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การเจริญสติปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จะแกกรรมได และจะรูกรรมของตนเองได นั่นจริง
หรือ? ขาพเจาเปนคนไมเชื่ออะไรงาย ๆ เรื่องเวรเรื่องกรรมไมเคยเชื่อ จนไดมาประสบกับตัวเอง
ไดพิสูจนเอง....
ขาพเจาเกิดมาเปนเด็กหญิงที่แข็งแรง สุขภาพรางกายสมบูรณดี แตมีแผลติดตัวมาอยู
ตรงกระเบนเหน็บ ซึ่งตรงกับจุดศูนยรวมประสาท เปนแผลลึก กวาจะรักษาใหหายไดเปนเวลา
หลายวัน ตอมาถูกตะปูตําที่เทา ทําใหอักเสบเดินไมได ไดรับการผาตัดจากแพทย แตก็
กลายเปนคนเทาพิการ
เวลาผานไปหลายป ความพิการที่เทาก็ยังไมหาย ขาก็เริม่ ลีบเล็กลง ไมมีแรง จึงได
เขาโรงพยาบาลผาตัดหลังตรงกระเบนเหน็บ เพื่อแกระบบประสาทตั้งแตเอวถึงปลายเทาใหดีขนึ้
ในเวลาตอมาขาขางขวาเกิดออนแรงลงไปมาก ปลายเทาตกตองผาตัดแกไขกันอีก โดยตอกขอ
เทาใหหักแลวงัดปลายเทาขึ้น เอาเหล็กเสียบตรึงไว ๓ อัน ตองใสเฝอกอยูนาน ปจจุบันนี้
เหล็กที่เสียบกระดูกไวเกิดหลวม เวลาเดินถากาวเทาไมถกู จังหวะจะเจ็บ แพทยใหผา ตัดใหม
ขาพเจาไมผา ขอยุติการผาตัดกันเสียที ไมทราบวา ขาพเจามีเวรกรรมอะไร ถูกตะปูตาํ
เทานั้น ตองกลายมาเปนคนขาพิการ แตขา พเจาก็อดทน ตอสูกับโรคภัยไขเจ็บที่ประดังกัน
เขามา บางครั้งเปนพรอมกันตั้ง ๓ โรค ขาเจ็บ เปนไข กระเพาะปสสาวะอักเสบ ปสสาวะออกมา
เปนเลือด เปนในเวลาเดียวกันหมด มีคนแนะนําใหไปหาพระใหทา นดูใหวา มีเวรกรรมอะไร จะ
ไดแกกรรมไดถูก ขาพเจาไมเชื่อ จนกระทั่งครั้งหนึ่งผูอํานวยการกองวิเคราะห กรมพัฒนาที่ดนิ
คือคุณศิริพันธุ จิตะสมบัติ ไดกรุณาพาขาพเจาไปหาพระทีจ่ ังหวัดนครปฐม ทานขอกวาทานชวย
อะไรไมไดเลย เจากรรมนายเวรมารุมลอมทานเต็มไปหมด และบอกวา อยาชวย ผูหญิงคนนี้
เปนคนใจรายมาก ขาพเจาไมเชื่อ จึงพูดทาทายออกไป “ถาอยางนั้นก็ใหมาเอาชีวิตไปเสีย เอา
ไปเดี๋ยวนี้เลย” พระทานก็ย้ําถามวา “จะเอาอยางนี้จริง ๆ หรือ” ขาพเจาตอบยืนยัน ทานก็นั่ง
สมาธิติดตอเจากรรมนายเวรอยูครูหนึ่ง ทานก็บอกวา “เขาไมเอา เขาจะทรมานขาพเจาอยูอยาง
นี้ และจะตองไดรับความเจ็บปวดจากการผาตัดอีก” ขาพเจาไมเชื่อ แตผลสุดทายก็ตองเขา
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โรงพยาบาลผาตัดอีกจริง ๆ เวลาผานไปเพียงเดือนเดียวเทานั้น ขาพเจาตองผาไสตงิ่ แตคิดวา
เปนการบังเอิญมากกวา รวมแลวเขาโรงพยาบาลผาตัดมาทั้งหมด ๑๖ ครั้ง สลบ ๑๔ ครั้ง
ไมสลบ ๒ ครั้ง และยังไมรูวากวาขาพเจาจะสิ้นชีวิต จะตองเขาผาตัดกันอีกหรือไม
ขาพเจาเคยไปกราบนมัสการเกจิอาจารยมาหลายองค แมแตการเขาทรงก็เคยไปสัมผัส
มา เพราะอยากรูอยากศึกษาเรื่องลี้ลับ เรื่องเวรเรื่องกรรม ผลสรุปจากการทีไ่ ปพบ จะพูดถึงกรณี
ของขาพเจาคลายกันหมดวา ขาพเจาเปนคนโหดเหี้ยมทารุณ รายกาจ คิดแลวไมอยากจะ
เชือ่ จนกระทั่งไดมาพบกับทานเจาคุณหลวงพอจรัญ ทานเจาอาวาสวัดอัมพวัน เมื่อพบ
หนาขาพเจาครั้งแรก ทานก็ชี้หนาวา “ใจราย” ทั้ง ๆ ที่หลวงพอยังไมไดพดู คุยหรือซักถาม
อะไรขาพเจาเลย หลวงพอยังไมเห็นดวยวาขาพเจามีขาพิการ ขาพเจาคลานเขาไปกราบ
พรอมกับคนอื่น ๆ อีกหลายคน พอเงยหนาขึ้นมา หลวงพอก็วาใจราย รูสึกงง ไมไดทาํ
อะไรใครเลย ทําไมหลวงพอวาใจราย หลวงพอวาแลวก็หัวเราะ บอกวา “อดีตชาติ” ทาน
เจาคุณหลวงพอคงใชจิตดู เห็นหนอ...เห็นหนอ...
เมื่อขาพเจาไปเขาปฏิบตั ิวิปสสนากรรมฐานครั้งแรก โดยการชักชวนจากอาจารยมุกดา
วิภาวสุ ไดไปเขารวมในโครงการพัฒนาจิตซึ่ง ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ จัดขึ้นที่วัดอัมพวัน โดย คุณแม ดร. สิริ กรินชัย เปนวิทยากร ขาพเจาตกลงไปดวย
เพราะเกรงใจ พี่มาชวนหลายครั้งแลว และยังจะเปนผูคอยดูแลชวยเหลือใหไดรบั ความสะดวก
ทุกประการอีกดวย เมื่อเดินทางไปถึงวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ขาพเจาก็เริ่มไมสบายใจ อึดอัด
บอกไมถูก เรียกวาเซ็งเปนที่สุด ผูคนเยอะแยะขวักไขวไปหมด
พิธีเริ่มดวยการสวดมนตไหวพระรับกรรมฐาน ทานเจาคุณหลวงพอทานเจาอาวาสวัด
อัมพวัน มาเปนองคประธานเปดการอบรม เสร็จแลว เริ่มปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิปฏิบัติกันที่
หอประชุมภาวนากรศรีทิพา ขาพเจาเริ่มปวดศีรษะ แลวก็ปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ พอถึง ๕ ทุมก็
อาเจียน ตองทานยาแกแพใหงวงหลับไป พอตี ๔ ตื่นขึ้นมาทําภารกิจสวนตัวเสร็จแลวก็ไปที่
หอประชุมปฏิบัติกันกอน
เวลา ๖.๐๐ น.
คุณแมสิริ ทานก็มานําสวดมนตไหวพระ ฟงธรรม
๗.๐๐ น.
ไปรับประทานอาหารเชา
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๘.๐๐ น.
เขาปฏิบัตติ อ ในวันนี้ตรงกับวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๓ ซึ่งเปนวัน
คลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คุณแมสิริ
ทานนําลูกโยคีถวายราชสดุดี หลังจากนี้ก็เดินจงกรม นั่งสมาธิ
พอเริ่มปฏิบตั ิ อาการปวดศีรษะก็เริ่มรุนแรงขึ้น ทองก็ปวด ตองนั่งเฉย ๆ อาการก็ยังไม
หาย อาเจียนออกมาเรื่อย ตองนั่งกอดกระโถนไว อาเจียนแลวอาเจียนเลา อยูในหองกรรมฐาน
เลยตองกลับที่พัก
ขาพเจาตัดสินใจกลับบาน ไดบอกใหอาจารยมกุ ดา วิภาวสุ ผูทาํ หนาทีพ่ ี่เลี้ยงไปเหมารถ
มารับกลับบาน อาจารยมุกดาและกัลยาณมิตรอีกหลายคนไมใหกลับ เพราะรูอาการของโรคกันดี
ขาพเจาจนปญญากลับไมได อาเจียนก็ยังไมหยุด รูสึกเพลียและทรมานเหลือเกิน คุณสม
ประสงค ลูกศิษยของทานเจาคุณหลวงพอ ไดนําเอาตะไครที่หลวงพอทําเปนยาไว มาชงน้าํ ให
ดื่ม พอดื่มน้ําตะไครของหลวงพอไปไดสักพักหนึ่ง อาเจียนก็หยุด อาการปวดศีรษะก็ทุเลาเบา
คลายลงไปมาก มีแตอาการออนเพลียเทานั้น ตอนบายขาพเจาเห็นวาอาการดีขึ้นแลว จึงไป
ปฏิบัติที่หอประชุม คราวนี้ปฏิบัตไิ ดไมอาเจียน ไมปวดทอง ไมปวดศีรษะ มีสมาธิในการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานไดดี แตจะหิวบาง คืนนี้ขาพเจานอนหลับสบาย
พอเชาวันรุงขึ้น ตื่นขึ้นมาก็รูสึกวามีความสุขกายสบายใจ ชุมชื่นใจอยางบอกไมถกู เย็น
กายเย็นใจมีความสุขมาก ความสุขสดชื่นแบบนี้ ขาพเจาไมเคยไดสัมผัสมากอนเลย อาจารย
มุกดาและกัลยาณมิตรทุกคน ตางก็มีความยินดีและมาอนุโมทนากับขาพเจา แลวพูดวา “พี่ภา
ชนะแลว” หมายถึงชนะมารทีม่ าเปนอุปสรรคขัดขวางการบําเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรม ปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานของขาพเจา ซึ่งเปนมารมาในรูปโรคภัยไขเจ็บ ถาขาพเจาดื้อรั้นกลับบานไป
ขาพเจาก็จะแพมารและแพตลอดไป คุณแมสิรทิ านบอกวา ถาใครมีเวรมีกรรม มีโรคภัยไข
เจ็บประจําตัวมาก ก็จะมีอาการ เปนเหมือนยางขาพเจาเปนนั้น จะมากหรือนอยสุดแตกรรมที่
ทําไว หลวงพอทานบอกวา การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจะชวยแกกรรมใหเบาบางลงได
ปฏิบัตแิ ลวแผบญ
ุ กุศลแผเมตตาใหเจากรรมนายเวรไปเรื่อย ๆ สักวันหนึ่งเจากรรมนาย
เวรอาจจะใจออน เลิกจองเวรกับเราก็ได หรือมิฉะนั้นผลบุญที่เราทําเพิ่มพูนไวมาก ๆ จน
ลน จะชวยใหเราหนีกรรมไปหางไกลจนกรรมตามไมทัน และจะหลุดพนไดในที่สุด
เดี๋ยวนี้ขา พเจาเชื่อในกฎแหงกรรม เรื่องของจิตวิญญาณแลว หลังจากที่ขา พเจาไดปฏิบัติ
และไดเขามาปฏิบตั ิที่วัดอัมพวันหลายครั้งแลว คนที่ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จะรูกรรมดวย
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ตนเอง นี่เปนความจริง ดังที่ไดพิสูจนและไดพบเห็นในขณะที่นั่งสมาธิอยู ขาพเจาไดเห็นผูห ญิง
คนหนึ่งรูปรางหนาตาสวยมาก ผิวเนื้อสองสี ผมยาวประบา นัยนตาดําคม คิ้วโกงเรียวไดรูปสวย
นุงผาพื้นสีเขียวคล้ํา ใสเสื้อแขนกระบอกคอกลมสีชมพูเขม มายืนจองดูขาพเจาดวยสายตาที่
ดุดันแข็งกราว คลายกับจองมองคูอาฆาตดวยความเคียดแคน และทําทาจะเดินเขามาทํา
ราย ขาพเจาก็จองมองเธอ
ทันใดนั้นสภาพหนาที่ขาวสวยเกลี้ยงเกลากลับเปลี่ยนไป มีเลือดแดงสด ๆ ไหลออกมา
จากทางใตไรผมบนหนาผาก ไหลออกมาเปนทางเต็มหนา ตาจับจองอยูที่ขาพเจา และจําเดิน
เขามาใกล ขาพเจาเกิดความกลัว เลยออกจากสมาธิ ภาพหญิงนั้นก็หายไป ขาพเจาไปเรียนถาม
คุณแมสิริ ทานบอกวานั่นแหละเปนเจากรรมนายเวรที่ขาพเจาไปทํารายเขาไว เธอมา
ปรากฏใหเห็น ตองแผเมตตาแผบญ
ุ กุศลไปให แตขา พเจาไมไดแผ คิดไมทัน ออกจากสมาธิ
เสียกอน ถายังอยูในสมาธิกาํ หนดตามรูต อไป เราจะรูวา ไปทํารายเธอไวอยางไร ทานเจาคุณ
หลวงพอบอกวา ขาพเจาสมาธิแรงแตจิตตก ขาดการกําหนด ตองกําหนดใหทนั ตามใหรู
และใหหมั่นปฏิบัตเิ สมอ ๆ แลวจะดีขึ้น
ครั้งหนึ่งกรรมตามสนองขาพเจาทันตาเห็นในชาตินี้ เมื่อขาพเจาอายุประมาณ ๑๐ ขวบ
ไดจุดไฟเผามดตายทั้งรัง เวลาผานไปประมาณ ๔๐ ป กรรมนั้นก็ตามสนอง ในคืนหนึ่งประมาณ
ตี ๓ ขาพเจากําลังนอนหลับอยู ก็ตองพรวดพราดตื่นขึ้น เพราะมีตวั อะไรมากัด พอเปดไฟดู
ปรากฏวามีมดตัวเทามดตะนอย สีดําปากมีเขี้ยวเหมือนกามปู ตัวมีขน มารุมกัดขาพเจาตัง้ แต
บริเวณเอวลงไปถึงขา ไดเอามือปดออก บางพวกก็วิ่งหนีไปโดยเร็ว บางพวกก็ไมไป กัดติดอยู
อยางนั้น ขาพเจาอยากจะเอามือถูขยี้ใหตายใหหมด แตใจหนึ่งหามไวไมใหทาํ เดี๋ยวจะเปนเวร
กรรมตอไปอีก เลยจับดึงออก ขนาดจับดึงยังไมคอยยอมปลอย กัดติดจนเปนแผลเลือดออกซิบ
ๆ ชั่วเวลาไมถึง ๑ นาที มดเหลานั้นก็หายไปหมด ขาพเจาไมกลานอนตอ กลัวมดเหลานั้นจะมา
กัดอีก เลยไปอาบน้าํ เอาแปงทา บายวันนั้นขาพเจาเปนไข อักเสบแผลที่ถูกมดกัด ตองทานยา
อยู ๓ วัน เวลาผานไปประมาณ ๒ เดือน มดก็มากัดขาพเจาอีก แตคราวนีม้ ากัดไมมากเหมือน
คราวแรก ขาพเจารูต ัวแลวเขามาทวงหนี้ เพราะเราเคยทําเขาไว กอนนอนขาพเจาจะนั่ง
สมาธิ แผเมตตาใหมดทุกคืน หลังจากนั้นก็ไมมีมดมากัดอีกเลย
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๔ ขาพเจาไดพบ อาจารยวิภา รัศมีอมรวิวฒ
ั น ผูซ ึ่งมีการศึกษาดี
จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนศิษยหลวงพอวัดอัมพวัน และคุณแมสิริ กริน
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ชัยดวย อาจารยไดกรุณาใชสมาธิตรวจกรรมใหขาพเจา ทานบอกวา ขาพเจาทํากรรมไวมาก ใจ
ราย (พูดเหมือนหลวงพอเลย) ตองใชเวรกรรมไปอีกนาน เพราะโหดเหีย้ ม ดุ ฆาคน ทํารายทั้ง
คนและสัตว ทําใหเขามีความทุกขเดือดรอนเจ็บปวดแสนสาหัส บางรายถึงแกชีวิต และบอกวา
เห็นผูห ญิงคนหนึ่งถูกขาพเจาทํารายและทรมานจนเดินไมได แถมยังเอาโซลามขาไวแลวเอาไป
ขังไวในกรง จนถึงแกความตาย นอกจากนี้ยังทารุณขาทาสหญิงชายอีกดวย
ฟงดูแลวเหมือนเปนเรื่องนิทาน แตการหมั่นเพียรปฏิบัติทําใหเชื่อวาเปนความจริง สิ่งลี้
ลับอีกเรื่องหนึ่งที่ขาพเจาประสบกับตัวเองในขณะนั่งสมาธิ ขาพเจานั่งอยูที่ระเบียงหอประชุม
ภาวนากรศรีทิพา ขาง ๆ พระบรมรูปของ ร. ๕ นั่งไปไดประมาณ ๕ นาที จิตสงบดิ่งลึก ทันทีนั้น
ขาพเจาก็มี อาการหอบ หายใจไมสะดวก ตองหายใจทางปาก ขาพเจาอดทนนั่งตอไป อาการ
หอบยิ่งทวีความรุนแรงหนักขึ้นเหมือนกับจะขาดใจ ขาพเจาไมไดกําหนดตาม รูไมทนั กรรม
กลับคิดวิตกกังวลไปวาขาพเจาเกิดเปนโรคหอบหืดขึ้นมาอีกโรคหนึ่งแลว ขณะนั้น อาการหอบ
หนักมาก หายใจไมทนั ใจจะขาดอยูแ ลว ทุรนทุราย หองแหงนหนาขึ้นแลวหายใจทาง
ปาก ทนตอไปไมไหวเลยลืมตาขึ้น ออกจากสมาธิอาการหอบกระสับกระสายอยูนั้น หายไปเปน
ปลิดทิ้งเลย เปนไปไดอยางไรกัน ขาพเจาจึงไปเลาใหทานอาจารย พ.อ. (พิเศษ) ทองคํา ศรี
โยธิน ฟง ทานก็รูทันทีวาเปนอาการของกรรม ทานบอกวานาเสียดาย ถานั่งสมาธิอยูตอไปจน
ขาดใจไปในขณะนั้นจะดีมาก จะตัดเวรตัดกรรมที่เราเคยทํากับใครไวนนั้ หมดสิ้น และจะรูดวยวา
เราไปทําอะไรเขาไว อาจจะไปอุดปากอุดจมูก หรือจับใครกดน้ํา หรือไมก็บีบคอเขา ทําใหเขา
หายใจไมออก จะถึงกับตายหรือไมก็ตาม ขาพเจามีโอกาสใชหนี้กรรมแลว แตกลับใชไมหมด
เพราะออกจากสมาธิเสียกอน ความจริงแลว ถาขาดใจตายในขณะนั่งสมาธิอยูนั้นจริง ก็จะตาย
เพียงแคความรูสึกในสมาธิเทานั้น ตัวจริง ๆ ไมไดตายไปดวย
การนั่งสมาธิแตละครั้ง มักจะมีปรากฏการณแปลก ๆ มาปรากฏแกขาพเจาอยูเสมอ
บางครั้ง จะมีดวงตาหมายคูมาจับจองดูขาพเจา มีทั้งดวงตาดุ โกรธ บางครั้งก็ดวงตาซีด
เซียวเหมือนคนตาย มาชําเลืองดู ขาพเจาก็แผเมตตาไปใหตามที่ทา นเจาคุณหลวงพอสอน
ภาพดวงตาเหลานั้นก็หายไป จะเปนอยูอยางนี้เสมอ
บายวันหนึ่งขณะที่ขาพเจานั่งสมาธิอยูบนศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน ก็มีมือเอื้อมมา
จากดานขวาจะจับแขนขาพเจา มองเห็นแคครึ่งแขน สวนทางดานซายก็มผี ูหญิงคนหนึ่งใส
เสื้อผาสีคลาย ๆ ผาดิบ ยืนหันขางให แตหันหนามามองขาพเจานัยนตาดุ จองมองนัยนตาเขียว
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เลย ขาพเจากําหนดตามไมทนั อีก ยกแขนสลัดหลบมือที่เอื้อมมาจับนั้น ลืมตาขึ้น ภาพนัน้ ก็
หายไป
ขาพเจาพยายามไปปฏิบตั ิวิปสสนากรรมฐานในรายการที่ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศ
ไทยฯ จัดที่วัดอัมพวันทุกป ไดรับการอบรมจากคุณแมสิริ กรินชัย และพระเดชพระคุณทานเจา
คุณหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ บัดนี้ขา พเจาไดรูซึ้งแลววา ขาพเจาไดทาํ กรรมไวมากมาย
และจะตองชดใช ขาพเจาจะพยายามปฏิบัตวิ ิปส สนากรรมฐานเพียรใหมาก และพยายามแผกศุ ล
ขออโหสิกรรมจากเจากรรมนายเวร เชื่อวาสักวันหนึ่งเจากรรมนายเวรจะใจออน ยอมอโหสิกรรม
ใหแกขาพเจา เพราะวิปส สนากรรมฐานเทานัน้ จะชวยขาพเจาได
ขาพเจาเคารพและศรัทธาหลวงพอมาก ขาพเจามีความตัง้ ใจไวอยางแนวแนวา จะตอง
เดินทางไปเขารวมพิธตี อ นรับปใหมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี เพือ่ ใหเกิดเปนสิริมงคลแก
ตัวเอง ซึ่งทานเจาคุณหลวงพอจัดขึ้นเปนประจําทุกป ครั้นถึงกําหนดวันเดินทาง ปรากฏวา
ขาพเจามีภารกิจที่จะตองทํา จึงไดฝากเสื้อผากับอาจารยลักษมี ธีระชาติไปกอน แลวจะตามไป
ในบายวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๓๔ จะไปกับเด็กที่เปนพี่เลี้ยงคนหนึ่งใหคอยรอรับที่วัด วันที่ ๓๐
ธันวาคม เมื่อขาพเจาเสร็จธุระ ก็รีบไปจองตั๋วที่สถานีขนสงตลาดหมอชิต สวนเด็กที่จะเดินทาง
ไปดวยนั้น เกิดมีภารกิจ เดินทางไปดวยไมได ขาพเจาเลยตัดสินใจไปคนเดียวเพราะนัดแลว
เด็กไดไปสงที่ทารถ ซึ่งผูคนแออัดเต็มไปหมด เนื่องจากอยูในชวงเทศกาลสงปเการับปใหม
ขาพเจาจองตั๋วรถทัวรปรับอากาศตัง้ แตเวลา ๑๒.๐๐ น. เศษ ปรากฏวาเกือบจะ ๑๗.๐๐ น. แลว
ยังไมไดขึ้นรถ เพราะรถแนนทุกคัน ขาพเจาแยงขึ้นกับเขาไมไหว รูสึกวิตกกังวลและไมสบายใจ
เปนอยางมาก เพราะเย็นแลว กวาจะไปถึงสิงหบุรีก็คงจะเปนเวลากลางคืน ลงรถก็ไมถูก ไมรูจะ
ทําอยางไรดี ไมไปก็ไมได ขาพเจาคิดสู อะไรจะเกิดก็ใหเกิด ตองไปใหไดในคืนนี้ ขาพเจานึกถึง
หลวงพอและไดทาํ จิตใหสงบ ทําสามาธิขอบารมีทานเจาคุณหลวงพอใหชวยคุมครองและชวยให
เดินทางไปวัดไดดวยความปลอดภัย ตอจากนี้กน็ ั่งแผเมตตาและสงกระแสจิตถึงหลวงพอไปเรื่อย
ๆ พอประมาณ ๑๗.๐๐ น. เศษ รถทัวรไปสิงหบุรีก็เขามาอีกคันหนึ่ง ขาพเจาตัดสินใจไปรถคันนี้
ถึงยืนก็จะไป ขาพเจาขึ้นไปยืนอยูตรงตอนหนารถ รถยังไมทันออกก็มีผหู ญิงคนหนึ่ง หนาตา
สวย อายุไมเกิน ๔๐ ป นั่งอยูตรงที่นั่งตรงที่ขาพเจายืนอยู ไดถามวา “นั่งดวยกันไหมคะ มีทวี่ า ง
อีกที่หนึ่ง” ขาพเจาตอบทันที “นั่งคะ ขอบคุณคะ” เมื่อเขาไปนั่งเรียบรอยแลว ก็มาคิดแปลกใจ
ทําไมมีทวี่ า งเหลืออยูอีก ตอนที่ข้นึ รถมาดูแลวก็เห็นคนนั่งเต็มหมด ถามีทวี่ างอยูอ ยางนี้คนที่
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ขึ้นมากอนทําไมไมเขาไปนั่ง? ใชแลว! บารมีของทานเจาคุณหลวงพอแน ๆ หลวงพอชวยลูก ดล
บันดาลใหมที ี่วางเหลืออยูใหลูกไดนั่ง ๑ ที่ สาธุ ขาพเจานึกในใจ
ขณะที่รถวิ่งไป ๒ ขางทางมืดจําอะไรไมไดเลย ลงรถไมถูก เลยตัดสินใจไปลงสุดทางรถ
แลวคอยหาทางเหมารถเขาวัด ผูห ญิงคนที่ใหขาพเจานั่งดวยไดซักถามขาพเจาวาจะไปไหน ก็
ไดเลาใหเธอฟง เธอก็แนะนําวิธีการไปเหมารถให พอรถเลี้ยวเขาประตูวัด ขาพเจารูสึกมีความ
อบอุน หายกลัว มีความปลื้มปติชุมชื่นใจอยางบอกไมถูก ขาพเจามาถึงวัดอัมพวันไดจริง ๆ มา
คนเดียวได
ขาพเจายกมือขึ้นไหวไปตามทางโบสถและไหวพระหนากุฏิหลวงพอ เพราะบารมีหลวง
พอแท ๆ พูดถึงสิ่งมหัศจรรย สิ่งลี้ลับตาง ๆ นี้ ขาพเจาเชื่อแลว เชื่อวามีจริงอยางแนนอน ทาน
เจาคุณหลวงพอจรัญเทศนวา การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มีกุศลแรงจะชวยแกกรรมได ถา
ทานผูอานยังไมเชื่อในเรื่องเหลานี้ ลองมาปฏิบตั ดิ ู ปฏิบัติอยางจริงจังแลวจะรูไดดวยตนเอง การ
กําหนดทุกอิริยาบถนั้นถือวาเปนการปฏิบัตอิ ันดับหนึ่งทีเดียว ทานเจาคุณพระอาจารยใหญ พระ
ธรรมธีรราชมหามุนี ก็ไดเทศนสอนไววา การกําหนดอยูทุกลมหายใจเขาออกใหรูอยูตลอดเวลา
หายใจเขาก็ใหรูวา เราตองตาย หายใจออกก็ใหรูวาเราตองตาย แบบนี้ทา นบอกวาเราไมประมาท
และยังเทศนไวอีกวา ถาอยากรวยตองใหทาน อยากสวยใหรักษาศีล อยากเปนผูม ีปญญา
ตองภาวนา ขาพเจาจะขอยึดมั่นในการปฏิบตั ิเจริญสติปฏฐาน ๔ ตลอดไป ตั้งแตขา พเจาเขาไป
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานอยูที่วัดอัมพวันแลว ทําใหความเจ็บไขของขาพเจาทุเลาเบาคลายลงไป
มาก เพราะรูจักการกําหนด ขาก็แข็งแรงดีขึ้นดวย
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