ประสบการณการปฏิบัติธรรม
โสภา ปทมดิลก
R5005

ดิฉันเกิดที่จังหวัดนราธิวาส อําเภอสุไหงโกลก เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๔๖๘ ขึ้น ๑๕ ค่าํ
เกิดได ๓ เดือนก็มาอยูก รุงเทพฯ ที่อําเภอคลองสาน ขางวัดทองนพคุณ เปนบานของคุณปู
คุณยา จําไดวาตอนเด็ก ๆ จะตามคุณยาไปวัดเปนประจํา และคุณยาจะทอดกฐินทุกป ไป
ทางเรือ แถวอยุธยา อางทอง สิงหบรุ ี
ตอนอายุ ๗-๘ ขวบ ฝนเห็นเทวดา ทานยืนอยูบนตนไทร ตนไทรนั้นใหญมาก ขึ้นอยู
หนาบานริมครอง เทวดาบอกวามีอะไรใหบอกจะชวย ไมไดพูดออกเสียงแตเราเขาใจ เทวดา
ทานนุงผายกลายทองสดใส แตไมใสเสื้อ มีแตสงั วาลและทับทรวง สวมชฎาดวย ไมไดเลาให
ใครฟง ไมรวู าเทวดามีจริงหรือไม พอกลางวันก็ลงไปวายน้ําเลน เอามือสอดไปทีค่ อกระตุก
สรอยตกน้ําไป น้ําก็ลึกมาก คลองก็กวางประมาณ ๕-๖ เมตร เมือ่ กลับมานั่งที่ทาน้ําใตโคน
ตนไทร ไมกลาขึ้นบานกลัวจะโดนตี แตเหมือนมีอะไรดลใจใหวายไปกลางน้ํา น้ําตรงนั้นลึก
มาก ยืนไมถึง และดําลงไปกําดินขึ้นมากําหนึ่งมีใบสนเต็มกํามือ และมีสรอยขึ้นมาพรอมกับ
พระที่หอยดวย จึงจําไดติดตาจนเดี๋ยวนี้
พอป พ.ศ. ๒๔๘๖ ไดทาํ การสมรสกับคุณดิเรก ปทมดิลก เมื่ออายุ ๑๘ ป มีบุตร ๔
คน และยายมาอยูอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยูดี ๆ ตาก็มองอะไรไมเห็นเลย ยิ่งขางซาย
มืดสนิท ดิฉันตอนนั้นกลุมใจและคิดมากแอบรองไหทุกวัน จนคืนหนึง่ มีคนมาเขาฝนวาไม
ตองไปรักษา ๖ เดือนก็หายเอง ตาขางขวาก็พอมองเห็นบางจึงตองใสแวนชวย เพราะใชตา
ขางเดียวมาตลอด พอป พ.ศ. ๒๕๑๒ คุณดิเรกก็ยายไปอยูจังหวัดสุรินทร เปนนายอําเภอที่
อําเภอจอมพระ อยู ๓ ป ก็ยายมาเปนนายอําเภอเมืองสิงหบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
พอมาอยูสิงหบุรีก็รูสึกไมสบายใจ กายก็ไมสบายดวยเปนโรคนิ่ว กินยาไทยและฝรั่งก็
ไมหาย จิตใจรอนรนบอกไมถูก ทั้งเปนหวงอะไรไปหมด ลูกสาวคนโตเปนพยาบาล อยูบาน
สมุทรปราการคนเดียว ลูกชายกําลังเรียน ลูกสาวคนเล็กเรียนอยูปหนึ่ง บานพักก็เย็นดีแตไม
อยากจะอยู พอดีรจู ักกับพรรคพวกที่ตลาดสิงหบุรี มี เจเตียง ปริปุณนะ รานพูนทรัพยสิน
เปนหัวหนาจัดรถ ก็มีคณ
ุ ปาสุม พี่ยุพิน ประมาณ ๒๐ คน จะมาทีว่ ัดอัมพวัน อําเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงหบุรี ทุกวันพระ ตั้งแตบาย ๒ โมงจะกลับเที่ยงคืน ทําอยูได ๑ เดือน รูสึกจิต
สงบและอยากใหถึงวันพระไว ๆ พระครูภาวนาวิสุทธิท์ านไดเมตตาสอนพวกดิฉันดวยตัว
ทานเอง
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สําหรับตัวดิฉัน นับวาพระครูภาวนาวิสุทธิ์ทานมีพระคุณอยางใหญหลวง และเปนบุญ
กุศลของดิฉันอยางมาก เพราะทานเมตตาตลอดจนถึงครอบครัวของดิฉันดวย เมื่อตอนอยู
สิงหบุรีจะขยันปฏิบัติมาก แมเวลานอนรูสึกตัวเมื่อไร ตี ๑ ตี ๒ จะลุกขึ้นลางหนาปฏิบัติ
ทันที และไดผลมาก แมแตโรคนิ่วที่เปนอยูก็หายได และเมื่อนั่งปฏิบัติจะมีเสียงดัง
เหมือนเสียงปนและมีลูกไฟวิ่งเขาไปในดวงตาขางซาย นั่งแลวเห็นถึง ๒ ครั้ง จึงรูวา
กรรมอันนี้เองที่ทําใหตามองไมเห็นมา ๓๐ กวาป ไมนาเชื่อเลยวาจะตามกันขนาดนี้
เพราะในชาตินี้ไมเคยทําไวเลย แตเดี๋ยวนี้หายเปนปกติ ไมตองใชแวนแลว
หลวงพอทานจะถามวากอนปฏิบตั กิ ับตอนนี้รูสกึ เปนอยางไร ดิฉันมาคิดดู กอนปฏิบัติ
เหมือนเรือทีไ่ มมีหางเสือ ปลอยตามกระแสคลื่นลม เสียดายเวลาที่ผานไป แตพอปฏิบัติแลว
เรารูตัวและมีสติอยูตลอดเวลา แมแตความฝนก็ยังเปนนิมิตบอกลวงหนาและยอนไป
ในอดีตได เชนเมื่อดิฉนั สงสัยตัวเอง วาตอนมาเกิดมาอยางไร เพราะบานที่เกิดก็ไมเคยเห็น
เลย จึงนิมิตเห็นเปนรถรางเล็กไมมีหลังคา มีคนนั่งอยูเต็ม รถวิ่งเร็วมาก วิ่งอยูในปาที่มีตนไม
ใหญ ๆ ทั้งนั้น พอไปเห็นบานเปนเวลากลางคืนเดือนหงาย รถก็เหวี่ยงแวบเขาไปเลย เปน
บานสถานีรถไฟตามในปา เพราะคุณพอทํางานที่สถานีรถไฟ
บางครั้งดิฉันมีเรื่องที่ทกุ ขมาก ก็จะกราบพระพุทธเจาและระลึกถึงหลวงพอ และ
ปรารภกับทานวา ชาตินไี้ มเคยสรางทุกขใหใคร ทําไมมีทุกขอยางนี้แลวก็เขาปฏิบัติธรรม จึง
นิมิตเห็นวากรรมนั้นตอเนื่องมาแตอดีตชาติ เมื่อชาติที่แลวเคยเกิดมาเปนผูหญิง และมาสราง
พระพุทธรูป หนาตักกวางประมาณ ๓๐ นิ้ว มาถวายไวที่วัดอยุธยา แตดิฉันไมทราบวาวัด
ไหน กราบเรียนหลวงพอตามที่เห็นใหทานทราบ และอีกชาติเห็นตัวเองเปนผูชายที่กําลังเมา
เหลา และทะเลาะกับเมียที่มีลูกเล็ก ๆ อีก ๒ คน เห็นแลวนาสงสาร แตชาตินี้ดิฉนั มีกุศลใน
เรื่องนี้ ดิฉันกลัวคนกินเหลา แตสามีและลูกชายก็ไมกินโดยไมไดบังคับหรือขอรองกันเลย
และลูกเขย ๒ คนก็ไมเคยกินเหลาใหเห็นสักที
พอป ๒๕๑๗ ทางการก็ยายคุณดิเรกไปเปนนายอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ตัว
ดิฉันเองไมอยากไป เสียดายที่ตองไกลครูบาอาจารยและพรรคพวกทีม่ าวัดดวยกัน ดิฉันรูสึก
สนิทสนมและรักกันเหมือนญาติพี่นอ ง ทานที่เปนผูใหญก็เมตตาเด็ก เด็กก็ใหความเคารพ
ผูใหญ เมื่อมาอยูที่จังหวัดระยองแลว พอมีโอกาสก็กลับเขาไปปฏิบัติในหองกรรมฐานที่วัด
อัมพวัน จังหวัดสิงหบุรีทุกครั้ง ๗ วันบาง ๑๕ วันบาง บางครั้งก็เดือนครึง่ ตอนนั้นยังมีคนไม
มากเหมือนเดี๋ยวนี้ หองกรรมฐานมี ๙-๑๐ หอง ขางหลังเปนปา ตนไมใหญ ๆ ทั้งนั้น
โดยมากจะมาเขาอยูคนเดียว ไฟฟาจะมีแตเฉพาะในหอง เปดจะสวางมาก เวลาไปถวายสอบ
อารมณ หลวงพอทานจะถามวาขาดอะไรบาง ไฟสวางไหม ดิฉันกราบเรียนวา ไมไดเปดไฟ
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เพราะนกจะตื่นรองกันเจีย๊ วจาวไปหมด พอมืดเปดไฟดูไมมีนกรองสักตัว ปรากฏวาไปอยูที่
กุฏิหลวงพอหมด ทานคงเรียกไป
ตามปกติเปนคนที่ไมเชือ่ อะไรงาย ๆ เมื่อมาอยูใ นหองกรรมฐาน เวลาเย็น เวลา ๑๘๑๙ นาฬิกา จะไดกลิ่นหอม ๆ มาก และไมเคยไดกลิ่นที่ไหนมากอน จะมีเสียงมโหรี มีฆองให
จังหวะนาน ๆ ครั้ง ไดยินถึง ๓ วัน ดิฉันจะคอยสังเกตวาเสียงและกลิ่นมาจากไหน จะวาใคร
มาเปดวิทยุก็ไมมี ตั้งแตคราวนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้ ๒๐ ปแลวไมเคยไดกลิ่นและเสียงนั้นอีกเลย
อยูวัดก็มีอะไรแปลก ๆ ใหเห็นหลายอยาง เมื่อปฏิบัติอยูในหองกรรมฐาน ไดยินคนสวด
มนตดังมาก สงสัยวาใครมาสวด อยากจะเห็น จึงปรากฏใหเห็นมานั่งเสียติดเลย เปน
ผูหญิงอายุราว ๘๐ กวา กราบเรียนหนาตาใหหลวงพอทราบ ทานวาแมชีกอนทอง เปน
เทพไปแลว ดิฉันไมเคยเห็นแกมากอน
อยูมาตอนหลังหลวงพอทานสรางหองกรรมฐานขึ้นมาเรื่อย ๆ จนเต็มไปหมด มีอยู
แถวริมรัว้ ติดกับโรงเรียน เดี๋ยวนี้เปนหนาวัด มีอยูหองเปนของเจเตียง แกจะปดเอาไว แตถา
ดิฉันมาปฏิบัติ แกจะเปดใหและขอใหอยูหองแก พอดิฉันเขาไปอยูเรียบรอย แกก็เลาใหฟงมี
คนเขาทรงวาหองนี้แรง ปลูกสรางทับประตูเมืองโบราณ มีทหารอยูเต็มไปหมด ไดยินแลวชัก
ใจไมดี แตพูดกับเจเตียงวา ไมมีอะไรหรอก เรามาสรางความดีคงไมเปนไร แตใจชักจะเสียว
ๆ เพราะตอนนั้นมาเขาอยูคนเดียวไมมีใครอยูเลย แตพอเขาปฏิบัตกิ ็เห็นทั้งเด็กทั้งผูใหญ
แตงตัวเรียบรอยตรงที่อยูก็สะอาด อยางเชนบานพักขาราชการที่อําเภอเมืองสิงหบุรี มีแตไม
เกา ๆ ทั้งนั้น ตอนทีย่ ังไมไดเขามาปฏิบัติก็ไมรู คงจะเดินชนกันบาง พอมาเขาปฏิบัติแลว
เห็นมานั่งกันตั้ง ๘-๙ คน เขามาโมทนากันทั้งนั้น แตก็ดีอยางเจอแตวญ
ิ ญาณใจดีทั้งนั้น
พอป ๒๕๒๑ คุณดิเรกมาเปนนายอําเภอเมืองระยอง และในปเดียวกันนั้นก็ยายไป
เปนนายอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี อยูได ๗-๘ เดือน คุณดิเรกก็ปวยเขาโรงพยาบาล และ
เปนเวลาใกลเคียงที่หลวงพอประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต ทานไดเมตตาไปเยี่ยมถึงจังหวัด
จันทบุรี ทั้งที่คอทานยังใสเฝอกอยู ดิฉันเห็นแลวตื้นตันใจ และสํานึกเปนพระคุณเปนอยางยิ่ง
ในจังหวัดจันทบุรีเวลานั้น จะมีพวกเขมรเขามาทางจังหวัดตราด จะเผาบานเรือนราษฎรตาม
เขตชายแดน และอยูบริเวณเขาสอยดาวเปนทางลัด ขาราชการที่อําเภอและดิฉันไมอยากให
ทานกลับทางนั้น แตทานเห็นวาใกลดีจะไดถึงไว ๆ จึงถูกเขมรกักรถไว แลวก็อนุญาตใหไป
พรอมกับถวายของทานมาอีกในเดือนเมษายน คุณดิเรกก็ถึงแกกรรม หลวงพอทานก็จัดรถ
พาพรรคพวกที่สิงหบุรีมางานพระราชทานเพลิงศพคุณดิเรกดวย นับวาเปนพระคุณอยางสูง
ในปจจุบันนี้ ดิฉันก็ปฏิบัติอยูเสมอ และก็มีเรื่องที่จะเลาอีก ดิฉันมีญาติผูใหญที่สนิท
อยูคนหนึ่ง มีศักดิ์เปนอา และทานปฏิบัติธรรมอยูที่วัดมหาธาตุ และเสียชีวิตไป แตดิฉันไปไม
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ทันรดน้ําบรรจุศพ แตไปฟงพระสวดจนกระทั่งเผา แลวในราว ๆ ๖-๗ วัน ทานก็มาเขาฝน
บอก หนูชว ยไปหยิบผามาใหอาเปลี่ยนที เขาเอาผาขาดใหอานุงมา ตอนนั้นดิฉันอยูที่บาน
สมุทรปราการ แตบานคุณอาอยูบางไผ อําเภอภาษีเจริญ พอบอกดิฉันก็ไปที่บานทานเลย
ไปในฝน ขึ้นไปบางบนในหองนอนเปดตูเสื้อผาไมมีอะไรเลย มีแตตูเปลา ๆ และเดินลงไปใน
หองน้ําชั้นลาง เห็นแตผาโสรงตากอยู ๒ ตัวยังเปยกอยู พอ ๒-๓ วัน นองของคุณอาก็มาหา
ดิฉัน ทานเปนอาเหมือนกัน ถามวาเขาวาเอาผาอะไรนุงใหคุณอา ทานวาผาขาดจริง และ
ถามวาในตูท ําไมไมมีเสื้อผาเลย ทานบอกวาลูกสะใภเขาเก็บเอาไปแจกญาติของเขาหมด จึง
สงสัยวาเอาไปจริงหรือเปลา และก็ถวายผาสบงทําสังฆทานให
ไมกี่วนั ก็มาบอกอีก วาเวลานี้โจรมันขึ้นบานอา ขนขาวของจะหมดแลว ทานมีพวก
เครื่องลายคราม โถ ชามโบราณมาก และทานก็บอกวา ของพวกนี้ชางมัน แตเสียดาย
พระพุทธรูปมาก และก็เปนอยางนั้นจริง ๆ โจรก็ไมใชใคร บุตรบุญธรรมของทานเอง เมื่อ
ตอนยังมีชวี ติ อยู ทานประหยัดและหวงขาวของมาก พอเสียชีวิตแลว พวกญาติมาตรวจบัญชี
เฉพาะเงินสดก็หลายลาน ดิฉันกรวดน้ําและอุทิศสวนกุศลไปใหบอกวา อยาเปนหวงอะไรเลย
ชวยอะไรไมไดแลว ตั้งแตนั้นหายเงียบไป ไมมาอีกเลย
มาเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ตั้งแตตนปเลย รูสึกใจคอไมสบายและฝนเห็นงาน
ศพถึง ๒ ครั้ง เปนงานพระราชทานเพลิงศพ มีกองเกียรติยศอยูสองขางทาง เห็นทหาร
แตงตัวเต็มยศไปหมด และตัวเองก็ตองไปงานนี้ดวย นึกสงสัยอยูคนเดียววาจะเกิดอะไร
ขึ้นกับตัวเอง และในชวงนี้จะมีนิมติ เห็นหลวงพอภาวนาวิสุทธิคุณ ทานจะมาเตือนใหเรงทํา
ความเพียร โดยบอกวาเดี๋ยวจะไมทนั เขา เพื่อนเขาไปกันหมดแลว
พอวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๓ ลูกชายของดิฉัน พ.ท.เดนศักดิ์ ปทมดิลก ก็เสียชีวิตและก็
เปนอยางที่เห็นทุกประการ เปนเหตุการณที่บอกลวงหนา เปนความทุกขและสะเทือนใจเปน
อยางมาก กินไมไดนอนไมหลับไปหลายวัน ดีวา ดิฉันมีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เปน
สรณะที่ถึงจึงคลายทุกขไปได คือยิ่งทุกขยิ่งปฏิบัติ นอนไมหลับก็นั่งภาวนาไปตลอดทั้ง
คืน จึงดับทุกขไปไดมาก
ดิฉันจึงบอกแตแรกวา เปนบุญกุศลอยางใหญหลวง ที่ไดพบครูบาอาจารยที่ทาน
เมตตาตอศิษยและผูที่ทุกขยาก อยางทานพระเดชพระคุณหลวงพอภาวนาวิสุทธิคุณ
และบัดนี้ นับเปนโอกาสดีในการเขียนเลาถึงการปฏิบัติ และขอความที่เปนประโยชน เกิดบุญ
กุศล ดิฉันขอกราบบูชาพระคุณ ทานเจาคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจาอาวาสวัดอัมพวัน
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ประสบการณการปฏิบัติธรรม
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