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ดิฉันเริ่มรูจักวัดอัมพวัน จากจดหมายของเพื่อนชาวไทยที่อยูอเมริกา เขียนสงขาวมา
บอกวา เธอและสามีที่เปนชาวอเมริกันไดมาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน เปน
เวลา ๑๐ วัน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๓๖ ดิฉันรูสึกเปนสุขและอนุโมทนาสาธุในการปฏิบัติธรรม
ของเพื่อนและสามีของเธอดวย
ชวงปลายป ๒๕๓๖ เพื่อนของดิฉันที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเลาเรื่องราวถึงวัดอัมพวัน
ใหฟง อีก และดวยความสนใจในการศึกษาเรียนรู จึงเดินทางไปวัดอัมพวันในเวลาตอมา
การฝกฝนปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน ไดใหประสบการณแกตัวเองเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอบรมวันแรก ที่รบั ศีลแปด พระอาจารยไดสอนวิธีการเดินจงกรม
และการนั่งสมาธิให และตลอดชวงของการฝกปฏิบัติในธรรมศาลา ก็ไดรับการ อบรมสั่งสอน
หลักการปฏิบัติวิปสสนาเปนอยางดีจากอาจารยและแมชีผูสอน
ในการมาปฏิบัติกรรมฐานครั้งนี้ ดิฉันตั้งใจทีจ่ ะเรียนรูฝกฝนตัวเองใหรูหลักปฏิบัตอิ ยาง
เขาใจ และตองการตอบคําถามในใจวาสมาธิเปนอยางไร เราอยากรูอยากเห็นดวยตัวเอง เพราะ
ไดเรียนรูอยูเสมอมาวา พระธรรมนัน้ เปน “สันทิฏฐิโก เปนสิ่งทีผ่ ูศกึ ษาและปฏิบัติพึงเห็นได
ดวยตัวเอง และเปนปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ เปนสิ่งที่ผูรกู ็รูไดเฉพาะตน” การไดอาน
ประวัติและธรรมเทศนาของพระอาจารยหลายองคที่เคารพศรัทธานั้น เปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิด
ความอยากรูอยากเห็นและตองการฝกฝนตนเอง
วันที่สอง เริ่มฝกปฏิบัติกรรมฐานดวยจิตใจที่แจมใส สนใจ และตั้งใจเอาจริงเอาจัง
โดยเฉพาะหลักวิธีการเดินจงกรมนั้น ใหความสนใจมาก เพราะยังไมไดเรียนรูหลักาการสอนที่
เปนขั้นตอนจากไหนมากอน จึงฝกฝนเดินจงกรมและนั่งสมาธิอยางตั้งใจยิ่ง วันแรกนั่งสมาธิได
ไมนานก็ตองขยับเปลี่ยนทานั่ง เพราะปวดขาและหลับตาไดไมนานก็ลมื ตาเพราะทนไมได การ
เดินจงกรมก็ทําไดไมดี อาจารยผูสอนบอกให “ปกจิตลงกลางกระหมอมในขณะที่จะกําหนดยืน
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หนอ” พยายามปกเทาใดจิตก็ไมยอมปกนิ่งกลางกระหมอม แมจะใชเวลายืนนาน ๆ แลวก็ตาม
วันแรกผานไปดวยความตั้งใจจริง และเขานอนประมาณ ๔ ทุม ดวยอาการปวดกลามเนื้อไป
หมดทั้งตัว แตนอนหลับสบายและนอนคนเดียวในหองพักดวย กอนนอนไดกราบระลึกถึงพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ และพระคุณบิดามารดา พระคุณครูบาอาจารยทั้งหลาย รวมทั้งหลวง
พอจรัญดวย
วันที่สาม ลุกปฏิบัติกรรมฐานตามปกติ และรูส กึ ปวดกลามเนื้อตามตัวมาก แตกต็ ั้งใจ
ปฏิบัติตามชวงเวลาที่อาจารยผูสอนไดอบรมสั่งสอน ในชวงเวลากลางวันไดพบเห็นผูมาปฏิบัติ
กรรมฐานมีลักษณะอาการตาง ๆ บางคนนั่งสมาธิโอนเอนไปมากจนจะหลายหลังแตก็ไมหงาย
หลัง และบางคนอาเจียนเสียงดังจนเราตองลืมตาขึ้นมาดู ในวันนี้การปฏิบัติกรรมฐานชวงเวลา
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. นี้แมชีซูงอเปนผูสอน เมือ่ หมดเวลาฝกกรรมฐาน แมชซี ูงอไดบอกผูปฏิบัติ
ธรรมทุกคนวา กอนนอนใหเอามือวางที่ทองแลวใหภาวนา “พองหนอ – ยุบหนอ” ๕ ครั้ง ดิฉัน
ทําตามที่แมชีบอก รูสึกวาจะหลับแตไมหลับ ความรูสึกปวดตามเนือ้ ตามตัวก็ยงั ปรากฏอยูทั่ว
รางกาย รูสกึ เจ็บที่ศีรษะเหมือนมีใครเองของแหลมมากดที่ศีรษะ สักครูเดียวก็หายไปแลวรูสึกตัว
เบาสบาย ไมมีอาการเจ็บปวดตามรางกาย เบาโลงจริง ๆ ตัวเบาสบาย สบายจนรูส ึกไดแลวก็
หลับไป
วันที่สี่ วันนี้เปนวันสําคัญมาก ฝกปฏิบัติกรรมฐานไดดีกวาสองวันกอน ชวงเชากอนนั่ง
สมาธิไดระลึกขอใหหลวงพอจรัญ และ เทพกาหลงไดชวยใหเกิดสมาธิในการปฏิบัติกรรมฐาน
เมื่อนั่งสมาธิไปก็รูสึกวาไดดําดิ่งเขาสูภวังค แลวรูสึกเบานิ่งอยูนาน บริเวณมือและแขนวางเปลา
รูสึกวาตัวเองเกิดปติขึ้นมา ไดถามตัวเองในใจวา สมาธิเปนเชนนี้หรือ ตอมาในชวงฝกปฏิบตั ิ
กลางคืนประมาณ ๒ ทุม ขณะที่นั่งสมาธิและภาวนา พองหนอ – ยุบหนอนั้น ปรากฏวา เมื่อ
ภาวนาคําวา พองหนอ จะรูสึกวาหนาตักเราเหมือนมีลมบรรจุอยูแลวเกิดการพองขึ้น พองขึ้น
แขนและมือแนนแข็ง และรูสึกเหมือนมีอาการพองขึ้นจนคับแถวหนาตักที่มือวางอยู พองอยูสัก
ระยะหนึ่งก็คอย ๆ แฟบลง จนมาอยูในภาวะวางเบาเฉย ๆ แลวสักครูก็พองขึ้นมาใหมอีก
ปรากฏเชนนี้ ๓ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ นี้ รูสึกวาพองแนนแข็งมาก พองจนดันแขนซายจะใหหลุด
ออกไปใหได ดิฉันก็พยายามขัดขืนไวไมยอมใหแขนหลุด แตก็เหมือนแรงดันอยางแรงและแรง
ขึ้น จนดิฉนั รูสึกและถามตัวเองวาเกิดอะไรขึ้นกับดิฉัน ความรูสึกขณะนั้นไมไดกลัว แตก็ทราบ
วานี่คือปรากฏการณของสมาธิ รูสกึ ปติขึ้นมาดวย เมื่อรูสึกเหนื่อยลากับการตานและการทอง
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พองหนอ – ยุบหนอ ก็ไมหายจากอาการแนนแข็ง จึงมาพักสมาธิที่ใตจมูก หยุดบริกรรม พอดี
หมดเวลา ในคืนนี้มีผูปฏิบัติธรรมคนหนึ่งยายเขามาพักในหองดวย และทางวัดไดจัดผูม า
ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมใหเขามาพักเพิ่มดวยอีก ๑ คน รวมเปน ๓ คน
ในคืนวันนี้ ดิฉันนอนไมหลับเพราะผูปฏิบัติคนหนึ่งในหองพัก ไดนั่งสมาธิและสวดแผ
เมตตาตลอดทั้งคืน พยายามบอกใหเธอนอน เธอก็นอนหลับไดไมนานก็ลุกขึ้นนัง่ สมาธิและบน
อะไรพึมพําตลอดทั้งคืน บางทีนั่งสมาธิอยูก็หยุดสมาธิแกวงแขนมาโดนเรา ทําใหรูสึกตัวตื่นแลว
ก็นอนไมหลับ คืนนี้จึงนอนหลับบางไมหลับบาง และไมไดหลับเปนสวนใหญ
รุงเชาของวันที่หา ออนเพลีย มึนศีรษะเพราะนอนไมหลับจากเมื่อคืนนี้ รูสึกเครียดที่
ตัวเองปฏิบตั ิไมไดในชวงเชา
ดังนั้นเวลานั่งกรรมฐานจึงไปนั่งพิงฝาผนังศาลานั่งหลับไป
จนกระทั่งเวลาปฏิบัติกรรมฐานชวงกลางคืน ประมาณ ๒ ทุมก็เกิดสมาธิในขณะนัง่ กรรมฐาน มี
อาการพองหนอ และมือ-แขนแข็งอยูนาน คืนนี้ที่หองพักเรานอนพักกัน ๓ คน ปรากฏวาผู
ปฏิบัติธรรมอีกคนก็ไมยอมหลับนอน คงลุก-นั่งปฏิบัติธรรมอยูตลอดในหองพัก จนดิฉนั รูสึกกลัว
จึงเลื่อนมานอนชิดกับผูปฏิบัติอีกคนและดิฉันก็นอนไมหลับตลอดคืน
เมื่อไมไดนอนทั้งคืนก็รูสึกออนเพลียมึนศีรษะมาก ปฏิบัติกรรมฐานไมได เดินจงกรมก็มึน
หัวตัวสายไมมั่นคง จึงลงนั่งสมาธิพิงฝาผนังศาลานั่งหลับยายไปจนหมดชั่วโมงปฏิบัติ วันนี้เปน
วันเพ็ญเดือน ๑๒ เปนวันลอยกระทงและเปนวันที่ดิฉันมีโอกาสไดกราบหลวงพอจรัญ ทานไดนาํ
สวดมนตทาํ วัตรเย็นที่ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน ขณะที่หลวงพอและผูป ฏิบัตธิ รรมกําลังสวด
มนตอยูนั้น ผูปฏิบัตธิ รรมคนหนึ่งเธอไดรอ งโหยหวนเสียงดังขึน้ มา ทั้ง ๆ ที่แมชีซูงอได
นําเธอออกจากกลุมผูป ฏิบัตธิ รรมไปดูแลอยูดานหนาของแถวแลว ก็ไมสามารถชวย
ควบคุมสติเธอได
หลังจากสวดมนตจบแลว หลวงพอไดเทศนาธรรมโปรดในหัวขอเกี่ยวกับวันลอยกระทง
เมื่อรับฟงเทศนาธรรมจบแลว ที่วดั อัมพวันไดจัดใหมีการลอยกระทงดวย ชวงนี้ดิฉันและเพือ่ น
รวมหองไดไปลอยกระทงดวยกัน เพื่อรวมหองคนนี้ไดถามวาตอนสวดมนตไดยินเสียงหมาหอน
มาจากไหน ดิฉันจึงไดบอกวา ไมใชเสียงหมาหอน เปนเสียงรองของผูปฏิบัติธรรมคนหนึ่งที่แมชี
ไดดูแลอยูดานหนาแถว
ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ นี้ เมื่อดิฉันทราบวาหลวงพอจะลงศาลานําสวดมนตเทศนาธรรม
และรับพวงมาลัยจากผูป ฏิบัติกรรมฐาน ดิฉันไดถวายพวงมาลัย และไดนึกในใจวา อยางไดนั่ง
แถวหนาสุด เพื่อจะไดเห็นและกราบหลวงพออยางใกลชิด ในตอนแรกกอนหลวงพอจะลงศาลา
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มีการจัดระเบียบแถวนั่งไวแลว ดิฉันไดนั่งแถวที่ ๓ แตเมื่อใกลเวลาที่หลวงพอจะลงศาลา
อาจารยผูสอนกรรมฐานไดใหดิฉันไปนั่งแถวหนาสุดพรอมกับเพื่อนผูปฏิบตั ิธรรมคนหนึ่งที่
ควบคุมสติตวั เองไมได เพื่อจะไดชวยดูแลเธอในระหวางทีห่ ลวงพอนําสวดมนตและเทศนาธรรม
ดิฉันจึงไดยายจากแถวที่ ๓ มานั่งแถวหนา
วันที่หก ปฏิบัติกรรมฐานไดดีกวา ๒ วันที่ผา นมา ตอนเย็นของวันนี้ลาศีล ๘ และ วันที่
เจ็ด ไดปฏิบัติกรรมฐานในชวงเชาตรู ทําสมาธิและเดินจงกรมไดดี ตัวเบาและไมรูสึกเหนื่อย
เพลีย นั่งสมาธิกาํ หนดสติไดดี ลมหายใจเบาละเอียด และสามารถนั่งสมาธิไดเกินกวา ๑ ชั่วโมง
ไมรูสึกเจ็บปวดตนขาเวลานั่งติดตอกันนาน ๆ เพียงรูสึกเจ็บตนขาเล็กนอยก็หาย และเบาสบาย
ตลอด......
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