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ดิฉันมีโรคประจําตัวที่ทําใหตองเปนทุกขอยูในใจมานานกวา ๑๐ ป คือ มดลูกอักเสบ
งาย ถาอั้นปสสาวะจะอักเสบทันที ปสสาวะไมคอยออก มีเลือดออกจาง ๆ และเจ็บแสบ
ทรมาน รักษาประจําเดือนละ ๒-๓ ครั้ง มักจะเปนตกขาวดวย คือเปนโรคปวดศีรษะ กระดูก
คอทับเสนประสาท ทําใหปวดศีรษะมาก และปวดตลอดเวลา ภูมิแพ-หวัดก็เปนอยูประจํา แพ
ฝุน แพอากาศและควันรถยนต ริดสีดวงทวาร ความดันต่ํา หนามืดบอยมาก เพราะเลือดไป
เลี้ยงสมองไมเพียงพอ นอกจากนี้ยงั มีโรคกระเพาะอาหาร เวลาโมโหหรือเครียดจะปวดทอง
ทันที มักจะปวดหลังปวดคอ และปวดบา ๒ ขางมาก จนแสบรอนนาเบื่อมาก โรคใจทําให
นอนไมคอ ยหลับทั้งคืนอยูบอย ๆ กลางคืนจะปสสาวะบอยมาก ถาอัน้ ปสสาวะกลางคืน ตอน
เชาจะอักเสบ โรคทุกอยางที่กลาวมาแลวนี้ ทําใหตองพกยาไวตลอดเวลา ขาดไปอยางใด
อยางหนึ่งไมไดเลย เวลามีอาการเจ็บปวดก็แทบจะขาดสติไปเลย ดิฉันมาวัดอัมพวันทั้งที่มี
ทุกขมากทั้งกายทั้งใจ จึงคิดที่จะฆาตัวตายโดยกินยาตาย กินแลวก็ไปกราบพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ เจาแมกวนอิม รูปหลวงพอจรัญทีม่ ีอยูท ี่บาน บอกทุกขที่มีอยูในใจ และ
บอกทานวาลูกกลัวตกนรก และรูวาบาปมากที่ฆาตัวตาย ขอพระพุทธเจาจงประทานอภัยให
ลูกดวย ลูกไมมีทางออกที่ดีกวานี้ ขออยาใหลูกตกนรกเลย ลูกกลัวคะ เสร็จแลวก็นอนดู
อาการ แลวก็เริ่มแนนหนาอก หัวใจเตนเร็วมาก เตนจนเหนื่อย จึงกําหนดลมหายใจเขาออก
นึกถึงพระพุทธเจา พุทโธ ๆๆๆ จนกระทั่งหลับไป พอตื่นขึน้ มา จิตใตสํานึกบอกวาทานชวย
ใหเรารอดตายอยางปาฏิหาริย ไมตองไปตกนรก ทานสงเคราะหเราแลว อีกใจก็นึกถึงหลวง
พอจรัญ วาวันอาทิตยนเี้ ราจะไปหาหลวงพอ เพือ่ เขากรรมฐาน
กอนเขาถึงวัดไดอธิษฐานจิตพูดกับหลวงพอและบอกทุก ๆ อยางที่เราเปนมา และ
ทุกขตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ถาหากลูกยางเทาเขาธรณีประตูวัดเมื่อใด ขอใหแกกรรมได แกปญหา
เหตุแหงทุกขทั้งหมดไดดวย มิฉะนั้นลูกจะเขาปาดงพงไพรไมขอกลับบาน และขออยูอยาง
สงบตามปาตามเขาอยางเดียว และขูตัวเองอีกวา ถาเราแกกรรมไมไดจะไมขอมาวัดหลวงพอ
อีกเลย ใจก็นึกวาดังนั้นเราตองตั้งใจปฏิบัติใหเต็มที่ มิฉะนัน้ อาจไมไดมาวัด มาหาหลวงพอ
อีก ดวยความกังวลจะไมไดมาวัดทําใหตั้งใจปฏิบตั ิอยางมาก
ดิฉันอยูปฏิบัติที่วัดอัมพวันอยางเครงครัด และพอมีเวลาก็กวาดลานวัด กําหนดกวาด
หนอ ๆๆ กําหนดกวาดหนออยางเดียว แลวก็คดิ ไดวา มันก็เหมือนกิเลสของเรา ถาไมกวาด
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มันก็จะสกปรก ไมนาดูเหมือนใจเรา ดิฉันเดินจงกรมและนั่งกรรมฐานจาก ๓๐ นาที ก็เลื่อน
ไปจนกระทัง่ เดิน ๑ ชั่วโมง กําหนดพองหนอ ยุบหนอก็รูสึกวามันไมชิน เจ็บซี่โครงทั้งสอง
ขาง เพราะปกติเคยแตบริกรรมพุทโธมา มันงายดี แตพอทําไปเรื่อย ๆ ก็รูสึกดีขึ้น และไม
เจ็บซี่โครงอีก ผลจากการปฏิบัติกรรมฐานตอนเดิน ๑ ชั่วโมง ทําใหปวดแขนทั้งสองขาง ปวด
มากจนแทบหลุดออกจากกัน การนัง่ ก็เจ็บมากขึน้ เรื่อย ๆ ตามระยะเวลา เมื่อปวดก็กําหนด
ปวดหนอ ปวดหนอ ดูอาการเวทนาไป มันก็ไมหายและกลับเพิ่มทวีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกือบ
ทนไมได จิตใตสํานึกจึงคิดขึ้นมาวา พระพุทธเจาทานทรมานมากกวาเราอีก และหลวงพอก็
สอนใหเราอดทนใหถึงที่สุด ใหตายเปนตาย จะไดไมเสียเที่ยวที่มาหาหลวงพอ มาเพือ่ ปฏิบตั ิ
กรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน จะตายก็ใหตายไป เราชางไมมีความอดทนเลย จะไดดีไดอยางไร
จะไดเห็นของจริงหรือ เมื่อดิฉันคิดไดดังนี้ ก็มีกําลังใจสูกับเวทนา กําหนดปวดหนอ ปวด
หนอ ตอไป ยิ่งนานก็ยิ่งปวดมากขึ้น ปวดจนตัวสั่น แตดิฉันก็สู สูจนเกิดนิมิตเห็น ภาพวัว ๒
ตัวปรากฏขึ้น มันสะบัดหนาสายไปมาอยางทรมานเจ็บปวด อยูอ ยางนั้น และสักครูก็
เห็นปลาดุกมากมาย จิตใตสํานึกก็บอกออกมาวา เมื่อตอนเราเปนเด็กเรา ฆาปลาดุกมา
มากมาย ชอบเอามีดปลายแหลม ๆ เสียบที่หัวมัน ความทรมานทําใหดิฉันแทบทนไมได
จนกระทั่งวันหนึ่งของการปฏิบัติ ดิฉันไมไดตั้งใจจะไปหาหลวงพอ เพียงแคเดินไปดู
หนังสือที่หนากุฏิทาน ก็พอดีทานลงมานั่งรับญาติโยม ดิฉันเลยเขาไปฟงกับเขาบาง ทานก็
คุยของทานไปเรื่อย ๆ สอนเด็กสาว ๆ วาอยาเถียงพอเถียงแม และทานก็เทศนสอนเรื่อง
หนาที่ของพอแม ทําเอาดิฉันตองนึกเสียใจแอบนั่งกมหนารองไหฟงทานเทศน ทานเทศน
เหมือนขอบิณฑบาตตอดิฉันไมใหทิ้งลูก ควรเลี้ยงลูกใหเปนคนดี พอแมไมควรทิ้งลูก ทําให
ลูกขาดความอบอุน ทําใหลูกไมมีที่พึ่ง ทําเอาดิฉันตองยอมแพและละพยศลงทันที เพราะเดิม
ทีดิฉันมีความตั้งใจวาจะทิ้งลูกกับสามี เพราะไดตั้งใจไวนานแลว ทําใหจิตพลันเกิดสงสารลูก
คิดถึงลูก ยอมติดตอกลับไปบอกสามี ซึ่งพอสามีรูวาดิฉันอยูที่วัด ก็รีบมารับดิฉันกลับบาน
หลังจากกลับจากวัด มดลูกก็ไมมีอาการอักเสบอีก ไมตองกินยาแกอักเสบ กระดูกคอ
ทับเสนประสาทก็หาย อาการปวดหลังก็มีนิด ๆ หนอย ๆ ไมสรางความรําคาญใจใหอีก
อาการปวดศีรษะก็มีบางเล็ก ๆ นอย ๆ ถายังมีอาการปวด ก็จะอาศัยการกําหนดปวดหนอ
ปวดหนอ สักครูหนึ่งอาการปวดก็หายไปเอง อาการไขหวัดก็หาย และเมื่อไมเปนหวัดก็ไมมี
อาการภูมิแพ ไมตองทานยาประจําอีกตอไป ปากที่ชอบเปนแผลบอย ๆ ทอนซิลที่ชอบ
อักเสบ เจ็บคอ พอเวลามีอาการ ก็จะกําหนด กลืนน้ําลาย กลืนหนอ แสบหนอ เจ็บหนอ พอ
ทํางานอยางอื่นก็กําหนดอยางอื่นตอไป พอหวนกลับมานึกอีกที อาการเจ็บคอก็หายแลว
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แผลในลําคอก็หาย แผลในปากก็หาย โรคริดสีดวงที่เปนกอนไปวัด และตั้งใจวาจะหาเวลาไป
ผาตัด ตอมาเมื่อปฏิบัตแิ ลว โรคริดสีดวงก็หายดีเปนปกติ ไมตองผา เพราะมันยุบไปเอง
เมื่อโรคทางกายดีขึ้น โรคทางใจก็ดีขึ้นดวย นอนก็หลับสนิทดี ไมฟุงซานอีก ไม
พยาบาทใคร ใหอภัยคนไดงายขึ้น ไมคิดละโมบโลภมากอยากไดของใคร แมแตของสามีก็ดี
เรารักตัวเองอยางไรก็รักคนอื่นอยางนั้น มีความอดทนตอทุกขเวทนามากขึ้น และใจที่คิด
อกุศลก็ลดนอยลงไปมาก ทําใหไมปรุงแตงฟุงซาน
หลังจากนั้นดิฉันก็พิมพหนังสือพุทธคุณแจกเพื่อน ๆ และเลาอาการที่เกี่ยวกับดิฉันให
เขาฟง ดิฉันจะขอจดจําคําสอนของหลวงพอไวตลอดชีวติ
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