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ตอนที่ ๑

กรรมฐานแกกรรม
ดิฉันไดปฏิบตั ิธรรมกับหลวงพอตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๘ มาถึงปจจุบันนี้ จากประสบการณ
ครั้งแรก ชีวิตไดจากโลกนีไ้ ปแลว แตกลับมีชวี ิตคืนมาใหมเพราะเจริญวิปสสนากรรมฐาน
จึงไดอธิษฐานจิตกับหลวงพอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอัมพวันแหงนี้วา หากชีวิตขาพเจา
กลับคืนมา จะชวยเหลือทางวัด และชวยเผยแพรธรรมคําสอน และการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดมาชวยหลวงพอแนะแนวการปฏิบัติธรรมแกผูที่มาอบรมเปนหมู
คณะ และชวยมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
ตอมา พ.ศ. ๒๕๓๓ มีอยูวันหนึ่ง ขณะที่แนะนําการปฏิบตั ิธรรมอยูบนศาลา มีความรูสึก
วาปวดตา ปวดมากจนทนไมไหว จึงไดลาหลวงพอไปเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ไปตรวจที่
โรงพยาบาล หมอไดทําการตรวจแลวก็นัดผาตัดวันรุงขึ้น เพราะบวมมาก
ดิฉันก็อธิษฐานจิตวา “ขาพเจามีเวรมีกรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไดทํากับสัตวทงั้ หลายไว ขอได
โปรดอโหสิกรรมแกขาพเจาดวยเถิด และไดโปรดอนุโมทนาบุญที่ขา พเจาไดสั่งสมมาแลวดวย
เถิด ขาพเจาจะผาตัดตาในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๓ อยาไดมาจองเวรแกกันและกันเลย”
หมอบอกวา ดิฉันเปนตอกระจก ตองผาตัดออก และใสเลนสใหม และตองนอนพักฟนอยู
ที่โรงพยาบาลระยะหนึ่ง นั่งไมได
ดิฉันไดบอกกับลูกหลานวา “เวลายายนอนพัก หามรบกวน” ดิฉันก็นอนกําหนดปฏิบัติ
กรรมฐานอยูเรื่อย ๆ
ขณะที่นอนปฏิบัติกรรมฐานที่โรงพยาบาล เห็นนิมิตเปนปลามาวายผานไปผานมาอยู
ตรงหนา พรอมกันนั้นก็ระลึกไดวา
สมัยเมื่อดิฉันอายุ ๘ ขวบ ไดไปตกเบ็ดในแมน้ําหนาบาน สมัยนั้นปลาไออาวมีมาก ขึ้นอยู
ผิวน้าํ เปนฝูง ๆ พอเหวี่ยงเบ็ดไปก็ตวัดขึ้นทันที เพราะปลาแยงกันกินเหยื่อ เบ็ดเกี่ยวตาบาง
แกมบาง แลวก็จับปลาแกะจากเบ็ด ปากปลาก็ฉกี บาง
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ตอนนั้นทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ วาเราจะตองไดรับกรรมอยางไร แตตอนนี้ซาบซึง้ แก
ใจแลว
ในเวลาตอมา ออกจากโรงพยาบาลแลว ก็พยายามทํากรรมฐานเรื่อย ๆ อุทิศสวนกุศลให
ปลา ขอใหเจาปลาจงมารับสวนกุศลของขาพเจา และขอไดโปรดอโหสิกรรมใหแกขา พเจาดวย
วันหนึ่งพอออกจากกรรมฐาน ก็อธิษฐานจิตแผเมตตาใหปลา ก็ปรากฏปลามาวายที่หนา
ผานไปผานมา มีความรูส ึกขึ้นมาวา
“ออ! เราปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา การแผ
เมตตาใชหนี้กฎแหงกรรมได ปลาเขามารับอนุโมทนาแลว ก็อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ไมมีเวรมี
กรรมกันตอไป”
ในตอนตนเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ยังคงพักผอนอยูที่บาน เวลาพักผอนก็ทํา
กรรมฐานไปดวย
วันหนึ่งประมาณเที่ยงคืน มีอาการไมรูสึกตัว ช็อคไปเลย รูสึกอีกครั้งหนึ่ง ไปเห็นญาติ ๒
คนในเมืองนรก กําลังขุดดินเปนรูใหกวางเพื่อทําทีอ่ ยู
ก็เลยเขาไปพูดกับญาติสองตายายวา “มาทําอะไรอยูที่นี่”
เขาตอบวา “ออ! มาขุดรูอยู”
คุณยายเคยเรียกดิฉันวา “อีเล็ก” ก็พดู กับดิฉันวา
“อีเล็ก ไมเอาสายบุงกี๋มาใหบา งนี่ ไมมีสายบุงกีจ๋ ะหาบดิน”
ดิฉันก็ถามวา “ยายมาอยูที่นี่ไดยังไง”
คุณยายก็ตอบวา “ไดมาตกนรก อยูในเมืองนรก ตองขุดรูอยู”
สมัยที่คุณตาคุณยายอยูเมืองมนุษยนั้น ยากจน รับจางขุดบอ บอกวาง ๑ วา ยาว
วา ลึก ๑ ศอก เวลาขุดก็โกงเขา คือปากบอไดตามขนาดที่ตอ งการ แตกน บอสอบเขา
ไมไดตามขนาดที่ตอ งการ
เขาตองไปตกนรกเพราะโกงขุดบอ และตองไปขุดรูอยูดวยความลําบากยากเย็น
เหลือเกิน
เวลาใกลจะแจง ความรูสึกตัวของดิฉันยังไมมี ลูกหลานก็ปลุก เห็นวาไดใกลเวลาจะใส
บาตรแลว
ดิฉันมีความรูสึกวา ไดมเี สียงแผวมาวา “รีบไปสง ใกลจะแจงแลว” ดิฉันก็รูสึกตัวขึ้นมา
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ดิฉันไดลาหลวงพอพักผอนอยูที่บาน อยูตอมาถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ดิฉนั มี
อาการปวดทองเปนกําลัง หายใจไมทัน ไดโทรศัพทถึงนองชายที่เปนนายแพทยอยูโรงพยาบาล
รามาธิบดี วาเปนอยางไร
นองชายบอกวา ลําไสอุดตันชั่วขณะ ลูกก็พาเขาโรงพยาบาล หมอไดชวยเหลือใหลม
หายใจ เอาสายยางเขาทางจมูก เจาะเอาน้ําออกจากทอง รูสึกวาอาการปวดคอยทุเลา
ตอมาอาการก็คอย ๆ ดีขึ้น หมอไดฉายเอกซเรย และบอกวา ใหลองทานยาดูกอน ไม
ตองผาตัด เปนโรคลําไสเล็กอักเสบและกระเพาะอักเสบ
ดิฉันยังตองนอนพักผอนอยู ก็ทํากรรมฐานไปเรื่อย ปรากฏวามีภาพนิมิตอึ่งอางมาลอย
อยูที่หนา ก็ระลึกไดวา
เมื่อตอนที่ดิฉันอายุได ๘ ขวบ ไดใชจอบขุดดินตามปาหญา บังเอิญจอบไปถึงอึ่งอาง
ทองมันก็ทะลักขึ้นมา ดิฉันเองก็รูเทาไมถึงการณ เอาไมไปเขี่ยสาวไสมันเลน เปนกฎแหงกรรม
ทําใหปวดทอง ลําไสอุดตัน
ดิฉันก็ไดปฏิบัติธรรม อุทิศสวนกุศลใหอึ่งอาง ขอใหอึ่งอางมารับสวนกุศล และอโหสิกรรม
ตอกัน อึ่งอางก็แปลกเหมือนกัน มารับอนุโมทนาในสวนกุศลที่ดิฉันไดทาํ ไว และไมมเี วรมีกรรม
ตอกันอีก
ยุพิน บําเรอจิต
๖๙ หมู ๖ ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี

ทุกขเวทนากับอดีตกรรม
ดิฉันไดมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพอในวันพระ
และอยูปฏิบัติกรรมฐานทีว่ ดั ในชวง
เขาพรรษา
เมื่อกอนมีอาชีพขายสัตวพวกปลา กบ แตปจ จุบันมีอาชีพตีเหล็ก
สมัยที่ขายสัตวนั้น ฉันตองทํากรรมมาก ปลาก็ตองทําใหเขา กบก็จบั มัดเอวเปนพวง ปลา
ไหลก็รอยเปนพวง ทุบหัว เอาแกลบถู แลวหั่น มันยังไมตายก็เตนกระดุก กระดิ๊ก
เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ไดตาํ ขาวในครก มีไกมาจิกขาวทีฉ่ ันกําลังตําอยู ฉันก็ไมเห็นเลยตําถูก
คอไก มันรองดวยความเจ็บปวด แลวไปตายตอนหลัง
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พอมาปฏิบตั ิมีเวทนาแรงกลามาก ปวดเหลือเกิน ปวดตรงหัวเขา กําหนดไมไหว
จนตองรองครางออกมา แมสุมก็บอกวา เปนอะไรแมเฮียง กําหนดปวดใหได ไมเปนไร
หรอก
ฉันก็กัดฟนกําหนดปวดไป ปวดมากขึ้น ๆ เกือบจะทนไมไหว ก็ปรากฏเปนภาพเหมือน
จอทีวี เห็นไกตัวที่เคยเอาสากตําคอเขาตายเมื่อตอนอายุ ๑๐ ขวบ มายืนคอหอย น้ําตาไหล เขา
บอกวา
“เขาตายแลวนะ เขาหวงลูกเขาจังเลย เขากําลังมีลูกออน”
และเห็นกบมานั่งทีห่ ัวเขาฉัน แลวพูดวา
“คุณเจ็บนะไมเทาฉันปวดหรอกนี่” แลวกบก็หันกนใหดูและบอกวา “ดูนี่ คุณมัดฉัน เห็น
ไหมนี”่
แลวก็เห็นปลาไหล ปรากฏเห็นเปนพวงรอยอยางที่เคยทํา เห็นภาพตอนถูปลาไหล เฉือน
คอแลวก็หั่นมันก็กระดุกกระดิ๊ก
ตอนนั้นฉันปวดหัวเขามาก น้ําตาคลอเบาจะไหลเสียใหได
แมสุมก็บอกใหแผเมตตาใหเขาซิแมเฮียง ฉันก็แผให ไกยังคงยืนน้ําตาไหล กวาจะไปได
ก็เปนเวลานาน ฉันรองไหใหญ สงสารเขาจังเลย ไกนฉี่ ันสะเทือนใจมาก
ขณะที่ปฏิบตั ินั้น ปวดจนทนไมไหว เมื่อกรรมปรากฏแลว ปวดคอยทุเลาลง แตกไ็ มหาย
ฉันมีเวรมีกรรมมาก พอฉันเกิดมาแมก็ตาย เดี๋ยวนี้ฉันเปนโรคเขาและโรคเวียนศีรษะ
ฉันวาคนขายสัตวนี่มีกรรม อยางฉันทํากรรมไวเยอะ มันก็มาผุดใหเห็น กรรมนี่มี
จริง ๆ ตอนนี้ฉันไมขายปลาแลว ฉันตองผาทอง เพราะปวดมดลูก ตองผาตัดมดลูกทิ้ง
ไปแลว ทีนี้ฉันจะไมทํากรรมอะไรนะ สัตวอะไรฉันไมทําทั้งนั้นแหละ ฉันปฏิญาณไวตั้งแต
ตอนผาทอง
จากที่กรรมมาปรากฏ ฉันก็ปลอยกบไปเลย จําไดวา มีอยู ๖๒ ตัว ปลาไหลก็ปลอย แลวก็
ไมทานอีกเลย เรื่องไกฉนั ก็หา งไปแลว เพราะเปนโรคปวดหัวเขา เขาไมใหทานไก เดี๋ยวนี้ไม
คอยทานแลว
เดี๋ยวนี้ฉันตีเหล็ก ขายมีดอยูในตลาดทุกวัน ยกเวนวันพระ และในระหวางเขาพรรษาจะ
มาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน
เฮียง สุวิมล
๑๘๕/๒๘ ต.บางมัน อ.เมือง จ.สิงหบุรี
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นิมิตเห็นวัดอัมพวันเปนทองคํา
ดิฉันกับคณะศรัทธาทีต่ ลาดสิงหบุรไี ดมาฟงธรรมและปฏิบัตธิ รรมที่วัดอัมพวันในวันพระ
ทุกวันพระ และในชวยเขาพรรษาจะหาโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดอยางนอย ๑ เดือน
ครั้งหนึ่งไดเขากรรมฐานที่วัดอัมพวัน รูสึกมีความปติมาก ตอนเย็นดิฉันดื่มน้ําขิงที่ชงเอง
เพียงอยางเดียว แตก็ไมรูสึกหิว
ดิฉันอยูที่บานทรงไทยเพียงคนเดียว รูสึกเงียบและสงบมาก ดิฉันเดินบางนั่งบางสลับกัน
ไปเปนระยะ ๆ ภายในหองที่พัก พอวันพระก็เขาโบสถทุกครั้ง เพื่อฟงหลวงพอเทศน
ทานใหเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง ดิฉันไมมีนาฬิกาดูเวลา ทานก็ใหจุดธูปชั่วโมง
ละ ๑ ดอก เดินจงกรม ๑ ดอก นั่งสมาธิ ๑ ดอก ดิฉันก็ปฏิบัติเชนนี้ทุกวันมิไดขาด และดิฉันก็
เดินวันละหลายครั้ง
หลวงพอบอกดิฉันวา “โยมทดลองไมเปดพัดลมดูซิ วาจะเปนอยางไร ตายใหตาย”
ดิฉันก็ทดลองดู ไมเปดพัดลมทั้งเดินและนั่ง รูส ึกวารอนมาก เพราะอยูในหองคนเดียว
เหงื่อไหลออกทวมตัว
ดิฉันปฏิบตั อิ ยูเดือนครึ่ง พอจะกลับบานดิฉันก็ปฏิบัติตออีก จนถึงเวลาสามหรือสี่โมงเย็น
ดิฉันก็แผเมตตา
พอลืมตามองในวัดก็เห็นเปนทองคํา เหลืองอรามไปหมดทั้งวัด ดิฉันก็ตั้งสติวา
เห็นหนอ ๆ ยกมือขึน้ ไหว เพราะเปนสิ่งที่ไมเคยประสบมาเลยในชีวิต
ตอนที่ดิฉันเห็นเปนทองคํานั้นศาลายังไมไดรื้อ หลวงพอก็ยังไมไดเปนทานเจาคุณ ดิฉัน
ไดไปเลาใหแมใหญฟง แมใหญบอกวาดี ปฏิบัตไิ ดสูง คนอื่นเขาหลับตาเห็น นี่ลืมตาเห็น
ดิฉันรูสึกดีใจ จึงพูดกับแมใหญวา วัดหลวงพอจะรุงโรจนตอไป
อยูมาไมกี่เดือน หลวงพอก็ไดเปนทานเจาคุณ และศาลาก็รอื้ สรางใหม สรางไดเร็วอยาง
ปาฏิหาริย ดิฉันไดเฝาดูสิ่งกอสรางของหลวงพอ ซึ่งทานไดสรางอีกหลายอยาง เชน โรงเรียน
ปริยัติธรรม หองกรรมฐาน ศาลาพักรอน ฯลฯ ตามที่ดิฉันคิดไว ก็เปนจริง
อยูตอมาอีกหลายเดือน ดิฉันไดลมปวยลง เพราะดิฉันไปบําเพ็ญประโยชนใหวัดประโชติ
การาม นําผูศรัทธาสรางศาลาและปฏิสังขรณหลวงพอทรัพย หลวงพอสิน หาเงินปดทองให
หลวงพอทั้งสององค และสรางศาลาใหญสําหรับทําบุญ หลวงพอไดชวยทุกป
ดิฉันตองจัดทอดกฐิน เพื่อจะไดหาเงินสมทบ สรางศาลาใหเสร็จ
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วันหนึ่งดิฉันจะไปดูวา เขาทาสีเสร็จหรือยัง กําลังยืนหวีผมอยู ขาก็ออนลง ๆ ไมมแี รง
ดิฉันลงนั่งบีบขาอยูสักครูก็หลับไป
พอตื่นขึ้นมาดิฉันก็ไปวัดจนได พอไปดูแลวเห็นวาสวยดี จึงเดินมาจะกลับบาน พอจะขึ้น
รถก็ยกขาไมได จึงใหชางปดทองมาสงที่บา น
รุงขึ้นดิฉันเดินไมได ลูกชายไดโทรศัพทบอกพี่สาวนองสาวที่กรุงเทพฯ นองสาวก็นํารถ
มารับไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ ทันที
ดิฉันเดินไมได จึงตั้งจิตไปทีห่ องกรรมฐาน อธิษฐานขอใหหายทันเขาพรรษา จะไปเขา
กรรมฐานทันที
ดิฉันไดอธิษฐานจิตวา ถาหายจากการเจ็บปวย ดิฉันจะขอไปนมัสการสถานทีป่ ระสูติ
ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา ที่ประเทศอินเดีย และดิฉันก็ไดไปประเทศอินเดีย สม
ความปรารถนา
ดิฉันไดเขาโรงพยาบาลได ๓ วัน แลวออกมานอนพักฟนทีบ่ า นลูกสาวทีก่ รุงเทพฯ อยูได
ไมนานก็เขาพรรษา ดิฉนั จะมาเขากรรมฐานใหได
ลูก ๆ ก็บอกวา “คุณแมหายใหม ๆ อยาเพิ่งไปเลย” ดิฉันบอกวา “แมตองไป เพราะแมได
อธิษฐานจิตไวแลว”
หนูสมประสงคก็เปนหวงวา “คุณปาอยาเพิ่งมาเขาเลย เพราะหายปวยใหม ๆ”
ดิฉันตั้งใจแนวแนที่จะมา พอมาเขากรรมฐานไดหลายวันก็ลงไปเดินจงกรม เดินไดพัก
ใหญ รูสึกปวดทองมากอยางที่ไมเคยเปนมากอน
ดิฉันก็ปกจิตไปที่ทองตรงที่ปวด กําหนดวาปวดหนอ ๆๆ ก็ไมหาย ยิ่งปวดมากขึ้น จึงได
เขามาในหองพัก นอนกําหนดจิตอยูพักใหญ รูสกึ เพลียจึงมอยหลับไป
พอลืมตาเห็นเปนกอนสี่เหลี่ยมสีขาว ดิฉันตกใจมาก พอระลึกได กําหนดจิตวา
เห็นหนอ ๆๆ แลวกอนนั้นไดเลือ่ นออกมาทางปลายเทา
ดิฉันไดไปบอกแมใหญ แมใหญบอกวาโรคภัยไปหมดแลว ดิฉนั ก็กมลงกราบแม
ใหญ รับพรของผูท รงศีล
โกสุม ตังคอารีย
โรงพิมพไทยอารีย สิงหบุรี

เทพเตือนสติ
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กอนฉันจะมาเขาวัด ฉันมีเรื่องเสียใจ ทําการคาไมแลวขาดทุน มีเงินสี่สิบหาหมื่นก็หมด
ทองก็หมด นายี่สิบไรกห็ มด เหลือเงินเพียง ๓,๐๐๐ บาท สามีก็แยกกันไป ฉันก็อยูกับลูกอีก ๒
คน
ฉันไปซือ้ น้าํ มันระกําจะกินตอนลูกไปโรงเรียน ฉันก็อยูค นเดียว พอจะกินทีไรก็
หาววอด วอดหลับไป แลวมีเสียงบอกวา
“อยาฆาตัวตายนะ ฆาตัวตายตองไปฆาถึง ๕๐๐ ชาติ ถึงจะหมดกรรม ตายเองไมไดนะ”
ฉันก็เลยเลิก ไดยินเปนเสียงผูชาย ทุกวันนี้จะทําบุญอะไรก็แลวแต ฉันตองแผเมตตาใหเขาเสมอ
หยุดไปได ๖-๗ วัน จะกินอีก พอจะรินก็หาววอด ๆ หลับไปอีก เสียงนั้นก็มาบอกอีกวา
“อยาฆาตัวตายนะ ฆาตัวตายนี่บาปมากเชียว” ตอนนี้ฉันไมฆาแลว
ตอนกลางคืนลูกหลับ ฉันก็รองไห มีคนมาบอกฉันวา “ไมตองเสียใจหรอก อีกหนอยเงินที่
เสียจะไดคืนทุกบาททุกสตางค อยาเสียใจ ใหสรางความดี”
ฉันไมกลาบอกใคร แมลูกฉันไมกลาบอก
ตอนนั้นฉันก็ไปปงขาวโพดขาย ลําบากลําบนขายทั้งกลางวันกลางคืน ฉันก็อุตสาหทํามา
หากินเล็ก ๆ นอย ๆ ทําอยางไรถึงจะไดมีเทากับที่เสียไป
ฉันขายของมาปนี้เปนปที่ ๔๐ แลว ฉันก็ไดเงินคืนมากกวาเกาอีก ขายไดก็ฝากธนาคาร
ฉันก็บอกเทวดาวา “เออนี่! จริงของเธอ” บานฉันไมใหญไมโต แตมีเทพอยู ฉันรองไห
ทีไร เขาจะมาบอกวา “อยาฆาตัวตายนะ” ใคร ๆ เห็นฉันกลุม ไมมีสติ ก็คิดวาฉันจะตองเปนบา
แตฉันไมเปน ฉันเขาวัดปฏิบัติธรรม
เมื่อกอนฉันไปปฏิบตั ิที่วดั คีรีวงศ ปากน้าํ โพ กับอาจารยมหาบุญรอด แตตอนหลังไดมา
ปฏิบัติที่วัดอัมพวัน เพราะใกลกวา
ตอนมาปฏิบัติที่วัดอัมพวัน ก็รูวา มันไมเที่ยง มันเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรารู
เห็นสังขารไมเที่ยง ใจมันรูเองนะ ไมไดมใี ครมาบอกฉันนะ ฉันนั่งน้าํ ตาไหลคนเดียว
ทํากรรมฐานนี่ตอ งใชสติทั้งนัน้ เผลอนิดหนึ่งก็ไมได สติตองกํากับควบคุมอยู
เรื่อย อะไรมาทางไหนก็กําหนด มาที่หูก็กําหนดที่หู มาที่ตาก็กําหนดที่ตา ตองมีสติ
ตลอดเวลา เผลอไมได เราก็รูตัวเราอยู
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แมฉันตายไป ๑๐ ปแลว วันหนึ่งนั่งกรรมฐาน มีนมิ ิตเห็นผีเสื้อตัวใหญ ไมใชผีเสื้อ
ธรรมดา ใจก็รูวา “ออ แมฉันนี”่ ฉันก็ยกมือไหวผีเสื้อ บอกวา “แมไมนา ไปเกิดเปนผีเสื้อเลย แม
ไปอยูที่ไหนก็ไมร”ู แลวฉันก็กรวดน้ํา แผเมตตาให
วันหนึ่งนั่งสมาธิอยูที่บาน เกิดความรูสึกวานั่งบนศาลาหลังใหญ จุคนไดประมาณสองพัน
คน มีคนนั่งเต็มไปหมด มีทั้งเด็ก ผูใหญ ผูห ญิง ผูชาย
ศาลาสูงหลายตนลําตาลแตไมมีเสา ไมมีบันได พอเลิกนั่งกรรมฐานแลวฉันจะลงก็ลงไมได
ก็เลยกมมองดู ตองกมลงมามากถึงจะเห็นคนและบานเรือน
ฉันก็เลยนั่งแผเมตตา รูสึกตัววานั่งสมาธิอยูที่บา น พอวันพระไปถามแมสุม
แมสุมบอกวา... “ที่เห็นนะไมใชของต่ํานะ เปนของสูง ไปนั่งกรรมฐานกับพวกเทพเขา”
เดี๋ยวนี้ฉนั ก็รูแลววาเกิดมาทุกข ไมเที่ยง เราตองละวาง ปฏิบัติตอ ไปใหพน ทุกข
ถึงเวลาชวยลูกก็ชวย แตเวลาปฏิบตั ิ เราตองปฏิบัติ เราตองทําที่บา นดวย เพราะที่วัดมี
เวลานอย อยูบานมีเวลานั่งไดนาน ฉันเคยนั่งตั้งแตตี ๑๒ ถึงตี ๔ มีสติกําหนดรูบา งไมรบู าง
บางครั้งพองยุบก็เงียบหายไป กวาจะรูขึ้นมาใหม กําหนดรูหนอ ประมาณ ๑๒ ครั้ง จึงมี
ความรูสึกแรงเหมือนเดิม
เวลานั่งฉันมีเวทนา แตฉันไมกลัว เรามีสติรู อะไรเกิดตรงไหนก็รูขาดสติไมได กําหนด
จนกวาจะหาย บางทีกห็ ายเร็ว บางทีกห็ ายชา หายแลวฉันถึงจะเลิก
เมื่อถึงเวลาเลิก กําลังมีเวทนาเกิด ทําอยางไรฉันก็ไมเลิก นั่งตอไปจนกวาจะกําหนดให
หายแลวถึงจะเลิก
บางทีฉันนั่งสบายใจดี นัง่ ได ๔-๕ ชั่วโมง สมัยกอนในวันพระฉันมานั่งในโบสถถึงตี ๑ ตี
๒ นะ ถึงจะกลับบาน เพราะหลวงพอทานเทศนสอบอารมณตอนกลางคืนอีกครั้งหนึ่ง

โปรง ศิริกุล
๑๒๙/๑ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี

ประสบการณการปฏิบัติธรรม – ตอนที่ ๑ กรรมฐานแกกรรม

๘

