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ดิฉันไดมารูจ ักวัดอัมพวันอยางแทจริง เมื่อคราวทีพ่ ุทธสมาคมแหงประเทศไทยฯ จัด
อบรมกรรมฐานใหแกขา ราชการบํานาญและประชาชนทั่วไป
ดิฉันไดมากับคุณแมซึ่งเปนขาราชการบํานาญ และทานอาจารยละเอียด วิสุทธิแพทย
เปนผูนาํ มีอาจารยในวิทยาลัยครูพิบูลสงครามที่ยังไมเกษียณ ๓ คน รวมทั้งดิฉัน
แตเดิมดิฉันไมรจู ักหลวงพอและวัดอัมพวัน ทานอาจารยละเอียด เปนอาจารยของดิฉัน
ไดมาบอกบุญพิมพหนังสือสวดมนตเพื่อแจกในวันคลายวันเกิดของหลวงพอ ดิฉนั ก็ทําบุญไป
เพียง ๑๐๐ บาท เพราะไมรจู ัก แตเห็นวาเปนสิง่ ที่เปนประโยชนแกคนทั่วไป
ดิฉันไดรบั หนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัตจิ าทานอาจารยละเอียด เมื่อมีเวลาวางนํามา
อาน รูสึกสนใจ
ในปถัดมาก็ไดรวมทําบุญ และขอรับหนังสือมาอานอีก มีความเลื่อมใส ใครรู และทดลอง
ปฏิบัติธรรม ไดทราบเรื่องราวของหลวงพอและลูกศิษย ตลอดจนวัดอัมพวัน จึงไดเดินทาง
มารวมปฏิบตั ิธรรมกับพุทธสมาคมแหงประเทศไทยฯ
เมื่อเดินดูรอบ ๆ วัด ดิฉันรูสึกวาเปนวัดที่สะอาด มีระเบียบ มีการอนุรักษธรรมชาติ สิ่ง
ปลูกสรางที่เปนของเกาและใหม แบงแยกเขตกันโดยไมขัดเขิน
ที่อยูของพระกับฆราวาสก็แยกกันดี
ไมเห็นพระออกมาเดินปะปนกับฆราวาส
ที่
ประทับใจดิฉันมากคือ กุฏิหลวงพอ ดิฉันไมคาดคิดวาเจาอาวาสจะอยูที่นี่ เพราะหลังเล็ก
เกาทึม ๆ ไมไดตกแตงอะไรที่เปนวัสดุทันสมัยเลย ผิดกับศาลาอืน่ ๆ
จุดนี้เปนจุดที่ดิฉนั ประทับใจ อยากเปนลูกศิษยของหลวงพอมากคะ ดิฉันคิดวาได
พบพระที่มเี มตตาสูง เห็นแกผอู ื่นมากกวาตัวเอง เปนพระที่ดิฉันไมเคยพบมากอน
วัดนี้เปนวัดที่มีลูกศิษยมากทุกระดับ มีความเจริญทางวัตถุและแสดงถึงความเจริญทาง
จิตใจในหลาย ๆ เรื่อง
การปฏิบตั ิธรรมครั้งแรกของดิฉันเปนการรับแคศีลหา
เพราะตองรับประทานยาหลัง
อาหาร จึงตองรับประทานอาหารเย็นดวย
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เรือนที่ดิฉันอยูเปนเรือนริมน้ํารับรองวิทยากร ทานวิทยากร พ.อ. ปาน จันทรานุช อยูชั้น
บน ดิฉัน อาจารยละเอียด และเพื่อนอาจารยอยูชั้นลาง รวมทัง้ คุณแมของดิฉัน
คืนแรกที่เรือนหลังนี้ ดิฉนั ฝนเห็นเด็กผูหญิงอวนขาว อายุประมาณ ๖-๗ เดือน นารัก
มาก เหมือนตุกตา แตทราบวาไมใชคน เขามาปรากฏตัวใหเห็น
คืนที่สอง ดิฉันก็ฝนอีก เปนเด็กอีก แตตา งจากคนที่มาคืนแรกและฝนเห็นทุกคืน ใน
ลักษณะปรากฏใหเห็น และเปนเด็กไมซ้ําคนกันทุกคืน
ดิฉันไดคุยใหเพื่อนอาจารยดวยกันทราบเมื่อกลับมาถึงวิทยาลัย ไมกลาเลาตอนอยูที่วัด
เกรงวาเพื่อนจะกลัว พอเลาใหเพื่อน ๆ ฟง มีคนหนึ่งบอกวาใหไปซื้อสลากกินแบง
ดิฉันก็ไปซื้อ ปรากฏวาถูกเลขทายที่เพื่อตีใหวา ผีเด็กตองเปนเลขนี้ ธรรมดาไมมคี วามรู
และไมชอบซื้อ แตเพื่อนยุวาเขาคงมาขอสวนบุญ เมื่อถูกก็ทําบุญไปใหเขา ดิฉนั เลยรีบทําบุญใส
บาตร กรวดน้ําไปให
เรื่องฝนเห็นผีเด็กนี้ พอกลับมาบาน ดิฉันก็ฝนอีกนะคะ แตฝนเพียงคืนเดียว คราวนี้เปน
เด็กผูชายอายุไมเกิน ๕ ขวบ ขาพิการ
ตอมาครั้งทีส่ อง
ดิฉันไดอาสาชวยอาจารยละเอียดพานักศึกษามาปฏิบัติธรรมกับสห
วิทยาลัยพุทธชินราช มีวทิ ยาลัยครูกําแพงเพชร เพชรบูรณ พิบูลสงคราม และนครสวรรค
การมาครั้งนี้ เพราะดิฉันเคยพบความสุขจากการปฏิบัติครั้งแรกกับพุทธสมาคมฯ
ดิฉันไดรบั ความรูสึกเปนสุข ปลอดโปรง อธิบายใหใครฟงไมถูกประมาณ ๒๐ นาทีในวันที่สอง
ของการปฏิบัติ
และคําพูดของทาน พ.อ.ปาน ที่อธิบายเรื่องการเกิด-ดับ ประโยคที่วา “เกิดขึ้น ตั้งอยู
ดับไป” เขากับสภาวะของดิฉันพอดี
ดิฉันนั่งสมาธิรูสึกปวดมาก เมื่อกําหนดวา ปวดหนอ ๆๆ ไปถึงจุดจุดหนึ่งก็ไมปวดอีกเลย
มีความวางโลง เบาสบาย จนอธิบายไมถูก แตนั่งสมาธิอีกครั้ง ก็ไมไดรับความรูสกึ อยางนั้นอีก
เลย
ในครั้งที่สองที่มากับนักศึกษานี้ ดิฉันไดพักทีเ่ รือนริมน้ําหลังเดิม หองเดิมอีกแลว
อาจารยละเอียดถามดิฉนั เหมือนกันวาจะแลกหองไหม ใจดิฉันอยากแลก แตความเกรงใจ
อาจารยที่วามีของมาก จึงฝนใจบอกไปวา “ไมเปนไรคะ” แตใจนั้นกลัวหนอย ๆ
นองที่พักกันกับดิฉันชื่อ อาจารยชุลีรัตน จันทรเชื้อ เธอสมัยใหมมาก จิตของดิฉันตอน
นั้นไมดีเลยที่ใหอาจารยชุลีรัตนนอนที่เดิมของดิฉัน แตไมไดเลาใหทราบ เกรงวาเธอจะกลัว
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ดิฉันไดสวดมนต บําเพ็ญสมาธิ แผสวนกุศลและแผเมตตาไปใหดวงวิญญาณทั้งหลาย
ทุกครั้งที่ทําบุญ นั่งสมาธิ และเดินจงกรม
คืนแรกดิฉันก็ฝนถึงผีเด็กอีก มาใหเห็นเหมือนเดิม ดิฉันเกิดอารมณหงุดหงิด บอกกับ
ตัวเองวา ดิฉันมาปฏิบตั ิธรรมเพื่อหาความสงบของจิตใจ ไมใชมารับสินบนจากผีใหถูกเลขหวย
รางวัล
ดิฉันไมรา่ํ รวย แตก็ไมไดยากจน อยากใหผีทั้งหลายรูวา ดิฉันกลัว ไมอยากเห็น ไมอยาก
ตองรับรู แลวตัวเองจิตใจหดหู
วันรุงขึ้นดิฉนั ก็ไปปฏิบัตธิ รรมตามปกติ แตอาจารยชุลีรัตนเธอบอกวา ไมคอยสบาย ขอ
นอนอยูที่ที่พัก ไมตองเรียกเธอ เพราะตอนนีเ้ ปนฤดูหนาว เปนชวงหนาวจัดมาก และตองลุก
เวลาตี ๔ ดิฉันก็ไมไดคิดอะไร
พอตอนพักหลังจากรับประทานอาหารเชาแลว อาจารยชุลีรัตนเลาวา เห็นเด็กผูชายอายุ
ไมเกิน ๑๐ ขวบ เปนเด็กทองนา ไมใสเสื้อ ไวผมแกละแบบเด็กโบราณ มาเมียง ๆ มอง ๆ ดู
อาจารยดวยความสนใจใครรู
ดิฉันจึงเลาเรื่องความฝนของดิฉันใหอาจารยชุลีรัตนทราบและออกความเห็นกันวา เรือน
นี้ทําไมหนอจึงมีแตเรื่องของเด็ก ๆ นาจะมีเด็กตายที่บริเวณนี้นะ อยากจะกราบเรียนถามหลวง
พอ แตทา นมีแขกมาหาตลอดเวลา
หลวงพอตองเหน็ดเหนื่อยจากการรับแขก แลวยังปลีกเวลามาพบพวกเราแมอากาศจะ
หนาวมากและดึกเพียงใด พวกเราทราบและซึ้งใจในความเมตตาของหลวงพอ
ในคืนที่สอง ดิฉันฝนเห็นหญิงชาวบาน อายุประมาณ ๑๘ ป มาชวนดิฉันไปดูอะไรกันที่
ตลิ่งริมน้ําใตตนพุทรา ดิฉันไปถึงเห็นกองรกและเด็กตายแลวเปนผูชาย
หญิงนั้นบอกวา ผูชายทําใหเขาทองแลวไมรบั จึงทําใหลกู ออกมากอนกําหนด ประชด
ผูชาย เขาถามดิฉันวา
“พี่ดูซิ หนาเหมือนพอของเขาไหม”
ในฝนดิฉันก็ตอบไมได เพราะไมทราบ ไมเคยเห็นพอของเด็ก และเด็กนั้นก็เปนตัวออนที่
ยังไมเต็มวัยที่จะออกมาเปนทารก
เมื่อตื่นแลว ดิฉันเลาใหอาจารยละเอียดฟง อาจารยถามวา “เคยแทงบุตรไหม?” ดิฉนั ไม
เคยแทง ไมเคยทําแทง และไมเคยมีปญหาเรือ่ งการทอง หรือแทงบุตร ดิฉันแตงงานกับสามี
อยางถูกตองตามกฎหมาย อยูดวยกันมา ๒ ป จึงมีบุตร
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ในคืนที่สาม ดิฉันไมไดฝน แตมาพบเลย การมาครั้งนี้ดิฉันตั้งใจแนวแนจะถือศีลแปด คือ
งดอาหารมือ้ เย็น ทําใหดิฉันเพลีย กระวนกระวายมาก
เวลาถึงอาหารเย็นในวันที่สาม ดิฉันจึงถามพวกที่เขาถือศีลแปด รุนพี่ ๆ ที่เครงครัด นา
ศรัทธา ดิฉันอยากเปนอยางพวกเขา คือมีดวงหนาสงบเรียบ ดวงตามีประกายสวางสะอาด
เหมือนดวงตาทารก
เขาบอกดิฉนั วา หลังเวลาหาทุมไปแลว ออกจากการถือศีลแปด ก็รับประทานอาหารได
และคืนนั้นเปนวันที่หลวงพอแจกวุฒบิ ัตร เปนวันโกน ดิฉันจําไดแมนมาก
ดิฉันปรารภกับอาจารยละเอียดวา เพลียมาก หิวขาว กระวนกระวาย ไมคอยสงบ
อาจารยไดใหคนขับรถไปซอขาวเตรียมไวใหดฉิ นั รับประทานตอน ๕ ทุม ไปแลว
คืนนั้นเปนวันอาทิตยดวย หลวงพอขึ้นชากวาเวลา ๑ ชั่วโมงกวา เพราะมีแขกมามาก
เหลือเกิน แตหลวงพอก็ยังกรุณาแกพวกเรา ทานยังมีมุขตลกแหยอาจารยละเอียด แหยอาจารย
พรทิพย ชูศักดิ์ ใหพวกเราไดหวั เราะหายงวง
แตดิฉันมักมากในการรับประทาน ใจนึกถึงแตหอ อาหารที่คนรถซื้อเตรียมไวให คอยดู
เวลา ๕ ทุม ๑ นาที ก็เลี่ยงออกไปนําหอขาวมาจะรับประทานที่ที่พัก
แตพอแกะหอขาวออก ดิฉันรูสึกเย็นยะเยือกทั่วไขสันหลัง เปนความเย็นที่นาแปลกมาก
นากลัวเหลือเกิน ไดกลิ่นที่คิดเอาเองวา เปนกลิ่นน้ํามันพราย และมีความรูสึกวาดิฉันไมไดอยู
คนเดียวขณะนี้
เหมือนมีใครอยูทางเบื้องซายของดิฉัน ถาดิฉันเงยหนาขึ้นจะตองพบทันที ดิฉันตัวสัน่ ไป
หมด กลัวสุดขีด ทองนะโม พุทโธ ฯลฯ สลับไปสลับมา ดิฉันบอกวากลัว ๆๆ อยาใหเห็น ขอให
กลับ ๆๆ จะทําบุญไปให สลับไปสลับมาอยางนี้
ครั้งแรกลุกไมไหว ขาแข็ง กาวไมออก สักพักก็ลุกได เดินดูแตปลายเทาตัวเอง ไปยัง
ศาลาสุธรรมภาวนาทุก ๆ ชีวิตอยูบนนั้น
ขณะนั้นหลวงพอกําลังแจกพระคราวที่หลวงพอคอหัก และกําลังถายรูปกันอยู เปนเวลา
หาทุม ยี่สิบกวานาทีคะ
ธรรมดาดิฉนั ไมเคยเชื่อวาผีมจี ริง สอนลูกดวยวาไมมี ไมใหกลัว ดิฉันไมเคยหอยพระ มี
ความคิดวาพระอยูในใจเรา เราไมทําชั่ว ไมคิดราย ไมเบียดเบียนใคร มีสมอง มีสติแกไข
เหตุการณเฉพาะหนาดวยปญญาของเราได ไมเคยพะวงหรือหวาดกลัวอะไร มาจนถึงอายุ ๔๔
ปเขาปนี้ ดิฉนั ชักจะตองเชื่อเสียแลววาผีมีจริง
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ดิฉันกลับมาเลาใหอาจารยกมลนาฏ มาลากุล เธอสอนภาษาอังกฤษเคย แขนหัก หลวง
พอนําน้ํารอนเดือดพลาน อมเปาใหเธอ
เธอฟงแลวบอกวา ครั้งแรกที่ไปกับดิฉัน (ตอนพุทธสมาคมฯ เปนผูจัด) เธอก็ฝนเห็นเด็ก
ๆ มาเลนกันเจี๊ยวจาว เปนภาพการพายเรือเลน การเลนสนุกสนานของกลุมคน มีเสียงเอะอะ
โวยวาย ที่ครึกครื้น สวนมากเปนเด็ก ๆ แตไมไดเลาใหใครฟง
ดิฉันกลับจากวัดก็ไดใสบาตรอุทิศสวนกุศล เวลาใสบาตรจะอธิษฐานวาขอใหไดใสของดี
ยิ่ง ๆ ขึ้น ไดใสมากขึ้น แลวไดอยางอธิษฐานทุกที
ดิฉันทําบุญสวนมากจะทําไปเฉย ๆ ไมคอยอธิษฐาน เพราะสามีเขาคอยแซวดิฉันวา ติด
สินบนพระคากําไรเกินควร ทําใหดฉิ นั ละอาย ไมกลาขออะไร
แตคุณปาของดิฉันเคยสอนวา ทําบุญแลวตองอธิษฐาน ตอนหลัง ๆ ดิฉันก็ขอคะ ขอให
จิตใจแจมใส เบิกบาน มีปญญา ไมเคยขอทรัพยสิน เงินทองอะไรเลย เพียงคิดวาใจสงบ เขาถึง
ธรรม ก็เปนสิ่งประเสริฐ สมควรแกเวลา ศรัทธาทีเ่ ราลงไปแลว

ประสบการณที่วัดอัมพวัน
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