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ฉันเคยถามคําถามนี้อยูกับตัวเองอยูเสมอ นับตั้งแตเริ่มเขาปฏิบัติธรรมที่วดั
อัมพวัน เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔o เวลาที่ยาวนานถึง ๗ วัน สําหรับคนที่ไมเคยทน
ปญหาใดๆเลย แถมมีแตความเจาอารมณเปนเจาเรือนนั้น บอกตรงๆวาเปนความ
ทรมานอยางเหลือเกิน ร่ําๆจะหิ้วกระเปากลับตั้งแตวันที่สองแลว ไหนจะแปลกที่และ
ตองนอนกับคนแปลกหนา ทําใหนอนไมหลับ ไหนจะตองนอนกับพื้นกระดารนที่
กระดาง ปราศจากฟูกนิ่มที่เคยนอน แลวยังตองรีบตื่นตี ๒ เพื่อเขาหองน้ํากอนคน
อื่น มิฉะนั้นจะไมทนั ทําวัตรตอนตี ๓ ครึ่งอีก ลวนแตทําใหเกิดความทอถอยทั้งสิ้น
หากไมคิดสักนิดวาตองเปนคนเสียสัจจะ ฉันก็คงเลิกลมความคิดที่จะอยูใหครบ ๗
วัน และคงไมมีวันนี้ วันที่ฉันโชคดีไดเปนลูกศิษยของหลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม ผูซึ่ง
เมตตาชวยตออายุฉันไดมีชีวิตยืนยาวเพื่อตอบแทนบุญคุณหลวงพอ
และรับใช
พระพุทธศาสนาจนทุกวันนี้
กอนจะพูดวาฉันไดอะไรจากกรรมฐาน คงตองเทาความถึงภูมิหลังกันสักนิด
ฉันเปนลูกทหาร เกิดและเติบโตในคายทหาร ถูกปลูกฝงในเรื่องระเบียบวินัยมาตั้งแต
เปนเด็ก อายุ ๑๖ ป เขาศึกษาในโรงเรียนผดุงครรภและอนามัยกองทัพบก (วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบกปจจุบัน) ซึ่งเปนโรงเรียนทางทหารอีก ยิ่งทําใหยึดมั่นในระเบียบ
วินัยมากขึ้น เมื่อเรียนจบในป ๒๕๑๔ ทํางานในหองผาตัดโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา ๑ ป จึงยายมาอยูที่คายภาณุรังษีราชบุรีเมื่อปลายป ๒๕๑๕ การทํางานมักจะ
อยูในตําแหนงที่ตองอาศัยการตัดสินใจอยูตลอดเวลา
ฉันจึงตองมีความมั่นใจสูง
มาก จากบุคลิกที่ถูกหลอหลอมมาใหมีความมั่นใจในตัวเองสูงขนาดนี้ เมื่อตองทํา
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หนาที่ผูอํานวยการถึง ๒ สมัย ก็ยิ่งทําใหความมั่นใจตัวเองสูงขึ้น จนเกือบเรียกวา
เผด็จการเลยทีเดียว
แมวาฉันจะเปนคนเจาระเบียบและเขมงวดมาก จนกลายเปนคนดุในสายตา
คนอื่น แตคนที่รูจักฉันลึกซึ้งจะรูวาแทจริงฉันเปนคนใจออน ขี้สงสาร ฉันอยากใหทุก
คนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตองานในหนาที่ มีระเบียบวินัย รูจักเห็นอกเห็นใจกัน โดยที่
ฉันไมตองมาจ้ําจี้จ้ําไช เมื่อไรที่ฉันตองตําหนิหรือลงโทษใครสักคน ฉันจะรูสึกไมสบาย
ใจมาก
วาระที่ตองใชหนี้กรรม เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมป ๒๕๓๑ มีการสงแพทยมา
เปนผูอํานวยการโรงพยาบาล โดยมารับหนาที่ตอจากฉัน ฉันเปนหัวหนาแผนกที่
อาวุโสสูงมาก เปนรองก็เพียงผูอํานวยการโรงพยาบาล แตฉนั ถูกตําหนิตอหนาที่
ประชุมทุกวัน และเรื่องที่ถูกตําหนิมิใชความบกพรองในเรื่องของงานเลย เปนเพียง
การพูดจากระทบกระแทก
อันมิใชวิสัยของผูบังคับบัญชาจะกระทําตอ
ผูใตบังคับบัญชา สุดทายฉันก็รูสึกขึ้นมาองวา เพราะสิ่งที่เรียกวา “กรรม” นั่นเองคือ
ตัวกําหนด ฉันเริ่มทอวาเมื่อไรจะหมดกรรมเสียที จนกระทั่งปลายป ๒๕๔๐ ที่ฉันได
นําคณะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน
ความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของฉัน
นับตั้งแต ยศ ตําแหนง หนาที่การงาน บุคคลในครอบครัว รวมถึงสภาวะจิตใจ และ
อารมณของฉัน
เรื่องของยศและตําแหนงการงาน ตัวฉันและสามีไดรบั ยศพระราชทานสูงขึ้นใน
ปลายป ๒๕๔๑ หลังจากที่ไมเคยมีการขยับเขยื้อนนับสิบป ฉันไดยายที่ทํางานไปยัง
หนวยใหมที่มีความสุขทั้งกายและใจ ไดทํางานที่ฉันรัก คือการเขียนบทความและเรื่อง
สั้นลงนิตยสารทหารชาง ไดทาํ โครงการใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด มีอิสระในการส
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ราสรรคงาน โดยไมตอ งกังวลวาจะถูกเขมน ไมมีการอิจฉาริษยา และฉันมีโอกาสได ๒
ขั้น
ในสวนของอารมณความรูสึกที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการฝกปฏิบัติ วันแรกที่ฉัน
ไดฝกนั่งสมาธิ แคเพียงยกขาขวาขึ้นวางทับขาซาย ฉันก็ปวดแทบขาดใจแลว เมื่อ
เวลาผานไปฉันเริ่มอดทนไดมากขึ้น ความเจ็บปวดทรมานยังคงอยู แตจิตใจที่ดิ้นรน
กระวนกระวายกลับนอยลง ความสงบและเบาสบายเริ่มเขาแทนที่ ยิ่งปฏิบัติ
ฉันมองเห็นกรรมที่เคยทําจากการ
ตอเนื่องกัน
ฉันเริ่มมองเห็นตัวเองมากขึ้น
เบียดเบียนสัตวอื่น แลวฉันตองมารับกรรมโดยถูกผูอื่นเบียดเบียนบาง ความรูสึก
เหลานี้เกิดขึ้นเอง ฉันเริ่มใชสติที่ฝกมาใหเกิดประโยชน พยายามหาเหตุผลในเรื่อง
ตางๆและพยายามไมหงุดหงิด อดทน และอภัยในความผิดพลาดของคนอื่นไดมากขึ้น
ผูที่รูเห็นเหตุการณเกิดทึ่งและศรัทธาตอการฝกกรรมฐานมาก เพราะเห็นความเปลี่ยน
แลงในทางที่ดีขึ้น
ดานสุขภาพนั้น ฉันไดรับผลกระทบที่เลวรายจากการสะสมความเครียดในการ
ทํางานมานานนับสิบปความคับของใจที่เกิดจากความบีบคั้นของผูบังคับบัญชาที่หา
เรื่องตําหนิรายวันและผูใตบังคับบัญชาที่ไรระเบียบวินัย ทําใหปวยเปนมะเร็งที่ไต จน
ตองตัดทิ้งไปขางหนึ่ง และถูกตัดเนื้อปอดสวนที่เปนมะเร็งออกอีกเล็กนอย โชคดีที่ฉัน
ไดฝกกรรมฐานจากวัดอัมพวันมาลวงหนา ๒ ป จึงทําใหฉัน “ปลง” ทําใจไดเร็วกวา
ปกติ นอกจากนั้นพลังจิตที่ปรารถนาใหฉันหายปายจากคนที่รัก เชน แม สามี ญาติพี่
นอง รวมถึงมิตรสหาย ครูบาอาจารย โดยเฉพาะพลังแหงความเมตตาจากหลวง
พอจรัญนั้น เปนสวนที่ทําใหฉันผานพนจากวิกฤตแหงสุขภาพมาได ฉันใชการเดิน
จงกรม การนั่งกรรมฐาน เปนเครื่องมือของจิตมาควบคุมกาย ใหตอสูกับความ
ออนเพลียจากการใชยาเคมีบําบัดตอสูกับอาการเจ็บปวดของกลามเนื้อที่เกิดจากการ
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ฉีดยากระตุนเม็ดเลือดขาว และทีส่ ําคัญตอสูกับความกลัวตาย ทีแ่ ฝงอยูในจิตใจของ
ฉันตลอดเวลา
ยามใดที่จิตตกและเกิดความกลัวขึ้นมา คําพูดที่หลวงพอปลอบฉันใหสวดมนต
แผเมตตา อุทิศสวนกุศลและนั่งกรรมฐานนั้น กองอยูในหู ฉันจะเกิดความแข็งแกรงขึ้น
ในจิตใจ จนเอาชนะความกลัวนัน้ ได ฉันไดพบสัจธรรมอยางหนึ่ง คือเมื่อใดที่เรากลัว
จนถึงที่สุดเราจะเลิกกลัวทันที การทํากรรมฐานก็เชนกัน หลวงพอบอกวาเมื่อใดก็
ตามที่เวทนามันถึงที่สุด เราสามารถผานหวงเวลานั้นมาได เราก็จะอยูเหนือเวทนา คือ
อดทน
เวลานี้สุขภาพฉันดีขึ้นมาก เรียกไดวาหายแลว แตตองไมประมาท ฉันตองดูแล
ภาวะรางกายและจิตใจใหสมดุล ตองไมเครียด ไมสะสมความโกรธขามวัน ที่จําเปน
ที่สุด คือตองมีชีวิตอยูกับปจจุบัน อยามัวคิดถึงอดีตที่ผานไปแลว และกังวลกับ
อนาคตเพราะยังมาไมถึง หลวงพอใชคําวา “อยาจับใหมั่นคั้นใหตาย” แนละมันเปน
เพียงแคเงา เราจะไขวขวามันไดอยางไร
สําหรับคนรอบขาง อันประกอบดวย แม นอง สามี และหลานๆ ก็ไดรับอนิสงส
จากการปฏิบัติของฉันโดยทั่วหนา ทุกคนจะวูวามนอยลง ใสใจที่จะสวดมนตไหวพระ
และทําบุญสุนทาน จากการที่เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของฉัน ทั้งสุขภาพ
และอารมณ ทําใหเขาเกิดความศรัทธาตอการปฏิบัติกรรมฐานและองคหลวงพอ ยิ่ง
ไดมีโอกาสกราบหลวงพอดวยตัวเองก็ยิ่งเชื่อมั่นในความดีงาม เชื่ออานิสงสของการ
สวดมนตไหวพระ นัง่ กรรมฐานมากขึ้น ที่เห็นชัดเจนคือแมที่อารมณดีขึ้น ปลอยวาง
ปญหาตางๆไดมาก และศรัทธาตอหลวงพอสูงสุด ทานจะอานหนังสือของหลวงพอ
และปฏิบัตติ ามทุกอยาง ฉันภูมใิ จมาก เพราะหลวงพอสอนวา การตอบแทนบุญคุณ
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ของพอแมที่ไดอานิสงสสูงสุด คือการชักจูงใหทานเขาหาธรรมะ อยางนอยฉันก็ได
ตอบแทนคุณของพอ-แมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากสงเสียเลี้ยงดูตามปกติ
เมื่อกอนฉันคิดวาอะไรดีและถูกตอง ฉันก็จะพูดและทําทันที เมื่อผานการ
ปฏิบัติมานานหลายป ฉันรูจักไตรตรองและรอชวงเวลาที่เหมาะสมกอนจึงจะพูดหรือ
ทํา และถาคําพูดนั้นฉันรูวาจะสงผลกระทบตอจิตใจทําใหผูอื่นเจ็บปวด ฉันจะไมพูด
เลย บอกตรงๆวาฉันกลัวบาป ลําพังพยายามละความชั่วสรางความดี ยังรับผลความ
เปนทุกขขนาดนี้ ถายังขืนสรางแตความชั่วจะมีอะไรหรือ
ทุกวันนี้ฉันไถโทษใหกับตัวเอง ดวยการทําบุญสรางความดีตอบแทนบุญคุณ
ของพอแม ครูบาอาจารย ทํางานหนักเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผนดินที่ไดอยูอาศัย
ใหงานทําจนมีกินมีใชไมอดอยาก และตอบแทนบุญคุณของพุทธศาสนาทีม่ ีคําสอน
ขององคพระศาสดา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทําใหใจฉันไมตองวาเหวเดียวดาย ฉัน
พยายามใชเวลาที่เหลืออยูใหคุมคาแมจุดหมายปลายทางจะมองไมเห็น ฉันก็เชื่อแน
วาไดกาวมาถูกทางแลว
ตลอดระยะเวลา ๖ ป ที่ผานมา ฉันไดรับความเมตตาจากหลวงพอมากมาย
จนเกินกวาจะบรรยายไดหมด และคงมิใชเพียงฉันคนเดียวที่ไดรับ ลูกศิษยทุกคนก็รูดี
วาตางก็ไดรับความเมตตาจากหลวงพอทั้งสิ้น ตางกันแตรูปแบบเทานั้น นั่นยอม
แลวแตกรรมของแตละคนที่มีรวมกับหลวงพอในตางชาติตางภพ ฉันเคยภูมิใจวาฉัน
เกง ฉันดี ที่ไดมีโอกาสทํางานใหหลวงพอ แมแตการที่ทาปรารภเรื่องงานที่ศูนยเวฬุวัน
ฉันก็ยังนึกวาหลวงพอไวใจใหมาชวยทํางาน แทที่จริงหลวงพอกรุณาชี่ทางใหฉันไดมา
ชดใชหนี้ “กรรม” ตางหาก ลําพังความรูที่ฉนั มี ไมเพียงพอที่จะเห็นกรรมของตัวเองได
ฉะนั้นที่ฉันเดินทางมาไกลถึงขอนแกนทุกวันนี้ ก็เพื่อจะไดรนระยะทางแหงการใชหนี้
กรรมใหเร็วขึ้น ไมเชนนั้นคงจะยาวนานไปอีกไมรูจะกี่ชาติภพ
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ความเกี่ยวของที่ฉันมีตอหลวงพอและกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ไดมารวมสุขรวม
ทุกขในภารกิจที่รับใชหลวงพอนั้น ก็เปนสวนหนึ่งของหนี้ “กรรม” ที่เคยทํารวมกันมา
เรามาพบกันเพื่อใชหนี้ หมดหนี้เราก็ตองจากกัน เหมือนที่หลวงพอเคยพูดเสมอวา
“เราพบกันเพื่อรอเวลาจาก”
พวกเราคงสังเกตเห็นวาชวง ๒ ปหลังนี้ หลวงพอมักจะไมพูดคุยสนุกเหมือน
อยางเคย ทั้งแววตาทาทางของทานดูออนลา หลายครั้งที่ฉันเห็นทานกวาดตามองลูก
ศิษยที่มากราบทานดวยแววตาครุนคิด ทานคงจะหวงและกังวลกับพวกเรามาก เรา
ลองยอนถามตัวเองกันดูซิวา ไดทําอะไรใหหลวงพอไดชื่นอกชื่นใจกันบาง เรายังมี
อิจฉาริษยากัน ทะเลาะกัน แลวนําเรื่องหนักใจมาใหหลวงพอหรือเปลา ถาเราทําให
ทานหนักใจ เราบาปเพียงไหน ลองคิดดูเถิด เรงรีบทําความดีถวายหลวงพอเสียแต
วันนี้กอนที่จะถึงวันที่ไมมีหลวงพอ
ฉันขอฝากถึงญาติธรรมทุกคน เรามักจะบอกวาเรารักหลวงพอ จึงมา
ปฏิบัติกรรมฐานถวายหลวงพอทุกปในวันเกิด ที่จริงแลวหลวงพอคงอยากใหเราเปน
คนดี มีความรักสามัคคีกัน และที่สําคัญที่สุดคืออยาอิจฉาริษยากันมากกวา นั่นเปน
สิ่งที่ตองเตือนตัวเองและกระทําทุกๆวัน จึงจะตอบแทนบุญคุณของหลวงพอไดดีกวา
สิ่งอื่นใด
อานิสงสใดที่เกิดจากความตั้งใจรับราชการแทนคุณแผนดิน และ
งานรับใชพระศาสนา ลูกขอถวายเปนเครื่องบูชาพระคุณของหลวงพอ จรัญ
ฐิตธัมโม เนื่องในวาระครบรอบวันเกิด ๗๖ ป ขอใหหลวงพอมีอายุยืนยาว อยู
เปนรมโพธิ์รมไทร ของเหลาศิษยตราบนานเทานาน

เราไดอะไรจากกรรมฐาน
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