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ดิฉันศรัทธาและปฏิบัติตมาแนวทางของพระพุทธศาสนามาตั้งแตเด็ก
เนื่องจากคุณปูคุณยา คุณตาคุณยายรวมถึงคุณพอคุณแมไดแนะนําและนําใหปฏิบตั ิ
เริ่มจาการหัดใสบาตร เขาวัดฟงเทศนฟงธรรม ตอนแรกก็เปนการถูกบังคับแกมเต็ม
ใจปฏิบัติบา ง ตามประสาเด็กๆที่ตองทําเพื่อไมใหโดนดุ นานเขากลับกลายซึมซับ
เขาสูจิตใจกลายเปนพฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติอยางตอเนื่องโดยมิตองมีใครมาคอย
เคี่ยวเข็ญใหทํา
ดิฉันเริ่มปฏิบัติธรรมจริงจังมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ ๑๕ ป โดยไปถือศีลและ
ปฏิบัติธรรมที่วัด และแตละครั้งก็ชอบที่จะบําเพ็ญบุญอยูที่โรงครัว เพราะรูสึกเปนสุข
อยางมากที่จะทําใหผูมาถือศีลปฏิบัติธรรมไดเกิดความสะดวกสบายในการกินอยู
เห็นชุดขาวก็จะเปนสุขเหลือเกิน ไดยินเสียงสวดมนตก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้น ดิฉัน
ไมเคยทิ้งการปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบเลย บางชวงตั้งใจวาจะใหตัวเองไดเห็นทุกขอยาง
ชัดเจน และถือเปนการทดสอบฝกความอดทนของกายและใจดวย ดังนั้นหากมี
เวลาไมวา เปนการไปปฏิบัติธรรมตามวัดตางจังหวัดที่ทุรกันดาร
ไปทอดกฐินหรือ
ผาปาตามจังหวัดตางๆ
หรือแนวปฏิบัตใิ ดที่เปนแนวของพระพุทธองคดิฉันปฏิบัติ
หมด โดยไมไดยึดติดแนวใดเลย แตจะนําหลักของแตละแนวมาปฏิบัติและยึดถือเพื่อ
มุงควบคุมพฤติกรรมของตัวเองใหอยูในกรอบธรรมใหมากที่สุดเทานั้น
ขณะนี้ดิฉันอายุ ๓๐ ปแลว ระหวางอายุ ๑๕ ปถึง ๒๐ ปที่ผานมานี้ มีมรสุม
ชีวิตมากมายเหลือเกินเขามาใหขบคิดแกไขและหาทางออกใหกับตัวเอง ครอบครัว
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รวมถึงคนรอบขางอยูตลอดเวลา ทุกขมีมากกวาสุข เพราะทุกๆวันเต็มไปดาวคําวา
ตองอดทนเมื่อมองยอนไปถึงเหตุการณตางๆที่ผานมา
ก็อดภาคภูมใิ จในความ
อดทนของตัวเองไมได สวนหนึ่งก็รูสึกขอบใจตัวเองที่นําพาตนเขาสูการสรางสมบุญ
อยางจริงจัง สรางความอดทนใหกับกายและจิตอยูตลอดขณะปฏิบัติธรรม จึงทําให
คําวาอดทนนั้นมีประโยชนเหลือเกินเมื่อประสบทุกข
ปญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวดิฉันสวนใหญมาจากปญหาเรื่องเงินและความ
รูเทาไมถึงการณ ในการตัดสินใจของผูเปนพอและแมในการลงทุนเพื่ประกอบอาชีพ
ผลที่ไดรับก็คือกลายเปนภาระหนีผ้ ูกพันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการเปนหนี้ ๑ รายก็เพิ่ม
เปน ๒ ราย ๓ ราย และตอๆไปมากขึ้นทั้งเงินตนและดอกเบี้ย จิตใจเกิดความ
หวาดระแวงเมื่อถูกทววงเงิน เกิดความทุกขใจเศราใจอยางหนัก สงผลใหสุขภาพ
ย่ําแยลง ครอบครัวขาดความอบอุน มีแตความเครียดอยูตลอดเวลา ทะเลาะกันเปน
ระยะๆ บานมิตางอะไรกับไฟเลย และไหนจะปญหาภาระการผอนชําระธนาคารที่มี
คางวดสูงจนธนาคารกําลังจะยึดบาน ผนวกกับภาระเรื่องการเรียนของนองชายซึ่ง
อยูระหวางหัวเลี้ยวหัวตอ เพราะกําลังจะจบปริญญาตรีซึ่งตองใชเงินเพิ่มในการทํา
วิทยานิพนธ
ชวงเวลานี้พี่สาวและนองชายตางออกจากบานไปอาศัยอยูกับเพื่อนเพื่อไปให
พนจากปญหา เหลือดิฉันคนเดียวที่ตองรับรูและแกไขปญหาทุกเรื่อง นอกจากนั้น
ดิฉันยังถูกหัวหนางานและเพื่อนรวมงานไมเขาใจ พยายามที่จะสรางปญหาใหเกิดขึ้น
ตลอดเวลา โดยกดดันดิฉันทุกเรื่องที่จะทําได ไหนจะปญหาสุขภาพอีกที่ปวยโดยไม
มีสาเหตุอยูหลายครั้ง
ซึ่งอาจเกิดจากความเครียดที่ดิฉันประสบอยูก็เปนได ทุก
ปญหาวิ่งเขามาในเวลาเดียวกันหมดเลย ทําใหสงสัยวาคนทําดีตองประสบอะไรเชนนี้
ดวย ยิ่งคิดก็ยิ่งทอทั้งทางโลกและทางธรรม
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ดิฉันตองทํางาน ๗ วัน ไมมวี ันหยุดเลย เพื่อหาเงินมาผอนหนี้สินใหพอและแม
สงธนาคารและสงนองเรียน จนกระทั่งมันทุกขที่สุด นั่นคือหาทางออกไมไดแลว
แกปญหาไมไดแลว ปลงตกแลว คิดอยูในใจวาบานจะถูกยึดก็ใหยึดไปพอแมจะถูก
เจาหนี้แจงตํารวจจับหรือนองจะเรียนไมจบหรือตนเองจะถูกใหออกจากงาน ก็ตอง
ปลอยไป จะปวยจนตายไปเลยก็ตองปลอยตามนั้น เมื่อคิดไดเชนนั้นทําใหดิฉัน
กลายเปนคนนิ่งสงบ ความเงียบเขามมาแทนที่ความสบสันและน้ําตา จนงงกับ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อจิตนิ่งอยูไดสักพักก็ทําใหดิฉันไดขอคิดขึ้นมาอยางหนึ่งวาเมื่อ
ทุกขจนถึงที่สุดจนชินกับความทุกขนั้นแลว
จิตก็สงบนิ่งไปเองอาจเปนเพราะทุกข
จนเกิดการปลอยวางไปโดยไมตั้งใจกระมัง จึงพิจารณาไดวาการปลอยวางนี่เองที่
นํามาซึ่งความสงบของจิต ซึ่งไมนาเชื่อวาในชวงที่ทุกขหนักนั้นกลับทําใหดฉิ ันสุขใจ
มากกวาทุกขใจ เมือ่ เทียบกับทุกขครั้งที่ผานมาทําใหเกิดกําลังใจที่ลุกขึ้นมาตอสูกับ
ปญหาใหญอีกครั้งคอยๆแกไขปญหาไปเรื่อยๆเทาที่จะทําได
ประมาณปลายป ๒๕๔๔ ดิฉันมีโอกาสไดไปถือบวชที่วัดอัมพวันตามคํา
ชักชวนของเพื่อน ซึ่งไดอานประวัติของหลวงพอและวัดอัมพวันทางอินเตอรเน็ท แลว
เกิดความศรัทธาอยากไปกราบหลวงพอและอยากไดถือบวช เมื่อไดไปถึงวัดดิฉันไดมี
โอกาสไดพบหลวงพอจรัญ ไดฟงธรรมจากทาน ซึ่งไดขอคืดทางธรรมเพื่อนํามาใชใน
ชีวิตประจําวันอยางมากทีเดียว ดิฉันไดถือบวชอยูที่นั่น ๓ วัน รูสึกศรัทธาหลวงพอ
และแนวปฏิบัติกรรมฐานอยางมาก
หลังจากเสร็จสิ้นการบวชดิฉันไดนําแนว
กรรมฐานมาปฏิบัติตอที่บานอยางตอเนื่องมากบางนอยบางตามความสามารถของ
สภาพกายและใจในขณะนั้น ดวยคิดวาเรายอมชวยเหลือตัวเราเองกอนไมวาจะทาง
ธรรมหรือทางโลก หลายครั้งรูสึกทอตอการปฏิบัติแตก็ไมเคยคิดที่จะหยุดปฏิบัติ ไม
วาจะเหนื่อยงานหรือทอแทกับปญหาขนาดไหนก็จะปฏิบัติกรรมฐานอยางตอเนื่องทุก
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วัน ทําใหดิฉันเริ่มมีสติมากขึ้นในการใชชีวิตประจําวัน มีทางออกในการแกไขปญหา
ใหกับตัวเองมากขึ้น เมื่อเกิดปญหาขึ้นจะรูจักเรียงลําดับปญหาที่สําคัญมากไปจนถึง
สําคัญนอยจาก นัน้ ก็จะนําเอาทุกปญหามาคิดหาทางออก ซึ่งบางปญหาจะมี
ทางออกใหเลือกมากกวา ๑ ทาง เมื่อไดทางออกแลวก็จะใจเย็นมากขนในการแกไข
โดยไมคาดหวังมากนัก นั่นคือหากแกไขไดก็ดีไป หากแกไขไมไดก็จะไมฟูมฟาย จะ
คอยๆหาทางออกไปเรื่อยๆจนกวาจะแกไขได
ทุกวันนี้ดิฉันไมละทิ้งการปฏิบัติกรรมฐานเลย ในชวงนี้จะเนนที่การปฏิบัตใิ น
ชีวิตประจําวันควบคูไปดวย นั่นคือการนําสติเขามาควบคุม กาย วาจา ใจ คือตามดู
ตามรูเพื่อใหจิตละเอียดมากขึ้น และเพื่อไมใหเกิดการสรางอกุศลกรรมขึ้นอีก รูสึกใจ
เย็นขึ้นอยางเห็นไดชัด ปลอยวางสุขและทุกขไดมากขึ้น รูจักบริจาคทานมากขึ้น มี
ความรักความเมตตาใหกับคนรอบขาง รูจักใหอภัยมากขึ้น และทําใหรูจักมีความ
เกรงใจทุกคนมากขึ้น
มีอยูชวงหนึ่งหลังจากปฏิบัติอยางตอเนื่อง ทําใหดิฉันไดคําตอบวาทําไมเราจึง
หมดเงินอยูตลอดทั้งที่ใชเงินอยางประหยัดและอยูอยางเพียงพอ หมดไปกับหนี้สิน
และภาระทีต่ ัวเรามิไดสรางขึ้นมาเลย จนนับครั้งไมถวน คําตอบที่ไดก็คือ สมัยที่ยัง
เรียนหนังสือมีผูชายที่อายุมากแลวคนหนึ่งมาติดพันฉัน แตดิฉันไมสนใจเลยแมแต
นอย จึงไปปรึษาเพื่อนๆชวยกันคิดแผนแกลงลุงคนนั้นใหหมดเงินจะไดหลาบจําไม
กลามายุงอีก โดยขอเงินไปเลี้ยงเพื่อนๆ ลุงบอกวาไมมเี งินเพราะเงินเดือนยังไมออก
มีแตเงินจากซองกฐิน แมใจก็รูสึกกลัวบาปอยูบาง เพื่อนของดิฉันรับซองกฐินไปแกะ
ดึงเงินออกมาจนหมดทุกซอง ดิฉันยังกําชับใหลุงคนนั้นเอาเงินเดือนของลุงใสคืนใน
ซองดวย ใจก็ยังคิดและกังวลอยูตลอดกลัวจะบาป แตเหตุการณนี้ผานพนมานาน
มากแลว จึงรูสึกแปลกใจวาทําไมเหตุการณนี้จึงไดยอนขึ้นมาปรากฏในความทรงจํา
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อีก ที่สําคัญมาปรากฏในขณะปฏิบัติกรรฐานดวยนี่สิ ทําใหอดคิดไมไดวา ความทุกข
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเงินและภาระที่แบกรับที่ผานมา นาจะมีสาเหตุสืบเนื่องมาจาก
ผลกรรมของเหตุการณดังกลาวนี้ดวยชีวิตของเพื่อน ๒ คนที่ฉีกซองและยุในวันนั้นก็
ย่ําแยไมแตกตางจากดิฉันเลย
เพื่อนคนหนึ่งถึงขนาดกิจการที่บานเกือบลมสลาย
บานถูกยึด แลวครอบครัวก็แตกแยก เหตุการณดังกลาวนี้ทําใหดิฉันกลัวบาปมากขึ้น
ทุกวันนี้ดิฉันบริจาคเงินมากขึ้นเพื่อชวยเหลือคน
และทําบุญใหกับวัดและ
สถานปฏิบตั ืธรรมตางๆ ไมวาใครชวนทําบุญอะไรหากมีปจจัยพอก็จะรีบทําเลยทันที
พรอมกับบอกตัวเองอยูเสมอวาจะนําเหตุการณครั้งนี้ไปสิอใหคนอื่น ๆ ไดทราบ
เพื่อใหเกิดความละอายและเกรงกลัวตอผลกรรม
ยังมีอืกเรื่องที่ทําใหดิฉันมุงมั้นมากขึ้นที่จะสรางแตคุณงามความดี เพื่อชดใช
บาปที่ไดสรางไว นั่นคือในงานเผาศพของยายที่ดิฉันรักมาก ดิฉันโกรธพระรูปหนึ่งที่
เคลื่อนศพคุณยายขึ้นเมรุโดยไมรอดิฉัน ดิรูสึกโกรธเสียใจที่สุด นั่งจองหนาพระรูปนั้น
แบบโกรธจัด นั่งจองอยูนานพอสมควร จนกระทั่งญาติคนหนึ่งไดเดินมาดึงตัวดิฉัน
ขึ้นไปที่เมรุเพื่อมองรูปภาพยายหนาโลง เมื่อเห็นภาพยายจึงไดสติจากเหตุการณนั้น
ทําใหดิฉันทราบคําตอบที่วา ทุกวันนี้ดิฉันไมไดทํารายใครเลย ไมวาจะตอหนาหรือลับ
หลังแตดิฉันตองประสบเคราะหกรรมดวยการถูกรังเกียจจากคนอื่นๆอยูตลอดเวลา
บางคนไมชอบหนาดิฉันเอามากๆทั้งที่ไมเคยพูดคุยกันเลยดวยซ้ํา ไมวาดิฉันจะทํา
อะไรก็จะถูกกลั่นแกลงอยูตลอดเวลาทั้งจากหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และคนใน
องคกร
สองเรื่องที่ยกตัวอยางมานี้
เปนกรรมที่ตองชดใชเพราะสรางไวอยางหนัก
ตองชดใชคืนดวยความเต็มใจ และถือเปนแบบฝกหัดใหกับตัวเอง ในการใชสติ
เอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ ไมคิดโทษโชคชะตาฟาดิน จะมองทุกเรื่องใหเปน
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แงบวกที่สําคัญไมลืมที่จะเรงสรางบุญใหมากขึ้น เพื่อเปนเสนใยที่แข็งแกรงนําพาชีวิต
ใหไดไปเกิดในรมพระพุทธศาสนาอีกครั้ง คิดเพียงเทานี้ก็มีกําลังใจที่จะมีชีวิตสราง
ความเพียรอยางถึงพรอมทั้งทางโลกและทางธรรม
อีกสิ่งหนึ่งที่ถือวาเปนกรรมดีนั่นคือ ความกตัญที่มีตอพอและแม สําหรับฉัน
ไมวาทานจะกิ่ปญหาเรื่องหนี้สินหรือเรื่องใดๆขึ้นมาก็ตาม ดิฉันก็จะหาทางชวยเหลือ
ทานอยางถึงที่สุด ผลบุญที่ดิฉันไดรับในทุกวันนี้ก็คือ ทุกๆปญหาที่เขามาดิฉันก็จะมี
ทางออกในการแกไขทั้งสิ้น บางครั้งอยูเฉยๆก็มีคนยื่นมือเขามาชวยเหลืออยูตลอด
ไมมีคําวาตกอับเลยสักครั้ง
ในปจจุบันก็ยังมีปญหาและความทุกขเขามาในชีวิตเรื่อยๆ แตทวาไมทุกขใจ
เหมือนเมื่อกอนแลว เพราะดิฉันรูจักปลอยวางเปน คิดหาทางแกไขเปน และมอง
ทุกอยางในแงบวกมากขึ้น
สงผลใหเรามีกําลังใจที่จะตอสูกับปญหาและอุปสรรค
นั้นๆ ไดอยางแข็งแรง
ความสุขใจที่เกิดขึ้น ความปลอยวางที่เกิดขึ้น และความเพียรที่เกิดขึ้นนี้เอง
ทําใหดิฉันมีความมุงมั่นที่จะสรางสมแตความดีตลอดไป
และหากมีโอกาสก็จะ
แนะนําและนําพาคนรอบขางไดสรางสมความดีอยางตอเนื่องมากขึ้น
กรรมฐานเปรียบเสมือนแสงเทียนที่จะนําสองเสนทางการดําเนินชีวิตของเรา
ใหกาวไปสูท ี่ดีที่งามทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะการปฏิบตั ิกรรมฐาน ก็คือการ
ฝกสรางสตินั่นเอง
คนที่มสี ติไมวาจะคิดจะพูดหรือจะทําสิ่งใดก็จะเปนไปดวย
ความถูกความควรไมเปนการเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ที่สําคัญบุญบารมีที่ไดจาก
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การปฏิบัตกิ รรมฐานนั้นมีคุณคาอนันตที่จะทําใหเราเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
มากขึ้น
ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวง
พอจรัญดวยเทอญ

จงไดเปนพลวบัจจัยนอมถวายแดพระคุณหลวง

.........................
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