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ดิฉันเปนขาราชการบํานาญ

เขียนเรื่องนี้เพื่อตองการรวมกับอีกหลาย ๆ ทานทีม่ ี
โอกาสไดรับประโยชนจากวัดอัมพวัน ภายใตรมบารมีของทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
ยืนยันผลการปฏิบัติธรรมโดยการเจริญพระกรรมฐาน
จนกระทั่งบัดนี้ ที่ดิฉันเขียนเรื่องอยูนี้ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลก็ยังไมเคยรูจัก
ดิฉันเลย สําหรับดิฉันนั้นไดรูจักทานตามลําดับดังนี้
ดิฉันอานนิตยสารกุลสตรีเปนประจํา ประมาณป ๒๕๓๓ – ๒๕๓๕ จําไมไดแน นิตยสาร
นั้นตีพิมพเรือ่ ง “สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” เขียนโดย คุณสุทัสสา ออนคอม อาจารย
วิทยาลัยราชภัฎแหงหนึ่งซึ่งเปนศิษยของทาน รูปที่เปนเอกลักษณคูเรื่องก็คอื ภาพกลดปกอยู
ดิฉันไมสนใจไมอานเลยเห็นเปนเรื่องเกี่ยวกับพระ ๆ เจา ๆ นาจะคลายกับวารสารโลกทิพย
ผานไปหลายฉบับเขาเห็นคอลัมนจดหมายถึงบรรณาธิการหลายฉบับเขียนวาเรื่องนี้สนุกดี ก็
ลองอานบางเรื่อยไปไมตงั้ ใจเทาใดนัก จนถึงตอนที่กลาวถึงทาน บอกวันมรณภาพของทาน และ
สาเหตุตลอดจนเวลา และสถานที่ก็เริ่มเอะใจวาเรื่องนี้เปนเรื่องจริงนะ ไมใชแตงขึ้น และพระใน
เรื่องก็มีจริง จึงกลับไปคนเลมเกา ๆ ขึ้นมาทั้งหมดเรียงกันเปนตั้งสูง ตั้งตนอานตัง้ แตตอนที่ ๑
จนถึงเลมสุดทายที่มีอยู และไดติดตามอานจนจบเรื่อง นั่นเปนการรูจักทานเจาคุณหลวงพอเปน
ครั้งแรก และเวลาก็ผานไป ดิฉันมิไดสนใจจะไปวัดอัมพวัน ไมสนใจจะรูจ ักทานมากไปกวานั้น
ปลายป พ.ศ. ๒๕๓๖ หัวหนาของดิฉันเกษียณอายุราชการ หัวหนาเปนคนสุภาพ
เรียบรอยปฏิบัติตนสมถะ เปนคนธัมมะธัมโม ดิฉันก็เลยซื้อหนังสือสัตวโลกยอมเปนไปตาม
กรรมให เพราะคิดวาเหมาะที่จะมอบเรื่องของผูมีธรรมะใหกับผูมีธรรมะ ซึ่งจะตองถูกกับจริต
ของผูรับอยางแนนอน นับเปนครั้งที่สองที่ดิฉันเขาไปเกี่ยวของกับทานเจาคุณพระอริยเจารูปนี้
ตนป พ.ศ. ๒๕๓๗ ดิฉันมีปญหาชีวิตสวนตัว ซึ่งเปนปญหารุนแรงมากจนกระทั่งดิฉันไม
สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองไดเลย อาการแสดงออกทางกายก็คือ ดิฉันสั่นไปหมดทั้งตัว
เนื้อเตนระริกไปหมด ดูจากภายนอกอาจมองไมเห็น แตรไู ดเพียงภายใจของตัวเอง โดยปกติ
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ดิฉันเปนขาราชการที่ทํางานตลอดเวลา ไปทํางานแตเชากลับเย็น และอาจจะถึงเย็นมากถามี
งานเรง ดิฉันไมเคยนั่งคุยกับใคร พอถึงที่ทาํ งานก็ทํางานทันที กลางวันก็เดินไปรับประทาน
อาหารที่โรงอาหาร ชวงนี้แหละที่ดิฉันมีโอกาสไดสังสรรคกับเพื่อนรวมงาน ดิฉันใชเวลาสิบหา
หรือยี่สิบนาทีเทานั้นสําหรับอาหารกลางวัน เมือ่ เสร็จก็ไปปฏิบัติงานตอทันที เพื่อนรวมงานทุก
คนทราบปกติวิสัยของดิฉันดานนี้เปนอยางดี
เมื่อเหตุเกิดขึ้นดิฉันไปที่ทํางานแตไมไดทํางาน กลับนั่งซึมเฉย ๆ ซึ่งเปนเรื่องผิดปกติ
ดิฉันพยายามจะทํางานแตสํารวมสติสัมปชัญญะไมไดเลย ดวยความละอายใจ ดิฉันจึงกลาวขอ
โทษเพื่อนรวมงานซึ่งมีฐานะเปนหัวหนางานดวยวา ดิฉันกําลังมีความทุกข คงจะไมไดงานขอ
เวลาอีกสักสองสามวัน วันที่ดิฉันพูดกับเพื่อนนี้ เหตุการณเกิดกับดิฉันไดสามวันแลว ดิฉันไดรับ
ความเขาใจและเห็นใจดวยดี อีกไมกี่นาทีหลังจากนั้น “เพือ่ น” ก็มาหาดิฉันที่โตะทํางาน สง
หนังสือสวดมนตของวัดอัมพวันเลมเล็ก ๆ ให กลาววา “ลองอานและลองสวดดู” ดิฉันเปด
อานทันที พบเรื่องผูหญิงสงลูกไปเรียนที่อเมริกาและลูกเหลวไหล จนกระทั่งมีโอกาสมากราบ
หลวงพอ ไดสวดมนตบทพาหุงมหากา เรื่องนายทหารอากาศสอบเลื่อนยศไดหลังจากที่ไดสวด
มนตบทเดียวกัน ทั้งสองเรื่องจบลงดวยดี
เหมือนคนทีก่ ําลังลอยคออยูในมหาสมุทรกวางใกลจะตาย เมื่อมีไมแผนหนึ่งลอยเขามา
ใกล ก็จําเปนอยูเองจะตองเกาะ ดิฉนั หมดทางเลือกอื่น เอา! สวดก็สวด เมื่ออานคําอธิบายวิธี
สวดเรียบรอยแลวก็ตั้งใจสวดมนตนั้น ยึดเปนที่พึ่ง “สุดทาย” และเริ่มสวดตั้งแตวันนั้น วันที่
ดิฉันมีอายุ ๕๘ ตน ๆ สวดไดสองสามวันก็ถึงวันวิสาขบูชา ดิฉันตองไปปฏิบัติราชการที่จังหวัด
นครปฐม ขณะที่พักอยูในโรงแรม ไดดูโทรทัศนถายทอดพิธีเวียนเทียนที่พุทธมณฑล ดิฉันรวม
สวดมนตไปกับโทรทัศน หลังจากนั้นก็เปดหนังสือสวดมนตของวัดอัมพวัน และสวดตอดวย
น้ําตานองหนา เสมือนหนึ่งจะสัญญากับตัวเองวา จะสวดบทสวดมนตของหลวงพอจรัญตลอดไป
เปลา! ดิฉันไมไดใหสัญญาเปนแตเพียงมั่นใจวา “จะทําได” เทานั้น
อาการ “เนื้อเตน” หายไปเมื่อไรไมทราบ แตไมนานนักหลังจากเริ่มสวนมนต
“ปญญา” ก็เกิดแกดิฉัน มองทะลุปรุโปรงถึงปญหา ความเปนไปได ความเปนไปไมได แลว
ดิฉันก็ “หลุด” จากความทุกขครัง้ นั้นดวยการวิเคราะหปญ
 หาอยางเปนเหตุเปนผลนาอัศจรรย
ดิฉันทํางานไดดังเดิม
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หัวหนางานกึ่งเพื่อนของดิฉันเห็นดิฉันทํางานเปนปกติแลว ก็เขามาใหกําลังใจใหดิฉันมี
ความคงมั่นในการสวดมนตอยาละเลยเสีย ดิฉันใชเวลาในรถประจําทาง สวดมนตไดครั้งละ ๑
จบทุกวัน ไมรูสึกเดือนรอนเลยวารถจะติดยาวนานเพียงใด เพราะบทสวดคอนขางจะยาว
เนื่องจากคนสวดอายุมาก! การสวดมนตในรถประจําทางคอนขางลําบากเพราะดิฉันจําบทสวด
มนตพาหุงมหากาไมได ตองเปด “ตํารา” ขณะเดียวกันก็เกรงผูคนในรถประจําทางจะรูสกึ วา
ดิฉัน “เวอร” จึงคอนขางกระมิดกระเมี้ยนเปดตํารา อยางไรก็ตามวันหนึ่งมีสุภาพสตรีคนหนึ่ง
แตงตัวอยางชาวบานธรรมดาคือนุงผาซิ่นพื้นบาน ยืนบนรถประจําทางติดกับดิฉันไดกระซิบ
ถามวา “คุณก็สวดมนตวัดอัมพวันเหมือนกันหรือ” วันนั้นดิฉันไดฟงเรื่องของทานเจาคุณ
และวัดอัมพวันเพิ่มเติมอีกเล็กนอย
เขาวาคนแกความจําไมดี นี่เปนเรื่องจริง ดิฉนั ไดใชเวลาจําบทสวดมนตทั้งหมดอยูนาน
ดิฉันไมไดตั้งใจทองจํา แตใหการสวดมนตทุกวันดําเนินการบันทึกบทสวดมนตในสมองเองโดย
ธรรมชาติ และเมื่อจําไดหมดแลวก็ไมตองพึ่งตําราอีกตอไป
วันหนึ่ง ดิฉนั ไดพบเพื่อนขาราชการที่อยูตางสํานักงานที่ปายรถประจําทาง ยืนคุยกันอยู
นานดวยเรื่องงานที่เกี่ยวของกัน แลวโดยไมมีปไมมีขลุย เขาหยิบหนังสือเลมหนึ่งจากกระเปา
ออกมายื่นสงใหดิฉัน กลาววา “หนูใหพี่” รถประจําทางมาพอดีเขาก็ขึ้นรถไปปลอยดิฉันยืนอยู
คนเดียว หนังสือเลมนั้นชื่อวา “กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลม ๓” นี้เปนอีกกาวหนึ่งที่
ดิฉันเดินเขาใกลทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
อายุ ๕๙ ปครึ่ง ดิฉันมีโอกาสไปวัดแหงหนึ่งในจังหวัดสิงหบุรี นึกอยากแวะวัดอัมพวันแต
เกรงใจเพื่อนรวมเดินทาง อยางไรก็ตามเมื่อดิฉันเอยชื่อวัดอัมพวัน วาเปนวัดหนึ่งที่ดิฉันสนใจ
ทุกคนเงียบไมมีใครแสดงวาสนใจ แตเมื่อรถแลนมาถึงวัดอัมพวัน คนที่ขับรถถามวาอยากแวะ
หรือ และโดยยังมิไดตอบเขาก็เลี้ยวเขาวัดอัมพวัน ดิฉันตื่นเตนมาก วันนัน้ เปนวันพระจึงมี
โอกาสไดเห็นทาน ออ! ดิฉันเลาขามไปตอนหนึง่ คือในชวงสวดมนตไดเองโดยไมตองพึ่งตํารา
นั้น ดิฉันเห็นทานสอนกรรมฐานทางโทรทัศนในตอนเชาวันอาทิตยครัง้ หนึ่งจึง “รูจัก” ทาน
เมื่อไดมาเห็นทานที่วัดก็จําไดทันที แตดิฉันมาชาไป ทานกําลังลุกจากที่นั่งเพื่อจะไป “เทศน”
โปรดญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมในวันพระที่ศาลา (หากผิดไดโปรดแกไข) ดิฉันจึงเรไปที่ซุมขาย
หนังสือ พบวามีหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติทั้งชุด ๙ เลม ราคา ๔๘๐ บาท ดิฉันซื้อโดยไม
รีรอ หิ้วกลับไปที่รถ คนที่มาดวยกันเห็นดิฉันซื้อยกชุดเชนนั้นก็ไปซื้อบาง
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เมื่อถึงบาน ดิฉันอานหนังสือเลม ๑ ลุยไปเรื่อย ๆ พบวา ภาคกฎแหงกรรมสนุก
นาสนใจ แตภาคปฏิบัตนิ ั้นอานบางขามบาง เพียงไมกี่วันก็อานจบหมด ๙ เลม ชอบเรื่องใดก็นํา
กลับมาอานแลวอานอีก ทําใหมีโอกาสไดอานภาคปฏิบัติเพิ่มเติมอีก ชวยนั้นใกลเกษียณ ดิฉัน
วางแผนลดงานในหนาที่ลงเปนขั้นเปนตอน ไดทําการสะสงงานใหเสร็จเรียบรอยเปนเรื่อง ๆ ไป
จึงมีงานลดนอยลงทุกที เกิดความรูสึกเบาอกเบาใจจากภารกิจ ขณะเดียวกันสมองก็เพิ่มเรื่อง
กฎแหงกรรมและธรรมปฏิบัติขึ้น ในเดือนสิงหาคม ดิฉันคิดหยุดงานหนึ่งสัปดาห จัดซื้ออาหาร
ไวพอรับประทานเจ็ดวัน อธิษฐานจิตวาจะไมเปดประตูบาน จะไมดูโทรทัศน จะไมฟงวิทยุ จะไม
ติดตอกับใครทั้งสิ้น และจะปฏิบตั ิกรรมฐานใหได ๕ วัน
พูดถึงปฏิบตั ิกรรมฐาน ดิฉันเคยรับการฝกสมาธิระยะสั้น ๆ ๑๐-๑๕ นาที จากวิทยากร
สองสามครั้งในคราวเขารวมประชุมหรือสัมมนา ซึ่งมักจะมีตารางบริหารจิตอยูดวย ความรูที่ไดก็
คือนั่งนิ่ง ๆ พยายามหายใจเขาออกยาว ๆ วิทยากรบางทาน ปลอยใหเรานั่งอยางสงบ หลับตา
บางทานก็พดู สอนยาวเหยียด ทําใหเราติดตามคําพูดของทานไปเรื่อย ๆ จนหมดเวลา บางทาน
ก็เนนใหเรามองลงไปในตัวเองใหเห็นลูกแกวใส ดิฉันจึงไมทราบวาอยางไหนแนเรียกวาสมาธิ
และเมื่อหมดเวลาแลวก็จบ เราก็เตนไปตามบทบาททางโลกตอไป
ครั้งนี้จึงเปนการปฏิบัติกรรมฐานโดยมีหนังสือ ๙ เลมเปนครู ดิฉันมิกลาที่จะกลาววา “มี
ครู” เพราะเชื่อแนวาการปฏิบัติจากการอานนัน้ ดิฉันไมนาที่จะทําไดถูกตองสมบูรณ ครัน้ จะ
อางวามีครูกจ็ ะเสียหายแก “ครู” เสียเปลา ๆ ขณะเดียวกัน ก็ไมบังอาจ “อกตัญู” ที่จะ
กลาววา “ไมมีครู” ดวยเหตุนี้ดิฉันจึงไมบอกใครเลย ตั้งใจจะขอดั้นดนทําไปตามความเขาใจ
ของตนเอง เมื่อถึงเวลาพักก็อานเพิ่มเติมอีก ครั้นพบวามีที่ทําไปไมถูก ก็นําไปแกไขในคราว
ปฏิบัติตอ ๆ ไป
ดิฉันเริ่มดวยการสวดมนต แลวตามดวยอิติปโส ๖๑ จบ ตอจากนั้นก็เดินจงกรม และนั่ง
สมาธิ อยางละครึ่งชั่วโมง เรื่องความเจ็บปวดนั้นดิฉันเตรียมใจไวแลว โดยรูจากการอานใน
หนังสือ ดังนั้นวันแรกการปฏิบัติไมสรางความลําบากใจหรือกายมากนัก วันตอมาดิฉันเพิ่มเปน
กิจกรรมละ ๔๐ นาที โดยตั้งนาฬิกาปลุก และเมื่อพบวา “พอทน” ก็ยามใจเพิ่มเปนกิจกรรม
ละ ๖๐ นาที ในวันตอมา
คราวนี้ละถึงใจพระเดชพระคุณ ทีค่ ุยไววาเตรียมใจไวแลวนั้น ขอเปลี่ยนเปน “สิบปากวา
ไมเทาตาเห็น และสิบตาเห็นไมเทามือคลํา” ตัวสั่นระริกเทิ้มไปทั้งราง ใจสั้นมือที่วางซอนกันบน
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ตักทั้งสั่นทั้งกระตุก มีอาการเหมือนปลาถูกทุบหัวยังไงยังงั้นเชียว ปวดหนอหายไปเมื่อไรก็ไม
ทราบ ลืมทองไปเลย มีเพียงสติเทานั้นที่ยังยับยั้งรางกายไมใหเคลื่อนไหวนอกไปจากอาการสั่น
ระริก ซึ่งควบคุมไมได คําภาวนาเปลี่ยนชุดไปเรื่อย ๆ จากชุด พองหนอ-ยุบหนอ เปนชุด ชุดทน
หนอ ชุดเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป จากนั้นกลายเปนนับชา ๆ ๑-๑๐๐ สองรอบแลวนาฬิกาก็ยังไม
ปลุก ทั้ง ๆ ที่มันควรจะปลุกไดแลวนี่นา เมื่อนาฬิกายังไมปลุก ทั้ง ๆ ทีม่ ันควรจะปลุกไดแลวนี่
นา เมื่อนาฬิกายังไมปลุกก็เปลี่ยนเปนสวดมนตอีกทั้งหมดอีก ๑ รอบชา ๆ บอกกับตัวเองวา ถา
สวดมนตจบแลวนาฬิกายังไมปลุกอีกก็ “อาจจะไมทน” อีกตอไป สวดมนตจบแลวนาฬิกาก็ยัง
ไมปลุก ไมปลุกก็อยาปลุก ดิฉัน “เดินหนา” แผเมตตา ตอดวยการแผสวนกุศล และติดตาม
ดวย “อุทศิ ผลบุญอันเกิดจากการปฏิบัติธรรม” ตอนนี้เองความปวดและชาที่มันคืบคลานมา
จากปลายเทาถึงเขา ถึงโคนขา เอว เรื่อยขึ้นมาตามตัวจนถึงปลายเล็บมือ มันเขมถึงที่และคอย
ๆ ลดลง พอรางกายรูสึกเบาลงนาฬิกาก็ปลุก ดิฉันทําไมรูไมชี้กลาวคําอุทิศผลบุญฯ ตอจนจบ
จึงลืมตาขึ้น ลองขยับขาดู คลองแคลวกวาที่คดิ เยอะเลย ไดเปลี่ยนทาเปนนั่งพับเพียบ กราบ
พระดวยน้ําตานองหนา
อีกสองวันทีเ่ หลือ ดิฉันปฏิบัติภารกิจกรรมละ ๑ ชั่วโมง ไดคอยขางราบรื่นขึ้น กลาวคือ
อาการปวดนอยลงกวาการปฏิบัติครั้งแรก ไมมีครั้งใดปวดเทาครั้งแรกเลย การปฏิบัติสามวัน
หลังนี้ ดิฉันปฏิบัติ ๒ ชวง คือ เชาและบาย ชวงหนึ่งรวมทัง้ สวดมนตดว ยก็ไมต่ํากวา ๒ ชั่วโมง
ครึ่ง วันหนึ่ง ๆ ใชเวลาปฏิบัติประมาณ ๕ ชั่วโมงกวา เวลาที่เหลือก็อานหนังสือกฎแหงกรรม
หาที่ผิดจากการปฏิบัติของตนเพือ่ แกไขคราวตอไป นอกจากนั้นก็ทําความสะอาดบาน ซักรีด
เสื้อผา ทําอาหารรับประทาน
สองวันสุดทายของการปฏิบัติ จําไมไดวาเปนวันใดแน ขณะนั่งปฏิบัตอิ ยูไดยินเสียงแมว
รองเสียงดังกังวาน ดังตั้งแตเมื่อไหรก็ไมทราบดังขึ้นทุกทีจนดิฉันรับรู พอเกิดการรับรูเสียงก็
หายไป แลวก็ไมไดติดใจอะไร นัง่ ตอไมนานนักก็ไดยินเสียงรองอีก คราวนี้ดิฉันสํารวจตนเอง
หลับหรือเปลา ไมหลับแนนอน นั้นเสียงแมวหรือเปลา ใชแนนอน ตัวเราทําอะไรอยูขณะนี้ นั่ง
สมาธิ ทุกคําตอบถูกตองแนชัดแลว เสียงแมวก็หยุดไป ดิฉันทบทวนกฎของที่พักวาที่อยูนี้เปน
แฟลต หามน้ําสัตวขึ้นมาโดยเด็ดขาด แลวแมวมาไดอยางไร ใครเอามา เสียงรองของมันกอง
ราวกับอยูในที่รโหฐาน ไมใชในแฟลตที่อยูอาศัยของผูคน ทัง้ ยังตั้งใจไวดวยวาเปดประตูบานได
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เมื่อไร จะลองสืบเสาะดูวามีแมวอยูในบริเวณแฟลตบางหรือไม ตราบจนวันนี้สองปผานไป ยังไม
เคยเห็นแมวสักตัว และการนั่งสมาธิคราวตอ ๆ มาก็ไมเคยไดยินเสียงแมวอีกเลย
เมื่อป พ.ศ. ๑๕๐๐ ดิฉนั โกรธแมวตัวหนึ่ง มันขึ้นไปนอนบนเสื้อที่รีดเรียบของดิฉัน ผา
ยับหมด ทั้งขนแมวก็รว งติดเสื้อผา ดิฉันจับมันโยนลงไปกับพื้น ไลมันออกจากบานไป มัน
กลับมานอนบนผาอีก ดิฉันขวางมันลงไปกับพื้นดวยความโกรธ ครั้งหลัง ๆ มันไมเพียงแตนอน
หากยังอวกรดเสื้อไวดวย ระยะนี้มนั ผายผอมและนอนนิ่งแสดงอาการวาไมสบายชัดเจนแตดิฉัน
ไมสนใจ โทสะทําใหดิฉันจับมันขวางลงพื้นอยางแรงดวยความตั้งใจ แลวก็เก็บเสื้อผาไปซักรีด
แขวนไวไมใหมันมานอนไดอีก ไมนานหลังจากนั้นมันก็ตาย ดิฉันลืมเรื่องนี้ไปแลว ทั้งไมคิดวา
มันตายเพราะดิฉัน มันคงปวยจึงมาหาที่นอนบนเสื้อดิฉัน การขวางมันลงกับพื้นหลาย ๆ ครั้ง
เพิ่มความเจ็บปวยใหมันมากขึ้นจนตายในที่สุด เหตุใดดิฉันจึงเชื่อมโยงเสียงแมวที่ไดยินกับเรื่อง
เมื่อ ๓๙ ปทแี่ ลว ซึ่งดิฉันไมเคยคิดถึงเลยได หลวงพอนาจะอธิบายได
การสวดมนตของดิฉันจะวาไมจริงจังก็ไมใช จะวาจริงจังก็ไมเชิง ดิฉันไมรูสึกผิดบาปหาก
วันใดไมไดสวด เชนวันเสารอาทิตยก็มักจะทํางานบานเพลิดหมดวัน มีเวลาวางนิด ๆ หนอย ๆ
ก็ไมพอทีจ่ ะสํารวมจิตสวมดมนตได หรือหากไปประชุมสัมมนาตางจังหวัด และแมไปเที่ยวก็ดี
หรือมีแขกมาบาน เหลานี้ทําใหไมไดสวดทั้งสิ้น แตที่แน ๆ คือวันไปทํางานพอปดประตูบาน
สํารวจความเรียบรอยและเก็บกุญแจเขากระเปาถือเรียบรอย เริ่มกาวเดินที่หนึ่ง ดิฉันก็ตั้งนะโม
ไปพรอม ๆ กัน จนกระทั่งขึ้นรถประจําทางก็สวดตอไปเรื่อย ๆ จนจบ ดังที่ไดกลาวไวตอนตน
เนื่องจากดิฉันตั้งใจวาจะสวดทุกวัน ๆ ละ ๑ จบ เมื่อทําไมไดตามนั้นและรถก็ติดเปนเวลานาน
ทั้งขาไปและกลับ ดิฉันจึงเริ่มสวดมนตจบที่ ๒ และถาเวลาเอื้อใหก็ถึงจบที่ ๓ รวมทัง้ ขาไปและ
กลับบางวันสวดไดถึง ๖ จบ บอกกับตนเองวานี่เปนการสวดชดเชยสําหรับวันที่ขาดสวด ไม
ทราบเหมือนกันวา หลวงพอทานจะวาประการใด
ทานผูอานคงจะสงสัยวา
ดิฉันมีสมาธิสวดมนตทามกลางฝูงชนและอยูในภาวะกําลัง
เดินทางอยางนั้นไดอยางไร การเปลี่ยนรถ รอรถ การขึ้นรถ ยืนในรถเบียดเสียด ถูกกระเปารถ
ตะคอก ไลเดินไปขางหนา ชิดขวา ชิดซาย เดินถอยหลัง ฯลฯ อีกทั้งการแลนของรถก็ไม
ราบเรียบ เดี๋ยวแลนเดี๋ยวหยุด เดี๋ยวก็เบรกกะทันหันทําเอาผูโดยสารหัวทิ่มหัวตํา สิ่งเหลานี้ทํา
ใหการสวดมนตของดิฉนั “ขาดตอน” โดยเฉพาะเบรกทําใหดิฉันลืมไปเลยวาสวดไปถึงไหน
แลว หรือนัง่ สวดไปโดยราบรื่นนาน ๆ พอจิตก็ออกไปทองเที่ยวที่ไหนไมทราบ พอรูต ัวอีกทีก็
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เกิดความไมแนใจวาที่นับ ๆ อยูนั้นถูกตองหรือไม นับมาไดอยางไรถึงสามสิบเกาสี่สิบจบแลว
โดยที่ไมรูตัว เมื่อเปนเชนนี้ดิฉันจะนึกยอนไปวาเมื่อครั้งสุดทาย ตอนที่ระลึกไดอยูนั้นนับถึง
เทาไหร ถาจําไดวานับได ๑๐ จบแลว ดิฉันก็ขึ้นตนจบที่ ๑๑ เปนการทําโทษตัวเองดวย สั่งสอน
ตัวเองดวย และ “ซอม” ในกรณีที่ “ไมผาน” การปฏิบัติธรรมครั้งนั้น ๆ ของตนดวย เรื่องการ
“ซอม” นี้ดิฉันไมเคยลดราวาศอกใหกับตนเองเลย
เมื่อมีเวลาวาง ดิฉันมักจะหยิบหนังสือชุดกฎแหงกรรมนี้ขึ้นมาอานอีก โดยไมเลือกเลม
อานไปเรื่อย ๆ ซ้ํา ๆ วนเวียนอยูอยางนั้น ดิฉันไมวางบอยนักและเวลาวางก็ไมนานนัก การ
อานจะไมปะติดปะตอ แตสาระของกฎแหงกรรมและธรรมปฏิบัติผนึกลงในความรูสึกนึกคิดมาก
ขึ้นทุกที สําหรับการเดินจงกรมและนั่งสมาธินั้นทํานอยครั้ง ทั้ง ๆ ที่จําไดแมนยําจากในหนังสือ
หลาย ๆ ตอน ทานเนนย้ําวา “ใหทําทุกวันมีเวลานอยทํานอย มีเวลามากทํามาก แต
ขอใหทําทุกวัน เปนการสะสมหนวยกิต” ทานวาของทานอยางนั้น
ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตดิฉันราบรื่นขึ้นเรื่อย ๆ เรื่องรอนหูรอนใจนอยลง เกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป เปนคาถาที่ถึงเมื่อมีกรณีวิกฤติ แลวก็ทําใจไดรอเวลาใหมัน “ดับ” ไปเอง โดยไม
ยอมใหมาลวกรอนกายและใจของเรา นี่กระมังที่หลวงพอทานวา สวดมนตของทานแลวจะเกิด
“ปญญา” มิใชมีอภินิหารใด ๆ ที่ทําใหเราหมดทุกขได แตปญ
 ญาทําใหเราคิดไดและรูเทาทัน
ความทุกข ดิฉันขอหยุดเขียนตรงนี้ไวสักครู ขอเวลากราบทานเจาคุณหลวงพอดวยความสํานึก
ในพระคุณอยางลนพนไว ณ ที่นี้ดวย
ดิฉันเริ่มพูดถึงการไปปฏิบัติธรรมทีว่ ัดอัมพวัน แตไมมีใครสนใจเลย ดิฉันก็เลยเงียบ ๆ
อยู คิดวาคงจะมีโอกาสสักวัน ความจริงแลวดิฉันคิดวาการปฏิบัติธรรมนั้นทําที่ไหนก็ได ไมตอง
ไปทําที่วัดในบานที่ทําอยูก็สงบดีและไดผลใกลเคียงที่อานในหนังสือนั่นแหละ แตดิฉันคิดวาควร
จะ “มีครู” โดยตรงสักทีเพื่อตรวจ “การบาน” วาการปฏิบัติที่ทําอยูน ั้นมีอะไรบกพรองตอง
แกไข เปลาเลย ดิฉันไมไดคิดวาจะมาทําความรูจักหลวงพอ หรือใหหลวงพอทานรูจักดิฉันกับ
ทานรูจักกันมานานแลวโดยมีธรรมะเปนสื่อ ออ! ลืมบอกไปวาเมื่อเสร็จการสวดมนต ถึงตอนบท
แผสวนกุศลที่ใหแกครูอาจารยนั้น ดิฉันไดเอยชื่อของทานในฐานะของครูของดิฉันอยางภาคภูมิ
ทุกครั้งไมเคยตกหลนหลงลืมเลย
ปการศึกษา ๒๕๔๑ นี้เอง ดิฉันไดทราบวาหลานสาวเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ใน
โรงเรียนมัธยมมีชื่อแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
กําลังมีพฤติกรรมเสี่ยงนากลัวตามสูตร
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กลาวคือ คบเพื่อน กลับบานผิดเวลา และใชเงินเปลือง หลานของดิฉันเรียนไมเกง แตเขาเรียน
โรงเรียนดีไดเพราะเปนหลานของครูในโรงเรียนนั้น ดิฉันเคยใหมาหาวันเสารอาทิตย เพื่อจะ
ชวยดูแลการทําการบานหรือทบทวนบทเรียนให เขาไมยอมมาจึงตองลมเลิกความตั้งใจ และยึด
คติที่วา “สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” แตครั้งนี้ไดรบั การขอรองจากผูปกครองของเขาให
ชวยจึงเริ่มใหม (หลานสาวคนนี้มชี ื่ออยูในบัญชีแผสวนกุศลหลังจากสวดมนตของดิฉันทุกครั้ง)
ซึ่งเขาก็มาหาโดยดี ยอมเรียนอยางไมสูเต็มใจนัก มีพฤติกรรมที่ไมอยูก ับรองกับรอยเทาไรนัก
โทรศัพทหาเพื่อนตลอดเวลาที่อยูดวยกัน เรียนไดไมเทาไรก็ตองเปดโทรทัศนเสียที จิตใจไมอยู
กับเรื่องที่เรียนเลย ดิฉันเฝาดูเขาดวยความหวงใย แตสิ่งหนึ่งที่ดิฉันทําอยูเสมอตนเสมอปลาย ก็
คือสวดมนตใหเขา ทั้งยังเพิ่ม “รอบพิเศษ” ใหเขาโดยเฉพาะอีก โดยทั้งแผสวนกุศลและทั้ง
อุทิศบุญกุศลใหเขาคนเดียวทั้งหมด เพื่อเปนบารมีสะสมใหชีวิตของเขาพนขวากหนาม สิ่ง
เลวรายทั้งหลาย เหนี่ยวโนมเขาเขาหาสิ่งดีงามของชีวติ มีสติยั้งคิด สามารถขมใจไมใหหลงใหล
ไปกับสิ่งยั่วยวนทั้งหลาย ไมเพียงสวดมนตอยูค นเดียว เมื่อเขามาหาก็ชวนมานั่งสวดมนต นั่ง
สมาธิและแผเมตตาดวยกัน ก็บทสวดมนตวัดอัมพวันนั้นแหละมีอยูตําราเดียว นอกจากนั้นยัง
คอยหาเวลาเลาเรื่องกฎแหงกรรมที่คิดวาเด็กขนาดเขาจะสนใจ ก็ไดผลเพราะเขาตั้งใจฟงทั้งยัง
ขอใหดิฉันอานใหฟงดวย แตตองไมใชเรื่องวิญญาณมันนากลัวเกินไปสําหรับเขา
ใชวาดิฉันจะรักหลานจนตามใจไปหมดทุกอยาง แมกระทั่งตองอานหนังสือใหฟงทั้ง ๆ ที่
เขาโตขนาดนั้นแลว แตดิฉันเห็นวาประตูใจและประตูหูของเขาเปดแลว แตประตูตายังไมเปด
แคนี้เราก็นาจะพอใจและเขารูโดยผานประตูทั้งสองไปกอน ตอไปเมื่อประตูตาของเขาเปด เขาก็
จะอานเอง ดิฉันจึงเต็มใจอานใหเขาฟง และอานทุกครั้งที่เขาขอรอง หลังจากอานเสร็จดิฉันก็จะ
ถือโอกาสขณะที่จิตใจของเขากําลังสัมผัสกับรสของเรื่องเต็มที่ สอนยอนกลับมาที่ตวั ของเขา สิง่
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือ เขาตั้งใจเรียนขึ้น เรียนรูมากขึ้น ลดการโทรศัพท ลดการพักดู
โทรทัศน กําหนดเวลาการเรียนและบทเรียนเอง ถาไมถึงกําหนดก็ไมยอมหยุดหรือเลิกเพื่อกลับ
บาน ทุกอยางคอยเปนคอยไป วันหนึ่งขณะที่เขาซักผาอยูไดตะโกนเรียกดิฉันซึ่งอยูในหองบอก
วา “ซักผาเสร็จแลวสวดมนตกันนะ” ดิฉันตอบตกลง เขาพูดตออีกวา “นั่งสมาธิดวยนะ”
การเรียกสวดมนตทุกครัง้ เขาไมเคยปฏิเสธ แตบางครั้งไมขอนั่งสมาธิ ซึ่งดิฉันก็ไมขัดใจ ทุก
วันนี้เขากลับบานตรงเวลา ควบคุมการใชเงินไดดีไมมีปญหา ไมติดเพื่อนเหมือนเมื่อกอน ตัง้
หนาตั้งตาทําการบานจนสําเร็จ มีรายงานสงครบถวนทันเวลา หมั่นตรวจสอบภาระหนาที่การ
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เรียนของตนและควบคุมใจทํางานไดเสร็จเรียบรอย (อาจไมดีนักเพราะเรียนออนมาก) เปนที่เบา
ใจของผูปกครอง ครั้งสุดทายที่มาหาดิฉันกอนที่ดิฉันจะเริ่มเขียนเรื่องนี้ เขาเรียนกับดิฉันแบบ
Non-stop คือไมขอหยุดเลย และเมื่อดิฉันไปทํางานอื่น เชน เตรียมอาหาร เขาก็หันไปทํา
การบานอื่น ๆ ของเขา ไมคิดถึงเรื่องโทรทัศนหรือโทรศัพทเลย วุนอยูกับการเรียนทั้งวันจริง ๆ
จากการบอกเลาโดยไมไดตั้งใจของเขา ดิฉันเชื่อวาเรื่องตาง ๆ จากในหนังสือกฎแหงกรรมของ
หลวงพอคงจะวนเวียนอยูในความคิดของเขา และเปนตัวชักชวนใหเขาประพฤติปฏิบัติ เชน เขา
เลาวา เขาขัดหองน้ําหองสวมทีบ่ านตัวเปยกหมดเลย ดิฉันถามวาใครใชใหทําหรือ เขาตอบวา
ทําเอง ดิฉันแกลงพูดวา มาอยูบานนี้ไมเห็นทําใหบางเลย เขาตอบวา หองน้ําบานนี้สะอาดมาก
อยูแลว หองน้ําบานโนนไมมีใครสนใจทําความสะอาด เขาก็เลยทํา และหลังจากนั้นเขาก็ทําเปน
ประจํา (จากคําบอกเลาของคนที่บานของเขา) พฤติกรรมนีเ้ กิดหลังจากที่ดิฉันไดเลาวาหลวงพอ
จรัญบอกวา “ใครอยากฉลาด อยากเรียนเกงใหขัดสวม”
ป ๒๕๔๑ เดือนตุลาคม ดิฉันมองลูทางวาพอจะวาง และจําเปนตองตัดกิจกรรมบางอยาง
ออกเพือ่ ไปวัดอัมพวันใหได แลวก็ตัดสินใจเก็บขาวของลงกระเปาอยางเรียบงาย ออกเดินทาง
โดยรถประจําทางมาวัดอัมพวัน ปฏิบตั ิ ๕ วัน ที่นดี่ ิฉันไมรูสึกเคาะเขินกับการวางตัวเพราะรูจาก
หนังสือแลว เพียงไมคนุ กับสถานที่เทานั้น และดิฉันก็ไดพบสิ่งซึ่งคางอยูในใจวาเราคงปฏิบัติ
อะไรที่ผิดพลาดบางก็ไดนํามาแกไข ปจจุบันดิฉันเปนศิษยกรรมฐานของครูอีก ๒-๓ คน ที่เปนผู
ฝกและดูแลผูรับการฝกที่วัดอัมพวัน
ระหวางที่ปฏิบัติกรรมฐานอยูที่วัดอัมพวัน ดิฉันเริ่มปฏิบัติระยะเวลา ๓๐ นาทีกอ น แลวก็
เพิ่มเปน ๔๐-๔๕ นาทีในชวงเชามืดวันรุงขึ้น ในชวงเชาและบายของวันที่สอง ดิฉนั ตัดสินใจ
ปฏิบัติ ๖๐ นาที ดิฉันมีโรคประจําตัวคือ ยอกขางหลังดานขวา การอักเสบเกิดขึ้นเมื่อมีการนั่งไม
ถูกทา หรือเมื่อเอี้ยวตัวผิดทา บางครั้งความปวดรุนแรงถึงกับกระดิกตัวไมไดเลย ดิฉันตองมียา
ประจําตัวเรือ่ งนี้ การนั่งนิ่ง ๖๐ นาที ทําใหดิฉันปวดหลังมากจนทําใหไมเปนสุข อยางไรก็ตาม
ดิฉันนั่งไดครบ ๖๐ นาที ชวงบายดิฉันรูสึกเข็ดขยาดไมอยากนั่ง ๖๐ นาที แตแลวก็ตัดสินใจนั่ง
๖๐ นาทีอกี โดยอธิษฐานขอบารมีหลวงพอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดามีในวัดอัมพวันชวยดูแลอยา
ใหอาการปวดรุนแรงเหมือนในตอนเชาเลย การนั่งในบายวันนั้นดิฉันพยายามระมัดระวังหลังให
ตรงอยุเสมอดวยเกรงวาจะผิดทา และปวดขึ้นมาอีก พอมีอาการปวดเริ่มขึ้นไมนานนัก ดิฉันก็
เริ่มตั้งหลังตรงเสียที อากรปวดรุนแรงพอทนได และก็เปน ๆ หาย ๆ เปนระยะ ๆ ทามกลาง
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ความรูสึกไมมั่นใจของดิฉัน และแลวก็เกิดอาการปวดแลนมาจากดานกลางหลังพุงตรงมายังจุด
ที่ปวดอยางรวดเร็ว รูสกึ เหมือนวามีปลายมีแหลมกรีดนําหนาอาการปวดนั้นมา ดูเหมือนจะได
ยินเสียงเนื้อแยกจากกัน และรูสึกวาเนื้อตรงรอยกรีดอาขึ้นเปนทางยาว รอยกรีดพุง ตรงมาใกล
จะถึงจุดที่ปวด ใกลถึงเต็มที่ ดิฉันรูส ึกวาถาถึงจุดนั้นเมื่อใดดิฉันคงทนไมได ขณะทีร่ ูสึกกังวลอยู
นั้น รอยกรีดก็หยุดลงกะทันหัน ความรูสึกปวดมากทั้งหมดก็ลดลง ดิฉันนั่งไดครบ ๖๐ นาที โดย
รูสึกปวดนอยลงกวาเดิมอยางมาก และก็นั่งได ๖๐ นาทีตลอดจนถึงกําหนดวันกลับ ดิฉันกราบ
ขอบพระคุณหลวงพอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดอัมพวันในเรื่องนี้ดวย
กอนวันสุดทายของการปฏิบัติธรรมมีพิธีลา
โดยหลวงพอทานเจาคุณกรุณามาทําพิธี
และใหโอวาทพวกเรา ดิฉันรวมอยูใ นกลุมคนซึ่งนั่งสงบอยูเต็มศาลาไดเห็นทานเต็มตา และเต็ม
ใจ และไดเปนศิษยของทานอยางสมบูรณ
กลับจากวัดอัมพวันไมนานนัก ไดโทรศัพทคุยธุระกับเพือ่ นซึ่งเปนหัวหนางานของดิฉัน
เมื่อ ๒-๓ ปกอน เขาดีใจทีดิฉันยังสวดมนตอยูและพูดวา “มีคุณคนเดียวในหลาย ๆ คนที่เรา
แนะนําไปยังคงสวดมนตอยางเอาจริงเอาจัง” หลังจากที่กลับจากวัดอัมพวัน ดิฉันมีโอกาส
แนะนําเพื่อนรุนนองอีกคนหนึ่ง ซึ่งกําลังทุกขตรมดวยปญหาลูกใหสวดมนต ไดมอบหนังสือสวด
มนตใหไป ๑ เลม เขากําลังปฏิบัติอยู นอกจากนี้ยังมีศิษยคนหนึ่งมาถามขอใหอธิบายวิธีการ
สวดมนต และนําไปชักชวนลูก ๒ คนใหมานั่งสวดดวยกัน รายนี้เพิ่งจะเริ่มตน ดิฉันภาวนาและ
ขอบารมีของหลวงพอใหพวกเขามีความเพียรปฏิบัติจนเกิดผลเถิด
มีผูคนประสบความสุขความเจริญจากการอบรมสั่งสอนของพระคุณเจาจํานวนนักตอนัก
แลว ขออัญเชิญพระบารมขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดโปรดประทานพรใหแกพระคุณเจา
หลวงพอจรัญที่เคารพของพวกเราดวยเถิด..
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