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ดิฉันชื่อ น.ส. เอื้อมทิพย คงเพ็ชร ปจจุบันเปนนิสิตปริญญาโท จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร สาขาสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา และ
นักศึกษาปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีสังคม ดิฉันไมใชเปนคนดีมาตั้งแตเด็ก
อะไรเปนสาเหตุใหดิฉันเรียนปริญญาโททั้ง ๒ แหงนี้ได และอะไรเปนสาเหตุใหดิฉัน
หันมาปฏิบัติกรรมฐาน อานิสงสของการปฏิบัติกรรมฐานทําใหนิสัยใจคอของดิฉัน
เปลี่ยนไป ลองอานดูซิคะ
ดิฉันเปนลูกของ พ.อ.(พิเศษ) ประเวศน และ นางอัครเนตร คงเพ็ชร คุณ
พอคุณแมเปนลูกศิษยของหลวงพอพระภาวนาวิสทุ ธิคุณ ตั้งแตดิฉันยังเล็กอยูมาก
ดิฉันจําไดทุกครั้งที่มาวัดจะไดยินหลวงพอเทศนอยูเสมอวา บุญบาป สามารถจะ
เพิ่มขึ้นและหมดไปได บุญเปรียบเสมือนกระแสไฟที่อยูในหมอแบตเตอรี่ ถาเรา
ใชไปเรื่อย ๆ กระแสไฟก็จะคอย ๆ หมดไปเพราะเราใชบุญเกา บุญใหมไมเคย
สราง
เมื่อบุญหมดเหลือแตบาป
ชีวิตก็จะแตกแหลกเหลวหาที่ดีไมได
เพราะฉะนั้นควรรีบชารตไฟเขาหมอแบตเตอรี่ซะ ดิฉันไมเคยคิดเลยวาหลวงพอ
พูดใหดิฉันเพราะความตายกําลังมาถึงดิฉันแลว ลางรายเริ่มปรากฏเขามาในชีวิตของ
ดิฉัน อะไรเปนสิ่งบอกเหตุใหดิฉันหันมาปฏิบัตกิ รรมฐาน
ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ อยูมาวันหนึ่ง ดิฉันทะเลาะกับนองสาวอยางแรง ดิฉันโกรธ
มากที่นองสาวเถียง จึงผลักอกนองเซถลาหกลมสงเสียงรองไหลั่นบาน คุณแมทนไม
ไหว หยิบไมมาหวดดิฉันอยางแรง ๒ ที ความรูสึกในขณะนั้นเจ็บมากและเสียใจที่แม
ตีดิฉันคนเดียว จึงเถียงแมไปทันทีวา “แมไมยุตธิ รรม ทําไมตีหนูคนเดียว หนูเถียงคน
เดียวไดหรือ ทําไมแมไมตีทั้งคู ถางั้นพี่ก็ไมเปนพี่นะซิ” คุณแมวา “ยังเถียงอีก” พูด
แลวยกไมจะตีดิฉันอีก ดีที่ดิฉันหลบไดทัน จึงเถียงแมตอไปอีกวา “ตอไปนี้จะไมอยู
บานนี้แลว จะไปอยูกับพี่ที่เมืองจันท” แลวก็ไปเก็บเสื้อผา
ตกดึกยิ่งคิดยิ่งกลัว ความกลาหายไป ความกลัวเขามาแทนที่ ดิฉันคิดวาเมือง
จันทมันอยูตรงไหน จะตองไปขึ้นรถที่เอกมัย แลวเอกมัยอยูตรงไหน ดิฉันไมรูจัก ยิ่ง
คิดยิ่งกลัว จะไปอยูกับเพื่อนก็คิดไมออกวาจะไปอยูกับใคร จึงตัดสินใจไปจุดธูปเทียน
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หนาพระวา “ทานเขาขา ชวยหนูดวยหนูไมอยากอยูบาน แมไมรักหนูรักนองหนู หนู
ไมรูจะไปอยูที่ไหนดี หลวงพอชวยชีท้ างใหหนูดวยวาหนูควรจะไปอยูกบั ใคร หนูงว ง
นอน ตื่นเชาขึ้นมา หนูนึกถึงสิ่งไหนกอนหนูจะไปที่นั่นทันที” ตอนเชาดิฉันอาบน้ํา ใน
จิตใจของดิฉนั นึกถึงแตไปวัดอัมพวัน ไปวัดอัมพวัน ดิฉันตกใจนึกขึ้นไดเมื่อคืน เรา
อธิษฐานจิตตอหนาพระ ขอใหทานชี้ทางให แตทําไมตองไปวัดดวย ไมสนุกเลยเพื่อน
ก็ไมมี จิตมันก็คานวา ถาไปไปเดี๋ยวพระหักคอเอานะ จึงแตงตัวออกจากบานไปโดยที่
พอแม ไมทราบวาดิฉันไปไหน
เมื่อมาถึงวัดเหมือนหลวงพอจะทราบลวงหนา ทานอยูคอยดิฉัน ทั้ง ๆ ที่มี
แขกมาคอยรับหลวงพอไปกทม. ทันทีที่มาถึงหลวงพอพูดวา “อีหนูทานขาวมาหรือ
ยัง” “ยังคะ” “สมประสงคหาขาวใหอีหนูทานเดี๋ยวหลวงพอกลับ” พี่สมประสงคหาขาว
ใหดิฉันทานจนอิ่ม ดิฉันจึงเลาความทุกขที่มีอยูในใจใหพี่สมประสงคฟง พรอมทั้งพูด
วา แมวตั้งใจจะมาอยูวดั จะมาชวยหลวงพอลางจาน จะมาทํางานที่วัด พี่สมประสงค
ตอบวาไมไดหรอกเดี๋ยวแมแกมาเลนงานหลวงพอตาย ถางัน้ ไปเขากรรมฐาน
ดิฉันไมรูวากรรมฐานเปนอยางไร ชุดขาวก็ไมมี ตองไปยืมชุดแมชีใส ในขณะ
นั้นกุฏิกรรมฐานสรางเสร็จใหม ๆ แมชีดรุณี สามคํา เปนผูส อนกรรมฐานใหดิฉัน วัน
แรกในการปฏิบัติเห็นเขานั่งหลับตากันโดยกําหนดลมหายใจเขาทองพองหายใจออก
ทองยุบ นั่งได ๑ นาทีมนั แสนจะนานสําหรับดิฉัน เดินจงกรมก็อาเจียนเลย แมชีดรุณี
ตองคอยพยาบาล วันแรกดิฉันไมไดอะไรมาก วันที่ ๒ จิตใจเริ่มดีขึ้น เริ่มกําหนดพอง
ยุบได ๑๐-๑๕ นาที จิตใจเริ่มคิดถึงแม รองไหเลย ในใจคิดวา แมจาหนูคิดถึงแม หนู
รักแม หนูขอโทษที่ทําใหแมเสียใจ หนูจะไมทําอีกแลว ดิฉันเริ่มเดินรองไหไปหาแมชี
ขออนุญาตกลับบาน แมชีตอบวาไหน ๆ ก็มาแลวปฏิบัติใหได ๓ วัน ดิฉันคิดถึงแมใจ
จะขาด นอนรองไหทุกคืน เมื่อวันที่ ๓ มาถึง ดิฉนั ดีใจที่พรุงนี้จะไดกลับบาน ระหวาง
ที่คิดอยูนั้นมีเสียงเคาะประตูเหลือบดูนาฬิกา ๕ ทุมแลว เมื่อเปดประตูออกมาพบพี่
อุนเรือนพูดกับดิฉันวา “หลวงพอใหกลับบาน เปลี่ยนเสื้อผาแลวไปพบที่กุฏิหลวงพอ”
เมื่อไปถึงไดยินเสียงหลวงพอสั่งพี่อนุ เรือนวา “อุนเรือนสงใหถึงบานนะ สงใหถึงบันได
หนาบานไดยิ่งดี ตองใหพอแมเขาออกมารับรูกอนนะวาใครมาสง แลวพรุง นี้มา
รายงานดวยวาเรียบรอยหรือเปลา” ดิฉันตื้นตันใจ น้ําตาไหลพรากในความเมตตาที่
หลวงพอใหดิฉัน
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จากนั้นดิฉันเรียนจบปริญญาตรี และ ไดทํางานเปนครูโรงเรียนแหงหนึ่ง ใน
จังหวัดลพบุรี นิสัยเอาแตใจตนเองของดิฉันยังมีอยู วันหนึ่งดิฉันถูกหัวหนาฝายตําหนิ
วา ดิฉันไมดูแลเด็ก ดิฉันโกรธเขา ขาดโรงเรียนไปเฉย ๆ ๓วันไปวัดอัมพวัน ระหวาง
ที่ปฏิบัติกรรมฐานที่หนาวัดมีโรงเรียน เสียงเด็กอานหนังสือและทองสูตรคูณ สงเสียง
ดัง ดิฉันกําหนดเสียงหนอ เสียงหนอ จิตมันบอกวาเด็กอานหนังสือ เด็กทองสูตรคูณ
เพราะเปนหนาที่ของเขา ดิฉันยอนมาที่ตนเองวา เราเปนครูทําเชนนี้ถกู หรือ เราทิง้
เด็กขาดความรับผิดชอบ ทําไมเด็กตองมารับผิดชอบจากการกระทําของเรา คิดได
เชนนี้จึงขออนุญาตแมชกี ลับบาน
ในป พ.ศ. ๒๕๒๗ ดิฉันอายุยางเขาเบญจเพส ดิฉนั หารูไมวาความตายกําลัง
มาถึงตัวดิฉนั จากอานิสงสของการปฏิบัติกรรมฐานแบบจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ ไดบางไมไดบาง
ตามที่หลวงพอเคยเทศนไว ทําใหดิฉันรอดตายแบบปาฏิหาริย เพราะดิฉันตัดสินใจที่
จะแตงงานกับผูชายคนหนึ่งที่ดิฉันคิดวาเขาเปนผูชายที่ดีที่สุดที่ดิฉันพบมา แตแลวก็
ไมมีวันนั้นสําหรับดิฉันและเขา เพราะเราไมใชเนื้อคูกัน เปนกฎแหงกรรมที่ดิฉันเคย
ทําเขาไวในอดีตชาติ เหตุการณนี้เมื่อนึกยอนไปในอดีตดิฉันเหมือนคนหลงทาง ไมรู
จะเดินไปทางไหนมันมืดไปหมด หลวงพอเปนผูชี้ทางใหดิฉันเดินไปในทางที่ถูกที่สุด
ทําใหดิฉันเกิดเปนคนใหมอีกครั้ง หลวงพอคอยเตือนสติพร่ําสอนดิฉันวา “อีหนูอยาก
หัวดีไหม” “อยากคะ” หลวงพอบอกใหไป “ขัดสวม” ของเหม็นคือของหอม ของ
หอมคือของเหม็น เอาไปปฏิบัติ เหมือนหลวงพอจะรูลว งหนาวาจะเกิดเหตุการณ
อะไรในอนาคตของดิฉัน ความทีอ่ ยากหัวดีจึงนําคําสั่งสอนของหลวงพอไปปฏิบัติทกุ
ประการ ขัดไปกําหนดสมาธิไป จึงรูวาปริศนาหลวงพอใหดิฉันมันคืออะไร ดิฉันจะ
ทิ้งไว เปนปริศนา แกผูอยากหัวดีเรียนเกงนําไปปฏิบัติ
จากนั้นดิฉันเริ่มเบื่อชีวิต เบื่อการทํางาน เบื่อทรัพยสมบัตติ าง ๆ ทีม่ ีอยูจึง
ลาออกจากการเปนครูในป ๒๕๒๙ ซึ่งเปนชวงเขาพรรษา ดิฉันจึงมาปฏิบัติกรรมฐาน
ที่วัด ๑ พรรษา ทั้งยังรักษาอุโบสถไมเคยขาด การปฏิบัตธิ รรมของดิฉันทําใหดิฉัน
คิดถึงแมมาก ใจแทบขาด แลววันพระก็มาถึงหลวงพอไดเทศนรวม ๆ กันในโบสถวา
แมเปรียบเสมือนพระของลูก ทหารที่จะไปชายแดนไมตองไปขอพรพระที่ไหน ขอจาก
พอแมเรา เพราะเรามีพระอยูในใจแลว คือพอแม กลับไปนําดอกไมธูปเทียนแพไปขอ
ขมาแมโดยเชิญพอแมมานั่งคูกัน ขอขมาพอแมวาลูกเคยทําใหพอแมตอ งเสียใจใน
การกระทําของลูก
โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ดีขอใหพอแมใหอภัยยกโทษใหลูกดวย
แลวกราบเทาพอแม ๓ ครั้ง ดิฉันกลับไปปฏิบัติตามทุกประการ แลวกลับมาปฏิบตั ิ
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กรรมฐานตามเดิม ตั้งแตนั้นเปนตนมา ดิฉันไมเคยคิดถึงแมใจแทบขาดอีกเลย เพราะ
พอแมอโหสิกรรมใหดิฉันแลว จากนัน้ ชีวิตของดิฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
ในป พ.ศ. ๒๕๓๐ ดิฉันไดพบเพื่อนสมัยเรียนอยู ม.ศ.๑ โดยบังเอิญ เขาชวน
ดิฉันไปเรียนปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีสังคม ดิฉันจึงกลับมาปรึกษาพอแมวา พอ
ขา-แมขา หนูอยากเรียนปริญญาโท คุณพอตอบวา หนาอยางนี้หรือจะเรียนปริญญา
โท คนที่เรียนปริญญาโทนั้นตองขยัน นอนดึกตื่นเชา เราขี้เกียจหลังยาวแบบนีอ้ ยา
หวังวาจะสอบได ดิฉันเสียใจในคําพูดของพอ คําพูดของหลวงพอผุดขึ้นมาในสมองวา
“มือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง” ทําใหดิฉันเกิดความมุมานะ ในที่สุดดิฉันก็ไดพิสูจนให
พอแมไดเห็นวาดิฉนั ทําได
ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ยันนั้นเปนวันโชคดีมากสําหรับดิฉันที่มาวัดพรอมกับแม
พี่ชาย และนองสาว ดิฉันไดขอรูปหลวงพอแลวนําไปใสกรบกราบไหวบูชา นําไป
กรุงเทพฯดวย ดิฉันมากจะพูดปรึกษาหลวงพอเสมอและไดคําตอบทุกครั้งที่พูดกับรูป
หลวงพอ เมื่อเขาพรรษาที่ผานมาราชการหยุดติดกัน ๔ วัน ดิฉันไดมาปฏิบัติ
กรรมฐานที่วัดอยางจิรงจัง เมื่อกลับกรุงเทพฯ ดิฉันไดทราบขาววาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครปริญญาโท ดิฉันเกิดความอยากเรียนขึ้นมาอีก จึงกลับบาน
ไปปรึกษาพอแม ทั้งสองลงความเห็นวาไมใหเรียนตอที่จุฬาฯ ดิฉันเสียใจกลับกรง
เทพฯ จึงมาพูดกับรูปหลวงพอวา “หลวงพอขา หนูอยากเรียนที่จุฬาฯ พอแมไมใหหนู
เรียน หลวงพอสงหนูนะ” ไมมีเสียงตอบจากรูปหลวงพอ
ดิฉันแอบไปสมัครที่จุฬา เหลือเวลาดูหนังสือ ๑ เดือน ดิฉันตองเรียนและมีงาน
ทํา ทั้งยังตองคนควาหาขอมูลไมมีเวลาดูหนังสือ จนกระทัง่ เหลือเวลาอีก ๑ อาทิตย
จะสอบ ดิฉันคุยกับหลวงพอวา หลวงพอขาชวยหนูดวยนะ หนูอยากสอบไดที่จุฬาฯ
ทันใดนั้นเสียงหลวงพอก็ดังขึ้นในโสตประสาทของดิฉันวา
“ไมชวยตัวเองกอน
เทวดาที่ไหนจะชวยได” ทําใหดิฉันเกิดแรงจูงใจลุกพรวดหยิบหนังสือสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยาขึ้นมาดู ทั้งหมดมี ๑๐ บท ดิฉนั บันทึกสรุปทันที่ ๑๐ บท ใชเวลา ๓
วัน เพราะมีเวลาดูหนังสือตอนกลางคืนเทานั้น เหลือเวลาอีก ๒ วัน จะสอบทําให
จิตใจของดิฉนั รอนรนกังวลใจ คิดเสียใจถาสอบไมได ดิฉันจึงพูดกับรูปหลวงพอวา
หลวงพอขาหนูอยากสอบไดแตหนูไมไดดูหนังสือ คิดแลวน้าํ ตาไหล เสียงหลวงพอก็
ดังขึ้นในโสตประสาทวา “จิตใจเศราหมองเปนทุกข ตกนรกทั้งเปนนะจะ” เหมือน
อํานาจเหนือธรรมชาติทมี่ ีอิทธิพลตอจิตใจของดิฉนั
ทําใหเกิดแรงบันดาลใจหยิบ
บันทึก ขึ้นมาทองทั้ง ๑๐ บท อานไปอานมาคิดวา บนที่ไมสําคัญตัดทิ้ง บทนี้ไม
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สําคัญตัดทิ้ง เหลือไวเพียง ๔ บท ดิฉันใชเวลา ๒ วันทองจนจําขึ้นใจทั้ง ๔ บททั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เมือ่ วันสอบมาถึง ดิฉนั เห็นขอสอบทั้ง ๕ วิชายิ้มอยูคนเดียว
คิดในใจวา ดิฉันตองสอบไดแน เมื่อวันประกาศผลมาถึง ดิฉันสอบไดเปนนิสิต
ปริญญาโทจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจริง ๆ เมื่อพอแมทราบขาว ทั้งสองทานดีใจ
และสงใหดิฉันเรียนสมความตั้งใจ
ทานทั้งหลายลองคิดดูซิคะนี่มันอะไรกัน อะไรทําใหดิฉันประสบความสําเร็จ
เชนนี้ นอกจากอานิสงสของการปฏิบัติกรรมฐาน และบารมีของหลวงพอทีช่ วยเหลือ
ดิฉันมาตลอดที่เหมือนคุณพอแท ๆ ของดิฉันอีกคน (ดิฉันคิดวา พอ-แม ใชชีวติ แต
หลวงพอใหอนาคต) ดิฉันตั้งสัจจะตอหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแหงในวัดอัมพวันวา แมชวี ติ
นี้ถาแลกได เมื่อเวลานั้นมาถึง ดิฉันจะแลกใหหลวงพอที่ดิฉันเคารพนับถืออยางสูง
ดวยความเต็มใจ ตอแตนไี้ ปดิฉันจะไมทําใหคุณพอที่ใหชีวติ และหลวงพอที่ใหอนาคต
ผิดหวังในตัวดิฉัน ดิฉันจะไมหยุดอยูเพียงแคนี้ แตจะกาวตอไปขางหนาอยางชา ๆ
แตมั่นคงดวยการปฏิบัติตามที่หลวงพอไดอบรมสั่งสอนดิฉัน คือ การปฏิบัติกรรมฐาน
สิ่งที่ดิฉันไดเลามานี้เปนประสบการณจากชีวติ จริง
ดิฉันคิดวาคงจะเปน
แนวทางใหทานที่สนใจ นําไปปฏิบัติตามแตสงิ่ ที่ดี ๆ และคงจะเกิดประโยชนแก
ผูสนใจปฏิบัติบางไมมากก็นอย.
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