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สมัยนั้นผมยังเปนเด็กอยู อายุประมาณ ๑๓-๑๔ ปเห็นจะได กําลังเรียนอยูชั้น ม.๒ ที่
โรงเรียนชละเอมวิทยา สิงหบุรี ผมสังเกตเห็นวา คุณแมพายเรือไปกับแมชอย (คุณยายของผม)
และคนแกอีกประมาณ ๒-๓ คน ไปวัดอัมพวันทุกวันพระ บานผมอยูเหนือวัดอัมพวันขึ้นมาไกล
โขทีเดียว ประมาณ ๘ กิโลเมตร นัยวาไปรับกรรมฐานกัน ตกกลางคืนประมาณสองทุมคุณแมก็
นั่งและเดินจงกรมสลับกันไป พอประมาณตีสผี่ มก็เห็นคุณแมนั่งและเดินอีก ที่เห็นเพราะเรานอน
รวมกันทั้งครอบครัว มีผม พี่สาวสองคน คุณแมและคุณพอ สวนมากคุณพอมักจะนอนนอกมุง
ตอนแรก ๆ ผมก็นึกสงสัยวาคุณแมทําอะไร แทนที่จะหลับจะนอน กลับตองมาอดหลับอดนอน
อยางนี้ เกรงวาจะเสียสุขภาพ เพราะคุณแมเปนคนขยัน ตอนกลางวันทํางานทั้งวัน ปลูกผักถาก
หญาไปตามเรื่อง พอกลางคืนก็นั่งและเดิน ไมเคยเวนเลยแมแตคืนเดียว
ผมอดรนทนไมไดจึงตองถาม ก็ไดรบั คําตอบวา ไมไปรับกรรมฐานจากหลวงพอจรัญ
วัดอัมพวันมาตองปฏิบัติใหได เพราะทุกวันพระคุณแมตอ งไปสอบอารมณกบั หลวงพอแลวก็
กลับมาปฏิบตั ิตอ เกิดอะไรขึ้นระหวางปฏิบัติก็ตองจดไว แลวนําไปถามหลวงพอในวันพระตอไป
ตอนนั้นชื่อของหลวงพอจรัญยังไมมคี วามหมายกับผมเทาใดนัก บางครั้งยังนึกไมพอใจเสียอีกที่
ทานมาเปนเจาของหัวใจของคุณแมอีกคนหนึ่ง เพราะคุณแมทุมเทกับการปฏิบัติกรรมฐานอยาง
มาก จนทําใหผมมีความรูสึกวาคุณแมทอดทิ้งคุณพอ ผมรักคุณพอและเห็นใจคุณพอ ไมวา จะมี
อะไรเกิดขึ้น ผมเขาขางคุณพอเสมอ เปนความคิดตามประสาเด็ก
บางครั้งก็คิดวาคุณแมตดั ชองนอยเฉพาะตัว เอาสบายคนเดียว หาไดรูไมวา ที่คุณแมไป
วัดอัมพวันทุกวันพระนั้น เปนการกระทําที่เสียสละทั้งกําลังกายและใจ เพื่อที่จะนําพวกเราที่
ดวงตายังมืดมิดอยูใหสวางไดในอนาคต และคุณแมก็ทําไดจริง ๆ ทําใหพวกเราไดพบกับแสง
สวางแหงชีวติ ในที่สุด ซึ่งความสําเร็จทั้งปวงของคุณแมนี้ก็ดวยบุญบารมีและพลังความสามารถ
ของหลวงพอจรัญ ทีไ่ ดสั่งสอนชี้นําใหปฏิบัติ ประกอบกับความพยายามอยางสูงสุดและบุญกุศล
ที่คุณแมไดสรางสมมาทั้งชาตินี้และในอดีตชาติ
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ชื่อหลวงพอจรัญเริ่มเขามาในความรูส ึกของผมเรื่อย ๆ ผมเปนคนสนใจทางพระ เห็นคุณ
แมปฏิบัติกซ็ ักถามอยูเรื่อย ๆ แลวก็ไดคําตอบที่แปลก ๆ หลายเรื่อง เชน การอดนอน
กลางคืนเพราะปฏิบัติ ก็บอกวา ไมรูสึกออนเพลียทั้ง ๆ ที่ทํางานทั้งวัน ถามวาไดอะไรจาก
การนั่งกรรมฐานบาง คุณแมบอกวา หลวงพอทานวาไดทั้งครอบครัว กุศลผลบุญทีค่ ุณแมนั่ง
กรรมฐาน จะไดแกสามีและลูกดวย
ตอนนั้นผมก็ยังไมคอยเชื่อนัก เพราะยังไมศรัทธาหลวงพอ และยังไมเคยไดสัมผัสหลวง
พอดวยตนเองเลย ในภายหลังเมือ่ เติบโตเปนผูใหญแลวจึงไดตระหนักวาคํากลาวนี้เปนจริงทุก
ประการ
คุณแมมีศรัทธาและยึดมั่นในหลวงพอจรัญเปนที่สุด สมัยนั้นหลวงพอทานมีเวลาสอบ
อารมณผูปฏิบัติทกุ คนในวันพระ คุณแมจะจดจําทุกขั้นตอนที่หลวงพอบอกแลวกลับมาปฏิบัตทิ ี่
บานดวยความพยายามและอดทนจริง ๆ ผมมานึก ๆ ดูแลว คนที่จะประสบความสําเร็จ
ในทางสายนี้ไดตองเปนผูที่มีวิริยะอุตสาหะสูงสุด ตองไมวอกแวก ศรัทธาและยึดมั่นในทาง
สายนี้ ปฏิบัติตามแนวคําสอนนี้อยางแนวแนทกุ ขั้นตอน เพราะไมใชเรื่องที่จะสําเร็จกันงาย ๆ
หลวงพอจรัญทานพูดเสมอวา นัง่ กันเดี๋ยวเดียวก็คุยแลววา ไดขั้นนั้นขั้นนี้ สําเร็จนั่นสําเร็จนี่ ผม
ดูตัวอยางจากคุณแมของผมแลว เห็นวาไมใชเปนเรื่องงาย ๆ คุณแมฝก ปฏิบตั ิทกุ วันไมขาด
ตั้งแตสองทุมถึงหาทุม ตีสี่ถึงหาโมงเชา เปนเวลาถึงสิบปกวา ทานจะนั่งสมาธิไดอยางแนบ
แนน เริ่มนั่งตั้งแต ๕ นาที ๑๐ นาที ๑๕ นาที เพิม่ ขึ้นไปเรื่อย ๆ มีนาฬิกาไวดูอยูตลอดเวลา
บางครั้งผมเห็นคุณแมนงั่ ตัวตรง บางครั้งทานก็นั่งขัดสมาธิหงายทอง เดี๋ยวก็คอย ๆ นั่ง
ตัวตรง ผมถามวา ทําไมคุณแมตองนั่งหงายทอง ทานบอกวาสมาธิแรงกวาสติ พอเผลอสติก็
หงายทองเลย ทั้ง ๆ ที่ยังขัดสมาธิอยู พอรูตัวก็ตอ งใชสติกําหนดขึ้นนั่งทาเดิม เรื่องหนึ่งที่ผม
เห็นเปนเรื่องอัศจรรยก็คือ การกําหนดเวลานั่งได เชน ตองการจะนั่ง ๑ ชั่วโมง ๒ ชั่งโมง ๓๐
ชั่วโมง ๔๐ ชั่วโมง ก็สามารถกําหนดได โดยการอธิษฐานจิต เชนจะนั่ง ๒ ชั่วโมง ก็อธิษฐานวา
จะขอนั่งสมาธิ ๒ ชั่วโมง (มีวิธีอธิษฐาน) เมื่อเริม่ นั่งสัก ๒-๓ นาที ก็จะเกิดสมาธิแนบแนนและ
สมาธิจะคลายเมื่อถึงเวลา ๒ ชั่วโมง (จากคําบอกเลาของคุณแม) ผมเห็นวาผูจะปฏิบัตไิ ดอยางนี้
ตองผานการฝกปฏิบัตมิ าอยางมากกับการนั่งโดยกําหนดเวลา ผมไดเห็นการนั่งโดยกําหนดเวลา
ของคุณแมบอย
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วันหนึ่งทานก็บอกวาหลวงพอใหนั่ง ๓๐ ชั่วโมง เพราะคุณแมกําลังจะเลือ่ นไปปฏิบัติ
ขึ้นตอไป จะสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับบุญกุศลของคุณแมเอง คุณแมเขาไปนั่งสมาธิในหองซึ่งไม
เคยมีใครเขาไปใชนอนเลยเพราะรอนอบอาว คุณแมเริ่มนั่งตั้งแตหนึ่งทุมของวันหนึ่งและออก
จากสมาธิเวลาตีสองของวันรุงขึ้น ครบเวลา ๓๐ ชั่วโมงพอดี โดยไมไดเคลื่อนไหวไปไหนเลย
คุณแมบอกวาไมรูสึกหิวหรือตองการขับถายใด ๆ ระหวางทีค่ ุณแมนั่งนั้นพวกเราก็เปนหวง คอย
ไปแอบดูทางหนาตาง แตตอนกลางคืนไมมีใครกลาเขาไป ตอมา พ.ศ. ๒๕๐๓ หลวงพอไดให
คุณแมไปนั่งสมาธิทวี่ ัดอัมพวันเปนเวลา ๓๐ ชั่วโมง เพื่อเปนการทดสอบ คุณแมก็นั่งได ตอนนัน้
คุณแมอายุได ๔๕ ป ผมคิดวาการนั่ง ๓๐ ชั่วโมงนั้นก็สูงสุดแลว แตเมือ่ ป ๒๕๓๐ หลวงพอให
คุณแมนั่ง ๔๐ ชั่วโมง ทานก็ยังทําได
เรื่องหนึ่งที่ทําใหผมเริม่ สนใจและศรัทธาหลวงพอ ก็คือเรื่องการสอบอารมณ คุณแมเลา
วาเมื่อเวลานั่งสมาธิกันหลาย ๆ คน หลวงพอก็จะนั่งสอบอารมณของแตละคนไปดวย แมแต
เวลาคุณแมนั่งที่บาน ทานก็สามารถสอบอารมณได คุณแมบอกวาเวลานั่งสมาธิจะเกิดนิมิตตาง
ๆ เปนระยะ ๆ ซึ่งจะตองจดบันทึกไว แลวนําไปบอกหลวงพอทุกวันพระ หลวงพอจะเปนผูบ อก
วาปฏิบัติถูกหรือผิด ควรแกตรงไหนที่ผิด จะเปนเครื่องหมายบอกวาผูนั้นไดเดินทางมาถูกแลว
หรือไม
มีอยูครั้งหนึ่งคุณแมเลาวา หลวงพอใหนั่งสมาธิที่วัดพรหมบุรี หลวงพอก็นั่งคุมอยูดวย
คุณแมบอกวา เปนการนั่งที่ทรมานที่สุดในชีวิต ใจแทบจะขาดเสียใหได มีแตความทุกขทุรนทุ
ราย จึงไดอธิษฐานจิตวา ถาไมผานก็ขอถวายชีวิต หลังจากไดรับทุกขเวทนาจนถึงทีส่ ุด
ดวงใจก็ขาดวับไป เปรียบเสมือนสายวาวขาดผึง เมื่อถูกพายุพัดแลวมีความรูสึกเหมือนนั่งอยูใต
รมโพธิ์ มีลมพัดเฉื่อยฉ่าํ รูสึกเย็นชุมชื่น มีความสุขอยางบอกไมถูก พอออกจากสมาธิกพ็ บวา
หลวงพอนัง่ ยิ้มแสดงความชื่นชมอยูแ ลว
ทานบอกวาคุณแมผานขั้นสําคัญทีส่ ุดแลว
แสดงวาหลวงพอทานหยั่งรูภาวะจิตของทุกคนไดเปนอยางดี
ผมเริ่มรูจักหลวงพอจรัญมากขึ้น เมื่อตอนผมบวชเปนพระภิกษุที่วดั ศรีสาคร ระหวาง
เดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๐๑ ประมาณ ๔๐ วัน คุณแมใหผมไปรับกรรมฐานจากหลวง
พอจรัญมาปฏิบัติ ผมเริ่มเรียนรูถึงแนวทางการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน หลวงพอสอนวาผมมี
เวลาปฏิบัตนิ อย ก็ใหไดพื้นฐานไปใชในชีวิตประจําวันได ผมมีเวลาปฏิบัติอยูได ๑ เดือน ไมคอย
กาวหนาเพราะผมไมไดประจําอยูที่วัดอัมพวัน แตมีจิตนอมนําและศรัทธาทางปฏิบัตขิ อง
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หลวงพอมาก จึงไดนาํ ไปใชในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ หลังจากลาสิกขาแลว ผมกลับไป
เรียนตอที่วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา และตอที่ มศว.ประสานมิตร จนไดปริญญาตรี
(กศ.บ) ตลอดเวลาที่ผมศึกษาอยูนั้น ผมใชวิชาฝกสมาธิของหลวงพอจรัญตลอดเวลาอยาง
ไดผลดียิ่ง เชน กอนจะอานตํารา ผมจะนั่งสมาธิกอนประมาณ ๕ นาทีแลวเริ่มดูหนังสือ
จะสามารถทําความเขาใจจดจําไดเปนอยางดี ผมพักอยูในหอพักประจํา ทั้งที่บา นสมเด็จและ
ที่ประสานมิตร ที่อานหนังสือมักมีเพื่อนมากมาย ผมใชวิชาสมาธิชวยจนสามารถที่จะศึกษา
หาความรูไดในทุกสถานการณ จะมีเสียงเอ็ดตะโรของเพื่อนหรืออากาศรอนอบอาวก็ไมเปน
ปญหา
หลักสําคัญที่หลวงพอจรัญใหไวสาํ หรับการฝกวิปสสนากรรมฐาน ก็คือการมีสติ
กําหนดรูเทาทันสภาวะของจิตอยูตลอดเวลา กําหนดรูทุกอิริยาบถของตัวเรา เมื่อไดฝก
ปฏิบัติจนเปนกิจนิสยั แลวก็สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี ถึงคราว
สุขก็ไมสุขจนเหลิง ถึงคราวทุกขก็ไมทกุ ขจนเหลือทน ทําใหเปนคนมีสติ ชวยขจัดความ
โลภ โกรธ หลง ลงไดมาก ผมนําไปใชกับการทนตอทุกขเวทนา ซึ่งอาจจะเกิดจากกาย
หรือจิตใจก็ตาม จะรูเทาทันทุกขที่เกิดขึ้น แมเรื่องที่เกิดขึ้นจะรายแรงเพียงใดก็ตาม ก็
สามารถทําใจใหสงบ โดยใชสติกําหนดรู แลวคอยหาวิธแี กไขไปตามเหตุผลทีค่ วรจะเปน
ใชการแผกศุ ลจิตใหทงั้ มิตรและศัตรู โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ จนทําใหความรูสึกวา
โลกนี้ ผมมีแตมติ รทั้งนั้น
มีเหตุการณหลาย ๆ อยางที่ผมไดรับฟงจากคุณแม ในการปฏิบัติวปิ ส สนากรรมฐานกับ
หลวงพอ บางเรื่องอาจจะเปนการบังเอิญ บางเรื่องก็เหลือเชื่อ ซึ่งผมก็มักจะบอกกับคุณแมวา
อยาไปเลาใหใครเขาฟง เพราะเขาอาจจะคิดวาคุณแมเพอฝน หรืออวดอุตริมนุสธรรม เพราะ
ระดับจิตใจของคนไมเหมือนกัน ผมจะขอนํามาเลาบางเพียงเพื่อใหเห็นวา เมื่อไดปฏิบัติถึงขัน้
แลวอาจจะเกิดเหตุการณตาง ๆ อยางนี้ขึ้นได
เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองก็คือ ขณะทีผ่ มกําลังศึกษาอยูที่ มศว.ประสานมิตร
ประมาณป ๒๕๐๔ ผมวางแผนจะไปเที่ยวที่ มศว.บางแสน ในการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ
ตอนกลางคืนผมฝนวา คุณแมไปหาที่หอพักของมหาวิทยาลัย รุง เชาผมก็ไมติดใจอะไรนัก
เตรียมตัวขึน้ รถจะไปกับเขา พอรถเคลื่อนออกไป ไมรูวา มีอะไรดลใจใหตองโดยลงจากรถ เดิน
กลับหอพักเสียเฉย ๆ ในใจก็นึกถึงความฝนตอนกลางคืน แตก็เปนไปไมได เพราะคุณแมไมเคย
คุณแมสุม ศิษยเอกหลวงพอ
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ไปที่ มศว.ประสานมิตรเลย และก็ไมมีใครที่บานเคยไปดวย ผมนั่งทํางานอยูประมาณเกือบเที่ยง
วัน เพื่อนมาบอกวา มีคนมาหา คอยอยูหองโถง พอผมลงไปก็พบคุณแมกับบุญมี (หลานสาว)
ผมแทบไมเชื่อสายตาตัวเองเลย ทั้งดีใจและตกใจวา คุณแมมาไดอยางไรเพราะทั้งสองคนนั้นไม
เคยไปที่ มศว.ประสานมิตรเลย
ทานเลาใหฟง วาคิดถึงผม อยากจะมาเยี่ยม ตอนกลางคืนไดอธิษฐานจิตบอกวา “ทิด
เมือง พรุงนี้แมจะไปเยี่ยมนะ ใหคอยรับดวย” พอรุงเชาก็ขึ้นรถไปกรุงเทพฯ กันแตเชา พอถึง
ตลาดหมอชิตก็ยังหวังวาผมจะไปรับ แตเมื่อคอยแลวไมเห็นผมไปรับ ก็ตัดสินใจจะขึ้นรถเมลไป
หาเอง ไมเคยมีใครไปที่ มศว.ประสานมิตรเลย แมแตชื่อก็ยังไมรูจัก ถามเด็กรถวา ไปวิทยาลัย
สรรพสามิตไปทางไหน ลูกชายมาเรียนครูอยูที่สรรพสามิต พวกเด็กรถคงจะพอฟงไดวาคุณแม
ถามนั้นคือ มศว.ประสานมิตร ซึ่งสมัยนั้นยังเปนวิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร เรียกกันสั้น
ๆ วาประสานมิตร จึงบอกใหขึ้นรถเบอร ๓๘ ใหนั่งไปจนสุดทางแลวจึงลง แลวใหถามเด็กรถใหม
วาจะขึ้นรถคันไหนไปประสานมิตร เปนที่นาอัศจรรย คุณแมไปหาผมที่ประสานมิตรจนได
ทานที่เคยไป มศว.ประสานมิตรคงจะทราบวาไมใชเปนเรื่องงายเลยที่จะไปโดยรถเมล ครั้นจะขึ้น
แท็กซี่ก็กลัวถูกหลอกลวง
หลวงพอบอกวา ธรรมดาจิตของคนทั่วไปจะกระจัดกระจายฟุงซานไมมีพลัง แต
เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถ รวมจิตใหเปนหนึ่งเดียว ก็จะมีพลังอํานาจมหาศาลซึ่งเรียกวา พลัง
จิต สามารถทําอะไร ๆ ได อยางที่เราไมคาดคิดวาจะเปนไปได เชน การใชโทรจิต คือการ
ติดตอกันโดยใชจิต หลวงพอเลาวา พระเครื่องที่ทานสรางนั้น ทานสั่งชางใหทําโดยทางโทรจิต
คุณแมก็เลาถึง พลังจิต ที่เกิดขึ้นกับทานอยูหลายเรื่อง เชน มีอยูครั้งหนึ่งที่ทา นไปเที่ยวเขาวง
พระจันทรทจี่ ังหวัดลพบุรีกับคณะหลายคน ตอนนั้นทานอายุ ๖๐ กวาแลว ใครที่เคยไปขึ้นเขาวง
พระจันทรกค็ งจะทราบวาสูงเพียงใด มีหลายคนที่พักคอยอยูขางลาง พวกอายุรุนราวคราว
เดียวกัน หรือแมแตออนกวา ทานก็ไมมีใครกลาขึ้น
คุณแมคิดวา เมื่อมาแลวตองลองขึ้นดูเพราะหลังจากนี้แลวก็คงไมไดมีโอกาสไดขนึ้ อีก
แลว จึงตัดสินใจเดินขึ้นไปตามบันไดกับเขา ระยะแรก ๆ พวกหนุม ๆ สาว ๆ แรงดีก็แซงขึ้น
หนาไป เหลียวมองดูคุณแมแลวซุบซิบกันเหมือนกับจะบอกวายายแกคนนี้จะขึ้นไปถึงยอดกับ
เขาหรือ ทานเดินขึ้นอยูพักใหญเห็นวาเริม่ เหนื่อยแลวก็ลองใชการกําหนดจิตจนเกิดสมาธิ
และเกิดพลังขึ้นในรางกาย ทําใหมีความรูสึกวาเหมือนกับตัวเบาเดินขึ้นไปไดอยางสบาย
คุณแมสุม ศิษยเอกหลวงพอ
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ไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย แซงหนาคนอื่น ๆ ไปเรือ่ ย ๆ แลวผานกลุมเด็กหนุมที่นั่งพักอยูริมบันได
มองดูทานอยางแปลกใจ เปนเด็กหนุมกลุมเดียวกันกับที่ซบุ ซิบกันเมื่อตอนเดินแซงขึ้นหนาทาน
นั่นเอง คุณแมเดินขึน้ ไปจนถึงยอดเขาวงพระจันทรในเวลาอันรวดเร็ว ไมมีใครตามทัน
นั่งคอยอยูพักใหญ พวกที่มาดวยกันจึงไดขึ้นไปถึง
คุณแมไมคอยไดใชพลังจิตบอยครั้งนัก จะใชก็ตอ เมื่อจําเปนเทานั้น มีอยูครั้งหนึ่งตอนที่
ผมจะไปดูงานที่ประเทศคานาดาเมื่อป ๒๕๑๘ ตอนนั้นคุณแมยังอยูที่บาน จะมาวัดในวันพระ
เทานั้น คุณแมจะตองไปสงผมในวันรุงขึ้น แตไมมีโอกาสจะไดบอกเลากับหลวงพอเลยเพราะยัง
ไมถึงเวลามาวัด จึงทดลองใชโทรจิตกับหลวงพอในตอนกลางคืนบอกวา ไมมีอะไรจะใหกับ
ลูกเพื่อคุมครองตัวในการเดินทางไปเมืองนอก หลวงพอก็บอกคาถาให ๙ คําเอาไวปองกันตัว
คุณแมจึงจดใสกระดาษไว ตอนไปสงผมที่สนามบินดอนเมือง ก็สงใหผมแลวบอกวา หลวงพอให
คาถาไวปองกันตัว ทองใหขึ้นใจจะปองกันเหตุรายตาง ๆ ได ผมก็ไดใชคาถานี้ตลอดการ
เดินทาง
มีอยูตอนหนึ่งของการเดินทางจากญีป่ ุนไปเกาะฮอนโนลูลู
เครื่องบินจะตองบินเหนือ
มหาสมุทรเปนเวลา ๑๐ ชั่วโมง เหลืออีก ๔ ชั่วโมง จะถึงฮอนโนลูลูก็เกิดพายุปะทะเครื่องบินสั่น
ไปทั้งลํา ผมมีความรูสกึ เหมือนนั่งเรือหางยาววิง่ ปะทะลูกคลื่น ผมไมเคยขึ้นเครื่องบินมากอน
เลย ครั้งนั้นจึงเปนประสบการณครั้งแรกในชีวิต แตผไู มรูสกึ กลัวหรือตืน่ เตน เพราะผมบริกรรม
คาถาของหลวงพอ ทุกครั้งที่มีเหตุเสี่ยงอันตราย ผมรูสกึ ปลอดภัยและทําใจได มีสติดี ไม
หวั่นไหว เพื่อนของผมที่ไปดวยกัน บางคนนั่งหนาซีดตัวสัน่ เครื่องบินวิ่งฝาพายุอยูเกือบชั่วโมง
จึงพน ทุกคนรูสึกโลงอก ผมใชคาถาของหลวงพอตลอดมาตราบจนทุกวันนี้ เนื่องจากผมยึดมั่น
และศรัทธาในหลวงพอและคุณแมมาก ทุกครั้งที่ผมจะใชคาถานี้ จะมีความรูสึกปลอดภัยและมี
สติ
คาถามี ๙ คําคือ

อุ มะ พัด พา ยะ อุ พัด อะ หัง
คาถาแตละคํามีความหมายในตัวเอง ผมจําไมได ถาทานอยากรูคงจะตองถามหลวงพอเอาเอง
ในเรื่องการไมชอบอิทธิปาฏิหาริยของคุณแมนั้น เปนหนทางที่ทาํ ใหคุณแมไดหลุดพน
จากการยึดติดและพอใจในพลังอํานาจมาแลว ทานเลาใหฟงวาสมัยทีท่ านปฏิบตั ิในระยะแรก ๆ
ทานมีความรูสึกวาทานมีพลังจิตสูงมาก นั่งเพียง ๒-๓ นาที ก็เกิดสมาธิแนบแนน มีพลังนึก
คุณแมสุม ศิษยเอกหลวงพอ
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อยากจะรูอะไรเห็นอะไรก็รูไดเห็นไดทันที ทานระลึกชาติยอ นหลังไดถึง ๗ ชาติ สามารถรู
อดีต รูปจจุบัน รูอนาคต ไดอยางฉับพลัน หลวงพอบอกวาทานกําลังอยูในระยะของการเขาสม
ถกรรมฐานซึ่งผูปฏิบตั ทิ ุกคนจะตองผานสมถกรรมฐานกอน สวนมากคนจะคิดวาตนสําเร็จแลว
เพราะจะเกิดอิทธิปาฏิหาริยมากมาย เนื่องจากเปนระยะที่มพี ลังจิตสูงมาก อยูยงคงกระพัน เหาะ
เหินเดินอากาศ นั่งทางในสามารถรูไ ดทุกอยาง เมื่อมีอิทธิปาฏิหาริยคนก็จะศรัทธา ลาภสักการะ
ก็จะตามมา จิตใจที่เคยมั่นอยูก บั การปฏิบตั ิธรรม ก็จะคลอนคลายไมสามารถเดินทาง
ไปสูก ารหลุดพนได ระยะที่ คุณแมตัดสินใจไมยึดติดในอิทธิปาฏิหาริยใด ๆ หลังจากผาน
ขั้นนี้แลว ทานบอกวาพลังอํานาจก็ลดลง เสื่อมลง ทานก็ปฏิบตั ิตอไปในแนวทางที่ไดตั้งใจไว
หลวงพอบอกวาเปนการปฏิบัติไปสูวิปสสนากรรมฐาน นั่นเอง
หลวงพอเคยพูดเสมอวา
ทานไมไดสอนวิปสสนากรรมฐานเฉพาะคนธรรมดา
เทานั้น ทานยังสอนผีและเทวดาดวย ครั้งแรกผมฟงก็ยังไมเชื่อสนิทนัก แตเมื่อผมคุยกับคุณ
แมแลวก็เชื่อวาเปนจริง เพราะคุณแมก็มีประสบการณในการสอนผีเหมือนกัน ทานบอกวาคนที่
ตายไปแลว บางคนที่เคยรูจักกันเคยมาปฏิบตั ิธรรมก็มาหา บางคนคุณแมชักชวนมาปฏิบัติธรรม
ก็มาปฏิบัติ บางคนก็ไมมา บางคนก็มาอยูเฉย ๆ ไมปฏิบัติ ขึ้นอยูกับพื้นฐานจิตของแตละคน
คุณแมบอกวาผีนั่งสมาธิไดดีกวาคน นั่งนาน อดทน คุณแมชวนมาปฏิบัติธรรมวิปสสนาอยูดวย
หลายคน นาน ๆ ไปพวกเขาก็บอกวา จะไปจุติแลวก็หายไป บางครัง้ ขณะที่คุณแมสั่งสมาธิ
อยูก ็มีผเี ปนจํานวนมากมาหาเพื่อขอรับสวนบุญกุศลและขอเรียนวิปสสนากรรมฐาน
หลวงพอนับวาเปนหมอชัน้ เยีย่ ม ทานไมเพียงแตจะรักษาจิตของคนเทานั้น ทาน
ยังสามารถรักษารางกายของคน โดยใชพลังจิตไดอีกดวย เมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๒๖ คุณ
แมไดปวยเปนหวัด มีอาการไอ เหนื่อยมาก ตอนนั้นคุณแมยังอยูบาน มาวัดเฉพาะวันพระ ผมจึง
พาคุณแมไปตรวจที่โรงพยาบาลขุนสวรรค สิงหบุรี คุณหมอวิชัยสั่งใหเอกซเรยพบวา ปอดขาง
ซายมีสีขาวทั้งหมด แสดงวาเปนน้าํ ทวมปอด จึงไดสั่งใหไปตรวจที่โรงพยาบาลทรวงอก นนทบุรี
ผลการตรวจ หมอเจาะเอาน้ําออกมาไดถึง ๑.๓ ลิตร หมอสงสัยวาคุณแมอยูไดอยางไร ไมแสดง
อาการ เพราะปอดมีนา้ํ ขนาดนี้ตองเหน็ดเหนื่อยมาก หมอไดเจาะชายโครงดานซาย เพื่อตัดเนื้อ
หุมปอดไปตรวจดวย
คุณแมบอกวา ตอนเขาเจาะชายโครงนั้น ทานเขาสมาธิแลวนิมิตวาเปนการใชกรรมอัน
เกิดจากทานฆางูเหลือมตัวหนึ่ง ผมยังจําเหตุการณตอนนัน้ ไดดี งูเหลือมยาวราว ๓ เมตรครึ่ง
คุณแมสุม ศิษยเอกหลวงพอ
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มากินเปดตอนกลางคืน คุณพอถือฉมวกลงไปดู ตามดวยคุณแม ผม และพี่สาว งูเหลือมเห็นแสง
ตะเกียงจึงเลื้อยหนีเขาปากระชาย คุณพอไมกลาแทง เงื้อฉมวกอยู คุณแมโมโหจึงควาฉมวก
แทงเอง ถูกคอนหางของงู ผมเห็นงูดิ้นและพันดามฉมวกเปนเกลียวนากลัว พวกเราตีงูเหลือม
จนตาย
ผลจากการตรวจน้ําจากปอดและเนื้อหุมปอด ปรากฏผลวาเปนมะเร็งระยะสุดทายที่ปอด
ขางซาย ถาไมรักษาจะตายภายใน ๕ เดือน ถารักษาอาจจะอยูได ๑ ป เพราะขณะนั้นมะเร็งได
กินถึงเยื่อหุมปอดแลว ผมตกใจมาก พี่สาวสองคนนั่งรองไห คุณแมยังไมทราบ เพือ่ ความแนใจ
จึงใหลูกของนาเอาฟลมไปใหเพื่อนที่สถาบันมะเร็งดู ก็ไดรับคําตอบเหมือนกัน ผมไดมากราบ
นมัสการใหหลวงพอทราบ ทานก็บอกวาทราบแลวเปนที่ปอดขางซาย ทานก็พยายามชวยอยู
เมื่อเอาน้ําออกแลวคงจะดีขึ้น ผมใหคุณแมพักรักษาตัวอยูราว ๒ สัปดาห
คุณแมเลาวามีอยูคืนหนึ่ง ทานนอนอยูไดยินเสียงแตรรถ จําไดวา เปนเสียงรถหลวงพอ
สักครูหลวงพอมายืนอยูขางเตียงบอกวาไมเปนไรจะชวยแลวก็เดินกลับไป
คุณแมดีใจมากที่
หลวงพอมาเยี่ยม ดูอาการดีขึ้นมาก ผมพาคุณแมไปพักที่บา นของผม (บานพักครู ร.ร.สิงหบุรี)
ตมยาแผนโบราณใหกินหลายขนานรวมทั้งของคุณหมอสมหมายดวย ราว ๓ เดือนก็พาไป
เอ็กซเรยที่พญาไทเอ็กซเรย ปรากฏผลวาเหมือนเดิม ผมปรึกษาหมอสมหมาย ทานบอกวายา
แผนโบราณตองใชควบคูกันกับยาแผนปจจุบันที่ใชรักษาโรคมะเร็ง ผมจึงไปซื้อมา ๑ ชุด ราคา
๖,๕๐๐ บาท จะใหคุณหมอสมหมายรักษา ยาชุดนี้ขณะใชจะทรมานคนไขมาก รับประทาน
อาหารไมได อาเจียน ผมจะรวง และก็ไมรูวา จะหายหรือไม ผมมาตรึกตรองดู เห็นวาคุณแมอายุ
มากแลว ตอนนั้นอายุ ๗๐ ป จะทรมานทานเปลา ๆ ถาใชยาแลวทานตายไป คนก็จะบอกวาเปน
เพราะผมทํา
เมื่อผมไปหาหลวงพอ ทานก็บอกวา ใหคุณแมมาอยูวัด ทานจะชวยรักษาทางจิตให
แลวใหกินยาสมุนไพรควบคูไปดวย ผมจึงใหคุณแมมาอยูวัด ตั้งแตเดือนพฤษภาคม
๒๕๒๖ เปนตนมา ผมมอบยาชุดนั้นใหคุณหมอไป
ตอนนั้นคุณแมยังไมทราบวาทานเปนมะเร็ง ผมไดแตบอกวาเปนเยื่อหุม ปอดอักเสบ ให
คุณแมรักษาตัวเองแลวหลวงพอจะชวยอีกแรงหนึ่ง ทานก็ปฏิบัติมาตลอด มีอยูครั้งหนึ่งขณะที่
ทานนั่งสมาธิ มีความรูส ึกวา รางกายเจ็บแปลบปลาบไปหมด และเหมือนมีอะไรพุงออกไปจาก
ตัวทานทุกสาระทิศ คุณแมระลึกไดวา หลวงพอกําลังชวยรักษา หลังจากนั้นทานก็รสู ึกดีขึ้นและ
หายเปนปกติ ขอบตาทีเ่ คยดําคล้ําก็หายไป หลวงพอบอกวาคุณแมไดตายไปแลว แตดวยบุญ
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บารมีที่ทา นไดสรางสมมาจากการปฏิบัติธรรม และชวยสั่งสอนใหคนปฏิบัติธรรม จึงชวยใหมี
ชีวิตขึ้นใหม คุณแมมาทราบวาทานเปนมะเร็งประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๐ เพราะหลวงพอไดเลาใหผู
เปนมะเร็งคนหนึ่งฟงวา การนั่งสมาธิสามารถรักษามะเร็งใหหายได ตัวอยางเชน แมสุม เปนตน
ชายคนนั้นจึงมาถามคุณแมวา เปนมะเร็งหรือ หลวงพอบอกวารักษาหายแลวใชไหม คุณแมจึง
ทราบตอนนั้นเองวาทานเปนมะเร็ง
ผมเคยจะคิดพาคุณแมไปเอ็กซเรยวาคุณแมหายแลวหรือยัง ปรึกษาหลวงพอแลว ทาน
บอกวา อยาไปตรวจเลย เดี๋ยวเห็นโนนเห็นนี่แลวทําใหไมสบายใจ แมใหญอายุมากแลว อยาไป
ทรมานแกเลย แกยอมสละชีวิตเพื่อพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว จะเปนจะ
ตายก็คงไมเสียดายชีวิต ซึ่งก็เปนจริงอยางที่หลวงพอพูด คุณแมไมเคยกลัวตาย ถือเปนเรื่อง
ธรรมดา ทานอุทศิ ชีวิตเพื่องานของหลวงพอ งานอันยิ่งใหญทจี่ ะชวยขจัดอวิชชาของ
มนุษย ใหเขาใจหลักปฏิบัตธิ รรมอันถูกตองและแทจริงขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา คุณแมรูดีแลววาเมือ่ ทานตายไปแลวทานจะไปอยูที่ไหน คงจะเปนเพราะบุญบารมีของคุณ
แมที่ไดสรางสมมาประกอบกับพลังจิตของหลวงพอที่พยายามรักษา และ ยาแผนโบราณ
ที่คุณแมรบั ประทานทุกวัน จึงชวยใหคุณแมยังคงมีชีวิตอยูมาตราบเทาทุกวันนี้ เปน แม
ใหญ ของผูใ ครปฏิบตั ิธรรมทั้งหลาย เปนกําลังสําคัญของหลวงพอที่จะชวยกันสืบทอด
พระศาสนาตอไป
หลวงพอจรัญนั้น นอกจากทานจะสงเสริมในเรื่องการปฏิบตั ิธรรม แลวทานยังสงเสริมใน
สวนการศึกษาอีกดวย ทานมีความประสงคอยากใหสถานศึกษาตาง ๆ ไดใชประโยชนจาก
วัดอัมพวันในการอบรมบมนิสัยเยาวชนใหมากที่สุด ในสวนของโรงเรียนสิงหบุรีนั้นทานให
ความสนใจมาก เพราะถือวาเปนโรงเรียนใหญและทานเปนศิษยเกาของโรงเรียนสิงหบุรี ทานให
ความเมตตาและชวยเหลือโรงเรียนสิงหบุรตี ลอดมา
ทานมีสว นชวยใหโรงเรียนสิงหบุรีสมัย
ผูอํานวยการ ชลิต เจริญศรี ไดรบั บริจาคหมอแปลงไฟฟาขนาด ๒๕๐ KVA จากนายหางสม
เจตน เจาของบริษัทศิริวัฒน ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๖
สมัยที่ผมมาเปนผูอํานวยการของโรงเรียนสิงหบรุ ี หลวงพอไดใหความเมตตาตลอดมา
รับเปนประธานฝายสงฆในงานทอดผาปาสามัคคี เพื่อสรางประปาขึ้นใชเองในโรงเรียนเมื่อ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๓ ไดรับเงินบริจาคประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ทา นยัง
บริจาคเงินติดตั้งตูนา้ํ เย็นใหนักเรียนดื่มอีก ๒ ที่ เปนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท และชวยเปน ประธาน
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ในงานทอดผาปาสามัคคีเพื่อสรางหองสมุดของโรงเรียนสิงหบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๓๔ ไดรับเงินบริจาคประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หลวงพอมีสวนชวยสรางสรรคความเจริญ
ใหแกโรงเรียนสิงหบุรีอยางมาก นับเปนบุญของนักเรียนโรงเรียนสิงหบรุ ีที่มีหลวงพอชวยดูแลให
ความอนุเคราะหเสมอมา ขออํานาจแหกุศลผลบุญที่หลวงพอไดสรางสมมา โปรดจงเปนพลว
ปจจัยดลบันดาลใหหลวงพอมีพลานามัยสมบูรณ แข็งแรง หายจากโรคาพยาธิทั้งมวล ไดเปนที่
พึ่งของพวกเราผูใฝในธรรมทุกคน

บันทึก
อันที่จริงผมตั้งใจจะเขียนเรื่อง “หลวงพอจรัญที่ผมรูจ ัก” แตเนื่องจากสวนใหญแลวผมรู
เรื่องของหลวงพอจรัญผานทางคุณแมของผม ผมจึงจําเปนตองเขียนเรื่องของทานทั้งสองควบคู
กันไป บางเรื่องที่เกิดขึ้นนานมาแลว ผมอาจจะจดจําผิดเพีย้ นไปจากความจริงบาง ก็ตองขออภัย
ไว ณ ทีน่ ี้ เรื่องของคุณแมนั้นยังมีอีกมากมายซึ่งผมไมมีโอกาสทีซ่ ักถามพูดคุยดวย เปน
ประสบการณที่ทานไดรบั ระหวางการปฏิบัติ ไดเรียนรูดวยตัวทานเอง และยังจดจําไดเปนอยางดี
ยิ่ง

ประสบการณของคุณแมสุม
( นับเปนบุญที่คณ
ุ แมสุมกรุณาเลาประสบการณที่ผานมาใหฟง จึงถือโอกาสบันทึกตอทายไว ณ ที่นี้ดวย)
สมพร แมลงภู – ๕ ก.ค. ๓๕

ถางกิเลส
สมัยเมื่อมาอยูวัดอัมพวันใหม ๆ หลวงพอสั่งใหลับมีดใหคม เอาไวถางกิเลส ฟนใหดะไป
เลย พบกอไผก็ฟนเขาไป
ฉันกลับมานัง่ กรรมฐาน ราว ๆ ตี ๓ เห็นเปนกอไผจริง ๆ อยูขางถนนหนาวัดอัมพวัน
สมัยกอนนั้นมีจริง ๆ ฉันก็ฟนเสียจนทะลุเปนทางไปเลย
พอฟนทะลุแลว ก็ผา นไปได ไปพบปลายไมไผสระอยู ก็นึกขึ้นมาไดวา ออ นีห่ ลุดจาก
โนนแลว ยังจะมีนี่อีกหรือ ยังมีไมหักขวางอีก จึงเดินเลี่ยงปลายไมไป
เดินเขาทางไปเลย เพราะเห็นทางแลว เดินตามทางไปเรื่อย ๆ พบบานหลังหนึ่งไมมีคน
อยู มีเสียงบอกวา ที่เห็นเปนเมืองนิพพาน
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ฉันก็เหลียวดูไปรอบ ๆ มองไมเห็นขอบฟา ปาไม ตนไมสกั ตนก็ไมมี มีแตทราบเปนแกว
ใสละเอียด ออนนิ่มเทาเวลาเดิน บานเปนไมเกาชั้นเดียว
ฉันนั่งดู ๆ อยู เห็นพระเดินมา จึงลงนั่งพนมมือ ใจรูสึกวาไมใชพระธรรมดา เปนพระ
อรหันต ฉันก็ไหวทา นจนสุดแถวนับได ๑๑ องค พอสุดแถวฉันก็เดินตอทายเลยรวมเปน ๑๒
เดินตามทานไปทางทิศเหนือ ดูตะวันยังอยูสูง แตแดดไมรอนเลย สวางแตไมรอน เดินมา
เย็นตลอด ตามทานไปจนเลี้ยวโคงกลับ ฉันก็รวู า กําลังนั่งกรรมฐานอยูในกุฏิ

ระลึกชาติ
หลวงพอทานบอกวา ฉันเคยทํากรรมฐานมา ๗ ชาติแลว มาชาตินี้ปฏิบตั ไิ ดครบ ๗ ป ๗
เดือน ๗ วัน ทานก็บอกถึงแลว ฉันก็เลยนั่งยอนไปดูจึงไดรวู า
ชาติที่ ๑ (ถอยหลังไป ๖ ชาติ) เกิดเปนผูชาย เคยฝกพุทโธ ใชธูปจุดเวลาปฏิบัติ มองเห็นกาน
ธูปเต็มสุมเลย ไดอธิษฐานในชาตินั้น ขอใหพบอาจารยที่สอนในทางวิปสสนา เพราะที่ทําอยู
ขณะนั้นเปนสมถะ จึงไดมาพบในชาติที่ ๗ ซึ่งเปนชาติปจจุบนั
ชาติที่ ๒ เกิดเปนเทวดา เปนผลจากกุศลที่เคยปฏิบัติเมื่อชาติกอน
ชาติที่ ๓ เกิดเปนเทวดาชั้นต่ําลงมา เพราะไมไดเจริญกุศลเพิ่มขึ้น ไดจุติเปนเทวดาเฝาพระ
ทวารในวังกรุงศรีอยุธยา เจาวังนีม้ พี ระราชธิดาสวยงามมาก เกิดมีจติ ปฏิพัทธในพระราชธิดา
เลยถูกเทพเบื้องบนสาปใหเกิดเปนผูห ญิงตลอดไป
ชาติที่ ๔ เกิดเปนผูหญิงอยูในวังเมืองสุโขทัย ชาตินไี้ ดเคยสอนกรรมฐานใหแกคนจํานวนมาก
เวลาเสร็จจากการรบทัพจับศึกก็มานัง่ ปฏิบัติกรรมฐานกัน ชาติปจจุบันจึงมีผูคนมาปฏิบัติกันมาก
ชาติที่ ๕ เกิดเปนผูหญิงอยูที่กรุงศรีอยุธยา สิ้นชีวิตเมื่ออายุ ๑๗ ป
ชาติที่ ๖ เกิดเปนผูหญิงอยูใกลวัดพรหมบุรี มีลูก ๔ คน สามีเปนโรคคันทั้งตัวเนาเฟะ ฉันบอก
ใหเขากลับไปอยูบานกับพอแมเถอะ ไมตองหวงลูกหรอก ฉันจะเลี้ยงเอง เขาก็รองไหกลับไปอยู
กับแม
ตอนนั้นกําลังสรางศาลาวัดพรหมบุรี สามีไดลักเชือกกานมะพราวของวัดมา พอเขาไปอยู
กับแมแลว ฉันก็นาํ ไปคืนวัดหมด ชาตินี้อายุ ๔๐ กวาก็ตาย
ชาติที่ ๗ (ปจจุบัน) พอแมแตงงานกันเดือน ๑๒ เขาไปยกชอฟาที่วัดพรหมบุรี เขาเดินคูกันมา
พอก็สวย แมก็สวย พอนุงโจงกระเบนใสเสื้อปาน รูสึกรักเขามาก เหมือนเห็นกอนตาย เพราะที่
บานกับวัดพรหมบุรีไมไกลกัน พอตายแลวก็เกิดเลย
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ตอนเกิด เกิดที่บางงา อ. พรหมบุรี ตอนที่นั่งดูอยูนั้นเห็นลูกชายคนโตก็ตาย และมาเกิด
แลว เปนทหารมาอยูกับลูกสาวคนโต ลูกสาวก็ใหมาชวยฉัน และขอใหฉนั บวชให
ฉันก็เลยดูวาคนนี้เปนอยางไรถึงสนิทสนม เรียกแมใหญทุกคํา เขาบอกวาตองบวชใหเขา
นะ เพราะในอดีตนั้นพอมีลูกชาย จิตมีสัญญาจะตองบวชลูก แตยังไมทันบวช ฉันก็ตายเสียกอน
ลูกอีก ๒ คนก็เคยพบ เขาเคยมาหาอยูทางภาคอีสาน มาชวยทํางาน ลูกผูหญิงยังมีชีวิต
อยู ตอนที่ดูนั้นอายุ ๘๐ กวาแลว ยังอยูที่บางงา
สามีไดมาเกิดเปนสุนัขอยูที่ตลาดสิงหบุรี ฉันเห็นเขาก็นึกรักและสงสาร เพราะเปนขี้เรื้อน
และเปนแผลทั้งตัว พอพามารักษาก็หาย เวลาฉันเดินจงกรมเขาก็เดินดวย เวลานัง่ ก็มานั่งดวย
จึงนั่งดูรูวา เปนสามีเมื่อชาติที่แลว ตามมาใหเราใชหนี้ที่ใหเขากลับไปอยูกับแม ไมไดดูแลรักษา
เขา
คนที่พบกันในชาตินี้สวนใหญ เคยพบกันเมื่อชาติที่ ๔ รูสึกมีความผูกพันกับสถานที่วัด
อัมพวันมาก ทรัพยสมบัติทีฝงไวเห็นหมด พระทองคํามีเยอะ ทรัพยสมบัติเขาเคลื่อนที่ได เขามี
เจาของเฝาอยู ที่เห็นหลวงพอวาจริงทั้งนั้น หลวงพอขอก็ไมให ถาใหตอ งมีตัวตายตัวแทน

เขาผลสมาบัติ
หลังจากทีฉ่ นั นั่งกรรมฐานที่บานตามคําสั่งของหลวงพอซับไปซอนมา วันนี้นั่ง ๑ ชั่วโมง
วันที่สองนั่ง ๒ ชั่วโมง ไปถึง ๑๐ ชั่วโมง แลวก็ยอนไป ๑ ชั่วโมงใหมอีก ทําอยางนั้นอยู ๔ ป
หลวงพอไดสั่งใหไปที่เรือนยายแตม อยูฝงตรงขามบานฉันที่บางมอญเพื่อทดลองใหนั่ง
กรรมฐานตามที่หลวงพอสั่ง
ในวันนั้นหลวงพอใหฉนั นั่งคนเดียว กําหนดจิตที่พองยุบ จิตดับที่พองยุบ พอจิตเขาแลว
ตัวแข็งหมด นั่งไปได ๑๕ นาที หลวงพอใหแมแพเอามือจับกอน แลวจึงใหเอาเข็มแทง ปรากฏ
วาแทงไมเขา เลือดไมออก แข็งทั้งตัว
ตอนนั้นมีคนนั่งดูกันหลายคนเปนกลุม หมอชลอก็นั่งอยูดวย เขากําลังสูบยาอยู เขาสูบ
เสียแดง ที่เห็นเพราะแสงมาเขาตา
เขาก็เอาบุหรี่นั้นเขามาแหยไปที่รจู มูก ควันขึ้นเพดาน ก็อัดไวไมใหขึ้น ควันก็ออกมาขาง
นอก รูสึกรอนนิดหนอย แตไมสาํ ลัก เขานั่งหันหลังใหหลวงพอ ทานจึงไมเห็นที่หมอชลอเอา
บุหรี่แหยรูจมูกฉัน ฉันก็ไมไดบอกใหหลวงพอฟง
วันนั้นนั่ง ๒๐ นาที เปนการทดลองกัน กอนหนานี้ ฉันเคยเขามาหลายครั้งแลว
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ครั้งแรกที่เขาไดตอนที่ปวดเต็มที่แลวเจ็บก็ดับปุบ ไป รูสึกตัวเหมือนนั่งอยูใตตนโพธิ์ เย็น
สบาย สมัยอยูวัดพรหมบุรี
ครั้งตอมาดับแบบดิ่งพสุธาเลยไปโผลที่เมืองบาดาล เห็นเปนอุโมงคและคูหาอยูขางลาง
แลเห็นพระบรมสารีริกธาตุอยูใตพื้นดิน มีไฟสวางไสวแบบนีออน ติดอยูรอบ ๔ ทิศ มองโลงเขา
ไป แลเห็นพระธาตุอยูทางทิศเหนือ ฉันก็เขาไปเดินนมัสการ พอกราบเสร็จก็เลิกกรรมฐานพอดี
ตอมาหลวงพอใหมาปฏิบัติที่โบสถ ทานใหยืนกําหนด ใหฉนั ปฏิบัติคนเดียว ใหมีคนยืน
สองขาง ทานกลัววาจะลม ปรากฏวาไมลม
ตอนที่ทดลองนั้น ไมไดเดินจงกรม กําหนดยืนหนอ พอตั้งอธิษฐาน ขอใหสมาธิแนวแน
จิตเขาผลสมาบัติกี่นาที เขาก็ดับไปตามที่กาํ หนด กําหนดพองหนอ ยุบหนอ ๓-๔ ครั้ง จิตก็เขา
เลย หลวงพอและคนอื่น ๆ ไดแตยืนดูเฉย ๆ
ตอจากนั้นหลวงพอทานใหทําที่บา น ๒๐ ชั่วโมง ๒๘ ชั่วโมง แลวก็ออกมา อยูวดั อยาง
มาก ๓๐ ชั่วโมง
เวลานั่งกรรมฐานที่บา น ไมมีใครกลาเขาไปดู ฉันจะอธิษฐานที่บานคราวละ ๓๐ ชัว่ โมง
พอครบกําหนดแลว จิตจะคลายออกเอง กอนเขาจะบอกลูกหลานไวกอ น
ขณะที่จิตเขาอยู ๓๐ ชั่วโมง ตอนนั้นไมเห็นอะไร แตมีสติอยูกับตัวตลอด ไมรบั อารมณ
อะไรเลย มันซึ้งอยูในตัวเรา แรก ๆ จะไมไดยินเสียง แตตอนหลังไดยิน
พออายุ ๔๕ ป หลวงพอใหมานั่งทีว่ ัด ศาลาหลังเกา ๓๐ ชั่วโมง ตั้งแต ๖ โมงเย็นถึง ๖
ทุมของวันรุงขึ้น เห็นเจาของวัดเปนพระมาบอกวา พอแลว ใหเลิกได แตฉนั บอกวายังไมถงึ
ทานก็ใหเห็นนาฬิกาบอกเวลา ๖ ทุม แตฉันไมเลิก พอครบกําหนดจิตจะออกเอง กายกับจิตเขา
จะรูเวลาของเขาเอง จะคอย ๆ คลายออก แสดงวาทานมาทดลองเรา
ตอจากนั้นฉันก็ปฏิบัติมาจนแกจนมาอยูที่กุฏิปจจุบันนี้ ก็คิดวาจะยังนั่งไดหรือเปลา จึงได
นั่งดู ไมได อธิษฐานจิตวา จะกําหนดเวลาเทาไร จิตคลายออกเมื่อไรก็สุดแลวแต ปรากฏวาฉัน
นั่งไป ๓๖ ชั่วโมง ไมมีปต ิอะไร
มาชวยหลังอายุ ๗๕ ก็นั่งอีก ปรากฏวานั่งไป ๔๘ ชั่วโมง ปนี้อายุ ๗๘ แลวนั่งไป ๔๐
ชั่วโมง นั่งโดยไมไดอธิษฐานจิต ใหเขาออกของเขาเอง
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๕ ตอนนั้นอายุ ๗๕ ป ขณะทีเ่ ขาผลสมาบัติอยูนั้น เห็นพระจุฬามณี มี
ดอกไมธูปเทียนเต็มไปหมด มีคนเฝาอยูคนหนึ่งคอยเข็นรถนําไปทิง้ เปนเครื่องดอกไมธูป
เทียนทีเ่ ขาใสมอื คนกอนที่จะตาย เมื่อตายแลวก็ไปไหวที่พระจุฬามณี
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ปนี้ พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นพระจุฬามณีอีก ดูโนนดูนี่ดูจนทั่ว ไมมีผูคน ไมมเี ครื่องดอกไมธูป
เทียนเหมือนเมื่อกอน
ใจนึกวาเมื่อกอนทําไมมีดอกไมธูปเทียนมากมาย เดี๋ยวนี้ไมมี ก็มีเสียงตอบมาวา เดีย๋ วนี้
ไมเหมือนเมือ่ กอนแลว เครื่องบินตกตายก็มี ตายในโรงพยาบาลก็มี ถูกรถชนตายกลางถนน
หนทาง ตายเรี่ยราดไปหมดแลว ไมมเี ตรียมของใสมือหรอก ที่นั่นถึงไมมขี องดอกไมธูปเทียน
เมื่อหันหนาไปทางทิศเหนือ แลเห็นพระบรมสารีริกธาตุและเห็นมาลัยดอกพุดที่เคยรอย
ถวายหลวงพอบูชาพระธาตุที่กุฏิทา น คลองอยูที่เจดีย
เมื่อตอนนั่งได ๔๘ ชั่วโมงก็เห็นดอกไมในหองเต็มไปหมด กําหนดอยางไรก็ไมหาย พอ
ออกจากกรรมฐานแลวก็ไปกราบหลวงพอ หลวงพอไมไดลงมาพบก็เลยกลับ ไมไดเลาใหหลวง
พอฟง กลับมาทีห่ องก็สวางโลงไปหมดทั้งหอง เห็นเปนตัวหนังสือขางฝาผนังทั้ง ๔ ดาน ตัวสวย
ไมใชหนังสือไทย และไมใชหนังสือขอม เขาบอกวาเปนหนังสือเทพ อานออกคําวา “แลว” ตัว
เดียว
การเขาผลสมาบัติจะมีกาํ ลัง ไมหิวโหย ไมปวดเมื่อย ไมมีอะไรล้ําปติกไ็ มล้ําสมาธิ เสมอ
เทากันหมดเลย มีความสุขไมยินดียินราย เปนขั้นอุเบกขา แตรูแลวก็วาง จิตของเรามีจิตเดียว
ไมมีอะไรเขามากระทบเลย
ขณะที่เขาผลสมาบัติ มีความรูผ ุดเปนขั้น ๆ ผุดแตที่ดี แตไมมีปติ เขาผุดขึ้นมาสอนเรา
จิตที่รูอยูนั้นไมใชรูแคญาณเดียว มีชั้นหยาบ ละเอียด และละเอียดเขาไปอีก ชั้นนิพพาน
ละเอียดเขาไป
การเขาผลสมาบัติอยางหนึ่ง เขานิโรธสมาบัติเปนอีกอยางหนึ่ง เสวยอารมณนิพพานอีก
อยางหนึ่ง เขานิโรธสมาบัตินั้นไมมีตวั ตน
ครั้งหนึ่งจิตเขาไป ๒๐ ชั่วโมง กอนเขาจิตเขาจะรูของเขาเอง จิตจะรูเองวาเขาญาณนีแ้ ลว
นะ ญาณ ๑ ญาณ ๒ และตอ ๆ ไป จิตยิ่งละเอียดลงไป เขาจะเขาประมาณชั่วโมงหนึ่ง พอถึง
ชั่วโมงเขาก็คลายออก และบอกใหรูวาเราจะออกจากญาณนี้แลว และจะเขาญาณตอไป เขาบอก
ชื่อญาณออกมาเลย แตฉันไมไดสนใจจํา ไดแตรูแลวก็ผา นไป
ตอนเขาผลสมาบัตินหี้ ยาบ เขานิโรธละเอียด เขาอารมณพระนิพพานยิ่งละเอียดเขาไป
อีก จิตเขาบอกขึ้นมาเอง เวลาออกเขาก็ออกของเขาเองเงียบ ๆ
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หลวงพอเทศนสอนวา เราควรปฏิบัติใหถึงแกน อยาใหมีกระพีต้ ิด ใหรูถึงแกนวาเปน
อยางไร ฉันก็ตั้งใจปฏิบตั ิ กําหนดจิตละเอียดละออดี เกิดเห็นเปนตนซุงยาวเฟอยเลย มีแตแกน
เหมือนอยางที่หลวงพอวาไว
ฉันก็ปฏิบตั ไิ ปไมใหมีกระพี้ เขาแสดงใหดูวาซุงไมมีกระพี้ตดิ เลยสักนิด ถึงไดรไู ดเห็นวา
เขาผลสมาบัติแลว ยังเขานิโรธ แลวเขาถึงอารมณพระนิพพาน
เขาปรากฏอารมณญาณนั้นญาณนี้ การเห็นไมเหมือนกัน ละเอียดเขาไป ๆ ละเอียดยิ่ง มี
จิตเดียว จิตใจไมตองชําระแลว

สอนกรรมฐาน
ตั้งแตอยูวัดพรหมบุรี มีคนมาขอฝกกรรมฐานกับหลวงพอ ทานก็สงมาใหฉนั ชวยสอนเดิน
สอนนั่งใหกอน หลวงพอเปนผูอธิบายตอนหลัง ประมาณ ๒ ชั่วโมง ใครแวะมาสอนเลย มา
เมื่อไรสอนเมื่อนั้น
ตอนอยูวัดพรหมบุรี ฉันไปวัดวันอาทิตย พอมาอยูวัดอัมพวัน ฉันมาวันพระ อยูที่ศาลา
หลวงพอมีแขกอยู ทานก็สงมาใหฉนั สอน ทานบอกวาที่สอนไปแลว เขาผลสมาบัติกันไดหลาย
คนแลวนะ ชวยหลวงพอสอนมา ๓๕ ปแลว
มีอยูวันหนึ่งหลวงพอทานไมอยู ทานสั่งใหฉันมาวัด บอกวา จะมีหลวงพอองคหนึ่งมาหา
ทาน ชื่อหลวงพอสุขโต อยูจังหวัดลําพูน ทานเคยเขานิโรธสมาบัติมาแลว ท.เลียงพิบูลยศรัทธา
มาก ถวายอาหารเปนประจํา และยังเคยถวายอาหารตอนทานออกจากนิโรธสมาบัติ
ฉันก็มาวัด มีแมยุพิน ยายเตียง เตรียมของมาถวาย นิมนตทานเขาโบสถ ทานใหศีลให
พรใหชวยสอนญาติโยมทั้งหลายใหปฏิบัติ ทานใจดีมาก เวลาทานพูด กระแสเย็นถึงเราเลย
กลับไปวัดแลว ทานก็มรณภาพ

วิญญาณมาปฏิบัติธรรม
มีครอบครัวหนึ่งที่สิงหบรุ ี เตี่ยแมมาบอกวาใหชวยลูกชายของเขาหนอย เรียนจบแลว
กําลังจะรับปริญญาเกิดเปนไขตาย ฉันก็นั่งดูเขาตามดูเรียกชื่อ ปรากฎวามากัน ๔ คนเปนชาย
ทั้งสิ้น
เขาวูบมานัง่ ขางหนา มาจากวัดโพธิเ์ กาตน ฉันก็ถามวา “ไปไหนมา” เขาก็บอก “ไปกับ
เพื่อน” แตเพื่อไมเขามา ยืนอยูขางนอก
ฉันถามตออีกวา “สบายดีไหม”
คุณแมสุม ศิษยเอกหลวงพอ
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เขาตอบวา “ไมสบาย คิดถึงแม คิดถึงเตี่ย คิดถึงนอง”
ฉันเพิ่งจะแผเมตตาใหเขาเพราะตอนที่นั่งดูไมเห็น
ฉันถามวา “จะแผเมตตาให รับไดไหม”
เขาบอกวา “ได จะไดไปสบาย”
ฉันก็แผเมตตาให สักพักเขาบอก “ฝากแมดวยนะ” แลวก็ลอยไปเลย เขาบอกวา “ฉันไม
ลืมบุญคุณปาหรอก” เรียกฉันวา ปา เสียดวย
เขามาอีกทีตอนเช็งเมง ลอยวืดเขามาเลย มานัง่ กราบทีห่ นาตอนนั่งกรรมฐาน ก็นกึ ขึ้นได
วาเขาเคยมา เพื่อนมาดวย แตไมไดเขามาอีก
ฉันถามวา “จะไปไหนกัน” เขาบอกวา “จะไปเช็งเมง” เพราะกงของเขาเปนเจาของศาล
เจาทีห่ นาตลาดจังหวัดสิงหบุรี
ฉันก็ชวนทํากรรมฐาน เหลืออีกตั้ง ๓ วัน ฉันก็สอนกรรมฐานใหทาํ เลย สอนเดิน ๓๐
นาที แลวสอนนั่ง เขาก็นงั่ ตลอดไป ปฏิบัตไิ ด ๓ วัน เขาก็มาลาไปหาเตี่ย แมและกง
เขาบอกวา “ผมจะไปหากงสัก ๓ วัน” พอครบ ๓ วัน เขาก็กลับมาจริง ๆ มาคนเดียว
ฉันก็เลยอธิษฐานใหเขามีชุดขาว ตอนที่เขามานั้นสวมชุดเสื้อครุยรับปริญญา เขากมลง
กราบเหมือนคนธรรมดา แตฉันไมคอยพูดมาก
เขาปฏิบัตอิ ยู ๓ ปก็ไดกายทิพย กายทิพยของเขาขาวใสแวบเลย เดิมวิญญาณก็มี
รูปเปนแบบเนื้ออยางของมนุษยเรานี้
เขามากมกราบลาเหมือนคนธรรมดา เขาสั่งถึงพอ แม เตี่ย นอง อามา ใหบอกวา ฉันไป
สบายแลว เหตุการณนี้เกิดกอนป พ.ศ. ๒๕๒๕ แลว
มีอีกคนหนึ่ง เปนชางกอสรางอยูที่กรุงเทพฯ ไดผูกคอตายกับรถเครื่อง ทางกรุงเทพฯ
โทร.มาหาญาติทางบาน พอแมเขามาหาฉัน ขอใหฉนั ชวย ทางบานไมมีใครทราบวาตายอยางไร
ฉันก็เรียกมา พอเขาเขามาในเขตวัด ฟาผาเปรีย้ งตามมาเลย ลงเหนือวัด ถูกวัวตาย ๑
ตัว คนคุมเขาตามมาแตไมทัน เขาเขามาในวัดเสียกอน
ถามเรื่องเปนอะไรตาย ก็ไมยอมบอก แตฉันทราบ ปกติแลวเขาตองไปนรก พอฉันเรียก
วิญญาณมาเขาตามมาไมทัน เกิดฟาผาเปรี้ยงลงมาเลย
ฉันใหเขารับกรรมฐาน สอนใหเดิน ๓๐ นาที แลวสอนนั่ง พอเปนแลวก็ปลอยใหเขานั่ง
เอง เขามีหัวหนาคุมอีกทีหนึ่ง มีบัญชีจดชื่อดวยเหมือนอยางที่วัดไดปฏิบตั ิอยู
คุณแมสุม ศิษยเอกหลวงพอ
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เขาจะนั่งตลอดไป ไมมีลกุ เดิน ไมยุงกับคน แตถา คนจะเดินไปถูกเขาก็หลบ
ปฏิบัติจนแยกรูปแยกนามแลวก็ยังไมพนนรก เขายังคอยเก็บอยู จนไดกายทิพยแลวนั่น
แหละจึงพน แตเขาไมไปที่อื่น เขาตองการปฏิบตั ิอยูที่วัดอัมพวันนี้

ลวงเกินหลวงพอ
เมื่อสมัยอยูที่วัดพรหมบุรี หลวงพอทําบุญฉลองโบสถ มีคณะจากกรุงเทพฯ ไปทอดผาปา
และมี ปาตอม คนสิงหบุรีก็นําผาปาไปทอดดวย
หลวงพอใหฉันไปรองรับคณะของปาตอมกอน
เพราะทานกําลังสนทนาอยูกับคณะ
ศรัทธาจากกรุงเทพฯ
ปาตอมพูดเสียงดังประกาศลั่นศาลาเลยวา หลวงพอไมทักทายเลย เขาเรี่ยไรได ๔๐๐
กวาบาทยังไมรับหนาเขา รับหนาแตคนที่มีแหวนเพชร
แตเวลาทอดผาปาก็ทอดพรอมกัน
หลังจากนั้นมาปาตอมก็มาทําบุญเหมือนกัน แตทํากรรมฐานไมได เดินไดแค ๕ นาที นั่ง
ไดแค ๕ นาที ปฏิบัตไิ ดแคนั้น ทุรนทุรายทําไมไดเลย เขาก็เลยมาขอขมาหลวงพอ
พอตายไปแลว หลวงพอเลาใหฟงวา เขามาจับปาตอมไปนรก เพราะไดกลาววาจา
ลวงเกินหลวงพอ ปาตอมก็บอกเขาวาไดขออโหสิกรรมกับหลวงพอแลว แตเขาไมฟง
เขายอมใหปาตอมมาบอกหลวงพอไปยืนยันเปนพยาน หลวงพอก็ไป เมื่อไดรบั การ
อโหสิกรรมแลว ไปไหนหลวงพอทานไมไดบอก

นิมนตหลวงพออยูปฏิบัติกรรมฐาน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ หลวงพออาพาธหนัก ฉันกําลังนั่งกรรมฐานอยู หลวงพอดํา (หลวงพอ
ในปาเปนอาจารยของหลวงพอ) มาบอกใหไปนิมนตหลวงพอ หลวงพอทานจะไมอยูแลว
ทานนําพานมาใหดูเปนตัวอยาง มีผา สบงวางบนพาน ดอกบัว ๓ ดอก ธูปเทียน ทาน
นํามายื่นใหฉัน ฉันก็ไมรับ ฉันเปนผูหญิงจะรับอยางไร นึกในใจวา เอะ เราจะตายเสียแลวหรือ
อยางไร
ทานบอกวา ไมใช นํามาดูตวั อยาง ใหจัดเตรียมนิมนตเจาอาวาส ทานจะไมอยูแลวนะ
ทานจะละสังขารไปแลว
ทานบอกวา “นิมนตใหอยูปฏิบัติกรรมฐาน”

คุณแมสุม ศิษยเอกหลวงพอ
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พอฉันรับพานจากทาน ก็ออกจากกรรมฐานพอดี ฉันก็ไปเลาใหหลวงพอฟง ทานก็บอก
วา จริง
ฉันเลยจัดพาน ซื้อผาสบง ดอกไม ธูปเทียน ไปดวยกัน ๓ คนมี แมฉา่ํ ชื่น ยายเตียง และ
ฉัน ไปนิมนตทานที่กุฏิ
ทานบอกวา “เอา รับอยูก็เอา”
นิมนตครั้งนัน้ เปนครั้งแรก ตอจากนั้นก็นิมนตทุกป กอนที่จะถึงวันคลายวันเกิด ๑๕
สิงหาคมของทุกป
หลวงพอดําทานบอกวา ทานจะมาปฏิบัติดวย และจะบอกหลวงพอใหมาปฏิบัติ ฉันเลยปู
อาสนะไว ๒ ที่ หลวงพอ ๑ ที่ หลวงพอดํา ๑ ที่
หลวงพอทานบอกวา ถาสามทุมไมมาใหรอถึงสี่ทมุ ปฏิบตั ิทุกวันเปนเวลา ๔ เดือน ตั้งแต
ในพรรษา ตอมานอกพรรษาอีก ใครไมทาํ ก็ชาง ฉันเลิก ๔ ทุม ทุกวัน
ที่ศาลปฏิบัตพิ ระกรรมฐานจะเลิกกัน ๓ ทุมครึ่ง ฉันอยูถึง ๔ ทุม มีผูศรัทธาปฏิบตั ิตอดวย
๓-๔ คน

ไปนรก
เมื่อคุณพอของฉันตาย ฉันจะชวนมานั่งกรรมฐาน แตหาคุณพอไมพบ เลยนั่งดูก็รูวาไป
ตกนรก ถูกมัดมือมัดเทา ฉันเขาไปถามวา “โทษอะไรถึงไดเปนอยางนี้”
คุณพอก็ตอบวา “รูเห็นเปนใจกับลูกสะใภ โกงคาทนายจึงถูกมัดตากแดดขึงพืดอยู”
ฉันถามวา “ทําอยางไรถึงจะแกไดเลา”
คุณพอบอกวา ใหปฏิบตั ิกรรมฐานแผเมตตาให ๓ เดือน จึงจะพนโทษนี้ คนคุมเขา
อนุญาตให เพราะมีโทษอยางเดียว
ฉันก็แผเมตตาให ระหวางปฏิบตั ิใน ๓ เดือน ก็ยังเห็นอยูในสภาพเดิม พอครบ ๓ เดือน
แลวก็หลุด หลุดแลวฉันเห็นนั่งอยูที่ศาลาวัดศรีสาคร นั่งพิงเสาอยูเหมือนตอนไปทําบุญขณะยังมี
ชีวิตอยู
จิตคุณพอผูกพันอยูกับศาลา เพราะคุณพอไดสรางไว ฉันชวนมาทํากรรมฐานทีว่ ดั อัมพ
วันก็ไมยอมมา
คุณพอเคยเปนสมภารวัดตองปุ จังหวัดลพบุรี ไดกอสรางทีว่ ัดนั้น ไมมคี รอบครัว พอมา
อยูบานก็บอกวา จะไมไปสวรรคนิพพาน จะขอเปนมนุษย เพราะมีครอบครัวได
คุณแมสุม ศิษยเอกหลวงพอ
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จิตของคุณพออธิษฐานไวอยางนั้น ฉันชวนมาทํากรรมฐานเทาไรก็ไมยอมมา เพราะ
อธิษฐานไวแลว นั่งพิงเสาคอยเกิดอยูที่ศาลานั้นแหละ นั่งดูทีไรก็ยังเห็นอยูอยางนั้น
ที่นรก จิตเคยสัมผัสครั้งหนึ่ง เห็นเปนรก ๘ ขุม มีกระทะ ๘ ใบ เปนเหล็กใบใหญมาก อยู
หางกันเปนระยะวาหนึ่ง
พอเขาจะผลักนักโทษลงกระทะ จะเอาผาออกพาดราวไว มีเชือกขึงไวสําหรับตากผา
สังเกตดูมี ผาจีวร มากกวา ผาสีธรรมดา เกามาก และขาดมากดวย
ที่เห็นนั้นไมเห็นตอนถูกทําโทษ เห็นแตผา ทีพ่ าดเชือกไว เขาใหเห็นคนที่รูจักคนหนึ่งอยู
บางมอญ เขานั่งอยูดวยมีผา นุง แตไมใสเสื้อ

แมชีแดง
แมชีแดงมาจากภาคใต จังหวัดสงขลา พี่สาวพามาบวช กอนที่เขาจะออกจากบานมาได
ทะเลาะกับแม ตีกับแมอยางมาก ขนาดสั่งวาไมตองเผาผีกันเลย
เขาจากบานมา ๓๐ ป โดยไมไดกลับไป ทั้ง ๆ ที่ ทิ้งลูกไวใหแมเลีย้ ง
มาบวชที่วัดอัมพวันได ๒ ป พวกแมชีก็บอกวาทําบาปไวกับแมมากนะ ขอใหไปขอ
อโหสิกรรมกับแมเสีย แมชีไดรวบรวมเงินใหไป ๒,๖๐๐ บาท ใหธูปเทียนแพไปเสร็จเรียบรอย
เขาก็ไปแลวก็กลับมา พวกแมชีถามวา “แมวา อยางไรบาง”
เขาตอบวา “แมเขาเฉย ๆ ฉันขอขมาแลว แมเขาไมรบั พาน ฉันเลยเหวี่ยงพานใสหนาเลย
แลวบอกวาจะไมมาอีก ไมตองเผาผีกัน”
ตอจากนั้น เขาก็เปนมะเร็งลําไส นอนปวยที่โรงพยาบาล ๔ เดือนกวาก็ตายไป คืน
เดียวกับหลวงแมชีจันทร อดีตหัวหนาแมชีวัดอัมพวัน
โทษลวงเกินกับแมผูมีพระคุณ บาปมาก ทําใหเขาตกนรก ตอนบวชเปนแมชี ความ
ประพฤติกไ็ มคอยดี ไมคอยไดเจริญกรรมฐาน สวดมนตกไ็ มสวด
มีโลภะเรื่องกินมากที่สุด กินของดี ๆ กินเนื้ออกไกเปลา ๆ ตี ๒ ลงมาดูที่ครัวแลว
ตอมามีลูกสุนัขตัวหนึ่งเกิดที่วัดอัมพวัน รูปรางสวย ตั้งชื่อใหวา วัว สุนัขตัวนั้นชอบกิน
กางและกระดูก
วันหนึ่งกางติดคอ ฉันเปนคนใหกินเอง รูสึกไมสบายใจ เลยนั่งดูตั้งแตคอเรื่อยลงไปถึง
กระเพาะอาหาร เห็นกระดูกไกเต็มไปหมด จึงทราบวา จิตของสุนัขตัวนั้นคือ แมชแี ดง
คุณแมสุม ศิษยเอกหลวงพอ
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ฉันก็ถามจิตแมชีแดงวามาอยางไร เขาก็บอกวา “ขอเขามา เขาจะเอาไปนรก ไดขอเขาให
มาเกิดที่วัดอัมพวัน”
เขาบอกวา “แกตองอดอยากนะ แกตองไปกินกระดูกนะ ไปอยูที่วัดอัมพวันนะ” แมชีแดง
บอกวา ถึงอดอยากก็ยอม
สุนัขตัวนี้ก็แปลกกินแตกระดูกไก กระดูกหมู เนือ้ ก็ไมกิน ฉันเอากระดูกปลาใหกินถึงได
เห็น
แมชีแดงเขาเปนโรคหอบมากอน สุนัขก็ไอแคก ๆ ไอหอบจนกระทั่งตาย เมื่ออายุ ๒ ป
ตายแลววิญญาณก็อยูที่วัดอัมพวัน ไมไดไปไหน เที่ยวเขาคนโนนบาง คนนี้บาง ถาไปสิง
ที่คนใด คนนั้นจะมีโลภะเรื่องกิน มีนิสัยเหมือนเขาหมด จะตองเก็บตุนของเอาไวกนิ
เขาเห็นแมชสี มคิดใจดี อยากไดไปเปนเพื่อน เวลาแมชีสมคิดหอบทีไรจะตายทุกที เปน
อาการหอบของแมชแี ดง ไมใชหอบธรรมดา
มีอยูวันหนึ่ง หลวงพอสวดธรรมจักรที่ศาลาสุธรรมภาวนา คณะกรรมฐานก็ขึ้นไปฟงดวย
เห็นแมชีสมคิดผิดปกติ คอกมต่ําลงเหมือนมีใครมากดคอ จะเงยก็เงยไมขึ้น
ฉันเลยดู เห็นแมชีแดงมากดคอบีบคอ จะหายใจไมออก จึงดุออกไป เขาก็ปลอยมือ ยก
มือพนมมือไหวฉัน เขาก็ยังมีสติอยู
ฉันบอกใหเลิกเดี๋ยวนี้นะ กําลังจะจัดแจงทําบุญครบวันตายให จะไดมารับสวนกุศล ให
เลิกรังแกแมชีสมคิด
และบอกใหเขานั่งอยูที่โคนเสานั่นแหละ แตตอ งทํากรรมฐานนะ นั่งบางนอนบางอยูบน
ศาลานี่แหละ คอยรับสวนบุญเขาตรงนี้
ตอมาวันหนึง่ ขึ้นไปทําบุญบนศาลา เห็นแมชีแดงนอนแผ แสดงใหเห็นวาถูกจับตัวไปเสีย
แลว หลวงพอก็ปรารภวา ชีแดงไปตกนรกเสียแลว

พญายม
วันหนึ่งตอนหัวค่ํา นั่งกรรมฐานอยูที่ศาลาปฏิบตั ธิ รรม เห็นพญายมตัวใหญ ใสชุดแดงลูก
หวา นุงโจงกระเบนใสเสื้อเปนเทพชั้นสูง เปนเจานายใหญ
เขามาหยุดยืนที่หนาฉันที่ศาลาปฏิบัติธรรม เขาชี้ไปที่บา นที่แมฉา่ํ ชื่นอยู มาขออนุญาต
ขอคนที่บานนั้น
ฉันบอกอนุญาตใหไมได เอาไวชวยกัน ขอไวเถอะ เขาก็หายไป
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ตอนเชาแมฉา่ํ ชื่นมาเลาวาเห็นพญายมใสเสื้อสีเดียวกันมาทีบ่ าน มีคนตามมา ๔ คน
บานที่อยูมผี หู ญิงอยูอีกคนหนึ่ง เขาพูดกับผูห ญิงคนนั้น แตไมเห็นหนา
ผูหญิงคนนั้นก็หันมามอง แลวหันไปพูดอะไรกับคนนั้นก็ไมรู แลวก็เลยไป สักพักหนึง่ เขา
ก็กลับมาทีบ่ า นอีก ใจนึกวาเปนคนรายแนเลย จะหนีไปไหนดี ถาอยูเขาจะจับได หนีไปเขาก็จะ
จับไดเหมือนกัน
ขณะนึกอยูนั้นก็มีเสียงบอกวา ไมตองหนีหรอก อยูในวัดนี้แหละ ใหไปหาสมภารเจาวัด
วาจะอยูอีกกี่ปก็ขอเขา ในใจก็บอกวา ไมอยูอีกกี่ปแลว ตายไปก็ดีเหมือนกัน
พอมีโอกาสพบหลวงพอ คนไมมาก ไดเลาใหทา นฟงและกราบเรียนทานวาไมขออยูกี่ป
หรอก สุดแทแตหลวงพอจะเอาไวใชกี่ปก็แลวกัน ตายเมื่อไรก็ยินดีตาย ตอจากนั้นก็ไมเห็นอีก
เลย

พอใหญ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ฉันปวยมาอยูที่วัด คุณพอฉันเสียจึงไดขออนุญาตหลวงพอไปทําบุญที่
บาน ๗ วัน
หลวงพอก็ไปงานที่บา นดวย ไดเรียกพอใหญ (สามีของฉัน) วา “โยมใหญ ๆ อยูที่ไหน ให
มาพบหนอย”
พอใหญก็เขาไปหา หลวงพอก็พูดกับพอใหญวา “ขอโยมสุมไปชวยสอนกรรมฐานที่วดั
นะ”
พอใหญก็ตอบวา “ไดครับ ๆๆๆ” เสียงดังเลย
ตอนนั้นฉันมาอยูที่วัดแลว พอทําบุญที่บา น พอใหญก็สั่งวา “อยาทิ้งฉันนะ ใหชว ยฉัน
ดวย อยาใหตกนรก” สั่งแคนั้นเอง ไมไดมีเรื่องอะไรสั่งเสียอยางอื่น
ตอมาพอใหญเสีย รูสึกสังหรณจติ อยูกอนแลว ไดยินพอใหญมาเรียกเปนเสียงบอกวาอยู
อีกไมถึงป มีญาติมาสงขาววาลูกชายพาพอไปโรงพยาบาล
ฉันก็มาถามหลวงพอ ทานบอกวา พอใหญหมดบุญแลว ฉันก็เลยอธิษฐานวา ขอใหพอ
ใหญไปสบาย อยาเจ็บปวด ไมกระสับกระสาย
พอใหญไมเคยขึ้นกรรมฐานกับหลวงพอเลย ฉันก็ไมไดชวนมาขึ้นกรรมฐานจริง ๆ ไดแต
สอนใหปฏิบัติ
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อยูทําบุญ ๗ วันแลวฉันก็กลับมาวัด รถแลนถึงหนาบานไดชวนมาทํากรรมฐานดวย เขา
ก็มากับนองสะใภซึ่งตายไปกอนหนานี้ ๔๐ กวาปแลว
ในวันฟงสวด ฉันก็เห็นพอใหญมาฟงสวดดวย นั่งอยูใตรูป นองสะใภนั่งอยูขางหลัง ฉัน
ไปงานศพใครก็นึกวาไปสอนกรรมฐานใหคนตายเถอะ ไปเผาศพใครก็เรียกมาสอนกรรมฐาน
เรียกชื่อใหมาเผาตัวเอง บางคนก็มา
มีอยูวันหนึ่งมากัน ๗-๘ คน เขาเขามาหาบอกวา อาจารยฉาบ เจาอาวาสวัดศรีสาครให
มานั่งกรรมฐานกับฉัน
ฉันก็สอนใหเดินกอน พอไดครึ่งชั่วโมง ก็กาํ หนดนั่ง สอนพองหนอยุบหนอให ไมใหลุกไป
ไหน เขาก็ตงั้ ใจปฏิบัติกนั ดี
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