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ขาพเจาไปวัดอัมพวันครัง้ แรกกลางเดือนตุลาคม ๒๕๒๕ อาจารยสมบูรณ และ
อาจารยบังอร ดรุณศิลป ขอใหชวยพานักศึกษาจํานวน ๘ คนไปปฏิบัติธรรมรวมกับนักศึกษา
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขาพเจาประทับใจในความเมตตาของหลวงพอพระราช
สุทธิญาณมงคล เริ่มตัง้ แตขาพเจาไมทราบมากอนวาตองสวมชุดสีขาว และไมไดเตรียมมา
แตในครั้งนัน้ หลวงพอไดอนุญาตใหสวมชุดสี ๆ ได โดยบอกวาความบริสุทธิ์อยูที่ใจ ไมไดอยู
ที่เสื้อผาภายนอก ขาพเจาจึงไดอยูปฏิบัติธรรมที่วัดดวยความสบายใจ หลวงพอไดให
กรรมฐานสอนเดินจงกรม นั่งสมาธิ และคุณยายสุม ทองยิง่ กับ คุณปายุพิน บําเรอจิต ได
ควบคุมดูแลระหวางการฝกปฏิบัติ หลวงพอไดใหประสบการณตาง ๆ แกพวกเรา เชนสอน
เรื่องความกตัญูตอ บิดามารดา การครองตน ครองครอบครัว การทํางาน การศึกษา กฎ
แหงกรรม ฯลฯ โดยทานอธิบายอยางมีเหตุผลพรอมทั้งยกตัวอยางจากประสบการณจริงของ
ทานมาประกอบ ทําใหพวกเราซาบซึ้งและมีศรัทธานอมรับคําสอนนั้นมาปฏิบัติ ชวยใหเกิด
ประโยชนแกชีวิตอยางมาก นอกจากนี้ทานไดกลาวบางอยางแกขาพเจา กอนที่จะเดินทาง
กลับ ซึ่งสิ่งนั้นเปนความจริงในเวลา ๖ ปตอ มา
หลังจากไปวัดครั้งนั้นแลว หลวงพอไดรับนิมนตใหมาบรรยายธรรม เวลามีการอบรม
พัฒนาจิตทีส่ ถาบันราชภัฏนครสวรรค
ทางสถาบันไดจัดอบรมพัฒนาจิตสําหรับอาจารย
นักศึกษา และบุคลากรภายนอกเปนประจําทุกป โดยมี คุณแม ดร. สิริ กรินชัย เปนวิทยากร
หลวงพอไดมาบรรยายธรรม แนะแนวเพิ่มเติมแกผูเขารับการอบรม ผูฟงชอบมากไมคอย
ยอมใหหยุด จนบางครั้งหลวงพอตองบรรยายถึง ๔ ชัว่ โมง
ในเดือนมีนาคม ๒๕๒๙ ขาพเจาไดเขารับการอบรมพัฒนาจิตที่สถาบันฯ หลวงพอมา
บรรยายธรรม ตอนหนึ่งทานไดกลาววา ผูปฏิบตั ิธรรมสามารถรูวันตายของตัวเองได ทานได
พูดย้ําหลายครั้ง พอทานกลับไปแลว ขาพเจาก็ทดลองกําหนดจิตถามวันตายของตัวเองใน
สมาธิ และไดนิมิตวา วันที่ ๒๖ สิงหาคม สวนป พ.ศ. นั้นไมแน ขาพเจาทราบแลวก็ไมสนใจ
อะไร เพราะในใจหนึ่งคิดวา อาจเปนการนึกเอาเองก็ได
ตอมาขาพเจามีปญหาเรื่องการงาน นอกจากงานสอนแลว ขาพเจายังรับผิดชอบงาน
ธุรการ ซึ่งเปนงานบริการ สมัยนั้นเจาหนาที่ที่ชวยเหลือมีนอย และที่มอี ยูก็หยุดบอย ผูมารับ
บริการบางคนเมื่อไมไดดังใจก็แสดงอารมณใสขาพเจา ทําใหขาพเจาเครียดมาก จมอยูกับ
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ความทุกขอยางถอนตัวไมขึ้น แมวนั หนึ่งขาพเจาและครอบครัวไปทําบุญที่วัดอัมพวัน ตอน
เดินทางกลับสามีของขาพเจาบอกวา “เธอรูไหม หลวงพอพูดวา มารไมมีบารมีไมเกิด ตั้ง
หลายครั้ง” ขาพเจาก็ยังโง ไมเขาใจความหมายนั้น เชาวันหนึ่งขาพเจาไปทํางานและถูกตอ
วาอีก ขาพเจาเครียดหนักขึ้น ใจคอไมดี ไมสบาย จึงเดินกําหนดไปหองพยาบาล
พอจะลมตัวนอนรูสึกเหมือนจิตจะดับวูบหลุดลอยออกจากรางไป ขาพเจารีบอธิษฐาน
ขอใหหลวงพอและคุณแม ดร.สิริ ชวย ทันใดนั้นจิตที่จะหลุดลอยไปจากรางก็เหมือนถูกดึง
กลับมา รูสึกดีขึ้น และไดอาเจียนอยางรุนแรง หลังจากอาเจียนแลวสบายขึ้น ก็พิจารณาวา
ความตายเปนอยางนี้เอง เวลาคนเราตายนี้ไปตัวคนเดียวจริง ๆ ไมมีใครไปกับเรา แมสมบัติ
สักนิดหนึ่งก็ไมสามารถเอาไปดวยได กลับมาบานแลวขาพเจาพยายามทําสมาธิตอไป
รุงขึ้นตอนเชาขาพเจาเตรียมของใสบาตรหนาบาน แตไมมีพระมา ขาพเจาจึงไปเปด
ปฏิทินดูก็รูวา วันนี้เปนวันพระ แตวนั วานที่ขาพเจาปวยไปนั้น คือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๙
ขาพเจารูสึกตกใจมาก และสํานึกไดวา ถาหลวงพอและคุณแมสิริ ไมชวยไว ขาพเจาคงตาย
ดวยโรคลมปจจุบันไปแลว
ครั้นรอดตายในครั้งนั้นแลว จิตของขาพเจาตกมาก สะดุงกลัวตอความตาย ยิ่งเวลาได
ขาวคนที่รูจกั ตาย ขาพเจากลัวมาก ตองรีบตั้งสติกําหนดรูอิริยาบถตาง ๆ เพื่อใหความกลัว
นั้นบรรเทาลงไป นอกจากนี้ขาพเจายังมีความคิดนอยเนื้อต่ําใจสารพัด ทําความดีไมมีใคร
เห็น ทํางานหนักก็ไมไดรับความชอบ และบางครั้งยังถูกเยาะเยยถากถางอีก ตอมาความ
ทุกขทั้งหลายที่เกาะกินใจของขาพเจาไดสงผลสูรางกาย ทําใหหนาตาหมองคล้ํา น้ําหนักลด
มีอาการคลายจะเปนลมบอย ๆ เหงื่อออกมากที่มือและเทา ขาพเจาไดไปเขารับการตรวจ
คลื่นหัวใจที่โรงพยาบาล พบวามีความผิดปกติจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไมสะดวก ขาพเจา
เสียใจมาก ไมอยากตาย เพราะลูกสาวคนเล็กเพิ่งมีอายุไดเพียง ๙ เดือน และคิดหวงคุณ
พอคุณแมมาก กลัววาทานจะทําใจไมได เพราะทานมีลูกเพียง ๒ คน และทานรักขาพเจา
มาก ระยะนั้นแมจะมีทกุ ขมากเพียงใดก็ตาม ขาพเจาไมทิ้งการปฏิบัติธรรม ขาพเจาไป
ทํางานตามปกติ เวลามีอาการไมสบายก็กําหนดอิริยาบถตาง ๆ กําหนดรู การรับรูทางทวาร
ตาง ๆ (ภายหลังหลวงพอไดแนะนําวา ควรกําหนดรูที่ลิ้นปโดยใชคําบริกรรมวา รูหนอ และ
หายใจยาว ๆ) ชวยใหความไมสบายนั้นเบาคลายไป กลางเดือนตุลาคม ๒๕๒๙ ขาพเจาได
ไปปฏิบัติธรรมกับคุณแมสิริ ที่เชียงใหม เปนเวลา ๑๘ วัน มีนมิ ิตใหทราบวา ความ
เจ็บปวยที่เกิดขึ้นนี้ เปนผลกรรมจากการฆาปูทะเล
เมื่อขาพเจาอายุได ๑๕ – ๑๖ ป ไดอาศัยอยูกับญาติ รับหนาที่ฆาปูทะเลเพื่อประกอบ
อาหารบอย ๆ โดยนําไมแหลมปกบนอกปู และใชมีปงตอทุบลงบนไมนั้น ขาพเจาทําดวย
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ความพอใจ เพราะชอบรับประทานปูผัดใบหอมดวย กลับจากเชียงใหมแลว ขาพเจาไดไปเขา
รับการตรวจคลื่นหัวใจอีกครั้ง ปรากฏวาปกติ ซึง่ แพทยที่ตรวจรูสึกแปลกใจ และทานบอกวา
หายแลว ไมตองรับประทานยาอีก
หยุดรับประทานยาแลว ขาพเจายังมีอาการไมสบายแบบเกาอีกในบางครั้ง ซึ่งคุณแม
ดร.สิริ บอกวาโรคกายหายแลว แตโรคใจยังไมหาย ขาพเจาจึงอธิษฐานวา ถาไปตรวจอีกครั้ง
หมอบอกวาหาย ขาพเจาจะไปปฏิบตั ิธรรมทีว่ ัดอัมพวัน ๑ เดือน คราวนี้ขาพเจาไปหาแพทย
ที่เปนอาจารยสอนแพทยที่กรุงเทพฯ ทานตรวจและบอกวาหายแลว ขาพเจาจึงไปปฏิบัติ
ธรรมที่วัดอัมพวันในเดือนเมษายน ๒๕๓๐ ในการปฏิบัตธิ รรมครั้งนี้ ขาพเจาไดรับกําลังใจ
จากหลวงพออยางมาก หลวงพอบอกวาไมใหกลัวตาย ถาตายจะเผาให การปฏิบัติธรรมตอง
มีสัจจะและขันติ ถาตั้งใจวาจะเดินจงกรม ๑ ชัว่ โมง นั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง ก็ตองทําตามนั้น ไม
เลิกกอนเวลาที่กําหนด เวลาปวดก็กําหนดรูใหถึงที่สุด อยาเลิก ขาพเจาพยายามทําตามคํา
สอนของทาน แมจะปวดจนแทบจะขาดใจก็ไมยอมเลิกกอนเวลา ความปวดนี้แปลก เวลาใกล
จะครบเวลาที่กําหนดไวมักจะหายปวด ซึ่งหลวงพอทานเคยพูดเปนปริศนาวา “เวลาลิเกจะ
ลาโรง จับตัวโกงไดทุกที” “ใครเกลียดตัว คนนั้นก็หลงลิเก”
การที่กําหนดสูกับเวทนาคือความปวดได ทําใหมีนิมิตใหทราบวา ความทุกขทรมานที่
ขาพเจาไดรับอยูนี้ เปนผลจากการกรําทําในอดีตชาติ คือ ขาพเจาไดออกรบในสมรภูมิฆา
ฟนผูคนเปนจํานวนมากมาย มือทั้งสองกําดาบ ดาบอาบไปดวยเลือด ขาพเจาเสียใจมากที่
ไดกระทํากรรมดังกลาว เลิกคิดอาฆาตแคนบุคคลตาง ๆ ที่ทําไมดีตอขาพเจา เพราะที่ผาน
มานั้น ขาพเจาไมเคยคิดมากอนเลยวาที่ตนเองทุกขยากลําบากขนาดนี้ เนื่องจากไดทําเหตุ
ไวแตอดีต ใครก็ตามทีท่ ําใหขาพเจาไมพอใจ เปนทุกข ขาพเจาจะโกรธ พยาบาท และ
สาปแชงเขาตลอดเวลา ทําใหขาพเจาจมอยูกับความเคียดแคน ซึ่งสงผลใหรางกายประสบ
โรคภัยจนแทบเอาชีวติ ไมรอด เมือ่ เขาใจสาเหตุที่แทจริง จึงเลิกคิดอาฆาตพยาบาท
บุคคลอื่น จิตใจของขาพเจาสบายขึ้น โรคของใจก็บรรเทาเบาบางลงไป
นอกจากนิมติ กฎแหงกรรมจากการออกรบแลว ยังมีนิมิตกฎแหงกรรมอืน่ ๆ อีก เชน
นิมิตเกี่ยวกับการขับรถจักรยานยนตชนหานตายเมื่อ ๒๐ ปที่แลว และขาพเจาลืมไป
แลว วันหนึ่งขณะนั่งสมาธิปวดมากจนกระดูกแทบจะแทงออกมานอกเนื้อ พอกําหนดไปสัก
พักก็เห็นภาพเหตุการณตอนขับรถจักรยานยนตชนหาน ซึง่ มันไมตายทันที แตมนั รองดัง
มากดวยความเจ็บปวด และเดินลงไปตายในบานของคนที่อยูใกลถนน นิมติ ครั้งนี้ทําให
ขาพเจามีความเชื่อในเรือ่ งกฎแหงกรรมมากขึ้น กรรมบางอยางแมจะทําโดยมิไดตั้งใจ แตมี
ผลทําใหผูอื่นเดือดรอน ยอมมีผลสะทอนกลับมายังผูกระทํา
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อีกประการหนึ่งขาพเจาไดมีนิมิต เห็นยมบาลในระหวางนั่งสมาธิดว ย บางครั้ง
ทานปรากฏในภาพที่นากลัวเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร คือ นุงผาสีแดง สวมสังวาลย ไม
สวมเสื้อ และมีเขาอยูบนศีรษะ แตบางทีก็ปรากฏในภาพมนุษยผูชายที่หนาตาออนโยน
ผิวพรรณละเอียดงดงาม ทําใหขาพเจาเชื่อวากฎแหงกรรมนั้นมีจริง ทานยมบาลเปนผูจัดการ
ใหผูทําความชั่วไดรับการลงโทษอยางสาสมกับความผิดที่ไดทําไว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ขาพเจาได
กราบเรียนหลวงพอเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลวงพอทานเลาวา ที่วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ไดมี
นิมิตเห็นทานทาวเวสสุวรรณ ซึ่งเปนยักษ ถือกระบองคอยเก็บคนตายมาปรากฏในรูปของ
เทพที่งดงามมาก ทานไดสรางรูปของ เทพองค หลวงพอทานใหไปดูรูปใหญที่ประดิษฐานใน
กุฏิสมเด็จพระสังฆราชทีว่ ัดอัมพวันดวย เปนเทพที่งดงามมาก มือหนึ่งถือแวนไวสอ งดูมนุษย
ขาพเจาเห็นรูปของทานแลวเกิดปติจนกลั้นน้ําตาไวไมอยู เพราะเปนการยืนยันวา บุญบาปมี
จริง ไมตอ งเสียใจและนอยใจ ถาทําความดีแลวไมมีใครเห็นเพราะอยางนอยทานก็เห็น แม
บางคนทําความชัว่ แตก็ยังไดรับความสุขสบาย พรั่งพรอมดวยลาภ ยศ สรรเสริญ สวนบาง
คนทําดีแตไดรับความทุกขยากลําบากก็ตาม ขาพเจาไมสงสัยอีกแลว เพราะกรรมมิไดมีเพียง
ชาตินี้ แตมมี าแลว และจะมีตอไปอีกตราบที่เรายังมีกิเลส ตองเวียนวายตายเกิด จะไดรับสุข
หรือทุกขตามผลแหงกรรมที่ทําไว
เมื่อประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ขาพเจาไดพานักศึกษาจํานวน ๑๙ คน ไป
อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่วดั อัมพวัน ในโครงการของชมรมพุทธศาสน สหวิทยาลัย
พุทธชินราช ซึ่งประกอบดวยนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดนครสวรรค นักศึกษาที่ไปแลวติดใจมากกลับมาเลาใหเพื่อน ๆ
และรุนนองฟง ในปตอ มาจึงมีผูสมัครไปถึง ๗๐ คน และเพิ่มตอมาอีกเปน ๑๐๐ – ๑๒๐ คน
ในปตอ ๆ มา ซึ่งในปหลัง ๆ นี้ แตละสถาบันฯ ไดจัดพานักศึกษาไปเอง เนื่องจากมีนกั ศึกษา
จํานวนมากและชวงเวลาที่จะไปไดมกั ไมคอยตรงกัน
นักศึกษาที่ไปอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่วัดอัมพวันนั้น
ไดรับผลดีมาก
หลายคนเกิดความสํานึกในเรื่องบุญและบาป กลับมาแลวเลิกดื่มเหลา เลิกฆาสัตว เลิกพูดปด
มีความกตัญูตอบิดามารดาและผูมีพระคุณ ผลการเรียนดีขึ้นใจเย็นลง ทําอะไรรอบคอบ
มากกวาเดิม ทั้งนี้ทราบผลจากการสัมภาษณ ดูจากบันทึกผลการฝกอบรมที่นักศึกษาสงมา
งานวิจัยที่นักศึกษากลุมหนึ่งทําไว และการสังเกตพฤติกรรม
หลวงพอจึงเปนผูทําคุณประโยชนอยางสูงตอชาติไทย เพราะทานไดสรางสรรค
อบรมเยาวชนไทยใหมีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ถาเขา
รอดตาย
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เรียนรูแตวชิ าการอยางเดียว แตไมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามไปดวยแลว ก็ยากที่
จะเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ
ทั้งหมดที่ขาพเจาไดเขียนเลามานี้ เพื่อที่จะบอกทานทั้งหลายวา กฎแหงกรรมนั้นมี
จริง ทําดียอมไดรับผลดี ทําชั่วยอมไดรับผลชั่ว แนนอนตายตัว ไมชาก็เร็ว สุดแตเหตุ
ปจจัยที่ทําไว ไมวาอะไรจะเกิดแกเราก็ตาม ลวนเปนผลมาจากการกระทําของเราเอง
คนอื่นเปนเพียงเหตุประกอบเทานั้น อยาไปลงโทษ ถือโกรธ พยาบาทเขาเลย เพราะ
จะเปนการสรางกรรมชั่วเพิ่มพูนขึ้นไปอีก

รอดตาย
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