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ขาพเจาเดินทางจากบาน จ.ขอนแกนไปวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ตามคําแนะนําของทาน
อาจารยบุญสง ออกจากบาน ๒๑.๓๐ น. มาตามเสนทางบานไผ – ชนบท – มัญจคีรี – ชองสาม
หมอ – แกงคลอ อีกประมาณ ๒๐ กม. จะถึงชัยภูมิ ไฟหนารถเกิดดับไปเฉย ๆ จอดรถขางทาง
อาศัยไฟฉายเล็กที่นํามาดวย เปดฝากระโปรงรถยนตดูก็ไมรูวา เปนอะไร เพราะผูท ี่รวมเดินทาง
ไป ผูชาย ๔ ผูห ญิง ๑ ขับรถเปนทุกคน แตดูเครื่องไมเปนสักคน จอดรถอยูประมาณ ๒๐ นาที
เลยใหลองสตารทรถดูใหม ลองไฟก็ติดดี จึงขับเรื่อยมา ไฟหนา ไฟต่าํ – ไฟสูง ติด ๆ ดับ ๆ มา
ตลอดจนถึงชัยภูมิ แวะรานขาวตม ๒๔ น. เศษแลว ในใจผมคิดวาเราคงจะไมมีบญ
ุ วาสนา กิน
ขาวตมแลว ถารถไฟไมติดใชไมไดก็จะกลับ ตอนนั้น ในใจผมคิดคนเดียว และคิดกราบ

ไปถึงหลวงพอใหญ วัดอัมพวัน วา ถาบุญผมมีจะไดไปกราบหลวงพอใหญที่ จ.
สิงหบุรี ก็ขอใหรถยนตมีไฟหนารถสะดวก อยาใหการเดินทางมีอุปสรรคใด ๆ
เลย
เมื่ออธิษฐานในใจแลว กอนจะเดินทาง ขาพเจาตั้งใจไววา ถารถยนตไมเรียบรอยก็จะสั่ง
เดินทางกลับขอนแกน แตเมื่อทดลองเครื่องเปดไฟรถยนต ทั้งไฟใกล – ไฟไกล – ไฟหรี่ ก็ยังไม
ดีเทาเกา ตอนนี้คุณสุธีไดไปจับ ๆ คลํา ๆ ตรงสายไฟรวม ตรงสวิตชไฟรถยนต ไดดึงเอาเศษ
สําลีเบาะรถกระจุกหนึ่งประมาณกอนเทาหัวแมมือ แลวทดลองไฟรถใหม ปรากฏวาดีขึ้น ไฟรถ
ใชงานไดดีเหมือนปกติ ก็ดีใจ และพากันเดินทางตอไป จ.สิงหบุรี
นี่เปนเหตุการณเริ่มตน คลายอิทธิปาฏิหาริย อธิษฐานถึงหลวงพอใหญ ขอมากราบเทา
พระเดชพระคุณใหถึงที่วัด
ผมมีโรคประจําตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง และ โรคเบาหวาน ซึ่งเปนมาแตป ๒๕๒๒
กินยาฝรั่งคุมมา ๑๔ ปแลว ตอนนี้มีอาการจะตองปวดปสสาวะตลอดเวลา ประมาณถึงหนึ่ง
ชั่วโมงครึ่ง จะตองปวดและออกไปปสสาวะ บางครั้งก็ปวดหนักดวย แมชีสมคิดก็แนะใหอยู
ปฏิบัติที่ศาลาเล็กติดกับกุฏิแมใหญ ไมตองไปรวมกับกลุม ใหญ แตเมื่อถึงเวลาเดินแถวเกือบ
ประสบการณการไปบําเพ็ญกุศลที่วัดอัมพวัน
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๑๓.๐๐ น. ขาพเจาไมเขาใจก็เดินรวมติดกลุมใหญเขาไปปฏิบัติที่ศาลาใหญกับเขาดวย แปลกที่
ขาพเจาไมปวดปสสาวะในเวลาที่เขาปฏิบัติเลย ยังนึกแปลกใจตนเอง คงจะเปนเพราะ
๑. ตื่นเตน
๒. อิ่มบุญที่เราไดตั้งใจมาปฏิบัติ
๓. เกรงใจคนอื่นอีกจํานวนมาก จะทําใหเขาเสียสมาธิ และจะเปนบาปแกตัวเอง
๔. สมกับคําทักทายของ อ.บุญสง ที่แนะนําไปวาอยางคุณวิเชียรนี้สบายมาก ผมแนใจวา
คุณจะตองหายจากโรคเบาหวาน ๑,๐๐๐ % ขอใหไดไปพบหลวงพอใหญ และเขา
ปฏิบัติเถิด จะไมผิดหวังแนนอน นี่เปนเหตุการณที่ ๒ ที่ขาพเจามาปฏิบัติธรรมทีว่ ัด
อัมพวันกับหลวงพอใหญ
ตอไปเปนประสบการณประการที่ ๓ ที่ขาพเจาเห็นวาควรจะเลาใหผูสนใจฟงดวย
ประกอบการพิจารณาสําหรับผูที่คิดวาจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันดวยคือ อาจจะเปนดวย
ความไมรูและคอยดูทําตาม ๆ เขาไป ทําใหขาพเจาไมไดกราบพระรับศีล ๘ ปวารณาตัวเขา
กรรมฐานเหมือนคนอื่น ๆ พอเขาคืนวันที่ ๓ ของการปฏิบตั ิ ขาพเจาและคุณสุธีรูสึกหิวน้าํ จึง
เดินไปเพื่อจะหาน้าํ ดื่ม พวกสุนัขทีน่ อนเฝาแถวนั้นตางเหากันเกรียวกราว และวิ่งเขามาเปนหมู
คุณสุธีถอยมาอยูหลังขาพเจา ขาพเจาก็หยุดและพูดกับสุนัขที่วิ่งเขามาเหลานั้นวา ผมมาดี ผม
มาปฏิบัติอยูที่นี่ ผมหิวน้าํ ครับ ผมจะมาหยิบน้าํ ไปกินครับ ผมมาดี พวกสุนัขเหลานั้นเขาพากัน
กลับไปนอนตรงที่เดิมที่เขานอนอยู
รุงขึ้นเปนประสบการณที่ ๔ ซึ่งเห็นวาก็คงจะเลาใหฟงดวยโดยไมอาย จะไดเปน
ตัวอยางและขอคิดที่ดีของผูที่ตั้งใจจะไปปฏิบตั ิธรรมที่วัดอัมพวันตอไปครับ คือ วันที่ ๙ มี.ค. ๓๖
ซึ่งเปนวันที่ ๔ ของการเดินทางมาที่วัดอัมพวันเพื่อปฏิบัติธรรม คุณโพธิ์ที่ไปดวย เดินทางกลับ
ขอนแกนแลว ตอนเชา ขณะจะไปรับประทานอาหารผานหองแมใหญ ไดยินผูท ี่อยูในหองแม
ใหญ กําลังสนทนากันดัง ๆ เปนการวากลาวพวกที่มาปฏิบตั ิธรรมวา หองพวกนี้ ผูท ําหนาที่ซกั
ผาดวยเครื่องไปพบมาฟองวา ทําเหมือนกับอยูโรงแรม หองรกไมเปนระเบียบ มีการสูบบุหรี่และ
เขี่ยขี้บุหรี่ไว พวกนีไ้ มไดมาทําบุญ แตพากันมาเอาบาปกลับไป
ตอนนั้นผมไดยิน รูสึกโกรธและเสียใจมากทีม่ ีการกลาวหากัน โดยไมทราบวาผมไดผา น
มาไดยินและยืนฟงอยู แตผมก็ไมไดเขาไปโตตอบแตประการใด ไดแตนึกโกรธและเสียใจเปน
อยางมาก เพราะเห็นวาการกลาวหานั้นเปนการไมถูกตองกับความจริงนัก
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๒

ดวยเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ ผมคิดมากและเสียใจมาก จนจิตใจไมเปนปกติ พวกเขาขึ้น
ศาลากันหมดแลว ผมจึงออกจากหองไปพบแมใหญ ตั้งใจวาจะไปเลาใหแมใหญฟงถึงเหตุผล
จากการที่ถูกกลาวหาดังกลาวที่เลามาขางตน เมื่อพบแมใหญแลวก็ไดแตพูดแสดงความเสียใจ
และรับผิดตามที่ถูกกลาวหา ทั้ง ๆ ที่ตัวไมไดทาํ ผิด และแมใหญก็มไิ ดวา กลาวแตประการใด ผม
จึงขออนุญาตแมใหญปฏิบัติอยูที่ศาลาเล็กขางกุฏิแมใหญ อางวาจิตใจไมสงบ จน ๑๑.๐๐ น. ถึง
เวลารับประทานอาหาร ก็ออกมารวมรับประทานอาหารพรอมกัน เนือ่ งจาก ๒ ชั่วโมงที่ปฏิบัติ
อยูที่ศาลาเล็กขางกุฏิแมใหญ ความรูสึกนึกคิดทีแรกสับสนมาก ทั้งโกรธ ทั้งเสียใจ จิปาถะ แต
เมื่อนั่งปฏิบัติไปประมาณ ๑ ชั่วโมงผานไป ก็มีความรูสึกผิด ชอบ ชั่ว ดี เกิดขึ้นแกตนเอง
เริ่มพิจารณาความผิดของพวกตน – เหตุที่เขาฟอง จนกระทั่งมาถึงผลทีไ่ ดรับ เกิดจาก
อะไร อะไรเปนตนเหตุ อะไรเปนความผิดที่เกิดขึ้น จนมีการกลาวหาเหลานี้ ทําใหคิดไดวา ถา
เราไมทาํ สิ่งนี้ไว แลวจะมีการกลาวหาหรือ ตองแกที่ตนเหตุ เราเปนผูผ ดิ จริง เราเปนผูกระทําไว
ถาเราไมกระทําไว ก็จะไมมีการกลาวหาเกิดขึ้นแนนอน
เมื่อคิดไดและเห็นสิ่งผิดเปนครู จึงกลับมีความรูส ึกขอบคุณผูซักผา ที่เปนผูกลาวหาพวก
ผม และกลับรูสึกขอบพระคุณทานผูน ั้น ที่ไดเปนครูแกตัวผมโดยไมรูสึกตัว และผมก็กลับรูสึก
เปนหนี้บุญคุณผูที่ทําใหผมไดคิด
นึกอะไรไดอีกหลายอยางที่จะเกิดประโยชนมหาศาลจาก
เหตุการณทเี่ กิดขึ้นครั้งนี้
จนกระทั่งวันสุดทาย วันที่ ๖ ของการมาปฏิบตั ิธรรม ตอนเย็นเมื่อเวลากรรมฐานแลวขึ้น
ปฏิบัติบนศาลาตามปกติ จนเลิกประมาณ ๒๒.๐๐ น. กลับมาที่หองพัก จึงปรากฏการณแปลก
ขึ้น เปนปรากฏการณประการที่ ๕ ที่กระผมจะไดเลาใหฟงตอไปนี้
หลังจากกลับมาหองพักแลว ทําธุระสวนตัว เขานอนกําหนดอยูนาน แตกลับมีจิตคิด
ฟุงซาน คิดถึงบาน คิดถึงสุนัขที่บานที่กําลังทองจะออกลูกหรือยัง เรียกจิตกลับมา คิดหนอ คิด
หนอ อยูหลายตลบ จิตกลับมา พอกําหนดไปไดหนอย จิตก็เตลิดไปอีก คิดวาเรามาที่นี่ทวี่ ัดอัมพ
วันนี้ ๗ วัน ไดแตวธิ ีปฏิบัตไิ ป ไมเห็นไดอะไรเปนชิ้นเปนอัน อ.บุญสงเลาใหฟงวา มาวัดนี้แลวจะ
เห็นบุญเห็นกุศลทันตาเห็น คิดหนอ คิดหนอ เรียกจิตที่คิดเตลิดกลับมาอีก กําหนดตอก็คิดเตลิด
อีก จนหลับไป มารูสึกตัวตื่น ตัวเองกําลังนั่งรองไหอยูดวยความดีใจ เพราะเมื่อหลับไปแลว รูสึก
วาจะฝนก็ไมใช เปนความรูสึกคลาย ๆ ครึ่งหลับครึ่งตื่น เห็นใบหนาคนทั้งผูห ญิงผูชาย เปน
ใบหนาของคนแปลก ๆ คลายคนโบราณ ก็มีประมาณ ๓๐-๔๐ คน มีคนรูจักเพียง ๓-๔ คน เปน
ใบหนาลอยมาใหเห็น บางหนาก็เห็นชัดแตไมรจู ัก บางใบหนาก็เห็นจาง ๆ เยอะแยะรอบตัวเรา
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สุดทายเห็นใบหนาแมชัดเจนลอยมาและยิ้มใหเหมือนเมื่อตอนแมยังมีชีวิตอยู ตอ
จากเห็นใบหนาแมแลวก็เห็นใบหนาพอลอยมาชัดเจนและยิ้มใหเหมือนเมือ่ ตอนมีชีวิต
อยูเชนกัน เทานั้นแหละผมมีความรูสึกดีใจที่ไดเห็นหนาพอแมจนตัวเองรองไหดีใจมาก แลว
รูสึกตัวเองคลายเพิ่งตื่น นั่งรองไหอยูดวยความดีใจ คุณพอ คุณแมผมไดเสียชีวิตไปประมาณ
๒๐ กวาปแลว เคยฝนเห็นทานเพียงครั้งเดียว ตั้งแตทา นเสียชีวิตไป พยายามคิดนึกกอนนอน
ขอฝนเห็นทานอีก ก็ไมเคยปรากฏใหเห็น ครั้งนี้จึงรูสึกดีใจมากจนน้ําตาไหลพรากเลย แตก็
พยายามเก็บความรูสึกไว ครั้นเผลอคิดถึงเรื่องเห็นหนาพอ-แมก็ดีใจน้ําตาไหลทุกที
ขาพเจาจึงไดรูสึกซึ้งถึงการเดินทางไปปฏิบตั ิที่วดั อัมพวันของหลวงพอใหญ
ตอนนี้เองวา การที่เราปฏิบัติธรรมนัน้ จะสงผลใหทั้งในชาติปจจุบันและในชาติหนาตอไป ถาเรา
ยังไมหมดกรรมจะตองเวียนวายตายเกิดอยูอีก ทั้ง ๆ ที่ในการเดินทางไปวัดอัมพวันนั้น ขาพเจา
และคณะไปอยางมืด ๆ ไมรูอะไรเลย และแมกระทั่งกลับมาถึงบานแลว ก็ยังรูสึกครึ่ง ๆ กลาง ๆ
มืดบางสวางบาง ยังไมรซู ึ้งถึงขีดสุดในการปฏิบตั ิ ตอเมื่อไดกลับมาถึงบาน ไดปฏิบตั ิตอเนื่องกัน
มาเหมือนอยางที่ปฏิบัตทิ ี่วัด ไดอา นหนังสือกฎแหงกรรมของหลวงพอให ๑ ชุด ๖ เลม ที่บูชามา
พรอมทั้งฟงเทป ๕-๖ มวนทีห่ ลวงพอใหญไดอบรมสั่งสอนเทศนใหเราฟงทั้งเกาและใหม พรอม
วิดีโอ ที่หลวงพอสอนวิธีปฏิบัติกรรมฐาน จึงไดเขาใจลึกซึ้งถึงแกน ทุกบททุกตอนที่อานหนังสือ
กฎแหงกรรม และฟงเทปที่ทานเทศนงาย ๆ แตเขาใจแจมแจง งายแกการปฏิบตั ิตอไป เปนสิ่งที่
จะเกิดรูแจง เห็นจริง ทุกขั้นตอน มีกําลังใจปฏิบัติธรรม เรงใหเกิดความกาวหนาทางการปฏิบตั ิ
ดวยเปนอยางมาก
กอนจะจบเรือ่ งนี้ มีขอสังเกตอีกนิด ทานที่ไปวัดอัมพวันทีหลังอาจจะไดเห็นเหมือน
ขาพเจาคือ มีสุนัขตัวเมียหลายตัวทีก่ ุฏิแมใหญ แตมีอยูตัวหนึ่ง ถึงเวลาตีระฆัง เรียกผูมาปฏิบัติ
ธรรมเขาแถวรอเดินไปศาลา สุนัขตัวเมียสีขาว ๆ ตัวนี้ เขาจะมาเดินตรวจแถวดูทั้งซาย ขวา ทั้ง
แถวผูห ญิงและแถวผูชาย แลวเขาก็จะไปนั่งรออยูตรงหัวแถวระหวางแถว หญิงชายที่ยืนอยู เมื่อ
พี่เลี้ยงเห็นวาพรอมก็จะมาเดินนําแถวไปยังศาลา สุนัขตัวที่วานี้ เขาก็จะเดินตามพี่เลี้ยงไปสงที่
ศาลาทุกครั้ง ลองมอง ๆ ดูเถอะครับ เขาคงเปนมนุษยชาติมากอนแลวตองมาเกิดใชกรรมใน
ชาตินี้ก็เปนได
สุดทาย ขาพเจาขออวยชัยใหพรแกผูที่บญ
ุ ถึง คิดจะไปกราบหลวงพอใหญที่วัดอัมพวัน
ไดเดินทางไปบําเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมใหไดสมความตั้งใจปรารถนา และสําเร็จลุลวงการปฏิบตั ิ
และรับผลกุศลกรรมดีที่ปฏิบัตไิ ดรับเทาทันตาเห็นเชนขาพเจาเชนนี้ เทอญ
ประสบการณการไปบําเพ็ญกุศลที่วัดอัมพวัน

๔

อนึ่ง ไดทราบมาจากทาน อ.บุญสง วา ขณะนีม้ ผี ูบริจาคที่ประมาณ ๑๐๐ ไร ที่เขื่อนอุบล
รัตน เพื่อใหหลวงพอใหญทา นสรางวัด โดยมีขอแมใหหลวงพอใหญไดโปรดขยายสาขาการ
ปฏิบัติธรรมขึ้นที่วัดที่จะสรางขึ้นใหมนี้ เพื่อประโยชนของคนทางภาคอีสานอีกมากที่มีศรัทธา
แตไมมีกาํ ลังจะเดินทางไปที่วัดอัมพวัน จ.สิงหบรุ ี จะไดมีโอกาสไดปฏิบตั ิธรรม ณ ที่วัดที่สาขาที่
จะสรางขึ้นใหมนี้ ขอใหสําเร็จลุลวงสมประสงคตามเจตนาโดยเร็วดวยเถิด เพื่อพวกชาวอีสาน
และตัวขาพเจาขอปวารณาตัวเปนผูร ับใชดวยผูหนึ่งตามกําลังและความสามารถทีม่ ีอยู และถายัง
มีชีวิตอยูดวยนะครับ

ประสบการณการไปบําเพ็ญกุศลที่วัดอัมพวัน

๕

