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กราบนมัสการหลวงพอที่เคารพอยางสูง
กอนอื่นดิฉันขอแนะนําตัวเองตอหลวงพอกอนเจาคะ ดิฉันชื่อ นางสมถวิล บุญราศรี
อาชีพรับราชการเปนพยาบาลวิชาชีพประจําโรงพยาบาลชุมชน อําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย
สาเหตุที่ดิฉันตองมีจดหมายมากราบเรียนหลวงพอ เพราะดิฉันอยูหางไกลจังหวัดสิงหบุรี
พอสมควร และมีอาชีพรับราชการ จึงมีเวลานอยในการมาปฏิบัติกรรมฐานทีว่ ัด และอีกอยาง
ดิฉันมีความยินดีที่จะตองกราบเรียนหลวงพอในสวนของการปฏิบัติคุณความดีในครั้งนี้ ซึ่งเปน
การบังเอิญเหลือเกิน
ดิฉันขอยอนเหตุการณกอ นที่ดันจะไดมาวัดอัมพวันสักนิดหนึง่ โดยสวนตัวแลวดิฉันเปน
คนที่คอนขางใจรอน วูวาม เชื่ออะไรยาก ยิ่งเรื่องการทําบุญปฏิบัติกรรมฐานดวยแลวแทบจะไม
สนใจเลย ยิ่งมีพระที่เรงทําใหศาสนาเสื่อมตามที่เคยเปนขาว ดิฉนั ยิ่งเสือ่ มศรัทธา
วันหนึ่งเพื่อนสนิทของดิฉันโทรศัพทจากกรุงเทพฯ ใหดิฉันเขากรุงเทพฯ ดวน จะพาไป
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ดิฉันงงมาก และไมมอี ารมณที่จะไปเลย
เพื่อนคนนี้ทํางานอยูที่กรุงเทพฯ พบหนังสือตามรานขายหนังสือ เขาเลยซื้อมาอาน แลว
เกิดความศรัทธาจะตองมาทีว่ ัดอัมพวันนี้ใหได
ดวยความรักเพื่อน ดิฉันก็ลางานได ๓ วัน เขากรุงเทพฯ ซึ่งตองใชเวลาเดินทาง ๑ คืน
มาเชาที่กรุงเทพฯ พอสาย ๆ เพื่อนก็พาเดินทางตอไปสิงหบุรี โดยที่ฉันเหนื่อยมาก ไมได
พักผอนเลย ยิ่งเกิดอาการเบื่อหนายมากขึ้น
ที่สิงหบุรีกไ็ มรูจักใครเลย ดิฉันหงุดหงิดใหเพือ่ นมาก บนตลอดจิตใจไมสงบเลย จึงขอ
เพื่อพักสักคืน เชาคอยเขาวัด เขาก็ตามใจ
เชาก็เขาตลาดสดสิงหบรุ ีเพื่อรับประทานอาหาร และตอสายนาฬิกาที่ขาด ไมไดสนใจวา
จะเขารานไหน เพื่อนก็บอกวาเขารานทองเถอะ มีสายนาฬิกาขายดวย
กรรมฐานเปลีย่ นนิสัยได
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เจาของรานดูทาทางอิ่มเอิบ พูดดีทั้งสามีภรรยาซึ่งอยูกันสองคนเทานั้น พอใสสาย
นาฬิกาเสร็จแลว จึงถามทางไปวัดอัมพวัน เจาของรานรีบอธิบายรายละเอียดใหอยางดี ดิฉันกับ
เพื่อนก็ขอบคุณทาน
พอออกจากรานดูชื่อราน เปนรานทอง “แมเปา” ที่เคยลงในหนังสือกฎแหงกรรม เพื่อน
ดิฉันตื่นเตนมาก และเริ่มมีศรัทธาอยางแรงกลาที่จะเขามาวัดอัมพวัน
เพื่อนเขารูรายละเอียดจากหนังสือ ดิฉันไมไดอานหนังสือก็เลยเฉย ๆ
พอมาถึงวัดก็เกิดอาการงงอีก วาเราจะเริ่มตนอยางไรดี ก็พากันเดินไปที่สํานักปฏิบัติ มี
คนนุงขาว ถามวาจะมาทําอะไร เพื่อนก็บอกวาจะมากราบหลวงพอ คนที่นุงขาวก็บอกใหไปที่กฏุ ิ
พอไปถึงพบพระรูปหนึ่ง ดิฉันก็แจงวัตถุประสงค ทานบอกวา “รอกอนนะ” หลวงพอ
กําลังอบรมนักเรียนที่ศาลาสุธรรมภาวนา โยมทานอาหารกอน แลวคอยไปรอที่ศาลา
ดิฉันก็เซ็งทีส่ ุด ไมรูอะไรเลย พอดีมีคนเขาวัด เขาเดินไปศาลา ซึ่งก็ไมทราบวาอยูที่ไหน
ก็เดินตามเขาไป พอไปถึงศาลา ในใจก็บอกวา โอโฮ ศาลาอะไรใหญโตอยางนี้
ขึ้นไปนั่งกับกลุมผาปา ซึ่งก็ไมรูจักอีกนั่นแหละ พบวาหลวงพอกําลังอบรมนักเรียน ดิฉัน
กับเพื่อนเลยไดกราบและฟงหลวงพอเทศนอบรมไปดวย ความเหนื่อยเพลียหายไป
ตั้งใจฟงหลวงพออบรม พอสุดทายก็เกิดความแปลกใจ ตอนที่หลวงพอเทศนเสร็จ แทนที่
โรงเรียนจะถวายปจจัยใหหลวงพอ กลับเปนวาหลวงพอใหทุนการศึกษากับนักเรียนโรงเรียนละ
๑,๐๐๐ บาท ดิฉันเริ่มสงสัย แตก็ยังเฉย ๆ
หลวงพออบรมเสร็จ กลุม ผาปาก็ทาํ การทอดผาปา ดิฉันกับเพื่อนก็มีโอกาสไดเขารวมกับ
กลุมผาปากับเขาดวย ทัง้ ๆ ทีไ่ มรูจักกับเขาเหลานั้นเลย
ทอดผาปาเสร็จ ดิฉันกับเพื่อนก็เขามากราบหลวงพอ และรายงานวา ดิฉันเพิ่งมาใหม ขอ
หลวงพอชวยแนะนําการปฏิบัติใหดวย
หลวงพอก็ถามวา จะมาปฏิบัติใชไหม ใหไปพบแมสุม ไปทานอาหารกอน แลวจะใหเด็ก
วัดพาไปพบแมสมุ
ดิฉันกับเพื่อนก็กราบลาหลวงพอไปทานอาหาร พบวาอาหารอรอย มีแขกมาทานมากทั้ง
ไทย ฝรั่ง พอเสร็จแลวก็ไปพบแมสุม
ทานก็ถามวา มากี่วนั เพื่อนก็ตอบวา มาไดแค ๒ วัน อยากมาลองปฏิบตั ิดู แมสุมทานก็
บอกวา มาแค ๒ วันคงไมไดอะไรมากหรอก ไปพักกอนก็แลวกัน แลวคอยไปดูเขาปฏิบัติ
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ดิฉันกับเพื่อนก็ไดเขาพักกับคุณปาคนหนึ่งที่ทานมาปฏิบัติเชนกัน ทานเปนธุระแนะนํา
การปฏิบตั ิตวั และจะเขาปฏิบัติชวงไหน
ดิฉันเกิดความอึดอัดเต็มทนเพราะไมไดเตรียมตัว ชุดขาวก็เปนกระโปรง รองเทาสีดาํ ดู
ไมเขากันเลย เดินเปนแถวไปปฏิบัตทิ ี่ศาลา
ดิฉันกับเพื่อนชากวาคนอื่น เขาเขาไปนั่งกันหมดแลว ดิฉันกับเพื่อนเพิ่งเดินไปทีหลัง
มองไมทันวาเขาเขาไปศาลาไหน แตก็แปลกเหมือนมีคนชี้ทางให ในใจบอกวาไปทางนี้เถอะ
พอไปถึงก็เห็นรองเทามากมาย ก็คิดวาคงใช ก็เดินเขานั่งกราบพระ ก็ไมทราบอีกนั่น
แหละวาจะทําอะไร เริ่มอยางไร
แมชีมาแนะนําให ดิฉันก็เริ่มปฏิบัตโิ ดยการ เดินจงกรม ยืนหนอ ขวายางหนอ ซาย
ยางหนอ ทําตามที่แมชีแนะนํา ก็เดินไปอยางนั้น ไมมีสมาธิอะไร ทําไปเพราะขัดเพื่อนไมได
เพื่อนเขามีความตั้งใจ เขาก็ปฏิบตั ไิ ดถูกตอง
ดิฉันทําถูก ทําผิด เดินหลับตา นั่งพองหนอ ยุบหนอ ไปเรื่อยเปอย รอเวลาใหหมด
เมื่อยก็เมื่อย มานั่งทนอยูได กลางคืนก็เดินอีก ตอนเย็นตองอดขาว ตอนเวลาตีสามครึ่งตองลุก
ไปปฏิบตั ิอกี คิดในใจวา อะไรกัน ยังไมไดนอนเลย ไปอีกแลว
พอถึงเชาก็มาทานอาหาร มีพิธีกอ นทานอาหารอีก คนหิวขาวยังจะใหสวดมนตอีกใจ
หงุดหงิดมาก เมื่อไดรบั ประทานอาหาร ทั้งที่เปนอาหารธรรมดา แตทาํ ไมถึงอรอยนัก อรอย
ทุกมื้อเลย
ปฏิบัติวันทีส่ อง ดิฉันยิ่งไมสนใจใหญ นั่งสมาธิก็หลับ นั่งไปนั่งมา ทนไมไหวก็ลุกไปเดิน
แลวกลับมานั่งพิงเสาหลับสนิท ทนปฏิบัติจนครบเวลาตามที่เพื่อนตั้งใจไว ใจก็คิดวาถึงเวลาเร็ว
ๆ เถอะ จะไดกลับบาน จะไดนอนใหเต็มอิ่ม
ถึงเวลา ๕ โมงเชาวันอาทิตยก็เขาไปลาแมสุม และแมชี ทานก็ทักวาเปนพยาบาลใชไหม
ดูการแตงตัวแลวคิดวาเปนพยาบาลแนเลย แมชีก็ใหหนังสือการปฏิบัตติ ัวและกฎระเบียบตาง ๆ
เผื่อโอกาสหนาจะไดปฏิบัตไิ ดถูกตอง
ดิฉันคิดวาแคนี้ก็เข็ดแลว ไมมาอีกแลว ดิฉันกับเพื่อนก็ลากลับกรุงเทพฯ ดิฉันก็เดินทาง
ตอไปที่จังหวัดบุรีรัมย กลับไปทํางานตามปกติ
ระหวางเดินทาง ดิฉันกับเพื่อนคุยกันเรื่องปฏิบัติกรรมฐาน ดิฉันไดแตหัวเราะเพราะไมมี
ศรัทธาเลย เพื่อนก็บอกวาอยาทําเปนเลนนะ หนังสือนี่อานทุกเลม อานแลวคิดอยาทิ้ง ไปปฏิบตั ิ
ใหตอเนื่องที่บาน พอดีแมชีก็บอกใหลองปฏิบัติที่บาน
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กลับไปบานดิฉันอยูบานคนเดียว สามีทาํ งานทีก่ รุงเทพฯ ลูกสาวอยูกับคุณยายที่อําเภอ
อีกอําเภอหนึ่ง ดิฉันอยูบานที่อาํ เภอละหานทราย ซึ่งเปนทีท่ ํางานของตัวเองดวย
ระหวางการเดินทางกลับ จากกรุงเทพฯ ไปบุรีรัมย ตองใชเวลามาก ดิฉันเดินทาง
กลางวันจึงมีเวลาคิดอะไรเรื่อยเปอย แลวก็หยิบหนังสือ กฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบตั ิ มาอานจาก
เลมหนึ่งเลย
ดิฉันเกิดความคิดวา ลองอานซิ เผื่อจะมีแนวทางและฆาเวลาไปดวย พอไดอาน ดิฉนั วาง
ไมหลงเลย ทุกเรื่องดิฉันอานแลวพิจารณาตาม มีสติอานทุกตัวอักษร แลวก็เกิดอยากรูวา เปน
จริงอยางนั้นหรือ อยากพิสูจน
ใชเวลาไมกวี่ ันก็อานจบหมดทั้ง ๕ เลม แลวนําบทสวดมนตมาดูอีกตางหาก แลวก็เกิด
ความคิดวา ถาจะพิสจู นตามหนังสือ จะตองลองปฏิบัติเองใหรูจริง
ดิฉันไปถึงบาน เริม่ ปฏิบัติตามทีไ่ ดความรูจากที่วัดอัมพวันชวงเวลา ๒ วันและไดจาก
หนังสือที่หลวงพอแนะนํา
ตอนแรกควบคุมสติไมอยู เพราะรอบ ๆ บานมีเสียงรบกวน ไมสงบเลยดิฉันก็ไมยอ ทอ
ปฏิบัติทกุ วัน เมื่อยก็ทน ปฏิบัตกิ รรมฐานทุกวันเทาทีม่ ีเวลา
ดิฉันจะใชเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง เดิน ๓๐ นาที นั่ง ๓๐ นาที ใชเวลาตอนตีหา ตอนเย็น
จะสวดมนต
พอวันที่สาม ดิฉันก็เกิดความรูสึกแปลก เกิดปวดเมื่อยมาก ๆ เลยลองทําตามทีห่ ลวงพอ
แนะนําในหนังสือใหกําหนดวา ปวดหนอ ปวดหนอ ตั้งสติไปตรงจุดนั้น
เมื่อปฏิบัติตาม ความรูสกึ ที่ปวดเมื่อยนั้นหายไปทันที คลาย ๆ มีใครมานวดใหอยางนั้น
และก็สามารถขจัดเวทนาเหลานีไ้ ดทุกครั้งที่เปน
อาการรุม รอนวิตกกังวลสับสนที่เคยเปนมากอน กลับตรงกันขาม ขณะนี้ดิฉันมีสติ ไม
วูวาม จิตใจสงบลงอยางมาก มีความสงบ มีความสุขอยูกับการปฏิบตั ิกรรมฐาน อานหนังสือก็ไม
วอกแวก เดิมทีอานหนังสือไมเคยรูเรื่องเลย
ที่ทําใหดฉิ ันศรัทธาไปอีกคือ มีวันหนึ่งดิฉันปวดศีรษะมาก ปวดซีกเดียว ปฏิบตั ิกรรมฐาน
ก็ไมได ก็เลยสวดมนตพาหุงมหากา.. สวดตามที่หลวงพอแนะนําจากหนังสือ และสวดบท
พุทธคุณเทาอายุและเกิน ๑ จบ
ผลปรากฏวาอาการปวดศีรษะหายเปนปลิดทิ้ง ดิฉันก็ไดคิดวาความสงบกับสติชวยได
จริง ๆ ทั้งทีด่ ิฉันไมไดมาวัดอัมพวันอีก แตดิฉันก็สามารถทําใหตวั เองพบกับความสงบและจิตใจ
กรรมฐานเปลีย่ นนิสัยได
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ระลึกถึงอํานาจบารมีจากหลวงพอตลอดเวลาเกิดความปติ
และจะตองหาโอกาสมาปฏิบตั ิ
กรรมฐานอีกใหจงได
เดี๋ยวนี้ดิฉันปฏิบัติกรรมฐานเพียงวันละ ๑ ชั่วโมง และสวดมนตกอนนอนและเชาดวยถา
มีเวลา ดิฉนั ปฏิบัติอยางนี้ทุกวัน ไดแผเมตตาทุกวันรูสึกวาจิตใจสงบเยือกเย็นลงมากไมรอนรน
เผลอรอนรนบางก็มีธรรมะมาขม
ดิฉันไดทางที่สวางจากหนังสือและเพื่อนที่ชวยแนะนําทางที่ถูกตองให อะไรที่เปนเรื่องไม
สบายใจ ก็สามารถยุติลงดวยดีทุกครั้ง คงเปนอานิสงสจากการปฏิบัติกรรมฐาน สวดมนต มี
ธรรมะประจําใจ จึงทําใหดิฉันมีจิตใจสงบ มากมายถึงขนาดนี้ เกิดความอิ่มเอิบใจอยางบอก
ไมถูก ตัดความทุกขรอนไดอยางไมนาเชื่อ
ดิฉันเขียนจดหมายมากราบเรียนหลวงพอ คิดอยูวาตองหาเวลามากราบนมัสการหลวง
พออีก ถึงแมจะไมไดพบ ก็ขอไดเขามาปฏิบตั ิกภ็ ูมิใจแลว ดิฉันจึงขอระลึกถึงบุญบารมีของหลวง
พอ และทานผูมพี ระคุณอื่น ๆ มาดวยความรูค ุณ และขอกราบขอบพระคุณในบุญคุณครั้งนี้ ดิฉัน
สามารถพิสจู นไดแลวอยางแทจริง และจะตั้งใจปฏิบัติกรรมดีตอไป
กราบนมัสการมาดวยความเคารพอยางสูง
สมถวิล บุญราศรี
๒๙/๕ หมู ๒ ต. ละหานทราย อ. ละหานทราย จ.
บุรีรัมย

ปล. ดิฉันเขียนมาเพื่อเปนแนวทางใหกับคนรุนใหมที่มีลักษณะคลายกับดิฉัน ไดคิดไดไตรตรอง
ไมหลงในสิ่งที่เปนสิ่งทําลายจิตใจ และทําลายตัวเองตอไป

กรรมฐานเปลีย่ นนิสัยได
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