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ดิฉันไดสนใจฝกกรรมฐานมาตั้งแตป ๒๕๓๒ เนื่องจากอานประวัติของหลวงพอจรัญ
ในหนังสือกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ ซึ่งเปนหนังสือชุดเผยแผธรรมของมูลนิธิภาวนา – กร
ศรีทิพา แหงวัดอัมพวัน สิงหบุรี จัดพิมพขึ้น และเกิดความศรัทธาอยางสูงสุดในตัวหลวงพอ
ประสบการณในการปฏิบัติธรรมครั้งแรก เปนเหตุจูงใจใหดิฉันหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัด
อัมพวันในครั้งตอ ๆ มา โดยอาศัยไปกับชมรมพุทธศาสนของวิทยาลัยครูที่ดิฉันสอนอยูบาง
หรือไปกับชมรมปฏิบตั ิธรรมของพุทธสมาคม ซึ่งกัลยาณมิตรของดิฉัน อาจารยละเอียด
วิสุทธิแพทย เปนผูแนะนํา
ในการไปปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ของดิฉันที่วัดอัมพวันกับพุทธสมาคม ดิฉันประสบ
อุบัติเหตุหกลมที่หนากุฏิหลวงพอ ขณะที่กําลังเดินแถวผานหนากุฏิไปยังศาลารับประทาน
อาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ปูนหนากุฏิเกาของหลวงพอนั้นคอนขางลื่น ประกอบ
กับขณะนั้นมีฝนตกพรํา ๆ ดิฉันเดินกางรมกําลังจะผานกุฏิไป พลันก็เหลือบไปเห็นเพื่อนผู
ปฏิบัติธรรมเดินกรําฝนอยูหางไปทางดานหลัง เกิดจิตเมตตาจึงหันหลังจะกลับไปรับเขามา
เขารมดวยกัน เธอผูนั้นปฏิเสธวาฝนตกพรํา ๆ ไมเปนไร ขณะหันกลับจะกาวเขาแถวเดิน
ตอไป ก็รูสกึ เหมือนกับมีคนมาผลักตรงสะโพกดานหลัง (ที่จริงไมมีใคร) และเสียหลักลมลง
มือไปกระแทกกับรมที่ตกลงไป ในลักษณะใชฝามือยันน้ําหนักทับมาที่มือดานขวาที่ยันไว กน
กระแทกรูสกึ เห็นแสงสีเขียวเหลือรอบเต็มไปหมด พอลุกขึ้นได เพื่อน ๆ ก็รีบเขามาประคอง
ไปที่ศาลาสําหรับรับประทานอาหาร ระหวางนั้น มัคทายกไดนําน้ํามนตของหลวงพอมาให
พรอมกับจะบีบนวดมือให แตดิฉันปฏิเสธ เพียงแตขอทาน้ํามนตเล็กนอย สังเกตเห็นหลังมือ
บวมเปง เขียวคล้ําทันทีและมีอาการปวดแปลบมาก แรงกระแทกทําใหตองเขาหองน้ําถาย
เมื่อออกมา มือก็ยิ่งปวด ดิฉันเขาใจวาอาจมีอาการราว เพราะนิ้วมือลงขางตัวไมไดเลย ปวด
มาก จึงไมใหมีการนวด และใชผาสไบเฉียงทําเปนหวงที่เรียกวา สลิง (Sling) คลองไว
อาจารยละเอียดพาดิฉันกลับที่พัก และนําอาหารกลางวันมาให ดิฉันตั้งใจวาจะขอลาหลวงพอ
ความประทับใจที่ดิฉันมีตอพระราชสุทธิญาณมงคล
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กลับกรุงเทพฯ เพราะตองการตรวจดูใหรูชัดวากระดูกหักหรือราว เพราะมือขวาเปนมือที่ตอ ง
ใชเขียนหนังสือ ดิฉันมีอาชีพเปนครู มือขวาจึงมีความสําคัญมาก ผูเขาปฏิบัติธรรมที่พักอยู
หองขาง ๆ แนะนําใหไปโรงพยาบาลสิงหบุรี แตดิฉันไมแนใจ เกรงวาจะตองผาตัดกอน
เขาเฝอก ถาดิฉันตองผาตัดในจังหวัดสิงหบุรี คงทําความลําบากใหแกเพื่อนรวมทาง คือ
อาจารยละเอียดมาก ดิฉันมีบานเกิดที่กรุงเทพฯ มีมารดาคอยดูแล แลวดิฉันรูจักใครบางละที่
สิงหบุรี ดังนั้นการผาตัดที่กรุงเทพฯ จะสะดวกกวา
ดิฉันทนนอนปวดอยูจนบาย อาจารยละเอียดเขามาชวยเก็บของใหและเตรียมตัวจะ
ไปลาหลวงพอ ขณะที่เราเดินไปกุฏิหลวงพอ ก็เห็นมีรถตูคนหนึ่งแลนเขามา ดิฉันกะในใจวา
ถาคนในรถตูไมเต็มอาจขอโดยสารเขากรุงเทพฯ ได
เราไปคอยหลวงพอทางดานหลัง หลวงพอพูดคุยกับแขกที่มากับรถตูค นั นั้น เขามา
ชวนหลวงพอไปรูมาเนีย เพื่อไปรักษาตัว เขายินดีออกคาใชจายใหทั้งหมด แตหลวงพอ
ปฏิเสธ บอกวาถาไปรักษาตัวหรือไปเที่ยวเฉย ๆ ไมไป หลวงพอเปนหวงภารกิจที่วัด ดิฉัน
เดาวาหลวงพอจะไปก็ตอ เมื่อการไปครั้งนั้นไปเพื่อเผยแผศาสนาเพื่อเปนพุทธบูชาเทานั้น
หลวงพอหันมาเห็นดิฉันกับอาจารยละเอียด ก็พยักหนาเรียกใหเขาไปใกลแลวถาม
อาการดิฉัน มัคทายกคงกราบเรียนหลวงพอแลวกอนหนานี้ ทานใหคนเอาน้ํามันมนตมาแลว
สั่งใหคุณสมประสงค ที่เปนอุบาสิกาคอยชวยงานทั่ว ๆ ไปที่วัด จับมือดิฉันทาน้ํามัน บอกให
ดิฉันหงายมือและใหคุณสมประสงคจัดรูปมือของดิฉันตามคําสั่ง แลวพันผาพันอยางหนาให
ในระหวางนั้นดิฉันปวดจนน้ําตาไหล เมื่อหลวงพอเปาและใหรับประทานยากแกปวดพารา
เตามอลไป ๒ เม็ด อาการก็ยังไมทุเลา ดิฉันสังเกตเห็นทานมีรูปภาพของรางกายคนที่แสดง
กระดูกเสนเอ็น เสนเลือดเหมือนกับอุปกรณที่ใชสอน Anotomy ใสกรอบวางอยู ก็วางใจวา
position หรือตําแหนงของกระดูกและเอ็นที่มอื คงไมคลาดเคลื่อนมากนัก ทานบอกวาวันพุธ
จะลวกน้ํารอนให การลวกน้ํารอนทําใหสมานกระดูก ดิฉันขอบพระคุณทานและกลับที่พัก
ชวงบาย ๓ โมงเย็น อาการทุเลาลงมาก หายปวดแตยังมีอาการบวมอยู ดิฉันจึงคลองผา
sling และไปนั่งสมาธิ ทานอนุศาสนาจารยที่ควบคุมการฝกกรรมฐาน ไตถามอาการและบอก
ดิฉันวา หลวงพอเปนหมอที่วิเศษที่สุดแลว ทานรักษาใหใครก็โชคดีแลว ดิฉันจึงคอย
คลายความกังวลลงบาง แตความคิดที่จะกลับกรุงเทพฯ ก็ยังคงอยู แมวาจะไมมีโอกาสขอ
โดยสารไปกับรถตูคันนั้น
ตอนหัวค่ํา พยาบาลที่ทํางานตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เผอิญมาเขา
กรรมฐานดวยในตอนเย็น จึงชวยทําที่ดามเหมือนเฝอก โดยใชกระดาษแข็งทาบไวทั้ง ๒
ดานของแขนและพันผาพันใหม ชวงเวลากลางคืนผานไปโดยไมมีอาการปวด นาแปลกมาก
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ทั้ง ๆ ที่มือยังบวม เขียวคล้ําอยู อีกหนึ่งวันถัดมาอาการปวดก็ไมปรากฏ ดิฉันลมเลิก
ความคิดกลับบาน และรอการรักษาโดยลวกน้ํารอน ในใจอยากจะพิสูจนขอเท็จจริงเหมือนกัน
ถัดมาอีกหนึ่งวัน หลวงพอใหคนมากระซิบบอกอาจารยละเอียดใหพาดิฉันไปรักษาได
แลว ดิฉันเขาใจวาหลวงพอไมตองการอวดอิทธิปาฏิหาริยใด ๆ ที่ทานมี เพื่อเปนการเพิ่ม
ศรัทธาบารมีเรียกคนเขาวัด เพราะเมื่อคนไดยินขาววาหลวงพอจะตอกระดูกโดยการลวกน้ํา
รอน ผูเขากรรมฐานก็คอยจองตามดิฉันเพื่อจะไปดูดวย หลวงพอตองการใหคนเขาถึงแกน
แทของศาสนาโดยการปฏิบัติธรรมมากกวา
ดิฉันกับอาจารยละเอียดขึ้นไปบนกุฏิของทาน ทีน่ ั่นคุณหมวยคอยเปนผูชวยอยู เธอ
นําน้ํารอนเดือนพลานใสอางยกมาวางไวหนาหลวงพอ ธูปเทียนเครื่องทําพิธี หลวง
พอจัดไวให โดยไมตองใหดิฉันเสียสตางคสักบาทเดียว คุณหมวยคอยจับแขนและมือของ
ดิฉันใหทอดยาว เพื่อที่หลวงพอจะเปาไดสะดวก หลวงพอสวดมนตและตักน้ําเดือน
ใสปากเปาพรวดมาที่หลังมือและแขนของดิฉัน
ในตอนแรกที่น้ําสัมผัสผิวหนังรูสึกรอนแลวก็เย็นวาบ หลวงพอทองคาถาและ
เปาหลายครั้ง ดิฉันมองดูน้ําเดือนพลานแลวสงสัยวาหลวงพอทําไดอยางไร อวัยวะ
ภายในปากของคนเราบอบบางเกินกวาที่จะทนน้ําเดือด ๑๐๐ องศาเซลเซียส ได ถา
เปนคนธรรมดาปากคงพองไปแลว แตนํา้ ทีเ่ ปามาถูกมือและแขนกลับเย็นไมเหมือน
น้ํารอนลวกเลย พอจบพิธีทานใหคุณหมวยทาน้ํามันพันผา bandage และใหน้ํามันมาทา
อีกหลายขวด
ในการตอกระดูกครั้งนั้น ผูอยากเห็นไมมีใครไดเห็น เพราะหลวงพอไมตองการอวด
ทานบอกวากระดูกราวแตตอใหแลว อาการปวดและบวมหายเร็วมาก ในชวง ๓ – ๔ วัน
ตอมา หลังมือที่บวมปูดเขียวคล้ํายุบหายไป อาการปวดหายไปดังปลิดทิ้ง ดิฉนั เพิ่งเขาใจ คํา
วา ปลิดทิง้ ถองแทยามนี้เอง เมือ่ ออกจากวัด ดิฉันกลับเขากรุงเทพฯ เพราะใกลกวาจะ
ยอนกลับไปพิษณุโลก แมดิฉันพาไปตรวจเช็คอีกครั้งที่คลินกิ ใกลบาน ซึ่งมีหมอประจําเปน
หมอชํานาญโรคกระดูกโดยเฉพาะ
ดิฉันเลาอาการใหคุณหมอฟง คุณหมอดูมีทาทางฉุนเฉียว สั่งใหดิฉันไปดานหลังเพื่อ
เมื่อคุณหมอสั่งใหดิฉัน
ลางเอาน้ํามันมนตออกใหหมด
สายตาบงบอกวาดิฉันงมงาย
เคลื่อนไหวมือในทาตาง ๆ ดิฉันทําไดโดยไมมีอาการปวด คุณหมอก็สรุปวามีอากรเคล็ดบวม
หรือ sprain เทานั้น เมื่อดิฉันเดินออกจากหองตรวจแลเห็นประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร
จากตางประเทศติดไวเต็มขางฝา ก็ยังนึกในใจวา ดิฉันก็มิใชคนไรการศึกษา ดิฉันเคยไป
ความประทับใจที่ดิฉันมีตอพระราชสุทธิญาณมงคล
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ศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีในประเทศที่ขึ้นชื่อวามีอารยธรรมความเจริญมาแลว
เหมือนกับคุณหมอนั่นแหละ ดิฉันสอนภาษาอังกฤษและติดตอกับผูคนที่ใชภาษานัน้ มามาก
ตอมาก แตอะไรที่ไมเห็นชัดดวยตาเนื้อ จะปฏิเสธวาไมจริงทั้งหมดคงไมได สําหรับคนอืน่
ดิฉันไมทราบ แตสําหรับดิฉัน เดี๋ยวนี้ไมปฏิเสธสิ่งที่ไมสามารถเห็นไดดวยตาเนื้อหรือเหนือ
กายภาพอีกตอไปแลว
ปจจุบันมือขางขวาของดิฉันก็ยังคงใชการไดดีเปนปกติ ขอที่นาสังเกตคือ หลังจาก
แขนถูกน้ํารอน หนังที่หอหุมอยูก็กลายเปนสีคล้ําลง และเมื่อถึงเวลามันก็ลอกหลุดมาโดยไม
ทิ้งรองรอยดางดําไวเลย ดิฉันถามอาจารยทสี่ อนชีววิทยาที่วิทยาลัย เขาอธิบายใหฟงวา
ธรรมดาหนังที่ถูกความรอนขนาดจุดเดือด ๑๐๐ องศาเซลเซียส เชนนั้นมันจะพองบวมแดง
และมีน้ําขังภายในเหมือนอวัยวะทีถ่ ูกน้ํารอนลวกโดยทั่ว ๆ ไป แตจะดวยเหตุผลกลใดก็ตาม
ที่มันไมพอง ไมบวมแดง มันก็แหงและเปนเซลลที่ตายแลวพรอมที่จะหลุดรวงมาเมื่อถึงเวลา
นี่เปนความประทับใจทีด่ ิฉันไมเคยลืม
หมายเหตุ
แตหลวงพอทานเปนพระปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ทานไมรับรักษาทั่วไป ไมใชทานไมมีเมตตา ก็โรงพยาบาล
เปนสถานที่สําหรับรักษาโรคทางกายมิใชหรือ ทานเล็งเห็นวา คนเขาวัดควรแสวงหาธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค
ตางหาก และที่วัดอัมพวันก็เปนแหลงสัปปายะ สําหรับผูแสวงการปฏิบัติ เปนสถานที่รักษาจิตใหบริสุทธิ์มากกวา
๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๖

ความประทับใจที่ดิฉันมีตอพระราชสุทธิญาณมงคล

๔

