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ตอนที่ ๒
ดิฉันขอยอนถึงตอนเด็ก สมัยนั้นเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีคณ
ุ พอนําสวดมนต
กอนนอนทุกคืน มีคุณยาคุณยายทําบุญตักบาตรเสมอ ดิฉันชอบจัดดอกไมถวายวางไวบนหิ้ง
พระ บางทีกซ็ ื้อพวงมาลัยมาถวายเสมอมา
ประมาณป ๒๕๒๑ ดิฉนั เริ่มหางไกลพระพุทธศาสนามาก มีจิตใจเฉย ๆ ไมไดไหวพระ
เหมือนเคย ไมไดเขาวัดทําบุญ ยิ่งฟงเทศนนั้นเห็นเปนเรื่องนาเบื่อ ไมมใี นหัวคิด เห็นพระก็เฉย
ๆ บางทีคุณพอคุณแมพาไปเที่ยววัด ก็กราบพระทานตามที่เห็นคนอื่นเขาทํากัน คงเปนเพราะ
กรรมมาบังตาทําใหดฉิ นั มืดมัวอยูนาน แตยังดีที่มีความคิดวา “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” ถามีใคร
มาพูดถึง เรือ่ ง สวรรค-นรก ชาติหนาหรือชาติไหน ลวนเห็นเปนเรื่องไรสาระ ชวงนี้เพียงแตไม
เคารพนับถือบูชากราบไหวพระเหมือนตอนเด็กเทานั้นเอง ชวงชีวิตตอนนี้กําลังเรียนดวยและก็
ทํางานคูกันไป ดานสุขภาพไมดี เปนคนที่ออนแอ โรคภัยถามหาเสมอ อุบัติเหตุก็มักจะเจอบอย
แตก็ไมถึงกับเจ็บตัวมากนัก
ประมาณป ๒๕๓๑-๒๕๓๒ เปนชวงที่เจอมรสุมชีวิตมากที่สุด ทั้งรางกายและจิตใจ ซึ่ง
เคยออนแอมาตั้งนานแลวยิ่งหนักเขาไปอีก ทั้งนี้เพราะดิฉันไมเคยมาฝกอบรมทางดานจิตใจ
เมือจิตใจออนแอทุกสิ่งทุกอยางก็พลอยแยตามลงไปดวย เชื่อคนงายโดยไมไตรตรองใหถวนถี่
คุณแมเตือนเรื่องการคบเพื่อนก็ไมฟง จิตใจแยรา งกายก็มีโรคเขามาเบียดเบียน เกิดการทอถอย
หมดกําลังใจ ไปโยนสิ่งที่เกิดขึ้นใหกับโชคชะตาหรือฟาลิขิต
ถึงตอนนี้ดฉิ ันสามารถจะตอบไดทันทีวา ไมใชอยูท ี่โชคชะตา แตอยูที่ตัวของเรา
เองเปนผูก ระทํา กับอยูที่จิตใจเปนสําคัญ จิตใจตองเขมแข็ง ไมไขวเขว ใครพูดอยางไรก็ไม
หลงใหลเชื่อตาม มีความเชื่อมั่นตนเองวาสิ่งที่ทาํ ลงไปนัน้ ถูกตองแลว อยาเชื่อผูอื่นวา เขาวาเรา
อยางนี้ คนนั้นวาเราอยางนั้น ถาเปนอยางนี้จะเกิดปญหาแนนอน มีสติคิดใหรอบคอบหาสิ่งที่
เปนเหตุคอยแกปญหาและก็ตองมีปญญาที่จะพิจารณาแกไขปญหา ตองหาสาเหตุที่ทําใหเรา
ตองเปนแบบนี้ ชวงที่ดฉิ ันคิดได เปนชวงที่ดิฉนั ไมสบายมาก จึงตองพักงานจนถึงตองลาออก
จากครูประจํา และเสียงก็ไมมีเลย เจ็บคอทรมานมากที่สุด คงเปนกรรมที่ไมเชื่อฟงคุณแมนั่นเอง
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เมื่อปวยก็ไดคิดวา การที่คบเพือ่ นนั้นสําคัญมาก เราคบกับใคร เราก็จะเปนเชนนั้น คบกับ
ผูมีคุณธรรม เราก็จะเปนเชนนั้นจริง ๆ
ในระยะนี้ดิฉนั ก็ยังละเลยในการสวดมนต มีอยูวันหนึ่งนองบอกวา “ทําไมไมสวดมนต” ก็
เดินผานหนาโตะหมูบ ูชาไป แลวพูดวา “ขี้เกียจสวด” และเขาไปนอน สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไมลมื
เลยตราบทุกวันนี้
ฝนเห็นพระซึ่งมีอายุมาก รูปรางสูงใหญ อยูในปา มีผูเฒาผูแกรูจักทานดี เขาไปกราบ
ทาน ถามทานวา “สบายดีหรือ” ดิฉันก็ยืนมองไมไกลนัก ดิฉนั คนเดียวที่อยูในที่นั้นเด็กที่สุด
พระองคนั้นถามดิฉันวา “อยากไปเที่ยวไหม” ดิฉันรีบรับปากทันที ทานพาไปดูสถานที่ตาง ๆ
เห็นเหมือนสลัม ทานก็บอกวาพวกนี้ไมไดทาํ บุญ ตายไปก็อยูแ บบนี้ ตอไปก็เปนที่อยูทดี่ ี
ขึ้นเปนลําดับ จนหยุดอยูก ับที่ ๆ หนึ่ง หลังคามีแสงงดงาม ปูดวยกระเบือ้ งสวยงามมาก
(กอนจะพามา ทานเตือนวา เห็นสิ่งใดหามรอง ถารองจะไมเห็นอะไรอีกเลย” ทาน
อนุญาตใหเขาไปขางใน อากาศเย็นสบาย พื้นปูดวยหินออน เดินไปก็เจอเหมือนแทน
คลายกับหีบศพ ก็เดินไปดูดานหนา ปรากฏมีภาพของดิฉันปรากฏอยู ดิฉนั รองลัน่ อยูใน
ฝน ตื่นขึน้ มาก็รองและหนาก็ฟบุ อยูต รงที่นั้นเอง รูส ึกอึดอัด เหงื่อก็ออกมากดวย รูสกึ
เหนื่อยมาก ในฝนทานเตือนวา “เรานะที่อยูตอนนี้ดีดีอยูแลว แตถาทําบุญทํากุศลตอไปก็จะได
อยูท่ดี ีกวานี้อีก”
เลาทุกอยางใหทุกคนในบานฟง ไปทําบุญ และจากนั้นมาไมตองมีใครบอกใหสวดมนต
อีกเลย

ความคิดเรื่องการนั่งวิปสสนากรรมฐาน กอนที่จะมาปฏิบัติ
ความคิดที่จะมานั่งวิปสสนากรรมฐานนั้นมีนอยมาก
สวนมากนองสาวจะเปนคนคอย
กระตุน แลวก็มักผัดไปเรื่อย ๆ บางก็วา “ไมมีเวลาวางเลย ขอใหมีเวลาวางกอน” นองดิฉันเคย
ไปปฏิบตั ิกบั คุณแมสริ ิ กรินชัย เมื่อเขากลับมาวันแรกก็กมลงกราบเทาคุณพอคุณแม ซึ่งทําให
ทานรูสึกตืน้ ตันใจ และเขาขออโหสิกรรมที่เขาเคยไมเชื่อฟงตาง ๆ ดิฉนั เปนผูดูก็คิดวา “กลับมา
คราวนี้มาแบบใหม แปลกกวาเดิม แตเปนการเริ่มตนที่ด”ี บางทีเขาก็จะนั่งหลับตาทําสมาธิ
บางก็เดินจงกรมอยูที่บาน ก็คิดวานองเราเปนเอามาก แตกไ็ มเคยรบกวน เริ่มคิดวา “แคนั่ง
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หลับตา เมือ่ ไดยินอะไรก็ใหกําหนด จะทําใหเราไดอะไร” เดินก็เหมือนกัน “ทําแลวไดอะไร
ขึ้นมา” เปนความคิดกอนปฏิบัติ เคยถามนองวา “ถาปวดหัวละ จะทํายังไง” เขาก็บอกวา
“กําหนดซิวา ปวดหนอ ๆ” ก็เคยโตกันบางวา “ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดนะซิ และยิ่งใหพูดวาปวดหัวหนอ
อีก มิยิ่งปวดรุนแรงกวาเดิมหรือ” ซึ่งนับวาเปนความคิดที่ถาคนเขามาปฏิบัติกันจะไมเอยคําถาม
แบบนี้เลย ไมอยางนั้นคนเขาจะมานัง่ ปฏิบัติกันทําไม ถาไมมีผล ทั้งเสียเวลา แตผลที่ไดคือ สิ่ง
ใดดิฉันก็ตองการพิสจู น

แรงบันดาลใจในการมาปฏิบัติธรรม
แรงบันดาลใจจากนองเปนคนแรก เพราะเห็นดิฉันเปนโรคภัยบอยที่สุด เพราะเห็นดิฉัน
เปนโรคภัยบอยที่สุด และอีกสองทานคือคุณวรากร และคุณพรพิไล ไรวา ในความคิดของดิฉัน
นั้น เห็นวาเปนเรื่องแปลกที่ครอบครัวคุณวรากรไปนั่งวิปสสนาเสมอ แตไมเคยไปถามทานเลย
วาดีอยางไร จนกระทั่งเดือนกันยายน ๒๕๓๔ ดิฉันโดนกระจกตกมาใสเหนือเขาซายเย็บ ๑๑
เข็ม หยุดทํางานหลายอาทิตย เมื่อคุณพรพิไลทราบทานก็บอกวา “แบบนี้ครูออยตองไปนั่ง
วิปสสนาบางแลว” ดิฉนั ก็รับคํานะคะวา “คงจะตองไปสักทีเหมือนกันคะ” แตก็ยังผัดมาอีก จน
เกิดความฝนประหลาดสามอยาง ในเวลาไลเลี่ยกัน
ฝนครั้งที่ ๑ ไปนั่งฟงเทศนที่วัดอัมพวัน มีคนบาถือมีดขึน้ จะมาแทงทานเจาคุณพระภาวนาวิ
สุทธิคุณ แตลูกศิษยวัดปองกันได แตเขาวิ่งตรงมาทางคุณพอ ดิฉันเอาตัวเขาไปรับแทน บอกให
คุณแมรีบพาคุณพอออกไป โดนแทงเลือดอาบ หลวงพอทานเตือนวา “กําลังมีเคราะห ถามีเวลา
ใหมานั่งปฏิบัติ ๗ วันหรือ ๑๕ วัน” ขณะนั้นกําลังพักผอนกับครอบครัวที่หัวหิน
ฝนครั้งที่ ๒ ฝนวาไปลาทุก ๆ ทาน คุณพอ-แม-นอง ๆ ญาติ รวมทั้งคุณยา (ซึ่งเสียชีวิตไป
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๕) ก็เริ่มสังหรณใจวาคงอยูไดอีกไมนานนัก จึงไดเลาความฝนนี้ให
นองฟงเพียงคนเดียว และบอกวา “พี่คงอยูไดอีกไมนานเทาไหร คงจะตองไปกอนทุก ๆ คน
แมแตคุณยา ซ้ําอายุก็มากแลว”
ฝนครั้งที่ ๓ ฝนวาเปนมะเร็งเห็นน้าํ เหลืองไหลออกมา จนตกใจตื่นก็บอกคุณแม ทานไมรอชา
พาไปตรวจ ปรากฏวามีกอนเนื้อ ไปหาหมอทานที่สอง ทานก็บอกวา มีแตเปนซีสกอนเล็ก ๆ จะ
เอาออกก็ได ไมเอาออกก็ได แตคุณแมอยากใหเอาออก เมื่อดิฉันรูว าเปนแน ๆ จิตใจเริม่
หวั่นไหวเกิดมีความกลัวขึ้นมา ก็รอ งไหอยางมาก สติต้งั รับไมไหว เพราะยังไมเคยฝกอบรม
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จิตใจเลย รูอยูอยางเดียววาตองเขาโรงพยาบาลผาตัดแนนอน แตคุณหมอบอกใหลองดูอีก
ประมาณ ๗-๘ วัน แลวใหยาไปทาน แลวใหกลับมาตรวจใหม
คราวนีผ้ ูทผี่ ลักดันใหมานั่งวิปสสนากรรมฐานทีว่ ัดอัมพวันแรงที่สุดเห็นจะเปนคุณพอ-คุณ
แม แตทา นก็บอกกอนที่จะเกิดความฝนที่เปนจริงครั้งที่ ๓ นีต้ ั้งแตดิฉันเริ่มฝนครั้งที่ ๑ คุณพอก็
บอกวา “ควรไปไดแลว” แตความทีไ่ มคอยจะเชื่อเลย ในที่สุดก็ตองยอม มีนองพามาและอยูเปน
เพื่อนเพียง ๓ วัน

ผลหลังจากการปฏิบัติ
ดิฉันเริ่มมาวันที่ ๒๐ - ๒๗ มกราคม ๒๕๓๕ ทีแรกจะกลับวันที่ ๒๗ แตแมใหญเห็นวา
ดิฉันควรจะอยูถึงวันพระคือวันที่ ๒๗ และกลับวันที่ ๒๘ ดิฉันก็ตกลงรับคํากับทานตามนั้น
สองวันแรกอึดอัดใจมากเหมือนกําลังปรับตัว ตื่นแตเชาและงวงนอนมากดวย แตก็
พยายามทน เขามาอยูในวัดนี้แลวในจิตใจไมเคยคิดเรื่องความเจ็บปวยเลย จากวันที่สามจนถึง
วันสุดทาย จิตใจสดใส สดชื่น เห็นหนาใครก็ยิ้ม ตื่นเชาไดสบายมาก อาการงวงไมมีเลย มี
ความรูสึกวาอยูที่นี่มีความสุขมาก บรรยายไมถูกวามีความสุขเพียงใด มีความรูสึกอบอุน แมชี
ทุกทานใหความรักความเปนหวงเหมือนลูกหลาน ที่นี่คือวัดอัมพวันก็จริง แตดิฉันรูส ึกวาเหมือน
อยูบาน มีตน ไมรมรื่น มีเสียงนก ไก สารพัด มีอาหารใหทาน ไมอดอยาก แมครัวมีฝมือเยี่ยม
เปนความรูสกึ ที่แทจริงของคนที่อยากจะลองดูวา “มานั่งแลวจะไดอะไร”
สิ่งที่ไดเกินคุมและมีคา ทุกทานที่วัดมีแตคําวา “ให” โดยไมหวังสิ่งตอบแทน แตสิ่งที่ทาน
ตองการคือ ใหทุกคนมีธรรมะประจําใจ แมชที านทุมเทชีวิตสอนใหทกุ ทานดวยความเสมอภาค
อยากจะเห็นศิษยมีความสุข อยูแตเพียงวาเราจะเอาสิ่งที่ทานหยิบยื่นใหนั้นกลับเอาไปใชไดมาก
นอยแคไหน
ทั้งคําสั่งสอนเทศนาธรรมของหลวงพอ ลวนเปนสิ่งที่ทานพูดจริง ดิฉันเปนคนที่ชอบ
ทดลอง ก็มักจะทดลองเสมอ และก็เปนตามนั้นจริง ๆ ทุกประการ ยกตัวอยางงาย ๆ เชนการขัด
สวม ดิฉันไมเชื่อเลยวา ขัดสวมแลวทําใหปญญาดี เรียนเกง พออยูที่สํานักก็ลองทําดู ในใจก็คิด
วา “จะไดผลไหม” และพอตอนมานัง่ สมาธิ หรือเดินจงกรมก็ดี มีความรูสึกวาสมองปลอดโปรง
เปนคนคิดมีเหตุและผลมากกวาแตกอน
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ทําใหจติ ใจดีขึ้นกวาเดิมมาก จิตใจเขมแข็งขึ้น แตไมใชแข็งกระดางในทางทีไ่ มชอบ จิตใจ
เขมแขงพรอมที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได ดิฉันไดคําวา “สติ” มาจากที่นี่โดยตรง แตกอนก็
มี แตกม็ ีแบบเรื่อยเปอย บางทีกไ็ ปอยูไหนก็ไมรู ไมอยูกับตัว ถาเราไมมี “สติ” อยูกบั ตัว คอย
กําหนดจิตใหกําหนดอารมณใหรูเทาทันปจจุบัน ก็อาจเปนสาเหตุแหงความประมาทได หลวงพอ
ไดตักเตือนทุกทาน ไมใหไปคิดยึดติดอยูก ับอดีต หรืออนาคตที่ยงั มาไมถึง แตขอใหระลึก
ถึงปจจุบันวาเราเปนอะไร ทําหนาที่อะไรอยูขณะนี้ ก็จงทําใหดีที่สุด ดิฉันจึงไดขอคิดและจะ
จดจําตลอดไป
บางเวลาที่ดฉิ ันปฏิบตั ินนั้ บางทีจะเกิดความสุขใจ ดีใจ ดิฉันก็จะมาปรึกษาคุณแมใหญ
เสมอ แตทานจะเตือนสติตลอดเวลาวา “อยาดีใจมากเกินไป ใหกําหนดเสีย” ดิฉันเก็บคําของ
ทานมาพิจารณาวาทําไมตอนที่มีความสุข ก็อยางหลงดีใจมากเกินไป ดิฉันคนพบคําตอบตอนที่
คุณแมมารับดิฉันกลับบานวันที่ ๒๘ มกราคม วา “คุณยาเสียแลวเมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.” ดิฉันรูสึก
เสียใจที่ไมสามารถไปกราบศพทานได แตใจนั้นพยายามขม ตั้งสติไวใหมั่น แลวก็ไดแตกําหนด
วา “เสียใจหนอ” ดิฉันจะตองไมออนแอ ซึ่งตรงกับที่คุณแมใหญไดสั่งสอนวา “ดีใจก็จงอยาไดดีใจ
มาก เพราะวันขางหนาเราจะไมรวู าจะเกิดสิ่งใดขึ้น วันนี้ดีใจ พรุงนี้อาจจะรองไห ชีวติ นี้ไมมีอะไร
เที่ยงแทแนนอน ความทุกข ความสุขมักจะผลัดกัน เดี๋ยวทุกขเดี๋ยวสุข ถาเราทําใจได ควบคุมตั้ง
สติได งานการทั้งหลายก็คงจะบรรลุตามเปาหมาย”
ทานทั้งหลายคงเคยดูพระจันทรขณะที่พระจันทรคอย ๆ เคลื่อนนั้นบางก็มีเมฆมาบดบัง
ดับรัศมีกลับกลายเปนความมืด แตเมื่อคอย ๆ เคลื่อนออกจากกลุมเมฆนั้นแลวก็จะเปลงแสง
จันทรฉายงาม ซึ่งทําใหดิฉันมีขอคิด ชีวิตของคนเราผานทั้งความยากลําบาก คือความทุกขหรือ
ปญหานานัปการ แตกม็ ีบางชวงแหงชีวิตที่โรยดวยดอกไม ชีวิตยามรุง โรจนนั้นเปนอยางไร ชีวิต
ยามที่ตกอับที่สุดนั้นเปนอยางไร คงไมมีทา นใดที่มีความทุกขตลอดชีวิต หรือความสุขตลอดชีวิต
แตกอนดิฉันยังยึดติดกับสิ่งของอยูมาก เห็นสิ่งใดสวยงามนารักตองซื้อไวกอน บางทีก็
ซื้อมาเก็บใสตูไมไดดูดวยซ้ํา มาคิดไดวา จะสะสมไปทําไมมากมาย ไมมีคาเลย ใชก็ไมได เปน
เพียงแตความอยากเทานั้น แตความสุขจริง ๆ ไมใชอยูที่สิ่งของเหลานั้น เวลาทุกขสิ่งของ
เหลานั้นชวยเราไมได นอกจากเราจะตองชวยตัวเราเอง และทายสุดเมื่อเราจากโลกนี้ไป มีสิ่ง
ใดบางไหมที่จะเอาติดกายไปได
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ดิฉันคิดวาสวรรคและนรก ก็อยูแถว ๆ นี้ ไมไกลจากเราทานไปเทาไหรเลย เพียงแตวา
ทานจะรับสิง่ ไหนไว การกระทําดี หรือการทําบาป บางทีก็มีผมู าชี้แนะบอกทางให สุดแทแตวา
ทานจะเลือกเดินทางใด การทําดีนั้นทํายาก มีอุปสรรคมากมายคนเห็นนอย แตสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายทานรับทราบ การทําบาปนั้นงายนิดเดียว แมแตคิดไมดี ก็ถอื วาเปนบาปแลว
บาปและกรรมมีจริง ผูใ ดที่ทําสิ่งใดไว ผูนั้นยอมรูอยูแกใจตนเอง เราไมสามารถที่จะ
ทําบุญลบลางได เราจะหนีกรรมไมพน ตองมีสักวันที่เราจะตองชดใชกรรมนั้น หนัก-เบายอม
แตกตางกันไปตามกรรมของแตละคน การมานั่งเจริญวิปสสนากรรมฐาน ทําใหสามารถรูวา
ทานเคยทํากรรมอันใดไว และจะเปนสิ่งเตือนใจวา “ไมควรทํา” และจะทําใหเราไมทํา
บาปทํากรรมใหมขึ้นมาอีก ในทางตรงขามจะหันมาสนใจในดานพระพุทธศาสนา สนใจในการ
ทําบุญทําทานตามกําลังที่มีอยู ไมใชทํามากมายจนเงินในกระเปาหมด ฟงเทศน ฟงธรรมตาม
โอกาส สิ่งเหลานี้ที่ดฉิ ันไดจากที่วัดแหงนี้
เมื่อดิฉันไดปฏิบัติเปนวันที่สาม ก็รซู ึ้งถึงพระคุณของคุณแม วาใหญหลวงมากนัก ทาน
รักเรามาก สิ่งที่ทานเตือนก็เพราะความรัก ความหวังดี ความหวงใย ยามเล็กแมทนลําบากเห
กลอมลูกเพื่อใหลูกนอนหลับ สวนตัวแมเองนัน้ ไมคํานึงถึง ขอใหลูกมีความสุข มีความอบอุน
ตรากตรําแคไหนแมไมเคยบน ดิฉันเชื่อแนวาคุณแมของทุกทานยอมเหมือนกันหมด ดังนั้นสิง่ ที่
ดิฉันไมเชื่อฟงทานยามที่ทานเตือนในการคบเพือ่ น ดังที่ไดเลาไวแลว ก็คือบาปอันหนึ่งที่มมี าก
ดิฉันนึกไมถงึ เพราะคุณแมไมเคยโกรธ และยกโทษใหแลว แตดิฉันก็ตองชดใชกรรม หลีกเลี่ยง
ไมพน และดิฉันไดคิดอีกวาถาผูเปนลูกไมเอาใจใสพอแมในยามแกเฒา ยามทานแข็งแรงก็ให
ชวยเลี้ยงหลาน แตยามที่ทานทําสิ่งใดไมไดแลวก็ปลอยใหอยูอยางโดดเดี่ยว ทานผูน ั้นจะไดรับ
ผลกรรมของทานอยางไร ดิฉันอยากใหผูที่อานบทความของดิฉันนําไปเปนขอคิด เพื่อเตือนใจ
แมเราก็มีเพียงคนเดียว พอก็มีเพียงคนเดียว ถาทานปฏิบตั ิตอคุณพอ-คุณแมดีแลว ทานจะไม
รูสึกเสียใจในภายหลัง ยามที่มีการพลัดพรากมาถึง “จงทําสิ่งที่ดีที่สุดในยามที่ยังมีลมหายใจ จะ
มาแกตัวในตอนที่ทานไมมีลมหายใจแลว คงเปนที่นาสลดใจ”
ผลอีกสิ่งหนึง่ ที่ดิฉันไดรับคือ เมื่อไปพบคุณหมอที่ตรวจพบกอนซีสปรากฏวา “ไมมีกอน
เนื้อแลว ไมรูหายไปไหน” ดิฉันนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพรของหลวงพอและพรของ
คุณแมและทุก ๆ ทานทีม่ ีพระคุณทันที คุณแมก็ดีใจดวย แตจิตใจของดิฉันกอนที่จะไปพบหมอก็
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ตั้งจิตไวแลว ถาเปนก็ตองเขาโรงพยาบาลผาตัดแนนอน ไมมีความกลัวหรือรองไหเหมือน
เมื่อกอนเลย
ดังนั้นความสงสัย ความเคลือบแคลงที่เคยมีมาตั้งแตตนนัน้ บัดนี้ไดหายไปอยางหมดสิ้น
เหมือนเมฆหมอกดําที่เคยมาปดบังอําพรางไวไดเลือนหายไป เหลือแตความบริสุทธิ์ใสสะอาดที่
ดิฉันมีใหกบั พระพุทธศาสนา ที่ชวยเปดดวงตาใหสามารถมองเห็นแสงสวาง ทุกสิ่งที่เขียนมานี้
เปนสิ่งที่ดิฉนั ไดพิสูจนดวยตนเอง ยังมีอีกมาก แตดิฉันคิดวาเทานี้ก็เพียงพอแลว
ไมอยากใหเชื่อ แตอยากใหคิด และอยากใหผทู ี่ยังไมเคยมาพิสูจน จะไดมีเวลาตัดสินใจ
วา “ถึงเวลาของทานแลวหรือยัง”
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