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ดิฉันไดมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดหลวงพอตั้งแตป ๒๕๒๗ จนถึงบัดนี้เปนเวลาเกือบ ๘ ป
ตลอดเวลามา ดิฉันก็ทาํ เลน ๆ ไมไดจริงจัง จนกระทั่งปนี้ ดิฉันมีปญ
 หาธรรมถามหลวงพอ หลวง
พอก็ใหมาปฏิบัติที่วัด เพราะเรื่องที่ถามมีมาก ดิฉันก็มาตามหลวงพอบอก ไมไดคิดจะปฏิบัติ
จริงจังอะไร เมื่อดิฉันถามหลวงพอเรื่องจะทํากสิณ กายคตาสติ เพงอสุภกรรมฐาน หลวงพอก็
บอกวาไมตอง กําหนดพอง-ยุบ และเจริญสติปฏฐานสี่ สองอยางก็พอแลว ก็จะระลึกชาติ
ได รูกฎแหงกรรม แกกรรมของตัวเองได
ดิฉันฟงแลวก็คัดคานในใจวา นั่งตั้งนาน ทําสองอยางจะไปไดอะไร หลวงพอใหกินนอย
นอนนอย พูดนอย ทํากรรมฐานมาก ดิฉันก็ปฏิบัติตรงขามกับที่หลวงพอสอนตลอดมา สองวัน
แรกดิฉันทําเลน ๆ นั่งอูใหหมดชั่วโมง ไมไดกําหนดอะไร เมื่อยก็เอาขาลง ขี้เกียจเดินก็ยืน
หลับตา คิดอะไรเลนเพลิน ๆ คนอื่นเขาคงคิดวาเดินจงกรมเกงไมนั่ง แตพอตกกลางคืน หลวง
พอมาเทศนเรื่องคุยทําเลน ๆ ไมเห็นของจริง เรื่องเอาความเกลียดชังโกรธแคนอาฆาต
พยาบาทมาคิดอยูในหองกรรมฐาน ไมอโหสิกรรม เปนบาปกรรมของคนอืน่ ไปเอามา
เปนของตัวทําไม กรรมของใครเขาสรางเขาก็รับของเขาไป ปฏิบัตติ ั้งนานไมไดอะไร จิ้ม
ๆ จ้ํา ๆ เลน ๆ หลวงพอก็จะอยูอ ีกไมนาน ทําไมไมรีบปฏิบัติ เมื่อดิฉันกลับไปที่พัก ไดบอก
เพื่อนรวมหองวาวันนีถ้ ูกหลวงพอเทศนเรื่องพูดมาก ตอไปตองพูดใหนอยเทาที่จําเปน มีอะไร
ของใจขอใหไปถามคุณชี หรือแมใหญ จะตั้งใจปฏิบัติ
วันที่ ๓ ดิฉนั ตั้งใจทํา เดินใหชาลง เพราะหลวงพอเทศนตอนกลางคืนแลววาเดินเร็ว นั่งก็
ทําตามทีห่ ลวงพอบอก คือ กําหนดพอง-ยุบ จนมีเวทนามากทนไมได จึงไปกําหนดเวทนา ตอง
ใชความอดทนมาก ตั้งแตนั่งมาไมเคยนั่งถึง ๑ ชั่วโมง ตองออกกอนเสมอ ดิฉันพยายามแข็งใจ
ตอสูกับกิเลส มันชวนใหพอเถอะ ทรมานตัวเองทําไม เจ็บปวดออกอยางนี้ ดิฉันกัดฟนสูนกึ วา
คนอืน่ ทําไมเขาทําได เราตองทําได ใหมันรูไปวามันตายเพราะความปวด ทนจนสุดถึง
ขีดสุด แยกเวทนาออกจากจิตได ก็หายปวด เบาสบาย สวาง สงบ เพิ่งจะรูวา ออ ที่หลวง
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พอเขียนไวตรงทางเขาสํานักวิปสสนาวา สงบ สวาง วาง มันเปนอยางนีเ้ อง มินาพระ
ธุดงคกรรมฐาน ทานถึงชอบเขานิโรธสมาบัติ
เมื่อคุณชีใหแผเมตตาแลวดิฉันลุกขึ้นอยางกระปรี้กระเปรา ไมปวดเมื่อยเลย ตอนสายก็
พยายามขมกิเลสอีกครั้ง แตครั้งนี้ธรรมที่ไดเปลี่ยนไป เปนการเห็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาแทน ทุกขจนถึงที่สุดแลวความทุกขก็ดับไป ไมมีอะไรแนนอน ไมไดตั้งอยู
ตลอดเวลา ถึงเวลาความทุกขกด็ ับลง ในตอนบายธรรมที่ไดก็เปลี่ยนไปอีก ในตอนแรกปวด
มาก วิตกวาคงจะทําไมไดเหมือนเมือ่ เชา เพราะนั่ง ๒ ชั่วโมงแลว ขาไมยอมรวมมือดวย มัน
อุทธรณตั้งแตยังไมไดนั่งวาปวด แตก็พยายามนึกถึงคนที่เขาเปนมะเร็ง เปนโรคเอดส เขาคงจะ
ปวดยิ่งกวานี้หลายเทา เราตองทนใหได ถาเราเปนโรคนั้นเราจะทนไดไมทุกขมาก แข็งใจนัง่
จนทนไมไหว ปวดมากน้ําตาไหลซึมออกมา แตก็ยงั แข็งใจทน จนถึงที่สุดความปวด
หายไป เกิดปติที่ตัวเองเอาชนะกิเลสได น้าํ ตาไหลพรากเต็มสองแกม ใครจะมาชนะเรา
ได ถาเราเขมแข็งเราตองชนะใจตัวเราเอง ไมมีอะไรที่มนุษยทําไมไดถาพยายามทํา ดิฉนั
รูสึกเปนสุข ตัวเบา ไมมีกาย ไมมจี ิต มีแตความวาง ออกจากสมาธิแลวจิตใจปลอดโปรง
แจมใสมาก ไมปวดเมื่อย ราเริงในธรรมที่ตวั เองไมเคยพบเลยตลอดเวลาทีผ่ า นมา
ในตอนเย็นพยายามเทาไร ๆ ก็ทาํ ไมไดเหมือนที่เคย นั่งเปนทุกขวา ทําไมไมเปนเหมือน
เมื่อเชา ตอนกลางคืนหลวงพอก็มาเทศนเรื่อง อะไรก็เปนอนิจจัง เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา จะใหเหมือนเดิมไมได ในวันหลัง ๆ ดิฉันก็เลยไมไดพยายามฝนทน ไมกาํ หนดนัง่
๑ ชั่วโมงตามที่คุณชีบอก แตบอกกับตัวเองวาทําใหไดมากที่สุดเทาที่จะทนได สวนใหญไดแค
๔๕ นาทีกท็ นไมไหว ในวันที่ ๔ มีปญหา พอง-ยุบ ไมชัด พี่แดงเธอก็บอกวาเดินใหชาลง ยุบ
พองจะไดชัด
พี่แดงเธอสอนใหกําหนดทุกอยางที่ทาํ เชน รินหนอ เดือดหนอ คนหนอ แขวนหนอ ฯลฯ
ตอมาดิฉันเคยชิน กําหนดละเอียดมาก บางครัง้ มากเกินไปจนกลายเปนวิจารณ เธอก็จะบอกวา
ไมตองถึงขนาดนั้น เอาแคกําหนดรูก ็พอ
ตกกลางคืนหลวงพอก็เทศนวา คิดอะไรแลวคิดใหมได ทําอะไรแลวไมดีแกตัว
ใหมได ดิฉนั ก็เอาไปคิดเปนการบาน วันรุงขึ้นความคิดก็เปลี่ยนไป เพราะตอนเย็นปรึกษาพี่แดง
วากลัวถูกชนลมจัง มีคนชอบมาเดินฉวัดเฉวียนใกล ๆ ตอนยืนนะไมมีปญหา แตตอนกําลังเดิน
แลวถูกชนมีหวังลมแน พี่แดงก็ใหธรรมะวา พอเห็นเขามาใกลเธอก็กําหนดยืนเสีย อยาเดิน ดิฉัน
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จําไว แลวจริง ๆ อยางที่กลัว ถูกชนจริง ๆ ดิฉันเห็นแลวเดินปดตามาจนชิดตองชนแน รีบ
กําหนดยืนทันที พอชนปุบดิฉันกําหนดชนหนอทันที จิตก็นิ่งเดินตอไปไดเหมือนไมมีอะไรเลย
ดิฉันก็เลยไดความคิดวาทําไมเราถึงไปวิจารณเขา ทําไมไมยกเขามาเปนครู วาเราจะไมทาํ
อยางเขา เราจะไมเดินเร็ว ๆ อยางเขา ถาทําอยางเขา คนอื่นเขาก็จะกลัวอยางเรา และคนที่เขา
เดินเปนเขาจะหัวเราะเยาะเราวาเดินจงกรม หรือเดินสวนสนาม
เอะ แลวทําไมเราไมแผเมตตาใหเขาละ ใหเขาเดินชา ๆ อยางเรา ดูเราเปนตัวอยาง เขา
จะไดไมมีวบิ าก เราก็จะไดกุศล ดิฉันก็รีบแผเมตตาใหเขา แลวสงกระแสจิตบอกวาใหเดิน
ใหชา ๆ จะไดประโยชน เดินเร็ว ๆ เหนื่อยแลวก็เมือ่ ย ไดผลเขาเดินชาลง วันตอ ๆ ไป ก็
ชาลง วันแรก ๆ ที่เขามา เขาคุยกันดังมาก ตอนแรกรูสึกฉุน แตพอมีสติก็บอกตัวเองวาดีซิ เขา
มาเปนครูอีกแลว กําหนดเขาซิ ก็กาํ หนดเสียงหนอ ๆๆ เสียงก็เงียบไป วันหลัง ๆ เขาก็เงียบลง
ไมคุยกันอีก แยกกันปฏิบัติ ก็บอกตัวเองวาครูไมมาสอนแลว พอบาย ๆ ก็มีแมลูก ๓ คนมา ลูก
คนเล็กดิ้นพราดอยูกลางพรม ใคร ๆ ก็ไปดูไปชวยกัน ดิฉนั ก็ยืนกําหนดเดินไปเรื่อย ๆ บอก
ตัวเองวาเรากําลังทํางานของเรา ไมควรแสสายเรือ่ งคนอื่น เดี๋ยวสมาธิแตกนั่งไมได
ตอนกลางคืนหลวงพอมาเทศนเรื่องนางพันธุรัต แมของสังขทอง แมจะเปนแมเลี้ยงก็รัก
ลูก อกแตกตายเพราะลูก หมาก็ยังรักลูก คนไมรักลูกมีหรือ กอนกลับหลวงพอก็ดุแมของเด็กคน
ที่ชอบดุลูก ดิฉันก็สงสัยวาทําไมเขาชอบดุ จนดิฉันมีโอกาสเดินจงกรมสวนทาง หยุดยืน
พิจารณาโหงวเฮง ก็ไดรูวาที่แมเขาดุเพราะเขาดื้อ หู ๒ ขางทั้งใหญทงั้ กาง ไมใชดื้ออยางเดียว
ปากบางและยังมีไฝที่ปากอีก อยางนี้เถียงคําไมตกฟากเลย ตาก็เล็กขวาง มองไมไดหลบสายตา
เลย อยางนี้แมคนไหนก็ตองดุแน ๆ ดิฉันก็เลยเพงกระแสจิตใสตาเขาวาลูกเอย หนูจะตอง
ทองคาถา ๓ บทนี้นะ ไมดื้อ ไมเถียง ไมรั้น แลวแมเขาจะไมดุหนู หนูจะหายจากโรคนี้
หลวงพอทานชวยหนูแลว ดิฉนั ก็สงกระแสจิตใหแมเขาวาตองเอาคาถาของหลวงพอไป
ทองเมือ่ ลูกดื้อ เถียงรั้น ใหทองคาถา เมตตา คุณณัง อะระหัง เมตตา หลาย ๆ จบจะได
ไมตองดุลกู แตดิฉันไมมีโอกาสไดพูดคุยกับเขา วันสุดทายที่ดิฉันกลับ เห็นเขามีความสุขกับ
การถวายสังฆทาน ดิฉนั ก็อนุโมทนาสวนบุญสวนกุศลที่เขาทําดวยความดีใจ เคราะหกรรมเขา
คงจะบรรเทาเบาบางลง
ตอนเชาหลังจากคืนที่หลวงพอเทศนเรื่องนางพันธุรัต แมลูกคูนี้ก็มาเดินจงกรมกลางพรม
เหมือนวันทีม่ า แตลูกไมยอมเดิน เมื่อเขาเดินมาใกล ๆ ดิฉนั ก็สงจิตออกนอก วิจารณอีกวา แม
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ลูกคูนี้ชางมีเวรมีกรรมจริงหนอ ลูกไมเดิน แมกอ็ ุตสาหอุมเดิน เดินคนเดียวก็แยแลวยังจะเอาลูก
มาอุมอีก แลวลูกก็ไมใชตัวเล็ก ๆ แมเดินไปลูกก็ดิ้นสะบัดขาไป ขาไมถงึ พื้น ดิฉันเดินไปวิจารณ
ไปจนสติมาก็กําหนด เห็นหนอ รูหนอ
ทันใดนั้นภาพที่ดิฉันเห็นไมใชภาพผูห ญิงคนนั้นอุมลูกของเขา แตกลับเปนภาพแมของ
ตัวเองอุมทองแกสัก ๘-๙ เดือน สํานึกลึก ๆ ที่ดิฉันไมเคยนึกถึงแมในมุมนี้กผ็ ุดขึ้นมาในสํานึก
ทั้ง ๆที่หลวงพอก็เทศนใหฟง แตดฉิ ันก็รูสึกเฉย ๆ เมื่อเดือนเมษายน ป ๒๕๓๓ ดิฉันมาปฏิบัติ
ธรรมกับคุณแมสิริ พันเองทองคํา ศรีโยธิน ทานเลาถึงพระคุณแม ดิฉันก็ซาบซึ้งพระคุณคุณแม
ทาน ไมเคยซาบซึ้งพระคุณแมตัวเอง แตภาพที่ดิฉันไมเคยนึกคือภาพความทุกขของแมที่ตอง
อุมทองมา ตองคลอดเจ็บปวดขนาดไหน ดิฉันไมเคยนึกถึง เมื่อนึกถึง ตองกําหนดยืน ปดตา
รองไห น้าํ ตาไหลเปยก ๒ แกม ไหลลงไปตามคอลงไปในเสื้อ ขี้มูกก็กําลังจะไหล ดิฉันไดสติ ก็
กําหนดเสียใจหนอ รองไหหนอ ไมรอ งแลวหนอ น้าํ ตาก็หยุด จึงลืมตา แลวดิฉันก็บอกตัวเองวา
ออ เขามาเปนครูใหเรา สิงนี้คือสิ่งที่ปดกั้นการทํากรรมฐานของดิฉัน ตลอดเวลา ๘ ปทผี่ านมา
ตราบใดทีด่ ิฉันยังไมสามารถสํานึกในบุญคุณของบิดามารดา การทํากรรมฐานของดิฉนั
กาวหนาไมได ตอไปนี้การทํากรรมฐานของดิฉันคงคลองตัวขึ้น
ตั้งแตดิฉันกลับมาจากวัดอัมพวัน ตัง้ แต ๑๓ เมษายน ดิฉันยังรองไหไมจบไมสิ้น เมือ่ นึก
ถึงบาปทีไ่ ดทํากับพอแม และกับสัตวที่ดิฉันทรมานเขาดวยความไมรถู ึงผลกรรมที่จะตามทัน
เพราะเปนเด็ก ๒๐ กวาปแลวที่ดิฉนั ตองชดใชกรรม สํานึกเรื่องกรรมของดิฉัน เพิ่งจะชัดเจนใน
คราวที่มาปฏิบัติครั้งนี้ บางคืนดึก ๆ ก็ตื่นขึ้นมารองไห นึกถึงบาปกรรมของตัวเองที่มีความสุข
บนกองทุกขของคนอื่น ชีวิตแลวชีวิตเลาที่ตายไปเพราะความอาฆาตของดิฉัน ชีวิตมากมายที่
ตองรับกรรมจากความสนุกของดิฉัน โดยไมไดสํานึกบาป ดิฉันเพิ่งรูว ากรรมมี ไมตองคอยชาติ
หนา คนที่ปฏิบัติกรรมฐานก็จะไดรับกรรมไวทันตาเห็น
เพิ่งจะรูว าทีด่ ิฉันเปนโรคริดสีดวง แลวไดแถมโรคความดันต่ํา โรคโลหิตจางอีกโรคนั้น
เปนเพราะกรรมทําไวตอนเด็ก ๆ และที่ไมมีโอกาสซื้อบานเปนของตัวเอง กระทั่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบานก็ยังมีปญ
 หาขัดมาเปนสิบ ๆ ป ไมมีทางสําเร็จ ตองอยูหองแคบ ๆ เล็ก ๆ
บานพอแมก็มี ก็ไมยอมกลับไปอยู ทั้ง ๆ ที่สบายทุกอยาง นี่เปนวิบากกรรมที่ดิฉันทํา
ดวยความสนุก ตอนเล็ก ๆ ดิฉนั ตองทุกขทรมานกับโรคริดสีดวง โรคคันในรมผา ตองไปหา
หมอตรวจภายในปละหลาย ๆ ครั้ง ไดรับความทุกขอยางแสนสาหัส ผลไมที่รับประทานแลวถาย
คําสารภาพจากหองกรรมฐาน

๔

ทอง เชน มะละกอ กลวยน้ําวา ก็รับประทานไมได แตถาเปนกลวยปงที่ทําใหทองผูกรับประทาน
ได เพิ่งรูว า มันเปนวิบากกรรม
วันที่ ๔ ของการปฏิบัติกรรมฐาน เจากรรมนายเวรเขาก็มาทวง เมื่อกลับมาถึงที่พัก
อาเจียนเปนนมบูด รีบไปที่หองพี่แดง ขอน้ํารอนดื่ม พี่แดงบอกวาครูมาสอนเธอแลว กําหนดรู
เสีย แลวชงยาหอมใหครึ่งแกว ดิฉันดื่มไปกําหนดไป รูสกึ สบายตัวขึ้น กลับไปที่พัก เตรียม
อาบน้าํ ปวดทองอุจจาระ แตไมออก กระอักกระอวนมาก นึกถึงที่หลวงพอเทศน ถายอุจจาระก็
ใหกําหนด ก็กําหนดเปนขั้น ๆ จนสุด เจ็บกนมาก กมดูเลือดสด ๆ สีแดง ๆ ไหล กําหนด เห็น
หนอ รูหนอ
แลวภาพที่ลมื ไปนานเกือบ ๓๐ ปก็มาปรากฏ ภาพทีไ่ ปเลนที่โรงเรียนขางบานสมัยเด็ก
ๆ เขาสรางตึกแลวไมราดปูน ถมดินทรายไว ที่ดนิ ทรายมีหลุมเล็ก ๆ เหมือนเวลาฝนตกแลวเปน
หลุม ความเปนเด็กซนและชอบสงสัยก็เอามือเขี่ยดูวาทําไมเปนหลุม ๆ เจอตัวกลม ๆ นิ่ม ๆ ก็
ไมรูสึกขยะแขยง เอานิ้วไชเลน มันก็หนีหวั ซุกหัวซุน ก็ไมหมดความพยายาม ไมหาไมเสียบไอ
ติมมาเขี่ย หาขวดแมโขงแบนมาดวย เขี่ยไดก็ใสขวด ไดครั้งละครึ่งขวดก็คงเปนรอย ๆ ตัว เลน
เบื่อก็เทออกไวที่เดิมบาง เทที่อื่นบาง และก็ไมใชเลนครั้งเดียว ไปเลนบอย คนเดียว เมื่อสํานึกนี้
ปรากฏ ดิฉนั รีบบอกวาขออโหสิจะแผเมตตาไปให
วันรุงขึ้นเวลาเดินจงกรมจะคันกน อยากถายอุจจาระ ตองรีบบอกวารูแ ลว เดี๋ยวจะแผ
เมตตาให วันสุดทายนัง่ กรรมฐานกอนจะถึงกําหนดเวลา ดิฉันเห็นสวม เลาใหพแี่ ดงฟง เธอก็
บอกวาพี่ไมรู ดิฉันกลับมาคิด ๒ วัน ก็คิดออกวากรรมของดิฉันคือ ไปทําใหคนอื่นเขาเปนทุกข
เอาไมไปทิม่ กนเขา เพราะเขามุดหัวลงดิน เอาไมไปเขี่ยก็ตองโดนกน เราจึงไดเปนโรคริดสีดวง
คันในรมผา
และที่ตองมีปญหาแตกแยกตองทุกขทรมานมาตลอดเวลาเปนสิบป ตองอยูคนเดียวใน
หองแคบ ๆ ก็เพราไปพรากเขาใหจากที่อยู แยกลูกแยกผัวเมีย แยกญาติพี่นองเขา จับเขาใสไว
รวม ๆ ในทีแ่ คบ ๆ ตัวเองก็ยายที่อยูบอย ๆ บางที่อยูไดแคเดือนเดียวก็ตองยาย อยากกลับไป
อยูบานที่มีทปี่ ลูกดอกไมก็ทําไมได วิบากกรรมไมหมด ทั้ง ๆ ที่ขอยายเมื่อใดตองไดเมื่อนั้น แตก็
ไมทาํ ทนอยูหองเล็ก ๆ แคบ ๆ เกือบ ๒๐ ปแลว เมื่อคิดอยู ๒ วัน ดิฉันก็คดิ เรื่องสวมไดวา
ที่นั่งแลวเห็นสวมนั้นเพราะโรคทีเ่ ปนเกี่ยวกับสวม วิบากกรรมของดิฉันจะเบาบางลงไดก็
ตอเมือ่ ดิฉนั ไดทําบุญดวยสวม ดิฉันขอบริจาคสวม ๒ โถ พรอมทอน้ําสําหรับทําความ
สะอาด ๒ สาย สําหรับกุฏิกรรมฐานใหมที่หลวงพอจะสรางเปน ๒ ชั้น ทุบของเกาทิ้ง ขอใหเปน
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หองชั้นลางใกลที่ปฏิบัตสิ ําหรับผูปฏิบัติสูงอายุ ผูหญิงหรือสตรีมีครรภ ๑ หอง และผูสูงอายุชาย
๑ หอง เมือ่ เขามาปฏิบัติกรรมฐานไดรับความสะดวกในการขับถาย เขาจะไดอนุโมทนา
ในสวนบุญกุศลทีด่ ิฉันไดบริจาค แลววิบากกรรมของดิฉันจะไดเบาบางลงบาง
วิบากกรรมของดิฉันไมใชมีแคนี้ เรื่องขาขางซาย แมบอกวาเปนตั้งแตเดินได ยังไมแนใจ
วากรรมสรางชาตินี้หรือชาติที่แลว เมื่อป ๓๓ ทีด่ ิฉันมาปฏิบัติกรรมฐาน ดิฉันเดินไมได ปวดมาก
เจ็บปลายเทามากที่สุด ตอนนั้นศาลาสรางยังไมเสร็จสมบูรณ ยังไมไดปพู รม เดินเมื่อไหรเจ็บ
เมื่อนั้น ดิฉนั ตองแผเมตตาใหเจากรรมนายเวร แตยังไมคอยแนใจ ตอนนอนเห็นผูชายตัวดํา ๆ
หนวดดํา ๆ มาปนขางฝาหอง ตอนนั่งก็เห็น ไดแผเมตตาไปให พี่กาญแนะนําใหไปตัดรองเทา
เสริมสนตั้งหลายป ก็ไมยอมไปตัด อางวาเคยตัดแลวใสไมไดหนัก หกลม แตหลังจากมาปฏิบตั ิ
แลวยอมไปตัด ความทุกขเรื่องเจ็บหัวเขาเจ็บเทาหายไป มาปฏิบัติปน ี้เดินไดครั้งละ ๒ ชั่วโมง
ไมปวด พูดกับพี่แดง พี่แดงบอกวาไมดีนะ ไมปวดนะ แตเมือลองไปเดินที่พื้นดูยังเจ็บ เลยไม
เดิน
บอกตัวเองวาจะไปทนเจ็บทําไม คนอื่นเขาก็เดินบนพรม เราควรศึกษาเรื่องอื่นบาง
แทนที่จะกําหนดเวทนาปวดขาอยูอยางเดียว แลวไมยอมไปเดินที่นอกพรมอีก แตวันทาย ๆ
รูสึกเจ็บปลายเทาบาง แตยังไมเห็นกรรมนี้ชัดเจน คงตองทําตอไป สวนที่ดิฉันชอบรับประทาน
อาหารเค็ม ๆ จนพี่กาญบอกวาตายแลวไมเนา ดิฉันก็กลัวโรคไตมาก แตวิบากนั้นลดลงตั้งแตป
๓๓ ที่มาปฏิบัติ เดิมดิฉนั นึกวาเปนกรรมที่นึกวาพอในใจวากินเค็ม
แตพอทํากรรมฐานแลวถึงไดรูวา ไมใช แตเปนเพราะความไมรูในวัยเด็ก ดิฉันปลูกผัก
ดอกไม หลังบานแลวมีหอยทากมากิน ดิฉนั โกรธมาก เกลียดดวย จึงจับใสถุงพลาสติก
แลวแขวนขางรั้ว ตากแดดไวแลวมันตาย ตอมามีคนแนะนําวา ใหหงายขึ้นแลวเอาเกลือ
ใส ก็ทําตาม ทํามากดวย พอใสเกลือมันก็จะน้ําลายไหลแลวแหงตายเพราะกลับตัวไมได
วิบากกรรมนี้ทําใหดฉิ นั ชอบอาหารเค็ม ๆ ขณะที่รับประทานอาหารเกือบเสร็จก็มีคนเอา
ลูกหวามาเดินแจก ดิฉันบอกวาอิ่มแลวเขาก็ไมฟง ตักใสใหเกือบสิบเม็ด ดิฉนั ตักเขาปาก
เค็มป ภาพวิบากกรมที่ดิฉันทําไวปรากฏขึน้ ทันที คราวที่แลวเลยตองแผเมตตาใหหอย
อาหารในคราวนี้กม็ ไี ขเค็มติด ๆ กัน ๒ วัน ดิฉนั นํามาพิจารณาแลวก็แผเมตตาใหหอย คิดวา
วิบากนี้คงจวนจะหมดแลว เพราะบางวันอาหารจืดแตดิฉันไมไดทุกขรอนอะไร
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วิบากทุกอยางที่ดิฉันทําไว ดิฉันไดรับขณะปฏิบัติกรรมฐานครั้งนี้มาก พี่ที่ทํางานรูว า
ดิฉันปฏิบตั ธิ รรม ไปพบรองเทาสีขาวก็ซื้อมาฝากไวใสปฏิบัติธรรม แตพี่เขาไมทราบวา รองเทา
ไมมีที่หนีบดิฉันใสไมไดมันหลุด พี่เขาใหมาเจตนาดี ก็เลยเอามาใช กะวาใชแลวจะไวทวี่ ัด เวลา
เดินก็รําคาญนึกในใจวาเมื่อไหรจะไมตองใสเสียทีรําคาญ จนนึกถึงพี่เขาไดแผสว นกุศลใหพี่เขา
แลว ลงมาจากศาลา รองเทาหายไป ไมทราบใครเผลอสติ ยืนคอยจนคนสุดทายก็ไมเห็นมี
รองเทาที่เหมือนหรือคลายเลย จําใจตองเดินเทาเปลา กําหนดเจ็บหนอ รอนหนอ ไปตลอดทาง
นี่ก็วิบากกรรมที่ทําใหสัตวรอน ชอบฉีดยาฆาแมลงก็เปนไซนัส หายใจไมออก
ปวดศีรษะบอย ๆ น้าํ หอมก็เหม็น หายใจไมออก ลวนแตมาจากกรรมที่ไดเบียดเบียน
สัตว ชอบจับแมงสาบใสถุง เกลียดมัน แทนที่ปฏิบตั กิ รรมฐานและจะมีเมตตาสัตวแผ
เมตตาให มอดขึ้นขาวแทนที่จะทิ้งกลับเอาใสหมออบแลวก็หุงเพราะเสียดายเงินแค ๒๐๓๐ บาท ยอมฆาสัตวเปนรอย แลวก็ไดรับวิบากถูกไฟลวกถูกน้ํารอนลวกเปนประจํา
ดิฉันทราบวาตนเองทําปาณาติบาต ขาถึงไดเปนอยางนี้ แตกย็ ังทํากรรมปาณาติบาตอยู ศีลขอนี้
ดิฉันรักษาไมได แตตอไปจะพยายามใหลวงเกินสัตวใหนอยที่สุด
ในขณะที่ปฏิบัติธรรม ดิฉันสํานึกในกรรมทีไ่ ดลวงเกินหลวงพอตลอดมา ไมคอยเชื่อฟง
คําสอน รั้น คานโนนคานนี่ตลอดเวลา
เมื่อกอนดิฉันไมเชื่อเรื่องหลวงพอจะรูอะไรเกี่ยวกับการกระทําของคนอื่น แตเดี๋ยวนี้รูแลว
หลวงพอเทศนเรื่องการรูวาระจิตของคนอื่น เปนสิ่งที่ดีจะไดไมประมาท จะไดแกกรรม ดิฉนั
เขียนไปถามหลวงพอวา ถากําหนดผิดเปนอกุศลวิบากหรือ และการกําหนดวาระจิตไมเปน
อุปาทานหรือ หลวงพอไมตอบ ดิฉนั ก็เลยเอากลับมาคิด ไดคําตอบวาถาเรากําหนดรู เราชวย
หาทางแกไขใหเขาไดกท็ ําไป ทําไมไดก็วางเฉย ปลอยไปตามกรรมของเขา เราไมจําเปน
จะตองพูดทุกสิ่งทีเ่ รารูหรือเราเห็น
แตเราตองรูส ิ่งที่เราพูดทุกสิ่งวาจะเปนกุศลหรือ
อกุศลวิบาก ดิฉันนึกถึงเรื่องตาง ๆ ที่ลืมไปแลว และไมรวู าสิ่งนั้นเปนการกําหนดวาระจิต รูแ ต
วามันมีสิ่งทีร่ ูขึ้นมาเอง ดิฉันมักจะคิดวาเปนอุปาทาน แตเมื่อกลับมาจากวัดแลวนํามาคิด ก็รวู า
นั่นไมใชอุปาทน แตเปนการกําหนดรูวาระจิตเหมือนที่หลวงพอบอกพี่แดงวาคนนี้เขามีอะไรดี ๆ
ดิฉันก็ไมเขาใจวาอะไร
จนการปฏิบตั ิครั้งนี้ถึงไดรูวา อะไรดี ๆ ที่หลวงพอพูดหมายถึงอะไร เพราะการปฏิบัติ
ครั้งนี้ ศีลของดิฉันไมบกพรองเพราะพูดนอย ศีลขอ ๔ จึงไมขาด ดิฉันกําหนดไวตลอดเวลา
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วาจะไมเผลอสติ เอาของคนอื่นมาเปนของตน ศีลขอ ๒ ก็ไมขาด เวลาเดินก็ไมคุย ไดแผ
เมตตาใหสตั ว ไมทําชีวิตสัตวตกหลน เพราะกําหนดเห็น กําหนดเดิน ตลอดเวลา ศีลขอ
๑ ก็ไมขาด เพิ่งรูอานิสงสของการพูดนอยก็ครั้งนี้ ทําใหศีลไมขาด เมื่อศีลบริสุทธิ์ ก็เกิด
สมาธิ และปญญาตามมา
เคยสงสัยวาปญญาอะไร ทางไหน เดี๋ยวนี้ก็ไดคําตอบวาปญญาที่เกิดจากการเห็นธรรม
วันแรก ๆ ปวดก็ใชยาทา ยารับประทาน ปวดไหปลาราก็แกปญ
 หาดวยการเอามือไปไขว
ขางหนา แตพอปญญาเกิดก็นึกถึงธรรมโอสถของหลวงตาบัว วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี
ไดตอนแรกก็ไมเขาใจวาธรรมโอสถที่ทานพูดถึงหมายถึงอะไร สงสัย เก็บความสงสัยเขาไปหอง
กรรมฐาน จนหลายวันจึงนึกไดวา สัตวอยูในปาไมตองกินยา ไมมีโรงพยาบาล เขาก็อยูได ทําไม
แคปวดจะตองกินยา ทายา ก็กําหนดเขาซิ ปวดทองก็กําหนดเขา ปวดอยางมากก็คืนเดียว อะไร
ก็อนิจจังทั้งนั้น เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป ครูปวดมาสอนใหกําหนด กําหนดเขา
มาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ดิฉันไดธรรมมาก เห็นอะไรเปนครูสอนไปหมด กระทั่งขี้ไก ขี้หมา
วันแรก ๆ ไมเห็น ไดแตนึกวา เอ ทําไมไกขี้เลอะเทอะจัง แตพอหลาย ๆ วันยิ่งเพิม่ ปริมาณมาก
ก็กําหนดเห็น มีสติไมเผลอเหยียบ ก็นึกไดวา เขาเปนครูใหเราใชสติ ไมเหยียบ อาจลื่นหกลา คิด
วาตอนพักกลางวันจะมาทําความสะอาดสักวัน แตก็คิดวาถาพระทานเห็นวาดีทไี่ ปชวยทานทํา
ความสะอาด เราก็ไดกศุ ล แตถาทานนึกวาเปนความบกพรองของทาน เราตองมาทํา เราก็จะ
เกิดวิบาก ก็เก็บไปคิดวาจะทําอยางไรดี
ก็คิดไดวาเราตองกําจัดที่เหตุ ถาเราไปถู ไกก็มาขี้ทุกวัน เราตองทําไมใหไกมาขี้
วิธีที่จะทําไดก็คอื แผเมตตา พอนั่งสมาธิเสร็จลุกแผเมตตาใหไกทงั้ หลาย สุนัขทั้งหลาย
ในวัดอัมพวัน อยามาขี้ใหสกปรก อาศัยขาววัดกิน อาศัยลานวัดอยู ไดรับบุญกุศลจาก
ผูทํากรรมฐาน ไมควรขี้ใหศาลาสกปรก ไมชวยทําความสะอาดแลวก็อยาสรางวิบาก
กรรมใหพระ ชาติตอ ไปจะไดเกิดดี วันตอ ๆ มาดิฉนั ไมไดยินเสียงไก ไมเห็นทั้งไกและ
สุนัข และเขาก็ไมมาขี้ใหสกปรกอีก
ในวันโกนตอนราว ๆ สักสองทุมกวา ดิฉันไดยินเสียงคลายเสียงนกดังมาก ตอนแรกคิด
วาเปนเสียงนก แตเสียงนกไมใชอยางนี้ ดิฉันจําเสียงนกที่รองทุกวันได และมืดแลวนกกลับรัง
ไมมารอง จึงกําหนด เสียงหนอ ๆๆ จิตบอกวาเปนเสียงเปรตมาขอสวนบุญ แตกแ็ ปลก
ทําไมหมาไมหอน ก็บอกไปในสมาธิวา คอยเดีย๋ ว ยังนั่งสมาธิไมดี และหลวงพอไมใหแผ
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เมตตาขณะนั่ง เสียงนั้นก็เงียบไป เปนเสียงรองเหมือนที่เคยไดยนิ เมื่อไปวัดหนองปาพง
วันนั้นก็เปนวันโกนเหมือนกัน เสียงที่ดังอยูห ลังโบสถไมต่ํากวา ๓๐ เสียง นาจะเปนรอย
นั่งเสร็จก็แผเมตตาใหเปรตในวัดอัมพวันทั้งหลาย
วันแรกทีไ่ ปปฏิบัติเห็นพระรูปสมเด็จพระสังฆราช นึกในใจวาหลวงพอเปนผูที่มีความ
เคารพผูใหญมาก ทุกครั้งกอนที่หลวงพอจะเทศน ดิฉันเห็นหลวงพอกราบทาน กําหนดเห็นหนอ
พอหลวงพอเทศนวาเขาก็มีดี เราก็มดี ี แตดีคนละอยาง ก็ไดธรรมวาคนที่เขาใหญกวาเรา เขาจะ
ดีหรือไมดีก็เรื่องของเขา เขาก็ตองมีดี ไมอยางนั้นเขาไมไดใหญ สิ่งที่เราควรทําคือนอบนอม
เพื่อใหเกิดมงคลแกตัวเอง เมือ่ หลวงพอเทศนไปนาน ๆ หลวงพอก็เอามือตีทเี่ ขา เมื่อกอน
ก็คงเห็นวาเปนตีเขาประกอบการพูด แตวนั นั้นบังเอิญดิฉันฟงอยางตั้งใจ กําหนดเห็น
หนอ เลยรูวา การตีเขาของหลวงพอเปนอุบายหยุดการเจ็บปวดหัวเขา ดิฉันลองไปทําดู
คิดวาใช
เดี๋ยวนี้ดิฉันมีความสุข ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติ เปนเพชรที่หลวงพอไดเจียระไนให
เหลี่ยมคม น้ําใสมีประกาย ไมมีสีติดใหดางพรอย เปนเพชรน้ําเอกอีกเม็ดหนึ่งที่ผอ งใสเจิดจาไร
มลทิน เพราะความกรุณาของหลวงพอ
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