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ดิฉันอายุ ๕๗ ป ไดรจู ักหลวงพอจากหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๖
และเทปธรรมะเรื่อง อโหสิกรรม ปฏิบัติธรรมอยางมีสติ และทําดีตองมีมาร
ดิฉันไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตอนไปครั้ง
แรกหัวเขาของดิฉันงอไมได และปวดขามาหลายสิบปแลว ดิฉนั ไดเรียนใหแมชีซูงอ
ทราบวา หัวเขางอไมได แมชีบอกวา ถางอไมไดตองกลับบาน ถางอไมไดสมาธิจะไม
เกิด ดิฉันฝนใจตามที่หลวงพอสอน พยายามจับขาขวาใหงอมาทับขาซาย ฝนจน
น้ําตาไหล ทรมานมาก พอนั่งไปดิฉันทราบแลวถึงกรรมที่ทําใหปวดมาหลายสิบป
เพราะตอนเด็กสมัยเปนนักเรียน ไปตีไกขาหัก เพราะไกขึ้นไปถายบนโตะทานขาว พอ
นั่งตอไปปวดหลังแทบแตกและถวงไปทางขางหลัง ดิฉันคิดออกแลว เพราะไปตีสุนัข
ตัวเมียมีลูกออน ที่หนาบานเมื่อหลายปกอน ตีตรงหลังใกลขาหลัง ขาลากเลย ตอมา
ไมนานสุนขั ตัวนั้นก็โดนรถชนตาย ดิฉันไดขออโหสิกรรม แผเมตตา อุทิศสวนกุศลให
ทั้งอยูที่วัดและกลับบานแลว ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแทบทุกวัน ก็แผเมตตา
ใหตลอด ทุกวันนี้ขาหายแลว หัวเขาก็งอไดสบาย ขึน้ สะพานลอยสมัยกอนตองขึ้นที
ละขั้น เทาตองขึ้นมาอยูดวยกันพรอมทั้งสองขางแลวจึงจะขึ้นตอไปได แตเดี๋ยวนี้ไม
ตองแลว ขึ้นลงโดยไมตองจับราวบันได หัวเขางอไดสบายตอนเชาตักบาตรยอตัวลง
ไหวพระไดสบาย แตกอนแคกมไดนิดหนอย ยอตัวลงไมได นั่งตรงไหนตองเหยียดเทา
ตรงเลยเพราะงอไมได
ดวยบุญบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพอแท ๆ ที่ทําใหดิฉันมีวนั นี้ ครั้งที่สอง
ดิฉันมาวันที่ ๑๗-๒๕ เมษายน ๒๕๔๓ ดิฉันศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
เลื่อมใสหลวงพอวัดอัมพวันมากที่สุด ตั้งแตดิฉันรับพระกรรมฐานจากหลวงพอไป
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ดิฉันปฏิบัตทิ ุกวัน มั่นคงในหลวงพอ ไมเคยไปทัวรบญ
ุ ที่อื่นที่ไมมีหลวงพอ ดิฉัน
กลับไปก็ปฏิบัติโดยการอาบน้ําแตงชุดขาวสวดมนต เดิน นั่ง เดินจงกรมครึ่งชั่วโมง นั่ง
ครึ่งชั่วโมง บางครั้งมีเวลามากก็เดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง
ดิฉันเปดรายขายของชํา สวนมากจะขายดีตอนกลางคืน จึงมีเวลานอย อยูสอง
คนกับสามี มาตอนหลังชวงปลายป ๒๕๔๓ ไมคอยไดเจริญพระกรรมฐาน เพราะลูก
สาวไปทํางานที่โคราชตองนั่งรถไปเปนเพื่อนลูก บางครั้งไมไดเดินจงกรม นั่งอยาง
เดียว ๑ ชั่วโมงบาง ๑๕ นาทีบาง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๓ ดิฉันปวยดวยโรคมึนงง บานหมุน ไมมีแรง ไปหา
หมอ หมอไมจายยาให บอกวาวันรุงขึ้นใหมาตรวจใหม อดน้ําอดอาหารมาดวย ดิฉันก็
ไปใหม พอหมอตรวจเสร็จก็บอกใหรอฟงผลตอน ๑๑ นาฬิกา หมอบอกวาเปน
เบาหวาน ดิฉันคิดไดวาตอนหลังมานี้ ดิฉันขี้เกียจเดินจงกรมมากไมอยากเดินเลย โดย
ไมทราบสาเหตุ แตกอนไมเคยเปนอยางนี้เลย พอทราบถึงโรคของตัวเอง ก็ตั้งใจทาน
ยาตามหมอสั่ง สวดมนตอธิษฐานจิตถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หลวง
พอจรัญ แหงวัดอัมพวัน สิงหบุรี ที่เคารพ ขอใหดิฉันหายจากโรคเบาหวานนี้ ถาผล
เลือดเปนปกติดิฉันจะไปปฏิบัตธิ รรม ถวายเปนพุทธบูชา แกหลวงพอผูมีพระคุณของ
ดิฉัน ดิฉันไดพบหลวงพอ ดิฉันเปนหนี้สงฆอยางมากมาย มาปฏิบัติธรรมยังไมเคย
ถวายเงินหลวงพอทําบุญไปนอยมาก (ดิฉันเหมือนคนมีกรรม ขัดสนเรื่องเงินทอง
ตลอด หลวงพอโปรดแผเมตตาใหดิฉันพนจากคําวาไมมี ใหเปนวามีตลอดกาลบาง
เถิดเจาคะ)
ดิฉันพบหมอตามนัดตลอด ผลเลือดครั้งสุดทาย วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๔
ผลตรวจเลือดออกมา หมอบอกวาเปนปกติ ดิฉันดีใจกลับถึงบานประมาณเที่ยงบอก
กับสามีวา จะไปปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวัน วันนี้เปนวันโกน สามีก็อนุญาต จึงให
บุตรชายขับรถไปสง ถึงวัด ๑ ทุม ๑๙ นาที โดนเจาหนาที่ลงทะเบียนดุวาหมดเวลา
ตั้งแต ๖ โมงเย็น แตดิฉันไมโกรธ หลวงพอสอนวาเจาหนาที่ลงทะเบียนเขาพูดไมดี ก็
เรื่องของเขา อยาเอามาเปนอารมณไดไหม ดิฉันเขาพักที่โรงเรียนปริยัติธรรมชั้นสอง
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ไดยินเสียงคลายมีงานศพ ก็เงี่ยหูฟง ก็ทราบวาเปนงานศพโยมแมของหลวงพอ ก็
ตกใจ เสียใจ แตดีใจปลื้มใจที่ไดมาปฏิบัติธรรมพอดี ดิฉันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไมพูดกับ
ใครเลย ตั้งใจอุทิศสวนกุศลใหคุณยาเจิม จรรยารักษ ตลอดระยะเวลา ๗ วัน ๗ คืน ใน
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ซึ่งเปนวันพระราชทานเพลิงศพคุณยาเจิม จรรยารักษ
ตอนเชาดิฉันเขาปฏิบตั ิ ๘ นาฬิกา ถึง ๑๑ นาฬิกา เดินจงกรม ๑ ชั่วโมงครึ่ง นั่ง ๑
ชั่วโมงครึ่ง ตามที่อาจารยพันทิพย ทานกําหนดให ดิฉันนั่งหนึ่งชั่วโมงผานไป ก็เกิดมี
ความรูสึกสงสารหลวงพอจับใจ โยมแมของหลวงพอจากไปอยางไมมีวันกลับ พลันก็
รองไหอยางรุนแรง จนไดยินเสียงสะอื้นของตัวเอง ตองอยูจนกระทั่งไดเวลาแผเมตตา
โดยลืมกําหนดตามทีห่ ลวงพอสอน วันตอมาดิฉันไมไดไปกราบหลวงพอ วันลากลับ
ดิฉันไดกราบลาหลวงพอที่กุฏิทานในเย็นวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ บุตรชายและ
สามีมารับ แลวบอกขาวดีใหดิฉนั ทราบสองขาวคือ บุตรชายคนเดียวของดิฉันเพิ่งจบ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ไดงานทําแลว กําลังจะไปทําสัญญา สวนอีก
ขาว ก็คือ บุตรสาวคนรอง เปนวิศวกร ทํางานอยูโคราช จะไดไปดูงานตางประเทศ
(ขณะนี้บุตรสาวไดไปเมืองนอกแลว ในวันที่ ๑๗ มีนาคม กลับ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๔)
ดิฉันกลับไปบานครั้งนี้ อาจารยพันทิพยทานบอกใครเดินนั่งไมถึง ๑ ชั่วโมง ไม
ตองทําเพราะไมไดผล ดิฉันกลับไปใหม สวดมนต พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุง
พุทธคุณสวดเทาอายุบวกหนึ่งทุกวันตอนเชา เสร็จแลวเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑
ชั่วโมง อยู ๓ วัน คือวันที่ ๑๖-๑๘ หลังจากนั้น เดินหนึ่งชั่วโมงครึ่ง นั่งหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
ขอยอนหลังนิดหนึ่ง ตอนดิฉันกลับถึงบาน มีแมวมาอยูใหม ๑ ตัว เดิมมีอยู ๑
ตัวแลว มาอยูตอนดิฉันกลับมาจากปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ (ครั้งที่ ๑ ไมมี) ครั้งที่ ๓ นี้
เปนแมวตัวผูเชนเดียวกับตัวแรก ดิฉันมีเรื่องหนึ่งจะกราบเรียนใหหลวงพอทราบ สมัย
เมื่อดิฉันยังเด็กอายุประมาณ ๑๑-๑๒ ป ดิฉันเคยตีแมวตายคามือไป ๑ ตัว เปนลูก
แมวรุน ๆ เพราะเขาลักปลาทูนึ่งที่ซื้อไวจะทํากับขาว เขากินหมดเลย ๒ เขงเล็ก (มี ๔
ตัว) ดิฉันโกรธมากไมมีกับขาวใหนองกินตอนเย็น เลยตีแมวตาย หลังจากดิฉันมาเปน
ลูกศิษยหลวงพอ ดิฉันแผเมตตาขออโหสิกรรมแมวที่ตีตายไปตลอด ๓ ปที่ผานมา
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แมวตัวนี้กลัวดิฉันมาก ตัวเขาสั้น ๆ นารักมาก คลายตัวเมียเสียงก็คลายตัวเมีย วันที่
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ตอนตี ๔ ดิฉันตื่นมาอาบน้ําแตงชุดขาวเขาหองพระสวดมนต
เสร็จแลวเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง ตอนที่ดิฉันนั่งภาวนาอยูค รึ่งชั่วโมงผานไป
ดิฉันเห็นหลวงพอปญญา นันทภิกขุ วัดชลประทาน (ดิฉันเคยเห็นทาน) ทานถือไมเทา
เดินหลังคอมผานไป ตอมาดิฉันเห็นหลวงพอจรัญทานนั่งอยู สวนดิฉันไดถือใบ
เอกสารอะไรไมทราบเขาไปถวายทาน คลาย ๆ ใบลงทะเบียน นี่คือเหตุการณ ในวันที่
๑๖ ตอมาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ตอนเชาเชนเดียวกัน ดิฉันสวดมนต เดิน
จงกรมและนั่งรวม ๒ ชั่วโมงเชนเดิม วันนี้เห็นแมวตัวที่มาอยูใหมมานั่งสมาธิรวมกับ
ดิฉัน หันหนาเขาหาพระพุทธรูปเชนเดียวกับดิฉัน ในสมาธิบอกวา เขาคือแมวตัวที่
ดิฉันตีตายไปเมื่อสี่สิบกวาป แลวมาเกิดเพื่อใหดิฉันเลี้ยงดูเขาเปนการถายโทษที่ทํา
กับเขาไว แมวตัวนี้เขากลัวดิฉันมาก ดิฉันเคยอุมเขาครั้งหนึ่ง เขากระโดดหนี แลวขวน
ดิฉันเปนแผลหลายแผลเลย ทุกวันนี้เขาขออาหารดิฉันกินทุกวัน ตอนเชาดิฉันสวด
มนตไหวพระ เดิน นั่งสมาธิเสร็จ เขาจะเดินตามขออาหารเสียงดังมาก ตองใหเขากอน
ทุกวัน แลวดิฉันถึงจะทําอาหารของตัวเอง แมวตัวนี้จะกินแตปลาทู เขาชอบมาก กินจุ
ผิดปกติจากแมวทั่วไป ทุกวันนี้ถาเขาหิวจัด ๆ ก็จะใหจับตัวไดไมหนี แตเกร็งตัวจนแข็ง
ไปหมดทั้งตัว หูก็เกร็งจีบฟบไปขางหนึ่ง เขากลัวดิฉันมาก วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๔๔ ตอนเชาเชนเดียวกัน ดิฉันเดินจงกรมแลวนั่ง ๒ ชั่วโมง วันนี้ตอนนั่งอยูเห็นพี่
นองของดิฉัน ซึ่งไมถูกกับดิฉัน แตดิฉันไมโกรธเขาและไดแผเมตตาอุทิศสวนกุศลให
ตลอด ๓ ปที่ปฏิบัติมา วันนี้เห็นพวกเขาทุกคน นองชายหญิงเดินเรียงแถวเขามาในวัด
อัมพวัน โดยมีคุณแมเดินตามหลัง แตใบหนาของทานไมสดชื่นเลย แตไมเห็นคุณพอ
(คุณพอยังมีชีวิตอยู) หลังจากดิฉันปฏิบัติพระกรรมฐาน ๓ วัน วันละ ๒ ชั่วโมง ตอมา
ดิฉันเพิ่มเปน ๓ ชั่วโมง คือ เดินจงกรม ๑ ชั่วโมงครึ่ง นั่ง ๑ ชั่วโมงครึ่ง ทุกวันนี้ดิฉัน
ปฏิบัติพระกรรมฐานทุกวัน
สุดทายนี้ ดิฉันขอกราบเรียนหลวงพอวา ที่ดิฉันปฏิบัติธรรมอยูนี้ ถูกตองตามที่
หลวงพอสอนหรือไม ดิฉันจุดธูป ๓ ดอก ใชเทียนไฟฟา ไหวพระ สวดมนต ตาม
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หนังสือเลมเล็กปกสีเหลืองออนตามที่หลวงพอสอนไว สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆ
คุณ พาหุง พุทธคุณหองเดียวเทาอายุบวกหนึ่ง ทั้งหมดนี้ดิฉันสวดโดยไมตองดูหนังสือ
มาครึ่งปแลว เสร็จแลวยืนหนอ ๕ ครั้ง
พอดิฉันยืนเอาจิตปกลงที่กระหมอม ดิฉันจะเห็นภาพขางใน (ดิฉันหลับตานะ)
เห็นที่หนาผาก กะโหลกขาวลงมา เห็นตาโบ ลงมาเห็นรูจมูกโหว เห็นปากมีแตฟน
ขากรรไกร เปนกระดูกทั้งนั้น ลงเห็นกระดูกคอ ไหปลารา กระดูกหัวไหล ตอดวยแขน
มือ นิ้วมือ หัวใจ ตับไต กระดูกสันหลัง ซี่โครง กระเพาะอาหาร สะดือ หนอจากสะดือ
ดิฉันเห็นกระดูกสันหลังยาวลงไป มีลําไสตอดวยกระดูกสะโพก ตนขาลงไปหัวเขานอง
มีกระดูกสองอัน ถึงขอเทามีตาตุม ฝาเทามีกระดูกเล็ก ๆ ตอกันถึงนิ้วเทา เล็บเทา
หนอเห็นหมด เปนกระดูกทั้งนั้น ตอนยืนบางครั้งมาหยุดตรงสะดือ จะมีเสียงรถแลน
ผานมา ดิฉันจะกําหนดเสียงหนอ ที่หูกอนแลวคอยปฏิบัติตอ บางครั้งตอนกําลัง
กําหนดยืนก็มีเสียงหมา ดิฉันไมไดกําหนด พอยืนเสร็จเสียงนั้นก็ผานไปแลว ดิฉัน
กําหนดรูหนอ ตอนกําลังเดินยกเทาไวกอน ก็พอดีมีเสียงนกรอง ดิฉันก็กําหนดเสียง
หนอ แลวคอยยางหนอ บางครั้งกําลังขวายางหนอ นาฬิกาตีดัง ๑ ครั้ง ๑๕ นาที ดิฉัน
กําหนดไมทัน เสียงผานไปแลว ก็กําหนดรูหนอ ผิดถูกอยางไรหลวงพอกรุณาเมตตา
แนะนําดิฉันดวย
ตอนนั่งดิฉันคอยปลอยมือเสร็จแลวยอตัวลงนั่ง นั่งเสร็จกราบพระพุทธเจา พระ
ธรรมเจา พระสงฆเจา ๓ ครั้ง (โดยการคุกเขา) เสร็จแลวนั่งยกขาขวาทับขาซาย มือ
ขวาทับมือซาย หลับตากําหนดพองหนอ ยุบหนอ ที่ทองตรงสะดือ โดยไมดูลมหายใจ
ที่จมูก ดิฉันกําหนดไปสักพัก เหมือนกับจะหงายหลัง ชองตรงหนาตักจะโหวมาก การ
กําหนดยุบหนอ หลังตรงหนอ ใบหนาตรงหนอ แลวก็คอย ๆ ขึ้นมาจนฝาเชาชิดหนา
ทอง สักพักก็เปนเหมือนเดิมอีก ตอนนั่งปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงครึ่งดิฉันไมปวด มีเหน็บชา
บางนิดหนอย ไมตองกําหนดปวดหนอ ที่ดิฉันกราบเรียนหลวงพอมาทั้งหมดนี้ ดิฉัน
ปฏิบัติไดหลังจากกลับบานครั้งที่สาม เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ เปนตนมา ดิฉัน
เดิน ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง ๓ วัน ๑๖-๑๗-๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ หลังจากวันนั้น
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ดิฉันเดินหนึ่งชั่วโมงครึ่ง นั่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งทุกวัน มีอยูวันหนึ่งดิฉันลองเดิน ๒ ชั่วโมง
นั่ง ๒ ชั่วโมง ทรมานมากปวดมาก แตดิฉันก็ทนจนครบตามที่ตัวเองตั้งสัจจะไว ทําได
ครั้งเดียว การเจริญพระกรรมฐานของดิฉันหลังจาก ๓ วันแรกที่กลับมาบาน ดังไดเลา
ไปแลวนั้น ก็ไมมีอะไรอีก เงียบ ไมเคยเห็นอะไรอีกตั้งแตนั้นมา
ตอไปนี้ดิฉันจะกลาวถึงวา ดิฉันไดอะไรจากการปฏิบัตกิ รรมฐาน ตามสายเอก
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่หลวงพอทานไดเมตตาสอนดิฉันมา ถึงแมทาน
จะไมไดสอนดวยองคทานเอง หลวงพอสอนในวิดีโอ ดิฉันสนใจมาก ศรัทธาหลวงพอ
มาก ตั้งใจดูเปนสิบครั้ง ที่มาปฏิบัติ ๓ ครั้ง ๒๑ วัน ดิฉนั จะคอยดูตอนเย็น ถาที่ศาลา
คามาวาสี เปดโทรทัศน ดิฉันจะเขาไปดูแทบทุกครั้ง
ครั้งแรกที่ดิฉันกลับไปปฏิบัติ ๑ เดือน บุตรสาวไดงานทํา (จบปริญญาตรี) ปลัง
จากปฏิบัติ ๖ เดือนเต็ม ศาลยกฟอง ชนะคดี ๑ คดี บุตรชายขับรถแหกโคงรถพังหมด
แตบุตรชายดิฉันปลอดภัย เหตุเกิดใกล ๆ ชนะคดี
มาปฏิบัติครั้งที่สอง กลับไปบวชลูกชาย ซึ่งมีคนเดียว วันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๔๓ เปนวันวิสาขบูชา ดิฉันไดเตรียมเศษเงินใหลูกชายโปรยทานวันบวช โดยจัด
เงินใสพานนําไปที่หองพระยกขึ้นอธิษฐานวา เงินนี้จะใหลูกโปรยทานวันบวช ขอให
ใครที่ไดไปมีโชคมีลาภ มีแตความเจริญรุงเรือง อายุมั่นขวัญยืน อธิษฐานเสร็จก็สวด
ธรรมจักร ๑ จบ ในวันวิสาขบูชานั้น แลวก็ตั้งไวหนาทีบ่ ูชา ดิฉันสวดมนตทกุ วันจนถึง
วันบวชลูก ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ก็นําเงินนั้นออกจากหองพระ โปรยทานบวชลูก
บวชเสร็จเพื่อนสนิทของสามีกลับจากวัดก็มานั่งคุยกันที่หนาบานดิฉัน มีคนมาขายล็อ
ตเตอรี่เขาก็ซื้อ ๒ ใบครึ่ง เปนชุดมี ๑ ใบครึ่ง เขาใหสตรีที่มากับเขาคนรูจักกัน ๑ ใบ
ใหสามีดิฉนั ครึ่งใบ ตัวเขาเอง ๑ ใบ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ปรากฏวาถูกรางวัลที่
๔ ไดเงินหนึ่งแสนบาท สามีดิฉันไดสองหมื่นบาท..
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