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กอนที่ขาพเจาจะไดมาเจริญวิปสสนากรรมฐานนี้ แมของขาพเจาไดปวยเปนโรคมะเร็งในลําไสใหญ
มีอาการทองเสียเวลามีรอบเดือนซึ่งทรมานมาก จึงไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลยัง
ปรากฏไมแนชัด แตทางโรงพยาบาลกลัววาจะเปนเนื้อราย เลยสงแมของขาพเจาไปตรวจที่สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ

ผลออกมาก็คือ แมเปนโรคมะเร็งในลําไสใหญ จะตองผาตัด ญาติบางคนก็แนะวาควร
ผาตัด บางคนก็วาไมนา ที่จะตองผาตัด เพราะไหน ๆ จะตายแลวก็ขอใหมีอาการครบ ๓๒
ประการ เลยตัดสินใจไมผา ตัด อาศัยยาหมอไปเรื่อย ๆ ประทังชีวิตไปวันหนึ่ง ๆ
มีญาติบางคนแนะนําใหไปหาพระซึง่ เปนหมอดู เมื่อแมไปที่วัดนั้นแลวพระบอกวาที่บา น
โยมนะมีสิ่งไมดีอยู ทําใหเจ็บปวย เชนผีสาเร ไมมีที่อยู ตองทําพิธีขบั ไล โดยการเอาตะปู ๕ นิ้ว
ไปทําพิธีทวี่ ดั แลวใหคนที่ไมใชคนในบานคือ ปาของขาพเจา เอาไปเหวี่ยงทิ้งในทิศตะวันออก
แลวไมหันหลังกลับมาอีก อาการปวยก็ไมดีขึ้น ปาอีกคนไดแนะอีกวา มีอาจารยสะเดาะเคราะห
เกงมาก มาทําพิธีสะเดาะเคราะหที่บา น การทําครั้งนี้ก็หมดเงินไปเปนหมืน่ คืออาจารยทานบอก
วาที่ทบี่ านของขาพเจานีเ้ ปนทางเขาออกของพวกยมทูต เขาบอกวาคนในบานนี้เดินเตะหัวเขา
หลายครั้งเลย ทําใหคนในบานตองมีอันเปนไป แลวมีการสะเดาะเคราะหอีก หมดเงินอีกมาเลย
อาจารยบอกใหลูก ๆ และสามีบนบวชตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์วา ถาแมหายแลวจะอุทิศผลบุญ
กุศลให ขาพเจาไมอยากบวช เพราะกลัวถูกโกนหัวอดขาวเย็น แตก็ จําใจบวชเพราะอยากให
แมหาย บนไวคนละ ๑ เดือนเต็ม แลวอาจารยกไ็ ปหายามาใหทานดวย
มีคนแนะนําใหไปทําบุญตักบาตรบาง แมของขาพเจาไปใสบาตรทุกวัน ไดรูจักกับ จา
วิทย บอกวา ที่จังหวัดสิงหบรุ ี มีวัดปฏิบัตกิ รรมฐาน สามารถรักษาโรคได ชื่อวัดอัมพวัน
จาวิทยก็นําหนังสือของวัดเรื่องกฎแหงกรรม มาใหอาน ขาพเจาอาน ๒-๓ วันก็จบเลม ก็เกิด
ศรัทธาขึ้นมา อยากไปมากที่สุด แมของขาพเจาก็อยากไปมาก รอประมาณครึ่งเดือนปดเทอม
แลวถึงไดไป พอขับรถมาสงที่วัด
เมื่อขาพเจาและแมมาถึงก็พบกับแมชีสมคิดเปนผูรับสมัคร ตอนที่กรอกใบสมัครเขามี
ระบุวนั วาจะอยูกี่วนั ขาพเจาลงไป ๓๐ วัน แมชีตกใจเลย บอกวาไมไดหรอก ที่นี่นะอยูไดไมเกิน
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๗ วัน จากนั้นแมชีก็จัดกุญแจหองที่ ๒๒ อาคารภาวนา ๒ ภายในหองพักดีมากเลย มีหองน้ําใน
ตัว ขาวของมีระเบียบดีมาก แมชีนัดขาพเจาเวลา ๑๘.๓๐ น. เตรียมดอกไมธูปเทียนเพื่อขอรับ
ศีล และรับการฝกการปฏิบัติจากพระอาจารย
วันแรกการฝกเดินจงกรมนับวายาก พอเรายกขาขวาไป ขาซายจะยกตามทันทีซึ่งผิด
เพราะเราเคยชินกับการเดินแบบธรรมดา แตลองมาเดินจงกรม ๒-๓ กาว เหนื่อยเหมือนเดิน
เปน ๑๐ กิโลเมตร อากาศก็รอนอบอาวนิดหนอย ขาพเจาก็เกิดเลือดกําเดาไหล ขาพเจาไม
เปนมาหลายปแลว อยู ๆ กลับมาเปน ทั้ง ๆ ที่บา นอากาศรอนยิ่งกวาที่วดั เสียอีก
จากนั้นประมาณ ๒๐.๐๐ น. ก็ไดขึ้นไปปฏิบตั ริ วมกันกับคนที่เขามากอนแลว ตามเคย
ขาพเจาก็ทาํ ยังไมเปน นัง่ สมาธิกห็ ลับประมาณ ๒-๓ วัน ขาพเจาปรับตัวไดดีขึ้น คือ ตื่นกอนตี
๔ นอนดึก งดอาหารเย็น ซึ่งเดี๋ยวนี้สบายมากสําหรับขาพเจา
ขาพเจาไดพบเด็กผูหญิงคนหนึ่งนารักมาก เธอเปนลูกครึ่ง ไทย-ฝรั่ง เธอปฏิบัติเกงมาก
ทั้งเดินทั้งนั่งกิริยามารยาทเรียบรอย ขาพเจาก็เลยเอาอยางบาง ก็ประสบความสําเร็จพอสมควร
ตลอดเวลา ๗ วัน ขาพเจาไดอะไรมาก กอนวันที่จะลาศีลกลับ ขาพเจาก็ไดคุยกับเธอคนนั้น แต
เธอไมคอยคุยดวย เพียงแตบอกชื่อและโรงเรียน เธอชื่อ “แคร แมรี่แลนด”
เมื่อเวลาลวงเลยครบ ๗ วัน แลวใกลจะลาศีล แมก็พบกับพี่สมประสงคแลวเลาอาการ
ปวยเปนโรคใหพี่สมประสงคฟง พีส่ มประสงคเลยไปขอยาของหลวงพอมาให มีฟาทลายโจร
แคปซูล และน้ํามันมนต พี่สมประสงคบอกใหทานยาวันละ ๑๐ เม็ด พรอมน้ํามันอีก ๑ ชอนชา
และดิฉันไดบอกพี่สมประสงควาที่มานี้บนบวชใหแมหายจากโรคเปนเวลา ๓๐ วัน แตแมชีสมคิด
ใหอยูได ๗ วัน พี่สามประสงคถามวาอยากอยูตอมั๊ยละ ถาอยากอยูตอจะฝากใหอยูกับแมชี
ดาวเรือง ขาพเจาเลยตกลงอยูก็อยู เปนอันวาขาพเจายังไมกลับ กลับแตแมของขาพเจาคนเดียว
รุงเชาขาพเจาก็ไดยายไปอยูกับแมชีดาวเรือง
แมชีดาวเรืองพักอยูคนเดียวที่กุฏิแม
กาหลงชั้นลาง แมชีดาวเรืองดีใจมากเลย คอยสอนอะไรใหขา พเจาหลายอยาง เชน พวกการนั่ง
วิปสสนากรรมฐาน พุทธประวัติ บางครั้งแมชีก็เลา เรื่องของครอบครัวหรือตัวของแมชีใหฟง ซึ่ง
บางเรื่องก็ขาํ สนุกดี เปนการคลายเครียดทางหนึ่ง แมชบี อกวาถาบวชใหแมละก็ใหแผเมตตา
กรวดน้ําใหดวยหลังปฏิบัติเสร็จ
การปฏิบตั ิขณะที่ขาพเจาอยูอีก ๓ อาทิตย การนั่งสมาธิอยูในขั้นตน ๆ คือ บางครั้ง
พอง-ยุบ หายโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงบาย แมชีซูงอ จะตองคอยมาตั้งสติใหเกือบทุกวัน เพราะ
ขาพเจานั่งหลับตัวงอเปนกุง แมชีซงู อทานมาจับบริเวณหนาขาแลวขาพเจารูสึกวาตัวรอนและชา
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ตามแขนตามขาพรอมกับมีอาการสะดุงนิด ๆ พอใหรูวา ตืน่ ไดแลว จับพองยุบตอ ขาพเจาก็ทํา
ตาม คุณศิษยา ธาดาสีห อาจารยสอนอีกคนหนึ่ง ทานก็สอนขาพเจาไมใหกลืนน้ําลาย โดยบอก
วา อยากลืนน้ําลายหนอ-แมไมหายหนอ เทานัน้ แหละไมกลืนเลย สวนการเดินจงกรม ขาพเจาก็
เดินไดพอใช ทําตามที่หลวงพอสอนวาทําใหชา ที่สุดเหมือนคนใกลตายยิ่งดี
เวลา ๑ เดือนที่ขาพเจาไดอยูปฏิบัติธรรม ทําใหขา พเจาไดเรียนรูหลายสิ่งหลายอยางของ
ชีวิต ฝกความอดทน ใจคอหนักแนนขึ้นกวาเดิม ไดรูจักหลวงพอขึ้นวาหลวงพอทานปรารถนาดี
กับทุก ๆ คน ตองการชวยเหลือทุก ๆ คนที่เดือดรอน วัดอัมพวันจึงเหมือนบานที่สองที่ให
ความอบอุน กายอบอุน ใจ และที่สําคัญเปนการเสริมสรางกําลังใจไดอยางดียิ่ง
เมื่อขาพเจากลับมาจากวัดแลว ก็นําเอาหลักการปฏิบัติมาใช เชนการนั่งสมาธิแผเมตตา
จิตกอนนอน การสวดมนตบทชัยมงคลคาถาพาหุงมหากาฯ ซึ่งมีประโยชนมากสําหรับเรา ๆ ที่
ยังเปนนักเรียนนักศึกษา ใหมีสติสมั ปชัญญะอยูทุกเมื่อ จะเรียนหนังสือก็เขาใจทะลุปรุโปรงจาก
การฟงอาจารยอธิบายในชั้นเรียนโดยการกําหนดสติขณะรับฟง การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
นอกจากจะชวยในดานการเรียนของขาพเจา ยังทําใหขาพเจาไมขี้เกียจเหมือนแตกอ น
ขยันทํางานมากขึ้น ปฏิบัตติ ามคําสั่งสอนของพอ แมมากขึ้น ไมคอ ยรั้นเหมือนแตกอ น
ขาพเจากลับมาปฏิบัตทิ ี่บานไดประมาณ ๒ ป อาการปวยของแมก็ดีขึ้นกวาแตกอ น
มาก ครั้งหลังสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมชวงวันที่ ๒-๙ ขาพเจาก็ไดไปปฏิบัติธรรมทีว่ ัดอีก คราวนี้
ปฏิบัติของขาพเจาดีมาก ๆ กําหนดเวทนาปวดก็หายปวด ทั้งขณะเดินจงกรม ขาพเจาจะปวด
ไหลและคอ พอกําหนดปุบก็หายปบ ยิ่งการนั่งสมาธิก็ยิ่งดีเพราะขาพเจาใชการนั่งสมาธิเพชร ซึง่
ขาพเจาถนัดมากที่สุด เพราะกําหนดไดดีและที่สําคัญการกําหนดทุกอิริยาบถซึ่งขาพเจาก็ปฏิบตั ิ
อยูทุกวัน ทุกขณะการหายใจแลวมันใหผลที่นาอัศจรรยมาก ที่ขาพเจาประสบมาแลวคือ การ
กําหนดคิดดูหนาเพื่อนที่ชื่อสุชาวดี ภาพเขาออกมาแวบจริง ๆ ไมเชื่อลองดู
ขาพเจาไดมารูจักวัดอัมพวัน ก็เพราะหนังสือกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ ของหลวงพอ
มีอิทธิพลตอจิตใจของขาพเจามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งคําสอนสั่งของหลวงพอทุก ๆ คํา ทุก ๆ
ประโยค
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