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ดิฉันไดมีโอกาสมาเจริญพระกรรมฐาน ป ๒๕๔๑ เริ่มตนตั้งแตจะมาเดือนละ ๑
ครั้งเพื่อปฏิบัติพระกรรมฐาน ดิฉันมีกรรมในอดีตมาก เมื่อยังเปนเด็ก บานดิฉันอยู
เพชรบุรี เตี่ยและแมของดิฉันคาขายขาวสารและรําขาวที่ใหหมูเปดกิน บานดิฉันเลี้ยง
ไกไวกินไข ดิฉันเจริญพระกรรมฐาน ครั้งแรกก็รูสึกวาปวดไหลทั้งสองขาง เพราะตอง
เอามือมาไวขางหลังประมาณครึ่งชั่วโมง เวลาเดินจงกรมก็เริ่มปวด และจะปวดมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ จะกลับมาขางหนาก็ปวด แตเวลานั่งไมปวด ดิฉันไดเคยฟงหลวงพอพูดวา
ใหกําหนด จะหาย แตดิฉันก็พูดในใจวาหลวงพอเจาขา ลูกกําหนดแลวก็ยังไมหายเลย
นะ จนน้ําตาไหล นึกอยากจะเลิกแตก็ตองเดินจนครบเวลาที่ทานอาจารยกําหนดไว
ทรมานเหลือเกิน บางครั้งจะปวดมากและมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดิฉันมาปฏิบัติธรรมครั้งละ ๓ วันบาง ๕ วันบาง ๗ วันบางแลวแตเวลา พอดิฉัน
ไดฟงหลวงพอพูดบอย ๆ ใหลูก ๆ มีสติ และอดทนทําความเพียร ดิฉันก็ปฏิบัติตาม
ความปวดก็หายไปอยางไมนาเชื่อ ดิฉันจึงรูไดวาที่ดิฉันปวดเพราะอะไร ดิฉันชอบไป
เก็บไขไกที่ตัวยังไขอยู และไกบางตัวก็เชื่อง ดิฉันจะจับตัวและขัดปก ๒ ขางไว พอมา
เจริญกรรมฐานแลวสติจะบอกใหรูวาดิฉันทํากับไกไว ดิฉันไดเห็นแลววากรรมมีจริง ๆ
ไมคิดวาจะตามทัน
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และยังมีอีก ดิฉันมักจะตามเพื่อน ๆ ไปตกปลา โดยใชกุงตัวเล็ก ๆ เปนเหยื่อ
บานดิฉันติดคลอง ติดทะเล พอตกปลามาไดก็ดึงเบ็ดที่เกี่ยวปากออก แตดึงแรงไป
ปากของปลาที่ติดเบ็ดก็มีเลือดออก ดิฉันก็ไมไดสนใจปลาตัวนั้นเลย พอดิฉันมาเจริญ
พระกรรมฐานปากของดิฉันเกิดมีอาการพองและเปนสะเก็ดที่ปาก พอดึงออกมาก็มี
เลือดไหลเหมือนปลาตัวนั้น ดิฉันคิดในใจวาใชแลวที่ตกปลาตามเพื่อน ๆ
และที่หนาบาน ดิฉันก็เผามดแดงอีก ดิฉันชอบเผามด ถาเห็นมดแดงในบริเวณ
บานเดินเปนทางมาก ก็จะไปหากระดาษมาจุดไฟเผาทันที มีอยูวันหนึ่งขณะที่ดิฉัน
กําลังนั่งเจริญกรรมฐาน ดิฉันมีความรูสึกวามีมดมาไตตามใบหนาของดิฉัน และใกล
กับนัยนตาของดิฉัน และเริ่มกัดมาจนถึงลูกตาก็หยุด เพราะดิฉันนั่งกําหนดวา กัด
หนอ กัดหนอ อยางที่หลวงพอพูดวา ถามีอะไรมากระทบก็ใหกําหนดจะไดมีสติรู นี่
แหละกรรมของดิฉัน ดิฉันก็ขออโหสิกรรมวาดิฉันจําไมได
ดิฉันเปนคนโมโหงาย ไดใชของแข็งขวางปาไกโดนขาไก ดิฉันไดอุมไกตัวนั้นมา
ดูและเอาตะไครพันขาให แตไกตัวนั้นก็ลากขาหนี และยังจองมองดิฉันเหมือนอาฆาต
พอดิฉันมาเจริญพระกรรมฐานรูสึกปวดขาขางเดียวกับที่ดิฉันทํากับไกไวจริง ๆ หลวง
พอก็พูดอีกถาปวดก็กําหนดปวดขาหนอ ไมตองพลิกขา ดิฉันก็กําหนดในใจวาไมไหว
เจาคะ ลูกขอเปลี่ยนทานั่ง มันปวดมากเหมือนกระดูกจะแตก ปวดมากกวาที่ดิฉันปวด
ไหลทั้งสองขางเสียอีก
ดิฉันตองเจริญพระกรรมฐานอยูนานกวาจะขออโหสิกรรมได ตอมาป ๒๕๔๖
ดิฉันไดมี โอกาสขอหลวงพ อมาเจริ ญพระกรรมฐานที่ ศูนย ปฏิบัติธ รรมสวนเวฬุวัน
จังหวัดขอนแกน ๗ วันเปนครั้งแรก เจริญพระกรรมฐานมาได ๕ วันก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น
ก็คิดวาถามโอกาสจะมาอีก พอถึง ๒ วันหลังนี้เจออีกแลว
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ดิฉันเกลียดแมลงวันวาสกปรก บายวันหนึ่งขณะนั่งกรรมฐานกันหลายคน ใน
อาคารมีพัดลมโปรงสบาย ดิฉันรูสึกวามีแมลงวันจํานวนมากมาตอมที่หนา กัดหูบาง
จมูกบาง ริมฝปาก เหมือนจะพยายามบินเขาปาก เมื่อเขาปากไมไดเขาก็กัดรอบ ๆ
ปากของดิฉัน ดิฉันตองสูอยูนาน ไชตาบาง รองหึ่งหั่งดังมาก จนดิฉันขนหัวลุก ขนพอง
ในใจก็กําหนดไปขนลุกไป พอดีถึงเวลาแผเมตตา ดิฉันก็ขออโหสิกรรม จึงพนมาได
ดิฉันไมกลารบกวนถามพระ จึงกลับกรุงเทพฯ และดิฉันก็ยังมาวัดอีกทุกเดือน
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ ดิฉันก็ไปปฏิบัติธรรมอีก คิดวาเขาปฏิบัติสัก ๗ วัน
กอนแลวคอยชวยงานแมปใหม เพราะมากราบหลวงพอขอพร ดิฉันถูกหลวงพอสอบ
อารมณ ขาดสติ โทสะเกิดกับผูรวมทํางาน ดิฉันหนีจะไปขอนแกนกับเพื่อนที่เจอกันที่
วัดนี้ เขาไปกราบลาหลวงพอ หลวงพอก็มองดิฉัน มองอยู ๒-๓ ครั้ง เหมือนจะบอกวา
ใหอดทนหนอ หนักแนนหนอจะดี ในใจของดิฉันจะไปขอนแกน ปใหมที่ขอนแกน ขับ
รถไปกับเพื่อนผูหญิง ๒ คน โดยไมฟงอะไรเลย ดิฉันเลวมากเหมือนกับลูกหนีพอไป
เที่ยวโดยไมหวงใยพอเลย เพื่อนเปนคนขับรถ ดิฉันนั่ง ในขณะที่นั่งในใจของดิฉัน
คิดถึงสายตาของหลวงพอตลอด วาทานมองลูกดวยความหวงใย
ดิ ฉั น ไปเจออุ บั ติ เ หตุ ร ถชนกั บ รถป ค อั พ ที่ ขั บ มาด ว ยความเร็ ว ที่ ด า นขุ น ทด
นครราชสีมา รถปคอัพคันนั้นวิ่งสวนรถของดิฉันมา แลวเลี้ยวเขาซอยขวามือ แตแลว
รถปคอัพคันนั้นก็เบรกอยางเร็ว เขาวิ่งมาเร็วมากจากฝงตรงขาม ดิฉันเห็นรถปคอัพ
ลอยขามฝงมา เพื่อนดิฉันมือสั่น สวนดิฉันยังพอมีสติบาง รูวาถาไมไดหลวงพอเมตตา
ดิฉันคงตายในปใหม พ.ศ. ๒๕๔๖ แน คงไมไดอยูปฏิบัติธรรมจนถึงในขณะนี้
ดิฉันมาปฏิบัติธรรมประมาณ ๖ ปกวาแลว โดยจะมาเดือนละ ๑ ครั้ง ทําให
ดิฉันลดโทสะลงไดมาก มีปญญามากกวาเดิม สามารถมองคนออก รูทันกับสิ่งที่เกิด
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หลวงพอจะสอนไมใหประมาทกับชีวิต ดิฉันจําคําของหลวงพอคํานี้ตลอดมา และก็
เอาไปสอนลูก เพราะลูกเคยประมาทกับการงานที่ทํา ดิฉันก็กลุมในเสียใจกับสิ่งที่ลูก
ทํา แตก็ไดหลวงพอชวยไวไมใหทํารายตัวเอง
ลูกไดมาปฏิบัติกรรมฐาน ๒ ครั้ง เขาก็พยายามจะหาเวลามาปฏิบัติอีก ติดอยู
ที่ตอ งไปตา งจั ง หวั ด ทุ ก เดื อน เขาบอกกั บ ดิ ฉั น ว าการเจริ ญ กรรมฐานทํ า ให เ ขาได
ปญญาขึ้นมาเองหลายอยาง ครอบครัวของดิฉันดีขึ้นมาก ลูกชายไดเลื่อนตําแหนง
งานเปนผูจัดการบริษัทปุยซึ่งอยูตางจังหวัด ลูกสาวก็เลื่อนตําแหนงงานดีขึ้น สวนดิฉัน
ก็มีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้น ทั้งที่อายุก็ ๖๐ กวาปแลว ดิฉันเคยประสบอุบัติเหตุกับรถ ๑๐
ลอ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๓ และสลบไปประมาณ ๑๐ กวาชั่วโมง ที่หมูบานรัตนาธิเบศร
นนทบุรี คงเปนบุญเกาของดิฉันดวยจึงไดมาพบหลวงพอ ทําใหดิฉันเหมือนไดชีวิต
ใหม เวลาไปที่วัดก็จะเขามากราบหลวงพอ แลวพูดในใจวาขอใหหลวงพอมีสุขภาพ
แข็งแรง เพื่ออยูใหลูก ๆ ไดกราบและไดฟงคําสั่งสอนของหลวงพอเถิดเจาคะ
ถึงหลวงพอจะพูดนอยลง แตสายตาที่หลวงพอมองลูก ๆ ที่มากราบยังเต็มไป
ดวยความหวงใยและเมตตา หลวงพอจะลงสวดมนตทุกวันพระพรอมกับผูปฏิบัติ
ธรรม จะใหคําสอนดี ๆ หลายอยาง เชื่อวาผูฟงตองไดรับผลดีแน ถาเจริญกรรมฐาน
และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของหลวงพอ
ขอกราบแทบเทาของหลวงพอผูสอนสั่งใหลูกทั้งหลายกระทําแตความดี และ
ปฏิบัติพระกรรมฐานใหมีปญญา
ขอบุญกุศลในชาติที่แลวและชาตินี้ของดิฉัน ขอใหหลวงพอมีสุขภาพผองใส
งามนอกและงามใน และขอใหไดเขาสูพระนิพพานดวยเทอญ
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