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เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ผลจากการเอกซเรย
คอมพิวเตอรที่กอนหนาอกดานซายของสามี คุณหมออุดม หะริกสูตร ไดเรียกดิฉันและ
นองชายสามีที่เปนหมอ ไปปรึกษาวา จากการคาดคะเนคาดวาจะเปนมะเร็งกระดูกออนระยะ
รายแรง ซึ่งถาเปนดังคาดนาจะมีชวี ติ อยูไดไมเกิน ๖ เดือน และในเชาวันจันทร จะผาชิ้นเนื้อ
พิสูจนวา เปนอยางไร
ขณะนั้นดิฉันกําลังตั้งครรภไดสี่เดือนครึ่ง ตองฟุบทั้งยืน ทั้ง ๆ ที่ทําใจรับขาวรายพอ
นัย ๆ จากทางบานบางแลว เพราะดวยอายุ ๓๗ ป เขาจะตองจากเรา และลูกชายวัย ๕ ขวบ
เศษไปแลวหรือ สามีของดิฉันก็เฝาถามดวยความสงสัย ดิฉันพยายามบายเบี่ยง แตเหมือน
เขารูตัว เอามือมาลูบทอง บอกลูกเอยพอจะมีวาสนาอยูกับหนูหรือเปลา
ดวยความเสียใจ สับสน วาวุนมารุม นองเขยของดิฉันก็ไดนํา หนังสือกฎแหงกรรม
ของหลวงพอจรัญ มาใหดิฉันอาน เปนเหตุใหดิฉันตองนั่งทบทวนวากรรมอันใดหนอแตใน
อดีตที่ทําใหเราตองมาประสบเคราะหกรรมรายแรงสาหัสถึงเพียงนี้
ทําใหดิฉันระลึกถึง
เรื่องราวเมื่อดิฉันไปเที่ยวที่เกาะนอยรีสอรทกับเพื่อน ๆ ทีจ่ ังหวัดกาญจนบุรี และไดพบกับ
วิญญาณชายกลางคนผมเกรียนสั้น หนาตาหมนหมองแตดูดุดันมีหนวดเล็กนอย สูงประมาณ
๑๗๐ ซม. รูปรางสันทัด ใสเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น ทาทางดูทรุดโทรม ไดเขามาเยาะ
เยยและพยายามเขามาที่ราง ดิฉันไดพยายามตอสูอยางเต็มที่ จะมีรอ งรอยการตอสูปรากฏ
ใหเห็นเมื่อตืน่ นอนในตอนเชา และพอตกกลางคืนเขาก็มาเขาฝน และเลาเรื่องราวในอดีต ที่
ดิฉันและสามี สั่งคนรุมทํารายเขาจนตาย ในฝนดิฉันเห็นสามีกับดิฉันและบุตรชายนั่งอยูใน
รถเกงสมัยเกามากคันหนึ่ง สั่งใหคนกลุมหนึ่งไมใสเสื้อ ใสแตกางเกงสามสวนคลายกางเกง
จีนสีดํา มีผาแดงเปนเข็มขัดรัดเอว ไมสวมรองเทา ดุลักษณะแลวเหมือนพวกทาสหรือ
นักโทษ เปนผูรุมประชาทัณฑจนเขาตายจมกองเลือด ซึ่งเมื่อตื่นขึน้ มาทําใหดิฉันมีความ
หวาดกลัวมาก และคิดไปวาคงเปนเพราะเราทําบุญสุนทานไปใหเขากระมัง เขาถึงไดตามมา
ทวงชีวติ
ภายหลังคุณแมของดิฉันไดอธิษฐานจิต ขอชีวติ เขาโดยขอบวชเนกขัมมะปดวาจาเปน
เวลา ๑ เดือน และดิฉนั เองก็ตั้งสัจจะจะกินเจและไมรับประทานเนื้อสัตวใหญตลอดชีวิต เมือ่
ผลการผาตัดวิเคราะหออกมา ก็ปรากฏวาสามีของดิฉันไมไดเปนเนื้อราย แตเปนโรคที่
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สามารถรักษาใหหายได ทําใหฉันและคุณแมน้ําตาไหลดวยความดีใจ เมื่อทราบผลแตผล
กรรมก็ยังทําใหดิฉันตองเสียลูกที่อยูในทอง คือดิฉันตองแทงลูกของดิฉันไปแทน
หลังจากเกิดเหตุการณนี้ทําใหฉันเริ่มสนใจในคําสอนของหลวงพอจรัญ จากากรที่ได
อานหนังสือกฎแหงกรรมจํานวนหลายเลม เพราะสิ่งลี้ลับที่เราไมสามารถใหคําตอบตัวเองได
วามันเกิดขึ้นไดอยางไร ไดเริ่มคนพบจากคําสอนและประสบการณจากชีวิตจริงของหลวงพอ
ที่บันทึกไวเพื่อเปนวิทยาทานแกพวกเรา ทําใหดิฉันเริ่มสนใจที่จะปฏิบัตวิ ิปสสนากรรมฐาน
จนกระทั่งดิฉันตามคุณแมไปปดวาจาที่เกาะมหามงคล
คืนหนึ่งขณะที่ดิฉันนั่ง
กรรมฐานตามวิธีการที่หลวงพอไดใหความรูไวในหนังสือกฎแหงกรรม เมื่อดิฉันนั่งกําหนด
พองหนอ ยุบหนอ ดิฉันเริ่มปวดขมับเหมือนมีใครเอาเหล็กมาบีบทั้งสองขาง จากนัน้ เริ่มปวด
จากปลายแขน ขา มุงเขาสูลําตัว มันปวดมากทรมานมากเหมือนมีใครมาบีบขมับ ดิฉันตกใจ
ดวยไมรูวาเกิดอะไรขึ้น แตก็พยายามตั้งสติไว เพราะหลวงพอสอนไววา ถามีอาการเชนนี้
ขึ้นมาใหตั้งสติใหดี และพยายามสูกับเวทนา ใหตายเปนตาย เพราะถาจะตายก็ขอ
ตายดวยมีสติ ตายดวยกรรมฐานถือวาเปนบุญ แตก็ไมมีใครตาย
เมื่อจิตตั้งมัน่ อยูกับความเจ็บปวด ก็เริ่มรูสึกรอนเหมือนมีไฟมาเผาเราทั้งตัว ปวดแสบ
ปวดรอนไปหมด ทั้ง ๆ ที่อากาศรอบนอกหนาวเย็นจากสายฝน
ในที่สุดเมื่อเหตุการณนี้ผานไป รุงเชารูสึกเจ็บคอเหมือนมีใครเอามีดมาบาด พูด
ออกมาก็จะเจ็บปวดทรมาน จนกระทั่งในชวงตอมาขณะกําลังกรรมฐานอยูก็ปรากฏเห็นเปน
นิมิตคลวยกับวาเรากําลังดูภาพยนตรอยู
เห็นเปนภาพสาวแขกในชุดสีแดงและแขกหนุม
กําลังทําฟารมปศุสัตว ไดนําสัตวมาใชแรงงานหนักมาก โดยเฉพาะมาใหญตัวหนึ่งถูกใชให
ทํางานหนัก ใหวิ่งอยูกับที่ตลอด แลวนําแรงงานของมันไปหมุนวงลอไม ที่คลายลอเกวียนแต
เล็กกวา เหนือวงลอเปนถังไมสมัยเกามีผลไมบรรจุอยูเต็ม รูแตวาเปนขบวนการนําผลไมไป
เก็บหรือเอาไปไหนสักแหง ปรากฏภาพวาพยายามดึงเนนมาใหเราเห็นที่ คอมาซึ่งเสียดสี
กับเชือกตลอดการทํางานจนเปนแผลบาดลึก มีเลือดไหลซิบ ๆ จากบาดแผลทั่วคอ
โดยไมไดรับการดูแลรักษา จากผลกรรมนี้ ทําใหดิฉันตองใชเวลาในการรักษาตัวเองที่เปน ๆ
หาย ๆ ทรมานอยูเกือบ ๒ เดือน
หลังจากที่ไดเห็นภาพในอดีต ทําใหดิฉันเริ่มมีการชดใชกรรม ความสํานึกผิดแหงการ
ทําดีทําชั่ว และกฎแหงกรรมที่ตามมาตอบสนองในชาตินี้ ทําใหเริ่มขยาดการทําชั่ว และหมั่น
หาหนทางปฏิบัติตามสายทางคําสอนของพระพุทธองค
ตอมาดิฉันและสามีไดไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน โดยปดกิจการที่ทําอยูชั่วคราว โดย
สามีของดิฉันไปปฏิบัติ ๓ วัน สวนตัวดิฉันปฏิบตั ิ ๗ วัน
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ซึ่งเจ็ดวันแหงการตั้งใจจริง ทําใหดิฉันและครอบครัวเห็นผลทันตา คือในระยะทีเ่ ขา
ฝกซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐-๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ ดิฉนั มีอาการเลือดไหลกะปริบกะปรอยจากการที่
ตองแทงลูกคนที่สอง โดยคุณหมอบอกวานาจะมีเศษรกติดอยูนิดหนอย คุณหมอนัดใหไปหา
แตดิฉันมาขอทํากรรมฐานเพื่อแกกรรมกอน
คืนนั้นหลังจากสวดมนตตามปกติ เวลาดึกเทาไรไมทราบแน ดิฉันฝนเห็นลูกชายคนที่
เพิ่งเสียชีวิตไปจากการแทง ดิฉันฝนเห็นเขารูปรางอวนทวนสมบูรณกวาปกติที่เคยเห็นเขา
ในความฝนเมื่อตอนที่เขายังมีชีวิตอยูในทอง เขาเดินเขามาหาดิฉันและพาเพื่อน ๆ เปน
เด็กหญิงเด็กชายหลายคน
แตสภาพของแตละคนผอมแหงซูบเซียวเหมือนคนอดอยาก
แตงตัวมอมแมม ซึ่งผิดกับเขาที่อวนทวนสมบูรณมีของกินอยูในมือ และแตงกายสะอาด
สะอาน เขาพาเพื่อนมาอวดวานี่แหละคือคุณแมและคุณพอของเขา และตอนนี้คุณแมคณ
ุ พอ
มานั่งกรรมฐานทําใหเขาไดรับสวนบุญสวนกุศลดวย และขอใหเขาและเพื่อน ๆ นั่งรถไปกับ
พอแม ในฝนดิฉันก็อนุญาตเขาไป
หลังจากนั้น ๓ วัน ประจําเดือนไดทําใหเศษรกที่ติดคางหลุดออกมาหมด รางกายก็
กลับคืนสภาพสูความปกติ ทําใหดิฉันคิดไปวา ลูกเขาคงใหอภัย ถึงทําใหเลือดที่ไหลมาเดือน
กวาหายไป เพราะไมเชนนั้นดิฉันคงตองไปเจ็บตัวกับการขูดมดลูกตามที่คุณหมอนัดไว
ดิฉันปฏิบัตอิ ยางหนักจนกระทั่งวันสุดทายกอนลากลับบาน ดิฉันก็รูสึกปวดที่ขอตอ
ระหวางสะโพกกับขาทอนบนเหมือนโดนหักขาขวา
ตลอดการทํากรรมฐานดิฉันตองทุกข
ทรมานกับการเดินลากขามาก ตอนแรกคิดวาอาจเปนเพราะการนั่งสมาธินานเกินไป แตมา
คิดดูอีกทีก็ไมใชเพราะดิฉันนั่งอยูที่บานเปนปกติวันละ ๑ ชั่วโมงอยูแลว
เมื่อดิฉันกลับมาบานก็คงปฏิบตั ิกรรมฐานเปนปกติจนกระทัง่ คืนที่สอง ดิฉันก็เห็น
นิมิตไปวาเห็นผูชายลักษณะคลายนักโทษหรือทาส ใสกางเกงสามสวนคลายกางเกงจีน คาด
เอวดวยผาแดงไมใสเสื้อ ผูชายคนนีถ้ ูกมัดดวยโซตรวนอันใหญ เดินลากขากระเผลก ๆ เขา
มาหา ตอนนั้นดิฉันตกใจมาก กลัวเขามาทําราย และเขาก็ใหเห็นภาพวาเขามาจากสถานที่ที่
ตัวเองเคยไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ที่เกาะนอยรีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี ทําใหดิฉนั คาดคะเนได
วาคงเปนวิญญาณที่อาฆาตดิฉันอยู ดิฉันจึงแผเมตตาใหเขาไป
เรื่องนี้เปนเรื่องบางสวนจากประสบการณในชีวิตของดิฉัน
ซึ่งบางสวนดิฉันไม
สามารถนํามาลงได เพราะมีเหตุผลสําคัญบางประการ และเรื่องทั้งหมดนี้เปนเรื่องจริงที่
เกิดขึ้น
ดิฉันขอใหกุศลผลบุญที่จะไดจากการนําเรื่องนี้พิมพลงเพื่อเผยแผเปนวิทยาทาน
สอนคนใหรูในเรื่องของกฎความจริงที่ไมมีใครหนีพน คือเรือ่ งของผลกรรมที่ตามสนอง ดิฉัน
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ขอใหทานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ทั้งหมด ที่ดิฉันไดลวงเกินเขาไว จงรับบุญกุศลนี้และจง
อโหสิกรรมใหกับครอบครัวดิฉัน และจงอนุโมทนาบุญกุศลนี้ดวยเทอญ
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