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ดิฉันจบการศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
บริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อายุ ๓๕ ป มีพี่นอง ๓ คน

สาขา

ดิฉันไดเขาปฏิบัติธรรมเปนครั้งแรกในชีวิตที่วัดอัมพวัน เปนเวลา ๓ วัน เพราะ
เพื่อนสนิทจากจังหวัดชัยภูมิเปนผูชักชวนเมื่อป ๒๕๔๕ และบอกวาทุกอยางจัดใหฟรี
ดิฉันชอบมาก ในวันสุดทายเปนวันลาศีล ดิฉันไดฟงเทศนจากหลวงพอจรัญดวย แต
ดิฉันไมเขาใจในสิ่งที่ทานสอนเรื่องกฎแหงกรรมเทาใดนัก และคิดในใจวาอะไรมันจะ
เกิดก็ตองเกิด แตมีคําเทศนที่ติดหูดิฉันมาจนถึงทุกวันนี้คือ หลวงพอไดสอนใหทุกคน
สวดมนตทกุ วัน “สวดมนตหนอยไดไหม วันละ ๕ นาทีก็พอ” ดิฉันรูสึกเหนื่อยและอึด
อัดมาก แตเวลาจะกลับบานรูสกึ ดีมาก ๆ และอยากมาปฏิบัตธิ รรม ๗ วันอีกดวย
กลับมาบานดิฉันไดสวดมนตพาหุงและทํากรรมฐานอยูได ๒-๓ วันแรก ก็เลิกไป
เพราะคิดวาไมมีเวลาและนาเบื่อ จะสวดมนตทีไรเปนตองงวงทุกที ทําใหดิฉันหางเหิน
ไปเลย
อีก ๒ ปตอมา ดิฉันมีความเครียดเรื่องงานและเรื่องชูสาว ไมสบายใจและ
อยากสวดมนตกอนนอน จึงหยิบหนังสือสวดมนตพาหุงของวัดอัมพวันมาสวดกอน
นอนทุกวันไดประมาณ ๑ เดือน จึงมาปฏิบัติธรรมที่วัดอีก ดิฉันไดกลับมาเริ่มเรียน
กรรมฐานใหมอีกครั้ง ดิฉันไดซื้อหนังสือกฎแหงกรรม เลม ๑๘ ไปอาน ดิฉันวางแทบ
ไมลงเลย หนังสือเลมนี้ทําใหดิฉนั มีความตัง้ ใจในการปฏิญาณตัวที่จะสวดมนตพาหุง
ไหวพระปฏิบัติกรรมฐานทุกวัน และไปวัดเดือนละครั้งเปนเวลา ๑ ป หลังจากนั้นใน
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การไปวัดแตละครั้งของดิฉัน มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองทีละเล็กละนอย (ทางที่ดี)
จนดิฉันสังเกตได เชนการสวดพาหุง ดิฉันสวดทุกวัน ๆ ละ ๑๐๘ จบ การเพิ่มปฏิบัติ
ธรรมเปนเชา-เย็น เดิน-นั่ง ๔๕ นาที – ๑ ชั่วโมง วันพระไมทานอาการเย็นหลังบาย
โมง หรือกินเจ ดิฉันชอบอานหนังสือกฎแหงกรรมของหลวงพอจรัญมาก ซื้อเก็บไว
อานหลายเลม พรอมทั้งซื้อเทป ซีดี ไปเปดใหแมและนองฟง และดิฉันไดกราบขอ
อโหสิกรรมดวยดอกไมธูปเทียนแพกับคุณแมดวย ดิฉันไดเลาเรื่องของวัดอัมพวันและ
ประวัติหลวงพอจรัญใหญาติพี่นองฟง พรอมทั้งไดแจกหนังสือสวดมนตและพยายาม
ชักชวนใหสวดมนตพาหุงและมาปฏิบัติธรรม แตแมของขาพเจาบอกวางมงาย ดิฉัน
รูสึกเสียใจมาก แตก็ไมเปนไร คิดวาสักวันหนึ่งแมกับนองคงไปปฏิบัตธิ รรมเอง
ดิฉันไดไปปฏิบัติธรรมเปนเวลา ๗-๙ วันในวันปใหมและวันสงกรานตในป ๔๘
ตามที่อธิษฐานไว ในทั้งสองชวงดังกลาวมีผูคนมากัน ๑,๗๐๐ กวา แตดิฉนั ก็ไมรูสึก
อึดอัดหรือลําบากแตอยางใดเลย ในชวงสงกรานตดิฉันตั้งใจที่จะเดินจงกรมและนั่งให
ได ๑ ชั่วโมงครึ่งทุกรอบ ดิฉันทําทุกรอบมากที่สุดแค ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาทีก็ลืมตาแลว
ในวันสุดทายกอนกลับบานดิฉันตั้งใจจะทําใหได ในชวงเชาแมชีพันธทิพยไดบอกให
คนที่ทําได ๑ ชั่วโมงครึ่ง ไปที่อาคารคามวาสี ดิฉันเดินตามเพื่อน ๆ ไปทันที แตในใจ
คิดวาหักดิบตองตายแน ๆ ดิฉันไหวพระรอบทิศและแมใหญ ไดตั้งสัจจะอธิษฐานจิต
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาคารคามวาสีวา จะไมลืมตาและเปลี่ยนทาจนกวาจะหมดเวลา
เพราะเปนวันสุดทายจะกลับบานแลวยังทําไมไดเลย
๔๕ นาทีสุดทาย ปวดตั้งแตโคนขาและหัวเขาไดเริ่มขึ้นจากคอย ๆ ชาและ
หายไป และทวีความเจ็บปวดมากที่สุดใน ๑๕ นาทีสุดทาย ดิฉันรูสึกวาตัวงอมาก
หนาผากเกือบติดกับพื้น ไมมีแขนขา การกําหนดสับสน ตีกันไปหมด ปวดหนอ เจ็บ
หนอ และจะตายอยูแลวหนอ ตายหนอ เหงื่อที่ผุดบนใบหนาไดไหลยอยมารวมกันที่
คางและหยดมาที่ฝามือแตละหยด รอน อยากจะถอดเสือออก ดิฉันรูในตอนนั้นเองวา
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คนที่ใกลจะตายเปนอยางไร ดิฉันปวดหัวเขามาก เหมือนมันถูกจับบิดหมุนเปน
วงกลมใหขาดเปนทอน เหมือนกับดิฉันพยายามเด็ดขาจักจั่น จิ้งหรีดทิ้ง แลวเอามัน
ไปแชน้ําเพื่อทอดกินเปนรอยตัว ดิฉันไดขออโหสิกรรมสัตวเหลานั้นและทุกคนทุกสิ่ง
ทุกอยางที่ดิฉันไดลวงเกินไป ขออยาไดจองเวรจองกรรมกันตอไปเลย ขอใหผานพน
เวลาแหงความทรมานนี้ไปดวยเถิด พรอมทั้งนึกถึงหลวงพอจรัญดวย เพราะคิดวา
ตัวเองเปนลมไปแลว อยูดี ๆ ดิฉันก็ไดยินเสียงของผูหญิงทานหนึ่งพูดขึ้นเต็มแกวหูวา
รูหนอ... รูหนอ... ไดประมาณ ๓-๔ ครั้ง ดิฉันปฏิบตั ิตามทันทีโดยไมรับรูถึงความ
เจ็บปวดใด ๆ ทั้งสิ้น น้ําเสียงของผูหญิงทานนั้นเปนน้ําเสียงที่ใสกังวาน มีจังหวะการ
พูดที่ชัดจนเต็มแกวหู ดิฉันกําหนดรูหนอ...ยาว ๆ เหมือนกับเสียงนั้นบอกตอไป ไมมี
อาการของความเจ็บปวดแตอยางใด จนไดยินเสียงกริ่งหมดเวลาดังขึ้นถึงกับโลงไป
หมด ดีใจมาก ดิฉันคิดถึงแมมากที่สุดและภูมิใจมากทีต่ นเองทําได ตอนอุทิศสวนกุศล
ใหมารดาบิดา น้ําตาดิฉันไดไหลเปนทางยาวอยางไมรูตัว รูตอนนั้นเลยวาพอแมรักเรา
มากที่สุด
รวมทั้งประมวลความคิดนึกถึงหลวงพอจรัญตั้งแตมาวัดครั้งแรกจนถึง
ขณะนี้ดวยวา ทานทําไดอยางไร ทานไมใชพระสงฆธรรมดาเลย ดิฉันน้ําตาไหล ซึ้งใจ
ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้อยางเปนที่สุด แตในใจก็คิดตลอดวาเสียงของผูหญิงทานนั้น
เปนเสียงของใคร
เพราะในชวงกอนหมดเวลาจะไมมีเจาหนาที่ทานใดมาบอกให
กําหนดเสียงดัง ๆ กองหูเชนนี้แนนอน
การปฏิบัตธิ รรมในครั้งนี้ไดเปลี่ยนแปลงความคิด มุมมอง จิตใจ และพฤติกรรม
ของดิฉันในหลายดาน โดยเฉพาะความซาบซึ้งใจที่มีตอพุทธศาสนาอยางบรรยายไม
ถูก เมื่อเทียบกับกอนปฏิบัติธรรม ดิฉันภูมใิ จมากที่เกิดมาไดพบพุทธศาสนา ไดพบ
หลวงพอจรัญ และไดมาปฏิบัติธรรมกับทาน ดิฉันเปนคนเขาใจคนไดงายขึ้น ไมเคียด
แคนเก็บความโกรธไวในใจเหมือนเมื่อกอน อยากจะทําบุญมากขึ้น นึกถึงผูมีพระคุณ
มากขึ้น เห็นคนที่เดือดรอนทางทีวี ดิฉันก็พยายามสงหนังสือสวดมนตของหลวง
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พอจรัญไปใหตามที่อยูในหนาจอ พรอมทั้งเขียนคําอธิบายใหดว ย ไปวัดไหนหรือ
สถานที่แหงใด ดิฉันจะสวดมนตพาหุงใหที่แหงนั้น
ชวงเดือนสิงหาคมป ๔๘ ดิฉันเปนภูมิแพ และไมสบายขณะมาปฏิบัติธรรมวัน
แม น้ํามูกดิฉันไหลไมหยุดขณะสวดมนต เดินจงกรม นั่งสมาธิ จนไมตองใชกระดาษ
ชําระเพราะกลัวเปนไซนัส เปนที่นาสงสัยวาน้ํามูกไดไหลเปอนเสื้อผาตลอดระหวาง
สวดมนตและทํากรรมฐานทั้งที่บานและที่วดั แตเวลาปกติจะไมมี ดิฉันคิดไดในตอน
นั้นเองวา เมื่อตอนเด็กดิฉันจะชอบลอน้ําโพรงจิ้งหรีดใหออกมา เพื่อจับตัวเปน ๆ ไป
เลนตามประสาเด็ก มันคงสําลักน้ํา และราดน้ําฆามดแดง ดิฉันขออโหสิกรรมกับมัน
ทุกครั้งเปนเวลา ๖ เดือน น้ํามูกคอย ๆ หายไป และขณะนี้สุขภาพแข็งแรงดี ไมเปน
ภูมิแพแลว ไมตองกินยาแกแพเลย
ปใหมป ๔๙ ดิฉันไดมาปฏิบัติธรรม ๙ วัน ดิฉันเดิน-นั่ง ๑ ชั่วโมงครึ่งทุกวัน ใน
วันที่ ๒ ถึงวันที่ ๕ ดิฉันจะปวดหนึบที่ขาตลอดกอนแผเมตตา ดิฉนั สงสัยมากเพราะไม
เคยเปนมากอน ในวันที่ ๕ ชวยตีสาม ดิฉันปวดปกมดลูกมากเหมือนกับถูกมันบีบ แต
เขาหองน้ําก็หาย ชวงบายดิฉันปวดขามากขึ้นและไดกําหนดปวดจนหมดเวลา ดิฉัน
ขออโหสิกรรมแผเมตตาใหแมลงทับหลายสิบตัวที่ดิฉันเคยรีดไขมันออกมาเลนเมื่อ
ตอนเด็ก ๆ และเด็ดปกมันมาติดกะติ๊บขาวเหนียว
ตอนเปลี่ยนทานั่งเพื่ออุทิศสวนกุศล
ดิฉันรูสึกปสสาวะราดเหมือนมี
ประจําเดือน แตไมไดคิดอะไร เมื่อเดินกลับที่พักมีพี่คนหนึ่งเขามาทักดิฉันวากระโปรง
เปอนสี คลายน้ํามันเหลืองเปนวงสีน้ําตาลที่ขอบ สีเหลืองนวลตรงกลาง ไมมีกลิ่น
ดิฉันไดนํากระโปรงไปซักดวยสบูรอยเปอนหายไป แตเมื่อนําไปตากแหงกระโปรงดิฉัน
มีรอยดําเปนคราบเห็นชัดมาก
พอกลับบานดิฉันเอาไปใหรานซักรีดซักทําความ
สะอาด ใชไฮเตอรเยอะมาก แตกลับยิ่งเปนสีดําไปเลย ดิฉันงงมาก ไมทราบวาเปน
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เพราะเหตุใด ดิฉันคิดวามันคงเปนกอนซีสตหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยูที่ปกมดลูก ได
ออกมาในระหวางที่แผเมตตา รอยเปอนจะคลายกับของเหลวที่ดิฉันรีดไขแมลงทับ
ออกมา ตั้งแตนั้นมาดิฉันไมมีอาการปวดปกมดลูกกอนมีประจําเดือนเลย
ในการฟงเทศนของหลวงพอในวันที่ตรงกับวันพระ ดิฉันจะตั้งใจฟงมาก ผิดกับ
ครั้งแรกที่มาวัด ในคําเทศนของทานไดตอบคําถามทีด่ ิฉันสงสัยในการปฏิบตั ิธรรมไว
ดวย เชน การหยุดหนอและกลับหนอ ดิฉนั จําไมไดในขณะนั้น ดิฉันก็ถามหลวงพอ
ออกไปในใจวา ทําอยางไรคะ แลวดิฉันก็ไดคําตอบจากการฟงเทศนของทาน รวมถึง
การขออโหสิกรรมกอนแผเมตตา และออกชื่อคนคนนั้นออกไปดวย ดิฉันรูสึกไดถึง
ความสบายใจที่ไดออกชื่อคนที่ดิฉันเกลียดออกไปใหมีความสุขเจริญรุงเรือง ทําใจอยู
นาน มันยากจริง ๆ ที่จะพูดอยางนี้ วันนั้นตรงกับวันพระกอนปใหม ๔๙ ดิฉันนั่งอยู
แถวที่ ๓ ดิฉันสังเกตเห็นหลวงพอเหลือบมองมาที่ดิฉัน และไดพูดถึงการแผเมตตาที่
หนาผาก ตาที่สาม ใหลูกหลานเรียนเกง (ดิฉันทําผิดเพราะแผที่ลิ้นปมาตลอด ๑ ป)
การกําหนดใหทันปจจุบันทั้งในเวลาปฏิบัติและนอกเวลานั้นเปนอยางไร ดิฉันจะเก็บ
รักษาของดีนี้ไวชั่วชีวิต
สุดทายนี้ ดิฉันขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพอจรัญ ที่ไดให
กรรมฐานแกดิฉัน ดิฉันไดไหวพระเชา-เย็น และทํากรรมฐานอธิษฐานจิต ขอพรให
หลวงพอมีอายุยืน มีสุขภาพแข็งแรง เปนรมโพธิ์รมไทรของชาวไทยตราบนานเทานาน
และขอใหพระภูมิเจาที่เทวดา องคอินทร สัมภเวสี เปรต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ณ วัด
อัมพวัน และศูนยเวฬุวันขอนแกน รวมทั้งเจาหนาที่วัดอัมพวันทุกทาน มีความสุข
ความเจริญ มีความรุงเรืองสถาพรเทอญ...

๓ วัน ที่มีคาที่สุดในชีวิต
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