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ดิฉัน นางสุวรรณา ดารามาศ เปนขาราชการบํานาญ ดิฉันเปนชาวสิงหบุรีโดยกําเนิด
เมื่อเด็ก ๆ ไปเรียนหนังสือตามจังหวัดตาง ๆ เพราะยายตามบิดาซึ่งเปนขาราชการ เมื่อโต
ขึ้นก็เขารับการศึกษาในกรุงเทพฯ และเมื่อมีครอบครัวก็ตอ งติดตามสามีซึ่งยายไปรับราชการ
จังหวัดตาง ๆ อีก จนกระทั่งสามีและดิฉันเกษียณอายุแลว เราจึงกลับมาอยูบา นเกิดเมือง
นอนอีกครั้งหนึ่ง
ทางครอบครัวสามีของดิฉันรูจักคุนเคยกับหลวงพอจรัญเปนอยางดี สวนดิฉันซึ่งเปน
สะใภก็พอจะรูจักหลวงพอและวัดอัมพวันมาบางเหมือนกัน
ระหวางรับราชการอยูใน
กรุงเทพฯ ก็ไดทราบกิตติศัพทของทานวาเปนวัดพัฒนาจิตใจอยูเหมือนกัน จนกระทั่งเพื่อน
รวมงานซึ่งเปนรุนพี่เปนผูใหญกวาดิฉัน เขาเคยมานมัสการทานถึงวัด และไดชมมักกะลีผล
กลับไปเลาใหฟง และถามดิฉันวารูจักวัดอัมพวันไหม จนกระทั่งวันหนึง่ ดิฉันไดพบทานที่วัด
บวรนิเวศโดยบังเอิญ เนือ่ งจากทานไปบรรยายที่นั่น ถามทานเรื่องที่มีชาวกรุงเทพฯมาขอชม
มักกะลีผล ทานก็เอารูปภาพใหดู ดิฉันยังนึกเสียดายวาพี่ ๆ เขาวาดิฉันวาใกลเกลือกินดาง
นั้น จริงดังทีเ่ ขาวาเพราะเขาอยูไกลยังไดชม สวนดิฉันซึ่งเปนชาวสิงหบุรแี ท ๆ กลับไมไดชม
ประมาณป ๒๕๒๗ หรือป ๒๕๒๘ ดิฉันเริ่มมีอาการเหนื่อยและหอบเปนบางครั้ง
เวลาเปนหวัด ไปใหแพทยตรวจ แพทยบอกวาดิฉันเปนโรคภูมิแพ บางครั้งตองนอนคว่ําหนา
เพราะหายใจไมออก วันหนึ่งเพื่อนถามดิฉันวาหาอกของดิฉัน (ตรงบริเวณต่ํากวาคอหอยลง
มาก ๓ นิว้ มือ) บวมเปนอะไรหรือ ซึง่ ดิฉันไมเคยสังเกตมากอน เมือ่ ไปสองกระจกดูจงึ เห็นวา
เนื้อบริเวณนั้นนูนสูงขึน้ มาผิดปกติ ดิฉันไปพบแพทย ๆ ใหเอกซเรยดูก็พบวา ดานใน
คลายเนื้องอกโตประมาณเหรียญหาบาทขนาดใหญ แพทยสงสัยวาจะเปนมะเร็งหรือไมก็
วัณโรคตอมน้ําเหลือง จึงตัดเนื้อเอาไปตรวจก็ปรากฏวา ไมใชมะเร็งและไมใชวัณโรค
ลักษณะเนื้อคลายฟองน้ํา ไมมอี าการเจ็บปวด ดิฉันจึงไมติดใจสงสัยอะไรอีก แตยังรักษา
อาการโรคภูมิแพอยู
จนป ๒๕๓๒ หลังจากกลับมาอยูบา นไดประมาณ ๓ ป ดิฉันไดมีโอกาสไดเขาอบรม
ปฏิบัติธรรมกับหลวงพอที่วัดอัมพวัน โดยการนําของ พ.อ.ปาน จันทรานุตร ในรายการของ
พุทธสมาคมแหงประเทศไทยฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๓๒ อยู ๑๐ วัน ดิฉันรูสึกซาบซึ้งและ
สนใจตั้งแตนั้นเปนตนมา สุขภาพของดิฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงและเจ็บปวยบอย ๆ และเปนไม
ซ้ําแบบ ในป ๒๕๓๒ ไหลทั้งสองขางปวดและยกแขนไมคอยขึ้น หมอบอกวาขอไหลติด ตอง
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ไปทํากายภาพบําบัดอยูห ลายวันจึงหาย มาป ๒๕๓๓ ราว ๆ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน หัว
เขาดิฉันเกิดปวดทั้งสองขางเดินไมถนัด เปนแบบกะทันหัน โดยไมไดลมหรือทําอะไรมากอน
เลย เทาทั้งสองขางบวมและปวดทรมานมาก นั่งคุกเขา พับเพียบ แมแตนั่งขัดสมาธิก็ไมเขา
ตองเหยียดเทา ดิฉันไปหาหมอที่ศิริราช หมอบอกวาขอเขาเสื่อมเนื่องจากอายุมาก จะไม
หายเปนปกติ จะเปน ๆ หาย ๆ จายยามาใหรับประทาน จายผายืดสวมเขาใหเวลาเดิน
แนะนําใหทํากายภาพบําบัด ดิฉันขอกลับมาทําที่โรงพยาบาลสิงหบุรี ทําอยู ๑๕ วันพรอมทั้ง
รับประทานยาไปดวยก็ทุเลาปวดไปบาง แตเดินยังไมถนัด จะเรียกวาเสียศูนยเลยก็ได เพราะ
ดิฉันตองใชไมเทาชวยค้าํ เวลาเดิน ตองเดินชา ๆ ยกเทาขึ้นที่ชันไมไดปวดทองนองมาก
ดิฉันเสียกําลังใจมากเมื่อหมอบอกวาจะหายไมเปนปกติ จะเปนอีกถาไมระวังเวลาใชงาน คือ
ถาไปเดินมากหรือยกของหนักมากจะกลับเปนอีก ใหใชไมเทาชวย ตัวดิฉันจะโยกสายไป
ซายทีขวาทีเวลายกเทา ดิฉันรูสึกเวทนาตัวเองที่ตอ งเดินเสียบุคลิก ไปอยางนั้น
รับประทานยาจนหมดและทํากายภาพบําบัดจนครบ อาการปวดบวมก็ยงั คงมีอยู ดิฉันแปลก
ใจที่วา ทําไมเขาเสื่อมจึงเปนอยางกะทันหัน ขอเขาลั่นเวลาเดิน ดิฉันเคยอานหนังสือเรื่องกฎ
แหงกรรมของหลวงพอ ก็นึกวาเราอาจจะไดรบั กรรมจากการกระทําอะไรของตัวเองสักอยาง
ก็เปนได ซึ่งเราลืมไปแลว ดิฉันจึงพยายามนึกทบทวนดูตั้งแตเด็ก ๆ วาเคยทําอะไรมาบาง
ตามปกติดิฉนั ชอบไปวัดกับมารดาเสมอเมื่อเล็ก ๆ จึงไมเคยเลนซุกซนหรือฆาสัตวตัดชีวิต
นึกยอนขึ้นมาเรื่อย ๆ จิตใตสํานึกเตือนใหระลึกขึ้นไดวาเมื่อประมาณ ๒๐ กวาปมาแลว
ระหวางดิฉันรับราชการอยูที่กรุงเทพฯ สามีไปรับราชการอยูที่ภาคใต ดิฉันกลับมาอยูกับลูก
ๆ ที่กรุงเทพฯ เพราะลูก ๆ เริ่มเรียนชั้นมัธยมกันแลว มีอยูวันหนึ่ง ลูก ๆ บนอยาก
รับประทานปูทะเลผัด ดิฉันเห็นเปนวันเสาร-อาทิตย จึงไปซื้อปูทะเลมาตัวหนึง่ อวนใหญ
พอสมควร ก็เริ่มทําปูโดยแมคาแนะนํามาวาใหใชปลายมีดแหลม ๆ ตอกทีอ่ กปูใหตาย
เสียกอนคอยตัดเชือกที่เขามัดไว ดิฉันจึงแข็งใจเอามีดบางปลายแหลมจอที่อกปู โดยจับ
หงายขึ้นแลวใชไมสี่เหลี่ยมตอกดามมีดลงไป “โปก” พอสิ้นเสียงดังโปก ดิฉันรูสึกเจ็บแปลบที่
ฝามือขางซายที่จับมีดไว คงเปนเพราะความเจ็บปวดของปู มันจึงดิ้นจนเชือกที่เขามัดขาไว
หลุด แลวใชกามหนีบฝามือของดิฉนั ติดเลย ดวยความเจ็บของดิฉันรวมกับความตกใจที่เห็น
ปูมาหอยตองแตงอยูที่มอื ดิฉันสลัดมือขางหนึ่งเต็มแรง ปูที่หนีบอยูกระเด็นไปกระแทกกับ
พื้นปูนซีเมนต ปรากฏวาตัว ขา กามหักออกจากกันหมดเปนชิ้น ๆ แลวตายสนิท ฝา
มือของดิฉันก็เลือดโชก ตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ดิฉันไมยอมแตะตองปูทะเลอีกเลย
ดิฉันยังจําเหตุการณครัง้ นั้นไดเปนอยางดี และอาจเปนบาปกรรมที่ดิฉันเคยทํากับปูทะเล
ไวกระมัง ดิฉันจึงมาไดรับความทรมานจากแขนบาง ขาบางอยางนี้
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ดิฉันเลาถึงการรําลึกถึงปูใหสามีฟงและบอกวาอยากไปปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวัน เพื่อ
เหตุสองอยาง คือหนึ่งถาเขาของดิฉันไมหายขาดอยางที่หมอบอก ดิฉันขอไปอยูวัดสักพัก
เพื่อทําใจยอมรับสภาพทีต่ ัวเองจะตองเดินยายไปโยกมาเสียบุคลิกอยางนั้นไปตลอดชีวิต
สอง ถากฎแหงกรรมมีจริงอยางทีห่ ลวงพอทานเลา ดิฉันก็ขอไปปฏิบัติธรรมเพือ่ ใชหนี้เวร
กรรมนั้นดวย เมื่อตั้งใจแนวแนแลวดิฉันก็รีบจัดเตรียมขาวของเครื่องใชที่จะไปใชสอย สามี
ดิฉันก็ชวยจัดหาแลวพาไปสงวัดอัมพวัน เมือ่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๓ แจงความจํานงกับผู
ควบคุมและเขียนใบสมัครตามระเบียบของวัดแลว เย็นนั้นแมชีสมคิดก็พาไปรับศีลแปดจาก
พระ และเริม่ ปฏิบัตติ ั้งแตวันนั้นเปนตนมา ดิฉันนั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบไมได จึงขออนุญาต
ไปนั่งในหองโดยใชนั่งเหยียดเทาแทนการนั่งขัดสมาธิ
เวลาผานไป ๑๐-๑๑-๑๒ สิงหาคม ดิฉันพยายามปฏิบัตอิ ยางเต็มกําลังความสามารถ
ทั้งเดินจงกรม และนั่งสมาธิ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ ระหวางนั่งปฏิบัติชว งบายอยูในหอง
(เวลาประมาณ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.) มีความรูสึกวาตัวชาเหมือนไมมีทอ นลาง มีความรูสึกไกล
ๆ เหมือนไมใชมือเทาของเรา มีความรูสึกอยูแคลิ้นปที่สูบลมหายใจเขา-ออก ไปเลาใหปาสุม
ฟง ปาสุมบอกวาเปนอาการที่เรียกวา “ตัวเบา” ดิฉันก็ไมคอ ยเขาใจนัก ไมไดซักไซรอะไร
ทานมาก กลับมาปฏิบัตติ อ
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ตอนกลางคืนหรือจะนับวาเปนวันที่ ๑๔ ก็ได เพราะเกือบตีหา
แลวเปนวันพระ ขณะทีฉ่ ันนั่งเหยียดเทาปฏิบัติอยูในหองโดยเปดไฟไว จิตกําลังนิ่งสงบ ได
ยินเสียงดังมาจากหนาตางดานหลังหอง ดิฉันนั่งหันขางไปทางหนาตาง เสียงคลายเล็บ
ตะกายมุงลวดดัง “แกรก” หลายครั้ง ครั้งแรกคิดวาแมว แตทําไมไมไดยินเสียงรอง ดิฉันขน
ลุกไปทั้งตัว ไมกลาลืมตา ตั้งสติสวดมนต แผสวนกุศลอุทศิ ใหเจากรรมนายเวรและสัตว
ทั้งหลายทั้งปวง พอสวดไดจบแรกเสียงแกรก ๆ ยิ่งดังมากขึ้นถี่ขึ้น ดิฉันหลับตาสวดได ๓
จบ แลวตัดสินใจลืมตาดูทันที เสียงนั้นเงียบไป ดิฉันเดินไปดูที่หนาตางก็ไมเห็นมีอะไรเลย
ดิฉันแนใจวามันคงเปนเจากรรมนายเวรเขามาทวงสวนบุญแลว เมื่อดิฉันแผสวนบุญใหจึง
เงียบไป
วันที่ ๑๔ สิงหาคม เปนวันพระ ทุกคนตองไปปฏิบัติในโบสถและรับฟงหลวงพอเทศน
อบรมสั่งสอนดวย ระหวางนั่งฟงทาน ดิฉันเกิดปวดเขาอยางรุนแรง นั่งไมติด เปลี่ยนทานั่ง
บอย ๆ ก็ไมหาย จนตองแอบไปนั่งหอยเทาที่เกาอี้ เกรงใจทานทั้งหลายก็เกรงใจ แตทนปวด
ไมไหวตองนั่งหลบ ๆ เอาในใจคิดวาเราคงหมดบุญที่ทาํ ใหจะปฏิบัติไมไดดังที่ตั้งใจไวเสีย
แลว ถายังขืนปวดไมหยุดอยูอยางนี้คงทนไมได พอหลวงพอเทศนจบเปนเวลาพัก พวกเรา
กลับไปดื่มน้ําปานะ เพือ่ น ๆ ทีป่ ฏิบัติดวยกันตางถามกันวาจะตองกลับไปโบสถอีกไหม
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อาจารยผูควบคุมไดยิน บอกวาตองกลับไปอีกเพราะยังไม ๓ ทุม ดิฉันแข็งใจเดินตามเขาไป
แข็งใจเดินจงกรมแทบวาจะกาวไมออก ปวดเหมือนเขาจะแตกเสียใหได ขณะเดินอยู
จิตสํานึกแวบขึ้นมาวาทําไมดิฉันไมใชการเดินนี้ใหเปนประโยชนเหมือนกับการทํา
กายภาพบําบัดไปดวย ดิฉันจึงตั้งสติเดินใหชาลง ตั้งใจเนนทุกกาวยางทั้งยก ทั้งเหยียบ เกร็ง
บริหารกลามเนื้อไปในตัว เดินจงกรมจนหมดเวลา เมื่อกลับหองพักดิฉันคิดวาพรุงนีค้ งเดินไม
ไหวแน เพราะระบมไปทั้งสองเทา รีบสวดมนตและนอนกําหนดจนหลับ
๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓ วันนี้เปนวันเกิดของหลวงพอ ขณะรับประทานอาหาร ผูควบคุม
มาแจงใหทราบวา ใหคณะผูปฏิบัตริ ีบขึ้นหอประชุมแตเชา เพื่อรับแจกหนังสือกอนที่ญาติโยม
จะมา พวกเราก็รีบขึ้นไปคอยสักครู หลวงพอก็ขึ้นไปแจกหนังสือ ดิฉนั ชวยจัดใหคณะของเรา
เขารับหนังสืออยางเปนระเบียบ โดยเดินเขาเขาไปเปนแถว ดิฉันก็รวมเดินเขาดวย นึกเอะใจ
วาทําไมเรา เดินเขาไดคลองแคลวโดยไมปวดเลย หรืออาจจะเปนเพราะพื้นปูพรมเพราะ
กอนมาถึงวัดดิฉันคุกเขาไมไดเลย เมื่อเสร็จแลวพวกเราก็ไปปฏิบัตบิ นศาลาใหญ ในชวง
ปลายขณะที่เดินจงกรมแลวเปลี่ยนทาเปนนั่งสมาธิ ดิฉันทดลองนั่งสมาธิดู เมื่อจับเทาขวาทับ
เทาซายก็ทําไดดีมีขัดบางเล็กนอย ดิฉันลองพับเพียบดูอีกก็ทําไดและนั่งไดเรียบรอยเสีย
ดวย คือเก็บเทาไดมิดชิดทั้งซาย-ขวา ดิฉันเกิดปติอยางยิ่งแปลกใจดีใจจนน้ําตาไหล นั่ง
สมาธิไปดวยน้ําตาแหงความปติก็ไหลไปดวย ดิฉันพยายามกลั้นไวดวยเกรงวาจะมีคนเห็น
ในใจนึกกราบเรียนหลวงพอวาดิฉันหายแลว ดิฉันทําไดแลว ไมนึกเลยวามาปฏิบัติเพื่อ
รักษาจิตใจ ทําใจใหยอมรับสภาพของรางกาย กลับไดผลเกินคาด คือดิฉันสามารถนั่ง
ในทาตาง ๆ ได เกือบเปนปกติ นอกจากทาเดียวคือ ทาเบญจางคประดิษฐยังนั่งไมได ดิฉัน
นึกปวารณาไววาถาดิฉันสามารถนั่งทาเบญจางคประดิษฐไดเมื่อใด ดิฉันจะขอรับใชหลวงพอ
แลวแตทานจะใชใหชวยงานดานเผยแผของทานอะไรก็ไดเทาที่ความรูความสามารถของ
ดิฉันจะชวยได
เมื่อกลับไปที่พักเก็บความดีใจไวไมได รีบเลาใหผูควบคุมฟงและบอกวาอยากจะหา
โอกาสกราบเรียนใหหลวงพอทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉันอยางนึกไมถึงนี้ดวย
ผูควบคุม
แนะนําถึงน้าํ มันของหลวงพอวาใชนวดใชทารักษาโรคได ดิฉันจึงหาโอกาสไปกราบเรียน
หลวงพอเลาเรื่องทั้งหมดใหทานฟงวา ดิฉันตั้งจุดประสงคมาปฏิบัติเพื่อทําใจใหรับสภาพ
รางกาย ไมนึกเลยวามาทําแลวจะไดผลเกินคาด คือไดรับทัง้ ความสบายใจ และเขาที่ปวดก็
ทําทาวาจะหายไปดวย ดิฉันรักษากับหมอเกือบเดือน แตมานี่เพียง ๕ วัน อาการดีขึ้นเกิน
คาดเปนไปไดอยางไมนาเชื่อเลย ขณะเลาใหทานฟงดิฉันยังเกิดปติจนกลั้นน้ําตาไวไมได
แลวขอใหทานชวยแผเมตตากับน้ํามันของทานที่ดิฉันขอไปนวดเขาดวย ทานก็กรุณาทําให
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และบอกกับดิฉันวาใหตั้งใจปฏิบัติตอ ไป ดิฉันกราบลาทานกลับที่พัก เนื่องจากมีแขกอีก
หลายคนดวยคอยพบทานอยู
ตั้งแตวันนัน้ ดิฉันก็ตั้งใจปฏิบัติอยางมีความสุขใจ อิ่มเอิบใจ จนกระทั่งกลับบานคือ
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ รวมปฏิบตั ิอยู ๑๑ วัน เมื่อกลับไปอยูบานแลว เขาทั้งสองขางของ
ดิฉันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ สวนทาคุกเขาในทาเบญจางคประดิษฐนั้นยังทําไมคอยได นั่งไดเพียงชั่ว
ครูก็ตองรีบเปลี่ยนทา เพราะยังตึงและปวดอยู ทั้งหมดนี้คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นกับดิฉัน
ระหวางไปปฏิบัติธรรม หรืออาจจะเปนกฎแหงกรรมก็เปนได ซึ่งดิฉันจะไมลืมเหตุการณครั้ง
นี้เลย
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