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ขาพเจารูจักวัดอัมพวันและหลวงพอภาวนาวิสุทธิ์ จากการที่ไดอานหนังสือกฎ
แหงกรรม ธรรมปฏิบัติเลมแรก อานจบแลวรูสึกเลื่อมใสศรัทธาในตัวทานมาก คิดไว
เสมอวา สักวันหนึ่งจะตองไปกราบนมัสการหลวงพอใหได ใครจะเรียนถามขอของใจบาง
ประการกับทาน และขาพเจาก็สนใจที่จะเรียนรูการปฏิบัติวิปส สนากรรมฐาน คิดวาทานคงให
ความรูความกระจางแกขาพเจาไดแนนอน ซึ่งในตอนหลังเมื่อขาพเจาไดเรียนรูการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานแลว ขาพเจาก็ไดตระหนักวา การปฏิบัติวิปสสนานี้ทําใหเกิดผลดีแกตัว
ขาพเจามากมาย รวมทัง้ ไดเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึ้นกับตัวขาพเจา ซึ่งจะเลาใหฟง
ตอไป
กลางเดือนตุลาคม ๒๕๓๑ ขาพเจามีเรื่องทุกขรอนไมสบายใจ เดินทางออกจากบาน
จะไปหาเพื่อนที่ตางจังหวัด ทั้ง ๆ ที่ไมรูวาบานเพื่อนอยูท ี่ไหน แตเหมือนมีเทวดาหรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์มาดลใจวา ไปวัดอัมพวันซิ ไปหาหลวงพอ หลวงพอจะเปนที่พงึ่ ได
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ ขาพเจาไปขึ้นรถที่ตลาดหมอชิตและบอกกับกระเปารถ
กรุงเทพฯ-สิงหบุรีวา เมื่อถึงวัดอัมพวันแลวใหบอกดวย เพราะขาพเจารูแตเพียงวาวัดอัม
พวันอยูที่ อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี เทานั้น
รถแลนออกจากกรุงเทพฯ ทิ้งความสับสนวุนวายของเมืองหลวงไวเบื้องหลัง ผาน
ธรรมชาติอนั สวยงามของชนบท ขาพเจาเพลิดเพลินกับความงามเหลานั้น ไมวาจะเปนทุงนา
บานเรือน แมน้ํา ลําคลอง ตนไม และหมูนก ทําใหนึกถึงชีวิตในวัยเด็กของขาพเจาที่เคยคลุก
คลีอยูกับสิ่งเหลานี้ ชางเปนเวลาอันแสนสุขที่ขาพเจาคงไมมโี อกาสไดไปสัมผัสอีกแลว
เวลาผานไปราว ๒ ชั่วโมง เสียงกระเปารถก็บอกกับขาพเจาวา “พี่ ๆ ถึงวัดอัมพวัน
แลว” ขาพเจากลาวขอบคุณพรอมทั้งหิ้วกระเปาลงจากรถ มองเห็นปายวัดอัมพวันเดนเปน
สงา มีธงชาติและธงพระธรรมจักรปกหระดับสวยงาม ขาพเจาแวะลงพักที่ศาลาที่พัก
ผูโดยสารมองไปยังวัดอัมพวันซึ่งอยูล ึกเขาไปราว ๑ กิโลเมตร
ขณะนั้นเปนเวลาบาย แตอากาศไมรอ นเพราะมีลมพัดเย็นสบาย ขาพเจาเดินผานทุง
หนาเขียวขจีและตนคูณ ตนตาล ซึ่งปลูกไวเปนระยะสองขางทาง สักพักก็ถงึ วัดอัมพวัน
ภายในวัดเต็มไปดวยตนไมใหญนอยรมครึ้มและสงบเงียบ สุดทางเดินตรงไปขางหนาเปน
ลานกวาง หนากุฏิหลังหนึ่งมองเห็นพระพุทธรูปปางลีลาอันสวยงามประดิษฐานอยู รอบฐาน
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พระพุทธรูปมีดอกเฟองฟากําลังบานสะพรั่งหลากสี
ขาพเจาคิดวาหลวงพอตองอยูที่นี่
แนนอน
ขาพเจาแจงความประสงคกับผูหญิงวัยกลางคนนุงหมขาววา ขาพเจามาหาหลวงพอ
ขาพเจาเปนหลานของ พ.อ.เลื่อน สุนทรเศวต อนุศาสนาจารยของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมา
เปนวิทยากรใหกับทางวัดอัมพวันบอย ๆ และเปนผูมอบหนังสือกฎแหงกรรม ธรรมปฏิบัติ
ใหกับขาพเจา
ขณะที่รอหลวงพอ ผูดูแลก็ถามขาพเจาวา “จะคางกี่วัน” ขาพเจาถามวา “คางไดหรือ”
เขาก็ตอบวา “คางได” ขาพเจาดีใจมาก บอกวาขอคางสัก ๓ วัน เพราะขาพเจามีธรุ ะตองไป
หาเพื่อนที่ตา งจังหวัด ในตอนหลังขาพเจาก็อยูตอ จนครบ ๗ วัน
สักครูหลวงพอก็ลงมาจากชั้นบน ทานยืนหันหลังใหแลวพูดวา “หลานอนุศาสนหรือ?”
เดี๋ยวไปรับศีลที่ในโบสถเสียกอน” ขาพเจาไดยินแลวรูสึกปติยินดีเปนอยางยิ่งที่หลวงพอให
ความเมตตากับขาพเจาเหมือนหลวงพอจะทราบวา ขาพเจากําลังมีความทุกขและมาพึ่งบุญ
บารมีของหลวงพอ
เวลาบายสองโมง ทุกคนไปพรอมกันในอุโบสถ ทั้งพระภิกษุสามเณร ผูปฏิบัติธรรม
และชาวบานซึ่งมีความตั้งใจที่จะมารักษาศีลภาวนา และรับฟงธรรมะจากหลวงพอทุกวันพระ
เมื่อทําพิธสี วดมนตไหวพระและแสดงธรรมจบแลวก็พึงพิธรี ับศีลของผูปฏิบัติธรรมที่มาใหม
เสียงหลวงพอพูดผานเครื่องขยายเสียงวา “หลานอนุศาสนใหมารับศีลกอน ยังไมเปลี่ยน
เสื้อผาไมเปนไร ถาจิตใจเราพรอม” ขาพเจารูสกึ ซาบซึ้งใจเปนอยางมากในความเมตตาของ
ทาน รีบคลานเขาไปรับศีล ๘ พรอม ๆ กับผูปฏิบตั ิอื่น ๆ อีกหลายทาน ไดมีโอกาสเห็นหลวง
พอใกล ๆ รูส ึกเปนบุญแกตัว หลวงพอมีอายุมากแลว แตหนาตาอิ่มเอิบอยางที่เรียกวา “อิ่ม
บุญ”
“แมใหญ” ไดจัดใหขาพเจาพักที่อาคารภาวนา หอง ๓ รวมกับผูปฏิบตั ิอีก ๒ ทาน
กิจวัตรประจําวันของผูปฏิบัติซึ่งขณะนั้นมีประมาณ ๓๐ ทาน ก็คือตื่นนอนเวลา ๐๓.๓๐
นาฬิกาโดยมีเสียงระฆังปลุก เริ่มปฏิบัติเวลา ๐๔.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา ถาเปนวันพระก็
ปฏิบัติจนถึง ๒๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารตามเวลา ทุกคนตองถือคติวา “กินนอย นอน
นอย พูดนอย ทําความเพียรมาก”
ในระยะ ๒-๓ วันแรก ขาพเจาตั้งใจปฏิบัติดีอยู กอนปฏิบตั ิเราก็สวดมนตไหวพระแลว
จึงเดินจงกรม แลวนั่งสมาธิในอัตราสวนที่เทากันคือ เดินครึ่งชั่วโมง นัง่ ครึ่งชั่วโมง และเพิ่ม
เปนเดิน ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง เมื่อเรามีความอดทนมากขึ้น หลังจากนั่งสมาธิแลวก็สวด
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มนตแผเมตตา และอุทิศสวนกุศลแกพอแม ญาติพี่นอง เปรต เทวดา และสรรพสัตวทั้งหลาย
และทุกครั้งขาพเจาไมลืมที่จะแผสวนกุศลใหกับนาของขาพเจาที่กําลังปวยหนัก “ขอผลกุศล
นี้จงสงผลใหนาหายจากการปวยไขทุกขทรมานดวยเถิด”
เมื่อการปฏิบัติเริ่มเขาวันที่ ๔ ขาพเจาเริ่มรูสกึ เบื่อหนาย มันทรมานเหลือเกินกวา
เวลาจะลวงพนไปแตละนาที นั่งนึกวาทําไมเราตองมาทนทุกขเชนนี้ ทําเพื่ออะไร ไดอะไร
ขึ้นมาบาง ใจหนึ่งอยากเอาชนะ แตใจหนึ่งก็คอยแตยอมแพเมื่อบังเกิดความเจ็บปวดจึงไมมี
สมาธิ สี่วันลวงไปขาพเจารูสึกวาขาพเจาไมไดอะไรเลย
วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปยมหาราช แมใหญพาผูปฏิบัติทั้งหมดไปที่หอประชุม ซึ่งมี
พระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕ ประดิษฐานอยู ภายในอาคารสวยงามมาก ดวยจิตรกรรมฝา
ผนังอันวิจติ รตระการตา หลวงพอภาวนาวิสุทธิ์ เปนหัวหนาทําพิธี เนื่องในวันปยมหาราช
หลังจากนั้นหลวงพอก็แสดงธรรมไดอยางไพเราะจับใจ เหมือนทานนั่งอยูในใจเรา ขอสงสัย
ตาง ๆ ที่ขาพเจาตั้งใจจะเรียนถามหลวงพอ เริ่มคลี่คลายไปทีละนอยจากการฟงเทศนแลวคิด
ตามไป
หลวงพอภาวนาวิสุทธิ์ ทานมีภารกิจมากมายตองกระทําเพื่องานสรางคนของทาน
ดังปณิธานที่หลวงพอไดประกาศไววา “อาตมาภาพจะมอบชีวิตสวนที่เหลือทั้งหมดใหกับ
งานสรางคน” แตถึงแมจะมีงานมากมายสักเพียงไร หลวงพอก็จะตองปลีกเวลามาอบรม
ธรรมะ เทศนาสั่งสอนผูปฏิบัติธรรมและพระภิกษุสามเณรทั้งหลายทุก ๆ วันพระ
วันนั้นหลังจากหลวงพอเทศนสั่งสอนและใหขอคิดแกพวกเราแลว ทานก็มอบหมายให
หลวงพอองคหนึ่ง คือ ทานพระครูสังฆรักษ (ชูชัย อริโย) เปนผูอบรมแนะนําการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน โดยเนนการเดินจงกรมทีถ่ ูกตอง ตอนหนึ่งทานไดพูดวา “เราตอง
เอาชนะความทุกขทรมานใหได อยายอมแพมัน มิฉะนั้นเราก็ตองแพอยูร่ําไป” จาก
คําพูดประโยคนี้ทําใหขาพเจาเกิดพลังใจที่จะตอสูกับความทุกขทรมาน
ความปวดเมื่อย
ทั้งหลาย หลังจากเดินจงกรม ๑ ชัว่ โมงแลว ขาพเจาก็นั่งสมาธิและตั้งสติไวในใจวา แมจะ
เจ็บปวดแคไหน ขาพเจาจะไมยอมขยัยจนกวาจะหมดเวลา ๑ ชั่วโมง
เวลาผานไปที่ละนอย ๆ ขาพเจาภาวนาในใจ เอาจิตกําหนดไวที่ลิ้นปตามที่หลวงพอ
สอน พองหนอ..ยุบหนอ..พองหนอ..ยุบหนอ..สักพัก ความเจ็บปวดเริ่มเกิด ปวดหนอ..ปวด
หนอ..ปวดหนอ..ปวดหนอ.. มันเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ ขาพเจารูส ึกเหมือนหัวเขาจะแตกออกเปน
เสี่ยง ๆ ปวดหนอ..ปวดหนอ..ชาหนอ..ชาหนอ..ความเจ็บปวดคลายลง ความรูสกึ ชาเขามา
แทนที่ ชาหนอ..ชาหนอ.. เวลาผานไปเรื่อย ๆ ขาพเจารูสึกชาขึ้น ๆ จนกระทั่งไมรสู ึกอะไร
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เลย รูสึกเหมือนตัวขาพเจาสั้นลง ๆ จนคางจดกับมือทีว่ างอยูบนตัก ทุกอยางวางเปลา ไมมี
อะไรเลย เบา สบาย เสียงนาฬิกาตี ๙ ครั้ง เวลา ๒๑ นาฬิกา ขาพเจาสามารถเอาชนะความ
ทุกขทรมานไดแลว
รุงเชาผูปฏิบตั ิทั้งหลายเริ่มปฏิบัตติ ั้งแตเวลา ๔.๐๐ นาฬิกา ตามปกติขาพเจามีความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติใหดีที่สุด ขาพเจามีความอดทนมากขึ้น บัดนี้ขาพเจาเริ่มรูจักกับความสงบ
แหงจิตใจของเรานี่เอง เราทําใจใหเปนสุขเราก็สุข เราทําใหใจเปนทุกขเราก็ทุกข ถาเราปลอย
วางเสียเราก็จะไมรูสึกอะไรเลย
บายวันนั้นขณะที่ขาพเจาเดินจงกรมอยูในบริเวณศาลาปฏิบัติ ก็เกิดอาการผิดปกติ
ขึ้นกับตัวขาพเจา คือ ขาพเจาเขมนตาซายหลายครั้ง เอามือขยี้ตาแรง ๆ ก็ไมหาย จิตใจเริ่ม
ขาดสมาธิ เพราะเหตุการณแบบนี้เคยเกิดกับขาพเจามาแลวหลายครั้ง ทุกครั้งมักจะเกิดเหตุ
ไมดี ขาพเจาไดแตภาวนาวาอยาใหเกิดกับญาติพี่นองของขาพเจาเลย แลวพยายามใชสมาธิ
ในการเดินจงกรมใหมากแตก็ไมเปนผล อาการเขมนตายังคงเปนอยูเชนเดิม ขาพเจาจึงเขา
ไปหาแมใหญเลาใหทานฟง ทานบอกวา “อุปาทานนะ คิดมากไปเอง ไมมีอะไรหรอก” แต
ขาพเจาคิดวาตองมีอะไรเกิดขึ้นแน ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการทําสมาธิในคืนนัน้ แลว ขาพเจากราบ
ขอพรพระวา อยาใหมีสิ่งไมดีเกิดขึ้นกับขาพเจาเลย
รุงเชาวันที่ ๒๕ ต.ค. หลังจากปฏิบัติกรรมฐานชวงแรก ๔.๐๐-๖.๐๐ น. ขาพเจารูสึก
ออนเพลียจึงเขาหองพักนอนกําหนดตามที่แมใหญสอน พองหนอ..ยุบหนอ.. กําหนดไปเรื่อย
ๆ สักพักขาพเจารูสึกถึงความเงียบ สงบ..เย็น..อยางประหลาด แตขาพเจาไมไดหลับ เพราะ
หูยังแววสียงลุงกวาดลานวัดดังชัดเจน ขาพเจาเห็นตัวเองนอนอยูในหองของอาคารภาวนา
ทางซายมือของขาพเจามองเห็นแมของขาพเจา แมมีอาการหนาวสั่น ขาพเจามีความรูสึกวา
แมไมสบาย มองไปทางปลายเทาขาพเจาเห็นทวด ทวดนั่งอยูจริง ๆ ! ทวดสวมเสื้อสีขาว
แขนกระบอก นุงโจงกระเบนสีเม็ดมะปรางเหมือนที่ขาพเจาเคยเห็นเมื่อตอนเด็ก ๆ มีผาสไบ
สีขาวบางคลุมหัว ปลอยชายลงมาขางบา บริเวณใบหนาเหมือนมีหมอกบาง ๆ ลอยผาน แต
ขาพเจาก็มองเห็นใบหนาของทวดอิ่มเอิบ แววตามีเมตตา ขาพเจารูสึกดีใจจนบอกไมถูกผวา
ลุกขึ้น สองมือจับมือทวดมากุมไว แลวละล่ําละลักพูดขอรองทวดวา “ทวดชวยนาดวย ชวย
นาดวยนะ” ทวดเงียบไปครูหนึ่ง แลวคอย ๆ แกะมือขาพเจาออก ลุกขึน้ ยืนหันหลังกลับ เดิน
หางออกไปราว ๓-๔ กาวแลวหันหนามาพูดกับขาพเจาวา “ก็มันทําตัวมันเอง” แลวคอย ๆ
เดินหายไป
ขาพเจาผวาลุกขึ้น จึงรูว าตัวเองอยูในหองของอาคารภาวนานั่นเอง แตขาพเจาไมได
หลับแนนอน ขาพเจาไมไดฝนไป แลวมันเกิดอะไรขึ้น ทวดจะมาหาขาพเจาไดอยางไร ใน
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เมื่อทวดตายไปแลวเกือบ ๒๐ ป ขาพเจารีบนําเรื่องนี้ไปเลาใหแมใหญฟง คราวนี้แมใหญ
เงียบไป แลวพูดขึ้นวา “ทานเปนเทพ แลวทานลงมาบอก ขณะนี้จิตเราสะอาด สงบ จึง
รับได” ถาเชนนั้นแสดงวานาตายแลว และทวดมาบอกใหขาพเจารู เพราะทางกรุงเทพฯไมมี
ใครรูเลยวาขาพเจามาที่นี่ ขาพเจาไมไดบอกใครเลยแมแตคนเดียว
ขาพเจาตองลาศีลในเชานั้น แลวไปนั่งรอหลวงพอภาวนาวิสุทธิ์อยูพักใหญ ๆ เพื่อจะ
กราบลาทาน แตทราบวาทานติดธุระ ขาพเจาจึงเดินทางเขากรุงเทพฯ ในตอนบายดวยความ
รอนใจ เมือ่ ถึงหลักสี่ก็ลงจากรถ แลวรีบโทรศัพทเขาบานทันที หลานสาวเปนคนรับสาย
ประโยคแรกหลานบอกวา “อาตายแลว” ทุกคนกําลังหาตัวขาพเจา ขาพเจากลับไปทันการ
เดินทางไปงานศพนาทีตางจังหวัดพรอมกับญาติ ๆ ที่กําลังรออยูพอดี
ทวดของขาพเจานั้นตายไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ นับถึงตอนนี้ก็รวมเวลา ๒๐ ปพอดี
ตอนตายทวดอายุเกือบรอยป ขาพเจายังจําลักษณะของทวดไดติดตา ทวดแกมากจนเดิน
หลังงอ ใบหูยายหอยเกือบถึงบา ตาเล็ก ๆ ฝาฟาง มองไมคอยเห็น แตความจําดีมาก จํา
เสียงลูกหลานไดทุกคน มักใสเสื้อแขนกระบอกสีขาว นุงโจงกระเบนและถือไมเทาเปนประจํา
ทวดเปนคนใจบุญสุนทาน มีเมตตากรุณาตอทุก ๆ คน ตอนขาพเจาเล็ก ๆ ทวดก็เคยเลี้ยงดู
ขาพเจา ทวดไมกินเนื้อสัตวทุกชนิด ไมวาจะเปนเปด ไก หมู วัว ควาย กินแตไขกับปลา
น้ําเค็ม ขาพเจาเคยถามเหตุผลวา ทําไมทวดจึงกินแตปลาน้ําเค็ม ทวดตอบวา “ปลาน้ําเค็ม
มันอยูในทะเลกวางใหญ มันถึงที่ตาย มันจึงมาใหคนจับ” และปลาน้ําเค็มเมื่อมาถึงตลาดก็จะ
เปนปลาที่ตายแลว ทวดจึงกิน นอกจากนั้นทวดยังถือศีล และสวดมนตเปนประจํา ขาพเจา
มักเห็นทวดสวดมนตอยูใ นหองพระครั้งละนาน ๆ ในชีวติ ของทวดทําแตบุญ สรางแตกุศล ไม
เคยทําบาปเลย ขาพเจาจึงเชื่อคําพูดของแมใหญที่บอกวา “ทวดเปนเทพ”
ตามธรรมดาแลว เวลาขาพเจาทําบุญก็จะอุทิศสวนกุศลใหทวดเกือบทุกครั้ง และ
หลังจากทําสมาธิแลว ก็อทุ ิศสวนกุศลใหพอแม ญาติพี่นอง เทวดา และสรรพสัตวทั้งหลาย
ทวดคงจะไดรับผลกุศลนั้นและคงคอยชวยคุมครองดูแลรักษาลูกหลาน เมื่อลูกหลานมีเรื่อง
เดือดรอนก็ชวยเหลือ ดังเชนที่ขาพเจาเกิดนิมิตเห็นทวดเพื่อบอกใหขาพเจารูวานาตายแลว
และแมของขาพเจาก็ไมสบายจิรง ๆ ตามที่ขาพเจานิมิตเห็นเหมือนกัน
สวนนาของขาพเจานั้นชอบดื่มเหลา ดื่มจนติด ตองดื่มทุกวัน ยามนาไมเมา นาเปน
คนดีมาก ขยันขันแข็ง ในดี รักลูกหลาน ไมคอยพูด แตยามที่นาเมา หลาจะเปลี่ยนนิสัยของ
นาใหกลายเปนคนปากราย ดาเกง ขี้โมโห เจอใครก็ดาโขมงโฉงเฉงไปหมด แตทุกคนก็ไมมี
ใครถือสา เห็นวาเปนคนเมา เมาแลวนาไมกลัวใคร มีคนที่นากลัวอยูคนเดียวคือแมของ
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ขาพเจา แมเปนพี่สาวคนโต ตองเลี้ยงนอง ๒ คน แตลําพัง เพราะตากับยายตายตั้งแตแมยัง
เล็ก นาจึงทั้งรักทั้งกลัวแม
นาดื่มเหลาติดตอกันหลายปตั้งแตหนุมจนแก เมื่ออายุมากขึ้นโรครายก็กําเริบและไม
ยอมรักษาตัว แมลูกหลานจะขอรองออนวอน จนกระทั่งมีอาการมากขึ้นจึงยอมรักษา
กลาวคือ เริม่ ทานอาหารไมได ทานอะไรเขาไปก็อาเจียนหมด รางการซูบผอมเหลือแตหนัง
หุมกระดูก และในที่สุดก็ยอมเขามารักษาตัวที่กรุงเทพฯ แตมะเร็งรายไดเกาะกินนาจนสุด
ความสามารถของหมอทีจ่ ะเยียวยารักษาได นาตองทนทุกขทรมานอยางนาสงสารที่สุด ปาก
บอกวาอยากจะทานโนนทานนี่ แตเมื่ออาหารตกถึงทองก็อาเจียนออกหมด ระยะหลัง ๆ
แมแตน้ําก็ดื่มไมได อาเจียนทั้งวันทั้งคืน ไมไดหลับไดนอน รางกายผายผอมดําเกรียมจน
ผิวหนังแตกเปนขุย ๆ เพราะความรอนที่มันแผดเผาอยูภายในรางกายของนา และทายที่สุด
นาก็ไดจบชีวิตลงอยางสงบทามกลางญาติพี่นอ งลูกหลาน กอนตายนาไดขออโหสิกรรมคนที่
นาเคยดาวาเขาไว และสั่งเสียลูกหลานวางานศพของนา หามไมใหกินเหลาและเลนการพนัน
เพราะเปนสิง่ ไมดี นารูสกึ ตัวก็ตอ เมือ่ สายไปแลว ถาหากนาไมดื่มเหลา นาคงจะอยูเ ปนที่พึ่ง
ของลูกหลานไดอีกนาน คงไมดวนจบชีวติ ไปเร็วเชนนี้ เหมือนดังคําพูดของทวดที่พูดวานา
ทําตัวนาเอง
การปฏิบัติกรรมฐานครั้งแรกของขาพเจา ไดเกิดเหตุการณที่แปลกอยางไมนาเชื่อ
ดังที่ขาพเจาไดเลามานี้ และในการปฏิบัติครั้งนี้ขาพเจายังหายจากโรคประจําตัวคือโรค
ปวดเขา เปนมาหลายปซึ่งเกิดจากกรรมเกาตอนเล็ก ๆ ตามแมไปนา ไมมีอะไรเลนก็จับปูนา
มาหักขา แลววางบนขอมือทํานาฬิกาเลน พอเบือ่ ก็โยนทิ้งไปจับตัวใหมมาหักขาอีก เมื่อ
ขาพเจานั่งสมาธิ จึงรูสกึ ปวดเหมือนหัวเขาจะแตกหลุดออกไป ขาพเจาไดใชกรรมและขอ
อโหสิกรรมแลวจึงไดหายจากโรค นอกจากนีเ้ มื่อขาพเจากลับถึงบานไมนาน ก็มีคนเอา
เงินมาใชหนี้ ยืมไปเกือบสิบป ไมคิดวาจะไดคืน เขาก็เอามาคืน
ปจจุบันขาพเจายังคงไปปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวันเมื่อมีโอกาสมี
เวลา ขาพเจาไดพบกับความสุขที่แทจริง ชีวิตของขาพเจาดีขึ้นเรื่อย ๆ มีโชคมีลาภ มี
คนชวยเหลือเกื้อกูลตลอดมา ทั้งทําใหขาพเจามีจิตใจเขมแข็งที่จะอดทน ตอสูและ
แกปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ในชีวิตใหสําเร็จลุลวงไปโดยการใชสติเปนทีต่ ั้ง สิ่งดี
งามทั้งหมดนี้เปนอานิสงสจากการเจริญวิปสสนากรรมฐานอยางแทจริง
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