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พบหลวงพอ
ในราวป พ.ศ. ๒๕๒๒ ขาพเจาไดรบั เชิญเปนวิทยากรลูกเสือชาวบาน คายวัดอัมพวัน อ.
พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ก็ไดมีโอกาสมากราบหลวงพอวัดอัมพวัน โดยคลานตามหลังผูอํานวยการ
คายไป เมือ่ กราบแลวก็ถอยออกมาอยูหาง ๆ ไดยินเสียงหลวงพอถามผูอํานวยการคายวานัน้
ใคร เสียงเหมือนจะแนะนําขาพเจาจึงพนมมือขึ้นรับโดยอัตโนมัติ ก็ไดยินหลวงพอพูดถึง
ลักษณะนิสัยการทํางานของขาพเจาเหมือนกับวารูจักกันมานานนับป ดวยความทีไ่ มเคยเขาวัด
ไมรมู ารยาทตอพระ ประกอบกับนิสยั ขวานผาซาก ขาพเจาจึงถามโพลงไปวา “หลวงพอรูได
ยังไง ใครมาเลาใหฟง” หลวงพอหัวเราะหึหึ ตอบวา “ฉันรูเองบางไมไดรึไง...ใคร ๆ ก็รูเองไดถา
ฝก” ขาพเจาก็เลยถามทานวา “ฝกยังไง” ทานตอบวา “อยากรูก็มาฝกเอาเองสิ” นับวาการทา
ทายของหลวงพอไดผล เพราะในเวลาตอมาทานก็ไดลูกศิษยที่ดื้อที่สุดในโลก (ทานวา) ไวเปน
ศิษยจนปจจุบันนี้

ถูกปราบพยศ
วัดอัมพวันสมัยนั้น (ป ๒๕๒๑-๒๕๒๒) ยังเปนปาไมเปนสวนมาก มีกุฏิปฏิบัติธรรมเปน
เรือนไมทรงไทยหลังเล็ก ๆ อยูเพียงไมกหี่ ลัง คนฝกกรรมฐานรุนเกาทีพ่ อจําไดมี แมใหญ และ
คุณนายโสภา ความที่ไมรมู ารยาทการปฏิบัตธิ รรม อยากดู อยากรูวาเขาฝกกันอยางไร
ขาพเจาถึงกับมารบกวนแมใหญขณะปฏิบัตวิ า ขอดูการฝกหนอย ไมคิดวากรรมหนักที่รบกวน
การปฏิบตั ิในครั้งนั้นจะสงผลมาใหกับตัวเองตองถูกรบกวนอยางหนักในเวลาตอมา ปจจุบนั นี้
เข็ดแลว ถารูวาใครกําลังทํากรรมฐาน ขาพเจาตองกําหนดจิตคารวะ แลวรีบหนีไปไกล ๆ
ไมรบกวนเด็ดขาด หลาบจําจริง ๆ จากคําทาทายของหลวงพอซึ่งเปนกุศโลบายชักนําคนดื้อ
ใหเขามาถือศีลปฏิบัติธรรม เปนเหตุใหขา พเจาตองจัดเสื้อผามาวัดขอเขาฝกกรรมฐาน เพือ่
เรียนรู
หลวงพอทักวา “มาแลวเราะ ดีแลวใหไปอยูกุฏิกรรมฐานคนเดียว หามพูดกับใคร ใหแม
ครัวสงปนโตให ขาดเหลือใหมาบอกหลวงพอ” จากนั้นทานก็สอบกรรมฐานใหวา ใหทุกอิริยาบถ
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เปนกรรมฐาน กําหนดการเคลื่อนไหวอยางมีสติ ใหเก็บอารมณ สํารวมหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ลุก
นั่ง ยืน เดิน นอน อาบน้ํา กินขาว หยิบ จับ เหลียวซาย แลขวา นั่งสวมก็ตองมีสติหมด ไมให
สนใจเรื่องอื่น ใหตั้งใจปฏิบัติทั้งนั่งสมาธิและเดินจงกรม
เหมือนจับมาพยศมาขังกรง ขาพเจารูสึกอึดอัด วุนวาย อยูตามลําพัง อยากคุยกับหลวง
พอ อยากฟงทานเทศนสนุก ๆ มากกวา คอยฟงเสียงวา เมื่อไรสมประสงคจะมาเรียกวาหลวง
พอจะสอบอารมณให หงุดหงิดใจเปนกําลัง เมื่อหลวงพอเรียกสอบอารมณก็มักจะสั่งมาดวยวาให
เดินจงกรมไป แดดก็รอนจัด เดินจงกรมบนพืน้ ปูนที่ตากแดด มันสุดทนจริง ๆ ทานยังมาสั่งดวย
วาใหเดินชาที่สุด ถามาถึงแลวใหนั่งเก็บอารมณคอย หามพูด ขาพเจารูส ึกอยากกลับบานจริง ๆ
แตอยากจะ “รูเอง” ก็เลยตองอดทนดูวาฝกกรรมฐานแลวจะไดอะไรบาง ผลการสอบอารมณก็
มักจะไดรับคําตอบวา...ใชไมได...ไมไดเรื่อง...เพิ่มเวลาอีก...พูดนอกเรื่องแปลวายังใชไมได...ให
นั่งสมาธิกฟ็ งุ ซาน เดินจงกรมก็ผดิ ๆ ถูก ๆ
เมื่อฝกตอมาอีกไมนาน ขาพเจารูสกึ วาเวทนาหนักมากขึ้นทุกที ปวดหัว ตัวรอน ทอแท
หมดกําลังใจ ดูเหมือนหลวงพอจะรูอาการลูกศิษย เรียกไปสอบอารมณใหม ขาพเจาเรียนทานวา
ปวดมาก ทนเวทนาไมไหว ทานกลับบอกวา ดีแลว ดีแลว ครูใหญมาแลว เวลาปวดนั้น ฟุงซาน
ไหม ขาพเจาตอบทานวา ไม...ทานวา นาน...ครูใหญมา นักเรียนก็ไมซน จึงจับใจความไดวา
การไมฟุงซานเปนเรื่องดี ก็ถาอยางนั้นครูใหญ (เวทนา) มาหรือไมมา นักเรียน (จิต) ไมซน
(ฟุงซาน) ก็ไดนี่ คราวนีไ้ ดทางไปปฏิบัติ ก็เลยไดสมาธิเปนครั้งแรก ชุมฉ่าํ ใจจริง ๆ ก็ดใี จวา เรา
เขาใจบางแลวละ เลิกคิดกลับบาน เลิกสนใจทุกสิ่งหมด ทุมเทชีวิตจิตใจใหกับการปฏิบตั ิเพียง
อยางเดียว จากนั้นเปนตนมาขาพเจาก็ยึดถือกรรมฐานเปนธงชัยของชีวิตที่ทําเปนประจําเสมอ
มาจนถึงปจจุบัน

รอนเรแสวงหา
หลังจากพบทางปฏิบตั ิแลว ขาพเจาก็คิดวาเราจะเดินทางธรรมโดยแทแลว สมควรจะ
หาทางลัด ทางปฏิบตั ิทเี่ ร็วที่สุด สํานักปฏิบตั ิธรรมก็มีมากมาย หลวงปูหลวงพอก็มีหลายองค
สามควรจะไปกราบไหวฝากตัวเปนศิษยเพื่อเรียนกรรมฐานกับทานทั้งหลายนั้น จากนั้นขาพเจา
ก็เริ่มเดินทางไปวัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี จากนั้นก็ไปสํานักปฏิบัติธรรมที่ อ.โปงน้ํารอน เดินทาง
โดยอาศัยเกวียนของชาวบานโปงน้ํารอนเขาไป ขอขาวเขากันและพักคางคืนดวย ๑ คืน รุงขึ้น
จึงเดินทางถึงสํานักปฏิบตั ิ ไดยินเสียงปนใหญเขมรชายแดนที่ยิงสูกันอยู ปฏิบัติธรรมไดระยะ
หนึ่ง ก็หลับมาฝกตอที่วดั อัมพวัน
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จากนั้นก็เดินทางไปวัดถ้ําผาปู จ.เลย ฝากตัวเปนศิษยหลวงปูคําดี ปภาโส และทดลอง
ทํากรรมฐานในปา ขณะนั้นอานหนังสือมาก อานเรื่องพระปา ก็เลยคิดอยากจะเปนชีปาดูบาง
ขาพเจาขออนุญาตแมชีผูดูแลแลวขอรับประทานอาหารมื้อเดียวแบบรวม คือมีอะไรก็ใสรวมกัน
มาทั้งคาวหวาน ขาพเจาเรียนแมชดี วยวาหากมิตรสหายของขาพเจามาหา ขอใหตอบวาหาม
เยี่ยม เพราะไมอยากคุยดวยเวลาทํากรรมฐาน เวลาตอมาญาติสนิทมิตรสหายพอรูวามาอยูวัดก็
มาเยี่ยมจริง แมชีตอบวา “อาจารยเธอมักสงบ ไมควรไปรบกวนเธอ” เขาก็ไมละความพยายาม
ไปดักรอพบที่ศาลาบําเพ็ญกุศล ขาพเจาเห็นเขาเดินตรงมาจะทักขาพเจาก็หลับตานิ่งเสียเลย
เขาก็ชะงัก ขาพเจาใชหลีกเก็บอารมณ ไมพูด ไมสนใจ ไมมอง เดินผานเขาไปดวยอาการอัน
สงบ
การทํากรรมฐานที่วัดถ้ําผาปู จ.เลย นี้สงบมาก เรือนพักแยกไปอยูในปาที่เปนปาจริง ๆ
มีเห็ดดอกโตสีขาวขึ้นในบริเวณนั้นดวย ขาพเจาตื่นนอนตอนเชามืดก็เปดไฟแลวเดินจงกรมขาง
บานพัก แจงแลวก็ไปถวายภัตตาหารเชาแดหลวงปูกับแมชี ฟงธรรมของหลวงปูซึ่งเปนธรรมะที่
ลึกซึ้งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิธรรมเปนสวนมาก ขาพเจาคิดวาการทํากรรมฐานในปาคงจะเปนเรื่อง
งาย เพราะวาปาเปนทีส่ งบรมรื่นสมควรแกการปฏิบัติธรรม ขาพเจามองหาสถานที่สมควรแหง
หนึ่งใตตนไม หาเศษไมมาวาง นําใบทองซึ่งโตกวาใบไมอนื่ ซึ่งหลนระเกะระกะอยูมารองนั่ง แลว
กําหนดจิตสูส มาธิ เพียงไมกี่นาทีตอมา ก็เกิดเหตุที่ไมคาดคิด คือ ฝูงยุงริ้นตัวใหญนอ ยมากมาย
มารุมตอมกัดขาพเจาจนแสบคันไปหมด ครั้นจะลุกหนีก็จะเสียสัจจะที่ตงั้ ไว ในที่สดุ ก็ตัดสินใจ
กําหนดจิตวางปลอยใหกินตามสบาย คิดวาใหเปนทาน จิตก็หมดกังวลจับลมหายใจเขาสมาธิไป
จนครบเวลาตามที่กําหนด
บัดนี้ขาพเจาไดรูแลววาการเปนพระปานั้นไมใชเรื่องงายเลย ถาไมมคี วามรูเรื่องปาอยู
บาง การปฏิบัติธรรมในปาก็เปนเรือ่ งลําบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสตรี ถาขาดผูปกปอง
ดูแล เชน แมชีหรือโยมวัด การปฏิบัติธรรมก็จะขาดเสียซึ่งสัปปายะ ๑๕ วันในถ้าํ ผาปู จ.เลย ทํา
ใหขาพเจาเรียนรูเรื่องการตอสูกับความลําบากภายนอกและความลําบากภายใน (จิต) มิใชนอย
ซึ่งก็นับวาเปนประโยชนมากสําหรับฝกเยาวชนปฏิบัติธรรมในเวลาตอมา

เรื่องของเสือ
ประมาณป ๒๕๒๓ ขาพเจาไดรบั เชิญใหเปนวิทยากรอบรม ทสปช. และทหารอาสา ใน
เขตพื้นที่สีชมพู บริเวณอําเภอดานชาง ขาพเจาขอสัญญาแลกเปลี่ยนในการทํางานวาตองพาไป
กราบหลวงปูเทสก เทสรังสี ที่วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย และในครั้งนั้น
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ขาพเจาก็ไดมีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงปู ซึง่ พอสรุปในใจความสําคัญไดดังตอไปนี้ ขาพเจา
กราบเรียนตอหลวงปูวา ขาพเจาสนใจการปฏิบัตธิ รรมะและไดปฏิบัติอยูเสมอ หลวงปูตอบวา “ดี
..ดีแลว..ทําตอไปนะ” ขาพเจาถามหลวงปูวา “เมื่อหลวงปูเดินธุดงคในปา หากพบเสือเขา หลวง
ปูจะทําอยางไร” หลวงปูต อบวา “แผเมตตาใหเสือสิ” ขาพเจาถามตอไปวา “หลวงปูไมกลัวเสือ
หรือ” ทานยิ้มดวยเมตตาแลวตอบวา “คนไมกลัวตาย จะกลัวเสือทําไม” ขาพเจาก็คิดวา ออ! คน
กลัวตายนั่นเอง แตยังมีขอขัดแยงในใจอยูจึงกราบเรียนตอไปวา “ดิฉันไมกลัวตาย จะใหตาย
เดี๋ยวนี้ก็ได แตทําไมดิฉันกลัวเสือ” คราวนี้ทา นหัวเราะในลําคอ คงจะขําคําถามของขาพเจา
กระมัง ทานตอบวา “ก็เรายังกลัวตายอยูนะสิ..ความกลัวตายมันอยูลึก กลับไปทําตอมาก ๆ นะ
แลวจะรูเอง เรานะเปนคนมีปญญาดี ทําไปเรื่อย ๆ นะ อยาทิ้ง” ความชุมชื่นใจที่ไดจากการ
สนทนาธรรมในครั้งนั้น ทําใหขา พเจามีกาํ ลังใจปฏิบัติธรรมขึ้นอีกมาก
จากนั้นขาพเจาก็รอนเรไปปฏิบัติธรรมตามสํานักตาง ๆ ทีม่ ีภูเขามีถ้ํา บางแหงอยูเปน
เดือนก็มี บางแหงชักชวนใหขาพเจาบวชเสียที่สํานักนั้น ๆ เลย การทองเที่ยวปฏิบัติธรรมของ
ขาพเจานี้ ทําใหขา พเจาไดความรูเพิ่มขึ้นอีกวา แตละสํานักปฏิบัติ มีธรรมเนียมและวิธีการ
หากเจาสํานักประสบผลจากการปฏิบตั ิใน
ปฏิบัติที่แตกตางกันไปตามคําสอนของเจาสํานัก
แนวทางใดก็จะอบรมสัง่ สอนสานุศิษยในแนวทางนั้น
ขาพเจาในฐานะผูศึกษาก็พยายามฝก
ปฏิบัติตามแนวคําสอนจากทุกสํานักดวยความเคารพในฐานะของศิษยที่ดี แมวา บางเรื่องไมตรง
กับจริตนิสัยของขาพเจา ก็ยินดีนอมรับมาปฏิบตั โิ ดยดุษฎี เพราะคิดวาขาพเจาเองก็เปนครูมีลูก
ศิษยมากมาย เด็กหลายพันคนที่จะเรียนรูจากขาพเจา และเด็กเหลานั้นก็มจี ริตนิสัยตางกัน
ขาพเจาจึงตองฝกทุกเรื่อง รูทุกอยาง เพื่อจะไดสงั่ สอนอบรมศิษยไดตรงกับจริตนิสัยของศิษยแต
ละคน เพื่อใหศิษยของขาพเจาไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและถาศิษยมีปญหา ขาพเจาเปนครู
ควรจะชวยศิษยได ในเรื่องการปฏิบัติเปนสวนตัวนั้น ขาพเจาก็มีสิทธิในการตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิ
เฉพาะแนวทางที่ตรงกับจริตนิสัยของขาพเจาเอง
บัดนีก้ ารรอนเรแสวงหาเพื่อศึกษาการปฏิบัติธรรมในโลกมนุษยของขาพเจายุติลง
แลว เพราะขาพเจารูแลววาทางลัดที่ขาพเจาตองการอยูท ี่ตัวของขาพเจาเอง และทีส่ ัปปา
ยะของขาพเจาก็อยูท ี่วัดอัมพวัน

เรื่องของตนไม
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วันหนึ่งขาพเจาไดยินหลวงพอวัดอัมพวันพูดเรื่องตนไมบอกเหตุได ขาพเจานึกแปลกใจ
วาจะบอกไดอยางไร เมือ่ ไดยินนักปฏิบัติธรรมพูดวาตนไมสอื่ สารกับคนได ยิ่งสนเทหใจนัก คิด
วาไมนาเปนไปได เพราะขาพเจายังไมเคยไดรับประสบการณเชนนี้มากอน วันหนึ่งขาพเจาเดิน
จงกรมอยูในสวนพุทธประวัติ ขางหลวงพอเทพนิมิตในบริเวณวัดอัมพวัน เห็นดอกเข็มแดงชูชอ
สวยงามเหลือเกิน ก็หยุดชั่วขณะ กําหนดจิตทักทายตนเข็มวา “แมสุดสวย วันนี้งามจริงนะ” ชอ
ดอกเข็มพรอมทั้งใบก็ไหวระริกแลวก็หยุด ขาพเจาคิดวาลมพัด ขณะนั้นก็ไมมีลม ขาพเจาจึงลอง
ทักดูใหม “สวยจังนะ ถาบูชาพระจะเปนมหากุศล” ทั้งชอและใบไหวระริกอีกครั้งแลวก็หยุดอีก
ทั้งที่ไมมีลม ขาพเจาสังเกตดูวาเมื่อลมมาอาการไหวจะเหมือนกันหรือไม ก็พบวาการไหวไปตาม
แรงลมกับการไหวระริกรับคําทักทายนั้น มีอาการตางกัน เมื่อแนใจแลว ขาพเจาก็ทดลองกับตน
มะกรูด ตนมะละกอ ก็พบวามีผลเหมือนกัน จะตางกันก็ตรงที่ จะไหวรับเมื่อผูทักมีสมาธิหรือมี
จิตใจเยือกเย็นกอนเสมอ มิฉะนั้นจะไมไดเห็นอาการตอบรับ เพราะจิตที่เยือกเย็นใคร ๆ ก็ชอบ
เรื่องของตนไมบอกเหตุ เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ขาพเจาประสบมาดวยตนเอง วันนั้นขาพเจา
นั่งกรรมฐานไดระยะหนึ่งแลว ก็คิดจะเดินจงกรมหนากุฏิ ตรงขางทางเดินมีตนมะลิ ตนมะละกอ
ตนกระดุมทอง ตนมะนาว ตนไมเหลานี้ขา พเจาก็เคยทักทายอยูเสมอ แตวันนี้แปลกมาก การ
ทักทายไมไดรับการตอบสนอง ทุกตนมีอาการแข็งทื่อ เหมือนตนไมพลาสติก วันนี้เปนอะไรหนอ
ขาพเจาไมรวู าเปนเพราะอะไร เมื่อเลิกสนใจตนไม ก็กลับมาตั้งใจเดินจงกรมแทน วันนี้ตั้งสัจจะ
วาจะเดินสัก ๒ ชั่วโมง ขาพเจาหยุดนิ่ง พนมมือตั้งสัจจะอธิษฐานตอพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ขออนุญาตเดินจงกรมสัก ๒ ชั่วโมง แลวแผเมตตาตอสรรพสัตว อยามารบกวนใน
ทางเดิน ขอใหหลีกไปกอน หากเดินจงกรมครบวาระแลวจะอุทิศสวนกุศลไปให อธิษฐานเสร็จ
แลว ก็รีบเดินจงกรม ชั่วเวลาไมนานนัก ก็เกิดลมพายุฝนฟาคะนอง ฝูงมดแดงไฟที่พนื้ ดินขึ้นมา
บนทางเดินจงกรมเต็มไปหมด จนขาพเจาตองอธิษฐานจิตขอหยุดพักในวันนั้น ขาพเจานึก
เฉลียวใจวา ตนไมอาจจะมีสัมผัสที่ละเอียดออนกวาขาพเจา ที่สามารถรับรูความกดดันของ
อากาศที่เปลี่ยนไปจากปกติและกําลังจะมีพายุฝน จึงมีอาการผิดปกติใหเห็น แตขาพเจาไมเขาใจ

นุงขาวหมขาว
อันวาธรรมชาติของคนดื้อ ไมคอยจะเชื่ออะไรงาย ๆ ใครทําอะไรยอมจะหาเรื่องมาคาน
มาจับผิดไดเรื่อยไป ไมรจู ักจบสิ้น ขาพเจาก็เชนกัน เห็นคนนุงขาวหมขาวมาวัดก็ตงั้ ทาคานในใจ
วา สีผา ไมเกี่ยวกับจิต ถาจิตสะอาด สวาง สงบ ใสเสื้อผาสีอะไรก็เหมือนกัน จิตทีส่ ูงขึ้นเปนจิตที่
ไมเกี่ยวกับเสื้อผา คิดดังนั้นแลว ก็ใสสีตามใจฉันมาเขากรรมฐานวัดอัมพวัน ระยะแรกก็ใสสีดํา
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แดง เขียว เหลือง ลายตามใจชอบ ในชวงนั้นนักปฏิบัติธรรมไมมากเหมือนทุกวันนี้ ถามี ๖-๗
คน ก็นับวามากแลว บางคนมาบวชแกบนไมไดมาทํากรรมฐาน คนเหลานี้มักใสสีขาวกัน มี
ขาพเจาหัวดือ้ ใสผาสีผา ลาย เพียงคนเดียว
ในเวลาตอมาก็เกิดเหตุ คือระยะแรกที่มาฝกกรรมฐาน หลวงพอสั่งใหเก็บตัว นั่งสมาธิ
เดินจงกรม แตในกุฏิ สงปนโตใหทานอาหารในกุฏิอีก เรียกวา ใหอยูแตในกุฏิเทานั้น นานเขา
ขาพเจาก็ขออนุญาตออกมาเดินจงกรมหนากุฏิ โดยเก็บอารมณไมมองใคร ไมพูดกับใคร กับ
ญาติสนิทมิตรสหายก็ไมทักทายปราศรัยเพราะเกรงวาหากอาปากพูดแลวอารมณกรรมฐานที่
อุตสาหเก็บไวจะรัว่ หมด เหมือนตุม รั่วใสน้ําเทาไรก็ไมเต็ม อารมณกรรมฐานเบากวาน้าํ รัว่ งาย
เหตุนหี้ ลวงพอจึงหามพูด เมื่อพบคนก็หลับตาเรียกวาปดอายตนะหมดเพื่อเก็บอารมณ การใส
ผาสีตาง ๆ อยูในกุฏิ ไมมีปญหาอะไร เมื่อออกมาเดินจงกรมภายนอกก็เกิดผลทันที ฝูง
ไกตกใจวิ่งหนี สุนัขในวัดหลายตัวมายืนเหากันเกรียวกราว กวาจะยอมหยุดเหาก็เปน
เวลานาน ทําความรําคาญใหคนในวัดมาก ปกติสัตวที่มาอาศัยอยูในวัดก็เคยชินกับพระและแมชี
เมื่อมีคนนุงหมสีแปลกไปก็มีปฏิกิริยาโตตอบทันที ความดื้อรั้นของขาพเจาเรื่องการนุงขาวหม
ขาวทําความเดือดรอนใหคนในวัดมิใชนอย
ในที่สุดขาพเจาก็ยอมแพ ลองนุงขาวหมขาวดูบาง เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในวัด
ไมใหสตั วใหญนอยที่อาศัยอยูในวัดแตกตื่น ทําความรําคาญใหกับพระและแมชีอีก แตสิ่งที่
ขาพเจาพบคือ นอกจากเหตุผลดังกลาวมาแลวนั้น เวลาเดินจงกรมยุงยังมารบกวนนอยกวาการ
นุงหมสีคล้ําหรือผาลายสีอีก ในโอกาสตอมา จึงทราบจากการปฏิบตั ิธรรมวาสีขาวมีคุณสมบัติ
ประจําสีมากมายและมีผลตอจิตใจของมนุษยและสัตว ก็คงเชนเดียวกับสีอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติ
ประจําสีตา ง ๆ กันไป ปรมาจารยผูชาญฉลาดไดมองเห็นแลววาสีขาวมีคุณสมบัติเปนเลิศ จึงให
ผูถือศีลปฏิบัตธิ รรมใชเครื่องนุงหมสีขาว ขาพเจาจึงยอมรับสนิทใจตั้งแตนั้นเปนตนมา

ระลึกชาติ
เมื่อขาพเจามาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันนานปมากขึ้น ซึ่งตามปกติจะปละ ๒ ครั้ง ครั้งละ
๑๕ วันบาง ๑๒ วันบาง ๗ วันบาง ตามฤกษสะดวก ระยะหลังนี้มีการสรางกุฏิกรรมฐานใหมเปน
หองแถว นักปฏิบัติธรรมเริ่มมากขึน้ หลวงพอดําริจะสรางหอประชุมใหญ เพราะหลวงพอบอก
วานับจากนี้ไป บัณฑิตจะเขามาวัดอัมพวันมาก นักปฏิบัติธรรมจะมาจากคนมีวิชา
ความรู พวกเราตองเตรียมตัวตอนรับคณะกองทัพธรรมนี้ใหดี ถาสรางศาลาชาไปจะไม
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ทันการ ตองมีโรงอาหาร ตองสรางสวม ตองสรางที่พักเพิ่ม หลวงพอเตรียมการใหญ
ขาพเจามองไปก็เห็นมีกนั อยูไมกี่คน หลวงพอวาจะมาเปนรอยเปนพันจะเปนไปไดอยางไร แม
ใหญบอกวา นักปฏิบตั ิธรรมในอดีตชาติจะมาทํากรรมฐานกัน รวมเปนคณะใหญ เชน
ที่มาทํากันขณะนี้ (ป พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔) ก็เคยทํากรรมฐานรวมกับแมใหญมาตัง้ แตชาติที่ ๔
และจะมากันอีกมากมายตามหลวงพอ เพราะนักปฏิบัติเหลานี้ลวนเคยอยูรวมกันกับหลวงพอมา
กอนในอดีตชาติ ไดเวลาที่จะตองมารวมกันอีกครั้งหนึ่งแลว นักปฏิบตั ธิ รรมเลาเรื่องอดีตชาติให
ขาพเจาฟงอีกหลายราย ขาพเจาก็พยายามสืบสวน ดูจะเปนจริง เชนเคยเปนแมลูกกัน เคยโกรธ
กัน เคยฆากัน เกิดมาชาตินี้ก็ยังมีจติ ผูกพันเดิมอยูทั้งดีและราย นีล่ ะกระมังที่หลวงพอเรียกวา
กฎแหงกรรม กายดับ จิตไมดับ ที่อาฆาตแคนก็จองเวรกันไป ที่รักกันก็ยังรักกันไป กรรมเวรนี้
นากลัวจริง ๆ เพราะติดตัวกันขามภพขามชาติ จองเวรกันไมเลิกรา ขาพเจารูสึกนากลัว
นาเกลียด และเบื่อหนายเหลือเกิน ดังนั้นเมื่อปฏิบัติกรรมฐานทุกครั้ง จะอธิษฐานขออโหสิกรรม
ขอตัดกรรมเสมอ ฟงเรื่องอดีตชาติแลว ขาพเจาก็สงสัยวาขาพเจาจะสามารถรูบ างไดไหม คิดวา
นาจะได ขาพเจาจึงทดลองเขาสมาธิ ยกจิตขึ้นสูอ ารมณพระกรรมฐานตามลําดับ แลวกําหนดจิต
ถึงหลวงพอ อยากรูจริงวาทําไมจึงดื้อรั้นตอทานนัก ปกติขา พเจาก็เปนคนเคารพครูอาจารย เปน
ศิษยที่ดี แตกรรมใดหนอจึงทําใหชอบเถียงหลวงพอ ทานสอนอยางไรก็ไมคอยจะฟง จนทาน
โมโหและวา “ดื้อที่สุดในโลก”
ทันใดนั้นพลันปรากฏภาพนิมิตเปนปราสาทราชวัง ขาพเจาเห็นตัวเองเปนเด็กวัยรุน
ซุกซน วุนวาย อารมณราย ไมเกรงกลัวใคร เห็นหลวงพอแตงตัวคลายนักรบ ทะเลาะกับ
ขาพเจา เถียงกัน มีภาพออกรบ ขาพเจาสรางความวุนวายในการรบ รูสึกสนุกเปนกําลัง
คนหลายคนในวัดอัมพวันปรากฏอยูใ นภาพวาเคยอยูร วมกันในครั้งนั้นดวย เหตุนเี้ อง
ขาพเจาคิดวาควรหมดเวรกรรมไดแลว จึงเอาดอกไมธูปเทียนไปกราบหลวงพอ ขอขมาโทษใน
ฐานะที่เปนเด็กเคยลวงเกินผูใหญไวมากมาย บัดนี้ขออโหสิกรรม
หลวงพอยิ้มแลววา “ไมถือสาอะไรหรอก เถียงกันมานานแลว” จากนั้นขาพเจาก็ไมรูสึก
อยากเถียงหลวงพออีก และทําตัวเปนศิษยที่ดีไมนอกลูนอกทางอีก ขาพเจาสนุกกับการนั่งดู
ชาตินั้น ชาติโนน ชาตินี้ เคยผูกพันกับคนโนนคนนี้วุนวายไปหมด จนฉุกใจคิดไดวา วิชา
ระลึกชาตินี่เปนวิชาที่ประเสริฐมีไวใหผูทไี่ ดรับรูตัดบวงกรรมที่มัดตัวเองไวกับโลกียะให
หลุดพนจากพันธนาการใหเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตจะไดเบาและลอยสูงขึน้ สู
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โลกุตระไดโดยงาย แตหากนักปฏิบัติยังมัวยึดติด เขาสูว งเวียนแหงกระแสกรรมเกา แทนทีรู
แลวจะหาวิธแี กกรรม ตัดกรรม อโหสิกรรม กลับมาสรางเวรกรรมเพิ่มเติม มัดตัวเองใหดิ้นไม
หลุดหนักขึ้น ทําใหจติ จมดิ่งลงไปอีก เรียกไดวา มีอาวุธเอาไวตัดกรรมแลวใชไมเปน กลับ
กลายเปนอาวุธประหารตัวเอง เราทานทั้งหลายเมื่อรูแลวจึงมักอโหสิกรรม แลวละวางสิ่งนั้นเสีย
เพราะมัววุนวายดูอยูก็ไมรูจบ มีแตจะทําใหจติ ตกต่าํ ลงไปอีก

คูกรรม
ญาติสนิทมิตรสหายชอบถามขาพเจาเรื่องเนื้อคู และการไมแตงงาน จึงคิดวานาจะเขียน
เรื่องนี้ขึ้น เพื่อตอบคําถามเหลานั้น อันที่จริงเราเวียนวายตายเกิดกันมานาน ผูกพันกันไมรูจบ
กรรมเกาเวียนมาพรอมกับจิตที่เกิดใหม ชักนําใหตามไปใชกรรมกันไมจบสิ้น ดังเชนนายตํารวจ
ผูหนึ่งเขารับอบรมหัวหนาสํานักงานระดับจังหวัด ซึ่งขาพเจาเปนวิทยากรอยู ทานผูนั้นเกิด
ความเมตตาขาพเจา คอยใหความชวยเหลือตาง ๆ อยูเนืองนิตย จนมีเสียงเลาลือวาสนิทสนม
กับขาพเจาผิดปกติ ขาพเจารอนใจมาก ดวยความบริสุทธิ์ใจ ขาพเจาบอกเพื่อนที่อยูบาน
เดียวกันวารูส ึกเหมือนนายตํารวจผูน ี้เปนพี่ชายและเปนพี่ชายที่หายสาบสูญไปนาน เพิ่งจะมา
พบกัน จึงรูส ึกดีใจเหมือนเด็ก ๆ ที่อยากวิ่งซุกซนไปรอบ ๆ ตัว บุคคลผูนี้ไมเคยคิดเปนอยางอื่น
เลย และนายตํารวจผูน ี้ก็ดูจะเมตตาจริง ๆ ไมมีอะไรทีผ่ ิดปกติเลย แตธรรมดาชายหญิงสนิท
สนมกันแมดว ยความเมตตา ก็เกิดขาวลือขึ้นไดตามกิเลสของคนลือ มิใชกิเลสของคนที่ตกเปน
ขาว เมื่อมีโอกาสปฏิบัติธรรม ขาพเจายกจิตขึ้นสูอารมณสมาธิตามลําดับเชนที่เคยปฏิบัติมา
แลวกําหนดจิตถึงนายตํารวจผูนั้น จากนิมิตนั้น ขาพเจาเห็นเขาเลี้ยงดูนองหญิงเล็ก ๆ คนหนึง่
คือตัวขาพเจาเอง ตอมาเขามีครอบครัวและทิ้งขาพเจาไวตามลําพังคนเดียว ขาพเจาตองไป
อาศัยอยูกับพระทีว่ ัด ชวยกวาดอุโบสถ ชวยพระตักน้าํ เก็บฟน ขาพเจาคอยหาพีช่ าย แตเขาไม
กลับมาอีกเลย ขาพเจาจึงถือศีลปฏิบัติธรรมอยูในวัดนั้น เปนเชนนี้เองเขาจึงเมตตาขาพเจา และ
ขาพเจาก็รูสกึ ดีใจเมื่อเขามา เมื่อรูกรรมตองรีบแกกรรมนั้น ขาพเจาจึงไปไหวเขาแลวเรียกวาพี่
ใหญ บัดนีห้ มดกรรมแลว นองเล็กของลากอน ความเปนพีน่ องจบสิ้นแลว ความเปนจริงคือตาง
คนตางเดินตามทางของตน ขาพเจาไมไดเลาเรื่องนี้ใหใครฟง นอกจากเคยบอกหลวงพอครั้ง
หนึ่ง ที่นาํ มาเขียนเลาใหทา นทั้งหลายทราบในครั้งนี้ มีเจตนาเพื่อจะใหทานทั้งหลายพิจารณา
ความผูกพันทางจิตนั้น แมพ-ี่ นองผูกพันกันขามภพขามชาติได ถาสามีภรรยาเลาจะเปนอยางไร
ขอใหพิจารณาตอไป
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คูกรรมของขาพเจาในชาติตน เปนชายผิวขาว รางสูงใหญ ใจดี มีลกู ชายหญิง ตัว
ขาพเจาเองเปนภรรยาที่ชอบชวยเหลือชาวบาน ชวยบานโนน ชวยบานนี้ ชวยงานวัด
โนน ชวยงานวัดนี้ ใครทําอะไรที่ไหนชวยเขาไปหมด ทิ้งพอบานใหหากินเลี้ยงลูก ดูแล
บานเรือนตามลําพัง แมบานก็รับแตคํายกยอปอปนของชาวบาน จนพอบานอึดอัด เดือน
รอน รําคาญวามีแมบา นที่ไมเอาใจใสเรือนตน ดีแตทํางานใหผูอื่น ไมเอาใจใสดูแลสามีและลูก
ความชอกช้ําของสามีครัง้ นั้น เขาอธิษฐานจิตวาเกิดชาติใดภพใด ขออยาไดครองคูกับหญิงผูน ี้
อีกเลย แรงอธิษฐานของเขาในชาตินั้นมีผลมาถึงชาติปจจุบนั เมื่อเรามาพบกันในชาตินี้ เหมือน
มีไฟฟาดึงดูดใหสนใจกันและกันทันที เราสนิทสนมกันอยางรวดเร็ว อยูมาวันหนึ่งเขาบอก
ขาพเจาวา เขาอธิษฐานไววา จะไมแตงงาน เขารูสึกวาเขาเข็ดผูหญิงไมชอบผูหญิงเลย ขาพเจา
อยากตะโกนบอกเขาวา “ฉันเปนคนดีแลว ฉันจะดูแลสามีและลูก ฉันจะเปนแมบา นที่ดี ฉันจะไม
ทอดทิ้งครอบครัวอีกแลว” แตมันสายเกินไป ตองตัดกรรม ตางคนตางไป ขาพเจายังมีคูกรรมอยู
อีกในหลายภพหลายชาติ แตไมใชคนเดียวกันเลย แสดงวาคูครองเปลี่ยนกันไปไดตามกรรมที่จะ
ผูกพันกันทุกชาติอยางที่เขาชอบอธิษฐานกันนัน้ คงจะตองทําความดีใหเสมอกันไว หากผูใด
ดีกวา ผูที่ดนี อยกวาจะตามไมทัน ก็ขาดกันไป อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปรากฏชัดจริง ๆ
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