีวิตอยางมีสติ ในบทสวดมนตทําวัตรสอนใหเรารูวา
แทที่จริงแลวเหตุที่ทําใหเราเปนทุกข เพราะวาเราไปยึดติดในอุปาทานขันธ ๕ ยึดมั่นถือ
มั่นวาเปนของเที่ยงเปนของๆ เรา เมื่อเกิดความไมเที่ยง คือวันหนึ่งเขาจากเราไป ความ
ทุกขก็เกิดขึ้นกับเรา แตเมื่อวันหนึ่งเรามีธรรมะชําระจิต เราก็จะมองออกวา สิ่งที่วาไม
เที่ยง สิ่งที่ทําใหเราเปนทุกข ลวนแตไมมีตัวตน เมื่อนั้นเราก็วางสิ่งนั้นไดและทุกขก็
นอยลง และคิดวาเหตุที่เปนทุกขเรื่องแฟนอาจเปนเพราะวาสมัยยังเปนวัยรุน ชอบเทีย่ ว
กลางคืน แมเลาใหฟงวาพอเปนหวงออกไปยืนรอ อาจเปนเพราะกรรมทีเ่ ราทํากับพอ
จึงเปนเหตุใหเราไดรับกรรมจากแฟนที่ทําใหเราเปนหวงเปนใย
หลังกลับจากการปฏิบัติธรรมครัง้ แรก ดูเหมือนเปนคนจิตใจดี แตพอมีสิ่งที่เขามา
กระทบก็กาํ หนดไมได กลายเปนคนขี้หงุดหงิด อารมณรายขึ้น เพราะกอนหนานี้เปนคน
ที่ไมยอมคน ซื้อของใครอยามาแซงคิว ไมพอใจก็ดา เปนคนที่ใครทําใหไมพอใจจะตอง
ไดรับการตอบแทน แตหลังจากที่ไดปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่อง นิสัยใจคอ
กลับเปลีย่ นแปลง กลายเปนคนที่มีหนาตายิ้มแยมแจมใส อโหสิกรรมใหกบั คนที่คิดราย
หรือทําใหเสียใจ เปนคนใจดีขึ้น เอื้อเฟอเผือ่ แผมากขึ้น มีน้ําใจมากขึ้น เสียสละมากขึ้น
ทําบุญมากขึ้น
หลังจากที่ไดปฏิบัติธรรมเปนเวลาประมาณปกวา
สิ่งที่ขาพเจาไดรับ
นอกเหนือจากสิ่งที่กลาวมาแลว ซึ่งขาพเจาสังเกตไดก็คือ ขาพเจารูกตัญูตอบิดา
มารดา ตอครูบา อาจารยมากขึ้น กําหนดสิ่งที่เขามากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
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ทันบางไมทันบาง ก็ยังดีกวาไมกําหนดเลย เพื่อนฝูงก็รกั มากขึ้น ศัตรูก็ตา งคนตางอยู
เพราะเราอโหสิกรรมใหเขาหมดแลว มีเมตตามากขึ้น ไมผูกพยาบาทใคร โกรธก็หายเร็ว
เมื่อขาพเจาไดเขาอบรมกรรมฐานแนวสติปฏฐาน ๔ แลวทําใหขาพเจามีสติใน
การดําเนินชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องการเดินก็ไมเผลอไปเหยียบขี้หมา
ไมเดินตกทอ ไมเดินตกบันได ขามถนนก็มีความระมัดระวังขึ้น เห็นหนอทําใหเราไม
ประมาทในการขามถนน เรื่องเวทนาตางๆ เชน ปวดเมื่อย ปวดหัว ก็ตั้งสติรูวาปวด
เมื่อยหรือปวดหัวจะไดไมฝนรางกาย เรื่องของจิตและธรรมเมื่อจิตรับรูวาสิ่งที่เกิดขึ้น ถา
ชอบใจถูกใจก็ตั้งสติรูและไมหลงในสิ่งที่ชอบใจ ไมชอบใจก็ตั้งสติรูจะไดลดความไมชอบ
ใจหรือความโกรธใหเบาบางลง
ปจจุบันแฟนไดเดินจากชีวิตของขาพเจาไป ขาพเจาเสียใจมากเหมือนเมือ่ กอน
อาจเปนเพราะวาเราหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกัน ถาเขายังอยูกบั เรา เราก็ปฏิบัติได
นอยลง เขาอยูกบั เราก็มีแตเรือ่ งบนเรื่องดา มีแตเรื่องทีร่ บกวนจิตใจเรา
ทุกวันนี้ขาพเจาอยูในโลกแหงความเปนจริง ความจริงที่วาทุกอยางลวนไมเที่ยง
ทุกอยางเปนทุกข ทุกอยางไมมีตัวตน เพราะเมื่อไรที่เราเขาไปยึดมั่นถือมั่นวา นั่นเปน
ของเรา นี่เปนของเรา แฟนเปนของเรา เขาจะตองอยูก บั เราไปจนวันตาย ตายแลวจะได
ไปอยูก ับเขา เมื่อนั้นเราก็จะตองเปนทุกข การอยูตวั คนเดียวทําใหเราปฏิบัติธรรมได
อยางเต็มที่ ไมหลงระเริงกับกามตัณหา ชีวิตก็ดูมีความสุขขึ้น
หนาตาดูสดใสขึ้น
อารมณดีขนึ้ สิ่งอันเปนมงคลทั้งหลายที่ไมคิดวาตัวเองจะไดรับก็ไดรับ รูสึกรักพอรักแม
มากขึ้น รูจ กั การใหอภัย มุมมองชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ใชชีวิตไดอยางมีสติ
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
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ปจจุบันขาพเจาตั้งใจมั่นวาจะพยายามถือศีล ๕
พยายามถือใหไดศีลที่บริสุทธิ์มากที่สุดเทาที่จะทําได

ไปจนตลอดชีวิต

และจะ

การที่ไดถือศีล ๕
ก็มีความรูสกึ วาเรายกระดับจิตใจของเราขึ้นมาระดับหนึ่ง
อยางนอยก็ไมเบียดเบียนใคร ไมเอาเปรียบใคร ไมทํารายใคร
ทายที่สุดขอเชิญชวนเพื่อนๆ พอแมพี่นองทั้งหลายเขาปฏิบัติธรรมกรรมฐานกัน
จะเปนวัดไหนก็ไดที่คิดวาวิธีการสอนถูกกับจริตของเรา การปฏิบัติบอยๆ เชื่อวาทุกคน
คงไดอานิสงสไมมากก็นอย ประเทศของเราจะไดอยูร วมกันอยางสันติสุข คนเขาสู
อบายมุขก็จะลดนอยลงไปดวย
ขอบารมีคณ
ุ พระศรีรตั นตรัยโปรดประทานพรอันประเสริฐแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลvดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินนี าถ และ
พระราชวงศ ขอจงทรงพระเกษมสําราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอจงทรงพระเจริญ
ขาพเจาสํานึกในพระคุณพระศรีรัตนตรัยทีป่ ระทานพรอันประเสริฐใหมีพระอริย
สงฆอยางพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม) แดขาพเจา
และกัลยาณมิตรทั้งหลาย
ขอใหหลวงพอจรัญอยูเปนรมโพธิ์รมไทร และมีสุขภาพ
แข็งแรงตลอดไป

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
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