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เรื่องของกระผมออกจะไปของเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ ทางโลกวิญญาณ ทานผูอาน
จะเชื่อหรือเปลาก็สุดแทแตจะนึก กระผมปวย ดวยโรคปวดขารุนแรง แทบจะเดินไมไหว แลว
ตอมา กระผมก็เดินไมไดจริง ๆ อาการรุนแรงทําใหทอแท อยากตาย ๆ จากโลกนี้ไปใหสิ้นกัน
ไป ทรมานนับป อยู ๆ ถึงคราวกระผมจะหมดเวรหมดกรรมหรือยังไงไมทราบ ทราบขาวจาก
คุณศิรประภา (กอบ) สิทธิเกษร เพือ่ นบานแนะนําใหไปพบ อาจารยบญ
ุ สง อินทวิรัตน เพื่อ
ขอรับคําแนะนําบางอยาง เพราะกระผมเองมืดแปดทิศแลว
วันที่กระผมไปถึงบานอาจารยบุญสง อินทวิรัตน กระผมคลานเขาไปถึงในบานของ
อาจารยบุญสง ทานมอง ๆ กระผมแลวบอกใหเขียนชื่อนามสกุล ที่อยูลงในสมุดบันทึก ใส
บานเลขที่ใหละเอียด ทานมองผาน ๆ แลวก็นิ่งสักครูก็บอกวา “หนาบานคุณชุมพล มีคนตายใช
ไหม” กระผมก็ตอบวาใช มีเด็กหนุม ๆ ตกตนไมตาย และก็ถามตอไปวา “บนบานคุณชุมพลมี
วิญญาณเดินอยูในบานใชไหม เสาตกน้ํามันใชไหม” กระผมก็ตอบวา ใช ตอนนี้แหละ กระผมชัก
จะศรัทธาเลื่อมใสอาจารยบุญสง ปกใจดิ่งซะแลว เพราะกระผมทราบแนชัดวา ทานอาจารยบญ
ุ
สงไมเคยรูจักที่อยูกระผมมากอน ไมใชเตรียมเรื่องแลวมาตอบถามกัน ทําไมจึงทราบทะลุปรุ
โปรงหมด เหมือนทานอาจารยบุญสงอานกระผมออกไปราวกับอานหนังสือเปนแถบ ๆ บน
หนากระดาษ
อาจารยบุญสง อินทวิรัตน ที่ผูคนศรัทธามากมาย ก็บอกวา ขอใหคุณชุมพลไป
ปฏิบัตกิ รรมฐานแกกรรม ๗ วัน ที่วัดอัมพวัน สิงหบุรี แลววิญญาณนางตะเคียนจะไปกราบ
ลาคุณไปเกิด เขาติดตามมาอยูในบานของคุณมากับเสาตะเคียน และยังรูละเอียดวา กระผมไป
ซื้อเหมาไมปลูกบานที่คนอื่นเขาจะซือ้ ไปถวายวัด แตกระผมบังเอิญไปซื้อ เจาของเขาเห็นได
ราคา ก็ขายใหกระผมมา กระผมก็ซื้อไมมาปลูกบานโดยไมรูวา มีเสาตะเคียนตกน้ํามันอะไรมา
กอน
วันหนึ่ง กระผมนั่งเลนอยูช านเรือน ถูกถีบหลนตูมลงมาจากบาน ไมมีคนไหนมา
ถีบเปนเทาแน ๆ แตไมมีตัวตน กระผมหลนตุบลงมาทรุดกับพืน้ ดิน จากวันนั้นมาก็ปวย
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ตลอดมา วันดีคืนดี กลางวันแสก ๆ บนบานกระผม มีเสียงผูหญิงเดินอยูบ นบาน
บางครั้งก็เห็นไว ๆ วับ ๆ หายไป ปวยอยูเรือ่ ยมา บานกระผมแทบจะเรียกไดวาไมมี
ความสุขเลย
กระผมขอจารึกวันนีไ้ วในความทรงจํา คือวันทีไ่ ดพบกับ อาจารยบุญสง อินทวิรัตน ผู
จุดแสงเทียนสองทาง แนะนําใหกระผมมาปฏิบตั ิกรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน สิงหบุรี มากราบเทา
หลวงพอ เจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม) และไดอยูปฏิบัติกรรมฐาน
ครบ ๗ วัน กระผมอธิษฐานไววา ตอนขากลับจากวัดอัมพวัน ขอใหกระผมเดินขึ้นรถกลับบานที่
ขอนแกนไดเหมือนคนปกติ เพราะตอนไป กระผมซื้อไมเทายันเดินสี่ขาไปตลอด แลววันนั้นก็
เปนความจริง กระผมอยูปฏิบัติกรรมฐาน ๗ วัน
ตอนกลับกระผมไมไดใชไมเทายันตัวกลับเหมือนตอนไป เดินขึ้นรถกลับบาน เดินเหมือน
คนปกติธรรมดา ไมมีอาการอัมพาตอะไรเลย แขงขาแข็งแรงดี ปกติทุกอยาง ทําใหเพื่อน ๆ ที่
การไฟฟาสวนภูมิภาคขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน แปลกใจที่กระผมหายปวยเปนปกติดีได
อยางไร เพราะกอน ๆ มีแตนึกวาคงทํางานตอไปไมไดแนนอน อยูไมตลอดเกษียณอายุแน ๆ
แตกลับมาอยางคนสุขภาพสมบูรณ ทําใหเพื่อนรวมงานสนใจมาไตถามไปพบครูอาจารยดีที่ไหน
มา
กระผมก็ตอบวา ไปฝกกรรมฐาน สติปฏฐาน ๔ แกกรรมทีว่ ัดอัมพวัน สิงหบุรี ๗ วัน ใต
รมบารมีเมตตาหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม) ชีวิตของผมจึง
หายพิการดังที่เห็นนี้
กระผมเขียนเลาเรื่องนี้ เพื่อเปนพยานวา สติปฏฐาน ๔ ที่หลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิ
ญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน สิงหบุรี นํามาบอกสอนใหผูอยูในกองทุกข จมอยู
ในกองทุกข นับแสนนับลานชีวิตไดหลุดพน เปนเรื่องจริง ปฏิบัติสติปฏ ฐาน ๔ ชดใชหนี้เวรกรรม
ไดจริง ๆ ปฏิบัติสติปฏ ฐาน ๔ ชดใชหนี้เวรกรรมไดจริง และขอใหเชื่อวา กรรมมีจริง ตอง
ชดใชกรรมเปนเรื่องจริง กอกรรมดีและชั่ว กรรมนั้นสนองตอบให ชาหรือเร็ว แรงหรือ
เบา
สุดแตเจตนาและการกระทํากับผลที่มันออกมาวาจะรุนแรงหรือเบาหนักแคไหน
เทานั้น แตชดใชกรรม เปนเรื่องตองมีโอกาสชดใชแน คนไมเห็นฟาดินยอมเห็น กฎแหง
กรรม ไมเคยงดเวนใคร
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กระผมไปปฏิบัติสติปฏฐานอยูสามวันแรก ปวดขารุนแรง กระผมอดทนปวดขาแทบ
ระเบิด ก็ทนเอา ทนสูกบั เวทนา ที่เขามากดดันใหกระผมละความเพียร ไมยอมแพ สูชดใชกรรม
เขาไป เวทนามันแกกลา ก็กาํ หนดรูตามครูฝกสอน พอวันที่ ๔ อาการปวดหนักเริ่มคลาย เบา
สบายขึ้นโดยลําดับ อาการปวยเริ่มคลี่คลายหายดีโดยลําดับ กระผมสามารถเดินจงกรมกับ
กัลยาณมิตร ผูมาปฏิบตั ิไดเฉกเชนเขาอื่น เหมือนคนเดินปกติ โดยกระผมเองลืมตัวไปสนิทวา
ตอนมากระผมคลานมาวัดอัมพวัน สิงหบุรี แตตอนนี้เดินได มารูเรื่องจริง ๆ เอาวันที่ ๖ และ ๗
วันหนึ่ง กระผมนั่งสมาธิกําหนดพองหนอยุบหนอ ตามครูฝก บอกสอน นั่งไป ๆ รูสกึ ปวด
หนวงหนึบขึน้ อีก เอะ! เลนงานเราอีกหรือยังไง ปวดหนืด ๆ พักเดียว ปรากฏรางของวิญญาณ
ผีนางตะเคียนที่อยูบานกระผมที่ขอนแกน แตงตัวสวยงามแบบไทยเดิม มานั่งพนมมืออนุโมทนา
บอกกับพระผมวา ขออนุโมทนาและขอบคุณที่กลาววาจาตั้งอธิษฐานแผกุศลผลบุญไปให จะ
มาลาคุณชุมพลไปเกิดแลวนะ แตกอนจะลาไป จะรักษาอาการอัมพาตของคุณชุมพลใหหาย เปน
การตอบแทน และวิญญาณนางตะเคียนสวยงาม ก็กมเปาที่หัวเขาของกระผม คลื่นกระแสพลัง
เย็นวาบไหลผานขากระผมพุงผานไปทั่วสรรพางคกาย เย็นวาบเบาสบาย เบาตัวโปรงสบาย
กระผมจึงลุกขยับตัวขึ้นลองเดินเอาความมั่นใจ
ผลปรากฏวากระผมเดินไดปกติ หายจากอาการอัมพาต หายปวยจริง ๆ กอนวันที่
เขาปฏิบัติกรรมฐานสองสามวันแรกก็ทุลักทุเล เดินเซ เดินเอียงอยูเหมือนกัน แตจติ ใจของ
กระผมมีสติประคองสูเวทนากลา อยางไมทอถอย ปกใจสู ชดใชกรรมเขาใหหมด ตายเปนตาย
อยูเปนอยู ไหน ๆ อยูบานก็เปนอัมพาต เดินไมได ตายทั้งเปนอยูแลว จะตายทั้งที สูใหถงึ ที่สุด
กันดูสักครั้ง สูกับเวทนา
กระผมกราบเทาหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน สิงหบุรี ดวย
ขอเขียนเรื่องโลกวิญญาณลี้ลับ และกฎแหงกรรมตองชดใช มีจริง เรื่องจริงมาถวายลงในหนังสือ
กฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ ไวเปนอนุสรณรําลึกถึงเมตตาบารมีหลวงพอเจาคุณฯ ซึ่งเปนที่เคารพ
รักศรัทธาของชาวจังหวัดขอนแกน และชาวอีสานทั้งหมด ไดทราบโดยทั่วกัน
ขอเชิญชวนไปปฏิบตั ิสติปฏฐาน ๔ ณ วัดอัมพวัน สิงหบุรี กันเถิดครับ จะพบทางออก
บอกคนได ใชคนเปนเห็นตนชัดตอไป อยาทอแท อยาสิ้นหวัง เหมือนดังกระผมไดประสบพบ
เห็นมาดวยตนเองนี่แหละครับ
กระผมชักชวนเพื่อน ๆ การไฟฟาสวนภูมิภาคหลายทานไปเขารับปฏิบัติสติปฏฐาน ๔
ปฏิบัติกรรมฐาน ใหชีวติ พบกับมิตหิ นึ่งที่บางทานอาจจะไปเคยสัมผัสมากอนเลย เชิญเถิดครับ
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เพื่อชีวิตเกิดมาไมเปนโมฆะ มาปฏิบัติกรรมฐานกันเถิดครับ แลวจะไดคําตอบใหชีวิตวาคนเรา
เกิดมาทําไม ของเราของใครไมมีอะไรเลย มาตัวเปลากลับไปเหลือขี้เถากองเดียว ยังมีชีวิตอยู
อยาใหเวลาลวงพนไปเปลา ๆ หายใจทิ้งไปเปลา ๆ เลยครับ สติปฏฐาน ๔ ชดใชกรรมหมดแลว
ทํางานไดเขมแข็ง มีประโยชนตอหนาที่การงานอีกดวย
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