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ดิฉันนางวันทะนี ปณฑกานนท รับราชการครูอยูทีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ไดเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันครั้ง
แรก เมือ่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๕๓๘ เวลาที่ไปนั้นในหัวใจเต็มเปยมไปดวย
ความศรัทธาที่มีตอ พระคุณเจาพระราชสุทธิญาณมงคล หรือ หลวงพอจรัญ ทั้งที่ดิฉันไม
เคยไดพบองคจริงของพระคุณเจามากอนเลย ดิฉันเดินทางดวยรถโดยสาร บ.ข.ส. สาย ๙๙
จากจังหวัดเชียงใหม เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี เวลา ๑๗.๐๐ น. รวม
แลวตองใชเวลาเดินทางถึง ๑๐ ชั่วโมงเต็ม ๆ ไมมีเพื่อนหรือญาติพี่นองรวมเดินทางไปดวย
แตดิฉันก็ไมไดหวาดหวั่น หรือหวงหนาพะวงหลังถึงสามีและลูก ทั้งที่รูตวั วาจะตองจากกันถึง
๘ วัน กอนออกเดินทางดิฉันกราบระลึกถึงหลวงพอขอใหดิฉันเดินทางไปถึงวัดอัมพวันอยาง
สะดวกและปลอดภัย ขอใหพนังานขับรถ บ.ข.ส. ๙๙ มีนา้ํ ใจจอดรถใหหนาปากทางเขาวัด
ซึ่งตามหลักแลวไมใชจุดจอดรถ พนักงานขับรถอาจจะไมจอดใหก็ได แตดิฉันก็ไดรับความ
สะดวกเกินความคาดหมาย พอพนักงานขับรถทราบวาดิฉันจะไปปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวันก็
แสดงไมตรีจติ อันดี (ทั้งที่พวกเขาก็มิไดศรัทธาวัดอัมพวัน ไมรูจักวาการปฏิบัติกรรมฐานคือ
อะไร และจะไดรับประโยชนอยางไร) เพราะนอกจากรับปากวาจะจอดรถใหตามที่ขอแลว ยัง
ชวนดิฉันรับประทานอาหารในหองรับรองของบริษัท ซึ่งเปนหองปรับอากาศและมีอาหาร
อยางดีหลายชนิดบริการใหเปนพิเศษ พนักงานขับรถทั้งสองคนที่สับเปลี่ยนกันขับรถในเที่ยว
นี้ มีน้ําใจอันดีงามตอดิฉันมาก ใหคําแนะนําแมกระทั่งวันที่จะกลับจากวัดนั้น ควรจะเดินทาง
อยางไรจึงจะไดรับความสะดวกที่สุด
ทั้งหมดนี้ยิ่งทําใหดิฉันศรัทธาตอหลวงพอจรัญและวัดอัมพวันมากยิ่งขึ้น เพราะเกิด
ความรูสึกวานี่เพียงดิฉันตั้งมั่นที่จะไปปฏิบัติธรรมเทานั้น
ดิฉันยังไดพบและรับความ
ชวยเหลือจากคนดีมีน้ําใจถึงเพียงนี้ ถาดิฉันไดไปถึงวัดอัมพวันและไดปฏิบัติธรรมอยางตั้งใจ
ตลอดไป ผลดีจะเกิดแกดิฉนั สักเพียงใด
เมื่อดิฉันไปถึงวัดอัมพวัน และใชชวี ิตอยูที่นั่น ดิฉันมีความรูสึกเหมือนวาไดไปอยูใน
โลกอีกโลกหนึ่ง โลกที่ในชีวิตไมเคยสัมผัสมากอน ที่นั่น สงบ รมเย็น สะอาด มีระเบียบ
วินัยในทุกขั้นตอนของกิจวัตรประจําวัน ทุกอิริยาบถงดงามนุมนวล เกือบทุกชีวิตทีน่ ั่น
โลกที่ขาพเจาไมเคยรูจักมากอน

๑

กินนอย นอนนอย พูดนอย ใบหนาของทุกคนลวนเปอนดวยรอยยิ้มที่มีแตน้ําใจและความ
เมตตาตอกัน ไมมีการแกงแยงแขงขัน ทุกคนรอไดคอยได เราตื่นนอนพรอมกัน ทานขาว
พรอมกัน ทํางานเสร็จพรอมกัน และนอนพรอมกัน กิจวัตรในแตละวันเหมือนกันทุกวัน
ยกเวนในวันพระ จะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาอีก ๒ อยางคือ ผูป ฏิบัติธรรมทุกคนจะไดมีโอกาส
ทําบุญ ตักบาตรในตอนเชา และไดมโี อกาสฟงพระธรรมเทศนาจากหลวงพอจรัญในตอนบาย
ในสายตาของคนทั่วไป ที่วัดอัมพวันดูเหมือนวาจะนาเบื่อหนาย เพราะกิจวัตรในแต
ละวันซ้ําซาก วนเวียนครั้งแลวครั้งเลา ในดานการกินการนอนก็ไมนาสุขสบายเลย เพราะผู
ปฏิบัติธรรมทุกคนจะตองถือศีลแปด ไมทานอาหารหลังเที่ยงจนกวาจะถึงเชา การนอนก็ตอ ง
นอนกับพื้นกระดาน อีกทั้งเวลานอนก็ไดนอนนอย ตองตื่นอยางชาที่สุด เวลา ๐๓.๓๐ น.
เพื่อใหทันสวดมนตเวลา ๐๓.๔๕ น. และเริ่มปฏิบัติธรรมโดยการเดินจงกรม (เดินสมาธิ) และ
การนั่งสมาธิสลับกันตามเวลาที่กําหนด ตั้งแต ๐๔.๐๐ น. และกวาจะไดนอนอีกครั้งก็เวลา
ประมาณ ๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน
ในทามกลางสายตาของคนทั่วไปตามที่ดิฉันกลาวมานี้ แตในทางตรงกันขาม ใน
สายตาของนักปฏิบัติธรรม กลับไมมีอะไรนาเบือ่ หนาย ไมมีอะไรลําบากจนทนไมได สิ่งที่
พิสูจนขอความนี้ก็คือ จากการที่ในทุกวันที่วัดอัมพวันจะมีคนเขาและออกจากวัดหมุนเวียน
กันไปตลอดทั้งป มีทั้งเพศหญิงเพศชาย ทุกวัยตั้งแตเด็กวัยรุนจนถึงวัยชรา โดยในวันหนึ่ง ๆ
เทาที่ดิฉันสังเกตดู จะมีคนหมุนเวียนเขาออวันละประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คน ดิฉันเคยนับโตะ
อาหารขณะที่เรารับประทานอาหารพรอมกัน ไมเคยนอยกวา ๒๐๐ คนเลย และยังมีที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งก็คือ ทุกคนสมัครใจมาเองจากทุกสารทิศ ไมไดมาเปนหมูคณะ ตางคนตาง
มา ตางคนตางไป นับวาเปนเรื่องนาแปลกที่บุคคลตาง ๆ มาอยูรวมกันได ทั้งที่ก็มีพื้นฐาน
ครอบครัว และสังคมทีแ่ ตกตางกัน แตกลับไมสับสนวุนวาย เปนโลกอีกโลกหนึ่งที่บริสุทธิ์
งดงามมากทีเดียวในความรูสึกของฉัน
เมื่อดิฉันอยูปฏิบตั ิธรรมครบ ๗ วัน และเดินทางกลับมาสูโลกเดิมที่ที่มีภาระหนาที่
ความรับผิดชอบรออยู บางทีก็รูสึกคลายกับวาดิฉันไดฝนไป มีหลายสิ่งหลายอยางที่เกิดขึ้น
แกดิฉันแลวราวกับวาไมใชความจริง แตมันก็เปนความจริงอยูนั่นเอง เพราะทุกเวลานาทีที่
ผานไปดิฉันไมไดหลับ ดิฉันยืน เดิน นั่ง นอน อยางมีสติ รูร อน รูหนาว รูอิ่ม รูหิว รูส ึกตัวอยู
ตลอดเวลาวาพูดอะไร ทําอะไร เรือ่ งที่ดิฉันจะเลาตอไปนี้ ทานผูอานจะเชือ่ หรือไม ก็เปนสิทธิ
สวนบุคคลของทาน แตดิฉันก็เชื่อมัน่ วาอยางนอย ๆ ก็ยังมีบุคคลกลุมหนึ่งซึ่งนับจํานวนไม
ถวนเชื่อในสิง่ ที่ดิฉันจะเลา เพราะพวกเขาอาจจะเคยผานประสบการณนี้มาแลว และยังจะมี
บุคคลอีกกลุม หนึ่งที่จะเชื่อในอนาคต เมื่อพวกเขาไดมีโอกาสไปหาขอพิสูจนดวยตัวเขาเอง
โลกที่ขาพเจาไมเคยรูจักมากอน
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ดิฉันไปถึงวัดอัมพวันในตอนเย็น เขารับศีล ๘ ตอนค่ํา จากนั้นก็มีพระภิกษุมาสอน
การเดินจงกรม และการนั่งสมาธิใหกับผูที่มาปฏิบัติใหม จนเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. จึงเขา
หองพัก ในวันนี้จึงยังไมไดเริ่มปฏิบัติธรรมเลย ในตอนเชาวันรุงขึ้นจึงไดเริ่มปฏิบัติเปนวัน
แรก ตั้งแตเวลา ๐๔.๐๐ น. จนถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. จึงหยุดพักรับประทานอาหาร เวลา
๐๘.๐๐ น. เริ่มปฏิบัตธิ รรมตอจนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และดูแล
ทําความสะอาดที่พักจนเวลา ๑๔.๐๐ น. ก็เริ่มปฏิบัติธรรมตอจนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. หยุดพัก
ดื่มน้ําปานะ เมื่อถึงเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. ปฏิบัติธรรมอีกจนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. เปนดังนี้
ทุกวัน
ใน ๒ วันแรกและชวงเชาของวันที่ ๓ ที่ปฏิบัติธรรม ดิฉันปฏิบัติไดเปนอยางดี
เครงครัดตอเวลาที่กําหนดทุกครั้ง แมวาจะปวดเมื่ออยางไรก็อดทน นึกขอใหหลวงพอจรัญ
เทพกาหลง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอัมพวันชวยใหดิฉันประสบผลสําเร็จ ปฏิบัติธรรมไดตามที่
ตั้งใจ ขออยาใหเจ็บไขไดปวย งวงหรือหิว จนปฏิบตั ิธรรมไมได จนลวงเขาชวงบายของวันที่
๓ ขณะที่ดิฉันกําลังเดินจงกรมหรือเดินสมาธิอยูนั้น ดิฉันก็เกิดภวังคเห็นภาพนิมิตระลึกกรรม
บางอยางได ภาพนั้นแวบเขามาเพียง ๒-๓ วินาที แลวก็ไมปรากฏใหเห็นอีกเลย จากนั้นเปน
ตนมาดิฉันก็ไดรับทุกขเวทนาเปนอยางมาก เกิดอาการคลื่นไสอยากจะอาเจียนตลอดเวลา
ตามรางกายก็ปวดราวไปหมด ดิฉันเดินจงกรมไมไดจังหวะอยางที่เคยทํา รูสกึ สะเปะสะปะ
หมดเรี่ยวแรง เวลาที่นั่งสมาธิ ก็กําหนดพองหนอ ยุบหนอไมไดเลย เพราะเจ็บปวดตาม
รางกายมาก แตดิฉันก็ยังทนเดินจงกรมและนั่งสมาธิจนครบเวลา ๒๑.๐๐ น. ทั้งหมดนี้ ใน
ตอนแรกดิฉนั เขาใจวาตัวเองคงเปนไขไมสบาย จึงไปเอายาแกปวดมาจากที่ทางวัดเตรียมไว
ให แตพอจะทานครั้งใด ก็รูสึกตัววาดีขึ้นแลว เพราะชวยที่จะทานยานั้น ก็ตองเปนชวงพักที่
ออกจากกรรมฐานแลวทําใหเกิดเฉลียวใจวา หรือวาดิฉันกําลังแกกรรม นึกทบทวนดูทุกครั้ง
ที่ออกจากกรรมฐานอาการดังกลาวจะทุเลาลงจนหายสนิท และเริ่มมีอาการอยางเดิมอีกเมือ่
เขากรรมฐาน ใจหวนนึกถึงภาพนิมิตที่เห็น ดิฉันเก็บความสงสัยไวไมได จึงเลาเรื่องและ
สอบถามผูปฏิบัติธรรมทีอ่ ยูหองเดียวกัน คือ คุณเพ็ญศรี ศรีจินดา ซึ่งไดมาปฏิบัติธรรมที่
วัดอัมพวันแหงนี้เปนครั้งที่ ๗ แลว ก็ไดรับคํายืนยันวา ดิฉันกําลังแกกรรม ใหอดทนแลวจะดี
ขึ้นเอง ระหวางนี้ก็หมั่นแผเมตตา ขออโหสิกรรมจากเจากรรมนายเวรทุกครั้งที่เขากรรมฐาน
ดิฉันจึงไมคดิ จะกินยาที่นํามาอีกตอไป
รุงเชามืดของวันที่ ๔ จากเวลา ๐๔.๐๐ น. จนถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. และจากเวลา
๐๘.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ดิฉันไดรับทุกขเวทนาจนถึงที่สุด อาเจียนทั้งที่ไมมีอาหาร
ในทองจนเหนื่อย ตามรางกายก็เจ็บปวดมาก โดยเฉพาะบริเวณหลัง ปวดมากราวกับกระดูก
โลกที่ขาพเจาไมเคยรูจักมากอน

๓

จะแตกเปนเสี่ยง ๆ ในชวงเวลาดังกลาวนี้ดิฉันทนไมไหว จึงออกจากกรรมฐานเขาไปใน
หองพักดวยเหตุผล ๒ ประการ ประการแรกเพือ่ ไมใหเปนการรบกวนผูอ ื่นจากเสียงอาเจียน
ของดิฉัน ประการที่สอง ดิฉันอยากรองไห เพราะสุดจะทนทานตอความเจ็บปวด ดิฉันเดิน
จงกรมและนั่งสมาธิในหองพักตามลําพัง น้ําตารวงตลอดเวลา เพราะไมวาจะอยูอิรยิ าบถไหน
ก็ไมดีขึ้น จนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. เพื่อนทีอ่ ยูหองเดียวกันเปนหวง มาตามไปทานขาว เมื่อ
ดิฉันออกจากกรรมฐานและไปรับประทานอาหาร ในชวงนี้อาการตาง ๆ ละลายหายไปจน
เกือบเปนปรกตินับวาเปนเรื่องที่ตัวดิฉันเองก็ไมอยากจะเชื่อเลย แตมันก็เกิดขึ้นแลวจริง ๆ
ในชวงบายเมื่อเริ่มปฏิบตั ิธรรมอีก คราวนี้อาการทุเลาลงมาก ยังเจ็บปวดอยูแตก็พอทนได
จากนั้นมาในวันที่ ๕-๖-๗ ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนหายเปนปรกติ
จากประสบการณทั้งหมดนี้ หลายทานคงมีความคิดเห็นแตกตางกันออกไป ตาม
ความเชือ่ และศรัทธาของแตละคน หลายทานอาจคิดวาเปนอุปาทานของคนจิตออน อาจเปน
เหตุบังเอิญ อาจเปนธรรมดาของรางกายและจิตใจที่เกิดความเครียด จึงปรากฏการณตาง ๆ
ออกมา ทั้งนี้ก็สุดแลวแตเหตุผลของแตละคน สวนสําหรับตัวของดิฉัน คิดวาไดพยายามอยาง
ที่สุดแลว ที่จะถายทอดประสบการณนี้แกผูอื่น เพื่อใหไดเห็นกฎแหงกรรม และประโยชนอัน
จะไดรับจากการเจริญวิปส สนากรรมฐาน
อันที่จริงดิฉนั ก็มิไดมุงหวังถึงวาจะระลึกกรรมได และไดมีโอกาสแกกรรมดังที่เลามา
ทั้งหมด ดิฉันหวังเพียงความสงบสุขทางใจ ในขณะที่ตองดํารงชีวิตอยูในสังคมอันวุนวาย
ทามกลางกิเลส ตัณหา ภายในใจคน ซึ่งไมเวนแมแตตัวของดิฉันเอง ที่ตองตอสูก ับกิเลส
ความโลภ ความโกรธ ความหลง และดิฉันก็ไมผิดหวังเลยที่ไดพบพระธรรมคําสั่งสอนของ
หลวงพอจรัญเสมือนพอผูนําแสงสวางใหกับดิฉันไดพบพระธรรมอันวิเศษ
พระพุทธองค
สามารถปายปนขึ้นจากหวงวิบากกรรมอันพาดิฉันวายวนอยูตลอด ๒-๓ ปที่ผานมา
ปจจุบันนี้ จากเดิมที่ดิฉันเคยเปนคนอาฆาตพยาบาท ใจรอน มุทะลุ ไมยอมใคร โกรธ
และเกลียดคนงาย แตหลังจากที่ดิฉันไดศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค และ
เริ่มตนเจริญวิปสสนากรรมฐานตามคําสั่งสอนของหลวงพอจรัญ อยางจริงจังแลว ดิฉัน
กลายเปนคน
• ไมอาฆาตพยาบาท (เพราะรูแลววาเปนกรรม เปนความทุกข)
• มีความอดทนขึ้น รอได ทนได
• ไมปรุงแตงอารมณ ไมโกรธใครงาย อดกลั้นไดมากขึ้น
• เกิดความเมตตา และใหอภัย แกผูไมรูกรรมของตน
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• ลดกิเลสตัณหาในอารมณตนได เขมแข็งตอสิ่งเยายวนไดมากขึ้น
• และในประการสําคัญที่สุด ดิฉัน เกิดปญญาในการคิดแกไขปญหาชีวิตไดทุกเรื่อง
มีกําลังใจที่จะตอสูกับอุปสรรคดวยความเชือ่ มั่นในคุณธรรมความดีวา
จะ
สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอยางได
ทายที่สุดนี้หลังจากที่ดิฉันเขียนบทความนี้จบลง ดิฉันมีกําหนดการที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัด
อัมพวันอีกครั้ง ในวันที่ ๒๒-๒๙ เมษายน ๒๕๓๘ พรอมกับสามี ซึ่งกอนหนานี้ แมขณะที่
ดิฉันเดินทางไปวัดอัมพวันในครั้งแรกเมื่อปลายเดือนที่แลวนี้ เขาก็ยังมิไดแสดงความสนใจ
หรือศรัทธาในเรื่องของการเจริญวิปสสนากรรมฐานแมแตนอย แตดวยเพราะบารมีของหลวง
พอจรัญ เพราะหลังจากที่เขาไดฟงธรรมดูวิดีโอ จากเทปที่ดิฉันซื้อมาจากวัดอัมพวันไปฝาก
ไดอานหนังสือ กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ บางเลมซึ่งหลวงพอไดเขียนไว เขาจึงเกิดศรัทธา
ดิฉันจึงมีโอกาสที่จะไดไปวัดอัมพวันอีกครั้งอยางไมคาดฝน
และดวยความสุขใจอยางยิ่ง
พระคุณของพระคุณเจาพระราชสุทธิญาณมงคล หรือหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม แหงวัดอัมพวัน
จึงมากมายมหาศาล จนดิฉันไมสามารถที่จะหาถอยคําใด ๆ มากลาวได เชนเดียวกับที่ไม
อาจทดแทนพระคุณนี้ไดหมดแมชั่วชีวิตนี้ ดิฉันคงทําไดแตเพียงขอตั้งปณิธานวาจะประพฤติ
ตนอยูในศีลธรรมอันดีงามตลอดไป
พรอมทั้งจะมีความหมั่นเพียรในการที่จะสัง่ สอนบุตร
หลาน และเยาวชนของชาติใหเปนคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตามที่หลวงพอ
ไดมีปณิธานอันมั่นคง ในการที่จะพัฒนาคนใหสูงขึ้นดวยคุณธรรมตลอดมา
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