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แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร
ชีวประวัติ ปณิธาน ของพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล
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พิมพ์ครัง้ ที่ : ๑
จำนวนพิมพ์ : ๑,๕๐๐ เล่ม
คณะลูกศิษย์และผูม้ จี ติ ศรัทธา
ร่วมกันจัดพิมพ์ ถวายสักการะ
แด่พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล
ผูม้ อี ปุ การคุณในการอบรมสัง่ สอน
เยาวชน และผูส้ นใจปฏิบตั ธิ รรม

พิมพ์ท่ี บริษทั รุง่ เรืองวิรยิ ะพัฒนาโรงพิมพ์ จำกัด
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การปฏิบตั ธิ รรม
ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ต้องคอยดูแล
หมัน่ รดน้ำพรวนดินอยูเ่ สมอ ไม่ชา้ นานก็ได้เกิดผล..
เหมือนกับการฝึกสติ
ต้องคอยตามรู้ ตามกำหนดภาวนา ไม่ชา้
จิตก็เกิดผลปัญญาเฉกเช่นเดียวกัน ทัง้ หมดนี้
ก็เพือ่ ให้เธอมีพลังของจิตใจ เพือ่ ตัง้ มัน่ อยูใ่ น
โลกนี้ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สง่างาม...

คำนำ
แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร
ชีวประวัติ ปณิธาน
ของพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล
พระอาจารย์ทองสุข เป็นพระผู้มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะใช้
ชีวติ ส่วนทีเ่ หลืออยูท่ ง้ั หมด หลังจากทีไ่ ด้กราบลาท่านพระเดชพระคุณ
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) แห่งวัดอัมพวัน
จังหวัดสิงห์บรุ ี ซึง่ เป็นพระอาจารย์ของท่านกลับสูบ่ า้ นเกิดเพือ่ การ
สร้างคน โดยเฉพาะประชาชนและเยาวชนในแถบภูมภิ าคนัน้ ด้วยการ
ปฏิบตั ธิ รรมตามแนวสติปฏั ฐาน ๔
คณะลูกศิษย์ทไ่ี ด้มโี อกาสมาฝึกปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานกับท่าน
ได้ประสบกับคุณประโยชน์จากการปฏิบตั ิ และได้พบเห็นการทีท่ า่ น
ได้สอนขณะที่มีการอบรมนักเรียนหรือสามเณร เมื่อเราได้ทราบ
และตระหนักถึงเจตจำนงอันหนักแน่นเช่นนี้ ฉะนัน้ เพือ่ ให้ประชาชน
และเยาวชนในแถบภูมภิ าคนัน้ รวมทัง้ สาธุชนโดยทัว่ ไปได้รจู้ กั สถานที่
ปฏิบตั ธิ รรมแห่งนี้

แนวคิดในการจัดทำหนังสือจึงเกิดขึน้ มา หวังเพือ่ เผยแผ่เป็นสือ่ ให้
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมแห่งนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างมากขึน้
คณะลูกศิษย์จึงได้จัดทำ “แสงธรรมสู่โยนกนคร” เพื่อสาน
ต่อเจตนารมณ์ของท่าน อันเป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัยและ
คุณครูบาอาจารย์ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าศิษยานุศิษย์และสาธุชนผู้เลื่อมใส เคารพและศรัทธาในการปฏิบัติธรรม
ตามสติปฏั ฐาน ๔ และในปณิธานอันแน่วแน่ของท่าน พระอาจารย์
ทองสุข ฐิตสีโล ขอขอบพระคุณและอนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วน
ร่วม ขอให้ทา่ นได้รบั พรความร่มเย็นและพระบารมีจากคุณพระรัตนตรัย
โดยทัว่ กัน
ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและกุศลกรรมทีไ่ ด้กระทำแล้ว
จงเป็นพลวปัจจัยให้ทา่ นพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล พระผูเ้ สียสละ
ทัง้ ใจและกาย เพือ่ นำแสงธรรมสูโ่ ยนกนคร นครอันเก่าแก่ทก่ี ลายมาเป็น
เชียงรายและถิน่ เมืองเหนือ สถานทีพ่ ำนักของท่านพระอาจารย์ จงได้สำเร็จ
ผลสมดังปณิธาน ด้วยเทอญ
ด้วยความนอบน้อมสำนึกในพระคุณ
คณะผูจ้ ดั ทำ

คำอนุโมทนา
เนือ่ งด้วยทางคณะศิษยานุศษิ ย์นำโดย อ.ชนินทร์ ชินะรังษี และคณะ
ได้มจี ติ ศรัทธาทีจ่ ะจัดพิมพ์หนังสือเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาในการจัดตัง้
ศูนย์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานวัดถ้ำพระผางาม พร้อมทัง้ ประวัตชิ วี ติ และ
ปฏิปทาของอาตมาภาพ เพือ่ เป็นแสงสว่างนำทางแห่งชีวติ เข้ามาสูส่ ถานที่
ปฏิบตั ธิ รรม ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมแห่งนี้ ถือว่าเป็นหนังสือทีด่ มี คี ณ
ุ ค่า
ประชาชนทัว่ ไปจะได้ศกึ ษา ได้เรียนรู้ ได้อา่ นแล้วก็จะเป็นแนวทางในการ
นำเอาไปดำเนินชีวติ เข้าสูห่ นทางทีด่ งี ามได้
ฉะนัน้ การจัดสร้างหนังสือในครัง้ นี้ อาตมาภาพก็ถอื ว่าเป็นสิง่ ที่
ดีงามมาก อาตมาตัง้ ใจทีจ่ ะทำมานานแล้ว แต่ยงั ไม่มโี อกาสทีจ่ ะทำ
ในครัง้ นีล้ กู ศิษย์ทกุ คนก็มคี วามปรารถนาทีจ่ ะช่วยกันจัดทำและเก็บข้อมูล
ต่างๆ ในหนังสือนีก้ ม็ เี นือ้ หาสาระทีด่ ี คือ หนึง่ เป็นหนังสือทีท่ ำให้คนได้อา่ น
และรูจ้ กั การเดินทางมาสูศ่ นู ย์ปฏิบตั ธิ รรมแห่งนีแ้ ละ สอง มารับรูถ้ งึ แนววิธี
ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องแล้วปฏิบตั ใิ ห้ได้รบั ผลทีถ่ กู ต้องซึง่ จะนำไปสูค่ วามเจริญ
ก้าวหน้าของชีวติ ทุกคน จึงเป็นหนังสือทีไ่ ด้สร้างกุศลให้เกิดขึน้ ตลอดไป
อาตมาภาพขออนุโมทนาในความศรัทธาและความเลือ่ มใสทีแ่ บ่ง
ปันคุณงามความดีหรือเผยแผ่ธรรมะของพระบรมศาสดาจารย์ของเรา
อาตมาภาพขออำนวยพรให้ผทู้ จ่ี ดั พิมพ์จดั ทำหนังสือรวมทัง้ ลูกศิษย์และ
ประชาชนทัว่ ไปทีบ่ ริจาคปัจจัยในการสนับสนุนการพิมพ์

ขอให้ทา่ นมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ดว้ ยคุณธรรมและทรัพย์สมบัติ
นานาประการ ขอให้ทา่ นทัง้ หลายจงประสพแต่ความสำเร็จรุง่ เรืองในชีวติ
ทุกท่านเทอญ
ขออำนวยพร
พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล
ศูนย์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผางาม
ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

สารบัญ
บทที่ ๑ ภาคชีวประวัตแิ ละบทสวดมนต์
ชีวประวัต.ิ ........................................................................๑
บทสวดมนต์.................................................................๑๒
บทที่ ๒ ภาควิธปี ฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
วิปสั สนากรรมฐาน.......................................................๓๒
บทที่ ๓ ภาคฝึกอบรมวิปสั สนากรรมฐาน
โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต ร.ร.เชียงคำวิทยาคม...........๕๒
สัมภาษณ์คณ
ุ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม..................๕๖
สัมภาษณ์นกั เรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม...............๗๐
รายนามผูเ้ ยีย่ มปฏิบตั ปิ ี พ.ศ.๒๕๔๘.........................๘๘
พระอาจารย์ฝากไว้.......................................................๙๐
บทที่ ๔ ภาคประสบการณ์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
ธรรมะกับการสร้างคน.................................................๙๕
ความประทับใจทีว่ ดั ถ้ำพระผางาม.............................๙๙

อานิสงส์ของการปฏิบตั ธิ รรม...................................๑๐๔
ความเศร้าหมองทีด่ บั ไป...........................................๑๐๙
ความศรัทธา..............................................................๑๑๖
กรรมฐานกับชีวติ ของข้าพเจ้า..................................๑๒๕
ประสบการณ์ของการปฏิบตั ธิ รรม..........................๑๒๙
ครัง้ หนึง่ ในชีวติ .........................................................๑๓๕
ความภูมใิ จ...............................................................๑๓๙
หลงผิดไป เริม่ ใหม่ได้...............................................๑๔๕
ขอถวายคำกลอนสักการะแด่พระอาจารย์...............๑๔๙
บทที่ ๕ คำแนะนำในการมาปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
สถานทีต่ ง้ั และการเดินทาง.....................................๑๕๒
ระเบียบการสำหรับปฏิบตั ธิ รรม..............................๑๕๖
อาคาร สถานทีพ่ กั ปฏิบตั ธิ รรม................................๑๕๘
แผนทีเ่ ดินทาง ....................................................(ปกหลังด้านใน)

บทที่ ๑
ภาคชีวประวัตแิ ละบทสวดมนต์

แสงธรรมสู
ผ่ างาม
แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑

ชีวประวัตพ
ิ ระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล

ชาติกำเนิด
พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล เป็นชาวจังหวัดเชียงรายโดยกำเนิด
บ้านอยู่ บ้านแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอเมืองในสมัยนัน้ ซึง่ ปัจจุบนั
คือ อำเภอแม่ลาว นามเดิมของท่านคือ ทองสุข สมจันทร์ ท่านกำเนิดเมือ่
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ตรงกับปีระกา มีพน่ ี อ้ ง ๗ คน เป็นชาย
๓ คน หญิง ๔ คน พระอาจารย์เป็นลูกชายคนกลาง โยมบิดาชือ่ ผัด
โยมมารดาชือ่ เขียว ปัจจุบนั โยมบิดามารดา พีแ่ ละน้องเสียชีวติ แล้ว
เหลือโยมพีส่ าว เพียงคนเดียวชือ่ กาน
๑

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑
ชีวติ วัยเยาว์
สมัยเมือ่ ยังเล็กครอบครัวฐานะปานกลางมีชวี ติ ด้วยความอบอุน่
เมือ่ อายุครบกำหนด ๗ ปี ก็เข้าเรียนตามเกณฑ์ทโ่ ี รงเรียนแม่ลาว อำเภอ
แม่ลาว จนวันหนึง่ บิดาล้มป่วยลง ไม่สามารถทำงานได้ ภาระการเลีย้ งดู
บุตรธิดาทัง้ หมดรวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลบิดา จึงตกเป็น
ของมารดาแต่เพียงผูเ้ ดียว ภาวะการเงินจึงเริม่ ขัดสนมากขึน้ เรือ่ ยๆ
จนในทีส่ ดุ พระอาจารย์ตอ้ งลาออกจากโรงเรียน ซึง่ ขณะนัน้ อายุได้ ๘ ปี
กำลังเรียนอยูช่ น้ ั ประถมปีท่ ี ๒
ท่านออกมาช่วยมารดา ทำงานต่างๆ เช่น หาบของขาย แลก
เปลีย่ นของพืน้ เมือง ต้องแบกของเดินวันหนึง่ ไกล ๓๐-๔๐ กิโลเมตร ใช้
เวลาอย่างน้อย ๑๐ ชัว่ โมงขึน้ ไป ตลอดเวลาทีเ่ ห็นมารดาแบกรับภาระ
หนักเช่นนี้ จึงเกิดความสงสารมารดาเป็นอย่างยิง่ ประกอบกับความรัก
ทีม่ ตี อ่ มารดา พระอาจารย์จงึ รับจ้างทำงาน ทุกอย่างโดยไม่เลือกเพือ่ ช่วย
แบ่งเบาภาระของ มารดา ตัง้ แต่ รับจ้างขุดดิน ดายหญ้า แบกหาม เป็นต้น
เรือ่ ยมาตัง้ แต่นน้ั
จุดเริม่ แห่งปณิธาน
เมือ่ อายุ ๑๖ ปี ท่านได้เดินทางมาทำงานทีต่ า่ งจังหวัด ทำงานใน
สวนผลไม้ ต่อมาไปเป็นนักมวย ช่วงเวลานีเ้ องทีท่ า่ นได้มโี อกาสสัมผัส
ชีวติ สภาพความเป็นอยูข่ องหญิงขายบริการทีถ่ กู ล่อลวงมา ซึง่ โดยส่วน
ใหญ่เป็นเยาวชนทีม่ าจากทางภาคเหนือ ได้เห็นภาพการกักขัง ทุบตี ทารุณ
๒

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑
อยู่เป็นประจำ ท่านจึงมีความรู้สึกสลดใจและสงสารมาก ต้อง
การช่วยเหลือ แต่ไม่ทราบจะทำอย่างไร
ศึกษาธรรม
ปี ๒๕๑๘ ท่านย้ายมาทำงานในกรุงเทพ ทำงานในปัม๊ น้ำมัน
รับจ้างเป็นช่างฝีมอื ในบริษทั เอกชน ทำงานอยู่ ๒ ปี ช่วงนีเ้ อง ท่านเกิด
ความรูส้ กึ เบือ่ หน่ายชีวติ ความเป็นอยูท่ ม่ี แี ต่ความจำเจ การทำงานกินอยู่
แบบคนทัว่ ไป รูส้ กึ ชีวติ ไม่มคี ณ
ุ ค่า ไม่มปี ระโยชน์ ไม่ทราบว่าจะมีชวี ติ
อยูไ่ ปเพือ่ อะไร แต่โชคดีทท่ี า่ นมีเพือ่ นคนหนึง่ ทีเ่ ช่าบ้านอยูด่ ว้ ยกันซึง่ เคย
บวชพระมาก่อน และชอบสวดมนต์ ทำกรรมฐาน จึงได้ปรึกษาซักถาม
จนทราบว่า การสวดมนต์ฝกึ สมาธินน้ั ทำแล้วได้บญ
ุ และยังได้ฟงั คำ
สัง่ สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย
ท่านจึงมีความสนใจ ทีจ่ ะศึกษาธรรม และก็ได้เพือ่ นท่านนี้ พาไป
ไหว้พระทำบุญ ให้หนังสือธรรมมาอ่าน จนเกิดความคิดใหม่ ขึน้ มาว่า
ชีวติ คนเรา เปลีย่ นแปลงได้ ถ้าเรามีความเลือ่ มใส ศรัทธาในการทีจ่ ะ เปลีย่ น
แปลงตัวเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีคำสอน
หลากหลายให้เราเลือกทางเดินได้มากมาย คนเราเลือกเกิดได้
เลือกทางเดินได้ดว้ ยตัวเอง พัฒนาไปจนถึงนิพพาน เมือ่ เข้าใจเช่นนีแ้ ล้ว
ท่านจึงเริม่ ลงมือปฏิบตั ติ ามคำสอนจากพระในวัดต่างๆ ปฏิบตั ติ าม
หนังสือเองบ้าง รูส้ กึ ชีวติ มีคณ
ุ ค่าจึงยิง่ สนใจทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั ิ
มากขึน้
๓

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑

สูร่ ม่ กาสาวพัสตร์
ช่วงประมาณปี ๒๕๒๓ ถึง ๒๕๓๔ ท่านเกิดความรูส้ กึ เบือ่ หน่าย
ชีวติ ฆราวาส จนถึงทีส่ ดุ จึงได้ตดั สินใจเข้ารับการอุปสมบทที่ วัดปากน้ำ
บางงา อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรีเมือ่ วันที่๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ตรงกับปีระกา
พระอุปชั ฌาย์คอื ท่านพระครูสริ โิ พพิทกั ษ์ ท่านได้รบั ฉายาว่า พระทองสุข
ฐิตสีโล หลังจากบวชแล้ว ท่านยังคงฝึกกรรมฐานเองตามหนังสือ
ถูกบ้างผิดบ้างโดยทีไ่ ม่เข้าใจ และไม่ทราบว่าวิธใี ดทำให้เกิดสมาธิ
จนวันหนึ่งได้มาฟังเทศน์ ที่วัดอัมพวัน ของท่านพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (พระธรรมสิงหบุราจารย์-สมณศักดิ์ ปัจจุบนั )
เมือ่ ได้ฟงั แล้วก็รส้ ู กึ ถูกใจ เพราะหลวงพ่อท่านสอนแนวปัญญา เหมือนกับ
สิ่งที่ท่านฝึกปฏิบัติมา ท่านจึงอธิษฐานขอให้มีโอกาสมาเป็นศิษย์
ฝึกกรรมฐานกับท่านหลวงพ่อสัก ๑ ถึง ๒ เดือน ก็ยงั ดี
เข้าวัดอัมพวัน
สองปีผา่ นไป พระอาจารย์ตดั สินใจออกเดินธุดงค์ แต่กอ่ นเดิน
ทางท่านได้พบโยมทีเ่ คยอุปถัมภ์กนั มา ชือ่ ว่าคุณยายเป้า เมือ่ ได้ทราบ
๔

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑
ความจึงถูกทักท้วง จากคุณยายด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตราย ในทีส่ ดุ
ด้วยความตัง้ ใจอย่างมุง่ มัน่ ทีต่ อ้ งการ แสวงหาครู และสถานทีเ่ พือ่ ฝึก
ปฏิบตั กิ รรมฐาน คุณยายเป้าจึงได้พาไปฝากไว้ กับท่านหลวงพ่อจรัญ
คำกล่าวของท่านหลวงพ่อ เมื่อคุณยายเป้า ฝากให้ท่านช่วยสอน
การปฏิบตั ธิ รรม คือ “ถ้ามาสร้างความดีกร็ บั แต่ถา้ ไม่สร้างความดี ไม่เอา”
จึงเป็นอันว่าท่านได้พบสำนักปฏิบตั ิ และพระอาจารย์ผสู้ อนวิธกี าร
ปฏิบตั ติ ามแนวทางสายเอก แห่งพระพุทธศาสนาสมความมุง่ หมาย
มุง่ มัน่ จริงจัง
ช่วงเวลานัน้ ทางวัดอัมพวันได้จดั การฝึกอบรมปฏิบตั กิ รรมฐาน
ให้กบั พระสงฆ์ทม่ี าจากทีอ่ น่ื ๆ โดยทัว่ ไปจะเข้ามาอบรมครัง้ ละประมาณ
๑๕ วัน ท่านคิดว่าตนเองมีเวลาเท่านีจ้ งึ ตัง้ ใจปฏิบตั อิ ย่างดีทส่ี ดุ แต่
เมือ่ ครบกำหนดเวลาก็ยงั ไม่มใี ครบอกให้ไปไหน จึงอยูป่ ฏิบตั เิ รือ่ ยมา
จาก หนึง่ เดือนเป็นสามเดือน
ทุกๆ วัน พระอาจารย์จะตืน่ ตีสข่ี น้ึ มาปฏิบตั เิ อง ทำตาม ระเบียบ
ปฏิบตั ไิ ม่เคยขาด จนวันหนึง่ ท่านพระครูปญ
ั ญาประสิทธิคณ
ุ ซึง่ เป็น
รองเจ้าอาวาสในสมัยนั้น ได้นำตาลปัตรมาให้เก็บไว้ และให้ช่วย
รับงานนิมนต์ให้กบั ทางวัด ท่านจึงอยูต่ อ่ เรือ่ ยมา จนใกล้ถงึ วันเข้า
พรรษา และได้ทราบเรื่องให้พระสงฆ์ที่ต้องการอยู่จำพรรษาที่วัด
ดำเนินการขอย้ายมา ท่านจึงทำเรือ่ งขอย้ายและได้อยูจ่ ำพรรษาทีว่ ดั
อัมพวันตัง้ แต่นน้ั เป็นต้นมา
๕

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑
ปฏิบตั ิ - ปริยตั ิ
ช่วงเวลา ๗ ปีแรกทีไ่ ด้เข้ามาอยูใ่ นวัดท่านได้ฝกึ ปฏิบตั กิ รรมฐาน
ดูกาย วาจา ใจ ของตนเองอย่างจริงจัง เนือ่ งจากหลายครัง้ พบว่าตนเอง
ไม่สามารถตอบคำถามทีม่ ผี ถู้ ามมาได้ หรือตอบได้แต่ ผิดๆ ถูกๆ จึง
ทราบว่าช่วงนี้ ควรเน้นปฏิบตั แิ ต่เพียงอย่างเดียว เว้นจากการพูดคุย
การอ่านหนังสือ ให้ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ต่อมาจึงได้ไปสอบผ่านนักธรรม
ชัน้ ตรี–โท–เอก ตามลำดับ เนือ่ งจากท่านหลวงพ่อจรัญสนับสนุนให้
ศึกษาทัง้ ด้านปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ
ปัญญาภาวนา
ระหว่างปี ๒๕๓๐ คราวหนึง่ มีกลุม่ พยาบาลจากจังหวัดนคร
สวรรค์คณะหนึง่ ประมาณ ๒๐ คน มาเข้ากรรมฐานทีว่ ดั อัมพวัน ใน
ช่วงเวลาทีห่ ลวงพ่อไม่อยูท่ ว่ี ดั ต้องการฟังเทศน์จากพระปฏิบตั ิ อุบาสิกา
โยมสุม่ ทองยิง่ หรือแม่ใหญ่ ผูด้ แู ลผูเ้ ข้าอบรมฝ่ายฆราวาส ในสมัยนัน้
จึงนิมนต์พระอาจารย์ให้มาเป็นผูเ้ ทศน์สอน จากครัง้ แรก ทีท่ า่ นคิดว่า
คงจะใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที ก็คงจบการเทศน์ แต่ตรงกันข้าม ท่าน
พบว่ายิง่ สอน ก็ยง่ ิ มีเรือ่ งราวให้กล่าวออกมาได้ เรือ่ ยๆ ยิง่ ถูกถาม ยิง่ ตอบ
ได้อย่างชัดเจน ครัง้ นัน้ ท่านจึงได้เข้าใจในสิง่ ทีห่ ลวงพ่อ สอนว่าปฏิบตั แิ ล้ว
ให้เก็บข้อมูล ถ้าหากผูป้ ฏิบตั ิ ปฏิบตั จิ นเห็นจริง รูแ้ ยกรูปแยกนามได้
รูแ้ จ้งในขันธ์หา้ ถึงเวลาข้อมูลจะไหลออกมาเป็นงู เป็นปัญญาภาวนา
ให้ปัญญาผุดขึ้นมาจากในใจเราเองไหลมาจากความจริง ไม่ใช่
๖

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑
สุตมยปัญญาซึง่ เป็นความคิด ตัง้ แต่นน้ั ท่านได้ เริม่ สอนพระนวกะ
ทีเ่ ข้ามาบวชจำพรรษาเรือ่ ยมา ต่อมาภายหลัง มีประชาชนทีส่ นใจ
เข้ามาศึกษาปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั มากขึน้ ท่านจึงเข้ามาช่วยดูแลฝึกอบรม
การทำกรรมฐานให้แก่ฆราวาสเพิม่ ขึน้ อีกส่วนหนึง่ เรือ่ ยมาจนถึงปี ๒๕๓๙
ย้ายกลับบ้านเกิด
เวลาต่อมาพระอาจารย์ทา่ นเริม่ มีความคิดทีจ่ ะกลับมาพัฒนา
ประชาชน และเยาวชนทีบ่ า้ นเกิด เนือ่ งจากสมัยทีท่ า่ นใช้ชวี ติ เป็นฆราวาส
ทราบว่าที่นั่นมีปัญหามาก ชาวบ้านรู้จักพระแบบผิดๆ คิดว่า
พระมีหน้าทีใ่ ห้หวย หรือดูหมอ ไม่รเู้ รือ่ งธรรมะ ใช้ชวี ติ แบบชาวบ้าน
ทัว่ ไปถือไสยศาสตร์ จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึน้ เช่น เรือ่ งยาเสพติด
ในท้องถิน่ ซึง่ ทำให้เกิดความเดือนร้อนแก่ตวั ผูต้ ดิ ยาและครอบครัว
ปัญหาเยาวชนถูกหลอกให้มาขายบริการทางเพศ และนำมาใช้แรงงาน
อย่างผิดกฏหมาย
ในที่สุดจึงได้ตัดสินใจลาท่านหลวงพ่อเดินทางกลับมายัง
จังหวัดเชียงราย หาสถานทีท่ จ่ี ะสร้างเป็นสถานปฏิบตั ธิ รรม จัดอบรม
กรรมฐานให้แก่เยาวชน ตามแนวการสอนของท่านหลวงพ่อ ซึง่ หาก
เยาวชนผูน้ น้ั ได้รจู้ กั กรรมฐานตัง้ แต่อายุนอ้ ยๆ หมัน่ ปฏิบตั สิ ม่ำเสมอ
ก็จะดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน
มีวชิ าความรู้ ประกอบอาชีพการงานทีด่ ี มีความเจริญรุง่ เรือง ก้าวหน้า
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และในที่สุดเยาวชนนั้นก็จะสร้าง ความดี
๗

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑
แก่สงั คมและประเทศชาติ ท่านจึงเห็นความสำคัญต่อการอบรมเยาวชน
เป็นอย่างยิง่ รวมเวลาทีท่ า่ นพำนักอยูท่ ว่ี ดั อัมพวันทัง้ สิน้ ๑๔ พรรษา

ตามหานิมติ
ในช่วงแรกทีข่ น้ึ มาทีเ่ ชียงรายท่านได้มาพักอยูท่ ว่ี ดั แห่งหนึง่ ใน
อ.พาน มีหน้าที่ช่วยสอนให้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย
ซึ่งมีความตั้งใจในการปฏิบัติและได้ผลดี ท่านอาศัยอยู่ที่นี่ได้
ประมาณหนึ่งพรรษาก็ย้ายออกมา เพราะจะหาสถานที่เพื่อที่
จะจัดอบรมตามวิชาที่ได้เรียนรู้มาอย่างเต็มที่ จึงได้อธิษฐานจิต
ขอให้พบเห็นสถานทีท่ เ่ี คยอยูม่ าในอดีต ในบริเวณจังหวัดเชียงราย
เมื ่ อ ทำกรรมฐานภาพนิ ม ิ ต ก็ ป รากฏขึ ้ น ตามคำอธิ ษ ฐานนั ้ น
ท่านได้สำรวจไปตามสถานทีต่ า่ งๆเป็นเวลาหลายเดือน จนในทีส่ ดุ
ในช่วงระหว่างออกพรรษาปี ๒๕๓๙ ท่านจึงได้พบสถานทีท่ ต่ี รงกับ
ภาพนิมิตที่วัดถ้ำพระผางาม (คือศูนย์ปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน)
อยูบ่ ริเวณด้านหลังวัดส่วนทีอ่ ยูบ่ นเขาติดกับหมูบ่ า้ น เป็นเขตป่าชุมชน
ลักษณะเป็นป่าทึบมีแต่ต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด ช่วงเวลาที่จะได้เห็น
๘

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑
แสงอาทิตย์สอ่ งลงมาในแต่ละวันจะสัน้ มาก คือประมาณสิบโมงเช้า
ไปถึงบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นเท่านั้น จึงทำให้ไม่ค่อยมีใครเข้าไป
ในบริเวณนั้น ชาวบ้านเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า ผาคอก ซึ่งในบริเวณนี้
เดิมเคยเป็นศูนย์ธุดงควัตร หรือเรียกว่า วัดสมเด็จผางาม เป็นที่
พระสงฆ์มาจำพรรษาเป็นครั้งคราว แต่ขณะนั้นเป็นศูนย์ร้างมา
๒-๓ ปีแล้ว อาคารและสิง่ ก่อสร้างอยูใ่ นสภาพใกล้พงั เมือ่ ท่านมา
สำรวจพบว่าสถานทีน่ เ้ี หมาะทีจ่ ะเป็นทีส่ ำหรับปฏิบตั ธิ รรมจึงตัดสินใจ
เลือกทีน่ ่ี
เจตนารมณ์
หลังจากตัดสินใจเลือกสถานที่ได้แล้ว ท่านจึงเริ่มพัฒนา
ศูนย์นี้ขึ้นมาใหม่ด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนา
ให้เป็นศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม ทีเ่ ป็นสาขาของวัดอัมพวัน ของอำเภอ ของ
จังหวัด และเป็นศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมของภาคเหนือต่อไปในอนาคต
ทัง้ กายใจเพือ่ พัฒนาศูนย์ฯ
ต้นปี ๒๕๔๐ เมือ่ ออกพรรษาแล้ว ท่านขึน้ มาปฏิบตั ธิ รรมบน
ศูนย์ร้างนี้ พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่เริ่มก่อสร้างสถานที่พักเป็นกุฏิ
ซ่อมแซมกุฏิเก่าที่มีอยู่ในสภาพทรุดโทรมให้ใช้งานได้ หาแหล่งน้ำ
เนื่องจากบริเวณผาคอกนี้ไม่มี จนพบอยู่ห่างถัดลงมาที่เชิงเขา
เป็นน้ำธรรมชาติใสและบริสุทธิ์ สามารถใช้ดื่มได้โดยไม่ต้องต้ม
๙

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑
ต่อจากนัน้ จึงสร้างห้องน้ำและบ่อน้ำ เดินสายไฟ สร้างศาลา ตามลำดับ
ในระยะแรกนีท้ า่ นได้รบั การสนับสนุนด้านการเงินจากลูกศิษย์สมัยที่
เคยพบมาตัง้ แต่อยูว่ ดั อัมพวัน เป็นคนอำเภอเชียงคำ คือ อาจารย์รำเพย
ดำแดงดี ทำงานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ระหว่าง
การสร้างศูนย์มีพระสงฆ์และฆราวาสที่ทราบข่าวขึ้นมาปฏิบัติเป็น
กลุม่ เล็กๆ อยูเ่ ป็นระยะๆ
ทำตามปณิธาน
เมือ่ สถานทีพ่ ร้อมพอทีจ่ ดั อบรมได้ ก็เริม่ การอบรมในระยะแรก เป็น
การจัดอบรมให้แก่ภกิ ษุ ต่อมาเริม่ โครงการนำนักเรียนเข้ารับการอบรม
ซึง่ ได้รบั การตอบรับทีด่ ี มีโรงเรียนต่างๆ และจำนวนนักเรียนเข้าร่วม
โครงการมากขึน้ เรือ่ ยๆ รวมทัง้ ได้จดั อบรมให้แก่เยาวชนทีเ่ กเร ติดยา
เสพติด ไม่อยากเรียนหนังสือ โดยที่ท่านเชื่อว่าสิ่งของเสียหายยัง
ซ่อมให้ใช้การใหม่ได้ เด็กจิตไม่ดกี ส็ ามารถซ่อมจิตให้ดไี ด้เช่นกัน ซึง่
ได้ผลที่ดีเยาวชนเหล่านี้เกิดความสำนึกได้คิดว่า พ่อแม่จะมีความ
เสียใจหรือเกิดความเสียหายในการกระทำของตนหรือไม่ คนจะทำชัว่
ไม่ได้ เพราะมีความรัก คนมีความรักก็จะมีความห่วงพ่อแม่ ก่อนหน้านี้
ไม่ทราบจึงทำผิด จนเมือ่ ได้มาปฏิบตั จิ งึ ทราบ ดังนัน้ สติปฏั ฐานสีจ่ งึ
ทำให้คนมีคณ
ุ ธรรม โรงเรียนต่างๆ เมือ่ ทราบข่าวการอบรมเยาวชน
ทีม่ กั กระทำผิดได้ผลดี จึงได้สง่ นักเรียนมาเข้าอบรมบ้าง การอบรมจึง
ขยายขอบเขตมากขึน้ จากกลุม่ เล็กเป็นกลุม่ ใหญ่ขน้ึ จนต้องมีการขยาย
๑๐

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๑
พืน้ ที่ สร้างศาลาเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ขิ น้ึ มาอีกหนึง่ หลังในปี ๒๕๔๒
การจัดอบรมขยายเข้าสูค่ ณะนักศึกษาครูของสถาบันราชภัฎเชียงราย
และประชาชนทีส่ นใจทัว่ ไป ในช่วงเวลาเดียวกันกับทีท่ า่ นจัดอบรมนัน้
งานหลักอีกสิง่ หนึง่ ทีย่ งั คงปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ คือการก่อสร้างและพัฒนา
สถานที่ให้มีที่รองรับได้เพียงพอกับผู้ที่ต้องการเข้ามาอบรมที่เพิ่ม
จำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ศูนย์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
ปี ๒๕๔๔ สถานปฏิบัติธรรมที่ท่านพระอาจารย์ทองสุข
พัฒนามาตลอด ได้รบั การรับรองจากทางราชการให้เป็นศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม
ชือ่ ว่า “ศูนย์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานถ้ำพระผางาม” ตัง้ อยูท่ ่ี ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รับคณะนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทีส่ นใจ
เข้ารับการอบรมกรรมฐาน มาจนถึงปัจจุบนั นี้

๑๑

บทสวดมนต์
บูชาพระรัตนตรัย
อิมนิ า สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปชู ะยามิ
อิมนิ า สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปชู ะยามิ
อิมนิ า สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปชู ะยามิ
บทกราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง
อะภิวาเทมิ (กราบ)
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สน้ิ เชิง
ตรัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาทพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ผูร้ ู้ ผูต้ น่ื ผูเ้ บิกบาน
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตรัสไว้ดแี ล้ว
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม
สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)
พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ปฏิบตั ดิ แี ล้ว
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์

๑๒

บทสวดมนต์
นมัสการพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(กล่าวซ้ำ ๓ ครัง้ )
ขอนอบน้อมแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นน้ั
ซึง่ เป็นผูไ้ กลจากกิเลส ตรัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง
ไตรสรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ
ทุตยิ มั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้ครัง้ ที่ ๒ ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
ทุตยิ มั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้ครัง้ ที่ ๒ ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ
ทุตยิ มั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้ครัง้ ที่ ๒ ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ
๑๓

บทสวดมนต์
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้ครัง้ ที่ ๓ ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้ครัง้ ที่ ๓ ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้ครัง้ ที่ ๓ ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ
พระพุทธคุณ
อิตปิ โิ ส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ เป็นผูไ้ กลจากกิเลส
เป็นผูต้ รัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง
เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ความรูแ้ ละความประพฤติ)
เป็นผูเ้ สด็จไปดีแล้ว เป็นผูร้ โู้ ลกอย่างแจ่มแจ้ง
เป็นผูส้ ามารถฝึกบุรษุ ทีส่ มควรฝึกได้อย่างไม่มใี ครยิง่ ไปกว่า
เป็นครูผสู้ อนของเทวดาและมนุษย์ทง้ั หลาย เป็นผูร้ ู้ ผูต้ น่ื
ผูเ้ บิกบานด้วยธรรม เป็นผูม้ คี วามจำเริญ
จำแนกธรรมสัง่ สอนสัตว์ ดังนีฯ้
๑๔

บทสวดมนต์
พระธรรมคุณ
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปสั สิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพ
ั โพ วิญญูหตี ฯิ
พระธรรมเป็นสิง่ ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดแี ล้ว
เป็นสิง่ ทีผ่ ศู้ กึ ษาและปฏิบตั ิ พึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง เป็นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล เป็นสิง่ ทีค่ วรกล่าวกับผูอ้ น่ื ว่า
ท่านจงมาดูเถิด เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ตวั
เป็นสิง่ ทีผ่ รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้เฉพาะตน ดังนีฯ้
พระสังฆคุณ
สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชปุ ะฏิปนั โน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปนั โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สามีจปิ ะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทงั จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปัญญักเขตตัง
โลกัสสาติฯ
* อ่านว่า วิญญูฮตี ฯิ

๑๕

บทสวดมนต์
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าหมูใ่ ด ปฏิบตั ดิ แี ล้ว
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าหมูใ่ ด ปฏิบตั ติ รงแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าหมูใ่ ด ปฏิบตั เิ พือ่ รูธ้ รรม
เป็นเครือ่ งออกจากทุกข์แล้ว
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าหมูใ่ ด ปฏิบตั สิ มควรแล้ว
ได้แก่บคุ คลเหล่านีค้ อื
คูแ่ ห่งบุรษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรษุ ได้ ๘ บุรษุ
นัน่ แหละ สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
เป็นผูค้ วรแก่สกั การะทีเ่ ขานำมาบูชา
เป็นสงฆ์ควรแก่สกั การะทีเ่ ขาจัดไว้ตอ้ นรับ
เป็นผูค้ วรรับทักษิณาทาน
เป็นทีบ่ คุ คลทัว่ ไปควรทำอัญชลี
เป็นเนือ้ นาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า ดังนีฯ้

๑๖

บทสวดมนต์
ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
พาหุงสะหัสสะมะภินมิ มิตะสาวุธนั ตัง
ครีเมขะลัง อุทติ ะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธมั มะวิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
พระจอมมุนไี ด้ทรงชนะพญามารผูน้ ริ มิตแขนมากตัง้ พัน
ถืออาวุธครบมือ ขีค่ ชสารชือ่ ครีเมขละ
พร้อมด้วยเสนามารโห่รอ้ งกึกก้อง ด้วยธรรมวิธคี อื
ทรงระลึกถึงพระบารมี ๑๐ ประการทีท่ รงบำเพ็ญแล้ว
มีทานบารมี เป็นต้น
ขอชัยมงคลทัง้ หลายจงมีแก่ขา้ พเจ้า
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนัน้

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลีย่ นคำว่า เต เป็น เม

๑๗

บทสวดมนต์
มาราติเรกะมะภิยชุ ฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสทุ นั ตะวิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
พระจอมมุนไี ด้ทรง ผูม้ จี ติ กระด้าง ดุรา้ ยเหีย้ มโหด
มีฤทธิย์ ง่ิ กว่าพญามารผูเ้ ข้ามาต่อสูย้ ง่ิ นักจนตลอดรุง่
ด้วยวิธที ท่ี รงฝึกฝนเป็นอันดี คือ ขันติบารมี (คือ ความอดทน
อดกลัน้ ) ขอชัยมงคลทัง้ หลายจงมีแก่ขา้ พเจ้า
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนัน้
นาฬาคิรงิ คะชะวะรัง อะติมตั ตะภูตงั
ทาวัคคิจกั กะมะสะนีวะ สุทารุณนั ตัง
เมตตัมพุเสกะวิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
พระจอมมุนไี ด้ทรงชนะ พญาช้างชือ่ นาฬาคิรี เป็นช้างเมามันยิง่ นัก
ดุรา้ ยประดุจไฟป่าและร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้า
(ขององค์อนิ ทร์) ด้วยวิธรี ดลงด้วยน้ำ คือพระเมตตา
ขอชัยมงคลทัง้ หลายจงมีแก่ขา้ พเจ้า
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนัน้
* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลีย่ นคำว่า เต เป็น เม

๑๘

บทสวดมนต์
อุกขิตตะขัคคะมะติหตั ถะสุทารุณนั ตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลมิ าละวันตัง
อิทธีภสิ งั ขะตะมะโน ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
พระจอมมุนที รงบันดาลอิทธิฤทธิท์ างใจอันยอดเยีย่ ม
ชนะโจรชือ่ องคุลมี าล (ผูม้ พี วงมาลัยคือนิว้ มือมนุษย์)
แสนร้ายกาจมีฝมี อื ถือดาบวิง่ ไล่พระองค์ไปสิน้ ทาง ๓ โยชน์
ขอชัยมงคลทัง้ หลายจงมีแก่ขา้ พเจ้า
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนัน้
กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินยี า
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
พระจอมมุนไี ด้ทรงชนะคำกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา
ผูท้ ำอาการประหนึง่ ว่ามีครรภ์เพราะทำไม้มสี ณ
ั ฐานกลมผูกติดไว้
ให้เป็นประดุจมีทอ้ ง ด้วยวิธสี มาธิอนั งดงาม คือ ความสงบระงับ
พระหฤทัยในท่ามกลางฝูงชน ขอชัยมงคลทัง้ หลายจงมีแก่ขา้ พเจ้า
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนัน้
* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลีย่ นคำว่า เต เป็น เม

๑๙

บทสวดมนต์
สัจจัง วิหายะ มะติสจั จะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอนั ธะภูตงั
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
พระจอมมุนที รงรุง่ เรืองแล้วด้วยประทีปคือ ปัญญา
ได้ชนะสัจจกนิครนถ์ (นักบวชประเภทหนึง่ ในสมัยพุทธกาล)
ผูม้ อี ชั ฌาสัยในทีจ่ ะสละซึง่ ความสัตย์ มุง่ ยกถ้อยคำของตน
ให้สงู ล้ำดุจยกธง เป็นผูม้ ดื มนยิง่ นัก ด้วยเทศนาญาณวิธี
คือรูอ้ ชั ฌาสัยแล้วตรัสเทศนา ให้มองเห็นความจริง
ขอชัยมงคลทัง้ หลายจงมีแก่ขา้ พเจ้า
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนัน้
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพธุ งั มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
พระจอมมุนที รงโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระ
พุทธชิโนรสนิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญาราช
* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลีย่ นคำว่า เต เป็น เม

๒๐

บทสวดมนต์
ชือ่ นันโทปนันทะ ผูม้ คี วามหลงผิด มีฤทธิม์ าก
ด้วยวิธใี ห้ฤทธิท์ เ่ี หนือกว่าแก่พระเถระ
ขอชัยมงคลทัง้ หลายจงมีแก่ขา้ พเจ้า
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนัน้
ทุคคาหะทิฏฐิภชุ ะเคนะ สุทฏั ฐะหัตถัง
พรัหมัง ** วิสทุ ธิชตุ มิ ทิ ธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
พระจอมมุนไี ด้ทรงชนะพรหม ผูม้ นี ามว่าพกาพรหม ผูม้ ฤี ทธิ์
สำคัญตนว่าเป็นผูร้ งุ่ เรืองด้วยคุณอันบริสทุ ธิ์
มีความเห็นผิดประดุจถูกงูรดั มือไว้อย่างแน่นแฟ้นแล้ว
ด้วยวิธวี างยาอันพิเศษคือ เทศนาญาณ
ขอชัยมงคลทัง้ หลายจงมีแก่ขา้ พเจ้า
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนัน้

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลีย่ นคำว่า เต เป็น เม
** อ่านว่า พรัมมัง

๒๑

บทสวดมนต์
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวธิ านิ จุปทั ทะวานิ
โมกขัง สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
นรชนใดมีปญ
ั ญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี
ซึง่ พระพุทธชัยมงคล ๘ บทนีท้ กุ ๆ วัน
นรชนนัน้ จะพึงละเสียได้ซง่ึ อุปทั วันตรายทัง้ หลาย มีประการต่างๆ
เป็นเอนก และถึงซึง่ วิโมกข์ (คือ ความหลุดพ้น) อันเป็นบรมสุขแล
มะหาการุณโิ ก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินงั ปูเรตวา
ปาระมี สัพพา ปัตโตสัมโพธิมตุ ตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต * ชะยะมังคะลังฯ
ผูเ้ ป็นทีพ่ ง่ึ ของสัตว์ทง้ั หลาย ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณา
ยังบารมีทง้ั หลายทัง้ ปวงให้เต็มเพือ่ ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทง้ั หลาย
ได้บรรลุสมั โพธิญาณอันอุดมแล้ว ด้วยการกล่าวคำสัตย์น้ี
ขอชัยมงคลจงมีแก่ขา้ พเจ้า

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลีย่ นคำว่า เต เป็น เม

๒๒

บทสวดมนต์
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวฑ
ั ฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ***
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส
ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต
ปะโมทะติฯ สุนกั ขัตตัง สุมงั คะลัง สุปะภาตัง สุหฏุ ฐิตงั
สุขะโณ สุมหุ ตุ โต จะ สุยฏิ ฐัง พรัหมะ ****
จาริสุ ปะทักขิณงั กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณงั
ปะทักขิณงั มะโน กัมมัง ปะณิธเี ต
ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ
กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
ขอข้าพเจ้าจงมีชยั ชนะ เหมือนพระจอมมุนที รงชนะมาร
ทีโ่ คนโพธิพฤกษ์ ถึงความเป็นผูเ้ ลิศในสรรพพุทธาภิเษก
ทรงปราโมทย์อยูบ่ นอปราชิตบัลลังก์อนั สูง เป็นจอมมหาปฐพี
ทรงเพิม่ พูนความยินดี แก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนัน้ เทอญ
เวลาทีส่ ตั ว์ (หมายถึง สิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลาย เช่น มนุษย์และสรรพสัตว์)
ประพฤติชอบ ชือ่ ว่าฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุง่ ดี และขณะดี ครูด่ ี
*** ถ้าสวดให้ตนเอง เปลีย่ นคำว่า ตะวัง วิชะโย โหหิ
เป็น อะหัง วิชะโย โหมิ
**** อ่านว่า พรัมมะ

๒๓

บทสวดมนต์
บูชาดีแล้ว ในพรหมจารีบคุ คลทัง้ หลาย กายกรรมเป็นประทักษิณ
(หมายถึงการกระทำความดีดว้ ยความเคารพ
โดยใช้มอื ขวาหรือแขนด้านขวา หรือทีห่ ลายท่านเรียกว่า
“ส่วนเบือ้ งขวา” ซึง่ เป็นธรรมเนียมทีม่ มี าช้านานแล้ว)
วจีกรรมเป็นประทักษิณ มโนกรรมเป็นประทักษิณ
ความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณ
สัตว์ทง้ั หลายทำกรรมอันเป็นประทักษิณแล้ว
ย่อมได้ประโยชน์ทง้ั หลาย อันเป็นประทักษิณ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต * ฯ
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ขา้ พเจ้า
ขอเหล่าเทวดาทัง้ ปวงจงรักษาข้าพเจ้า
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ขอความสวัสดีทง้ั หลาย
จงมีแก่ขา้ พเจ้าทุกเมือ่ เทอญ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลีย่ นคำว่า เต เป็น เม

๒๔

บทสวดมนต์
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต * ฯ
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ขา้ พเจ้า
ขอเหล่าเทวดาทัง้ ปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม
ขอความสวัสดีทง้ั หลาย จงมีแก่ขา้ พเจ้าทุกเมือ่ เทอญ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต * ฯ
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ขา้ พเจ้า
ขอเหล่าเทวดาทัง้ ปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์
ขอความสวัสดีทง้ั หลาย จงมีแก่ขา้ พเจ้าทุกเมือ่ เทอญ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลีย่ นคำว่า เต เป็น เม

๒๕

บทสวดมนต์

อิตปิ โิ ส เท่าอายุ
อิตปิ โิ ส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
ให้สวดเกินอายุ ๑ จบ เช่นอายุ ๔๐ ปี ให้สวด ๔๑ จบ

๒๖

บทสวดมนต์
คำอธิษฐานอโหสิกรรม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดทีท่ ำแก่ผใู้ ดในชาติใดๆก็ตาม
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้แก่ขา้ พเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปอีกเลย
แม้แต่กรรมทีใ่ ครๆ ทำแก่ขา้ พเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทง้ั สิน้
ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน
เพือ่ จะได้ไม่มเี วรกรรมต่อไป
ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้
ขอให้ขา้ พเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน
ตลอดจนวงษาคณาญาติ และผูม้ อี ปุ การะคุณของข้าพเจ้า
มีความสุข ความเจริญ ปฏิบตั แิ ต่สง่ิ ทีด่ ี
และสิง่ ทีช่ อบด้วยเทอญ
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา
สัตว์ทง้ั หลายทีเ่ ป็นเพือ่ นทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้
อะเวรา โหนตุ
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มเี วรแก่กนั และกันเลย
๒๗

บทสวดมนต์
อัพะยาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มคี วามทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ทัง้ สิน้ เถิดฯ
บทแผ่สว่ นกุศล
อิทงั เม มาตาปิตนู งั โหตุ สุขติ า โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนีจ้ งสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข
อิทงั เม ญาตินงั โหตุ สุขติ า โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนีจ้ งสำเร็จแก่ญาติทง้ั หลายของข้าพเจ้า
ขอให้ญาติทง้ั หลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข
อิทงั เม คุรปู ชั ฌายาจริยานัง โหตุ สุขติ า โหนตุ
คุรปู ชั ฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนีจ้ งสำเร็จแก่ครูอปุ ชั ฌาอาจารย์ของข้าพเจ้า
ขอให้ครูอปุ ชั ฌาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุข
อิทงั สัพพะเทวานัง โหตุ สุขติ า โหนตุ สัพเพ เทวา

๒๘

บทสวดมนต์
ขอส่วนบุญนีจ้ งสำเร็จแก่เทวดาทัง้ หลายทัง้ ปวง
ขอให้เทวดาทัง้ หลายทัง้ ปวงจงมีความสุข
อิทงั สัพพะเปตานัง โหตุ สุขติ า โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนีจ้ งสำเร็จแก่เปรตทัง้ หลายทัง้ ปวง
ขอให้เปรตทัง้ หลายทัง้ ปวงจงมีความสุข
อิทงั สัพพะเวรีนงั โหตุ สุขติ า โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนีจ้ งสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทัง้ หลายทัง้ ปวง
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทัง้ หลายทัง้ ปวงจงมีความสุข
อิทงั สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขติ า โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนีจ้ งสำเร็จแก่สตั ว์ทง้ั หลายทัง้ ปวง
ขอให้สตั ว์ทง้ั หลายทัง้ ปวงจงมีความสุข
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
ข้าพเจ้าขออุทศิ บุญกุศล
จากการเจริญภาวนานีใ้ ห้แก่เจ้ากรรมนายเวรทัง้ หลายของข้าพเจ้า
ทีข่ า้ พเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตัง้ แต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบนั ชาติ
ท่านจะอยูภ่ พใดหรือภูมใิ ดก็ตาม
ขอให้ทา่ นได้รบั ผลบุญนีแ้ ล้วโปรดอโหสิกรรม
และอนุโมทนาบุญแก่ขา้ พเจ้าด้วยอำนาจบุญนีด้ ว้ ยเทอญ

๒๙

บทที่ ๒
ภาควิธปี ฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒

วิปัสสนากรรมฐาน
โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

วิปสั สนาฯ เป็นเรือ่ งของการศึกษาชีวติ เพือ่ จะปลดเปลือ้ ง
ความทุกข์นานาประการออกเสียจากชีวิต เป็นเรื่องของการ
ค้นหาความจริงว่า ชีวิตมันคืออะไรกันแน่ ปกติเราปล่อยให้
ชีวิตดำเนินไปตามความเคยชินของมัน ปีแล้วปีเล่า มันมีแต่
ความมืดบอด
วิปัสสนาฯ เป็นเรื่องของการตีปัญหาซับซ้อนของชีวิต
เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงของชีวิตตามที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงกระทำมา
๓๒

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
วิปสั สนาฯเป็นการเริม่ ต้นในการปลดเปลือ้ งตัวเราให้พน้ จาก
ความเป็นทาสของความเคยชิน ในตัวเรานั้นเรามีของดีที่
มีคณ
ุ ค่าอยูแ่ ล้ว คือ สติสมั ปชัญญะ แต่เรานำออกมาใช้นอ้ ยนัก
ทัง้ ทีเ่ ป็นของมีคณ
ุ ค่าแก่ ชีวติ หาประมาณมิได้
วิปัสสนาฯเป็นการระดมเอาสติทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเรา
เอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
วิปสั สนาฯ คือการอัญเชิญ สติทถ่ ี กู ทอดทิง้ ขึน้ มานัง่ บัลลังก์ของชีวติ
เมือ่ สติขน้ึ มานัง่ สูบ่ ลั ลังก์แล้ว จิตก็จะคลานเข้ามาหมอบ ถวายบังคม
อยูเ่ บือ้ งหน้าสติ สติจะควบคุมจิตมิให้แส่ออกไปคบหาอารมณ์ตา่ งๆ
ภายนอก ในทีส่ ดุ จิตก็จะค่อยคุน้ เคยกับการสงบอยูก่ บั อารมณ์เดียว
เมื่อจิตสงบตั้งมั่นดีแล้วการรู้ตามความจริงก็เป็นผลตามมา
เมื่อนั้นแหละ เราก็จะทราบได้ว่าความทุกข์มันมาจากไหน
เราจะสกัดกัน้ มันได้อย่างไร นัน่ แหละผลงานของสติ ล่ะ
ภายหลังจากได้ทุ่มเทสติสัมปชัญญะลงไปอย่างเต็มที่แล้ว
จิตใจของผู้ปฏิบัติก็จะได้สัมผัสกับสัจจะแห่งสภาวะธรรมต่างๆ
อันผู้ปฏิบัติไม่เคยเห็นอย่างซึ้งใจมาก่อน ผลงานอันมีค่าล้ำเลิศ
ของสติสัมปชัญญะจะทำให้เราเห็นอย่างแจ้งชัดว่าความทุกข์ร้อน
นานาประการนัน้ มันไหลเข้ามาสูช่ วี ติ ของเราทางช่องทวาร ๖ ช่อง
ทวาร นัน่ เป็นทีต่ อ่ และบ่อเกิดสิง่ เหล่านีค้ อื ขันธ์ ๕ จิต กิเลส
๓๓

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
ช่องทวาร ๖ นี้ ทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่า อายตนะ อายตนะ
มีภายใน ๖ ภายนอก ๖ ดังนี้ อายตนะภายในมี ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ อายตนะภายนอกมี รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ (กายถูกต้อง
สัมผัส) ธรรมารมณ์ (อารมณ์ทเ่ี กิดจากใจ) รวม ๑๒ อย่างนี้ มีหน้าที่
ต่อกันแบบ คูๆ่ คือ ตาคูก่ บั รูป หูคกู่ บั เสียง จมูกคูก่ บั กลิน่ ลิน้ คูก่ บั รส
กายคูก่ บั การสัมผัสถูกต้อง ใจคูก่ บั อารมณ์ทเ่ี กิดจากใจ เมือ่ อายตนะคูใ่ ด
คูห่ นึง่ ต่อถึงกันเข้า จิตก็จะเกิดขึน้ ณ ทีน่ น้ ั เองและจะดับไป ณ ทีน่ น้ ั ทันที
จึงเห็นได้วา่ จิตไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน การทีเ่ ราเห็นว่าจิตเป็นตัวตนนัน้ ก็เพราะ
ว่าการเกิดดับของจิตรวดเร็วมาก การเกิดดับของจิตเป็นสันตติคือ
เกิดดับต่อเนือ่ งไม่ขาดสาย เราจึงไม่มที างทราบได้ถงึ ความไม่มตี วั ตน
ของจิต ต่อเมือ่ เราทำการกำหนด รูป นาม เป็นอารมณ์ตามระบบ
วิปสั สนากรรมฐาน ทำการสำรวมสติสมั ปชัญญะอย่างมัน่ คง จนจิต
ตัง้ มัน่ ดีแล้ว เราจึงจะรูเ้ ห็นการเกิด ดับของจิต รวมทัง้ สภาวะธรรมต่างๆ
ตามความเป็นจริง
จิตเกิดทางอายตนะต่างๆ นัน้ มันเป็นการทำงานร่วมกันของขันธ์ ๕
เช่น ตากระทบรูป เจตสิกต่างๆ ก็เกิดตามมาพร้อมกันคือ เวทนา เสวย
อารมณ์ สุข ทุกข์ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ สัญญา จำได้วา่ รูปอะไร สังขาร ทำหน้าที่
ปรุงแต่ง วิญญาณ รูว้ า่ รูปนี้ ดี ไม่ดี หรือเฉยๆ ขาดสติกำหนดเป็นโมหะ
อันนี้เองจะบันดาลให้อกุศลกรรมต่างๆ เกิดติดตามมา อันความ
ประพฤติชว่ั ร้ายต่างๆ ก็จะเกิด ณ ตรงนีเ้ อง

๓๔

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน โดยเอาสติเข้าไปตัง้ กำกับจิตตามช่อง
ทวารทัง้ ๖ เมือ่ ปฏิบตั ไิ ด้ผลแก่กล้าแล้ว ก็จะเข้าตัดต่ออายตนะทัง้ ๖ คูน่ น้ ั
ไม่ให้ตดิ ต่อกันได้ โดยจะเห็นตามความเป็นจริงว่า เมือ่ ตากระทบรูปก็จะ
เห็นว่า สักแต่วา่ เป็นแค่รปู ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน บุคคลเราเขาไม่ทำให้ความ
รูส้ กึ นึกคิดปรุงแต่งให้เกิดความพอใจหรือไม่ พอใจเกิดขึน้ รูปก็จะดับลง
อยู่ ณ ตรงนัน้ เอง ไม่ให้ไหลเข้ามาสูภ่ ายในจิตใจได้ อกุศลกรรมทัง้ หลาย
ก็จะไม่ตามเข้ามา
สติทเ่ี กิดขึน้ ขณะปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานนัน้ นอกจากจะคอย
สกัดกัน้ กิเลสไม่ให้เข้ามาทางอายตนะแล้ว ยังเพ่งเล็งอยูท่ ร่ี ปู กับนาม
เมือ่ เพ่งอยูก่ จ็ ะเห็นความเกิดดับของรูปนาม นัน้ จักนำไปสูก่ ารเห็น
พระไตรลักษณ์ คือ ความไม่เทีย่ ง ความเป็นทุกข์ ความไม่มตี วั ตนของ
สังขารหรืออัตภาพอย่างแจ่มแจ้ง
ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานนัน้ จะมีผลน้อยมากเพียงใด อยูท่ ่ี
หลักใหญ่ ๓ ประการ ๑. อาตาปี ทำความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน
๒. สติมา มีสติ ๓. สัมปชาโน มีสมั ปชัญญะอยูก่ บั รูปนามตลอดเวลา
เป็นหลักสำคัญ นอกจากนัน้ ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งมีศรัทธา ความเชือ่ ว่าการ
ปฏิบตั เิ ช่นนีม้ ผี ลจริง ความมีศรัทธาความเชือ่ ว่า การ ปฏิบตั เิ ช่นนีม้ ี ผลจริง
ความมีศรัทธานี้เปรียบประดุจเมล็ดพืชที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะ
งอกงามได้ทันทีที่นำไปปลูก ความเพียร ประดุจน้ำที่พรมลงไปที่
เมล็ดพืชนัน้ เมือ่ เมล็ดพืชให้นำ้ พรมลงไป ก็จะงอกงามสมบูรณ์ขน้ึ ทันที

๓๕

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
เพราะฉะนัน้ ผูป้ ฏิบตั จิ ะได้ผลมากน้อยเพียงใดย่อมขึน้ อยูก่ บั สิง่ เหล่านี้
ด้วย ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องเปรียบเทียบดู จิตใจของเราในระหว่าง ๒ วาระ ว่า
ก่อนทีย่ งั ไม่ปฏิบตั แิ ละหลังการปฏิบตั แิ ล้ว วิเคราะห์ตวั เองว่า มีความ
แตกต่างกันประการใด
หมายเหตุ เรือ่ งของวิปสั สนากรรมฐานทีเ่ ขียนขึน้ ดังต่อไปนี้ จะยึดถือ เป็นตำรา
ไม่ได้ ผูเ้ ขียนเขียนขึน้ เป็นแนวปฏิบตั เิ ท่านัน้ โดยพยายามเขียน ให้งา่ ยแก่การ
ศึกษาและปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะกระทำได้เท่านัน้ เอง

ธุระในพระศาสนามี ๒ อย่างคือ
๑. คันถธุระ
๒. วิปสั สนาธุระ
คันถธุระ ได้แก่การศึกษาเล่าเรียนให้รเู้ รือ่ งพระศาสนา และ
หลักศีลธรรม
วิปสั สนาธุระ ได้แก่ ธุระหรืองานอย่างสูงในพระศาสนา ซึง่ เป็น
งานทีจ่ ะช่วยให้ผนู้ บั ถือพระพุทธศาสนาได้รจู้ กั ดับทุกข์ หรือเปลือ้ งทุกข์
ออกจากตน มากน้อยตามควรแก่การปฏิบตั ิ ทางนีท้ างเดียวเท่านัน้
จะทำให้คนพ้นทุกข์ ตัง้ แต่ทกุ ข์เล็กจนถึงทุกข์ใหญ่ เช่น การเกิด แก่ เจ็บ
ตาย และ เป็นทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูใ่ นศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านัน้

๓๖

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
วิปสั สนาธุระ คือส่วนมากเราเรียกกันว่า วิปสั สนากรรมฐานนัน่ เอง
เมือ่ กล่าวถึงกรรมฐาน ขอให้ผปู้ ฏิบตั แิ ยกกรรมฐานออกเป็น ๒ ประเภท
เสียก่อน การปฏิบตั จิ งึ จะไม่ปะปนกัน
กรรมฐานมี ๒ ประเภท คือ
๑. สมถกรรมฐาน กรรมฐานชนิดนี้เป็นอุบายให้ใจสงบคือ
ใจทีอ่ บรมในทางสมถะแล้วจะเกิดนิง่ และเกาะอยูก่ บั อารมณ์หนึง่ เพียง
อย่างเดียว อารมณ์ของสมถกรรมฐานนัน้ แบ่งออกเป็น ๔๐ กอง คือ กสิณ
๑๐ อสุภ ๑๐ อนุสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกลู สัญญา ๑
จตุธาตวัฏฐาน ๑ และ อรูปธรรม ๔
๒. วิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายให้เรืองปัญญา คือ
เกิดปัญญาเห็นแจ้งหมายความว่า เห็นปัจจุบัน เห็นรูปนาม
เห็นพระไตรลักษณ์ และเห็น มรรค ผล นิพพาน การเรียนรูว้ ปิ สั สนา
กรรมฐานนัน้ เรียนได้ ๒ อย่างคือ ๑. เรียนอันดับ ๒. เรียนสันโดษ
การเรียนอันดับ คือ การเรียนให้รจู้ กั ขันธ์ ๕ ว่าได้แก่อะไรบ้าง ย่อให้สน้ั
ในทางปฏิบตั ิ เหลือเท่าใด ได้แก่อะไร เกิดทีไ่ หน เกิดเมือ่ ไร เมือ่ เกิด
ขึน้ แล้ว อะไรจะเกิดตามมาอีก จะกำหนดตรงไหนจึงจะถูกขันธ์ ๕ เมือ่
กำหนดถูก แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง เป็นต้น นอกจากนีก้ ต็ อ้ ง
เรียนให้รเู้ รือ่ งใน อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ โดยละเอียดเสียก่อน เรียกว่า เรียนภาค
ปริยตั วิ ปิ สั สนาภูมนิ น่ั เอง แล้วจึงจะลงมือปฏิบตั ไิ ด้
๓๗

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
หลักใหญ่ในการปฏิบตั วิ ปิ สั สนาฯ มีหลักอยู่ ๓ ประการ คือ
๑. อาตาปี ทำความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน
๒. สติมา มีสติ คือระลึกอยูเ่ สมอว่าขณะนีเ้ ราทำอะไร
๓. สัมปชาโน มีสมั ปชัญญะ คือขณะนีท้ ำอะไรอยูน่ น้ั ต้องรูต้ วั
อยูต่ ลอดเวลา

การเดินจงกรม

วิธปี ฏิบตั ิ
ก่อนเดินให้ยกมือไขว้หลัง มือขวาจับข้อมือซ้าย วางไว้ตรง
กระเบนเหน็บ ยืนตัวตรง เงยหน้า หลับตา ให้ทำความรูส้ กึ โดย จิต สติ
รูอ้ ยูต่ ง้ั แต่กลางกระหม่อมแล้วกำหนด “ยืน...หนอ...” ช้าๆ ๕ ครัง้

๓๘

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
ขณะนัน้ ให้สติอยูท่ ร่ี า่ งกายอย่าให้ออกไปนอกกาย เสร็จแล้ว ลืมตาขึน้
ก้มหน้า ทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ ๔ ศอก สติ จับอยูท่ เ่ี ท้า
การเดิน กำหนดว่า ขวา ย่าง หนอ กำหนดในใจ คำว่า “ขวา...”
ต้องยกส้นเท้าขวาขึน้ จากพืน้ ประมาณ ๒ นิว้ เท้ากับใจนึกต้องให้
พร้อม คำว่า “ย่าง...” ก้าวเท้าขวาไปข้าง หน้าให้ชา้ ทีส่ ดุ เท้ายังไม่เหยียบ
พืน้ คำว่า “หนอ...” เท้าเหยียบ พืน้ เต็มฝ่าเท้า อย่าให้สน้ เท้าหลังเปิด
เวลายกเท้าซ้ายก็เหมือนกัน กำหนดคำว่า “ซ้าย...ย่าง...หนอ...” คงปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับ ขวา ย่าง หนอ ระยะก้าวในการเดินห่างกันประมาณ ๑ คืบ
เป็นอย่างมากเพือ่ การทรงตัวขณะก้าวจะได้ดขี น้ึ เมือ่ เดิน สุดสถานที่
ใช้เดินแล้ว พยายามใช้เท้าขวาเป็นหลักคือ ขวา ย่าง หนอ แล้วตามด้วย
เท้าซ้าย ย่าง หนอ จะประกบกันพอดี แล้วกำหนดว่า “หยุดหนอ...”
จากนัน้ เงยหน้า หลับตากำหนด “ยืน...หนอ...” ช้าๆ อีก ๕ ครัง้ เหมือนกับที่
ได้อธิบายมาแล้ว ลืมตา ก้มหน้า ท่ากลับ การกลับกำหนดว่า “กลับ...หนอ...”
๔ ครัง้ คำว่ากลับหนอครัง้ ทีห่ นึง่ ยกปลายเท้าขวา ใช้สน้ เท้าขวาหมุนตัว
ไปทางขวา ๔๕ องศา ครัง้ ที่ ๒ ลากเท้าซ้ายมาติดกับเท้าขวา ครัง้ ที่ ๓
ทำเหมือนครัง้ ที่ ๑ ครัง้ ที่ ๔ ทำเหมือนครัง้ ที่ ๒ ขณะนีจ้ ะอยูใ่ นท่า
กลับหลัง แล้วต่อไปกำหนด “ยืน... หนอ...” ช้าๆ อีก ๕ ครัง้ ลืมตา
ก้มหน้า แล้วกำหนดเดินต่อไป กระทำเช่นนีจ้ นหมดเวลาทีต่ อ้ งการ

๓๙

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒

การนัง่

วิธปี ฏิบตั ิ
กระทำต่อจากการเดินจงกรม อย่าให้ขาดตอนลงเมือ่ เดินจงกรม
ถึงทีจ่ ะนัง่ ให้กำหนด “ยืน...หนอ...” อีก ๕ ครัง้ ตามที่ กระทำมาแล้ว
เสียก่อน แล้วกำหนดปล่อยมือลงข้างตัวว่า “ปล่อย มือหนอ...ๆ ๆ ๆ ๆ”
ช้า ๆ จนกว่าจะลงสุดเวลานัง่ ค่อยๆ ย่อตัวลง พร้อมกับกำหนดตามการ
การที่ทำไปจริงๆ เช่น “ย่อตัวหนอ...ๆ ๆ ๆ”, “เท้าพื้นหนอ...ๆ ๆ”,
“คุกเข่าหนอ...ๆ ๆ”, “นัง่ หนอ...ๆ ๆ” เป็นต้น

๔๐

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒

วิธนี ง่ั ให้นง่ั ขัดสมาธิ คือ ขาขวาทับ
ขาซ้าย นัง่ ตัวตรง หลับตา เอาสติมา
จับอยู่ที่สะดือที่ท้องพองยุบ เวลา
หายใจเข้ า ท้ อ งพอง กำหนดว่ า
พอง หนอ ใจนึกกับท้องทีพ่ องต้องให้
ทันกัน อย่าให้กอ่ นหรือหลังกัน หายใจ
ออกท้องยุบ กำหนดว่า ยุบ หนอ ใจ
นึกกับท้องที่ยุบต้องทันกัน อย่าให้
ก่อนหรือหลังกัน ข้อสำคัญให้สติจบั
อยูท่ ่ี พอง ยุบ เท่านัน้ อย่าดูลมทีจ่ มูก อย่าตะเบ็งท้องให้มคี วามรูส้ กึ
ตามความเป็นจริงว่าท้องพองไปข้างหน้า ท้องยุบมาทางหลัง อย่า
ให้เห็นเป็นไปว่า ท้องพองขึน้ ข้างบน ท้องยุบลงข้างล่าง ให้กำหนด
เช่นนี้ ตลอดไป จนกว่าจะถึงเวลาทีก่ ำหนด

๔๑

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
ในขณะทีน่ ง่ ั หรือเดินจงกรมอยูน่ น้ ั ถ้ามีเวทนาความเจ็บ ปวด เมือ่ ย คัน ๆ
เกิดขึน้ ให้หยุดเดิน หรือหยุดกำหนด พองยุบ
ให้เอาสติไปตัง้ ไว้ทเ่ี วทนาเกิด และกำหนดไป
ตามความเป็นจริงว่า “ปวดหนอ... ๆๆ”,
“เจ็บหนอ...ๆ ๆ”, “ คันหนอ...ๆ ๆ” เป็นต้น
ให้ กำหนดไป เรือ่ ย ๆ จนกว่าเวทนาจะหายไป
เมือ่ เวทนา หายไปแล้ว ก็ให้ กำหนดนัง่ หรือ
เดินต่อไป
จิต เวลานั่งอยู่หรือเดินอยู่ ถ้าจิต
คิดถึงบ้าน คิดถึงทรัพย์สนิ หรือคิดฟุง้ ซ่าน
ต่าง ๆ นา ๆ ก็ให้เอาสติปักลงที่ลิ้นปี่
พร้อมกับกำหนดว่า “คิดหนอ... ๆ ๆ ๆ” ไปเรือ่ ย ๆ
จนกว่าจิตจะหยุดคิด แม้ดใี จ เสียใจ หรือโกรธ ก็กำหนดเช่นเดียวกัน
ว่า“ดีใจหนอ... ๆ ๆ ๆ”,“เสียใจหนอ...ๆ ๆ ๆ” , “โกรธหนอ...ๆ ๆ ๆ” เป็นต้น

๔๒

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒

การนอน
วิธปี ฏิบตั ิ
เวลานอน เวลานอนค่อยๆ เอนตัวนอนพร้อมกับกำหนด ตามไป ว่า
“นอนหนอ... ๆ ๆ ๆ” จนกว่าจะนอนเรียบร้อย ขณะนัน้ ให้ เอาสติจบั อยูก่ บั
อาการเคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อนอนเรียบร้อย แล้วให้เอาสติ
มาจับทีท่ อ้ ง แล้วกำหนดว่า “พองหนอ...ยุบหนอ...” ต่อไปเรือ่ ยๆ ให้คอย
สังเกตให้ดวี า่ จะหลับไป ตอนพอง หรือตอนยุบ
อิรยิ าบถต่างๆ การเดินไปในทีต่ า่ งๆ การเข้าห้องน้ำ การเข้าห้องส้วม
การรับประทานอาหาร และการกระทำกิจการงาน ทัง้ ปวง ผูป้ ฏิบตั ิ
ต้องมีสติกำหนดอยูท่ กุ ขณะในอาการเหล่านี้ ตามความเป็นจริง คือ มีสติ
สัมปชัญญะ เป็นปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา

๔๓

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
สรุปการกำหนดต่าง ๆ พอสังเขป ดังนี้
๑. ตาเห็นรูป จะหลับตาหรือลืมตาก็แล้วแต่ ให้ตง้ั สติไว้ทต่ี า
กำหนดว่า เห็นหนอ ๆ ๆ ๆ ไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าจะรูส้ กึ ว่าเห็นก็สกั แต่วา่ เห็น
ละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ ถ้าหลับตาอยู่ ก็กำหนด
ไปจนกว่าภาพนัน้ จะหายไป
๒. หูได้ยนิ เสียง ให้ตง้ั สติไว้ทห่ี ู กำหนดว่า เสียงหนอ ๆ ๆ ๆ
ไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าจะรูส้ กึ ว่าเสียง ก็สกั แต่วา่ เสียง ละความพอใจและความ
ไม่พอใจออกเสียได้
๓. จมูกได้กลิน่ ตัง้ สติไว้ทจ่ี มูก กำหนดว่า กลิน่ หนอ ๆ ๆ ๆ
ไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าจะรูส้ กึ ว่ากลิน่ ก็สกั แต่วา่ กลิน่ ละความพอใจและ
ความไม่พอใจออกเสียได้
๔. ลิน้ ได้รส ตัง้ สติไว้ทล่ี น้ิ กำหนดว่า รสหนอ ๆ ๆ ๆ ไปเรือ่ ย ๆ
จนกว่าจะรูส้ กึ ว่ารส ก็สกั แต่วา่ รส ละความพอใจและความไม่พอใจ
ออกเสียได้
๕. การถูกต้องสัมผัส ตั้งสติไว้ตรงที่สัมผัส กำหนดตาม
ความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้

๔๔

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
๖. ใจนึกคิดอารมณ์ ตัง้ สติไว้ทล่ี น้ิ ปี่ กำหนดว่า คิดหนอ ๆ ๆ ๆ
ไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าความนึกคิดจะหายไป
๗. อาการบางอย่างเกิดขึ้น กำหนดไม่ทัน หรือกำหนด
ไม่ถกู ว่าจะกำหนดอย่างไร ตัง้ สติไว้ทล่ี น้ิ ปี่ กำหนดว่า รูห้ นอ ๆ ๆ ๆ
ไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าอาการนัน้ จะหายไป
กำหนดจิต และตัง้ สติไว้เช่นนี้ เพราะเหตุวา่ จิตของเราอยูใ่ ต้บงั คับ
ของความโลภ ความโกรธ ความหลง เช่น ตาเห็นรูป ชอบใจ เป็นโลภะ
ไม่ชอบใจ เป็นโทสะ ขาดสติไม่ได้กำหนด เป็น โมหะ หูได้ยนิ เสียง จมูก
ได้กลิน่ ลิน้ ได้รส กายถูกต้องสัมผัส ก็เช่น เดียวกัน

สติปฏั ฐาน ๔
สติปฏั ฐาน ๔
มักจะมีคำถามอยูเ่ สมอว่า เราจะปฏิบตั ธิ รรมในแนวไหน หรือ
สำนักใด จึงจะเป็นการถูกต้องและได้ผล คำถามเช่นนี้ เป็นคำถามที่
ถูกต้องและไม่ควรถูกตำหนิวา่ ชอบเลือกนัน่ เลือกนี่ ทีถ่ ามก็เพือ่ ระวังไว้
ไม่ให้เดินทางผิด ทางปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง คือ ปฏิบตั ติ ามสติปฏั ฐาน ๔

๔๕

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
สติปฏั ฐาน ๔ แปลให้เข้าใจง่ายๆ ก็คอื ฐานทีต่ ง้ั ของสติ หรือ
เหตุปจั จัยสำหรับปลูกสติให้เกิดขึน้ ในฐานทัง้ ๔
๑. กายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน คือ การพิจารณากาย จำแนก
โดยละเอียดมี ๑๔ อย่างคือ
๑. อัสสาสะปัสสาสะ คือ ลมหายใจเข้าออก
๒. อิรยิ าบถ ๔ คือ ยืน เดิน นัง่ นอน
๓. อิรยิ าบถย่อย การก้าวไปข้างหน้า ถอยไปทางหลัง คูข้ า
เหยียดขาออก งอแขนเข้า เหยียดแขนออก การถ่ายหนัก
ถ่ายเบา การกิน การดืม่ การเคีย้ ว ฯลฯ คือ การเคลือ่ นไหว
ร่างกายต่าง ๆ
๔. ความเป็นปฏิกลู ของร่างกาย (อาการ ๓๒)
๕. การกำหนดร่างกายเป็นธาตุ ๔
๖. ป่าช้า ๙
๒. เวทนานุปสั สนาสติปฏั ฐาน คือ การเจริญสติ เอาเวทนา
เป็นทีต่ ง้ ั เวทนาแปลว่า การเสวยอารมณ์ มี ๓ อย่างคือ
๑. สุขเวทนา
๒. ทุกขเวทนา
๓. อุเบกขาเวทนา
เมือ่ เวทนาเกิดขึน้ ก็ให้มสี ติสมั ปชัญญะกำหนดไปตามความเป็น
๔๖

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๒
จริงว่า เวทนานีเ้ มือ่ เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ ดับไป ไม่เทีย่ งแท้ แน่นอน เวทนาก็สกั
แต่วา่ เวทนา ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัวตนเราเขา ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ตัณหาก็จะ
ไม่เกิดขึน้ และปล่อยวางเสียได้ เวทนานีเ้ มือ่ เจริญให้มากๆเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์แล้ว อาจทำให้ ทุกขเวทนา ลดน้อยลง หรือไม่มอี าการเลยก็
เป็นได้ อย่างที่เรียกกันว่า สามารถแยก รูปนาม ออกจากกันได้
(เวทนาอย่างละเอียดมี ๙ อย่าง)
๓. จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน ได้แก่ การปลูกสติ
โดยเอาจิตเป็นอารมณ์ หรือเป็นฐานทีต่ ง้ั จิตนีม้ ี ๑๖
จิตมีราคะ จิตปราศจากราคะ
จิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะ
จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะ
จิตหดหู่ จิตฟุง้ ซ่าน
จิตยิง่ ใหญ่ (มหัคคตจิต) จิตไม่ยง่ิ ใหญ่ (อมหัคคตจิต)
จิตยิง่ (สอุตตรจิต) จิตไม่ยง่ิ (อนุตตรจิต)
จิตตัง้ มัน่ จิตไม่ตง้ั มัน่
จิตหลุดพ้น จิตไม่หลุดพ้น
วิปสั สนา ให้มสี ติพจิ ารณากำหนดให้เห็นว่า จิตนีเ้ มือ่ เกิดขึน้
ตัง้ อยู่ ดับไป ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ละความพอใจและความไม่พอใจออก
เสียได้

๔๗
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๒
๔. ธัมมานุปสั สนาสติปฏั ฐาน คือ มีสติพจิ ารณาธรรม ทัง้
หลายทัง้ ปวง
๔.๑ นิวรณ์ คือ รูช้ ดั ในขณะนัน้ ว่า นิวรณ์ ๕ แต่ละอย่างมีอยู่
ในใจหรือไม่ ทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ ได้อย่างไร ทีเ่ กิดขึน้ แล้วจะละเสียได้
อย่างไร ที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปอย่างไร ให้รู้ชัดตามความ
เป็นจริงทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้
๔.๒ ขันธ์ ๕ คือ กำหนดรูว้ า่ ขันธ์ ๕ แต่ละอย่างคืออะไร เกิดขึน้
ได้อย่างไร ดับไปได้อย่างไร
๔.๓ อายตนะ คือ รูช้ ดั ในอายตนะภายในภายนอกแต่ละอย่าง
รูช้ ดั ในสังโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ เพราะอาศัยอายตนะนัน้ ๆ รูช้ ดั ว่าสังโยชน์
ทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ ได้อย่างไร ทีเ่ กิดขึน้ แล้วละเสียได้อย่างไร
๔.๔ โพชฌงค์ คือ รูช้ ดั ในขณะนัน้ ว่า โพชฌงค์ ๗ แต่ละอย่างมี
อยูใ่ นใจตนหรือไม่ ทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ ได้อย่างไร ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว เจริญเต็ม
บริบรู ณ์ได้อย่างไร
สรุป ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน นี้คือ จิต ที่คิดเป็น กุศล อกุศล
และอัพยากฤตเท่านัน้
ผูป้ ฏิบตั สิ ติปฏั ฐาน ๔ ต้องทำความเข้าใจอารมณ์ ๔ ประการ
ให้ถกู ต้องคือ

๔๘
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๒
๑. กาย ทัว่ ร่างกายนีไ้ ม่มอี ะไรสวยงามแม้แต่สว่ นเดียว ควรละความ
พอใจและความไม่พอใจออกเสียได้
๒. เวทนา สุข ทุกข์ และไม่สขุ ไม่ทกุ ข์นน้ั แท้จริงแล้วมีแต่ทกุ ข์ แม้เป็น
สุขก็เพียงปิดบังความทุกข์ไว้
๓. จิต คือ ความนึกคิด เป็นสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงแปรผัน ไม่เทีย่ ง ไม่คงทน
๔. ธรรม คือ อารมณ์ทเ่ี กิดกับจิต อาศัยเหตุปจั จัยเกิดขึน้ เมือ่ เหตุปจั จัย
ดับไป อารมณ์นน้ั ก็ดบั ไปด้วย ไม่มสี ง่ิ เป็นอัตตาใดๆ เลย

อานิสงส์ในการเดินจงกรม
๑. อดทนต่อการเดินทางไกล
๒. อดทนต่อความเพียร
๓. มีอาพาธน้อย
๔. ย่อยอาหารได้ดี
๕. สมาธิทไ่ี ด้ขณะเดินตัง้ อยูไ่ ด้นาน (ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย
เล่ม ๓๒)

๔๙

บทที่ ๓
ภาคฝึกอบรมวิปสั สนากรรมฐาน

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๓

โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต

โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต
เฉลิมพระเกียร์ติ ๗๒ พรรษามหาราชินี รุน่ ที่ ๕
วันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘
ทีม่ าของโครงการ
เมือ่ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา มีนกั เรียนมากถึง ๒,๕๐๐ กว่าคน เป็นธรรมดาทีค่ งจะต้อง
๕๒
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๓
ประสบกับปัญหาบ้างในการปกครองนักเรียน ซึง่ ครูรำเพยหลังจากทีเ่ คย
เข้ารับการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานกับพระอาจารย์ทองสุข มีความคิด
เห็นทีจ่ ะทดลองนำนักเรียนเข้ารับการอบรม และรับคำสัง่ สอนศีลธรรม
และจริยธรรมจากพระสงฆ์ เพือ่ ขัดเกลาพฤติกรรม ให้มคี วามนอบน้อม
และตัง้ ใจเรียนมากขึน้ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ทางฝ่ายกิจการนักเรียน
จึงมีโครงการพานักเรียนเข้ารับการอบรม จากนัน้ ก็จดั ไปอีกครัง้ ในช่วง
ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๔๗ รวมเป็น ๓ รุน่ ในปี ๒๕๔๗ แล้วก็ได้ผลดี
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๔๘ ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายให้นกั เรียน
ในระดับชัน้ ม.๔ เข้าอบรมทุกคน แต่ทางวัดถ้ำพระผางามไม่สามารถ
รับได้ทง้ั หมด จึงจัดเป็น ๓ รุน่ รุน่ ละประมาณ ๑๕๐-๑๖๐ คน โดยการ
นำของผูอ้ ำนวยการประพันธ์ ศรีสว่าง และหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้มโี ครงการสนับสนุนให้นกั เรียน ได้
เข้าปฏิบตั ธิ รรมเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้การนำของผูบ้ ริหาร
ทุกฝ่าย และชุมชนซึง่ ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
ทางทีมงานโชคดีทม่ี โี อกาสไปพบเห็น และทราบว่าโรงเรียนมี
การจัดนำนักเรียนมาอบรมปฏิบตั ปิ ลี ะหลายครัง้ ต่อเนือ่ งกันโดยตลอด
เราจึงเห็นว่า โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม น่าจะเป็นโรงเรียนตัวอย่าง
ทีส่ ามารถถือเป็นแบบอย่างได้ดี เพราะให้ความสำคัญกับการอบรม
จริยธรรมและศีลธรรมให้แก่นกั เรียนทีจ่ ะเป็นกำลังสำคัญของชาติตอ่ ไป
จึงได้เก็บภาพและบทสัมภาษณ์นำมาเล่าสูเ่ นือ้ หาหนังสือเล่มนี้
๕๓
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๓

ขอเชิญชวนนะคะ ทัง้ ครูทง้ั นักเรียนแล้วก็ทกุ ๆคน
แล้วยิง่ ถ้าเป็นครูควรต้องเข้ามาสัมผัสก่อนนะ
เมือ่ เราเข้าใจเนีย่ เวลาพาเด็กมาปฏิบตั ิ
มันก็เหนือ่ ยทุกครัง้ แต่ถามว่าเหนือ่ ยแล้วได้อะไร
ถ้าเราเข้าใจว่าผลมันมีมากมาย
ความเหนือ่ ยก็หายแล้วก็มกี ำลังใจ
ดังนัน้ เหนือ่ ยก็ไม่กลัว

“

”

๕๔
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๓

“

ก็ เข้าครัง้ แรกนะคะ
รูส้ กึ .. ก็สงสัยตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเข้ามาทำไม
เรามาทำอะไรทำนองนีค้ ะ่ แต่พอเข้าไป
ก็รวู้ า่ มันปวดมันเมือ่ ย ก็พยายามต่อไป
เพือ่ นทนได้ เราก็ตอ้ งทนได้
แล้วก็รวู้ า่ มันเกิดผลดีหลายๆด้านเลยค่ะ
เป็นคนใจร้อนก็เป็นคนใจเย็นไปเลยค่ะ
จากทีเ่ คยเสียงดังอะไรประมาณนัน้
แต่กก็ ลายเป็นคนมีเหตุผลค่ะ

”

๕๕
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๓

สัมภาษณ์ครูโรงเรียนเชียงคำ วิทยาคม
ผูส้ มั ภาษณ์ : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สภุ าวดี เลิศวรรณเอก
ผูถ้ อดเทป : คุณสมพล อัศวกำธร

คุณครูอนิรุทธิ์ ศุภการกำจร
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

คุณครูจรัส เมืองมูล
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คุณครูรำเพย ดำแดงดี
ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

๕๖
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๓
ผูส้ มั ภาษณ์ :
สวัสดีค่ะ ต้องขออนุญาตให้คุณครูแนะนำตัวก่อนว่ามาจากที่ไหน
แล้วก็รจู้ กั ทีน่ ่ี สถานปฏิบตั ธิ รรมวัดถ้ำพระผางามได้อย่างไร มีเหตุผล
อย่างไรทีน่ ำนักเรียนมาทีน่ ค่ี ะ
ครูรำเพย :
ก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะ ชือ่ คุณครูรำเพย ดำแดงดี เมือ่ ก่อนสอนอยูท่ ่ี
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเชียงราย แต่ปจั จุบนั ย้าย
ไปโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาได้หนึง่ ปีแล้ว
เหตุผลทีไ่ ด้รจู้ กั กับสถานทีป่ ฏิบตั ิ ก็คอื เมือ่ ประมาณ ปี ๒๕๓๔ ได้มี
โอกาสไปปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั อัมพวัน จังหวัดสิงห์บรุ ี ๗ วัน ความคิดอะไรก็
เปลีย่ นแปลงรูส้ กึ ว่าตัวเองได้ผล แล้วก็ทผ่ี า่ นมา เรามีความเห็นผิดนะ
ซึง่ เราคิดว่าถูก แต่เมือ่ ไปปฏิบตั ธิ รรมแล้วปรากฏว่า มันผิด กลับมาจึง
เปลีย่ นแปลงชีวติ ตนเองก็มคี วามสุขขึน้ และเมือ่ ไปปฏิบตั ทิ ว่ี ดั อัมพวัน
สิง่ ทีไ่ ด้รคู้ อื เราไม่เคยซาบซึง้ ถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่เลย ทีจ่ ริงก็
เป็นลูกกตัญญูนะ ได้เงินเดือนมาก็เอาให้พอ่ แม่นะ แต่มนั ทำไปแบบไม่
ค่อยซาบซึง้ เท่าไหร่แต่เมือ่ ไปปฏิบตั ธิ รรมแล้ว ก็นกึ ถึงภาพอะไรๆตอน
เป็นเด็ก สิง่ ทีแ่ ม่เคยทำอย่างไรกับเรา เรามีอะไรทีท่ ำผิดต่อแม่ ความคิด
เราก็เปลีย่ น คือทีเ่ ราไม่เคยภูมใิ จแม่ คิดว่าแม่ไม่เก่ง ก็รส้ ู กึ ว่าผิด กลับมา
ก็เปลีย่ นทิฐคิ อื ความเห็นผิดอันนัน้ เสีย อยากให้เด็กรูส้ กึ อย่างนีบ้ า้ ง เพราะ
ต้องมีหลายคนทีไ่ ม่ภมู ใิ จในพ่อแม่ตวั เอง อยากให้พอ่ แม่เก่ง ฉลาด เก่ง
ในสังคม ก็ลองไปดูเนอะ ถ้าเด็กเขาทราบอย่างนี้ รูอ้ ย่างนีก้ น็ า่ จะดี
๕๗
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๓
เด็กจะได้มคี วามกตัญญู คิดดี ประเทศชาติกจ็ ะดี เป็นครูกม็ หี น้าทีผ่ ลิต
เด็กให้ดคี ะ่
ครูรำเพย :
ตอนนัน้ ก็ไปทีว่ ดั ๗ วันกลับมา ก็มพี ระอาจารย์ทองสุขนีแ่ หละทีส่ อน
มีปญ
ั หาเหนือ่ ยมาก คิดว่าตนเองทำไม่ได้แล้ว คิดจะกลับตัง้ หลายที
แต่กท็ นเอา พอวันทีส่ ก่ี ไ็ ปสอบอารมณ์ ก็เจอพระอาจารย์ทองสุข ไม่รวู้ า่
ท่านเป็นคนเหนือ เพราะพูดภาษากลาง แล้วก็ไม่รจู้ กั ชือ่ ท่าน แล้วก็ไม่ได้
เจอกันอีกเลย จนปี ๒๕๓๙ ทีท่ า่ นมาอยูท่ เ่ี ชียงรายปีแรก ไปอยูท่ ่ี
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ทีก่ ลับมาแล้วก็พยายามพาเด็กไปปฏิบตั ธิ รรม
แต่มนั ไม่เจออย่างทีว่ า่ จะสอนเด็กด้วยธรรมะทีเ่ หมาะกับเด็ก เมือ่ เจอ
พระอาจารย์ทองสุข ก็จำท่านไม่ได้ ท่านบอก เอ.. โยมนี่ อาตมาเคยสอน
ทีว่ ดั อัมพวัน ก็ดใี จมาก เพราะตัง้ จิตอธิฐานอยูเ่ รือ่ ยว่า เราจะไปเจอพระ
รูปนัน้ ได้ทไ่ี หน เจออย่างไรอยากรู้ เพราะไม่รจู้ กั ชือ่ อะไร สักอย่าง ก็โชคดี
เลยปรึกษาท่านว่าจะเอาเด็กมาปฏิบตั ธิ รรมกับท่าน ก็บอกกับ พระ
อาจารย์วา่ ถ้าพระอาจารย์มที เ่ ี หมาะๆ ทีไ่ หนก็บอกหนู จะได้พาเด็กมา
ครูรำเพย :
ตัง้ แต่ทา่ นมาอยู่ที่นี่ท่านก็บอกนี่เป็นเรือ่ งใหม่สำหรับโรงเรียนทางภาคเหนือ
ในยุคนัน้ ทีจ่ ะพาเด็กมาปฏิบตั ธิ รรม เมือ่ ปี ๒๕๓๙ ก็คยุ กัน ท่านก็บอกว่า
ยังไม่พร้อม พอปี ๒๕๔๐ ศาลาก็ยงั ไม่พร้อม แต่กอ็ ยากจะพามาแล้ว
พระอาจารย์ทา่ นก็ตกลง มารุน่ แรกปี ๒๕๔๐ หลังจากนัน้ ก็พามาตลอด
ปีละสองรุน่ เป็นอย่างน้อย สาม สี่ ห้า แล้วแต่โอกาสค่ะ อย่างวันเฉลิม
๕๘
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๓
ปิดหลายวัน ก็พามา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ปิดภาคเรียนก็พามา
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ถ้าพูดถึงว่าเหตุผลทีค่ ณ
ุ ครูพานักเรียนมาเข้ากรรมฐาน เป็นเพราะตัวคุณครู
พบประสบการณ์ทด่ ี กี อ่ น มีความคิดตัง้ แต่อยูท่ ว่ ี ดั อัมพวันแล้วหรือเปล่าคะ
ครูรำเพย :
ใช่คะ่ พอนัง่ แล้วก็คดิ อยูต่ ลอดเวลาว่า เอ..เราจะทำได้อย่างไร
ผูส้ มั ภาษณ์ :
จนมาถึงวันหนึง่ ทีเ่ จอพระอาจารย์ทองสุขทีเ่ คยสอบอารมณ์เรา ก็เลย
ได้เกิดโครงการพานักเรียนมาปฏิบตั จิ ริงๆ และได้รบั ผลจริงๆ ถ้าพูดถึง
ก็เริม่ มาตัง้ แต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมาใช่ไหมคะ
ครูรำเพย :
ค่ะ ก่อนนัน้ ก็เคยพาเด็กไปทีอ่ น่ื บ้าง แต่วา่ รูส้ กึ เนือ้ หาการสอนไม่คอ่ ย
เหมาะกับเด็ก
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ขออนุญาตกลับมาที่ครูท่านอื่นนะคะ เชิญแนะนำตัวก่อนค่ะ
และเคยเข้ากรรมฐานหรือยังคะ
ครูจรัส :
ผมจรัส เมืองมูล ครับ เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ครับ
ในส่วนทีม่ าครัง้ นีก้ ม็ าครัง้ แรก ก็ตามเขามาแล้วก็เป็นทีป่ รึกษาของ
นักเรียนชัน้ ม.๔ ด้วย ใจผมเองก็ตง้ั ใจไว้วา่ อยากจะมาตัง้ นานแล้ว
มาถึงก็ใส่ชดุ ธรรมดาเขาก็ให้ใส่ชดุ ขาว ก็ดคี รับ
๕๙
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๓
นักเรียนทีม่ าทีน่ ม่ี ถี งึ สี่ ห้ารุน่ แล้ว เมือ่ กลับไป ก็เห็นผลทีด่ ขี น้ึ ครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ครูเห็นการเปลีย่ นแปลง ยกตัวอย่างให้ทราบได้ไหมคะ
ครูจรัส :
นักเรียนมีสมาธิมากขึน้ แล้วก็เอาไปใช้ในโรงเรียนได้ดว้ ย ในโรงเรียนเรามี
“โครงการพีโ่ รงเรียนน้อมรับวิชาด้วยสมาธิ”
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ความหมายของคำว่ามีสมาธิครูหมายความว่าอย่างไรคะ
ครูจรัส :
คือนักเรียนมีวนิ ยั .. นิง่ ..
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เช่น ฟังบรรยายได้โดยทีไ่ ม่ยกุ ยิกๆ
ครูจรัส :
ครับ แล้วก็มีเหตุผล โดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบประโยชน์ที่ได้จาก
สมาธิอย่างนีแ้ หละ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ค่ะ ช่วงทีม่ านี่ กีว่ นั คะ
ครูรำเพย :
๕ วันค่ะ ทุกรุน่ ก็ ๕ วันค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
วันนีเ้ ป็นวันที่ ๓ ก็เหลืออีก ๒ วัน แล้วสำหรับครูทา่ นนีล้ ะ่ คะ
๖๐
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๓
ครูอนิรทุ ธิ์ :
ผม นายอนิรทุ ธิ์ ศุภการกำจร รักษาการตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่งในช่วงนี้ผมก็ขอขอบคุณครูจรัส และครู
รำเพยที่นำนักเรียนมาทำสมาธิกรรมฐานที่นี่ ซึ่งเรา ก็เห็นแล้ว
ว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งเราก็จะทำต่อไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงทางการบริหาร ทุกวันนีเ้ ราก็ทำแล้วอย่างที่ ครูจรัสว่า
“โครงการพีโ่ รงเรียน น้อมรับวิชาด้วยสมาธิ” ซึง่ เราทำทุกเช้าก่อน
จะเข้าเรียน เราจะทำสิบนาที สำหรับนักเรียน ทั้งหมดก่อนจะ
เข้าเรียน
ครูจรัส :
โครงการน้อมรับวิชาด้วยสมาธินเ่ี ป็นโครงการทีโ่ รงเรียนเดียวในประเทศ
ไทยมัง้ ครับ (หัวเราะ) ทีก่ อ่ นเข้าเรียนเราจะทำสมาธิ ก็เป็นผลทีน่ า่
พอใจมากในปีแรก คือปีที่แล้ว เวลาเคารพธงชาติเสร็จช่วงเวลาที่
นักเรียนเข้าห้องก่อนเรียนสิบนาที โรงเรียนจะเงียบกริบ นักเรียน
สองพันกว่าคน โรงเรียนจะเงียบกริบเลยครับ เป็นเวลาสิบถึงสิบห้านาที
ทุกๆวัน
ผูส้ มั ภาษณ์ :
หมายความว่าเริม่ ต้นการเรียนด้วยการทำสมาธิเลย แล้วบุคคลทีค่ มุ
ก็เป็นครูประจำชัน้
ครูจรัส :
ครับ ครูประจำชัน้ ทุกห้อง
๖๑
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๓
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ดังนัน้ ครูประจำชัน้ ก็ตอ้ งรูว้ ธิ กี ารทำ
ครูจรัส :
ครับ เราจะมีการประชุมประจำเดือน เราจะมีเอกสารแจกว่าเราต้องทำ
อย่างไรกันต่อ
ครูจรัส :
เรามีขน้ั ตอนครับ มีรายละเอียดขัน้ ตอนทีว่ า่ ไว้อย่างไร ก็ตกลงกันว่า
ทำสมาธิ กี่นาที เมื่อไหร่ ที่ไหน ทุกวัน โครงการนี้เป็นโครงการ
โรงเรียนเดียวในประเทศไทย มัง้ ครับ (หัวเราะ)
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ดีจริงๆเลยค่ะ ครูจะเล่าเกร็ดรายละเอียดต่อไปไหมคะ เชิญเลยค่ะ
ครูจรัส :
ครับ ก็คอื ปกติแล้วนักเรียนจะเดินแตกแถวกันใช่ไหมครับ เวลาจะเดิน
จากหน้าเสาธงไป ทีนน้ี กั เรียนจะมีจดุ หมาย เดินตรงไปทีห่ อ้ งเลย แล้วก็
พอมี สัญญาณบอกความพร้อมก็จะพร้อมกันหมดเลย ในสัญญาณแรก
สัญญาณทีส่ องก็จะเงียบกริบทัง้ โรงเรียน ไม่มแี ม้แต่รถ คนเดินก็ไม่มี
เงียบจริงๆ แล้วทางประตู โรงเรียนก็จะปิด เมือ่ ทำสมาธิครบตามเวลา
เราก็แผ่เมตตา แผ่เมตตาเสร็จถึงจะเริม่ เรียนวิชาแรก
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แล้วก็สอนปกติ

๖๒
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๓
ครูจรัส :
ครับสอนตามปกติ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แล้วเด็กนักเรียนทีม่ าสายก็ตอ้ งรออยูท่ ห่ี น้าโรงเรียนนีแ่ หละ
ครูจรัส :
ครับ แต่พดู ถึงมีวนิ ยั มากขึน้ นะครับ
ครูอนิรทุ ธิ์ :
เด็กทีเ่ ข้าห้องเรียนไม่ทนั นะครับ ณ จุดใดจุดหนึง่ เขาต้องยืนตรงนัน้
ทำตรงนัน้ เลย
ครูจรัส :
จะมีสัญญาณพร้อม ถ้าอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้น ถ้าสมมุติ
ว่าอยูห่ น้าประตูโรงเรียน ก็ตอ้ งอยูต่ รงนัน้
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ครูคดิ ว่าสำหรับในอนาคตจะมีการทำอะไรทีม่ ากขึน้ ไปกว่านีไ้ หมคะ
ครูจรัส :
คือคงจะมีการเพิม่ จริยธรรม
ครูรำเพย :
โรงเรียนของเราเนีย่ สำหรับ ม.๔ ตอนนีจ้ ะพาเขามาค่ายเหมือนกับ
ปฐมนิเทศ ก่อนนีเ้ คยจัดทีโ่ รงเรียน พอทางวัดทีน่ ร่ี บั ได้ ก็เลยจัดการ
แบ่งออกเป็นทีละ ๓ รุน่

๖๓
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๓
ผูส้ มั ภาษณ์ :
อย่างทีม่ าในรุน่ นีม้ กี ค่ี นคะ
ครูรำเพย :
๑๔๐-๑๖๐ คน ค่ะ เป็นประจำทุกปีเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ทุกปีเลย ตัง้ เป้าไว้ท่ี เป็นนักเรียน ม.สี่ ทุกคน
ครูจรัส :
พอได้ขน้ึ ม.หก ทุกคนก็จะได้เข้าวัด ศาสนาอืน่ ก็มาครับ มานัง่ สมาธิดว้ ย
แต่ทางด้านปฏิบตั ธิ รรมเขาก็ไม่ทำ เวลาสวดมนต์เขาก็ไม่สวด
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ค่ะ คือเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับศาสนา
ครูจรัส :
ครับ อย่างเรือ่ งแผ่เมตตา เขาก็ทำตามแบบศาสนาของเขา เขาก็มจี ติ ทีด่ ขี น้ ึ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ค่ะ เมือ่ สักครูค่ รูจรัสบอกว่าเห็นเป็นรูปธรรม เห็นเด็กมีสมาธิดขี น้ึ
ใส่ใจการเรียนดีขน้ึ นอกจากนัน้ แล้วยังมีอะไรทีเ่ ห็นชัดอีกไหมคะ เด็ก
มี วินยั มากขึน้ ไหมค่ะ เห็นเมือ่ กีไ้ ด้ยนิ แว่วๆ
ครูอนิรทุ ธิ์ :
ก็ทางฝ่ายคณะกรรมการเห็นว่า ถ้านักเรียนมีวนิ ยั รูห้ น้าที่ วิชาการก็จะ
ตามมา ทุกอย่างจะตามมาหมด เด็กจะเรียนเก่ง จะตัง้ ใจเรียน เขาจะรู้
หน้าทีเ่ ขา
๖๔
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๓
ครูจรัส :
จะลดการก้าวร้าว
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ครูรำเพยคะ เมือ่ สักครูพ่ ดู เหมือนลักษณะว่า จะซาบซึง้ กับพระคุณ
ของพ่อแม่มากขึน้ มีอะไรจะบอกเพิม่ ไหมค่ะ
ครูรำเพย :
เท่าทีไ่ ปสอบถามกับพ่อแม่เขานะ เด็กบางคนทีป่ ล่อยมาเนีย่ เขาจะขัด แย้ง
กับคุณพ่อคุณแม่ บางทีกไ็ ม่ชว่ ยพ่อแม่ทำงานบ้าน กลับไปก็สอบถาม
ผู้ปกครอง ปรากฏว่าดีขึ้น ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ว่าดีขึ้น เขาก็อยาก
ให้ลกู ของเขากลับมาอีก
ครูอนิรทุ ธิ์ :
คือ ผูป้ กครองทุกคนอยากให้กลับมาอีก
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แล้วถ้าเขาขอมาเป็นรอบสอง รอบสามเนีย่ จะได้ไหมคะ
ครูรำเพย :
ได้คะ่ แต่วา่ ทางวัดนีส่ คิ ะ สถานทีก่ ไ็ ม่พอใช่ไหมคะ ทีจ่ ริงโรงเรียนอยากได้
รวดเดียวไปเลย รุน่ เดียวห้าร้อยคนไปเลย
ผูส้ มั ภาษณ์ :
อย่างนี้ก็คือ ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนสนใจก็คงต้องหาวันหยุดของ
ตัวเองแล้วก็มาเข้า

๖๕
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๓
ครูรำเพย :
ผูป้ กครองนีถ่ า้ จะให้เด็กมาเอง เขาก็คงอยากให้ครูพามา โรงเรียนก็ทำ
ไม่ไหว (หัวเราะ)
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แล้วครูคะ มีไหมคะที่พานักเรียนมา แล้วผลตามมาว่าผู้ปกครอง
เขาก็มา
ครูจรัส :
ครับ เขามากันเองเลยนะครับ
ครูอนิรทุ ธิ์ :
รุ่นนี้รู้สึกว่าจะมีพยาบาลมาร่วมด้วย ทั้งๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา
พวกเราก็ไปคุยกันว่ามานั่งสมาธิแล้วได้อะไร ตอนนี้เขามาอยู่ร่วม
ปฏิบตั ดิ ว้ ย อยูด่ ว้ ยตลอดทัง้ ห้าวัน
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แล้วอีกนิดหนึ่งค่ะ ครูบอกว่าพามาเป็นชั้น ม.สี่ ทำไมต้องเป็น
ชัน้ ม.สี่ คะ หรือครูมองว่าเป็นช่วงวัยเขาพอดี หรือว่าเป็นจังหวะการ
เรียน หรืออืน่ ๆคะ
ครูอนิรทุ ธิ์ :
คือกลุม่ นีเ้ ขากำลังเป็นวัยรุน่ จากเด็กชายเป็นนาย จากเด็กหญิงเป็น
สาว ตรงนีเ้ ราก็อยากมาปูพน้ื ให้เขา
ครูจรัส :
เป็นช่วงของ ม.ปลาย ด้วยครับ คือขึน้ ม.๕ ม.๖ เขาจะได้มสี มาธิทด่ี ี
๖๖
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๓
ครูอนิรทุ ธิ์ :
จะได้ตง้ั เข็มว่าเขามุง่ ไปทางไหน เพราะตอนนีเ้ ขาก็ยงั ไม่รวู้ า่ เขาจะไป
ทางไหน เคยถามเด็กทีย่ งั ไม่เคยอบรม ถามเขาตอนนีเ้ ธออยู่ ม.ห้า เธอ
จะมุง่ ไปทางไหน เขาตอบไม่ได้ เขายังไม่รวู้ า่ ตัวเองมีความสามารถ
ทางไหน ยังไม่รจู้ กั จิตรูจ้ กั ใจตน แต่หลังจากทีเ่ ด็กพวกนีไ้ ด้มาปูพน้ื ฐาน
แล้ว เขาพอทีจ่ ะจับได้วา่ จะมุง่ ไปทางไหน รูจ้ กั ตัวเองมากขึน้
ผูส้ มั ภาษณ์ :
รูจ้ กั ตัวเองมากขึน้ ดีนะคะมีผลไปถึงอนาคตด้วย ในแง่มมุ ของคุณครู
ถ้าจะพูดถึงข้อดี หรือเชิญชวนทีจ่ ะทำให้ครู นักเรียนจากโรงเรียน หรือว่า
พร้อมทัง้ ประชาชนทัว่ ไปให้เห็นประโยชน์จากการฝึกกรรมฐานเช่นนี้
แล้วมีผลอย่างไรต่อชีวติ หรือการเรียนของนักเรียนฝากคุณครูดว้ ยค่ะ
ครูรำเพย :
ค่ะ การปฏิบตั ธิ รรมสำหรับเราก็ มันไม่ใช่วา่ จะไปสวรรค์หรือ นิพพาน
เอาแค่ไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้ เพราะสังคมในปัจจุบนั นี้ โลกของวัตถุ
ไปไกลมาก แต่เราไม่สามารถทีจ่ ะพัฒนาจิตใจเราให้ทนั แล้วเด็กเขา
ก็ยังอ่อนประสบการณ์ บางทีเขาเห็นสื่อเห็นอะไร โอกาสที่เขา
จะเสียคนมีมาก แล้วมันก็ยากทีค่ รูจะไปควบคุมตลอดเวลา ๒๔ ชัว่ โมง
เราอยูก่ บั เขาแค่ ๘ ชัว่ โมง เราก็จะผ่อนนะ ถ้าให้เขารูจ้ กั ตัวเอง การมา
ปฏิบตั กิ รรมฐาน คือ การมาดูตวั เอง ถ้าเขารูจ้ กั ตัวเองได้นะ เขาก็จะรูจ้ กั
ดูแลตัวเอง ก็เป็นการแบ่งเบาภาระเรา เมือ่ เด็กมาปฏิบตั กิ รรมฐานแล้ว
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๓
ถ้าเขาดูแลตัวเองได้เมือ่ ไร การสอนก็งา่ ยใช่ไหมคะ งานปกครองก็
จะได้ลดภาระลง จะได้ไปพัฒนาด้านอืน่ เขาจะได้กา้ วไปข้างหน้าได้ไวขึน้
ไม่เฉพาะแค่ความรูว้ ชิ าการเท่านัน้ แต่รวมไปถึงพืน้ ฐานของจิตใจทีม่ น่ั คง
ด้วยค่ะ ถ้าโรงเรียนเรามัวแต่จบั แต่เด็กทีท่ ำผิด แม้จะได้ตวั เด็กทีม่ คี วาม
ผิดมากๆ เนีย่ การพัฒนาเราก็จะไม่ไปไหน ฉะนัน้ การปฏิบตั กิ รรมฐาน
เนีย่ ช่วยลดภาระของครู นักเรียนมีคณ
ุ ภาพแล้วก็จะพัฒนาโรงเรียน
ให้มชี อ่ื เสียงได้อกี ค่ะ
ครูรำเพย :
จึงขอเชิญชวนนะคะ ทัง้ ครูทง้ั นักเรียนแล้วก็ทกุ ๆคน แล้วยิง่ ถ้าเป็นครูควร
ต้องเข้ามาสัมผัสก่อนนะ เมือ่ เราเข้าใจเนีย่ เวลาพาเด็กมาปฏิบตั ิ มันก็
เหนือ่ ยทุกครัง้ แต่ถามว่าเหนือ่ ยแล้วได้อะไร ถ้าเราเข้าใจว่าผลมันมี
มากมาย ความเหนือ่ ยก็หายแล้วก็มกี ำลังใจ ดังนัน้ เหนือ่ ยก็ไม่กลัว เลย
ชวนครูมาปฏิบตั ธิ รรมก่อน แล้วเมือ่ ได้ผลดี เข้าใจ แล้วก็จะได้มกี ำลังใจ
งานครูงานนัน้ เป็นงานทีห่ นัก ยิง่ ยุคปัจจุบนั เนีย่ โอย.. ครูทำงานหนักเลย
นะคะ เป็นทีจ่ บั ตาของสังคม เวลาเด็กทำไม่ดกี จ็ ะถูกกล่าวพูดถึงแบบ
เหมารวม จริงๆ นีม่ นั ไม่ใช่ทง้ั หมด ก็ฝากตรงนีน้ ะคะ
ครูจรัส :
ครับสำหรับผม โดยปกติแล้วนะครับ ผมคิดว่าเด็กรุน่ ใหม่สมัยใหม่เขา
จะ ออกนอกลูน่ อกทางทีไ่ ม่คอ่ ยดี ถ้าเราไม่ดงึ กลับมานีก่ จ็ ะไปกันใหญ่
อย่างทีม่ าทำอย่างนีแ้ ล้วนี่ เด็กทีค่ ดิ จะเตลิดเปิดเปิงไปทีอ่ น่ื ก็จะสามารถ
รวบรวมสมาธิคิดได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูก โดยเฉพาะครูผู้ที่เป็น
๖๘
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๓
บุคลากรของโรงเรียนเนีย่ ถ้ามาทำก่อนมานำก่อนเนีย่ เด็กจะเห็นว่า เออ..
ครูเขาก็มาแฮะ..ครูเขาก็สนใจ..ทำไมครูสนใจ..ทำไมครูรกั เรา เขาจะมี
ความภูมใิ จในตัวของเขาเอง ดังนัน้ ก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้า ครูทำได้เด็ก
เขาก็จะภูมใิ จมาก
ครูอนิรทุ ธิ์ :
ส่วนผมก็ขอเชิญชวนนะครับ ผูป้ กครองและเด็กนักเรียน ควรจะมาทำ
สมาธินะครับ เพราะว่าในการทำสมาธิ จะทำให้เรารูจ้ กั ตัวเอง สามารถ
ควบคุมตัวเองได้ ทุกวันนีส้ อ่ื มันเร็วมาก ทัง้ เรือ่ งดี ไม่ดมี นั เร็วเหลือเกิน ถ้า
เรารู้จักตัวเองแล้ว อะไรก็ทำให้เราไม่เขวหรือออกนอกเส้นทางได้
เพราะฉะนัน้ ผมคิดว่าตรงนีจ้ ะช่วยให้เรารูจ้ กั ละมีวนิ ยั ต่อตนเอง และ
ผมก็จะขอฝากตามทีผ่ ป้ ู กครองตัง้ ใจไว้วา่ ต้องการให้ลกู เราไปทางไหนครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ถ้าฟังแบบนีแ้ ล้วเนีย่ นอกจากคุณครูแล้วคุณพ่อคุณแม่กค็ วรต้องมา
ด้วยนะคะ
ครูอนิรทุ ธิ์ :
ครับคิดว่าต้องเป็นอย่างนัน้ มันจะไปจูนปรับกันได้ดว้ ย ไม่ใช่พอ่ ไปอย่าง
แม่ไปอย่าง ลูกไปอย่าง (หัวเราะ)
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ฟังแล้วดีจริงๆค่ะ ขออนุโมทนาด้วยนะคะ ที่ครู และ โรงเรียนมี
นโยบายทีด่ เี หลือเกิน ก็หวังว่าน่าจะเกิดประโยชน์ตอ่ เด็กนักเรียนทุกรุน่
อย่างน้อยก็เด็กนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ขอบพระคุณมากค่ะ
๖๙
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๓

สัมภาษณ์นกั เรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ผูส้ มั ภาษณ์ : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สภุ าวดี เลิศวรรณเอก
ผูถ้ อดเทป : คุณสมพล อัศวกำธร

นายเจริญ อัศวมณีวรรณ
(น้องเอ็ม)ม.๔/๖ อายุ ๑๕ ปี

น.ส. อัญชัญ กันทะเนตร
(น้องแตน) ม.๔/๕ อายุ ๑๖ ปี

น.ส.ชริชา แสงศรีจันทร์
(น้องไว) ม.๔/๕ อายุ ๑๖ ปี

๗๐
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๓
ผูส้ มั ภาษณ์ :
สวัสดีคะ่ อันดับแรกนะคะอยากให้นอ้ งทัง้ สองคนแนะนำตัวว่าชือ่ อะไร
เรียนอยูช่ น้ั อะไร
น้องไว :
สวัสดีคะ่ หนูชอ่ื ชริชา แสงศรีจนั ทร์ ชือ่ เล่น ไว อยูช่ น้ั ม.๔/๕ ค่ะ ศิลป์
ภาษาอังกฤษค่ะ
น้องแตน :
สวัสดีคะ่ หนูชอ่ ื อัญชัญ กันทะเนตร ชือ่ เล่น แตน อยูช่ น้ ั ม.๔/๕ เหมือนกันค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ห้องเดียวกันเลยใช่ไหมคะ
น้องแตน :
ค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
พีท่ ราบว่า ครูจดั ให้นกั เรียนทุกคนมา ม.๔ เป็นประจำทุกปี ถ้าโดย
ส่วนตัวแล้ว เมือ่ รูว้ า่ ต้องมา เต็มใจมา หรือว่าต้องมาเพราะโรงเรียนจัดให้
มาทุกคน เริม่ ถามทีน่ อ้ งแตนก่อนนะ
น้องแตน :
เคยมาตอน ม.๓ ครัง้ หนึง่ ค่ะเขาจัดให้มา ใครสมัครใจก็มา ก็เห็นว่าเป็น
โครงการทีด่ ี แล้วก็เห็นว่าต้องมาอยูน่ าน ก็หนักใจนิดหนึง่ ค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
นัน่ คือความรูส้ กึ ตอน ม.๓ แล้วตอนนีล้ ะ่ คะ
๗๑
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๓
น้องแตน :
คราวนีก้ เ็ คยมีประสบการณ์แล้ว ก็ไม่เป็นไรค่ะ เต็มใจมาค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ไม่เป็นไร เต็มใจมา แสดงว่ามาก็ได้ ไม่มาก็ได้ หรือว่าอยากมา
น้องแตน :
ก็ทง้ั สองอย่างค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แล้วหนูรขู้ อ้ ดีนจ้ี ากทีไ่ หนคะ ถึงได้เข้ามาเมือ่ ครัง้ แรกทีอ่ ยู่ ม.สาม
น้องแตน :
เคยเห็นออกทีวีบ้าง จากที่ครูเล่าให้ฟังบ้างค่ะ เห็นครูเขาแนะนำ
ถ้าเรามีทกุ ข์อะไร วิธนี อ้ี าจจะช่วยได้ ก็ลองมาทำดู ก็เป็นวิธที ี่ช่วยได้
อย่างหนึง่ ค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
มีนอ้ งเข้ามาเพิม่ อีกหนึง่ คน สวัสดีคะ่ เดีย๋ วค่อยให้แนะนำตัวค่ะ ขอเบรก
น้องแตนก่อน แล้วค่อยมาตอบต่อนะคะ แล้วน้องไวเป็นอย่างไร
คำถามเดียวกัน มาทีน่ ่ี เต็มใจไหม หรือว่ามาเพราะกติกาของโรงเรียน
น้องไว :
เต็มใจมาค่ะ มาแล้วรู้สึกดี ทำตอนแรกก็รู้สึกเมื่อยเหมือนกันค่ะ
(หัวเราะ) แต่พอหลังๆไปก็จะพยายามแล้วก็ออกมาดีคะ่ มีสติคะ่
ผูส้ มั ภาษณ์ :
มาถึงวันนี้ วันทีส่ ามแล้ว รูส้ กึ เหมือนว่าดีแล้ว มีสมาธิมากขึน้ รูส้ กึ อยาก
๗๒
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๓
อยูต่ อ่ อีกไหม
น้องไว :
ค่ะ อยูก่ บั เพือ่ นๆ ก็เริม่ สนุกแล้ว เริม่ ชิน
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เมือ่ กีแ้ ตนจะว่าอะไรเพิม่ ไหมคะ
น้องแตน :
คือเราได้อยูเ่ ป็นคนหมูม่ าก ก็เห็นเพือ่ นทำในสิง่ ทีด่ ี ก็อยากให้เขาทำต่อไป
แล้วก็จะพยายามทำต่อไปเรือ่ ยๆแต่ไม่อยากให้เพือ่ นๆทีเ่ สียงดังมารบกวน
ผูส้ มั ภาษณ์ :
คนอืน่ ต้องให้ตง้ั ใจปฏิบตั ิ
น้องแตน :
ค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ค่ะ ถ้าอย่างนัน้ ต้องฝากครู(ครูหวั เราะ)
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เอาล่ะ น้องผูช้ ายทีเ่ พิง่ มาใหม่ แนะนำตัวก่อนค่ะ
น้องเอ็ม :
ผมชือ่ เจริญ อัศวมณีวรรณ ครับ ชือ่ เล่นว่าเอ็ม อยู่ ม.๔/๖ ครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เมือ่ กีพ้ ถ่ี ามค่ะว่า เรารูอ้ ยูแ่ ล้วว่าครูจดั ให้นกั เรียน ม.๔ มาทีน่ ท่ี กุ คน

๗๓
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๓
ถามว่าโดยส่วนตัวแล้วน้องเอ็มอยากมาไหม มาเพราะอยากมา หรือว่า
ถูกบังคับว่าให้ตอ้ งมาทุกคนคะ
น้องเอ็ม :
เต็มใจมาครับ เคยมาครัง้ หนึง่ รูส้ กึ ว่าดีครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
มาเมือ่ ไหร่คะทีเ่ คยมาครัง้ ทีแ่ ล้ว เหมือนน้องแตนเลย
น้องเอ็ม :
มาเมือ่ วันทีย่ ส่ี บิ สี่ ตุลาครับ ปีทแ่ี ล้วครับ มากับครูรำเพยครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
อ๋อ มาเข้าพร้อมครูท่าน อย่างนี้คงไม่ต้องถามแล้วว่าดี แต่ต้อง
ถามว่า ทีบ่ อกว่าดีนน้ั ดียงั ไง เอาคราวทีแ่ ล้วก่อนก็ได้คะ่
น้องเอ็ม :
มาแรกๆ รูส้ กึ เมือ่ ยตอนนัง่ สมาธิครับ แต่พอหลังๆรูส้ กึ มีสมาธิครับ การ
ทำอะไรก็ดมู สี ติมากขึน้ ครับ เมือ่ ก่อนนีจ้ ะทำอะไรแบบไม่คอ่ ยรู้ พอนัง่
สมาธิเวลาจะทำอะไรก็จะพิจารณาตริตรองทุกครัง้ ครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ทำอะไรก็พจิ ารณา หมายถึงว่าคิดก่อนทำ ใช่ความหมายเดียวกันไหม
น้องเอ็ม :
ครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แล้วผลออกมาเป็นอย่างไร
๗๔
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๓
น้องเอ็ม :
ดีครับ ไม่คอ่ ยมีผลเสีย
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ยกตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องได้ไหมคะ ให้เพื่อนๆ วัยเดียวกันเข้าใจค่ะ
ถึงสิง่ ทีเ่ กิดประโยชน์กบั เรา
น้องเอ็ม :
ทีแ่ น่ๆ ก็การเรียนน่ะครับ แล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆ น่ะครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เรียนเป็นอย่างไรคะ การทำกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างไรคะ
น้องเอ็ม :
เรียน เราก็มีสมาธิ แล้วเวลานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็จะมีความจำดีขึ้น
รูส้ กึ เลยครับว่ามีความจำดีขน้ึ เวลาครูสง่ั งานก็จำได้ดขี น้ึ เมือ่ ก่อน
ถ้าไม่มสี มาธิกม็ กั จะคุยกับคนรอบข้าง จะสัง่ อะไรก็ไม่รู้ พอมีสมาธิก็
สามารถควบคุมตัวเองได้
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แสดงว่าเรารูส้ กึ ว่า เราจำอะไรได้แม่นขึน้ แล้วรูส้ กึ ว่าเรียนเข้าใจง่ายขึน้ บ้าง
ไหมคะ
น้องเอ็ม :
ครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แล้วบอกไปถึงว่าเกรดดีขน้ึ บ้างไหม ดูดขี น้ึ ไม่ถามก็ได้วา่ ขึน้ เท่าไร
๗๕
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๓
น้องเอ็ม :
ครับ (หัวเราะ)
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เดีย๋ วกลับมาทีน่ อ้ งแตน น้องแตนเป็นอย่างไรคะเมือ่ เข้าครัง้ แรก ผลหลัง
จากเข้าจนมาถึงปีน้ี
น้องแตน :
ก็ เข้าครัง้ แรกนะคะ รูส้ กึ .. ก็สงสัยตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเข้ามาทำไม
เรามาทำอะไร ทำนองนีค้ ะ่ แต่พอเข้าไป ก็รวู้ า่ มันปวดมันเมือ่ ย ก็
พยายามต่อไป เพือ่ นทนได้ เราก็ตอ้ งทนได้ แล้วก็รว้ ู า่ มันเกิดผลดี หลายๆ
ด้านเลยค่ะ เป็นคนใจร้อนก็เป็นคนใจเย็นไปเลยค่ะ จากทีเ่ คยเสียงดัง
อะไรประมาณนัน้ แต่กก็ ลายเป็นคนมีเหตุผลค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เสียงดังลดลง หรือยังดังอยู่
น้องแตน :
ก็มบี า้ งค่ะ (ยิม้ )
ผูส้ มั ภาษณ์ :
หรือว่ายังดังอยูแ่ ต่รวู้ า่ ตอนนีด้ งั อยู่
น้องแตน :
ค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
มีอะไรจะบอกอีกไหม
๗๖
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๓
น้องแตน :
หมดแล้วค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แล้วน้องไว พอถึงแค่วนั นี้ วันนีว้ นั ทีส่ ามใช่ไหมค่ะ มีความคิดทีม่ นั เกิดขึน้
ในใจหรือยังว่า เกีย่ วกับเรือ่ งของการทีเ่ ราเข้ามาปฏิบตั ิ นอกจากคำว่าดีเฉยๆ
เมือ่ กีพ้ ดู ว่า.. รูส้ กึ ว่าเริม่ มีสมาธิมากขึน้ มีอะไรอีกไหมทีอ่ ยากจะบอกมา
น้องไว :
คือ.. จะเป็นคนทีโ่ มโหง่ายค่ะ แล้วก็มเี พือ่ นทีส่ ง่ เสียงดังด้วย ก็พยายาม
จะบังคับใจไม่ให้โมโหง่ายค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
จริงๆก็รเู้ นอะ ถ้าเราโมโหไม่พอใจก็ให้รวู้ า่ รูห้ นอ ไม่พอใจหนอ ทีใ่ จเรา
บางทีหา้ มไม่อยูเ่ หมือนกัน ก็ให้รวู้ า่ โกรธแล้วหนอ ไม่พอใจหนอ
น้องไว :
ค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
พีจ่ ะขอถาม เป็นคำถามก่อนทีจ่ ะเชิญครูถามเพิม่ เติมนะคะ น้องๆ
มีอะไรพูดไหม ในแง่เชิญชวน หรือว่าชักชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ
ทีอ่ ยูใ่ นวัยเดียวกับเรา ได้รจู้ กั ว่าการปฏิบตั กิ รรมฐานแบบสติปฏั ฐาน ๔
ดีอย่างไร ควรเข้ามาปฏิบตั ไิ หม เพราะอะไร ลองให้พดู ดูทลี ะคนเลย
เริม่ จากน้องเอ็มก่อนก็ได้คะ่

๗๗
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๓
น้องเอ็ม :
ผมอยากให้เพือ่ นๆ มาลองทำวิปสั สนากรรมฐาน จะทำให้เกิดสมาธิ
แล้วก็เป็นการฝึกการอยูร่ ว่ มกัน เพราะเราต้องอยูร่ ว่ มกับอีกหลายๆ คน
ทำให้การเข้าสังคมดีขน้ึ ด้วยครับ
น้องแตน :
ก็อยากชวนเพือ่ นๆ มานะคะ ถ้าไม่มาก็ไม่รน้ ู ะคะ ก็เหมือนกับสิง่ มีภยั รอบ
ตัว ของเล่นอะไรอย่างนีน้ ะคะ ถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้ จะเห็นว่าน่าเบือ่ ก็ลอง
มาดูนะคะ มันไม่นา่ เบือ่ อย่างทีค่ ดิ หรอกค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
สโลแกน ไม่ลองก็ไม่รู้ (ครู-นักเรียนหัวเราะ)
น้องไว :
ก็อยากให้ทกุ คนมานะคะ ก็เป็นสิง่ ดีเหมือนกัน ถ้าเราไปบอกทุกคนอาจ
จะไม่เชือ่ ก็ให้ลองมาทำดู ก็จะได้สง่ิ ทีด่ นี น้ั กลับไปมากค่ะ ลองมาทำดู
สิคะ เพราะนอกจากทำให้จติ ใจเราดีขน้ึ ยังทำให้รจู้ กั ตัวเองมากขึน้
และมีระเบียบด้วยนะคะ เพราะว่าได้อยูก่ บั คนส่วนมากค่ะแล้วการนัง่
หรือการเดินก็จะทำให้เรามีสมาธิมากขึน้ ในการทำงานหรืออะไรต่างๆ
ได้ผล เข้ากับสังคมได้งา่ ยค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
พูดเมือ่ กีเ้ หมือนกับว่าเราอยูก่ บั คนหมูม่ าก เหมือนกับทำให้เราต้องหัด
อยูใ่ นระเบียบใช่ไหมคะ มีวนิ ยั ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับคนเป็นกลุม่ ใช่ไหม
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๓
น้องไว :
ค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เชิญครูเลยค่ะ
ครูจรัส :
ครับ ในส่วนของครู ถามนักเรียน เอ็มกับแตนทีม่ าครัง้ นีค้ รัง้ ทีส่ อง กลับไป
แล้วมี feed back กลับมาอย่างไรบ้าง เช่น เพือ่ นๆ บอกว่า เข็ด หรือบอกว่า
อยากมาอีก หรือว่าดีขน้ึ หรืออย่างไร
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ขออนุญาตขยายความหมายว่า เพือ่ นๆ คุยกันเอง
น้องไว :
ก็สว่ นน้อยค่ะ ทีบ่ อกว่า เข็ดแล้ว เพราะว่า นัง่ นานเกินไปค่ะ
ครูจรัส :
แล้วนำไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างไรบ้าง กับการเข้ากับคนหมูม่ าก การสำรวม
การเจอครูบาอาจารย์ การจะเดินจะนัง่ อย่างเนีย่ เป็นอย่างไรบ้างครับ
น้องแตน :
เวลาจะนัง่ จะดูเรียบร้อย แล้วก็เดินดูสวยงามทำให้เรา คล้ายๆ แบบ
ครูจรัส :
สำรวมขึน้
น้องแตน :
ใช่คะ่ เจอผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทม่ี าทางโรงเรียนก็จะไหว้กนั บ้าง เพราะว่ามี
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๓
ระเบียบมากขึน้ ค่ะ แล้วก็เดินผ่านผูใ้ หญ่จะมีกม้ ค่ะ ทำให้เราดูนา่ รัก
มากขึน้ ค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ค่ะ กลับไปทีค่ ำถามของครูจรัสค่ะ น้องเอ็มกับน้องแตนยังไม่ได้ ตอบว่า
คุยกันเองกับเพือ่ นๆ เป็นอย่างไรบ้างคะในรอบทีแ่ ล้วทีม่ า ว่าอย่างไร
น้องเอ็ม :
ถ้าคนทีไ่ ม่มาส่วนใหญ่กไ็ ม่พดู นะครับ สำหรับคนทีเ่ คยได้มาส่วนใหญ่
ก็อยากจะมาอีกรอบ เพราะรูส้ กึ ว่าจะมีสมาธิมากขึน้ แล้วก็สนุกสนาน ก็
ไม่ทำนองว่าสนุกสนานครับผมหมายถึงได้อยูร่ ว่ มกันในหมูเ่ พือ่ นๆแล้วรูส้ กึ ดี
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เพือ่ นๆส่วนใหญ่เห็นว่าดี อยากมาอีก พอดีเราเป็นเด็กผูช้ าย เพือ่ นๆนีก่ ็
เป็นผูช้ ายด้วยกันหรือมีเด็กผูห้ ญิงคละด้วย
น้องเอ็ม :
เป็นเด็กผูช้ ายล้วนครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เด็กผูช้ าย แต่ของน้องไวจะเป็นเด็กผูห้ ญิงใช่ไหม เอาล่ะ ทีนต้ี อ้ งลองดู
น้องแตนบ้างล่ะ เพือ่ นๆเคยคุยกันอย่างไรคะ
น้องแตน :
ค่ะ ส่วนมากเพือ่ นๆก็บอกว่าค่อนข้างดี จะมีสว่ นน้อยทีแ่ บบว่าเขาไม่รู้
เพิง่ มาครัง้ แรก เขาบอกว่ามันเมือ่ ยน่ะค่ะ เขาก็เลยท้อกัน แล้วก็งว่ งต้อง
ตืน่ แต่เช้า
๘๐
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๓
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ยังไม่ชนิ
น้องแตน :
ใช่คะ่ ก็เลยถอยกลับง่ายค่ะ ไม่สแู้ ล้ว ประมาณนัน้ ค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
หมายความว่า คนทีไ่ ม่อยากมาอีกแล้วจะว่า ต้องตืน่ เช้า มันเมือ่ ย ไม่
อยากทำ แต่ถา้ คนทีอ่ ยากมาคือ รูส้ กึ ว่าได้สมาธิ
น้องแตน :
ใช่คะ่ ได้รจู้ กั ตัวเองมากขึน้ ค่ะ รูว้ า่ เราเนีย่ มาทำเพือ่ อะไร ถือศีลทำไม
ทำไมเราต้องมา รูส้ กึ ว่าจะดีตอ่ ชีวติ มาก เห็นในซีดที ว่ี ทิ ยาลัยหมอ
บอกว่าพ่อเขาเป็นมะเร็งใช่ไหมคะ ใช้วธิ นี ก้ ี ห็ ายใช่ไหมคะ หนูกเ็ ชือ่ นะคะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ประเด็นอยูท่ ว่ี า่ ได้รจู้ กั ตัวเอง อย่างทีแ่ ตนยกตัวอย่างทีเ่ รารูว้ า่ ตัวเองโกรธ
ใช่ไหมค่ะ เมือ่ กีท้ แ่ี ตนพูดก็รวู้ า่ เราโกรธใช่ไหมคะ
น้องแตน :
ค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
อยากจะเพิม่ เติมไหมคะ ในส่วนนี.้ ..ถ้าไม่มเี ชิญครูถามต่อค่ะ
ครูรำเพย :
ครูก็ถามว่า ในเมื่อว่าดีแล้วเนี่ย พวกเรามีแนวคิดอย่างไร

๘๑
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๓
ทีจ่ ะไปชักชวนเพือ่ นๆมา จะมีวธิ กี ารยังไง ลองแนะนำครู ให้แนวคิดครูวา่
แล้วเราจะขยายไปให้เพือ่ นๆได้อย่างไรบ้าง
ครูจรัส :
ครูจะได้ไปโน้มน้าวอีกที
ครูรำเพย :
ใช่คะ่ ครูกจ็ ะไปทำอีกครัง้ หนึง่ นะ แล้วในส่วนตัวของเรา ถ้าตัง้ เป็นประชา
สัมพันธ์ของโครงการอย่างนีเ้ นีย่ จะไปชวนเพือ่ นๆในโรงเรียนกันอย่างไร
น้องแตน :
วิธที ท่ี นั สมัยทีส่ ดุ อาจจะบอกว่า หนึง่ ไปลดความอ้วนกันไหมประมาณ
นัน้ ค่ะ (ครูหวั เราะ)
น้องแตน :
เพราะว่าเราต้องอดข้าวเย็นนะ เขากินอะไรเราต้องกิน เขาทำอะไรเรา
ต้องทำต้องอยูใ่ นระเบียบค่ะ แล้วก็อกี วิธหี นึง่ ก็ คือ มันดีนะ เขาฝึกสมาธิ กัน
มันจะช่วยให้ในหลายด้านเลย เช่นการเรียน ครูสง่ั งานมา ไม่รู้ เรือ่ ง
ทำไม่เป็น เดีย๋ วลอกเขาเอาประมาณนี้ ให้เรารูจ้ กั ว่า เออ..มีสตินะ
ต้องค้นหาตัวเองให้ได้ ไม่ใช่วา่ เรียนไม่เก่งอยูแ่ ล้ว ก็ยงั ซ้ำตัวเอง เราต้อง
รู้จักขวนขวาย ถ้าเราไม่รู้ก็ถามครู ถ้าครูไม่รู้ก็ดูในหนังสือก็มี
ประมาณนัน้ คะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ของน้องไว กับของน้องเอ็ม

๘๒
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๓
น้องเอ็ม :
ก็พดู ชวนถึงประโยชน์ครับ เราไม่คอ่ ยพูดถึงผลเสียเท่าไรครับ เดีย๋ วทำให้
เพื่อนๆไม่อยากมากันประมาณนี้น่ะครับ สมควรพูดถึงประโยชน์
พูดถึงว่าไปนีไ่ ปด้วยกัน ไปด้วยกันเยอะๆ เป็นการฝึกไปในตัวด้วย เผือ่ ว่า
เราจะไปอยู่ไหน ไปที่ไหน การมาอยู่เป็นหมู่คณะโดยที่ไม่รู้จักกัน
จะปรับตัวกันได้ แล้วก็ฝกึ ความอดทนครับ เพราะต้องทานอาหารแค่
สองมื้อครับ ฝึกสมาธิ อดทน ต้องนั่งวิปัสสนากรรมฐาน วันละ
สามบัลลังก์ครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เน้นความอดทน ในมุมของเอ็มทีว่ า่ มาเนีย่ ต้องไม่พดู ถึงข้อเสีย ในความ
คิดของเอ็มนีเ่ ห็นว่ามีขอ้ เสียหรือคะ
น้องเอ็ม :
ก็เพือ่ นๆ เวลากลับไปชอบพูดถึงเรือ่ งการเมือ่ ยล้าของร่างกาย คือทำให้
คนทีย่ งั ไม่เคยมา พอฟังแล้วเขาเกิดรูส้ กึ ว่าเมือ่ ยไม่อยากมา
ผูส้ มั ภาษณ์ :
นัน่ คือ ข้อเสีย หรือว่านัน่ คือ ความเข้าใจผิดของเขา
น้องเอ็ม :
ความเข้าใจผิดของเขาครับ แต่กเ็ ป็นอย่างนัน้ จริงๆนะครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ค่ะ เราคิดไหม ความจริงความเมือ่ ยความปวดทัง้ หลาย เขาก็เป็น
กระบวนการ หรือเป็นขัน้ ตอนหนึง่ ให้เราเรียนรู้ รูจ้ กั เขา ถ้ามองง่ายๆ
๘๓

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๓
อย่างหมอ ก็จะบอกว่าต้องอดทน เราต้องกลับไปชีแ้ จง
น้องเอ็ม :
ครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ของน้องไว
น้องไว :
ค่ะ ก็ไปชวนเพือ่ นๆมาก็บอกว่า ก็เหมือนกับทีแ่ ตนพูดนะคะว่า ถ้าเป็น
ผูห้ ญิงก็บอกว่ามาลดความอ้วน ก็อาจจะมาได้งา่ ย แล้วก็บอกว่ามาทีน่ ่ี
จิตใจเราจะดีขน้ึ การทีเ่ ราเป็นเด็กก้าวร้าว อาจจะทำให้เราใจเย็นขึน้ ค่ะ
ถ้าทำให้เรามีสมาธิมากขึน้ มีระเบียบกับตัวเองมากขึน้ จัดระเบียบตัวเอง
ให้ตน่ื เช้า จะได้ไปโรงเรียนไม่สายค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ฟังดูนอ้ งๆตอบเหมือนกับเขาเข้าใจอารมณ์ในวัยเดียวกันนะคะ
ครูรำเพย :
ค่ะ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
เขาใช้จดุ ทีว่ ยั รุน่ สนใจ ความสวยความงามของผูห้ ญิง จุดอ่อนของการ
เป็นนักเรียน ว่าเรียนไม่เก่งทำอย่างไรให้เก่งขึน้ ใช่ไหมคะ แล้วอีกมุมหนึง่
แตนพูดเหมือนกับว่า ความจริงทีไ่ ด้จากการปฏิบตั คิ อื ได้มสี มาธิ ได้มสี ติ
มากขึน้ เท่าทีจ่ บั ประเด็นจะมีสามอย่างนี้ แต่ของไวนีก่ จ็ ะ เป็นเรือ่ งผล
ก็อยูข่ อ้ สาม ก็คอื ว่าได้ประโยชน์จริงๆของเขา บรรลุถงึ เป้าหมายเรา
๘๔

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๓
ใช้จดุ ทีเ่ ขาสนใจ เด็กผูช้ ายเขาใช้เรือ่ งความอดทน เข้าสังคมได้ ก็พดู ถึง
จุดอ่อน เอาข้อดีเข้ามาแก้จดุ อ่อน
น้องไว :
ใช่คะ่
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ครูอยากถามอะไรเพิม่ ไหมคะ
ครูรำเพย :
อยากถามว่าเวลากลับไปบ้านเนีย่ เพือ่ นๆไปคุยกันไหมว่า คุณพ่อคุณแม่ มี
ความคิดเห็นอย่างไร หรือพฤติกรรมเราพ่อแม่พอใจไหม พฤติกรรมเรา
ในครอบครัวเปลีย่ นแปลงไหม
น้องไว :
เปลีย่ นแปลงค่ะ ส่วนหนึง่ นะคะ หนูกจ็ ะตืน่ เช้ามากขึน้ ค่ะ เพราะว่าหนู
เป็นคนทีข่ เ้ี กียจค่ะตืน่ ไม่เช้าค่ะ ทุกครัง้ คุณแม่กต็ อ้ งมาปลุกค่ะ แต่พอมา
ร่วมโครงการนีน้ ะคะ กลับไปบ้านก็ตน่ื เช้าค่ะ เพราะว่าติดเป็นนิสยั แล้ว
แม่กบ็ อกว่า มาโครงการนีด้ คี ะ่ หนูกช็ วนพีน่ ะคะ พีส่ าวแล้วก็แม่ให้มา ปฏิบตั ิ
ก็จะมาค่ะ แต่รอพีส่ าวกลับมาจากกรุงเทพค่ะ แม่เขาบอกว่า โครงการนีด้ คี ะ่
ทำให้เราเปลีย่ นแปลงชีวติ มากขึน้ หนูมมี ารยาททีด่ ี มากขึน้ ค่ะ (หัวเราะ)
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แล้วแตนเป็นอย่างไรคะ
น้องแตน :
กลับไป ก็รสู้ กึ ว่า เรารูพ้ ระคุณพ่อแม่นะคะ ทีน่ เ่ี ห็นเขาเอาสือ่ อะไรมาให้
๘๕

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๓
ดูเหมือนชีวติ จริงน่ะค่ะ ก็เหมือนอย่างในละคร ถึงเรามีพอ่ มีแม่ครบ
เราไม่ได้ดอ้ ยไปกว่าเขา เขาทำได้เราก็ตอ้ งทำได้ เห็นแล้วก็คดิ รูไ้ ด้เองค่ะ
ไปถึงบ้านก็พยายามทำทุกอย่างให้พอ่ แม่คะ่
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ของเอ็ม
น้องเอ็ม :
ครับ กลับไปบ้าน ทีบ่ า้ นจะมีนอ้ งอยูส่ องคนนะครับ แล้วส่วนมากก่อน
ทีจ่ ะมาเข้าปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน เวลาดูทวี หี รือมาทำอะไร ชอบมา
กวนโมโห แล้วรำคาญเสียงน้อง แต่พอเข้ามาปฏิบัติเวลากลับไป
เวลาโมโหอะไร ก็รจ้ ู กั ระงับอารมณ์ได้ครับ แล้วตอนกลับไปใหม่ๆ แม่ถาม
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ก็บอกว่าเหนือ่ ยเหมือนกันแต่รสู้ กึ ดีขน้ึ สบายใจขึน้
ครับ แม่บอกว่าการนัง่ วิปสั สนากรรมฐานเป็นกิจกรรมทีด่ ี ถ้าแม่มโี อกาส
ก็จะมาเหมือนกัน
ผูส้ มั ภาษณ์ :
คุณแม่ทราบจากเห็นพฤติกรรมทีเ่ อ็มเปลีย่ นไป หรือว่ารูอ้ ยูแ่ ล้วจาก
อย่างอืน่ แล้วจึงอยากทีจ่ ะเข้ามาปฏิบตั กิ รรมฐานเหมือนกัน
น้องเอ็ม :
เห็นพฤติกรรมเปลีย่ นไปครับ อยูท่ บ่ี า้ นขีเ้ กียจมากครับ แล้วเมือ่ ก่อนนี้
ก็ชอบเป็นคนขี้โกหกด้วยครับ (หัวเราะ) กลับไปบ้านแม่ถามว่า มี
การบ้านไหม ผมก็โกหกบอกว่าทำมาแล้ว เดีย๋ วนีไ้ ม่โกหกแล้วครับ

๘๖

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๓
ผูส้ มั ภาษณ์ :
ถือว่าเป็นความกล้าหาญเหมือนทีพ่ ระอาจารย์ทองสุข ท่านสอนนะคะ
เป็นความกล้าหาญทีเ่ ราบอกความจริงออกมา เป็นตัวอย่างทีด่ มี ากเลยค่ะ
สุดท้ายนีพ้ ข่ี อให้กำลังใจ ขอให้นอ้ งๆ ทุกคนตัง้ ใจปฏิบตั ิ แล้วก็ทส่ี ำคัญ
คือ พฤติกรรมเหล่านี้เขาจะอยู่กับเรา ถ้าเรากลับไปแล้วเรายังคง
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง แต่ถา้ เราเลิกทำนะ เดีย๋ วเราก็กลับไปเป็นอย่างเดิม
ทุกคนเคยเข้ามาสองรอบแล้วคงเข้าใจนะคะ
นักเรียน :
ค่ะ, ครับ
ผูส้ มั ภาษณ์ :
แต่พก่ี เ็ ชือ่ ว่าสองรอบนี้ ก็คงจะทำให้เราขยัน อยากปฏิบตั ใิ ห้ตอ่ เนือ่ งขึน้
ขอบคุณมากค่ะ
นักเรียน :
ขอบคุณค่ะ, ขอบคุณครับ

๘๗

รายนามสถาบันและคณะบุคคลทีเ่ ข้าอบรม
และปฏิบตั ธิ รรม ปีพ.ศ.๒๕๔๘
ทางคณะผูจ้ ดั ทำได้รวบรวมรายนามผูเ้ ยีย่ มปฏิบตั พิ อสังเขปดังนี้
วัน/เดือน/ปี
รายนามสถาบันและคณะบุคคล
๒๓-๒๗/๐๓/๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๔๐ คน/
โรงเรียนจุนวิทยาคม ๒๒ คน
๒๐-๒๖/๐๔/๔๘
ชมรมรักษ์ธรรม เชียงราย
๘/๐๕/๔๘
พระครูพธิ านพิพฒ
ั นคุณ โรงเรียนวัด
เวียงชัยพิทยา ๓๖ รูป
๑๙-๒๓/๐๕/๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๑๕๐ คน
๒๘-๒๙/๐๖/๔๘
ก.ศ.น เวียงชัย ม.ต้น - ม.ปลาย
๕-๙/๐๗/๔๘
นายณัฐพงค์ อะทะวงษา และคณะครูนกั เรียน
โรงเรียนเวียงเดิม ๑๐๔ คน
๑๑-๑๓/๐๗/๔๘
โรงเรียนบ้านจุนสำนักงานพืน้ ทีเ่ ขตการศึกษา๒
จำนวน ๗๙ คน
๑๔-๑๖/๐๗/๔๘
โรงเรียนจุนวิทยาคม ๑๐๑ คน
๒๐-๒๔/๐๗/๔๘
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๑๔๓ คน / วิทยาลัย
การอาชีพเทิง / น.ส.สุดา เหลืองปัญญากิจ
ตัวแทนโรงเรียนบ้านครึง่ ใต้ อ.เชียงของ
๒๙/๗–๑/๘/๔๘
ผศ.วิโรจน์ แสนเสมอ ม.ราชภัฏเชียงราย
๓๒๒ คน

๘๘

รายนามสถาบันและคณะบุคคลทีเ่ ข้าอบรม
และปฏิบตั ธิ รรม ปีพ.ศ.๒๕๔๘
๓-๕/๐๘/๔๘
๙-๑๒/๐๘/๔๘
๑๙—๒๑/๐๘/๔๘
๒๘/๘– ๓/๙/๔๘
๑๖-๒๒/๑๐/๔๘
๒๖-๒๘/๑๐/๔๘
๒-๕/๑๑/๔๘
๑๘-๒๐/๑๑/๔๘
๒๓-๒๕/๑๑/๔๘
๒๕-๒๗/๑๒/๔๘
๑๕-๑๗/๐๓/๔๙
๒๐-๒๒/๐๓/๔๙
๒๓-๒๗/๐๓/๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ อ.จุน จ.พะเยา ๕๑ คน
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๑๒๙ คน
น.ส.ทัศนีย์ คำตือ้ อนุบาลนางแล /
นางสุวฒ
ั นา ภูรโี รจน์ โรงเรียนบ้านดอยฮาง /
น.ส.จุฑารัตย์ วงศ์หนัก โรงเรียนบ้านดอน
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ๔๔๒ คน
ชมรมรักษ์ธรรม เชียงราย ๑๘๕ คน
โรงเรียนแม่ตำ๋ วิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ๙๒ คน
โรงเรียนบ้านเวียงชัย
โรงเรียนบ้านต้าตลาด ๘๒ คน
โรงเรียนเวียงห้าว ๑๒๔ คน
โรงเรียนบ้านดอนมูล ๔๐ คน
โรงเรียนบ้านหวาย ๔๑ คน
โรงเรียนปล้องวิทยาคม ๗๐ คน

รายนามดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึง่ ของคณะผูเ้ ข้าอบรมวิปสั สนา-กรรมฐาน ซึง่ นอกจากนี้ ยังมาเป็นกลุม่ เล็กๆ ๒-๕ คนทีม่ กั ทยอยมา
ปฏิบตั ธิ รรมทีศ่ นู ย์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผางาม ตลอดทัง้ ปี

๘๙

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๓

พระอาจารย์ฝากไว้
คำปณิธานของพระอาจารย์ :
รักษา และ ปกป้องพระพุทธศาสนา และ ผลักดันเยาวชนให้กา้ ว
หน้าด้านคุณธรรมจริยธรรม
คติธรรมประจำใจ :
การทำความดี ไม่ทำให้ศกั ดิศ์ รีเราด้อยค่า ไม่ทำให้ผดี า่ ว่า ไม่ทำให้
เทวดาเสียใจ
ชีวติ จะมีคณ
ุ ค่า ถ้าพัฒนาด้วยไตรสิกขา
ชีวติ จะด้อยค่า ถ้าปล่อยวันเวลาให้ไร้ประโยชน์
สิง่ ทีพ่ ระอาจารย์เน้นย้ำเสมอ :
ความกตัญญูตอ่ บิดา-มารดา

๙๐

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๓

๙๑

บทที่ ๔
ภาคประสบการณ์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน

รวบรวมนานาทัศนะจากผูป้ ฏิบตั ธิ รรม...
ถ้าทำอะไรครึง่ ๆ
กลางๆ เพียง
สักครัง้ อีกหน่อย
ก็ทำอะไรไม่
สำเร็จไปตลอดชีวติ
ตัง้ แต่หายเศร้าหมอง
ทีเ่ ชียงราย
สงบมากไม่คดิ ถึงบ้าน
เลยตัง้ ใจปฏิบตั ิ
อยากจะปฏิบตั ิ

สวดๆ ไปบางครัง้
ก็เกิดปัญญา คิด
ได้หลายอย่าง
เหตุการณ์ทท่ี า่ นพูด
มันแทงใจไปหมด
กรรมฐาน
แก้ปัญหาชีวิต
ช่วยขัดเกลา
นิสยั ใจคอของฉัน
ให้เป็นฟ้าคนใหม่
มีประโยชน์มากกับการ
รูเ้ ท่าทันจิตใจตนเอง
สุข-ทุกข์ เกิดจาก
อะไร มีสติตามดู
ตามรูท้ ำให้ไม่หลง

สติสมั ปชัญญะ
ทีฝ่ กึ มาดี
จะมาช่วยเรา
ตอนคับขัน
ค่ะ
การทีจ่ ะทำบุญ
สูงสุดของ
พระพุทธศาสนา
ให้กบั ตนเองนัน้
ทำไมต้องรอ

แม้ว่าจะมีอะไร
เกิดขึน้
ก็ยงั ยืนยันที่
จะเลือกอยูบ่ น
เส้นทางแห่งธรรมะ

เมือ่ ลาสิกขาออกมา
พระอาจารย์ได้ให้
โอวาทแก่ขา้ พเจ้าว่า
ให้ใช้สติในการทำงาน
ภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นศิษย์

๙๔

ข้าพเจ้า
มีความรู้สึก
ภูมิใจที่ได้ชดใช้
หนีน้ ำ้ ตาทีม่ แี ก่
พ่อแม่ได้

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔

ธรรมะกับการสร้างคน

โดย คุณครูรำเพย ดำแดงดี
๖๐ ม.๓ ต.เวียง อ.เชียงคำ
จ.พะเยา ๕๖๑๑๐

ข้าพเจ้าชือ่ นางรำเพย ดำแดงดี ขณะนีร้ บั ราชการครูอยูโ่ รงเรียน
เชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาการปฏิบตั ธิ รรมทำให้
ข้าพเจ้ารูว้ า่ เราเคยคิดผิดมาตลอดและยังเชือ่ ว่าเป็นความคิดทีถ่ กู ต้อง
เสียอีก จนเมือ่ ปฏิบตั ธิ รรมจึงเข้าใจ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ คุณครูแสงเดือน
กลิน่ หอม ได้มาพูดเรือ่ งการปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั อัมพวันให้ขา้ พเจ้าฟัง และ
บอกว่าข้าพเจ้าน่าจะไปลองดูเพราะว่าเป็นสิง่ ทีด่ มี าก ข้าพเจ้ารูส้ กึ รักและ
นับถือคุณครูแสงเดือนเพราะท่านเมตตาข้าพเจ้าเสมอมา ข้าพเจ้าจึง
เดินทางไปปฏิบตั ทิ ว่ี ดั อัมพวัน จังหวัดสิงห์บรุ ี ตามคำแนะนำเดือน
เมษายน ทีว่ ดั อัมพวัน ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นความทรมานทีส่ ดุ ในชีวติ
ของข้าพเจ้า ความทุกขเวทนาจากการปฏิบตั ธิ รรม อากาศทีร่ อ้ นอบอ้าว
การไม่มคี นทีร่ จู้ กั แม้แต่คนเดียว การทีต่ อ้ งยืนรอรับประทานอาหาร
๙๕

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ความเหนื่อยสารพัด ในคืนวันที่ ๓ ของการปฏิบัติธรรม ข้าพเจ้า
อยากหนีกลับบ้าน ยังบอกตัวเองว่า ถ้าเราอายคนอืน่ ว่าทำไม่สำเร็จ
เราก็หนีไปเที่ยวกรุงเทพสัก ๔ วัน ก็ได้ เพื่อให้ครบ ๗ วัน แต่คิด
ไปคิดมาว่ามันคงไม่ถงึ ตาย อยูใ่ ห้ครบเดีย๋ วจะเคยตัว แพ้อะไรง่ายๆ
เพราะแม่เคยบอกว่า ถ้าทำอะไรครึง่ ๆกลางๆ เพียง ๑ ครัง้ อีกหน่อย
ก็ทำอะไรไม่สำเร็จไปตลอดชีวติ ก็กลัวคำพูดของแม่จะเป็นจริง จำได้
ว่าตอนเป็นเด็ก หัดถักโครเชท์ จะทิ้งครึ่งๆ กลางๆ แม่เลยบอกว่า
ต้องทนถักให้เสร็จเดีย๋ วมันจะเป็นอาถรรพ์ตดิ ชีวติ ตลอดไป จะทำอะไร
ไม่สำเร็จเลย ก็เลยตัดสินใจอยู่
ในวันที่ ๔ ของการปฏิบตั ธิ รรม แม่ชกี ใ็ ห้ยกมือขึน้ ว่าใครอยูม่ า ๔ วัน
แล้วต้องแยกกลุม่ ข้าพเจ้าไม่อยากไปเลยเพราะกลัวถูกฝึกหนักกว่าเดิมอีก
แต่แม่ชีก็ไม่ให้อยู่ จะขัดขืนคำสั่งก็กลัวผิดศีล นึกในใจว่าปฏิบัติ
ธรรมก็ไม่รเู้ รือ่ งแล้วยังจะมาหลอกเขาอีกว่ายังไม่ครบ ๔ วัน มันน่าอาย
ก็เลยไปพบ พอตอนสายมีพระมาควบคุมดูแลแทนแม่ชี ข้าพเจ้ามี
ปัญหาอีก คือขณะหลับตาหัวสัน่ พอลืมตาก็หาย เป็นอยูอ่ ย่างนีก้ เ็ ลย
รำคาญ จึงเดินไปบอกพระทีด่ แู ลว่าหัวสัน่ ท่านเลยมาอธิบายและให้
กำหนดใหม่ให้ พอตอนหลัง ท้องก็มหี ลายพอง พอตอนยุบก็มหี ลายยุบ อีก
จึงเดินไปบอกท่านอีกครัง้ ท่านก็เลยอธิบายและบอกให้กำหนดต่อไป
เมือ่ ครบ ๗ วัน ทำให้ขา้ พเจ้าได้เข้าใจว่าตลอดชีวติ ทีผ่ า่ นมา ข้าพเจ้ามี
ความหลงผิด ทีข่ า้ พเจ้าได้พบจากการปฏิบตั ธิ รรมคือ คิดว่าแม่ เป็น
คนไม่เก่ง ไม่นา่ ชืน่ ชมยกย่อง ข้าพเจ้ารูส้ กึ ผิดอย่างมาก เพราะภาพที่
๙๖

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ปรากฏขณะทีข่ า้ พเจ้าปฏิบตั ธิ รรมคือ ความเก่งของแม่ทง้ั สิน้ และภาพ
ความลำบากขณะทีท่ า่ นเลีย้ งดูขา้ พเจ้า ภาพความรักความห่วงใย
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าร้องไห้เสียใจและสัญญากับตัวเองใหม่วา่ ข้าพเจ้าจะรัก
และเทิดทูนแม่เป็นทีส่ ดุ นีเ่ ป็นความผิดเพียงแค่ความคิด แล้วคนทีผ่ ดิ
มากกว่าข้าพเจ้า ทัง้ วาจา ทัง้ ทางกาย ช่างน่ากลัวเสียจริงๆ ด้วยความทีม่ ี
อาชีพครูทำให้ขา้ พเจ้าอยากให้นกั เรียนได้เข้าใจอย่างข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
อยากพบพระทีส่ อนข้าพเจ้าอีกสัก ครัง้ เพือ่ ทีจ่ ะกราบขอบคุณท่านทีไ่ ด้ช้ี
ทางสว่างให้กบั ข้าพเจ้า แม้จะมีเวลาแค่สอนแค่สองครัง้ ครัง้ ละไม่เกิน ๕
นาที แต่มนั เป็นเวลาทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ ในชีวติ แต่ขา้ พเจ้าก็ลมื ถามชือ่ ท่าน
จึงได้แต่ระลึกถึงและกล่าวขอบคุณในใจและอธิษฐานว่า ขอให้ได้มี
โอกาสเจอท่านอีกสักครัง้ ในชีวติ ก็ยงั ดี
จนปี พ.ศ. ๒๕๓๙ น้าข้าพเจ้าเสียชีวติ จากการถูกปล้นทรัพย์
ถูกฆ่าอย่างเหีย้ มโหด ทำให้ญาติๆ หาคนทรงจะถามถึงคนฆ่า และรูข้ า่ ว
ว่ามีทางบ้านแม่ลาว จังหวัดเชียงรายจึงพากันเดินทางไป แต่ดว้ ยบุญ
บันดาลทำให้หลงทางไปทางวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จึงได้ไปทำบุญ
ไม่ได้เข้าทรงตามที่ตั้งใจแต่แรก มีพระรูปหนึ่งมาทัก ข้าพเจ้าว่า
ท่านเคยสอนกรรมฐานข้าพเจ้าทีว่ ดั อัมพวัน ภาพทีท่ า่ นนัง่ เก้าอีแ้ ล้ว
สอนข้าพเจ้าก็ปรากฏชัดขึน้ ในความคิด ทำให้ ข้าพเจ้าดีใจจนไม่อาจ
บรรยายเป็นคำพูดได้ ไม่นึกว่าคำที่อธิษฐานไว้ จะเป็นจริงได้
การสอนกรรมฐานที่วัดอัมพวันตอนนั้น สื่อกันด้วยภาษากลาง
เพราะไม่รวู้ า่ เป็นคนเหนือ แต่ขณะนีย้ ง่ิ ดีใจด้วยสือ่ กันด้วยคำเมือง
๙๗

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
จึงถามทีม่ าทีไ่ ปซึง่ กันและกัน ก็เลยสรุปว่าจะพานักเรียนไปปฏิบตั ธิ รรม
กับท่าน คือ พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล ทีว่ ดั ถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ซึง่ ขณะ
นัน้ ข้าพเจ้าสอนอยูท่ โ่ี รงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย มีนกั เรียนไปประมาณ ๔๐ คน
พอปี ๒๕๔๐ พระอาจารย์ทองสุขได้ย้ายมาพัฒนาศูนย์
ปฏิบตั ธิ รรมวัดถ้ำพระผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึง่ ขณะนัน้
ขาดผูด้ แู ล สภาพมีแต่ปา่ และกุฏพิ งั ๆ เมือ่ พระอาจารย์ทองสุขพัฒนา
มีนำ้ และไฟฟ้าใช้ในปีนน้ ั ก็บอกกับข้าพเจ้าว่าพานักเรียนมาได้แต่ไม่เกิน ๔๐
คน ข้าพเจ้าจึงพานักเรียนมาเป็นรุน่ แรกตัง้ แต่นน้ั มาทุกปี ปีละ ๓-๔ รุน่
แล้วแต่โอกาสจะอำนวย มีอยูร่ น่ ุ หนึง่ นักเรียนประมาณ ๒๕ คน มา ๑๕ วัน
นักเรียนก็อยู่กันรอด จนปัจจุบันข้าพเจ้าดีใจที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
มีความเจริญรุง่ เรือง สามารถรับนักเรียนได้มากขึน้ ถึง ๒๐๐ คน ห้องน้ำ
ทีพ่ กั มีความสะดวกสบายดีมากเหมาะแก่การนำเด็กเข้าฝึกอบรมมากเลยค่ะ
ณ โอกาสนีข้ อขอบคุณวัดถ้ำพระผางามโดยการนำของพระ
อาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล ตลอดจนผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกท่าน ขออาราธนา
คุณพระศรีรตั นตรัยจงช่วยอำนวยผล
ให้กจิ กรรมการอบรมปฏิบตั ธิ รรมนี้
ได้เจริญรุ่งเรืองแม้กระทั้งศิษย์ผู้
ทุม่ เทสนับสนุนทุกท่านจงเจริญใน
ธรรม ยิง่ ๆ ขึน้ ไป มีความสุขสวัสดี
ทุกท่านเทอญ
๙๘

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔

ความประทับใจทีว่ ดั ถ้ำพระผางาม

โดย นางสาวสุวดา แสงงาม
๓๒/๑ ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน
เขตลุมพินี กทม. ๑๐๓๐๐

ปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ถ้ำพระผางาม
เมือ่ วันที่ ๓๐ เม.ย. – ๘ พ.ค. ๒๕๔๘
ข้าพเจ้าได้เคยปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั อัมพวัน จ.สิงห์บรุ ี ของหลวงพ่อ
จรัญมาหลายครัง้ เคารพศรัทธาในตัวหลวงพ่อมาก มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ได้ไป
ปฏิบตั กิ รรมฐานทีว่ ดั อัมพวัน ๗ วัน ครัง้ นัน้ มีความตัง้ ใจมากกว่าทุกครัง้
ทีผ่ า่ นมา พอวันที่ ๔ ของการปฏิบตั ิ ขณะนัง่ สมาธิ เกิดอาการท้องพอง
ยุบไม่ชดั อึดอัด มีความลังเลสงสัยมากๆ รูส้ กึ เสียใจว่าเราเคยกำหนด
ทันทำไมตอนนีเ้ ราไม่ทนั ตอนนัน้ ยังไม่ทราบสภาวะธรรมทีเ่ กิดขึน้ จน
เข้ามาสนทนาธรรมที่เว็บหลวงพ่อจรัญ(http://www.jarun.org)

๙๙

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
มีญาติธรรมแนะนำให้สอบอารมณ์กบั พระอาจารย์ทองสุข ท่านเป็น
ลูกศิษย์หลวงพ่อ ได้จำพรรษาและปฏิบตั ทิ ว่ี ดั อัมพวันมา ๑๔ ปี ได้
กราบลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปจำพรรษา อยูท่ จ่ี งั หวัดเชียงราย
ตอนนัน้ รูส้ กึ ดีใจมากเพราะเคยเห็นท่านในวีซดี สี อนกรรมฐานของวัด
อัมพวัน แต่ไม่ทราบว่าปัจจุบนั ท่านอยูท่ ไ่ี หน ยังจำคำพูดท่านได้ตดิ ใจจน
ทุกวันนี้ “เราไม่มสี ทิ ธิไ์ ปโกรธไปเกลียดใคร เรามีสทิ ธิแ์ ค่ดคู วามโกรธ
ความเกลียดนัน้ ” ญาติธรรมท่านได้ให้เบอร์โทรคุยกับพระอาจารย์
หลังจากนัน้ ข้าพเจ้าก็ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
จนมีโอกาสเข้าไปปฏิบตั กิ รรมฐานทีว่ ดั ถ้ำพระผางาม และมีเหตุการณ์ทท่ี ำให้ยง่ิ ศรัทธาในตัวพระอาจารย์มากขึน้ มีหลายครัง้ สิง่ ที่
ข้าพเจ้าคิดหรือสงสัยอยูใ่ นใจ เหมือนท่านรับรูส้ ง่ิ นัน้ (เคยได้ยนิ คนปฏิบตั ิ
ทีไ่ ปวัดอัมพวันเคยเล่าให้ฟงั ว่าหลวงพ่อจรัญท่านรูว้ าระจิต ไปฟังท่าน
เทศน์สอนถ้าสงสัยถามในใจแล้วท่านก็พูดตอบออกมาโดนใจเลย
ได้ฟงั ก็ปลืม้ ปิตไิ ปกับเขาด้วย) มาเจอกับตัวเองกับพระอาจารย์ทองสุข
มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ก่อนทีจ่ ะไปปฏิบตั ทิ ว่ี ดั พระอาจารย์ ได้คยุ กับกัลยาณมิตร
ท่านหนึง่ เกีย่ วกับการอธิษฐานจิต ขอให้มบี า้ นทีอ่ ยูอ่ าศัยถาวรให้กบั
คุณแม่วา่ อธิษฐานได้จริงหรือ และข้าพเจ้าก็ได้สอบถามเกีย่ วกับวัด
ว่าอยูท่ ไ่ี หน อำเภออะไร เราอยากรูว้ า่ ความเป็นมาเป็นอย่างไร ทำไม
ท่านจึงไปสร้างวัดทีเ่ ชียงราย แต่กไ็ ด้ทราบว่าอยูอ่ ำเภออะไร สภาพ
แวดล้อมคร่าวๆ ยังไม่ทราบรายละเอียด พอวันรุง่ ขึน้ ข้าพเจ้าก็ได้โทรไป
เพือ่ ขออนุญาตเข้ากรรมฐาน พอโทรติด ยังไม่ทนั จะได้พดู ก็ได้ยนิ เสียง
๑๐๐

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
พระอาจารย์พดู เกีย่ วกับการอธิษฐานจิต ว่ามีผหู้ ญิงคนหนึง่ อยูก่ บั แม่
สองคน อธิษฐานจิตขอให้มบี า้ นให้คณ
ุ แม่อยู่ แล้วเขาก็ได้จริงๆ เขา
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง การอธิษฐานจิตได้ ได้เพราะสัจจะ ถ้าเราเสียสัจจะ
บ้านนัน่ ก็จะมีเหตุตอ้ งเสียไปนะ ต้องรักษาสัจจะ เสียงท่านกำลังคุยกับ
คนทีม่ าปฏิบตั ทิ ว่ ี ดั แต่ทา่ นก็รบั โทรศัพท์ของข้าพเจ้า เพือ่ ให้ขา้ พเจ้าได้ยนิ
ด้วย แล้วท่านก็เริม่ พูดความเป็นมาของวัด เรือ่ งของท่านว่าเริม่ บวช
ตัง้ แต่เมือ่ ไรอย่างละเอียด เล่าเรือ่ งสภาพแวดล้อมของวัดอย่างละเอียด
จนเกือบมองภาพวัดออก เสียงจากโทรศัพท์ชัดเจนเหมือนคุยกับ
ข้าพเจ้าโดยเฉพาะ แต่คงไม่ใช่เพราะได้ยนิ เสียงถามตอบจากญาติธรรม
ทีม่ าปฏิบตั ิ ข้าพเจ้าฟังโทรศัพท์ประมาณชัว่ โมง แล้วเสียงก็เริม่ ไม่ชดั แล้ว
ก็เห็นทีเ่ ครือ่ งว่าวางสาย แต่ความสงสัยของข้าพเจ้าคลายหมด ไม่มอี ะไร
อยากรูอ้ กี ยังฉงนว่าท่านรูว้ า่ เราอยากรูห้ รือเปล่า
เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ยังคิดอยูว่ า่ อาจจะบังเอิญ แต่เมือ่ เข้าไปปฏิบตั ธิ รรม
ในวัด ข้าพเจ้าตัง้ ใจว่ามีอะไรสงสัยจะถามๆ เพราะว่านาน ๆ ได้ไปถึง
เชียงราย และได้ใกล้ชดิ พระอาจารย์มปี ญ
ั หาจะถามให้หายข้องใจ
ปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่คอ่ ยได้ถามเลยค่ะ ท่านตอบให้หมด
มีอยูเ่ ช้าวันหนึง่ ขณะนัง่ สมาธิเกิดสภาวะธรรมบางอย่างแล้วก็
ไม่แน่ใจ คิดว่าคงไม่ใช่ เพราะพระอาจารย์บอกอีกอย่าง ก็สงสัยๆ แต่ก็
ตัดใจคงไม่ใช่หรอก พอถึงช่วงสอบอารมณ์พระอาจารย์กส็ อบอารมณ์
ท่านอืน่ ๆ แล้วท่านก็พดู ขึน้ ว่าอาการแบบทีข่ า้ พเจ้าเป็นไปดูให้ดี มันมี ๓
อย่าง แล้วท่านก็อธิบายแต่ละอย่างแบบละเอียด ข้าพเจ้าเข้าใจ
๑๐๑

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
และหายสงสัยในเดีย๋ วนัน้ ท่านตอบได้ตรงจุดทุกครัง้ ไป ไม่ใช่เฉพาะ
ข้าพเจ้าทีร่ สู้ กึ เพือ่ นๆ ทีไ่ ปด้วยก็โดนใจกันคนละแบบ บางครัง้ ท่านสอน
บางคนจากบทสวดทำวัตรเย็น ซึ่งการสวดสังเกตว่าท่านจะไม่ได้
สวดทุกบททีอ่ ยูใ่ นหนังสือ บางวันก็จะเพิม่ บางบทซึง่ สวดๆ ไปบางครัง้
ก็เกิดปัญญาคิดได้หลายอย่าง เหตุการณ์ทท่ี า่ นพูดมันแทงใจ ไปหมด
หายสงสัยจริงๆ ข้าพเจ้าไปอยู่ที่วัดถ้ำพระผางาม ๙ วัน รู้สึก
ศรัทธาในตัวพระอาจารย์มาก ไม่มคี วามสงสัยหรือแปลกใจอีกแล้ว
บางวันอยูใ่ นกุฏทิ พ่ี กั เกิดอาการขีเ้ กียจ โอ้เอ้ในการปฏิบตั ิ และก็มเี หยียด
แข้งเหยียดขา แต่พอนึกถึงพระอาจารย์ตอ้ งรีบลุกขึน้ ทันที ในใจเรากลัว
ท่านเห็น และมีอกี หลายเรือ่ งมากทีข่ า้ พเจ้าได้สมั ผัสด้วยตัวเอง
บริเวณวัดถ้ำพระผางามเป็นทีส่ ปั ปายะ มีตน้ ไม้ใหญ่ ดูรม่ รืน่
เงียบสงบ ข้าพเจ้าเคยคิดว่าถ้าเกิดฝนตกคงจะมีลม และเสียงน่ากลัว
หรือเปล่า เพราะต้นไม้เยอะแต่พอฝนตกก็ได้ยนิ แค่เสียงฝน ไม่มเี สียง
น่ากลัว ดูแล้วเงียบสงบ ไม่รสู้ กึ ผวาน่ากลัวอย่างทีค่ ดิ ทำให้จติ ดูสดชืน่
ข้าพเจ้าได้พกั ทีก่ ฏุ ทิ ท่ี างวัดจัดให้ ท่านเมตตามากค่ะมีสง่ิ ของเครือ่ งใช้
ทีจ่ ำเป็นทุกอย่าง สำหรับอาหารจะให้แม่บา้ นไปส่งให้ทก่ี ฎุ เิ ลยเพือ่ ไม่ให้
เสียเวลาการปฏิบตั ิ หรือเดินมาทาน มีคนจัดทำอาหาร จะทานเจ มังสวิรตั ิ
ทาน ๑ มือ้ ๒ มือ้ เราแจ้งให้แม่บา้ นจัดให้ได้คะ่
หลังจากทำวัตรเช้า–เย็น พระอาจารย์จะนำปฏิบตั ิ ข้าพเจ้ารูส้ กึ
ปลืม้ ปิตทิ ไ่ี ด้เห็นพระอาจารย์ปฏิบตั แิ ละจะได้มาปรับปรุงการปฏิบตั ิ
ของตัวเอง โดยเฉพาะการเดินจงกรม เคยคิดว่าเราเดินได้ชา้ สุดๆ แค่น้ี
๑๐๒

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
แต่พอเห็นพระอาจารย์ทา่ นเดินช้ามากค่ะ ท่านบอกว่าการเดินจงกรม
ให้เป็นปัจจุบนั ทีส่ ดุ ตามดูให้ทนั เห็นการเกิด-ดับ เมือ่ สติอยูก่ บั ปัจจุบนั
ได้ดี จิตจะแกร่งไม่มอี ะไรแทรกเข้ามาได้ ข้าพเจ้าได้พยายามปฏิบตั แิ ละ
รูส้ กึ สติดขี น้ึ การนัง่ ข้าพเจ้าจะเกิดเวทนามากจริงๆ ท่านให้หายใจยาวๆ
หลักอยูท่ ท่ี อ้ งพองยุบ สติจบั พองยุบให้ทนั กำหนดอย่างอืน่ ประโยชน์
จะน้อย อย่าไปดูมากเวทนา พยายามหายใจยาวๆ เข้าไว้ ข้าพเจ้า
ได้นำมาปรับใช้ เมื่ออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำในข้อที่
เรายังหย่อน ท่านบอกข้าพเจ้าว่าเพียรมากๆ เพียรเอาสติกำหนดทัน
ปัจจุบนั ให้มาก กำหนดตะพึด การไปปฏิบตั คิ รัง้ นีท้ ำให้ขา้ พเจ้าเข้าใจการ
ปฏิบตั มิ ากขึน้ ท่านมีเกร็ดมาเล่าสอนทำให้มแี รงใจในการเดินทางสู่
เส้นทางสายเอกนี้ ต่อไปให้ถงึ ทีส่ ดุ ค่ะ

๑๐๓

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔

อานิสงส์ของการปฏิบตั ธิ รรม

โดย นางสาวสุพรรณา ผลพานิชเจริญ

ใครจะคาดคิดว่าคนอย่าง สุพรรณา (ไก่)
จะเข้ามาอยูบ่ นเส้นทางสายธรรมได้
หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีเ่ คยเห็นไก่ในอดีตมาก่อน
ก็ตอ้ งคิดเช่นนัน้ เหมือนกัน.....อย่าว่าแต่คณ
ุ เลย
แม้กระทัง่ ตัวไก่เองก็ยงั แปลกใจ และยากจะเชือ่ เช่นกัน
เด็กน้อยคนหนึง่ ทีม่ ชี วี ติ เพียบพร้อม สะดวกสบายทุกอย่าง แม้
พ่อแม่ จะเสียชีวติ ไปตัง้ แต่ยงั เล็ก แต่กม็ อี าม่า (ยาย) คอยดูแลอย่างดี
เมือ่ แม่เสียชีวติ ตัง้ แต่ไก่ ๒ ขวบ เราก็เปรียบเหมือนตัวแทนของแม่
อีกทัง้ ยังเป็นหลานสาวคนแรกของตระกูล ก็ยง่ิ ได้รบั ความรักเพิม่ อีก
หลายเท่าทวี นัน่ แหละเป็นทีม่ าของผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั คำว่า ผิดหวัง
๑๐๔

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ไม่เคยแพ้ มีความมัน่ ใจสูง เอาแต่ใจตัวเองสุดๆ และชีวติ ของไก่กย็ งั
เป็นสูตรสำเร็จทีผ่ หู้ ญิงส่วนใหญ่ตอ้ งการอีกด้วย.......อย่างไรเหรอคะ?
ก็ตง้ ั แต่เรียน ทำงาน ต้องการอะไร อยากทำอะไร หรืออยากไปเทีย่ วไหน
จนกระทัง่ มีชวี ติ คู่ ทุกอย่างลงตัว เห็นไหมว่าชีวติ ดูดที กุ อย่าง จนใครๆ
ก็ตอ้ งอิจฉา
ฉะนัน้ เรือ่ งการทำบุญ ไปวัดปฏิบตั ธิ รรม หรือรักษาศีล นอกจาก
จะไม่ปฏิบตั แิ ล้ว ยังต่อต้านอย่างรุนแรง เวลามีใครมาชวนไปทำบุญ
จะรูส้ กึ ว่า “ไปกันทำไม” เวลามีคนมาให้ชว่ ยทำบุญ ก็ทำๆ ไปงัน้ ๆ แหละ....
ไม่เข้าใจ
แต่ความสุขมักอยูไ่ ม่นาน ปี ๒๕๔๕ เรือ่ งร้ายๆ ในชีวติ เริม่ รวมตัว
กันถาโถมเข้ามา ไม่วา่ จะเป็นปัญหาเรือ่ งงาน เพือ่ นร่วมงาน สุขภาพ
(ต้องตัดมดลูก/รังไข่ ออกทัง้ หมด) ทะเลาะกับพี-่ น้อง มีหนีส้ นิ มากมาย
และปัญหาชีวิตคู่ ที่มีอันต้องเลิกรากันไป เพราะบุคคลที่สาม
(เวรกรรมตามทัน หักอกหนุม่ ๆ ไว้เยอะ)...... ”ความทุกข์มกั ไม่ได้
ทยอยกันเข้ามาให้คณ
ุ ได้ทนั ตัง้ ตัว”
ชีวติ เริม่ หักเห จากคนทีม่ คี วามมัน่ ใจสูง เริม่ แสวงหาหมอดู เทีย่ ว
กลางคืน/หลีกหนีไปต่างจังหวัด เพือ่ ให้ลมื ความทุกข์ จนกระทัง่ มีแฟน ใหม่
เพือ่ ชดเชยความเหงา ชีวติ เริม่ แย่ลงเรือ่ ยๆ กลายเป็นคนโมโหร้าย กว่าเดิม
(ขอย้ำว่ากว่าเดิม เพราะเดิมก็เป็นคนขีโ้ มโหอยูแ่ ล้ว) ขว้างปาข้าวของ
หงุดหงิด สารพัดจะเป็นนางมารร้าย

๑๐๕

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
.....ยัง..ความโชคร้ายมาแล้วจบยาก แฟนใหม่ทค่ี บอยู่ ปรากฏว่า
มีภรรยาอยูแ่ ล้ว (แต่ยงั ไม่ได้แต่งงาน) ...ไม่เป็นไร ตอนนัน้ คิดเช่นนัน้ ....
ความรักมันบังตา
ธันวาคม ๒๕๔๕ สวรรค์มีตา ได้ส่งกัลยาณมิตรคนแรกชื่อ
คุณเกือ้ กูล (ตุก๊ ตา) มาชีแ้ นวทางสว่างแห่งชีวติ ตอนนัน้ ช่วงวันพ่อ (๕ ธ.ค.)
ตุก๊ ตาชวนไปทีว่ ดั อัมพวัน จ.สิงห์บรุ ี (๓ วัน) ตอนนัน้ รูส้ กึ เฉยๆ ... แต่ไปก็ไป
ช่วงทีอ่ ยูท่ ว่ี ดั อัมพวัน แม่ชใี ห้ทำอะไรก็ทำ ไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ งอะไรกับ
เค้าหรอก แต่วนั สุดท้ายก่อนออกจากวัด รูส้ กึ เลยว่า คนทีม่ าวัดส่วนใหญ่
ล้วนแต่มที กุ ข์เป็นของตน (ความคิดตอนนัน้ ) ตอนนัน้ ก็เลยบอกกับ
ตัวเองว่า “ถ้าทุกข์จะไม่มาวัดอีก แต่จะมาเพราะต้องการปฏิบตั จิ ริงๆ”
นัน่ เป็นทีม่ าของการเริม่ ปฏิบตั ธิ รรม
หลังจากนัน้ เริม่ มีกลั ยาณมิตรมากขึน้ ชักชวนไปทำบุญ และ
ปฏิบตั ธิ รรมตามวัดต่างๆ (วัดเชิงเลน วัดมหาธาตุ) ชีวติ เริม่ เปลีย่ น แต่
เป็นไปในทางทีด่ ขี น้ึ เริม่ จากปัญหากับเพือ่ นร่วมงาน ก็คลายลง จนดีขน้ึ
ในทีส่ ดุ ส่วนเรือ่ งงานมีผใ้ ู หญ่เห็นความสามารถดึงตัวมาช่วยงาน ปัญหา
สุขภาพ เรือ่ งร้ายกลับกลายเป็นดี หลังจากตัดมดลูก และรังไข่ ออกแล้ว
สุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าเดิม (จริง ๆ แล้ว ก็เป็นธรรมชาติ มีมา ก็ยอ่ ม
มีไป เลยไม่เครียด สุขภาพก็เลยดี) ส่วนปัญหากับพี-่ น้อง นอกจาก ไม่มแี ล้ว
ยังรักกันมากขึน้ ตอนนีพ้ ช่ี ายเสนอตัวเข้ามาช่วยเคลียร์หนีส้ นิ ให้ ส่วน
แม่และน้อง ๆ (ภรรยาพ่อคนทีส่ อง) ยอมย้ายเข้ามาอยูท่ บ่ี า้ น ทำให้

๑๐๖

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
บ้านเริม่ เป็นบ้านมากขึน้ อบอุน่ มีแต่เสียงหัวเราะ ^_^ ส่วนอดีตสามี
ปัจจุบนั ก็คยุ กันเหมือนเพือ่ น ให้อภัย และภาวนาให้เค้ามีความสุข
เรือ่ งแฟนใหม่ เป็นปัญหาใหญ่สดุ (ณ ขณะนัน้ ) นอกจากจะไม่
เลิกกับภรรยาเค้าแล้ว ยังมีพธิ แี ต่งงานอีกด้วย ตอนนัน้ เป็นช่วงหัวเลีย้ ว
หัวต่อของชีวติ (ถ้าตัดสินใจพลาดก็คงไม่มวี นั นี)้ ไก่เลือกตัดสินใจไม่
ต่อกรรมกับเค้าอีก ขณะนัน้ คิดได้วา่ “เราเคยโดนคนอืน่ ทำกับเราแบบนี้แล้ว
เราจะต่อกรรมกับผู้อื่นอีกทำไม” เรื่องก็ลงเอยด้วยดี ความรักไม่
จำเป็นต้องจบลงด้วยการครอบครองเสมอ ทุกวันนีเ้ ราก็เป็นเพือ่ นกัน
ช่วงวิสาขบูชา ๒๕๔๘ ธรรมะเริม่ จัดสรร ได้รบั ความกรุณาจาก
อาจารย์ชนินทร์ คุณสุภาวดี (พีส่ )ุ และคุณสุวดา (น้องเก๋) เสียสละมา
สอนการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน จนเดีย๋ วนีไ้ ม่คดิ เสาะแสวงหาการ
ปฏิบตั จิ ากวัดต่างๆ แล้ว เพราะเข้าใจแล้วว่าสามารถ “ทำบ้านให้เป็น วัด”
และเจริญวิปสั สนาทีใ่ ดก็ได้ ซึง่ อานิสงส์จากการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
ทำให้เริม่ เป็นคนมีศลี มากขึน้ รูจ้ กั ให้อภัย อ่อนน้อมถ่อมตน มีเมตตา
อาสาช่วยเหลือผูอ้ น่ื ด้วยความเต็มใจและจริงใจ ทัง้ นีย้ งั มีอกี มากมาย
ทีไ่ ม่สามารถบรรยายออกมาเป็นข้อเขียนได้
ท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นเรื่องแต่งหรือไม่ ไก่ขอยืนยันว่าเป็น
เรือ่ งจริง แต่ทง้ั นีไ้ ม่จำเป็นต้องเชือ่ เพราะสิง่ เหล่านี้ “ท่านจะสามารถรู้
ด้วยตัวท่านเอง”

๑๐๗
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๔
ทัง้ นีข้ อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อจรัญ ทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นแห่งศรัทธา
ขอบพระคุณอาจารย์ชนินทร์ พีส่ ุ น้องเก๋ และกัลยาณมิตรทุกท่าน
ทีท่ ำให้มวี นั นี้ รวมถึงกราบคุณพ่อ คุณแม่ ซึง่ เปรียบดังพระอรหันต์ของลูก
สุดท้ายนีข้ อเป็นกำลังใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ทิ กุ ท่าน ไม่วา่ จะเพิง่ เริม่ ต้น
หรือปฏิบตั มิ านานแล้ว ให้เจริญทัง้ ทางโลก และทางธรรม........
“แม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ยังยืนยันที่จะเลือกอยู่บนเส้นทาง
แห่งธรรมะ”
สาธุ
สุพรรณา
๑๑/๑๐/๔๘

๑๐๘
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๔

ความเศร้าหมองทีด่ บั ไป

โดย คุณชลฤดี ฉันทะธัมมะ
๓๐/๘๓ หมูบ่ า้ นสวนสน
ถ.รามคำแหง ๖๐ หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ดิฉนั ได้มโี อกาสไปปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานที่
ภาคอีสาน เป็นครั้งแรกของชีวิตดิฉัน ก่อนไปดิฉันรู้จักการกำหนด
อิรยิ าบทย่อยบ้างแล้วจากทางวิทยุทด่ี ฉิ นั เป็นกรรมการชมรมอยู่ ดิฉนั
ไม่เคยปฏิบตั อิ ะไรเลย ชีวติ ประจำวันนัง่ แต่เก้าอีห้ อ้ ยขา นัง่ กับพืน้ ไม่
เป็นเลย ขาแข็งมาก มีแม่ชี “แพง” อายุประมาณ ๖๐ แล้วเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ประกบติดดิฉนั ตลอดเวลาเดินและนัง่ ท่านสอนเดินจงกรมวันละ ๑ ระยะ
เดินครึง่ ชัว่ โมง นัง่ ครึง่ ชัว่ โมง กับดิฉนั ด้วย จนกระทัง่ สอนดิฉนั เดินครบ
๖ ระยะแล้ว ก็ให้เพิม่ เป็นเดิน ๑ ชัว่ โมง นัง่ ๑ ชัว่ โมง ซึง่ แม่แพงก็ปฏิบตั ิ
พร้อมกับดิฉนั เดินคูก่ นั นัง่ คูก่ นั ตลอด ทีน่ ม่ี ปี ระเพณีนง่ั สมาธิ ๒๔ ชัว่ โมง
ด้วย เริม่ ๑๒.๐๐ นาฬิกา วันนีถ้ งึ ๑๒.๐๐ นาฬิกา พรุง่ นี้ ก่อน ๑๒.๐๐
นาฬิกา จะครบ ๒๔ ชัว่ โมง แม่แพงพาไปดู ดิฉนั เห็นมีแม่ชแี ละชาวบ้าน
๑๐๙
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๔
(เป็นหญิงล้วน) ๕-๖ คนนัง่ อยู่ (เริม่ แรกมีหลายสิบคนรวม พระ ชี ผูช้ าย
ผูห้ ญิง) เห็นแล้วน่าศรัทธามาก วันต่อมาดิฉนั โดนจับนัง่ ๑ ชัว่ โมง ด้วยการ
อธิษฐานว่าจะไม่กระดุกกระดิก
เดินจงกรมเสร็จก็เริม่ นัง่ นัง่ ได้ประมาณ ๕ นาที เท่านัน้ ทุกขเวทนา
มาจากไหนไม่ทราบ เจ็บปวดมากมายมหาศาล ซึง่ ดิฉนั นัง่ ๑ ชัว่ โมง มา ๒
วันแล้วแต่ขยับตัวบ้าง บางครัง้ เปลีย่ นขาเลยเพราะทนไม่ไหว แต่ครัง้ นี้
เจ็บมากกว่าเยอะมาก แม่ชแี พงนัง่ ประกบให้กำลังใจตลอด ท่านพูด
ให้กำลังใจว่าอดทนไว้ อธิษฐานจิตก็อย่างนีแ้ หละจะเจ็บมาก ดิฉนั
เหงือ่ แตกจนเสือ้ ชุม่ ไปหมด แม่แพงท่านก็พดั ให้จๆู่ แม่แพงบอกเดีย๋ ว
มานะไปแป๊บเดียว ช่วงนัน้ ดิฉนั จึงอยูค่ นเดียว เหลือเวลาอีก ๑๐ นาที
ก็จะครบชัว่ โมงแล้ว แต่ทนไม่ไหวจึงเปลีย่ นขา ลืมตาด้วย แม่แพงกลับมา
ดูจากสีหน้าแม่แพงแล้วรูไ้ ด้เลยว่าท่านเสียใจ ดิฉนั จำภาพนัน้ ได้ตดิ ตา
(ท่านดีกบั ดิฉนั มาก รูส้ กึ ได้วา่ แม่ชที า่ นนีด้ กี บั ทุกคนเลย) ดิฉนั มีปญ
ั หา
เรือ่ งฟังภาษาอีสานไม่เป็น การปฏิบตั ขิ องดิฉนั จึงไม่ได้รบั การอธิบาย
มากนัก จนกลับบ้าน (เกือบ ๒ อาทิตย์เต็มทีอ่ ยูป่ ฏิบตั )ิ ตัง้ แต่กลับมา
ไม่ได้ปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งเท่าใดเลย แต่ได้ชว่ ยงานศาสนามาตลอด
ต้นปี ๒๕๔๘ วันหนึง่ น้องสาวของดิฉนั ได้ชวนไปส่งหลานชาย
ทีเ่ พิง่ จะบวชเป็นพระสงฆ์ มาปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานที่ วัดถ้ำพระผางาม
เวียงชัย จ.เชียงราย น้องสาวพูดว่าไปกราบพระอริยะสงฆ์กัน
ท่านปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ มากราบท่านให้เป็นสิรมิ งคลกันเถอะ ไปวันเสาร์
กลับวันอาทิตย์ ดิฉันตอบตกลง น้องจึงไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับ
๑๑๐
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๔
ประมาณห้าพันกว่าบาท ก่อนถึงวันจะไป ดิฉนั เริม่ บ่นกับทุกคนว่าไม่
อยากไปเลย เสียดายค่าตัว๋ เครือ่ งบินเลยต้องไป พอมาถึงวัดถ้ำพระผางาม
ได้กราบพระอาจารย์ทองสุขแล้ว น้องสาวก็พดู ขึน้ ว่า จะอยูต่ อ่ ก็ได้นะพี่
ว่างนี่ ส่วนน้องต้องทำงาน พระอาจารย์ทองสุขท่านก็ให้ กรรมฐานเลย
ถือศีล ๘ ปฏิบตั ดิ ว้ ยการเดิน ๑ ชัว่ โมง นัง่ ๑ ชัว่ โมง คิดในใจไม่อยาก
ปฏิบตั เิ ลย แต่ทกุ คนปฏิบตั กิ นั หมด เราก็ตอ้ งปฏิบตั ิ ๑ ชัว่ โมงก็ ๑ ชัว่ โมง
“ทนเอา” ได้ทำวัตรเย็นกับพระอาจารย์และปฏิบตั ิ เช้าทำวัตรพร้อมกับ
พระอาจารย์ทองสุขอีก จบทำวัตรเช้าพระอาจารย์ให้ เดินจงกรมปฏิบตั ิ
เลยเดิน ๑ ชัว่ โมง นัง่ ๑ ชัว่ โมง “ทนเอา” แต่ไม่ทราบ ด้วยอะไร ดิฉนั
รูส้ กึ ว่าในความ “ทนเอา” นัน้ รูส้ กึ แปลกๆ ในการปฏิบตั ิ รูส้ กึ กลัวๆ
กล้าๆ ในการปฏิบตั ิ มีอาการแปลกๆ แทรกตลอด แปดโมงเช้า วันนัน้
ระหว่างทานข้าวกับน้องสาวอยู่ ดิฉันก็พูดกับน้องว่าจะลองอยู่ต่อ
ยังไม่กลับบ้าน ตั๋วเครื่องบินเลื่อนได้ใช่ไหม ดิฉันนึกถึงกลับบ้านก็
เหมือนเดิม เบือ่ นิสยั ตัวเองบางครัง้ อยากฆ่าตัวตายเป็นคนเครียดง่าย
คนในบ้านใครทำผิดจะพูดจีใ้ จดำเขา จนบางครัง้ ถามตัวเองว่า เราก็เคย
ปฏิบตั ธิ รรมบ้างแล้ว ช่วยงานศาสนามาก็มาก มีพระพุทธศาสนาในใจ
มาตลอด ทำไมจึงนิสยั ไม่ดี เบือ่ อะไรก็ไม่รู้ เบือ่ มาก ลองอยูต่ อ่ หน่อย
เถอะน่า ดิฉนั คิดแค่ลองอยู่ ให้โอกาสตัวเองหน่อยเถอะไหนๆ ก็มาตัง้ ไกล
แล้ว เราก็วา่ งนีน่ าเผือ่ จะได้อะไรบ้าง (เพราะรูว้ า่ กรรมฐานได้บญ
ุ มาก)
ตกลงน้องสาวกลับบ้านคนเดียว ดิฉนั อยูก่ บั น้องผูห้ ญิงอีก ๒ คน รวมมี
๓ คน ทีน่ เ่ี งียบเชียบมากเลย ตอนเช้าตืน่ ตีสามครึง่ ทำวัตรเช้าเสร็จ
๑๑๑
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๔
ก็เริม่ เดินจงกรมเลย ประมาณ ๗ โมงเช้าปฏิบตั เิ สร็จ พระอาจารย์ทองสุข
จะเรียกถามอาการ (สอบอารมณ์) ทุกเช้า ทานข้าวมือ้ เดียว ก็แยกย้าย
กันไปปฏิบตั ิ ดิฉนั จะอยูเ่ ฉยๆ ก็นกึ เดีย๋ วพระอาจารย์ถาม (สอบอารมณ์)
จะทำอย่างไร น้องสาวก่อนกลับก็พูดกับดิฉันว่าให้ดิฉันรับปาก
จะพูดน้อย นอนน้อย ปฏิบตั มิ ากๆ ดิฉนั ตอบรับคำไว้ (ปกติดฉิ นั ก็ถอื
ศีล ๕ อยูแ่ ล้วไม่กล้าโกหก) เลยต้องฝืนตัวเองปฏิบตั ิ “ทนเอา”
กระทัง่ วันที่ ๕ ถึง ๖ ของการปฏิบตั ิ พระอาจารย์สอบอารมณ์
น้องคนหนึง่ เล่าให้พระอาจารย์ฟงั ว่า ทุกขเวทนาเกิดขึน้ มากเหลือเกิน
หายแล้วก็เกิดใหม่จนหมดเวลาพอดี นัง่ ดูแต่ทกุ ขเวทนา พระอาจารย์จงึ
ถามว่า ทีผ่ า่ นมาทุกขเวทนาเกิดขึน้ แล้วดับไป รูไ้ หม เคยเห็นไหม บ่อย ไหม
ถ้างัน้ ก็รแู้ ล้วซิ ว่า พระไตรลักษณ์เป็นอย่างไร เคยเห็นพระไตรลักษณ์
บ่อยแล้วซิ เท่านั้นแหละดิฉันหูผึ่งทันที ถามขึ้นมาทันทีว่า
พระไตรลักษณ์คอื อะไร เป็นอย่างไรเจ้าคะ พระอาจารย์ทองสุขก็เมตตา
อธิบายให้ฟงั ว่า ก็เห็นทุกขเวทนา มันเริม่ เกิดขึน้ ตัง้ อยูค่ อื เจ็บปวดมาก
และสุดท้ายมันก็หายเจ็บไป คือเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ ดับไป เป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ดิฉันก็ตอบว่า เห็นอาการอย่างนี้บ่อยมาก ไม่รู้ว่าเรียก
พระไตรลักษณ์เกิด พระอาจารย์จึงบอกกับดิฉันและน้องคนนั้นว่า
ต่อไปนีไ้ ม่ตอ้ งสนใจดูทกุ ขเวทนาแล้ว ทนไม่ไหว ขยับขาอย่างมีสติ รูว้ า่
กำลังขยับขาได้เลยหรือเปลีย่ นขาก็ได้ แล้วจับพองหนอ ยุบหนอ อย่า
ปล่อยไป ตามจับดูอาการพองยุบอย่าทิง้ พองยุบสำคัญทีส่ ดุ ตามดูให้ดี
อย่าปล่อย กำหนดพองยุบให้ทนั ให้รพ้ ู องยุบสัน้ หรือยาวแค่ไหน เราไม่ได้
๑๑๒
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๔
ลุกจากบัลลังก์ แค่ขยับขาเปลีย่ นขาไม่เป็นไร ก้นเรายังนัง่ อยูไ่ ม่ได้ลกุ
ไปไหน ดิฉนั ถามต่อว่า การนัง่ แล้วเปลีย่ นขาบาปมากมิใช่หรือ พระอาจารย์
ตอบว่า ไม่บาป ดิฉนั ถามซ้ำอีกครัง้ ให้แน่ใจ ว่าไม่บาปจริงๆ หรือเจ้าคะ
ท่านก็ตอบ ไม่บาป ไม่ต้องสนใจอย่างอื่น ตามดูพองยุบให้ดี
กำหนดให้ทนั พอดีกบั พองยุบ ดิฉนั รูส้ กึ แตกโพละ โล่งทัง้ กายและใจทันที
รูส้ กึ สว่างโล่ง โอ้....ทีผ่ า่ นมา เรามีแต่ความเศร้าหมองมาตลอด ยิง่ เวลา
ปฏิบตั กิ รรมฐานจะรูส้ กึ ผิดมากเวลาทีเ่ ปลีย่ นขา ตอนไม่ได้ปฏิบตั พิ ดู กับ
ตัวเอง ว่า ทำได้นา่ เจ็บก็ทนได้ ไม่ตายหรอก พอปฏิบตั เิ หมือนเดิม ทน
ทุกขเวทนาไม่ไหว ก็บน่ กับตัวเอง อีกแล้วทำไม่ได้อกี แล้ว มีบาปอีกแล้ว
อ้อ...เราติดเศร้าหมองนีเ่ อง จำได้วา่ ก่อนกลับบ้านครึง่ หลับครึง่ ตืน่
ฝันว่ายืนอยูท่ ไ่ ี หนก็ไม่ร้ ู มีกำแพงอยูต่ ดิ หน้ามากเลย มีหนิ สีแดงเป็นก้อนๆ
คล้ายกับอิฐมอญ แต่ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่ามาก อยูข่ วางข้างหน้าไว้
ตัง้ ตระหง่านเต็มไปหมด ขาตัวเองก็หนักมาก ยกขาไม่ขน้ึ เหมือนถูกตรึง
ไว้กบั ที่ ขยับไม่ได้ หันตัวก็ไม่ได้ ไม่มที างออกเลย ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๓ ทีอ่ สี าน
เกือบ ๖ ปีทเี ดียวทีต่ ดิ เศร้าหมองมาตลอดโดยไม่รตู้ วั บางครัง้ คิดว่า
ตัวเอง เป็นโรคประสาทจะไปโรงพยาบาลศรีธญ
ั ญาก็หลายครัง้ สุดท้าย
โล่งหมดเลย ด้วยบุญบารมีพระอาจารย์ทองสุขแท้ๆ เลยทีแ่ ก้ปริศนาให้เรา
หลังจากเข้าใจการนัง่ กำหนดแล้ว ขยับขาได้ไม่กลัวแล้ว พอถึง
เวลานัง่ จริงๆ ทุกขเวทนาทีร่ นุ แรงมาก ไม่เกิดเลย แต่เห็นเหมือนเส้นครึง่
วงกลมลอยเข้ามารัดข้อเท้าตาตุม่ แต่กล็ อยออกไป และเห็นเหมือนเหล็ก
แหลมลอยเสียบเข้ามาทีฝ่ า่ เท้าแล้วลอยออกไป ก็กำหนด เห็นหนอ รูห้ นอ
๑๑๓

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
จนผ่านไป ๓๕-๔๐ นาที จึงเริม่ ขาชาตึงหนัก แต่ไม่ทรมานเหมือน ก่อน
ไม่ต้องเปลี่ยนขาเลย ได้ตามดูพองยุบจนเกิดสภาวะต่างๆ จาก
พองยุบขึน้ มากมาย พระอาจารย์พดู ว่า สติมาแล้ว สติเริม่ ทันปัจจุบนั
บ้างแล้ว เป็นต้น ตัง้ แต่หายเศร้าหมองอยูเ่ ชียงราย สงบมากไม่คดิ ถึง
บ้าน เลยตัง้ ใจปฏิบตั ิ อยากปฏิบตั ิ สนใจปฏิบตั ิ (ซึง่ ก่อนหน้านี้ ๕๐-๕๐
ว่าจะอยูห่ รือกลับบ้านดีหนอ) อยู่ ๑๑ วันค่ะ
ดิฉนั อธิษฐานจิตอยูต่ ลอดเวลา ขอพบกัลยาณมิตรทีด่ ี ทุกภพ
ทุกชาติและชาตินี้ ดิฉันก็มีน้องสาวคนหนึ่งที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดี
กับดิฉนั ทีส่ ดุ จะประมาณได้ ดิฉนั จะปฏิบตั ไิ ปให้ถงึ จุดหมายให้ได้ การเกิด
แก่ เจ็บ ตาย น่าเบือ่ จริงๆ ถ้าเราระลึกชาติได้เราคงบ้า เพราะเราเกิด
ตายมานับไม่ถว้ น เจอความทุกข์มาไม่รกู้ ร่ี ปู แบบ
ดิฉนั อยูป่ ฏิบตั ธิ รรมกับพระอาจารย์ทองสุขแล้ว รูไ้ ด้เลยว่า บุญ
เหลือเกินทีไ่ ด้มาเจอท่าน ท่านดูแลถามการปฏิบตั ทิ กุ เช้า แนะนำว่าควร
ทำอย่างไรตลอด ฟังง่าย เข้าใจง่าย ท่านออกตัวว่า ไม่คอ่ ยมีความรูท้ าง
อภิธรรม จึงตอบคำถามการปฏิบตั แิ บบชาวบ้าน ดิฉนั คิดว่าถ้าตอบ
คำถามแบบนักอภิธรรมสิ จะฟังไม่เข้าใจมากนัก ท่านยกตัวอย่าง
ที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญสอบอารมณ์ท่านให้พวกเรา
ฟังบ่อยๆ สมัยทีท่ า่ นปฏิบตั อิ ยูว่ ดั อัมพวัน ติดขัดตรงไหน เหมือนท่าน
หลวงพ่อจะทราบปัญหาของพระอาจารย์ เพราะวันนัน้ ท่านหลวงพ่อ
จะพูดเรือ่ งนัน้ ๆ ให้พระอาจารย์ฟงั พอดี

๑๑๔

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ดิฉนั รูว้ า่ การทำกรรมฐานนัน้ ไม่วา่ เราจะทำได้ดหี รือไม่ได้ดี สิง่ หนึง่
ก็คอื เรากำลังสร้างบารมีอยู่ ในขณะทีเ่ ราเริม่ ยืนหนอ ๕ ครัง้ และกำหนด
เดินจงกรมจนถึงนัง่ ดูทอ้ งพองยุบอยูน่ น้ั เราไม่ได้คดิ อะไรอืน่ นอกจาก
ภายในร่างกายเรา ฉะนัน้ ขณะนัน้ เราไม่ได้กอ่ กรรมใดๆ ขึน้ เลย แต่กลับ
ตรงกันข้าม เรากำลังสร้างบารมีตา่ งหาก
วันนีเ้ รายังมีตน้ ไม้ใหญ่อยูท่ ว่ี ดั อัมพวัน คือท่านหลวงพ่อจรัญ แต่
เราก็กำลังมีตน้ ไม้เพิม่ อยูอ่ กี หนึง่ ต้น คือ พระอาจารย์ทองสุข แห่งวัด
ถ้ำพระผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย และในวันข้างหน้าต้นไม้ตน้ นีก้ จ็ ะ
เติบใหญ่เหมือนท่านหลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันแน่นอนด้วยบุญกุศล
ทีด่ ฉิ นั ได้ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน และแหล่งบุญอืน่ ๆ ทีด่ ฉิ นั ได้ทำไป
แล้วนัน้ ขอจงสำเร็จแด่ทา่ นหลวงพ่อจรัญและพระอาจารย์ทองสุข
ขอให้หลวงพ่อและพระอาจารย์ มีสขุ ภาพแข็งแรง มีความสุขกาย
สุขใจ ขอบริวารของท่านหลวงพ่อจรัญและพระอาจารย์ทองสุข จงมี
ความสามัคคี รักใคร่กนั และกัน เพือ่ ช่วยกันเป็นกำลังให้หลวงพ่อและ
พระอาจารย์ทองสุขด้วยเทอญ

๑๑๕

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔

ความศรัทธา

โดย คุณปาจรีย์ ส่งวัฒนา

โอกาสของคนทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมวิปสั สนากรรมฐานนัน้ มีนอ้ ยคน
นักทีจ่ ะมีโอกาสเช่นนีเ้ พราะผูท้ จ่ี ะปฏิบตั ธิ รรมได้นน้ั ต้องมีความพร้อม
โดยพืน้ ฐาน คือร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคทีจ่ ะมีผลต่อการปฏิบตั ิ
จิตใจ มีสขุ ภาพจิตปกติ และหากมีกลั ยาณมิตรชีแ้ นะสนับสนุน จะทำให้
มีกำลังใจในการปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งไปได้โดยทัง้ นีข้ น้ ึ อยูก่ บั ช่วงจังหวะเวลาของ
ชีวติ ของแต่ละคนด้วยว่าจะสนใจธรรมะเมือ่ ไหร่ คนส่วนใหญ่จะนึกถึง
ก็ตอ่ เมือ่ บุญทีม่ อี ยูน่ น้ั ใกล้หมดเต็มทีหรือจะหมดแล้ว จึงจะสนใจธรรมะ
คนทีย่ งั ไม่ประสบความทุกข์วบิ ากกรรมก็จะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่า
ยังไม่พร้อม ยังไม่ถงึ เวลา และยังมีความสุขสบายกับบุญทีม่ มี ากอยูแ่ ล้ว
ยังไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติกรรมฐาน หรือยังไม่มีเวลารอ.....ก่อน

๑๑๖

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ซึง่ ดิฉนั เองก็เคยคิดเช่นนัน้ ว่ารอให้ลกู โตสามารถช่วยเหลือตัวเองไม่
ต้องห่วงเค้ามากก่อนแล้วจะไปปฏิบตั ธิ รรมวิปสั สนากรรมฐาน มาถึงวันนี้
แล้วดิฉันคิดว่าเวลาไม่เคยคอยใครและการที่จะทำบุญสูงสุดของ
พระพุทธ ศาสนาให้กบั ตัวเองนัน้ ทำไมเราต้องรอ ต้องอ้างเหตุผลมากมาย
เพียงเพราะเรายังติดความสบาย ติดสุข ติดกิเลส อยูน่ น่ั เอง เราไม่รวู้ า่
พรุง่ นีเ้ ราจะเป็นอย่างไร คนทีอ่ ยูข่ า้ งหลังเรา คนทีเ่ รารักและห่วงใยทีส่ ดุ
จะเป็นอย่างไร หากบุญของเราหรือพวกเค้าหมดลงดิฉนั จึงเริม่ ทีต่ วั
ของดิฉนั ก่อน
ดิฉนั รูจ้ กั วัดอัมพวัน และได้มโี อกาสกราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ
เมือ่ ๒๐ ปีกว่าทีแ่ ล้ว เนือ่ งจากคุณย่าของดิฉนั จะพาไปทำบุญทีว่ ดั
อัมพวันในเทศกาลสำคัญ ได้มโี อกาสกราบนมัสการท่าน และได้ฟงั
ท่านเทศน์ ด้วยรูส้ กึ ประทับใจการเทศน์คำสัง่ สอนทีต่ รงไปตรงมาของ
หลวงพ่อ จึงเกิดความศรัทธาหลวงพ่อแต่ไม่มโี อกาสไปปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
กรรมฐาน เนือ่ งจากตอนนัน้ ยังไม่เข้าในเรือ่ งปฏิบตั กิ รรมฐาน และเห็น
ผูค้ นทีม่ าปฏิบตั กิ นั มาก ไม่แน่ใจว่าจะได้รบั ความสงบทางใจ และที่
สำคัญที่ทำให้ดิฉันศรัทธาหลวงพ่อ ท่านสามารถล่วงรู้อนาคตของ
พี่ชายดิฉันได้ ดิฉันจำได้ว่าหลวงพ่อ เคยบอกพี่ชายของดิฉันว่า
“เราอย่ากินเหล้านะ ถ้ากินชีวติ จะไม่เจริญรุง่ เรือง” ซึง่ ตอนนัน้ ดิฉนั
สงสัยว่าทำไมท่านจึงบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังและชีห้ น้าด้วย เพราะ
พีช่ ายดิฉนั ตอนนัน้ เป็นคนเรียบร้อยและเรียนหนังสือเก่ง ไม่นา่ จะเป็น

๑๑๗

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ไปได้ที่พี่ชายจะเป็นเช่นนั้น แต่พี่ชายดิฉันไม่ได้จำคำพูดของ
หลวงพ่อซึง่ เตือนไว้ ต่อมาชีวติ ของพีช่ ายเกิดพลิกผัน จากทีม่ งี านดี
หน้าทีต่ ำแหน่งสูง ต้องออกจากงานโดยสาเหตุ มาจากการดืม่ เหล้า
และมีหนี้สินเป็นจำนวนมากทำให้งานเสีย จึงต้องลาออกจากงาน
และตกงานอยู่ ๒ ปี เพิง่ จะได้งานเมือ่ ปี ๒๕๔๗ ช่วงทีพ่ ช่ี ายดิฉนั
หมดอาลัยในชีวิต ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ นั้น ดิฉันได้ให้กำลังใจพี่ชาย
อย่าหมดหวังในชีวิตให้ลุกขึ้นมาสู้ และแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรม
ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย กับสวดมนต์ตามบทสวด
หนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อ ซึง่ โดยปกติพช่ ี าย เป็นคนทีไ่ ม่ชอบทำบุญ
ไม่ชอบเข้าวัด แต่หลังจากทีช่ วี ติ ตกต่ำเมือ่ ดิฉนั แนะนำให้รจู้ กั ธรรมะ
ก็สนใจขึ้นมานิดหนึ่ง และยอมไปปฏิบัติที่ยุวพุทธฯ ๗ วัน
โดยดิฉนั เป็นธุระจัดการให้ขบั รถพาพีไ่ ปส่งถึงทีป่ ฏิบตั ิ ดิฉนั อยากให้
พี่ชายได้บุญและลดวิบากกรรมที่เค้ากำลังเผชิญอยู่ให้เบาบางลง
เผือ่ ว่าชีวติ ของเขาจะดีขน้ึ และทีส่ ำคัญอยากให้พช่ี ายมีธรรมะมีสติ
ในการใช้ชวี ติ หลังจากนัน้ ไม่นานพีช่ าย ก็ได้งานทำทีบ่ า้ นต่างจังหวัด
แต่กย็ งั คงดืม่ เหล้า โดยอ้างว่าอยูต่ า่ งจังหวัดเหงา และยังใช้ชวี ติ อยู่
ด้วยความประมาท ติดสบายติดกิเลสที่ตนเองเคยหลงใหลอยู่
ทุกวันนีด้ ฉิ นั ตัง้ จิตอธิษฐานขอให้พช่ี ายมีสมั มาทิฐดิ ำริชอบ กตัญญู
รู้คุณพ่อแม่ มีจิตน้อมเข้าหาธรรม และมีโอกาสปฏิบัติธรรม
วิปสั สนากรรมฐานทีว่ ดั อัมพวัน

๑๑๘
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๔
ดิฉนั เริม่ ปฏิบตั ธิ รรมวิปสั สนากรรมฐาน เมือ่ ปี ๒๕๔๒ เนือ่ งจาก
ดิฉนั กำลังจะแต่งงานในปลายปีนน้ั ได้มพี ท่ี ท่ี ำงานซึง่ เปรียบเสมือน
พีส่ าวของดิฉนั คุณวิภาพรรณ สุคนธ์สวรรค์ ได้แนะนำให้ดฉิ นั ไปปฏิบตั ิ
ธรรมทีย่ วุ พุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ๗ วัน เพือ่ จะได้อานิสงส์
จากการปฏิบตั ธิ รรม ทำให้ชวี ติ หลังการแต่งงานและครอบครัวราบรืน่
มีความสุข ดิฉนั จึงตัดสินใจลางานและสามารถลางาน ได้โดยไม่มอี ปุ สรรค
ทัง้ ทีง่ านช่วงนัน้ ยุง่ มาก โดยได้ตง้ั จิตอธิษฐานขอให้ ได้ไป หลังจากที่
กลับจากการปฏิบตั ิ ดิฉนั ก็ไม่ได้มาปฏิบตั ติ อ่ ทีบ่ า้ น แต่จะสวดมนต์
ตามบทสวดหนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อเสมอก่อนนอน และ
ตัง้ ใจว่าจะหาโอกาสไปปฏิบตั ทิ ว่ี ดั อัมพวัน จนปัจจุบนั ดิฉนั ก็ยงั ไม่เคย
ได้มโี อกาสไปปฏิบตั ิ จะไปเพียงแต่นมัสการกราบหลวงพ่อเท่านัน้ และ
ในช่วงปี ๒๕๔๓ ดิฉนั ท้องลูกคนแรก ดิฉนั ได้เข้าไปดูหนังสือทีร่ า้ น
หนังสือแห่งหนึง่ และไปเห็นหนังสือหน้าปกเป็นรูปหลวงพ่อจรัญ ชือ่ หนังสือ
“พระธรรมเทศนา ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม” ของธรรมสภา
ซึง่ เล่มหนามาก เหลืออยู่ ๑ เล่ม ดิฉนั ซือ้ ทันที เมือ่ ดิฉนั อ่านหนังสือนัน้
ดิฉนั เชือ่ ในเรือ่ งกฎแห่งกรรม ศรัทธาในอานิสงส์ของการปฏิบตั ธิ รรม
วิปัสสนากรรมฐาน และอยากไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
แต่กย็ งั ไม่มโี อกาสเนือ่ งจากภาระผูกพันทางครอบครัว และตัง้ ใจจะไป
ปฏิบตั เิ มือ่ ลูกโต
ต่อมาเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ศูนย์ฝกึ อบรมพนักงานของบริษทั
ทีด่ ฉิ นั ทำงานได้จดั การฝึกอบรมหลักสูตร “Introduction to Vipassana”
๑๑๙
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(คำแนะนำเกีย่ วกับวิปสั สนา-ผูร้ วบรวม) และ “Vipassana Practice”
(การฝึกปฏิบตั วิ ปิ สั สนา-ผูร้ วบรวม) โดยผูส้ อนเป็นผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั ชือ่ คุณชนินทร์ ชินะรังษี ซึง่ มีประสบการณ์การปฏิบตั ธิ รรม
วิปสั สนากรรมฐาน จากพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี มาหลายปี ดิฉันดีใจเป็นอย่างมาก
ทีจ่ ะมีโอกาสได้เรียนรูใ้ นการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานก่อนเวลาทีเ่ คย
ตั้งใจไว้ว่าจะไปปฏิบัติที่วัดอัมพวัน และที่สำคัญเป็นแนวทางการ
ปฏิบตั ธิ รรมของหลวงพ่อจรัญ เมือ่ ได้รบั การอบรม ดิฉนั มาปฏิบตั เิ อง
ทีบ่ า้ นทุกวันช่วงเช้าวันละ ๒ ชัว่ โมง ตัง้ แต่เวลา ๐๔.๐๐-๐๖.๐๐ น.
(เดินจงกรม ๑ ชัว่ โมง นัง่ สมาธิ ๑ ชัว่ โมง) คุณชนินทร์เป็นอาจารย์
สอนทีส่ ามารถถ่ายทอดการปฏิบตั ธิ รรมวิปสั สนากรรมฐานตามแนว
ทางของหลวงพ่อให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ ยังเป็นผูส้ อบอารมณ์
คอยดูแลให้ คำแนะนำในการปฏิบัติให้ดิฉันมีความเพียรตั้งใจ
มีความอดทน เพือ่ ให้สามารถก้าวปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งไปได้ และนอกจากนี้
คุณชนินทร์ยงั สอนความรูท้ เ่ี กีย่ วกับธรรมศาสนาในพระไตรปิฎก ซึง่
ดิฉนั ไม่เคยรู้ ให้มคี วามรูเ้ พิม่ ขึน้ และเป็นกำลังใจให้ดฉิ นั เดินถูกทางไม่
หลงทาง เหตุผลหลักทีด่ ฉิ นั ตัดสินใจให้สจั จะกับตัวเองในการปฏิบตั ิ ให้มี
ความเพียรและความอดทนนัน้ เนือ่ งจากพ่อของดิฉนั ป่วยเป็นโรคหัวใจ
เบาหวาน ไต (ขัน้ ไตวายต้องล้างไตอาทิตย์ละ ๒ ครัง้ ) เมือ่ พ่อล้างไต
พ่อจะทรมานมาก จะล้างได้ ๑-๒ ชัว่ โมงเท่านัน้ (คนป่วย ปกติจะล้าง
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๔
๔-๕ ชม./ครั้ง) เพราะพ่อผ่าตัดหัวใจมาแล้ว เมื่อล้างไตจะเหนื่อย
สูไ้ ม่ไหวอาจทำให้เกิดอาการน็อคคือไตวายหรือ หัวใจวายได้ ดิฉนั
ภาวนาหวังว่าหากเกิดอะไรขึน้ กับพ่อขอให้พอ่ ไปอย่าง สงบมีสติไม่
หลงทาง ดิฉนั ต้องการอุทศิ ส่วนบุญกุศลจากการ เจริญกรรมฐานให้พอ่
เพราะทราบว่าอานิสงส์ของการเจริญกรรมฐานนัน้ สูงมาก และดิฉนั
หวังให้ลูกทั้งสองคนของดิฉันเจอคนและสิ่งที่ดีๆ มีสติและจิตใจ
ทีด่ มี ธี รรมะเพราะดิฉนั เห็นว่าทุกวันนีส้ ภาพสังคมปัจจุบนั น่ากลัวดิฉนั
เป็นห่วงลูก และหวังให้ครอบครัวของดิฉนั เจอแต่สง่ิ ดีๆ มีความสุข
ความเจริญ ดิฉนั น้อมระลึกถึงพระคุณอันยิง่ ใหญ่ของหลวงพ่อจรัญ
และพีช่ นินทร์เสมอ ทีท่ ำให้ดฉิ นั มีชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี น้ึ
หลังจากทีด่ ฉิ นั ปฏิบตั กิ รรมฐานมา ประมาณ ๕ เดือน ดิฉนั เห็น
ความเปลีย่ นแปลงในตัวเอง ดิฉนั รูส้ กึ ถึงจิตทีล่ ะเอียด และสงบภาย
ในใจได้ ทุกวันนีห้ ายใจยาวขึน้ ทำให้ใจเย็นขึน้ เมือ่ รูว้ า่ ตัวเองจิตไม่ดี
คิดไม่ดี สามารถระงับอารมณ์ที่ไม่ดี หงุดหงิด โมโหได้ ดิฉันเลี้ยง
ลูกใจเย็นมากขึน้ พูดเพราะมากขึน้ เมตตาสงสารและรูจ้ กั ให้อภัยมากขึน้
ทีเ่ รารูส้ กึ เช่นนีเ้ พราะเรารูส้ ภาวะอารมณ์ของตัวเอง ได้เร็วและดีขน้ ึ สามารถ
แยกแยะว่าอะไรดีไม่ดคี ดิ ก่อนพูดและทำ เมือ่ สติและจิตดี ความคิด
การพูด และการกระทำ ก็ดตี าม ทุกครัง้ เมือ่ ปฏิบตั กิ รรมฐาน เสร็จ
ดิฉนั จะแผ่เมตตาอุทศิ ส่วนบุญกุศล โดยตัง้ จิตอธิษฐานเช่นนีเ้ สมอ
โดยขอให้คนในครอบครัวพ่อแม่ สามีและลูก พี่น้องของดิฉัน
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๔
มีโอกาสเจริญวิปัสสนากรรมฐานและพบธรรมะ และดิฉันก็ได้รับ
อานิสงส์ของการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามทีด่ ฉิ นั อธิษฐานดังนี้
ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ แม่ได้เข้าปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานที่
วัดอัมพวัน ๗ วัน เนือ่ งจากก่อนหน้าทีแ่ ม่จะไปปฏิบตั กิ รรมฐาน ดิฉนั ได้
นำหนังสือเกีย่ วกับเรือ่ งกฎแห่งกรรมประวัตขิ องหลวงพ่อไปให้แม่อา่ น
แม่อ่านแล้วจึงเกิดความศรัทธาและเชื่อในอานิสงส์ของการปฏิบัติ
กรรมฐาน และดิฉนั ได้สอนกรรมฐานเบือ้ งต้นให้กบั แม่ แม่จะทำทุกเช้า
วันละ ๑ ชัว่ โมง (เดินจงกรมและนัง่ สมาธิอย่างละครึง่ ชัว่ โมง) แม่ปฏิบตั มิ า
ประมาณ ๒ เดือน และแม่กบ็ อกว่าอยากจะไปปฏิบตั กิ รรมฐานที่
วัดอัมพวัน ส่วนพ่อนัน้ เนือ่ งจากร่างกายไม่แข็งแรง จึงไม่สามารถไป
ปฏิบตั กิ รรมฐานได้ พีว่ ภิ าพรรณได้แนะนำดิฉนั ให้พอ่ สวดมนต์พทุ ธคุณ
๕๖ จบ ธรรมคุณ ๓๘ จบ สังฆคุณ ๑๔ จบ รวมทัง้ หมด ๑๐๘ จบต่อวัน
โดยให้ตั้งใจสวด เพื่อให้มีสติ พ่อจะสวดทุกวันต่อเนื่องโดยนับ
ลูกประคำ และพีช่ นินทร์แนะนำให้พอ่ สวดมนต์บทสวด “กะระณียะ
เมตตะสุตตัง” ดัวย ดิฉนั รับรูไ้ ด้วา่ พ่อมีสติขน้ึ แจ่มใสขึน้ ไม่กลัวหากจะ
เกิดอะไรขึน้ ช่วงนัน้ ดิฉนั ลางานไปคุยกับพ่อให้กำลังใจพ่อบ่อย บอก
พ่อให้รขู้ อง การเกิด อยู่ ดับ นัน้ เป็นเรือ่ งธรรมชาติ เป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ไม่ให้พอ่ มีความรูส้ กึ ห่วงคนข้างหลังมาก ช่วงแรกดิฉนั รูว้ า่
พ่อกลัว แต่เมือ่ ดิฉนั พูดบ่อย มากขึน้ และอ่านหนังสือให้ฟงั ให้ฟงั วีซดี ที ่ี
เป็นเรือ่ ง เกีย่ วกับการจากไปพ่อสามารถฟังได้นง่ ิ ขึน้ และพีช่ นินทร์ได้แนะนำ
ให้ดฉิ นั พาพ่อไปถวายผ้าไตรแก่หลวงพ่อ ซึง่ ดิฉนั ก็ได้ตง้ั จิต อธิษฐานขอ
๑๒๒
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ให้พอ่ มีโอกาสไปและได้พบหลวงพ่อ ดิฉนั ได้พาคุณย่าซึง่ อายุมากแล้ว
คุณย่าเป็นบุคคลทีท่ ำให้ดฉิ นั รูจ้ กั หลวงพ่อและวัดอัมพวัน ไปถวายผ้าไตร
พร้อมพ่อด้วย และในวันนัน้ ดิฉนั ไปรับแม่ซง่ึ ออกจากกรรมฐาน ทันที ที่
พบแม่ ดิฉนั ก้มกราบแม่ ๓ ครัง้ แม่รอ้ งไห้ขอบคุณดิฉนั ทีพ่ ามาปฏิบตั ิ
กรรมฐาน แม่ได้ธรรมะแล้ว ดิฉนั ปิตอิ ย่างยิง่ และปัจจุบนั แม่ยงั คง
ปฏิบตั กิ รรมฐานทุกเช้าและทีส่ ำคัญสามีของดิฉนั ซึง่ คอยเฝ้ามองตลอดว่า
ดิฉนั ตืน่ ขึน้ มาตีสป่ ี ฏิบตั กิ รรมฐานเพือ่ อะไร ปฏิบตั กิ รรมฐานแล้วจะใจเย็น
ขึน้ ไหมและเมือ่ เห็นดิฉนั ทำทุกวันก็เกิดความกังวลว่าดิฉนั จะ ไปทาง
ธรรมมากกว่าจะไม่สนใจลูกและครอบครัวสามีไม่เคยพูดว่าห้ามไม่ให้
ปฏิบตั กิ รรมฐาน แต่บอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้คดิ ถึงลูก เป็นอันดับ
แรกดิฉนั จะไม่เคยคุยกับสามีในเรือ่ งของการปฏิบตั ธิ รรมว่าทำแล้วจะ
เป็นอย่างไร ดิฉนั อยากให้สามีรวู้ า่ ตัวดิฉนั เปลีย่ นไปหรือไม่กอ่ น วันนี้
ดิฉนั รู้ แล้วว่าสามีเห็นความเปลีย่ นแปลงในตัวดิฉนั สามีมคี วามศรัทธาใน
วิปสั สนากรรมฐานมากขึน้ สามีดฉิ นั ได้บอกว่าจะเข้าปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
กรรมฐาน ทีย่ วุ พุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ๗ วันในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๔๘ นี้ (ก่อนหน้านีป้ ระมาณเดือนกันยายน ๒๕๔๘ พีส่ าวสามี ได้
บอกแกมบังคับให้สามีกรอกใบสมัครไปปฏิบตั ธิ รรมทีย่ วุ พุทธฯ ซึง่ ดิฉนั
แปลกใจมากทีอ่ ยูด่ ๆี พีส่ าวสามีกโ็ ทรมาบอกให้สามีกรอกใบสมัคร
โดยกรอกใบสมัครไปอย่างไม่พร้อมทีจ่ ะไป

๑๒๓

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
เดือนถัดมาทางยุวพุทธฯแจ้งตอบตกลง แต่สามีกบ็ อกว่ายังไม่รจู้ ะ
ได้ไปหรือไม่เพราะงานต้องรับผิดชอบมาก) ดิฉนั ปิตมิ ากยิง่ ขึน้ เป็น
เพราะอานิสงส์ ของเจริญวิปสั สนากรรมฐานทีด่ ฉิ นั อธิษฐานทุกเช้า
วันนีด้ ฉิ นั มัน่ ใจแล้วว่า ดิฉนั มาถูกทางแล้ว มีความเชือ่ มัน่ และศรัทธา
ในพระรัตนตรัย และดิฉนั ยังมีความหวังว่าพีแ่ ละน้องของดิฉนั จะเป็น
ดังทีอ่ ธิษฐาน ให้มสี มั มาทิฐดิ ำริชอบ กตัญญูรคู้ ณ
ุ ได้เจริญปฏิบตั ิ
วิปสั สนากรรมฐาน และเข้าถึงธรรมะ
ดิฉนั ขอนอบน้อมระลึกถึงพระคุณอันยิง่ ใหญ่ของหลวงพ่อจรัญ
ฐิตธมฺโม ที่ดิฉันเคารพบูชาอย่างสูง ที่ทำให้ดิฉันได้บทความนี้เพื่อ
เป็นการสร้างเสริมความศรัทธาแก่ผู้อ่านให้มั่นคงในพระรัตนตรัย
อันเป็นสรณะ ทีเ่ คารพบูชาสูงสุดของเราทัง้ หลาย และขอเป็นกำลังใจ
ให้แก่ทา่ นผูอ้ า่ น ผูป้ ฏิบตั ธิ รรม ว่าขอให้พยายามสัง่ สมความดี ความเพียร
อย่าท้อใจ เรามีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเป็นแบบอย่างให้เห็น
และ เจริญรอยตามคำสัง่ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมมี
โอกาสในการบรรลุจุดหมายปลายทางในอนาคตกาลแน่นอน
ดิฉันขอกราบ นอบน้อมอาราธนา
คุณพระศรีรตั นตรัย โปรดดลบันดาล
ให้หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม มีสขุ ภาพ
พลานามัย แข็งแรง ดียิ่งและขอให้
พระพุทธศาสนา มั่นคงถาวรต่อไป
ด้วยเทอญ
๑๒๔

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔

กรรมฐานกับชีวติ ของข้าพเจ้า

โดย คุณมณธิดา นามกำแหง

แต่กอ่ นดิฉนั ชอบนัง่ คิดทบทวนเรือ่ งราวชีวติ ของตัวเอง และ
มักจะพูดกับตัวเองอยูเ่ ป็นประจำว่า “เบือ่ ” โดยไม่รสู้ าเหตุวา่ เบือ่ อะไร
ทัง้ ๆทีช่ วี ติ ก็สมบูรณ์พนู สุขดี มีบา้ น มีครอบครัวอบอุน่ มีสามีทด่ ี ี มีลกู สาว
และลูกชายทีน่ า่ รัก มีเงินใช้จา่ ยตามควร งานก็มที ำ ได้ทำงานในบริษทั
ทีม่ ชี อ่ื เสียง กิจกรรมประจำวันในแต่ละวันมีไม่มาก ตืน่ เช้า มาทำงาน
เย็น เลิกงาน ตรงกลับบ้าน ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวัน เป็นมาอย่างนี้ รวม ๑๒ ปี
ทีท่ ำงาน มาถึง ๒ ปีหลัง ก็เริม่ เกิดมรสุมระลอกเล็กๆมารบกวนจิตใจ ก็เรือ่ ง
ทีท่ ำงาน ซึง่ ก็ไม่พน้ เรือ่ งหัวหน้ากับลูกน้อง ดิฉนั อยูใ่ นฐานะลูกน้องค่ะ
จากระลอก เล็กๆทีเ่ กาะกินใจอยูท่ กุ วีว่ นั ส่งผลให้ดฉิ นั นำเรือ่ งความขัดข้อง
หมองใจจากทีท่ ำงานกลับไปบ้านด้วยทุกวัน ทีนพ้ี อจะคุยกับใครก็กลาย
เป็นไปอารมณ์เสียกับเค้าซึง่ ก็คอื คุณสามีทแ่ี สนดีจะเป็นทีร่ องรับอารมณ์
๑๒๕

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ดิฉนั โดยทีด่ ฉิ นั คิดว่าตัวเองไม่เคยผิด ทุกวันมีเรือ่ งขัดใจกันทุกวันทุกคืน
พูดอะไรไม่เข้าใจกัน
มรสุมในทีท่ ำงานดิฉนั เริม่ ก่อตัวเป็นคลืน่ ลมแรง แต่ยงั ดีทม่ี พี ่ี
ทีอ่ ยูโ่ ต๊ะข้างๆ คอยให้ กำลังใจ “ฟ้าเนีย่ เป็นคนทีม่ คี วามอดทนและใจเย็นนะ”
ขอตอบตามตรง นะคะว่าอดทดค่ะเพราะคิดว่า เราต้องอดทน ถ้าเราหนี เรา
ต้องหนีตลอด แต่เรื่องใจเย็นน่ะไม่เย็นหรอกค่ะ ใจร้อนด้วยซ้ำ
แต่พยายามอดกลัน้ เอาไว้
เริม่ รูจ้ กั กับพีค่ นดีทา่ นหนึง่ ชือ่ พีป่ ู ..ปาจรีย์ ส่งวัฒนา ภายหลัง
ฟ้าได้ประสานงานกันบ่อยเข้าจึงเกิดความไว้วางใจเล่าความทุกข์ใน
หน่วยงานให้พป่ี ฟู งั เชือ่ มัย๊ คะ พีเ่ ค้ามีคำตอบสัน้ ๆ แต่ ความหมาย
ไพศาลยิง่ นัก “พีอ่ ยากให้ฟา้ ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน” โอ้โห ฟังแล้ว
อึง้ ไปเลยเป็นคำตอบทีไ่ ม่ได้คาดคิด ดิฉนั ตอบตกลงในทันที อีก ๒ วัน
ต่อมาดิฉนั ก็ไปรับการฝึกปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานกับ อาจารย์ ชนินทร์
ชินะรังษี ทีก่ รุณาสอนและให้คำแนะนำ รวมทัง้ เป็นผูผ้ ลักดัน และดิฉนั
ลุกขึน้ มาปฏิบตั ิ จากแรกๆทำเฉพาะวันพุธ บางพุธก็ไม่ไป หลังๆ ไป
ทุกพุธ ทำก่อนนอนทุกคืน ทำๆ เว้นๆ ไม่สม่ำเสมอ ถูกถามจากอาจารย์
ชนินทร์ พีป่ ู พีภ่ า พีเ่ ก๋ บ่อยๆ เข้า เลยทำวันละ ๔ ชัว่ โมงเลย ดิฉนั ขอนอบ
น้อมกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ ทุกท่าน
ทัง้ ทีไ่ ด้เอ่ยและไม่ได้เอ่ยนามในทีน่ ้ี
พอทำไปแล้วความรูส้ กึ ดีๆก็เริม่ เกิด อันดับแรกคือคลายความทุกข์
ลงและได้พบกัลยาณมิตรมากขึน้ ได้รบั พลังความช่วยเหลือทัว่ สารทิศ
๑๒๖

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ในขณะเดียวกันก็ได้ขออโหสิกรรมแด่ทา่ นผูม้ พี ระคุณทีเ่ ราได้ลว่ งเกินท่าน
ด้วยมโนกรรม วจีกรรม กายกรรม พร้อมทัง้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระปัญญาธิคณ
ุ และพระบริสทุ ธิคณ
ุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทุกพระองค์
การปฏิบตั ขิ องดิฉนั มีความก้าวหน้าขึน้ เป็นลำดับ ความทุกข์ ร้อนใจ
คลายลง กรรมฐานแก้ปัญหาชีวิตช่วยขัดเกลานิสัยใจคอของดิฉัน
ให้เป็นฟ้าคนใหม่ ชุบชีวติ ใหม่ให้ดฉิ นั ได้พบสัจธรรม ได้พบผลงานอันมีคา่
ล้ำเลิศของสติสมั ปชัญญะ ได้เจอหนทางไปสูก่ ารดับทุกข์
แม้วา่ กรรมฐานจะช่วยพัฒนาอารมณ์จติ ใจและทำให้ชวี ติ ดีขน้ึ
แต่ก็เนื่องจากความเหนื่อยของงานก็มักเป็นข้ออ้างใหญ่ของฟ้า
ทีจ่ ะทำให้ลดการปฏิบตั จิ ากวันละ ๔ ชม. เป็น ๒ ชม. ทำให้ตนเองคิดว่า
เหตุใดเมือ่ ก่อนทำความเพียรได้ดหี รือเพราะว่าเรามีทกุ ข์เป็นเหตุจงู ใจ
เมือ่ พอมีความสุขมากขึน้ ทุกข์นอ้ ยลงก็เลยละการปฏิบตั ไิ ป เมือ่ มีสติกเ็ ลย
ตัง้ ใจใหม่วา่ จะกลับไปเพียรเหมือนเดิม เพราะยังคงจำคำของอาจารย์
ที่เน้นย้ำอยู่เสมอว่าอย่าประมาทในธรรม
ฝากนิดหนึง่ ค่ะว่ากรรมฐานช่วยแก้กรรมเก่าในอดีตได้จริงนะคะ
ในชาตินท้ ี เ่ ี ราเห็นล่ะคะ การแก้กรรมคือการเรียนรูใ้ ห้อภัยทีแ่ สดงออกจาก
ใจจริงโดยไม่คดิ ติดใจ หรือผูกใจเจ็บ สิง่ ทีห่ ลุดพ้นมาได้ทำให้เราได้พบ
กับหัวหน้าและทีมงานใหม่ทม่ี จี ติ ใจดีมาก ทุกวันนีส้ ง่ิ หนึง่ ทีด่ ฉิ นั ได้รบั
คือความสุข ความสุขทีส่ งบร่มเย็นชุม่ ชืน่ ใจ สามารถทำงานได้อย่าง
มีความสุข ได้รบั รอยยิม้ จากเพือ่ นร่วมงาน ได้รบั ความช่วยเหลือจาก
๑๒๗

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ทุกหน่วยงานที่ไปติดต่อ อยู่บ้านก็ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว และ
คนรอบข้างอย่างมีความสุข พ่อแม่ พีน่ อ้ ง รวมทัง้ ญาติๆ ต่างแสดง
ความยินดีในความเปลีย่ นแปลงของดิฉนั วันนีธ้ รรมะจัดสรร ให้ดฉิ นั
มีบา้ นหลังใหญ่มสี นามหญ้าให้ลกู ได้วง่ ิ เล่น ดูเหมือนอะไรหลายๆ อย่าง
ดูจะลงตัวไปเสียหมด
ความก้าวหน้าในธรรมของดิฉนั ขอยกคุณความดีให้แด่อาจารย์
ผู้เลิศคุณ พระอาจารย์ทองสุข พระอาจารย์ของอาจารย์ชนินทร์
ท่านรูแ้ จ้งแทงตลอด ความคิดในใจเราท่านทราบได้ ยิง่ ทำให้เราต้องระวัง
สำรวมจิต ครัง้ หนึง่ มีโอกาสได้พบและสนทนาธรรมกับพระอาจารย์
ยังความซาบซึ้งและเพิ่มมหาศรัทธายิ่งนัก ขอตอบแทนบุญคุณ
ท่านครูบาอาจารย์ อีกทัง้ ผูม้ พี ระคุณด้วยการตัง้ อกตัง้ ใจ มุง่ มัน่ หมัน่ เพียร
ปฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอ และจะขออาสาทีจ่ ะช่วยเหลือผูอ้ น่ื ให้พน้ ทุกข์
ประสพสุข... นีค่ อื สัจจะของ ดิฉนั น.ส.มณธิดา นามกำแหง อายุ ๓๓ ปี

๑๒๘

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔

ประสบการณ์ของการปฏิบตั ธิ รรม

โดย คุณวิภาพรรณ สุคนธ์สวรรค์

ดิฉนั น.ส.วิภาพรรณ สุคนธ์สวรรค์ เป็นคนเมืองดอกบัว คือ
จ.ปทุมธานี ซึง่ ก่อนหน้านีเ้ ป็นคนใจร้อน โมโหง่าย หงุดหงิดง่าย เอาแต่ ใจ
แต่ดว้ ยความโชคดีเคยอ่านหนังสือของท่านหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
นึกอยากไปปฏิบตั ธิ รรมแต่กไ็ ม่กล้า เพราะเป็นผูห้ ญิงกลัวว่า ไปนอน
ค้างคืนแล้วจะไม่ปลอดภัย และแล้วธรรมะก็จดั สรรให้นอ้ งสาว เพือ่ นชือ่
คุณพัฒนา เบญจโศภิษฐ์ อาสาไปด้วยกัน ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นในการไป
ปฏิบตั ธิ รรมครัง้ แรกปีพ.ศ. ๒๕๔๐ ทีว่ ดั อัมพวัน จ.สิงห์บรุ ี แต่พอ ไปจริง
กลับเป็นสถานทีๆ่ ดีมากๆ ปลอดภัย สะดวก ปฏิบตั โิ ดยใช้ เวลา ๓ วัน
ทำให้รส้ ู กึ สบายใจ เนือ่ งจากในตอนนัน้ ทีท่ ำงานเกิดปัญหา ต่าง ๆ มาก
ประกอบกับคนในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นคน อารมณ์รอ้ น ทะเลาะกัน
ทำให้ ดิฉนั เบือ่ หน่าย ซึง่ ความรูส้ กึ ตอนนัน้ เหมือนน้ำกำลังเต็มแก้ว
๑๒๙

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ใส่ลงไปไม่ได้อกี แล้ว ต้องหาทีพ่ กั ใจ จึงหาวิธที จ่ ี ะหยุดพัก โดยการเปลีย่ น
สถานทีไ่ ปอยูท่ ่ี ๆ สงบ ซึง่ ตอนนัน้ ดิฉนั ก็ยงั ไม่รวู้ า่ การเจริญวิปสั สนา
กรรมฐาน ดีอย่างไร ขอแค่สบายใจก็พอ แต่เมือ่ ไปปฏิบตั จิ ริงแล้วยิง่
ทำให้มกี ำลังใจทีจ่ ะ กลับมาทำงานต่อได้อย่างมีความสุข แต่กไ็ ม่ได้
ปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งหยุดไป นาน พอเวลาผ่านไปสิง่ ทำให้รสู้ กึ ว่าการเจริญ
วิปสั สนากรรมฐานดีจริง ๆ ก็ตอนทีม่ นี อ้ งคนหนึง่ มีปญ
ั หาชีวติ เกีย่ วกับ
สามีมาขอปรึกษา ก็ให้คำ แนะนำไปหลายครัง้ เธอก็รสู้ กึ ดี แต่กจ็ ะมา
ปรึกษาอยูบ่ อ่ ย ๆ ดิฉนั ก็มาคิดดูวา่ ต้องหาวิธใี ห้เธอช่วยตัวเองให้ได้
เพราะดิฉนั ไม่สามารถจะช่วยได้ตลอดเวลา ดิฉนั จึงแนะนำให้เธอ
ไปปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั อัมพวัน ๓ วัน หลังจากทีน่ อ้ งคนนัน้ ไปปฏิบตั จิ บครบ
๓ วัน เธอกลับมาหาดิฉนั แล้ว ยกมือไหว้ พูดกับดิฉนั ว่า พีค่ ะถ้าหนู
ไม่เจอพีห่ นูคงฆ่าตัวตาย หรือไม่ก็ หนีทง้ิ ทุกคนไปจากครอบครัวแล้ว
พอได้ยนิ เช่นนัน้ ทำให้รสู้ กึ ว่าการปฏิบตั ธิ รรมวิเศษจริง ๆ สามารถ
ช่วยเหลือชีวติ คนได้ ช่วยทำให้คนมีสติ กลับมาอยูใ่ นสังคมอย่างมี
ความสุข จึงเป็นการจุดประกายทำให้ดิฉันศึกษาอ่านหนังสือ
ธรรมะและก็ไปปฏิบตั ติ อ่ โดยเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาจิตให้เกิด
ปัญญา ของคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย ทีว่ ทิ ยาลัยครูราชภัฎสวนสุนนั ทา
เป็นเวลา ๗ คืน ๘ วัน ได้ซาบซึง้ ผลการปฏิบตั ิ ทำให้ใจยิง่ มีความสุขมากขึน้
มีทศั นคติและมุมมองในชีวติ เปลีย่ นไป จากทีเ่ คยคิดว่าอะไร ในชีวติ ก็ไม่มดี ี
กลับกลายเป็นชีวติ นีม้ คี ณ
ุ ค่า สามารถช่วยเหลือชีวติ เพือ่ นมนุษย์ได้ดว้ ย
หลังจากทีไ่ ปปฏิบตั ธิ รรมมาหลายทีท่ ำให้ดฉิ นั มีความอดทนทีจ่ ะ
๑๓๐
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๔
รอได้ ซึง่ สมัยก่อนดิฉนั จะหงุดหงิดถ้าต้องรออะไรนาน ดิฉนั ดีใจมากที่
ได้พบพระพุทธศาสนา ได้มโี อกาสช่วยเหลือคนทีม่ ี ความทุกข์หลายต่อ
หลายคน เช่น ประสบการณ์ของผูห้ ญิงท่านหนึง่ ฐานะการเงินดีมาก
แต่เป็นคนขีโ้ มโห อารมณ์เสียง่าย ไม่สบายบ่อย ๆ เครียดบ่อย ๆ จนต้อง
นอนโรงพยาบาลเสมอ ดิฉนั ก็แนะนำให้ไปสวดมนต์บทพาหุงมหากา
แล้วบอกว่า คุณจะมีสขุ ภาพแข็งแรง ซึง่ ไม่วา่ จะคุยกันกีค่ รัง้ ดิฉนั ก็จะ
ถามว่าสวดมนต์หรือเปล่า เธอก็จะตอบว่า สวดตามทีห่ นูภาบอกทุกวัน
ในปัจจุบันนี้เธอมีสุขภาพแข็งแรง ผมที่เคยร่วงจนเกือบหมดศีรษะ
กลับขึ้นมาใหม่จนเต็มศีรษะเหมือนปกติ ทำให้เธอมีความสุขทั้ง
ครอบครัว เพราะคนในครอบครัวรักเธอ เมือ่ เห็นเธอมีความสุขก็สขุ ใจ
ไปด้วย เธอก็เริม่ ปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ รูส้ กึ ว่าทำให้เธอใจเย็นขึน้ มาก
และเมือ่ เร็ว ๆ นีก้ ม็ สี ามีภรรยาคูห่ นึง่ ทำการค้าแล้วเป็นหนีม้ ากมาย
ดิฉนั ได้ให้หนังสือสวดมนต์ไป แล้ววันหนึง่ ผูห้ ญิงท่านนัน้ ก็มายืนรอดิฉนั
ดิฉนั ก็สงสัยบอกว่ารอทำไม เธอก็บอกว่าอยากไปวัดปฏิบตั ธิ รรม ดิฉนั
ก็แนะนำ ให้ไปวัด ๓ วัน พอกลับเธอก็พดู ว่า หากไม่เจอคุณภา ดิฉนั
คิดจะหนีแล้ว หนีหนี้ หนีครอบครัว ดิฉนั ก็พดู ว่า เป็นหนีก้ ต็ อ้ งใช้ จะหนี
ไปไหน ให้ปฏิบตั ธิ รรมทุกวันแล้วปัญญาจะเกิด ซึง่ ทุกวันนีเ้ ธอกับสามี ก็ยงั
ปฏิบตั ธิ รรมสม่ำเสมอ การค้ายิง่ ทำก็ยง่ิ ขายดียง่ิ ขึน้ ทำให้มกี ำลังใจ
ต่อสูก้ บั ชีวติ เธอพูดว่า ดีใจทีไ่ ด้รจู้ กั คุณภา และดีใจทีไ่ ด้ปฏิบตั ธิ รรม
ทำให้ชวี ติ ดีขน้ึ ไม่ตอ้ งหนีหนี้ การค้าก็เจริญก้าวหน้า

๑๓๑
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๔
ประสบการณ์ ข องผู ้ ห ญิ ง ท่ า นหนึ ่ ง มี อ าชี พ ขายทอง
เคยปฏิบัติธรรมมาบ้างแต่ก็ไม่รู้จักก็ทำตามแบบโดยยังไม่เข้าใจ
แต่เหตุเกิดจากการมีความทุกข์ใจเรื่องลูก เนื่องจากส่งลูกไปอยู่
โรงเรียนประจำ ทำให้ลูกเข้าใจผิดว่าพ่อแม่ไม่รักจึงส่งไปอยู่ไกล
จนกลายเป็นเด็กเก็บกด พ่อแม่พดู อะไรก็ไม่ทำตาม ทำตรงกันข้ามเสมอ
เธอจึงหันหน้ามาปฏิบัติธรรม ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ เมื่อมี
ความทุกข์กป็ ฏิบตั ธิ รรมมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้มสี ติแก้ไขปัญหา วันหนึง่
ลูกชายของเธอก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติ ๗ คืน ๘ วัน กลับมาซื้อ
พวงมาลัยมาบูชาพ่อแม่ ก้มลงกราบเท้าขอขมาพ่อแม่ ทำให้ครอบครัว
ดีขน้ึ แต่เธอก็ยงั มุง่ มัน่ ปฏิบตั ธิ รรมต่อสม่ำเสมอ และการค้าทองของเธอ
ก็ยง่ิ ขายดีเหมือนเทน้ำเทท่า ชีวติ ของเธอดีขน้ึ หน้าตาก็ผอ่ งใส เธอ
บอกว่า ชีวติ ดีได้เพราะกรรมฐาน
ประสบการณ์ของดิฉนั เอง ดิฉนั ปฏิบตั ธิ รรมมาหลายปี มีอยูค่ รัง้ หนึง่
เกิดอุบตั เิ หตุกบั ดิฉนั คือ วันนัน้ ดิฉนั ขับรถเลียบทางด่วนวัชรพล-รามอินทรา
วิง่ มาขวาสุดด้วยความเร็ว ๑๐๐ กม.กว่า บังเอิญมีมอเตอร์ไซค์คนั หนึง่
เลีย้ วกลับรถโดยอยูใ่ นเลนซ้ายมือของดิฉนั ซึง่ ปกติตอ้ งเข้าขวาสุด
ก่อนค่อยเลีย้ ว แต่ชายคนนัน้ เลีย้ วทีเดียว ๒ เลน ตอนนัน้ ดิฉนั มีสติดมี าก
ไม่ตกใจ ไม่รอ้ ง และก็ไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัย แต่ดฉิ นั เหมือนได้ยนิ
เสียงมีคนบอกให้หักขวาแล้วจะปลอดภัย ซึ่งวินาทีนั้นไม่มีเวลา
ในการตัดสินใจ เพราะว่ากระชัน้ ชิดมาก ดิฉนั หักขวาขึน้ ฟุตบาททัง้ คัน
ลืมตามาดูตวั เอง ซึง่ ตอนแรกคิดว่าตายแล้ว แต่พอรูส้ กึ ตัวก็ดบั เครือ่ งรถ
๑๓๒
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๔
แล้วสติกบ็ อกต่อให้โทรหาประกัน ซึง่ บังเอิญประกันเป็นแฟนเพือ่ นของ
ดิฉัน ถามว่ากลับบ้านได้ไหม ดิฉันตอบว่าได้ แฟนเพื่อนก็บอกว่า
พรุ่งนี้จะจัดการเรื่องประกันให้ ซึ่งในตอนนั้นมีน้องผู้ชายคนหนึ่ง
ทีต่ ดิ รถมาประจำกับดิฉนั พูดว่า ดีนะทีพ่ ภ่ี าตัดสินใจถูก ถ้าพีเ่ บรก
เราตายทัง้ คูเ่ พราะรถหลังมาเร็วมาก ส่วนคนทีต่ ดั หน้าก็ตาย ทำให้
ดิฉนั รูส้ กึ ว่า การเจริญวิปสั สนากรรมฐานทีด่ ฉิ นั ได้ฝกึ มามีประโยชน์
มากๆ จึงทำให้ดฉิ นั ตัดสินใจและเอาตัวรอดได้ หากวันนัน้ ดิฉนั ไม่ได้
ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานมา ดิฉันคงร้องกรี๊ดแล้วก็ ปล่อยมือ
เพราะทำอะไรไม่ถกู ดิฉนั โชคดีทฝ่ี กึ สติมาดีจงึ ไม่กลายเป็นคนพิการ
หรือทุพลภาพ ส่วนเรื่องรถซ่อมง่าย แต่คนซ่อมยาก หลังจากนั้น
ดิฉันได้ไปเรียนถามพระว่า เสียงที่ได้ยินคืออะไร ท่านตอบว่า
เป็นเพราะสติสัมปชัญญะที่เราฝึกมาดี จะมาช่วยเราตอนคับขัน
ดิฉนั รูส้ กึ ขอบพระคุณครูอาจารย์ทส่ี อนดิฉนั ทุกๆ ปี ดิฉนั ตัง้ ใจจะไป
ปฏิบตั ธิ รรม ในโครงการมุทติ าสักการะ ซึง่ เป็นช่วงวันเกิดของท่านหลวงพ่อ
จรัญ ๗ คืน ๘ วัน เพือ่ ตอบแทนพระเดชพระคุณของหลวงพ่อจรัญ
ฐิตธมฺโม ทีท่ า่ นได้เมตตาต่อดิฉนั ซึง่ บุญคุณนีย้ ง่ิ ใหญ่มหาศาล หลังจาก
นัน้ มาดิฉนั ก็เริม่ ปฏิบตั ธิ รรมโดยตืน่ นอนประมาณตี ๔ ปฏิบตั ธิ รรม
ทุกวันๆ ละ ๑ ชั่วโมง จนวันหนึ่งได้พบกับคุณชนินทร์ ชินะรังษี
ซึง่ ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญ ท่านสอนให้ดฉิ นั ได้ปฏิบตั ธิ รรม
วันละ ๔ ชัว่ โมง และช่วยสอบอารมณ์ให้สม่ำเสมอ ทำให้ชวี ติ ของดิฉนั
เปลีย่ นไปมาก ๆ มีความสงบ ร่มเย็น และได้มโี อกาสรักษากาย วาจา ใจ
๑๓๓
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๔
ให้สะอาด กราบขอบพระคุณอาจารย์ชนินทร์ เป็นอย่างสูง หลังจากนัน้
ดิฉนั ยังได้มโี อกาสพบพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล ซึง่ เป็นพระอาจารย์
ของอาจารย์ชนินทร์ ท่านเป็นพระทีม่ จี ริยาวัตร ทีง่ ดงามมาก ๆ เท่าที่
เคยพบเห็นพระสงฆ์มา เนือ่ งจากมีอยูค่ รัง้ หนึง่ ท่านได้ไปพบพระอาจารย์
ทองอิน (วัดกลางคลอง ๔ ) ซึง่ มีพรรษามากกว่า ท่านนัง่ ด้านล่าง
ส่วนพระอาจารย์ทองอินทร์ นัง่ บนเก้าอี้ ทำการสนทนากัน ซึง่ ดิฉนั
สังเกตท่านตลอดเวลาว่า ท่านสำรวมมาก ทั้งยังเคารพ นอบน้อม
แก่พระผูใ้ หญ่ ท่านยกมือไหว้ตลอดเวลาทีส่ นทนาอยู่ ทำให้ดฉิ นั อยาก
ทำตัวให้เล็ก ๆ หรือทำตัวให้เป็นผูน้ อบน้อมกับผูใ้ หญ่ให้มากยิง่ ขึน้
เพราะรูส้ กึ ดีทค่ี นเราควรเคารพนอบน้อมผูใ้ หญ่และให้เกียรติคนอืน่
อย่างทีท่ า่ นพระอาจารย์ทองสุขปฏิบตั ใิ ห้เห็น ดิฉนั จะไม่ลมื ทีจ่ ะทำตัว
ให้ดอู อ่ นน้อมถ่อมตัวกับผูอ้ น่ ื ตลอดเวลา ตามแบบอย่างท่านพระอาจารย์
ทองสุข พระผูท้ ม่ี แี ต่ความเมตตากรุณา เป็นความโชคดีของดิฉนั ทีไ่ ด้
พบพระพุทธศาสนา ขออานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นี้ ขออำนาจ คุณพระศรีรตั นตรัยคุม้ ครอง
ครู อาจารย์ของข้าพเจ้าให้มคี วามสุข
และมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิง่ ๆ
ขึน้ เทอญ

๑๓๔
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๔

ครัง้ หนึง่ ในชีวติ

โดย คุณฉันทนา อัคตุ รานนท์
๙๙/๒ ม. ๘ ต.กระดังงา
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ข้าพเจ้า นางสาวฉันทนา อังคุตรานนท์ ครัง้ หนึง่ ทีไ่ ด้ไปปฏิบตั ิ ธรรม
ณ สำนักวิปสั สนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย (๓๐เม.ย. – ๗ พ.ค. ๒๕๔๘)
การได้ไปปฏิบตั ธิ รรมในครัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะ
ได้ไป เพราะงาน ของข้าพเจ้าเป็นธุรกิจประเภทค้าขายเบเกอรี่ ถ้าข้าพเจ้า
ไม่อยูก่ ห็ มายความว่าต้องปิดร้าน ในทีส่ ดุ ข้าพเจ้าได้ไปปฏิบตั ธิ รรม ณ ทีน่ ้ ี
ซึง่ ข้าพเจ้าต้องการไปอยูแ่ ล้วนัน้ กัลยาณมิตรบอกว่าการได้ไปครัง้ นีเ้ ป็น
เพราะ ธรรมจัดสรรเพราะก่อนหน้านีป้ ระมาณ ๒ สัปดาห์ ข้าพเจ้าได้ดแู ล
บิดาซึง่ ป่วยเข้าโรงพยาบาล การไปในครัง้ นี้ ไปกับเพือ่ นรุน่ น้องคนหนึง่
ซึง่ เขาปฏิบตั ไิ ด้กา้ วหน้ามาก เมือ่ ไปถึงรูส้ กึ ถึงความร่มรืน่ ของธรรมชาติ
๑๓๕
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๔
ความเงียบสงบซึง่ ต่างจากโลกภายนอกทีเ่ ราดำรงชีวติ อยู่ ช่วงบ่ายของ
วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๘ เมือ่ ขอพระกรรมฐานจากพระอาจารย์ทองสุข
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ก็เริม่ ปฏิบตั ิ เวลาผ่านไปประมาณ ๓ วัน ข้าพเจ้า
มีความรูส้ กึ ว่า พระอาจารย์มคี วามเมตตาอย่างมาก พระอาจารย์
บอกกล่าวแนะนำ ข้อสงสัยเกีย่ วกับปฏิบตั ิ ซึง่ ตรงกับทีข่ า้ พเจ้าสงสัย
หลายอย่าง และนำมาปฏิบตั ไิ ด้จริง และเริม่ เห็นความเปลีย่ นแปลง
ของตัวเอง เช่น ความศรัทธาต่อการปฏิบตั ทิ ม่ี มี ากขึน้ ความเข้าใจ
ต่อกัลยาณมิตร ความลึกซึง้ ทีม่ ตี อ่ พระศาสนา
ข้าพเจ้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา กฎแห่ง
กรรม รวมถึงแนวทางการปฏิบตั ธิ รรมด้วย แต่ความเข้าใจจากการอ่าน
นัน้ ไม่ชดั เจน เท่ากับความเข้าใจทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ิ ข้าพเจ้าเริม่ เข้าใจ
มากขึน้ ณ ทีแ่ ห่งนี้ ก่อนหน้านีข้ า้ พเจ้าได้ปฏิบตั อิ ยูก่ อ่ นแล้ว แต่ทำจิม้ ๆ
จ้ำๆ ทำไม่สม่ำเสมอ ไม่ตง้ั ใจจริงจัง ทำให้เสียเวลาไปเปล่า
ณ สถานทีแ่ ห่งนี้ ข้าพเจ้าปฏิบตั ธิ รรมได้กา้ วหน้าขึน้ เพราะมีพระ
อาจารย์ทองสุข ช่วยชีแ้ นวทางทีถ่ กู ต้องให้ อาตาปี สติมา สัมปชาโน
ความเพียร สติ สัมปชัญญะ ต้องให้รว่ มกันเสมอ จึงจะทำให้ปฏิบตั ธิ รรม
ก้าวหน้าและเกิดปัญญา การปฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เห็นความ
เปลีย่ นแปลงได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะจิตใจของเรา ไม่มใี ครรูไ้ ด้เท่า
ตัวเราเอง
ข้าพเจ้ารูจ้ กั การปฏิบตั ธิ รรมมานานแล้ว ไม่ได้ได้ลกึ ซึง้ รูแ้ บบ ผ่านๆ
เพราะคิดว่าชีวติ ไม่คอ่ ยทุกข์อะไร เจอทุกข์หนักๆ ครัง้ หนึง่ ก็เข้าวัด ครัง้ หนึง่
๑๓๖

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
พอทำใจได้ก็ละเลยการปฏิบัติ แต่จะสวดมนต์มาตลอด เพราะ
ตัง้ แต่จำความได้กไ็ ด้ยนิ บิดามารดาสวดมนต์เสมอ และมารดาจะคอย
สอนในเรือ่ งการทำความดี มีนำ้ ใจ ไม่ให้ดถู กู เหยียดหยาม คนทีต่ ำ่ กว่า
และไม่ให้ทอ้ ถอยในงานทีส่ จุ ริต ในวันนีข้ า้ พเจ้าภูมใิ จในตัวมารดาของ
ข้าพเจ้ามาก ซึง่ ท่านได้จากข้าพเจ้าไปแล้ว (๑๖ พ.ค. ๔๖) แต่คำสอน
ของท่านข้าพเจ้าได้นำมาใช้ในชีวิตนี้ได้อย่างมีคุณค่าเหมือนกับ
แนวทางการปฏิบตั ิ ถ้าใครได้ลองนำไปปฏิบตั ิ อย่างสม่ำเสมอ ถือได้วา่
เป็นบุญกุศลอย่าง มหาศาล ในชีวติ นีไ้ ด้มโี อกาสเกิดมาเป็นมนุษย์
พบพระพุทธศาสนา ทุกวันนีข้ า้ พเจ้าเริม่ ปฏิบตั มิ ากขึน้ แต่ยงั ไม่สม่ำเสมอ
แต่จะพยายามทำ ให้ถงึ ทีส่ ดุ เพือ่ ชีวติ นี้
เมือ่ ประมาณปี ๒๕๔๒ ข้าพเจ้าได้รจู้ กั เพือ่ นรุน่ น้องคนหนึง่ ชีวติ
ของเขามีความทุกข์มาก ข้าพเจ้ารูส้ กึ สงสาร เขาต้องแบกปัญหาของ
ทุกคนในครอบครัวไว้ (พ่อ แม่ พีช่ าย) มองไปทางไหนก็มดื ไปหมด
ข้าพเจ้าจึงคอยช่วยเหลือเขาทุกด้าน โดยเฉพาะเป็นเพือ่ นคูค่ ดิ ให้เขาได้
ระบาย และช่วยพูดให้เขาสบายใจ ในทีส่ ดุ ก็ได้ชกั จูงกันไปปฏิบตั ธิ รรม
ทีว่ ดั อัมพวัน จ.สิงห์บรุ ี นัน้ ถือเป็นจุดเริม่ ต้น ทุกวันนีช้ วี ติ ของเขามี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ข้าพเจ้าแทบจะไม่ได้ยนิ เรือ่ งทุกข์จากปากเขาเลย
ข้าพเจ้าเองเสียอีกทีต่ อ้ งปรับทุกข์กบั เขาบ่อยๆ และเริม่ เห็นความทุกข์
ของตัวเอง เริม่ เบือ่ หน่ายการเวียนว่ายตายเกิด เริม่ คิดถึงทุกข์ทต่ี อ้ ง
สัมผัสทุกวัน นอน-ตืน่ -ทำงาน-กิน-ถ่าย-สุข-ทุกข์ ไม่มอี ะไรแน่นอน
เลยสำหรับชีวติ นี้ อยากจะพ้นไปเสียที ก็ได้แต่คดิ ส่วนการกระทำนัน้
๑๓๗

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ถือว่าเพียรน้อยมาก ทุกวันนี้ สุข-ทุกข์ มีอยู่ แต่ข้าพเจ้าพยายาม
ทีจ่ ะรูใ้ ห้เท่าทัน มันมีประโยชน์มากมายมหาศาล กับการรูเ้ ท่าทันจิตใจ
ตัวเอง รู้ สุข-ทุกข์ แค่ไหน เกิดจากอะไร มีสติตามดูตามรู้ตลอด
จะทำให้ เราไม่หลงทาง ตรงนีแ้ หละทีเ่ ป็นผลมาจากการปฏิบตั ิ ถึงแม้
จะยังไม่เต็มที่ของตัวข้าพเจ้าเองแต่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นข้าพเจ้า
เริม่ เห็นแล้ว
ท่านทัง้ หลายเมือ่ ได้อา่ นบทความของข้าพเจ้าแล้ว ถ้าท่านปฏิบตั ิ
อยูแ่ ล้วขอให้ทา่ นปฏิบตั ใิ ห้สม่ำเสมอ แต่ทา่ นยังลังเลสงสัย เกีย่ วกับ
การปฏิบตั ิ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าท่านไม่ตอ้ งสงสัย เริม่ วันนีเ้ ลย เวลา
ไม่คอยใคร เพื่อท่านจะได้สำรวจตัวเอง เพื่อรู้ตัวเองอย่างแจ่มชัด
จะได้อา่ น ตัวออกเหมือนคำทีห่ ลวงพ่อพูด

๑๓๘

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔

ความภูมใิ จ

โดย นายณัฐพงค์ อะทะวงษา
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงเดิม
สพท. เชียงราย เขต ๑

เรือ่ งทีท่ า่ นอ่านนีเ้ ป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ การรับราชการครู
ในฐานะผูบ้ ริหารโรงเรียนได้ประสบชะตากรรม ถูกร้องเรียนกล่าวหา
ว่าทำผิดระเบียบราชการ ขณะนัน้ มีจติ ใจร้อนรุม่ คิดแก้แค้นแต่ดว้ ย
“พระกรรมฐาน” ข้าพเจ้าจึงรอดพ้นข้อกล่าวหามาได้ ดังนี้
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้าพเจ้านายณัฐพงค์ อะทะวงษา มีปญ
ั หา
ถูกกลัน่ แกล้งจากเพือ่ นร่วมงาน ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ เนือ่ งจาก
เป็นปีทผ่ี ลการพิจารณาเงินเดือนออกมาแล้ว ครูทไ่ี ม่ได้รบั เลือ่ นขัน้
กรณีพเิ ศษ ได้รวมตัวกันและร้องเรียนข้าพเจ้าเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
ในโรงเรียน มีการร้องเรียนกล่าวหาข้าพเจ้าว่ากระทำผิดวินยั ทางราชการ
ข้าพเจ้าถูกตัง้ กรรมการขึน้ สืบสวนหาข้อเท็จจริงตามทีถ่ กู กล่าวหา

๑๓๙

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ในระยะเวลาทีม่ ปี ญ
ั หานัน้ ข้าพเจ้ามีจติ ใจทีร่ อ้ นรุม่ คิดแก้แค้น
ด้วยวิธตี า่ งๆ นานา จิตใจเศร้าหมอง อยากย้ายหนีไปให้ไกลๆ แต่กท็ ำ
ไม่ได้เพราะต้องแก้ขอ้ กล่าวหาของครูในโรงเรียน ด้วยจิตใจทีร่ อ้ นรุม่
วุน่ วายใจ มีความโกรธแค้นอยูน่ น้ั แม่ยายของข้าพเจ้า ได้มาที่
จังหวัดเชียงราย เพือ่ เข้าปฏิบตั ธิ รรม “วิปสั สนากรรมฐาน” ได้ทราบ
เรือ่ งของข้าพเจ้าทัง้ หมดจึงได้พยายามแนะนำ เคีย่ วเข็ญให้ขา้ พเจ้า
เข้าไป ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน ในวันที่ ๑๕–๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
ณ สถาบันราชภัฎเชียงราย มีอาจารย์บญ
ุ ทัน อยูช่ มบุญ เป็นผูด้ ำเนินการ
แรกๆ ข้าพเจ้าไม่อยากไปเพราะจิตใจไม่ปกติ สุดท้ายก็ใจอ่อน
ยอมเข้าปฏิบตั ธิ รรมกับแม่ยาย ณ สถาบันราชภัฏเชียงราย ในโครงการ
ปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ พัฒนาจิต ข้าพเจ้าได้รจ้ ู กั และพบกับพระอาจารย์ทองสุข
ฐิตสีโล ท่านเป็นวิทยากรทีบ่ รรยายได้สาระความจริง ท่านมีความ
สำรวมกิรยิ าดูแล้วน่าเลือ่ มใสศรัทธา ทำให้ขา้ พเจ้านึกในใจว่า ข้าพเจ้า
จะขอเข้าพบท่านและกราบท่านด้วยตนเองเพราะอาจารย์บุญทัน
อยูช่ มบุญ ได้แนะนำในทีอ่ บรมว่าท่านพำนักอยู่ ณ ศูนย์วปิ สั สนา
กรรมฐาน ถ้ำพระผางาม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ซึง่ เป็นสถานทีใ่ นตำบล ทีข่ า้ พเจ้าขอย้ายเข้าไป ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
ทีโ่ รงเรียนบ้านทุง่ ยัง้ หัวฝายวิทยา ตำบลผางาม จ.เชียงราย
ต่อมาข้าพเจ้าได้เข้าไปกราบท่าน และได้สนทนากับท่าน ได้เล่า
เรือ่ งปัญหาในการทำงานในโรงเรียนเดิมทีข่ า้ พเจ้ามีปญ
ั หาถูกร้องเรียน
ท่านได้แนะนำให้ขา้ พเจ้าท่องสวดมนต์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
๑๔๐

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
หรือบทพาหุงมหากา และได้แนะนำข้าพเจ้า ให้มาปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
กรรมฐาน เพราะจากการสนทนากับพระอาจารย์ตอนหนึ่ง พระ
อาจารย์ทองสุขได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่า เรื่องทั้งหมดอาจเป็นเพราะ
ข้าพเจ้า สร้างเวรกรรมมาก่อนก็ได้
ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ คุณแม่จนั ทร์สวย อะทะวงษา
มารดาของข้าพเจ้าได้ลม้ ป่วยลง ก่อนทีท่ า่ นจะเสียชีวติ ข้าพเจ้า
ได้กล่าวกับท่านว่า “หากแม่หายป่วยหรือไม่หาย ข้าพเจ้าก็จะบวชอุทศิ
ส่วนกุศลให้ทา่ น” ท่านพยักหน้ารับรู้ และเสียชีวติ ในเวลาต่อมา เมือ่ วันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๔๖ และข้าพเจ้าได้นมิ นต์พระอาจารย์ทองสุข มาเทศนา
ธรรมในงานศพ สร้างความเลือ่ มใสศรัทธาแก่ญาติโยม และแขกทีม่ า
ในงานเป็นอย่างยิง่ เพราะเนือ้ หาทีท่ า่ นเทศนาธรรมนัน้ ได้กล่าวถึงหลัก
ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกฎแห่งกรรม
เมือ่ จัดการศพมารดาเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้เข้าไปกราบพระ
อาจารย์และสนทนาธรรมกับท่านหลายๆ ครัง้ พร้อมกับเริม่ ปฏิบตั ิ
วิปสั สนากรรมฐาน และสวดมนต์บทพาหุงมหากาเท่าอายุบวก ๑
ทีบ่ า้ นเกือบทุกวัน
ในช่วงใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจยืน่ ใบลา
อุปสมบทต่อผูบ้ งั คับบัญชา เข้าพิธอี ปุ สมบทและเลือกจำพรรษาอยูท่ ่ี
ศูนย์วปิ สั สนากรรมฐาน ถ้ำพระผางาม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา ๔ เดือนเต็มๆ ณ ศูนย์วปิ สั สนากรรมฐาน
ถ้ำพระผางาม ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจัง
๑๔๑

แสงธรรมสูโ่ ยนกนคร

๔
ตามความตั้งใจเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ และอุทิศส่วนกุศล
ให้เจ้ากรรมนายเวร และเพือ่ นครูทง้ั หลายทีม่ ปี ญ
ั หาต่อกัน เพราะ
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ของหลวงพ่อจรัญ
ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับการจองเวรซึ่งกันและกันว่า “หมามันกัด
แล้วอย่าไปทะเลาะกับหมา” หมามันกัด เราต้องรักษาแผล หมากัดแล้ว
อย่าไปตีหมา อย่าทะเลาะกับหมา เรารู้แผลแล้วเราต้องแก้ที่แผล
ต้องรักษาแผล”
สถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมวิปสั สนากรรมฐาน ถ้ำพระผางามแห่งนี้ เป็น
สถานทีส่ งบเงียบร่มเย็น เป็นป่าไม้ทม่ี ไี ม้นานาชนิด ล้อมรอบด้วยภูเขา
ข้าพเจ้าเป็นพระภิกษุได้ออกบิณฑบาตกับพระอาจารย์ทกุ วัน ได้
พบเห็นการปฏิบตั อิ ย่างสำรวมและเคร่งครัดในวินยั สงฆ์ การปฏิบตั ติ น
ทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนทัว่ ไป พระอาจารย์
ไม่ให้ขา้ พเจ้าทำงานในวัด ซึง่ มีงานต่างๆ มากมาย เช่น สร้างศาลา
ปฏิบตั ธิ รรม ฯลฯ แต่มง่ ุ ให้ขา้ พเจ้าได้ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานอย่างเดียว
เพราะท่านเห็นว่าข้าพเจ้ามาอยูแ่ ค่ ๔ เดือน เวลาน้อย ข้าพเจ้าตืน่ นอน
ตี ๓ และปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตลอดเวลา วันละไม่นอ้ ยกว่า
๑๐ ชัว่ โมง ยิง่ เมือ่ ข้าพเจ้าได้ขอพระอาจารย์เข้าวิปสั สนากรรมฐาน เนือ่ งใน
วันคล้ายวันเกิดของท่านในเดือนกันยายน เป็นเวลา ๑๕ วัน พระอาจารย์
กับข้าพเจ้าได้ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน วันหนึง่ ไม่ตำ่ กว่า ๑๒ ชัว่ โมง
หรือบางวันได้นอนแค่ ๒-๓ ชัว่ โมง คือเริม่ ปฏิบตั ติ ง้ั แต่เวลา ๒ นาฬิกา
ถึง ๘.๐๐ น. และฉันอาหาร ๓๐ นาที จากนัน้ จะปฏิบตั ิ อย่างต่อเนือ่ ง
๑๔๒
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๔
คือเดินจงกรม ๑ ชัว่ โมง นัง่ สมาธิ ๑ ชัว่ โมง จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ น.
หรือมากกว่านัน้ ทุกวันไม่พดู คุย จะสนทนาเฉพาะในช่วง อาหารเช้า
ประมาณ ๓๐ นาที พระอาจารย์จะทดสอบอารมณ์ การเข้ากรรมฐาน
ของข้าพเจ้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง ข้าพเจ้าก็เล่าให้ทา่ น ฟังตามความ
เป็นจริง ยกตัวอย่าง เช่น ขณะนัง่ เห็นอวัยวะภายใน ตับ ไต ไส้ พุง
ของตนเอง พระอาจารย์แนะนำให้กำหนด เห็นหนอ... เห็นหนอ...
เรือ่ ยไปจนกว่าภาพนัน้ จะเลือนหาย เพราะเป็นภาพลวง เป็นต้น
ในช่วงเวลาเข้าวิปสั สนากรรมฐาน ๑๕ วันนัน้ ในวันทีแ่ ปดของ
การปฏิบตั ิ ข้าพเจ้าเหมือนมีสติบอกว่า เหตุทข่ ี า้ พเจ้าได้รบั การร้องเรียนนัน้
เพราะในอดีตข้าพเจ้านึกคิดได้ว่า ข้าพเจ้าเคยร้องเรียน กล่าวหา
“ผูบ้ ริหารท่านหนึง่ ” ซึง่ มีปญ
ั หากับข้าพเจ้า กรรมนัน้ จึงมาสนองต่อ
ข้าพเจ้า หรือเหตุการณ์เมือ่ ๕ ปีกอ่ น ข้าพเจ้านัง่ รถยนต์ของตนเอง
มีลกู น้องเป็นคนขับ ได้ขบั รถชนท้ายรถจักรยานชายแก่คนหนึง่ ได้รบั
บาดเจ็บ แล้วตกใจหลบหนี ในปีตอ่ มา ข้าพเจ้าประสบอุบตั เิ หตุถกู
รถยนต์ชนเกือบเอาชีวติ ไม่รอด หรือ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ทราบว่าลูกน้อง
ข้าพเจ้าทีข่ บั รถชนชายแก่คนนัน้ ก็ได้ประสบอุบตั เิ หตุเช่นกัน หมดเงิน
ไปหลายแสน เพราะกฎแห่งกรรมนีเ่ อง
ตลอดระยะเวลาเข้าวิปสั สนากรรมฐานทัง้ ๔ เดือน และเข้า
กรรมฐานกับพระอาจารย์ทองสุข ๑๕ วัน ข้าพเจ้าได้อทุ ศิ ส่วนบุญกุศล
ให้ บิดามารดา และเจ้ากรรมนายเวรทัง้ หลายทัง้ ปวง ทัง้ ครูทม่ ี ปี ญ
ั หาต่อกัน
ก็แผ่เมตตาขออโหสิกรรมต่อกัน จวบจนข้าพเจ้าได้ลาสิกขาบทออกมา
๑๔๓
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๔
พระอาจารย์ได้ให้โอวาทแก่ขา้ พเจ้าว่า ให้ใช้สติในการทำงาน ทุกวันนี้
ข้าพเจ้ามีความสบายใจ ใช้ชวี ติ อย่างเป็นปกติสขุ เพราะ
๑. เรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าถูกร้องเรียนและถูกตัง้ กรรมการสืบสวนนัน้ ผูบ้ งั คับ
บัญชาสัง่ ให้ยตุ เิ รือ่ งเพราะไม่มมี ลู ทีจ่ ะถูกลงโทษทางวินยั
๒. ครูที่เป็นแกนนำเคยมีปัญหากับข้าพเจ้า เคยร้องเรียน
ข้าพเจ้า ได้มาขอโทษและกราบขออภัยทีไ่ ด้ลว่ งเกินในงานเลีย้ งเกษียณ
อายุราชการผูบ้ ริหารท่านหนีง่ เมือ่ เดือนตุลาคม ปี ๒๕๔๗ ดังคำ
กล่าวของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
ที่ว่า “กรรมฐานจะทำให้ชีวิต
รุง่ เรือง กรรมฐานช่วยให้ คนที่
เป็นศัตรูกันกลับกลายมาเป็น
มิตร” “กรรมฐานแก้ไขปัญหาได้”
“เขาร้ายมา อย่าร้ายตอบ
เขาไม่ดมี า จงใช้ความดีแก้ไข”
ทุกวันนีข้ า้ พเจ้าภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นศิษย์ของพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล
ผูท้ น่ี ำข้าพเจ้าเข้ามาปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน ณ ศูนย์วปิ สั สนา
กรรมฐาน ถ้ำพระผางาม อันเป็นสถานทีร่ ม่ รืน่ เหมาะสม กับบรรยากาศ
ทีเ่ ป็นธรรมชาติ ผูค้ นทัว่ ทุกสารทิศจึงหลัง่ ไหลมาร่วมกันสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ เพื่อรองรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม “วิปัสสนา
กรรมฐาน” ตามคำ สัง่ สอนของท่านหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

๑๔๔
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๔

หลงผิดไป เริม่ ใหม่ได้

โดย บุรษุ นิรนาม

ประวัตขิ า้ พเจ้า ข้าพเจ้าเป็นคนหนึง่ ทีม่ โี อกาสได้บรรพชาเป็น
สามเณรอยูท่ ศ่ี นู ย์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานถ้ำพระผางามแห่งนี้ ถือว่า
ข้าพเจ้ายังคงมีวาสนาได้สมั ผัสธรรมปฏิบตั แิ นววิปสั สนากรรมฐาน
จากท่านพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล ซึง่ พระอาจารย์ทา่ นได้พร่ำสอน
วิปสั สนา ซึง่ ทีผ่ า่ นมาข้าพเจ้าไม่เคยได้รจู้ กั มาก่อนเลย ข้าพเจ้าได้เรียน
วิธปี ฏิบตั วิ ปิ สั สนา และการปฏิบตั ติ นจากท่านพระอาจารย์ ซึง่ เป็นจุด
หักเหในชีวติ ของข้าพเจ้าให้ไปในทางทีด่ ขี น้ึ ซึง่ ข้าพเจ้าไม่เคยคิดฝัน
มาก่อนว่าข้าพเจ้าจะมาถึงจุดนีไ้ ด้ ข้าพเจ้าได้ระลึกอยูเ่ สมอมาว่า การ
เปลีย่ นแปลงครัง้ นีถ้ า้ ไม่มผี ชู้ น้ี ำทางในการปฏิบตั อิ ย่างพระอาจารย์
และผลบุญกุศลทีข่ า้ พเจ้าได้ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานได้เกือ้ กูลหนุนส่ง
ข้าพเจ้าคงจะไม่มวี นั ได้มาถึงจุดนี้ ข้าพเจ้าเป็นคนหนึง่ ทีม่ คี วามเลือ่ มใส
ในพระอาจารย์ผเู้ ปลีย่ นแปลงชีวติ ของข้าพเจ้า และเลือ่ มใสในการปฏิบตั ิ
๑๔๕
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๔
วิปสั สนากรรมฐาน และอานิสงส์ของการสวดมนต์ ซึง่ ข้าพเจ้าได้ประสบ
มาในชีวติ จริง
ข้าพเจ้ามีภมู ลิ ำเนาอยูบ่ า้ นป่าบง ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย มีครอบครัวอยูท่ น่ี ต่ี ง้ั แต่กำเนิด ครอบครัวของข้าพเจ้า
เป็นครอบครัวทีอ่ บอุน่ และข้าพเจ้าเป็นลูกคนเดียวในครอบครัว พ่อแม่
รักข้าพเจ้าเท่าทีจ่ ำความได้ตง้ั แต่เด็กพ่อและแม่จะตามใจและคอยเอา
ใจข้าพเจ้ามาโดยตลอดข้าพเจ้าเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาทีโ่ รงเรียน
ป่าบง และเรียนในระดับมัธยมตอนต้นทีโ่ รงเรียนดอนศิลาวิทยาคม
ตอนทีข่ า้ พเจ้าเรียนอยู่ นับว่าเป็นเด็กเรียบร้อยคนหนึง่ เชือ่ ฟังคำสัง่ สอน
ของพ่อแม่เป็นอย่างดี จนข้าพเจ้าได้เรียนจบระดับมัธยมต้น ก็ได้เข้าไป
เรียนต่อในระดับมัธยมตอนปลายที่วิทยาลัยพาณิชยการเชียงราย
ซึง่ อยูใ่ นตัวเมือง
ช่วงเวลาทีข่ า้ พเจ้าเรียนอยูใ่ นตัวเมืองตอนแรกๆ ข้าพเจ้าก็ปฏิบตั ิ
ตัวเหมือนเดิม ไม่ออกนอกลูน่ อกทาง แต่พอข้าพเจ้าเรียนจบปีทส่ี อง
ข้าพเจ้าก็ได้ยา้ ยมาอยูท่ ห่ี อพักในตัวเมืองกับเพือ่ น และเริม่ รูจ้ กั คบกับ
เพือ่ นมากขึน้ เพือ่ นของข้าพเจ้ามากมายหลายกลุม่ ทัง้ กลุม่ เรียนดี
และเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็มี และเกเรไม่เอาถ่านก็มี ข้าพเจ้าเป็นคนที่
คบได้กบั เพือ่ นๆ ทุกคนทุกกลุม่ เรียนบ้าง กินเหล้าบ้างตามภาษาวัยรุน่
ทีเ่ พิง่ เคยได้ใช้ชวี ติ อิสระ ปราศจากการควบคุมจากพ่อแม่ ทำให้ขา้ พเจ้า
เริม่ หลงระเริงอยูก่ บั ความสนุกในชีวติ กับเพือ่ นหลายคน ซึง่ มีความรูส้ กึ
อย่างเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าเริม่ สูบบุหรี่ กินเหล้าและเทีย่ วกลางคืน โดยที่
๑๔๖
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๔
พ่อแม่ไม่มที างรูไ้ ด้เลย ในขณะเดียวกันข้าพเจ้ากับเพือ่ นๆ ได้เริม่ รูจ้ กั กับ
ยาเสพติดบางชนิด และได้เริม่ เสพมัน โดยมิได้รตู้ วั เลยว่ามันเป็นภัย
มหันต์ตอ่ ชีวติ เราเอง หลังจากทีข่ า้ พเจ้า ได้เสพยาและตกเป็นทาสของ
มันทำให้ชวี ติ ของข้าพเจ้าได้ตกต่ำลงมาก การเรียนก็แย่ลงมาก จนใน
ทีส่ ดุ ข้าพเจ้าก็เรียนต่อไปไม่ไหว ต้องหยุดเรียน โดยทีพ่ อ่ แม่ไม่รเู้ รือ่ งเลย
แต่ขา้ พเจ้าก็ยงั ไม่กลับบ้าน ยังคงหนีไปเทีย่ วกับเพือ่ นๆ จนไม่นาน
พ่อแม่ขา้ พเจ้าก็รขู้ า่ วของข้าพเจ้า ท่านทัง้ สองได้เสียใจมาก
ข้าพเจ้าก็ได้กลับมาอยูก่ บั พ่อแม่ เป็นครัง้ แรกของชีวติ ทีข่ า้ พเจ้า
ได้เห็นแม่เสียน้ำตา ท่านร้องไห้เมือ่ เห็นข้าพเจ้า แต่ทา่ นก็ยงั ให้อภัยในสิง่
ทีข่ า้ พเจ้าได้ทำผิดไป ตอนนัน้ ข้าพเจ้ามีความรูส้ กึ ทีแ่ ย่มาก และสับสน
ไปหมด ไม่รจ้ ู ะทำอย่างไรกับชีวติ ดี แต่กย็ งั ดีทม่ ี พี อ่ แม่ให้กำลังใจอยูต่ ลอด
จนกระทัง่ มีอยูว่ นั หนึง่ ข้าพเจ้าได้ยนิ ข่าวมาว่า ทีศ่ นู ย์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรม
ฐานโดยท่านพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล ได้มกี ารรับบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอ้ นพอดี ข้าพเจ้ารูไ้ ด้ทนั ทีวา่ มีโอกาสเดียวนีแ้ หละทีจ่ ะได้ทดแทน
บุญคุณของพ่อแม่ และเปลีย่ นแปลงเส้นทางชีวติ ตนเอง ข้าพเจ้าจึง
ตัดสินใจบวชเป็นสามเณร มีความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั วิ ปิ สั สนากับท่าน
พระอาจารย์ ในช่วงเวลานัน้ มันเป็นอะไรทีส่ งบ และรูส้ กึ จิตใจดีมาก
ในช่วงเวลาหกเดือนทีข่ า้ พเจ้าได้บวชอยูน่ น้ั ข้าพเจ้าได้เรียนรูอ้ ะไรทีด่ ๆี
หลายอย่างจากท่านพระอาจารย์ทท่ ี า่ นพยายามพร่ำสอนและแนะแนวทาง
ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และวิธีปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคม
จนข้าพเจ้าได้มคี วามรูส้ กึ มัน่ ใจในตนเองอีกครัง้ ทีจ่ ะออกไปต่อสูแ้ ละ
๑๔๗
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๔
แก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตทีผ่ า่ นมาอีกครัง้ หนึง่ ข้าพเจ้าจึงได้ขออนุญาต
ท่านพระอาจารย์ลาสิกขาไปเรียนต่อ
ข้าพเจ้าออกมาก็เรียนต่อจนจบ ในระหว่างทีเ่ ป็นฆารวาส ข้าพเจ้า
ก็ได้สวดมนต์อยูเ่ ป็นประจำเพือ่ จะได้เป็นกุศลทีจ่ ะนำพาชีวติ เราไป
ในทางทีด่ ขี น้ึ ต่อมาข้าพเจ้าก็ได้มโี อกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ
ข้าพเจ้าก็สอบได้ ข้าพเจ้ารูส้ กึ ดีใจเป็นอย่างมากแต่ทม่ี ากกว่านัน้ ข้าพเจ้า
ได้เห็นน้ำตาของแม่เป็นครัง้ ทีส่ อง แต่ตา่ งกันทีค่ รัง้ นี้ แม่หลัง่ น้ำตาด้วย
ความปลาบปลืม้ ในความสำเร็จของข้าพเจ้าทีผ่ า่ นไปในระดับหนึง่ ซึง่
ข้าพเจ้ามีความรูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้ชดใช้หนีน้ ำ้ ตาทีม่ ตี อ่ พ่อแม่ได้ แต่กค็ งไม่
เพียงพอต่อบุญคุณของพ่อแม่ทม่ี ตี อ่ ข้าพเจ้าได้เลย ปัจจุบนั นี้ ชีวติ
ของข้าพเจ้ามีความสุข มีครอบครัวทีอ่ บอุน่ และการงานทีม่ น่ั คง และ
เป็นความภูมใิ จของข้าพเจ้าทีไ่ ด้ผา่ นพ้นอุปสรรคและฝันร้ายในชีวติ
ทีผ่ า่ นพ้นไป และทีข่ า้ พเจ้าได้ระลึกไว้อยูใ่ นใจเสมอมา คือ บุญคุณของ
ท่านพระอาจารย์ทองสุข ทีเ่ ป็นผูช้ น้ี ำทางสว่างเข้ามาสูข่ า้ พเจ้า จะเป็น
อะไรทีข่ า้ พเจ้าต้องจดจำและระลึกไว้อยูเ่ สมอตลอดไป

๑๔๘

ขอถวายคำกลอนสักการะแด่พระอาจารย์

พระอาจารย์ ท่านเป็นพระ ผูป้ ระเสริฐ
สอนศิษย์เล็ก ใหญ่นอ้ ย ค่อยบรรจง
ท่านชีน้ ำ การปฏิบตั ิ วิปสั สนา
ขอกิจสงฆ์ อย่างท่านคง ดำรงค์ยงั

จริยเลิศ ด้วยวัตรงาม ตามแบบสงฆ์
เพือ่ มุง่ ตรง สิง่ ประสงค์ ขององค์ธรรม
เล็งคุณค่า ปลูกดวงจิต ศิษย์รนุ่ หลัง
เพือ่ ปลูกฝัง แด่เยาวชน ทุกตนเทอญ

จากเหล่าศิษย์และทีมงานคณะผูจ้ ดั ทำ
ประพันธ์โดย สมพล อัศวกำธร
๑๔๙

บทที่ ๕
คำแนะนำในการมาปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

สถานทีต่ ง้ั
ศูนย์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานวัดถ้ำพระผางาม
ตัง้ อยู่ หมู่ ๙ บ้านผางาม ตำบลผางาม
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
บนเส้นทางระหว่างทีต่ ง้ั อำเภอเวียงชัยไปอำเภอพญาเม็งราย
อยูบ่ นภูเขาเล็กๆ ทีส่ ปั ปายะ ซึง่ ชาวบ้านแถบนัน้ เรียกว่า ผาคอก

๑๕๒

สถานที่ตั้งและการเดินทาง
การเดินทางมาศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม
โดยรถยนต์สว่ นตัว หากออกจากอำเภอเมือง เชียงราย
จากสีแ่ ยกถนนสายหลัก (พะเยา-เชียงราย) แยกไปทาง อำเภอ
เวียงชัย อำเภอพ่อขุนเม็งราย โดยปกติออกได้สองแยกคือ
๑. สีแ่ ยกทางไปอำเภอเวียงชัย เส้นทางนีไ้ ปจนถึงศูนย์มี
ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร ขับรถไปตาม ทางคดเคีย้ ว ไม่ตอ้ งเลีย้ วแยก
ซ้าย หรือขวา จะผ่านทีต่ ง้ ั ศูนย์ราชการ อำเภอเวียงชัย และตรงไปทาง
บ้านหนองหลวง (ผ่านทีท่ ำการสถานีประมงน้ำจืดตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ
ของถนน ด้านขวามือจะมีหนองน้ำขนาดใหญ่สงั เกตง่าย) แล้วเข้าสู่
เส้นทางไปอำเภอพญาเม็งราย เมือ่ เข้าสูเ่ ส้นทางอำเภอพญาเม็งราย
แล้วมีจุดสังเกตในระหว่างทาง คือ ภูเขาหินสูงตั้งอยู่โดดเดี่ยว
กลางทุง่ ทางด้านซ้ายมือ แสดงว่า มาถูกทางแล้ว แสดงว่า อีกประมาณ
๖ กม. จะถึงทางแยกเข้าศูนย์ฯ ขับรถต่อไปอีกจนกระทั่งผ่าน
บ้านดอนศิลาผางาม ผ่านโรงเรียนดอนศิลาผางาม ซืง่ ตัง้ อยูฝ่ ง่ ั ขวามือ
ติดถนน จากนัน้ เข้าเขตบ้านป่าบง นับจากนี้ ไปประมาณ ๒ กม.
จะถึงทางแยกจากถนนใหญ่
เข้าศูนย์ฯ เลีย้ วซ้ายมือตรง
ปากทางแยก จะมีปา้ ยชือ่
ชัดเจน ขับรถไปตามทางต่อ
ไปอีก ประมาณ ๑.๑๙ กม.
๑๕๓

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ทางด้านขวามือจะเห็นเป็นทางขึ้นเขาเตี้ยๆ เข้าไปที่ศูนย์ฯ
ซึ่งจะพบ ป้ายบอกไว้อย่างชัดเจน ขับขึ้นไปอีกประมาณ
๔๐๐ เมตร

๑๕๔

สถานที่ตั้งและการเดินทาง
๒. สีแ่ ยกแม่กรณ์ ไปทางอำเภอเทิง ออกจากแยกประมาณ
๖ กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่เส้นทางอำเภอพญาเม็งราย ผ่าน
สนามกอล์ฟสันติบุรี ซึ่งตั้งอยู่ด้านขวามือของถนน มุ่งไป
สามแยกบ้านหนองหลวง (เมื่อเลี้ยวขวาแล้วจะเห็นสถานี
ประมงน้ำจืดตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือ และมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่
ด้านขวามือ) เลี้ยวขวา เข้าเส้นทางไปอำเภอพญาเม็งราย
ผ่านหมูบ่ า้ นต่าง ๆ เหมือนเส้นทางแรก
โดยรถประจำทาง จากสถานีขนส่งประจำจังหวัดเชียงราย
ให้ขน้ึ รถประจำทางทีว่ ง่ิ จากอำเภอเมืองไปอำเภอพญาเม็งราย
แจ้งกับคนขับว่าจะไปศูนย์ฯ หรือ ผาคอก ซึง่ ตัง้ อยู่ หมู่ ๙ บ้าน
ผางาม เมื่อรถวิ่งผ่านปากทางแยกของศูนย์ฯ ก็ลงเดิน
เข้าไปประมาณ ๑.๑๙ กม. หรือ จะเลือกนัง่ รถสองแถวเล็กที่
สถานีขนส่งฯ ซึง่ อาจขอให้สง่ ถึงหน้าทางเข้าศูนย์ฯ ได้ แล้วเดิน
ขึน้ ไปอีกเพียง ๔๐๐ เมตร โดยให้คา่ รถเพิม่ อีกเล็กน้อย

๑๕๕

ระเบียบการสำหรับการมาปฏิบตั ธิ รรม
เพื่อให้ข้อมูลกับผู้สนใจมาปฏิบัติธรรม ทีมงานจึงได้เรียบเรียง
ข้อมูลจากประสบการณ์มาให้ท่านทราบ โดยทั่วไปทางศูนย์ฯไม่ได้มี
กติกาที่เคร่งครัดนักเว้นแต่เฉพาะที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ก็จะจัดให้มี
ระเบียบเรียบร้อย ทีมงานขออนุโมทนากับการตัดสินใจมาปฏิบัติ
แก่ทกุ ท่านมา ณ ทีน่ ด้ี ว้ ยครับ ต่อไปจะขอแนะนำให้เห็นภาพการมา
ปฏิบตั พิ อสังเขปดังนี้
การนัดหมาย
๑.คณะที่มาเป็นกลุ่มใหญ่เช่นจากสถาบัน องค์กรต่างๆ หรือ
หน่วยงานข้าราชการ ควรติดต่อทางวัดเพือ่ ตรวจสอบตารางว่ารองรับ
ได้หรือไม่และควรติดต่อพระอาจารย์ทองสุขโดยตรง (เบอร์ตดิ ต่อระบุไว้
ทีห่ ลังปกด้านใน) ทัง้ นีต้ ารางประจำปีสว่ นใหญ่จะมีโรงเรียนต่างๆ ได้
แจ้งความจำนงมาพอสมควร
๒. กลุม่ ทีม่ าเป็นคณะเล็กๆ เช่น ๓-๕ ท่าน ปกติทางศูนย์กจ็ ะ
รองรับได้ แต่เพื่อความไม่ประมาททีมงานแนะนำให้ตรวจสอบก่อน
เพราะบางครัง้ ถ้ามาปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ตรงกันกับทีค่ ณะกลุม่ ใหญ่มา ก็จะเป็น
ไปด้วยความสงบและสะดวกในการสอบอารมณ์กบั พระอาจารย์ทองสุข
สำหรับคณะเล็กๆนัน้ หากมาทางเครือ่ งบินลงทีส่ นามบินเชียงราย
อาจจะติดต่อทางวัดล่วงหน้าเพื่อสอบถามการเดินทาง หรือขอให้จัด
ผูม้ ารับและช่วยเหลือค่าน้ำมันบ้างก็ใช้ได้
การรับประทานอาหาร
การรับประทานอาหารสามารถบอกทางวัดให้จัดเตรียมให้
บางท่านก็ทานมังสวิรตั หรือทานวันละ ๑ มือ้ ๒ มือ้ ก็แล้วแต่ ไม่บงั คับ

๑๕๖

ระเบียบการสำหรับการมาปฏิบตั ธิ รรม
การเตรียมสถานทีพ่ กั
ทางวัดมีสถานทีพ่ กั ทัง้ แบบพักรวมในอาคาร (ดูหน้า ๑๕๙) หรือ
พักแยกเดีย่ ว (ดูหน้า ๑๖๐-๑๖๑) สำหรับทีพ่ กั แยกเดีย่ วจะมีหอ้ งน้ำ
ในตัว เหมาะสำหรับผูท้ ต่ี อ้ งการปฏิบตั อิ ยูแ่ ต่ในบริเวณเพือ่ เก็บอารมณ์
อย่างเคร่งครัด
ตารางเวลาปฏิบตั คิ ร่าวๆ
๐๔.๐๐ - ๐๗.๐๐ สวดมนต์ทำวัตรเช้า / ปฏิบตั กิ รรมฐาน
พักรับประทานอาหาร
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ เข้าปฏิบตั กิ รรมฐาน
พักรับประทานอาหาร
๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ เข้าปฏิบตั กิ รรมฐาน
พักผ่อน
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ เข้าปฏิบตั กิ รรมฐาน
เข้านอน
ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นทีส่ รุปมา ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ความเหมาะสมต่อไป

๑๕๗

อาคารและสถานที่พัก

ศาลาปฏิบตั ธิ รรม
ศาลาแห่งนีใ้ ช้ทำวัตรเช้า-เย็น ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน และชัน้ บนได้
ดัดแปลงทำเป็นเรือนนอนของเด็กนักเรียนชายอีกกว่า ๑๐๐ คนด้วย
ตามทีพ่ ระอาจารย์ทองสุข เคยเล่าให้ฟงั ว่า ศาลาแห่งนีส้ ร้างขึน้
โดยท่านและพระลูกวัดเพือ่ ลดต้นทุนค่าแรง ท่านบอกว่าได้เรียนรูถ้ งึ ความเพียร
ของท่านเองในฐานะมนุษย์ทม่ี คี วามเหนือ่ ยล้า วันหนึง่ ทีต่ อ้ งเทปูน
พืน้ ศาลาและขัดเงา ท่านเล่าว่าทำอยู่ ๑ วันกับอีก ๑ คืน
โดยไม่ได้พกั ผ่อนเลย หยุดทำไม่ได้ เพราะพืน้ ปูนจะแห้ง พืน้ จะเสีย
จนกระทัง่ สุดท้ายเหลือท่านรูปเดียวทีผ่ า่ นพ้นความเพียรในคืนนัน้ ได้
เพราะอาศัยกำลังของสติ สมาธิ และความเพียรยิง่

๑๕๘

อาคารและสถานที่พัก

อาคารเจริญ ชินะรังษี
สมัยก่อนมีทา่ นผูม้ จี ติ ศรัทธา บริจาคไม้ท่ี รือ้ มาจากเรือนทีอ่ าศัย
ของบิดาท่านนัน้ ถวายให้เป็นวัสดุกอ่ สร้างตามแบบอนุรกั ษ์นยิ ม
แด่พระอาจารย์ เพือ่ สนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่
กิจกรรมอบรมเยาวชน ตามแนวปณิธานของพระอาจารย์
และอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่บดิ าโดยใช้ชอ่ื เรือนว่า “เจริญ ชินะรังษี” ตามชือ่ บิดา
จึงเป็นเรือนพักอาศัยหลังแรก ทีร่ องรับให้แก่คณะผูม้ าปฏิบตั ธิ รรม
ทีม่ าเป็นคณะใหญ่ ปัจจุบนั ก็ยงั ใช้การได้ดี พระอาจารย์ได้ออกแบบเป็น
เรือนสองชัน้ ชัน้ บนแยกขึน้ บันไดทีแ่ ยกตัวออกมาต่างหาก
ทำให้แยกกันอยูไ่ ด้สองกลุม่ (ชัน้ บน-ล่าง) โดยมากให้กลุม่ เด็กนักเรียนหญิงอาศัย

๑๕๙

อาคารและสถานที่พัก

อาคารเก็บอารมณ์หลังใหม่
เมือ่ มีผมู้ าปฏิบตั มิ ากขึน้ ทัง้ จากนักเรียน และกลุม่ คนทำงาน
ทัง้ ทีม่ าจากท้องถิน่ กรุงเทพฯ และทัว่ ๆ ไป พระอาจารย์กด็ ำริทจ่ี ะขยาย
สถานทีพ่ กั เพิม่ เติม จะรองรับการมาปฏิบตั ธิ รรมหลายกลุม่ ในขณะเดียวกันได้
ประกอบกับผูม้ จี ติ ศรัทธา อยากทีจ่ ะส่งเสริมผูท้ ม่ี าปฏิบตั ธิ รรมเหมือนกัน
จึงได้แสดงความประสงค์บริจาคปัจจัยสร้างอาคารเก็บอารมณ์หลังใหม่ขน้ึ
มีสองชัน้ ๆ ละ ๔ ห้อง รวมเป็น ๘ ห้อง แต่ละห้องกว้างขวางดี
ใช้เดินจงกรมได้ ๒ คน มีหอ้ งน้ำในตัว ใช้รองรับกลุม่ ครูและผูใ้ หญ่ทว่ั ไป
๑๖๐

อาคารและสถานที่พัก

เรือนเก็บอารมณ์หลังเล็ก
เรือนนีอ้ อกแบบมากระทัดรัด ใช้เก็บอารมณ์แยกเดีย่ ว มีหอ้ งน้ำในตัว
และยกพืน้ สูงเพือ่ หลีกเลีย่ งมดแมลงได้เป็นอย่างดี ข้างในเรียบง่าย
มีชอ่ งรับแสงบนเพดาน มีชอ่ งเก็บสัมภาระเจาะติดกับฝาผนัง ไม่เกะกะ
รบกวนการเดินจงกรมในห้อง ทราบว่าพระอาจารย์ออกแบบจากประสบการณ์
ทีม่ ี สมัยทีอ่ ยูพ่ ฒ
ั นาทีว่ ดั อัมพวัน ทีมงานหลายท่านได้เคยอาศัยเรือนแห่งนี้
เพือ่ เจริญวิปสั สนากรรมฐาน เนือ่ งจากแยกเรือนออกมา
ให้หา่ งจากศาลาปฏิบตั ธิ รรมพอประมาณ(๑๐๐-๒๐๐ เมตร)
จึงไม่ถกู รบกวนด้วยเสียงของเด็กนักเรียนในขณะทีม่ าปฏิบตั ธิ รรมด้วยกัน
ใช้รองรับผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ผูท้ ต่ี อ้ งการเก็บอารมณ์อย่างเคร่งครัด
บางครัง้ ก็บริการชัว่ คราวให้แก่พระปฏิบตั ทิ ม่ี าจากทีอ่ น่ื ได้ดว้ ย
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ห้องน้ำสาธารณะ
ห้องน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความสะดวกแก่
กลุม่ ผูม้ าปฏิบตั ธิ รรม โดยเฉพาะเมือ่ มากันเป็นจำนวนมาก ดังนัน้ จะเห็นได้วา่
มีการสร้างห้องน้ำเรียงรายอย่างป็นระเบียบภายในสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม
เคยสอบถามพระอาจารย์วา่ ไม่ผดิ หลักความเชือ่ ทีว่ ดั ทางภาคเหนือ
บางส่วนอาจจะหลีกเลีย่ งและไม่นยิ มสร้างห้องน้ำภายในวัด
พระอาจารย์ทา่ นตอบสัน้ ๆ ว่าเล็งเห็นแต่คณ
ุ ประโยชน์จงึ ไม่ถอื
เคยได้ยนิ พระอาจารย์สอนนักเรียนบ่อยๆ ให้มรี ะเบียบวินยั ให้รจู้ กั รักษา
ความสะอาดของห้องน้ำ และวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
ห้องน้ำทีน่ จ่ี งึ สะอาด และอากาศถ่ายเทดี หมดปัญหาเรือ่ งสุขอนามัย
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ห้องสมุดธรรมสาธารณะ
หนังสือมา ปัญญาเกิด คงเป็นแรงบุญอีกหนึง่ เรือ่ งทีม่ อบไว้ให้แก่เยาวชน
หลังจากที่ เมือ่ ก่อนในศาลาปฏิบตั ธิ รรมมีกองหนังสืออยูจ่ ำนวนมาก
ต่อมามีผบู้ ริจาคตูแ้ ละชัน้ วางหนังสือ แลดูเป็นระเบียบยิง่ ขึน้
แต่กย็ งั ไม่เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ พระอาจารย์ดำริไว้วา่ ถ้าทำเป็นห้องสมุด
เอาไว้บริการเยาวชนและชาวบ้านแถบนีไ้ ด้เข้ามาหาความรูท้ างธรรม
เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก็คงจะดี มีครอบครัวผูม้ จี ติ ศรัทธา
จำนวนหนึง่ ทราบจากการสนทนากับท่านโดยทีท่ า่ นไม่ได้ชน้ี ำก่อน
จึงได้รว่ มถวายปัจจัยสร้างโครงพืน้ ฐานของห้องสมุด เมือ่ มีผผู้ า่ นมาเยีย่ มวัด
เห็นโครงสร้างนีก้ ส็ มทบทุนเรือ่ ยๆ จนสร้างเสร็จเต็มหลัง
ปัจจุบนั มีหนังสือธรรมะทีไ่ ด้รบั บริจาคจากผูใ้ จบุญมามากมาย
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สวนป่าธรรมชาติ
สิง่ หนึง่ ทีป่ ระทับใจ ทีท่ มี งานเคยไปสัมผัสคือ ความสงบร่มเย็น
ของป่าไม้ภายในศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมแห่งนี้ หน้าร้อนจะไม่รอ้ นมาก
เพราะร่มไม้ใหญ่ทน่ี ป่ี อ้ งไว้ ไม่มผี คู้ นวุน่ วายในป่า ไม่มโี จรผูร้ า้ ย
สถานทีแ่ ห่งนีจ้ งึ สงบและแลดูศกั ดิส์ ทิ ธิย์ ง่ิ นัก อาณาบริเวณก็กว้างขวางมาก
เพราะเป็นป่าธรรมชาติ พระอาจารย์ทา่ นอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ
ด้วยถ้อยทีทอ่ี นุรกั ษ์ปา่ แห่งนี้ ทีมงานเคยได้ทราบเรือ่ งราว
จากศิษย์วดั ว่า ท่านหลีกเลีย่ งการถางป่าอย่างจงหนัก เมือ่ พระอาจารย์
จะสร้างถาวรสถานทีใ่ ด จะใช้พน้ื ทีใ่ ห้คมุ้ ค่าทุกตาราง เพือ่ ไม่ให้เบียดเบียน
ธรรมชาติให้มากเกินไป เคยแม้กระทัง่ ว่าต้นไม้จะล้มทับห้องน้ำ
ของพระอาจารย์ ยังใช้วธิ ขี งึ เชือกรัง้ ไว้ หลีกเลีย่ งไม่โค่นต้นไม้นน้ั เลย
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โรงทาน-สถานทีพ
่ กั และปฏิบตั ธิ รรม
เดิมทีทางศูนย์ฯ เคยมีโรงฉันหลังเก่ามากอยูห่ ลังหนึง่ พระอาจารย์มจี ติ เมตตา
จะส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั ธิ รรมสะดวกในการปฏิบตั เิ ต็มที่ โดยไม่ตอ้ งห่วง
เรือ่ งการกินการนอน ท่านเคยกล่าวแก่เด็กนักเรียนบ่อยๆ ว่า ถ้าใครสนใจ
จะมาปฏิบตั ธิ รรมทีน่ ่ี พระอาจารย์ยนิ ดีตอ้ นรับ และจะบิณฑบาตรอาหาร
มาเลีย้ งแก่เธอทุกวัน ปัจจุบนั พระอาจารย์จงึ จัดทำโรงทานใหม่ขน้ึ
โดยอาศัยแรงศรัทธาและการบอกบุญจากเหล่าศิษย์เบือ้ งต้น จากความที่
อนุรกั ษ์ปา่ ไม้ ท่านจึงต้องทุบโรงฉันเก่าทิง้ แล้วสร้างใหม่ให้ใช้สอยได้มากกว่าเดิม
เป็นอาคารสองชัน้ ครึง่ ชัน่ ล่างเป็นโรงอาหารชัน้ บนเป็นทีพ่ กั และประยุกต์เป็น
ทีเ่ ดินจงกรมได้ รอบอาคารชัน้ ใต้ถนุ บริเวณเนินยังจะแทรกห้องน้ำห้องท่าอีกด้วย
ปัจจุบนั ยังรอปัจจัยจากผูม้ จี ติ ศรัทธาอยูเ่ รือ่ ยๆ ทีมงานขอเสนอบุญนีแ้ ก่ทกุ ท่าน
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เพียรสร้าง หมัน่ ทำ
พระอาจารย์มพี ระลูกศิษย์อยูร่ าว ๕-๑๐ รูป มากน้อยแล้วแต่ในระหว่างปี
พระทุกท่านขยันในกิจทุกอย่างตามแบบอย่างพระอาจารย์ทองสุข ท่านหล่านี้
นอกจากจะเป็นผูร้ ว่ มสร้างวัดและอุปกรณ์ใช้สอยทีจ่ ำเป็นให้แก่ผมู้ าอบรมแล้ว
ยังหาช่วงเวลาแห่งการปฏิบตั ธิ รรมเสมอ ท่านได้ใช้สติควบคูไ่ ปในระหว่าง
ทำคุณประโยชน์อกี ด้วย ทีมงานทราบว่า พระอาจารย์เป็นนักพัฒนาตัง้ แต่
พำนักทีว่ ดั อัมพวัน และท่านก็ได้มาพัฒนาทีน่ ต่ี อ่ ยังความศรัทธาแก่ชาวบ้าน
แม้กระนัน้ ก็ตามท่านก็ไม่ได้ให้พระผูม้ าบวชใหม่ มาทำคุณประโยชน์ดงั กล่าว
แต่ให้ทำคุณประโยชน์แก่ตนเองทีส่ งู ส่งยิง่ กว่านัน้ คือ การปฏิบตั ธิ รรม
ท่านว่า “มีเวลาน้อย ต้องเพียรปฏิบตั ธิ รรมให้มากๆนะ”
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ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้
ได้มอบถวายแด่ พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล
หากผูใ้ ดต้องการหนังสือ ต้องการร่วมบริจาคปัจจัย หรือต้องการ
จัดพิมพ์หนังสือเพือ่ เผยแพร่เป็นธรรมทานในครัง้ ต่อไป
สามารถติดต่อได้ทศ่ี นู ย์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
วัดถ้ำพระผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐
โทร. ๐๕๓-๗๓๖-๒๓๙ หรือ ๐๑๗-๕๖๗-๐๓๔

ขอแสดงความขอบคุณ
และอนุโมทนาในกุศลจิตร่วมกันมา ณ ทีน่ ้ี
ขอสงวนสิทธิห์ ากพิมพ์เพือ่ จัดจำหน่าย

