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วิปสสนากรรมฐานแกกรรมไดอยางไร กรรมเกาตองใชหนี้
ทั้งนั้น แตเรื่องใหมนี่เราคงไมไดทํากันอีก คนที่สรางกรรมไวแลว เมื่อสํานึก
ไดรับผิดไดก็ตองยอมรับใชกรรม ไมมีอะไรที่จะแกได ตองใชทั้งนั้น ตองใช
กรรม ไมใชบุญบาปลางกันไดนะ เราทําบุญไปแลวลางบาปที่ทําไวคงไมได
เปนของกฎตายตัวเลย บุญไปตามบุญ บาปไปตามบาป น้ํากับน้ํามันเขากัน
ไมได ตองแกอยางไร วันนี้อาตมาจะเลาใหโยมฟงสักเรื่องหนึ่ง เรื่องของ
พระญวณ พระญวนมาแกกรรมที่นี่ โดยที่ไมรูจักอาตมาเลยนะ เขาคงมีบุฟ
เฟกตปุญญตา เมื่อชาติกอน คงจะมาแกกรรมกันที่นี่ เพราะวัดนี้เกาแกจริง ๆ
นะ
เมื่อประมาณ ๑๐ กวาปมาแลว ยุวพุทธิกสมาคมฯ จัดการฝกอบรมพัฒนาจิต
โดยใหชวนเชิญนักศึกษามาเขาคายกันที่วัดอัมพวัน คุณสมพร เทพสิทธา เปน
ประธาน อาจารยวิศาล อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม ปลดเกษียณแลวก็
มาชวยยุวพุทธ จัดงานอบรมพัฒนาจิต
ที่วัดอัมพวันนี้ ตอนนัน้ ยังไมมีหอประชุมเลยก็ใชผาใบขึงเอา ศาลาก็ยังไม
เรียบรอย หองน้ําหองสวมก็ยังมีนอยไมเหมือนปจจุบันนี้ ใหนักศึกษาอยูกลด ยุวพุทธ
ซื้อใหคนละอัน เดี๋ยวนี้ยงั ฝากไวที่นี่
นายบัวเฮียว เปนชาวญวณ เดิมทํางานรับจางฆาวัวฆาหมู อยูทาง
สกลนครอะไรนี่แหละจําไมคอยจะได ก็รับจางฆาวัว ฆาควายกอน เงินเดือนก็ไมพอ
เงินที่จะเลี้ยงชีพไมพอ ก็ไปอยูกับเถาแกคนจีน รับจางฆาหมูตอไป ฆาวันละ ๔ ตัว ๕
ตัว บอกวาทางภาคอีสาน ถามีงานก็ตองฆาวัวกอน เขาเลาใหอาตมาฟง
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หนึ่ง

เริ่มหมดกรรม
วันหนึ่งเขาจะถึงบุญกุศล จะหมดเวรหมดกรรมของเขา เขาก็เดินกลับไปที่พัก
ก็ไปเจอพระธุดงคองคหนึ่งปกกลดอยู เขาไมเคยมีศรัทธากับพระแตประการใด วัน
นั้นเห็นพระธุดงคก็นึกเลื่อมใสอยากจะไปไหว เมื่อไปถึงแลวก็ไปไหวกราบพระธุดงค
ตักน้ําถวายทาน พระธุดงคองคนั้นก็ถามวา คุณชื่ออะไร มีอาชีพการงานอะไร บัว
เฮียวเลาถวายทุกประการ พระทานคงสงสารวามีอาชีพฆาวัวฆาควายฆาหมู ทานก็
แสดงธรรมใหฟง ชี้ใหเห็นขอผิดขอถูก ชี้บุญชี้บาป บัวเฮียวก็ซึ้งในธรรมะ พระ
ทานก็แนะนําบอกวาไปหาอาชีพอยางอื่นเถิด เปนบาปเปนกรรมเหลือเกินนะ
ถาเชื่อก็ควรปฏิบัติตาม บัวเฮียวเลาวา นึกเลื่อมใสกับพระธุดงคองคนี้มาก ไมเคย
ไหวพระ ไมเคยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแตเดิมที อาตมาก็ไมไดถามวา ทาน
นับถือศาสนาอะไรมาแตเดิมที ก็กลับไปบานนอนไมหลับ คืนนั้นฆาหมูไมลง ตอง
แข็งใจฆาไปสักคืนหนึ่ง รุงเชาขอลาออกจากเถาแก ไปบวชเปนพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา
บวชแลว ก็ไปศึกษาเรื่องวิปสสนา เดินธุดงคไปตามสภาพ ๑๐ กวาป แลว
เจริญอานาปาณสติ พุทหายใจเขา โธหายใจออก ทํามาโดยมีสมาธิคราว ๆ ดิ่งเขาไป
โดยเอกัคตารมณ เวลานั่งแลวจะเห็นหมูเห็นแตวัวแตควายที่เคยฆา มันทําให
สํานักสมัญญาในจิตใจเศราหมองตลอดเวลา ไมสามารถจะแกไดเลย แลวทาน
ก็เดินธุดงคไปเรื่อย ภาคอีสานไปกระทั่งเชียงใหม ถาเชียงดาวทานก็ไป ก็ไปเจอ
อาจารยองคโนน องคนี้รอ ยแปดพันประการ
นิมิตเกิด
ในที่สุดมาปกกลดอยูภาคอีสาน จะเปนสกลนครหรือหนองคายหรือจังหวัดใด
ก็ไมทราบ ก็เดินธุดงคมาเรื่อย ๆ วันหนึ่งทานเกิดนั่งสมาธิเกิดนิมิตขึ้นมา จิตสบายก็
เกิดนิมิตวา “นี่คุณจะแกกรรมเอาไหม ที่คุณทําบาปทํากรรมเอาไวนี้คุณยังแก
กรรมไมไดเลย” “ทําไมจะแกกรรมได” ถามตามนิมิต ๆ ก็เปดฉากขึ้นมาวา “วันที่
๑๖ เขาจะเปดอบรมนักศึกษากันที่วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบรุ ี”
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แลวฉากที่สอง ก็เปดออกมา “รูปรางวัดเปนอยางนี้ ใหเดินทางมาโดยดวน
แลวพระคุณเจาจะแกกรรมได”
จากการเจริญวิปสสนากรรมฐานดังที่กลาวแลว
แลวรูปรางสมภารเปนอยางนี้ ๆๆ วาอยางนี้ มันก็เปนเรื่องอัศจรรยดลบันดาลอีก
ประการหนึ่ง เลยทานก็มาหวนระลึกนึกถึง เอ! วัดอัมพวันอยูที่ไหน สิงหบุรีไมเคย
ผาน ก็เดินธุดงคไมเคยเดินผานทางภาคกลางนี้เลย ไปแตภาคอีสานภาคใตและ
ภาคเหนือ และสวนใหญนี้เราก็คํานวณไดวา พระกรรมฐานที่เชี่ยวชาญจริง ๆ มี ๒
ภาค ภาคเหนือและภาคอีสาน ภาคกลางนี่ภาคหัวหมอ พระหัวหมอไมใชพระ
วิปสสนา นีอ่ าตมานึกเอาเอง
รุงเชาทานก็ไปบิณฑบาต ฉันเสร็จแลวก็มุงตรงมาวัดอัมพวัน ถามเขาเรื่อยมา
จากนครราชสีมามาสระบุรี เดินเรื่อยมาไมขึ้นรถ มืดที่ไหนก็ปกกลดนอนที่นั่น เชา
ตอมาเรือ่ ย ๆ ก็นับได ๓ วันมาถึงที่วัดอัมพวันนี้ มาถึงก็มานมัสการอาตมา เลา
เหตุการณใหฟงยังไมไดเลาละเอียด บอกเพียงผมมีนิมิตมาถึงวัดนี้ วาจะมีการอบรม
นักศึกษามาวันมะรืนนี้ พระบัวเฮียวมาถึงนี่กอนกําหนดที่นักศึกษาจะเขาวัดนี้ ๓ วัน
ทานปกกลดตรงที่มีศาลพระภูมิ เดิมที่ตรงนี้เปนตนสัตบรรณสูง ๒๐ วา อีกตนเปนตน
พิกุล ที่เทวดาเคยมาสอนแมชีสวดมนต ตนเล็กนี้อายุตั้งรวมพันป หลวงสมานวนกิจ
อดีตอธิบดีกรมปาไมทานบอก มีตนสัตบรรณตนสูงมาก แลวมีมะมวงอยู ๔ แถว
ในพิธีเปดการอบรมนักศึกษาไดนิมนตพระเถรานุเถระผูใหญมา มี อธิบดีสม
พร เทพสิทธา แลวยังมีนายอภัย จันทวิมล สมัยกอนเปนอะไรไมทราบ ก็เชิญมาใน
พิธีนี้เหมือนกัน
พระบัวเฮียวมาถึงก็เลาใหอาตมาฟงวา ทานนิมิตวาจะมาแกกรรมที่นี่
แตยังไมเลารายละเอียดวาทานเคยทําบาปอะไรนะ เพียงแตวาจะมาแกกรรม จะแก
อยางไรก็ไมทราบ ทานก็ขอรับกรรมฐาน อาตมาก็ใหแนวสติปฏฐาน ๔ บอกวา
พุทโธก็ดี แตใชสติแทรกเขาไป บอกใหทานตั้งสติปฏฐาน ๔ ทานก็เขาใจ ก็เริ่ม
ปฏิบัติเลยที่กุฏิหลังเล็ก แลวใหทานอยูบนกุฏิ
กรรมแสดง
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พอนั่งปฏิบตั ิไดคืนนั้นผาน คืนที่ ๒ มาแลวเริ่มแสดงอภินิหาร สติดีเขา แลว
กําหนดเวทนาเขา ตอนที่ทานเดินธุดงคนั้น ทานเลาใหอาตมาฟงไมเคยกําหนด
เวทนา ปวดเมื่อยก็ทนเอาเฉย ๆ พุทหายใจเขา โธหายใจออก ทานวาอยางนี้แลวก็ดิ่ง
ไป แตไมมีสติทานวา สติไมมี ใชสติปฏฐาน ๔ ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณเพิ่มขึ้น แต
ก็นั่งตรงกลด เดินจงกรมขวายางหนอ ซายยางหนอ ทานก็ใชสติกําหนด
คืนที่ ๒ แสดงอภินิหารแลว คือรองเปนหมู เปนวัว เปนควายหมดเลย
รองมาชนเสากุฏิแลวชนเสาตนสัตบรรณหัวรางขางแตกเลือดไหลออกมา ไหล
ใหญเลย แลวทีนี้ก็มัดเปนหมู นอนงอเปนหมู แลวรองอี๊ด ๆ รองอยางหมูเลย
แลวเลือดไหล เห็นกันหลายองค พอดีนักศึกษาเขามา แลวก็มายืนดูเปนกลุมเปน
กอนหมด พวกอาจารยสมเดชดวย ตอนนัน้ ยังเปนนักศึกษา ปกศ. อยูที่ยืนดูก็ทอใจ
บอกโอพระปฏิบัติเปนอยางนี้ละก็ไมเอาแลว เราเสียภาพพจนเสียแลว อาตมาก็
ยังไมทันรู เขาก็เลยตามหมอมาตรวจ หมอบอกวาหัวใจก็ดี ความดันก็ปกติไมมี
โรค หมอบอกวาไมเปนอะไร
นักศึกษาก็ตกลงกันวา นั่งวิปสสนาเปนอยางนี้ นากลัวบอกไมเอาแลวจะกลับ
บาน พอดีอาจารยวิศาลก็มาหามไววา ยังกลับไมไดก็ตองประชุมชี้แจงใหเขาใจ นี่เปน
การเสียภาพพจนไปเหมือนกัน
กําหนดสติแก
คืนตอมานักศึกษามาเขาประชุมแลวรับกรรมฐานก็ไปนั่งปฏิบัติ พระองคนี้มา
แสดงอีก วิ่งมาตรงนี้อีกละที่ตนสัตบรรณวิ่งชนเลย เอาศีรษะชนเปง ๆๆ ถอย
หลับไปถอยหลังมา จีวรสบงขาดหมด แลวก็รองเปนวัวเปนควายเลือดไหล
เปนกอง ๆ เลย เลือดไหลออกมาเปนกระโถนเลย คอเปนแผล เลือดก็ออกมา
ทางตาบาง ทางหูบาง เลือดออกทางปากบาง อาเจียนออกมาบาง แลวถาย
อุจจาระเปนเลือด ตลอด ๓ คืน ๓ วันไมไดนอน อาตมาไปก็ไปดูทานแลวก็
บอกวา บัวเฮียวตั้งสติกําหนดเวทนา ปวดหนอ ๆ กําหนดไป กําหนดใหญเลย
พอไดสติ กําหนดไป ๆ วันที่ ๓ ที่ ๔ ก็ลุกนั่งไดแลว ลุกนั่งไดก็เจริญสมาธิสติปฏ
ฐาน ๔ เขาพลสมาบัตไิ ดทันที
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พอเขาพลสมาบัติ ออกมาแลวก็เลาถวายอาตมาถึง ๓ ชั่วโมง บอกพระเดช
พระคุณหลวงพอครับ ผมจะเลาเหตุการณของผมถวาย ผมเปนญวนครับ ไมใชเปน
คนไทย ก็เลาเหตุการณตั้งแตตนจนอวสาน ตามที่อาตมาไดเลาผานไปแลว เลาวาได
ไปฆาวัวฆาควาย นี่เปนกรรมตองใช พอไดสติขึ้นมานะ กําหนดเวทนา เพราะฉะนั้น
โยมอยาไดทิ้งเวทนานะ บางคนไปฆาผักฆาปลามา ปวดแขงปวดขา
มีนักศึกษาเคยมาที่นี่ เวลาปฏิบัติบอกปวดจะตายแลวเจาขา บานอยูรสู ึกจะ
เปนอุดรธานี เขามาเรียนวิทยาลัยครูที่อยุธยา เดี๋ยวนี้สําเร็จไปแลว เลยบอกให
กําหนดเวทนา กําหนดหนักเขา ๆ เคยไปหักขาเขียดขากบตอนเปน ๆ เอามาทํา
อยางนั้น ๆ เขาเลาละเอียด พอรูเรือ่ งวาตัวทํากรรมมาแลวกําหนดและแผเมตตาแลว
หายทันที ๆ และจะไมปวดแขงปวดขาอีก
แลวก็ยอนมาเลาถึงพระบัวเฮียว พอทานไดสติดีบอกวาผมเองนี่ปฏิบัตมิ า ๑๐
ป แกกรรมมิไดเลย ก็นั่งนิ่งไปเฉย ๆ และไมรูเวทนาในเวทนา ทานก็บอกวาผมทราบ
แลวครับวาเวทนาในเวทนา เราไปฆาสัตวตัดชีวติ เราจะตองทรมานอยางนี้แหละหนอ
พอไดสมาธิพลสมาบัติแผลไมมีที่คอนี่ แลวเลือดหายไป และศีรษะที่เปนแผลก็
หายไปทันที มันเปนเรื่องแปลกอยูเหมือนกัน เลยในที่สุดก็เขาพลสมาบัตไิ ด
วันสุดทายพวกนักศึกษาเห็นวาออแกกรรมได เลยทานสามารถจะบรรยายได
อยางสวยงาม ตั้งแตตนจนอวสาน ทําใหนักศึกษาตองตื่นเตนในเรื่องการปฏิบัติธรรม
นี่อยางพระบัวเฮียวก็มาทําเปนตัวอยางใหนักศึกษาไดทราบวา วิปสสนาแกกรรมได
โดยวิธีรับใชกรรม โดยที่เอาหัวไปชนโนนชนนี่
อันนี้ขอเจริญพรวา เวทนาสําคัญมากนะ จับใหไดกําหนดใหได บางครั้งมัน
เปนกรรมวิธใี นตัวเองที่เราไปทําเขาไว กําหนดไวใหหายโดยสติสัมปชัญญะ โดย
สติปฏฐาน ๔ และการกําหนดอยางนี้ พระบัวเฮียเวลากลับไปถึงบานรือ้ ที่ ชวนญาติ
โยมไปสรางวัด ญาติโยมนุงขาวปฏิบัติวิปสสนา เจริญสติปฏ ฐาน ๔ ทานก็เลยเลิกใช
พุทโธ ใชเวทนากําหนดเปนการใหญ เปนการแกกรรมของเวทนาทุกขเวทนาที่เราทํา
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ไวที่ทรมานเหลือเกินคือเวทนา จึงจะรูกฎแหงกรรม จากคําวา เวทนา ตัวนี้ ถาคน
ไหนไมทนตอเวทนากําหนดไมได จะมีกฎแหงกรรมที่เราทําเขาไว อยาไปหนี
เวทนา หนีไมได
ในเมื่อเปนเชนนี้แลว พระบัวเฮียวก็พาญาติโยมาม ๒-๓ คันรถบัส อาตมาก็รับ
เลี้ยงพักที่วัดนี้ ๑ คืน ก็พาโยมมาดูวาแกกรรมไดที่ไหน ก็มาที่ตนสัตบรรณใหญาติ
โยมดู มาชี้ที่พระบัวเฮียวมาปกกลดตรงนั้น แลวก็หายกลับไปหายเงียบไปอยูสัก ๑ ป
ญาติโยมชุดนั้นมาที่นี่ บอกอยากจะกราบเรียนถามหลวงพอวาพระบัวเฮียวของฉัน
นั้น ทานสรางวัดเสร็จแลว สอนเรียบรอยดีมีตวั แทนแลว ทานหายไปเลย โดยธุดงค
ไปก็ไมทราบจนบัดนี้ อาตมาก็พยายามสืบทราบหาไป ก็รูวา ทานอยูที่ไหน ก็อยูจําวัด
แลว พระบัวเฮียวที่เปนญวน เดี๋ยวนี้ไปอยูภาคเหนือ อาตมาก็ยังไมไดไปพบทาน แต
รูในญาณวาทานไปอยูภาคเหนือ แตไปเปลี่ยนชื่อ ไมชอื่ บัวเฮียว แตชื่อจริงของพระ
ญวนนั้นชื่อบัวเฮียวชัด
อยาลืม อยาทิ้งเวทนา โยมตองสู ถึงจะรูกัน อยางทหารมาอบรมที่นี่ ไว
หนวดหนอยเปนสิบเอก นั่งไปนั่งมาบอกกําหนดเวทนา จะลุกไปลุกมาทําไม พอ
บังคับเขา นัง่ เวทนาไดก็กําหนดได แสดงออกแลว พร่ํา ๆๆ เดินรอบวัดเลย เสียอก
เสียใจ อาตมากําลังบรรยายไปเรียก หลวงพออธิบายที ๆ จับไดเลยไมฆาเขาหลาย
ศพ มันมาปรากฏในเวทนาทันที เวทนานี่ตัวสําคัญนะ จะบอกวิธีปฏิบัติใหแลวหนัก
เขานึกได วาเมาเขาไปพอก็มาหาม ทะเลาะกับเมีย เตะตกทอลงใตถุนไป เลาให
อาตมาฟง อาตมาบอกไมวาง เดี๋ยว ๆ ไปนอนกอน รูจากเวทนา ตัวกรรมที่รจู าก
เวทนาคือตัวทุกขถึงรูวา ตัวเองทําอะไรไว บอกเคยรูไหมเคยจําไดไหม เคยนึกไดไหม
ไปฆาเขานี่ ตอนหนุม ๆ นะ รุน เปนจานะ ตอนนี้อายุมากแลว บอกผมลืมไปแลว
หลวงพอ แลวตกทอตกใตถุนไป นีก่ ็ลืมไปแลวนะ ผมเมาผมไมรู จําไมได แตมาได
เวทนาที่นี่ กําหนดเวทนาไดปบก็ยังนึกเหตุการณไดขึ้นโดยอัตโนมัติของตนเอง
วาเคยไปฆาเขามา อยางนี้อาตมาติดตอตามไปวาเรียบรอยแลว เดี๋ยวนี้ดปี กติ
ไมเปนไรเลยนะ
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อีกคนหนึ่งผาไปอยูในกอไผ เห็นไหมพอรูตวั ทุกขขึ้นมา เห็นกรรมของตัวที่
ทานทํามาดันออกเดินไปเลย เดินไปอยูในกอไผนะ อนุศาสนาจารยก็กลุมอกกลุมใจ
หลวงพอเขาไมตกน้ําตายไปแลวหรือนี่ คนนี้นะ อาตมาบอกวา เฉย ๆ กินขาว
ซะกอน เดีย๋ วไปตาม จะเจออยูในกอไผ ตองผาจากกอไผออกมา เห็นไหม ผาไป
อยูในกอไผที่อยูเหนือสุดเขตบานที่พระไปบิณฑบาต เดินไปกลางคืนนะ เวลาเขา
ไมรูเขาไปอยางไรออกลําบาก ผาเขาไปในกอไผ นี่เวรกรรมตองไปใชนะ เคย
เอาเขาเขาไปในกอไผ มันก็ตองไปเขาซี
นี่คนลืมนึกกฎแหงกรรมไมได เขาไปประสบทุกขมีเวทนาวิปสสนาสติปฏฐาน
รูกรรมตอนเวทนา นั่งสบายไมรูหรอกวาทํากรรมอะไรไว ขอฝากเทคนิควิธีปฏิบตั ิไว
ดวย ถาทนตอเวทนาไมไดเลย เลิก ๆ โยมจะรูกรรมแลใชกรรมไมได ตองตอบปฏิเสธ
กันเรื่อยไป นายจาคนนี้บอกหลวงพอ ผมรูแลวผมเสียใจมาก แลวก็เอาหัวไปชนกับ
ลูกกรงนี่บาง เสียใจมาก ตี ๔ พังประตูไปเลย คอกกรรมฐานพังเลย นี่เปนภาพกฎ
แหงกรรมตองระวัง เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ บางอยางมันทอมันถอย อยามวนเสื่อ
หนี
เพราะฉะนั้น พวกญาติโยมในระดับวิทยากรที่จะไปสอนเขา ตองควบคุมดูแล
ไวกอนนะ ถาคนไหนมีกรรมมากตองควบคุมใหมาก เดี๋ยวมันแสดงฤทธิ์อยางนี้ ถา
คนไมเคยสรางกรรมมาไมเปนไร ๆ เลยนะ ถาคนไหนสรางกรรมไวในอดีตชาติหรือ
ในปจจุบันนีต้ องควบคุมใหดี หนีไดงาย ฟุงซานไดงาย บาบอคอแตกไปกอนบางก็ไป
ชนโนนชนนี่ โดดโนนโดดนี่ อะไรไปอยางนี้นะ นีก่ รรมชัดตองใชเขากอน เพราะฉะนัน้
ญาติโยมก็ดีในฐานะเปนวิทยากร ตองควบคุมไวเลยนะ ถาเห็นวาคนนี้มีกรรมอะไรมา
ควบคุมดูแลไวกอนนะ นีม่ ีวิธีแกหลายอยาง

ประสบการณจากการอบรมพัฒนาจิตใจ
อร เพ็ชรเอี่ยม
๑๒ พ.ค. ๓๒

เมื่อวันที่ ๑-๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดมีการเปดคายอบรมพัฒนาจิตใจขึ้นที่
วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี โดยยุวพุทธิกสมาคม ซึ่งคุณสมพร เทพสิทธา
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เปนประธานจัดการ มีนกั ศึกษาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศเขารับการ อบรมในครั้งนี้
ประมาณรอยคนเศษ รวมทั้งดิฉันและเพื่อนอีก ๕ คน ซึ่งกําลังศึกษาอยูที่วิทยาลัยครู
ธนบุรี
ในวันแรกที่มาถึงวัดทุกคนดูสนุกรื่นเริงเหมือนเด็กวัยรุนทั่วไป สงเสียงดังไม
เกรงใจใคร แตก็ไมมีผูใดในวัดดุวาพวกเราใหเจ็บใจ
หลวงพอพระครูภาวนาวิสุทธิ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) เปนผูใหการอบรม
เพียงผูเดียว คอยสั่งสอนวากลาวตักเตือนดวยวาจาที่ไพเราะ จนเรียกเสียงเฮฮาจาก
พวกเราไดเปนระยะ ๆ
ทานมีเมตตามาก ยอมเสียสละเวลาและกําลังกายของทานตลอด ๗ วัน ๗ คืน
ไมไดหลับนอน เพือ่ ถายทอดวิชาทีไ่ มเคยมีสอนในสถานศึกษาใหพวกเรา อีกทั้งเลี้ยง
อาหารตลอด ๓ มื้อทุกวันมิใหอดอยาก ผูที่ติดในรสอาหารก็รับประทานเสียมากมาย
พอถึงเวลาปฏิบัติสมาธิจงึ หลับไปตาม ๆ กัน
หลวงพอเปนผูสอนเองตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทาย โดยเริ่มดวยการรับศีลใน
โบสถ ทานสาธิตทานั่งและทาเดินใหดู แลวพาออกไปเดินรอบโบสถ โดยทานเดินนํา
นักศึกษาเดินตาม สักครูก็กลับเขาไปนั่งสมาธิในโบสถ แลวแยกยายกันกลับไปนอน
ทําสมาธิตอที่ที่พักของตัวเอง
ผูชายนอนตามกลดที่ปกไว สวนผูห ญิงพักอยูก ับแมชี ดิฉันพักอยูกบั เพื่อน
รวม ๔ คนในหองแคบ ๆ ซึ่งแมชีเสียสละให
เพื่อน ๆ คุยกันเสียงดังรบกวนแมชมี าก หลายคนไมยอมทําตามทําสอนที่วา
กินนอย นอนนอย พูดนอย และทําความเพียรมาก ทั้ง ๆ ที่ทกุ คนสมัครใจมากันเอง
สวนดิฉันทําตามอยางเครงครัด ดวยเหตุผลคือ ความที่ไมเคยมีศรัทธา
ในพระสงฆมากอน แตเมื่อมาพบหลวงพอ ไดรับฟงคําสอนเปนภาษาไทย (มิใช
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ประเภทเทศนเปนบาลีสวดเรี่ยไรเงิน แตไมเคยสอน) แมวาจะพอมีศรัทธาขึ้นมา
บาง แตก็ยังไมเชื่อวา สิ่งที่ทานสอนนั้นจะเปนไปได
ตัวอยางเชน ใหเดินชา ๆ เหมือนคนไข แลวไปนั่งเฉย ๆ ไมขยั
บเลย แมขาชาก็ใหกําหนดวา ชาหนอ ๆๆ ในใจ กําหนดไปเรื่อย ๆ แลวจะคลายไป
เอง ดิฉันไมเชื่อจึงลองทําตามดู อาการชาหายไปจริง ๆ ศรัทธาเริ่มมากขึ้น
แตที่ถูกใจดิฉันมาก มิใชนิมิตตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิ ดิฉนั มีความ
ประสงคจะเรียนใหจบไว ๆ จะไดรบี ทํางาน แตปญหาของดิฉันคือ นอนตื่นสาย ไม
สามารถบังคับตัวเองได หลวงพอบอกวาทําสมาธิแลวนอนกําหนด อยากตื่นเวลาใด
ตื่นไดโดยไมตองใชนาฬิกาปลุก
ดิฉันลองทําปรากฏวา ในจํานวนเพื่อนสี่คนที่นอนดวยกัน ไมมีใครตื่นกอน
ดิฉันเลย ตลอด ๗ วันไมเคยตื่นสาย นอนหลับสบาย ไมฝน รายเหมือนนอนอยูบาน
แมจะนอนนอย ก็ไมงวงไมเพลีย ดิฉันสํารวมตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ อยางเครงครัด
ไมพูด ไมคยุ จะพูดเมือ่ จําเปนจริง ๆ
วันหนึ่งมีเหตุการณวุนวายเกิดขึน้ ดิฉันจําไมไดวาวันใด ไดยินวาพระไม
สบาย เลือดไหลมาก ก็สํารวมทางหู ไมตกใจ ไมกลัว จนค่ําวันหนึ่งนักศึกษาไดถูก
จัดใหนั่งในเตนท (มีรูปถายอยูในโบสถ) บริเวณมีตนไมมาก เวลานั้นมืดแลว มอง
อะไรไมชัดเจนนัก
หลวงพอนั่งบนยกพื้นทีส่ รางขึ้นชั่วคราว มีพระอีกรูปหนึ่งผิวคล้ํานั่งอยูดวย
หนาเหมือนคนจีน หลวงพอแนะนําวา พระรูปนั้น คือ บัวเฮียว เปนคนญวน เพิ่ง
มาขออยูกับทาน แลวพระบัวเฮียวก็เริ่มเลาเรื่องของตัวเอง เลาไมยอมหยุด
เกี่ยวกับการทําบาปกรรมของทาน รับจางเขาฆาวัวควายและหมู
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ดิฉันจําคําพูดของทานไมไดมากนัก เพราะไมสนใจวาจะนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตไดอยางไร จําไดแตทาทางของทานดูเหนื่อยหอบ และหลวงพอก็มีสีหนาเครง
ขรึมไมพูดใหพวกเราไดเฮฮาเหมือนวันกอน ๆ
ทานบอกใหพระบัวเฮียวหยุดพูด ใหพอแคนั้น แตพระทานอยากพูด พยายาม
จะพูดตอ หลวงพอจึงถือไมโครโฟนไวเสียเอง สักครูหนึ่งพระบัวเฮียวจึงสงบลง
วันตอมาการอบรมคายพัฒนาจิตใจก็สิ้นสุดลง ดวยการอภิปรายของบุคคลใน
ศาสนาตาง ๆ เชน คุณหญิงแสงดาว สยามวาลา ฯลฯ และการแสดงความคิดเห็นของ
ตัวแทนนักศึกษาแตละวิทยาลัย
ทุกคนพอใจที่ไดมีโอกาสเขารับการอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งดิฉัน เราตางไดรับ
ประโยชนมากมาย ซึ่งเปนประสบการณที่จะตองจําไปจนตาย สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเรื่อง
ไมจริง
ดิฉันเชื่อครึ่ง ไมเชื่อครึ่ง วา มีวัดและพระเชนนี้อยูในประเทศไทย และเมื่อ
กลับไปบานเลาใหใครฟง เขาก็ไมสนใจ ดิฉันนําวิธีปฏิบตั ินี้ไปฝกที่บา น หลายคน
คัดคานวาไมควรทําเสียเวลานอน เสียเวลาทํางานบาน การปฏิบัติจึงสิ้นสุดลง
ดวยความสงสัยไมแนใจในขอปฏิบัตทิ ี่หลวงพอใหไป หลังจากนั้น ๘-๙ ป
ดิฉันกลับมาที่วัดนี้อีก ทุกอยางเปลี่ยนแปลงไป บริเวณทีเ่ คยนั่งอบรม สรางเปน
หอประชุมใหญ ที่พักและหองน้ํา หองสวมมีเพิม่ ขึ้นมากมาย
ดิฉันจึงเริ่มมาปฏิบัติอีก แตนาเสียดายไมไดผลเลย ตองเริ่มตนใหม ตองใช
ความพยายามมากกวาเดิมกวาจะไดผล
ผลที่ไดนั้นมากมายถาปฏิบัติจริง ดิฉันไมกลายืนยัน เพราะเพิ่งปฏิบัติไดรับผล
เปนที่นาพอใจในวันนี้ (๑๒ พ.ค. ๓๒) แลวรูสึกตื่นเตนมากที่ตองเขียนเรื่องที่ตัวเอง
ไมเคยศรัทธาเชื่อถือมากอน แตดว ยความซึ้งในคุณครูบาอาจารย ผูปฏิบัติศาสนา
พระญวนแกกรรม

สิบ

ดวยความเหนื่อยยาก จึงยอมสละแมชีวติ เพื่อพิสูจนวา สติปฏฐาน ๔ เปนหนทาง
เดียวที่จะดับทุกขเราได

น.ส. อร เพชรเอี่ยม
ที่บาน ๘๕๗/๑๙ ตรอกอาเหนียว
อ.ตากสิน แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กทม. ๑๐๖๐๐

พระญวนแกกรรม

สิบเอ็ด

