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บทนํา
ขอความทีบ่ นั ทึกตอไปนี้
เปนเรื่องสวนตัวของขาพเจาที่เกิดจากการไดปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานกับ หลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน
จังหวัดสิงหบุรี เปนเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะตน ขอใหทานผูมีสติปญญาพิจารณาเอาเอง เพราะไม
มีผูใดสามารถบอกไดวาเปนจริงหรือไม ขาพเจาผูมีความรูนอ ย ไมมีเจตนาอวดอุตริมนุสส
ธรรม แตมีเจตนาจะบันทึกไวเพื่อเปนเครื่องบูชาพระคุณของหลวงพอ ที่ไดเมตตาชวยใหชีวิต
หนึ่งไดอยูสรางความดีในโลกมนุษยนี้ตอไป โดยไมตองไปเกิดใหมใหเสียเวลาพัฒนาการอีก
หลายป ขาพเจาขอนอมกราบนมัสการบูชาพระคุณของหลวงพอพรอมเครื่องสักการะนี้ดวย
ความเคารพอยางสุงสุด
ขาพเจาเกิดมาในครอบครัวที่มจี ิตเปนกุศล คุณแมเคยนั่งวิปสสนากรรมฐานตั้งแตยัง
เปนสาว คุณพอมีความรูทางธรรมจากการไดบวชเรียนตามวิสัยของลูกผูชายสมัยเกา และได
มีโอกาสฝกวิปสสนากรรมฐานกับ หลวงพอดํา ที่จังหวัดเพชรบูรณ เมื่ออายุครบ ๗๐ ป ทั้ง
คุณพอและคุณแมสวดมนตเกงมาก ทานทั้งสองแผเมตตาใหขาพเจาเสมอ เพราะขาพเจา
ไมไดพักอยูกับทาน มีโอกาสไปเยี่ยมทานในเวลาที่หยุดงานเทานั้น
ขาพเจามีความเจริญรุงเรืองในการศึกษา และการปฏิบัติหนาที่ราชการ มีความพอใจ
และมีความสุขกับงานที่ทํา แตขาพเจามีคําถาม ถามตนเองอยูประการหนึ่งวา
“พระนิพพานคืออะไร และ จะไปพระนิพพานไดอยางไร”
เมื่อมีโอกาสไปตามวัดตาง ๆ ก็จะเขาไปกราบนมัสการถามพระคุณเจาทั้งหลายดวย
ความอยากรู ไมใชอวดดีแตประการใด ก็ไดรับคําตอบมาตามที่ทานทราบ แตขาพเจายังมอง
ไมเห็นทาง อาศัยการอานหนังสือของหลวงพอพุทธทาสภิกขุ (สวนโมกขพลาราม) ทําใหพอ
มีความรูป ระดับสติปญญาบาง
จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ อาจารยสุวภา ทศสิน และ อาจารย
มาลา วิรุณานนท ไดมาชวนขาพเจาไปเรียนพระอภิธรรมมัตถสังคหะ มีทั้งหมด ๙
ปริจเฉท วาดวย จิต เจตสิก รูป นิพพาน และวิปสสนากรรมฐาน ขาพเจาจึงไดทราบ
ความหมายของพระนิพพาน และมองเห็นทางที่จะดําเนินไปสูพระนิพพานได มีความซาบซึ้ง
ในปญญาของพระพุทธเจาเปนอยางยิ่ง ที่รูแจงเห็นจริงนาอัศจรรยยิ่งนัก
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พบอุปชฌายอาจารย
เมื่อขาพเจาไดศึกษาพระอภิธรรมจบพอสังเขปแลว ทราบถึงวิธีที่จะดําเนินไปสูพระ
นิพพาน แตขาพเจามีความรูเพียงปริยัติ ดานปฏิบัติขาพเจายังไมเคยไดสัมผัสเลย เกิด
ความรูสึกกลังขึ้นมาจับใจวา เวลาของชีวิตที่เหลืออยูในโลกมนุษยนี้จะไมพอเพียงตอการ
ปฏิบัติ เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน จึงตัดสินใจไมศึกษาพระอภิธรรมที่ละเอียดลึกซึ่งตอไปอีก
ทั้ง ๆ ที่ขาพเจาเองก็มคี วามสนใจอยูมาก และตั้งจิตอธิษฐานขอใหพบครูอาจารยที่สามารถ
สอนวิปสสนากรรมฐานใหขาพเจาบรรลุมรรคผลนิพพานได
พอดีกับทาน อาจารย ดร.กิ่งแกว อัตถากร ไดชวนขาพเจาและเพื่อน ๆ มาวัดอัมพ
วันในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๔ ขาพเจารูสึกศรัทธาหลวงพอที่พูดถึงการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน อันเปนทางไปสูมรรคผลนิพพาน จึงขอฝากตัวเปนศิษยของหลวงพอเพื่อ
ศึกษาวิปสสนากรรมฐาน และจะมาปฏิบัติในชวงปดภาคเรียน
วันที่มาวัดเพื่อปฏิบตั ิธรรมเปนครั้งแรก ตรงกับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เพื่อน
อาจารยมาสงหลายคน แตไมพบหลวงพอ จึงไดกลับไปกอน หลวงพอสั่งคนทางวัดใหบอก
ขาพเจาเตรียมตัวไวใหพรอม ทานกลับมาแลวจะสอนกรรมฐานให
วันนั้นหลวงพอกลับมาถึงวัดเที่ยงคืนพอดี ทานใหขาพเจารับศีล ๘ สมาทานพระ
กรรมฐานและสอนวิธีปฏิบัติดวยองคหลวงพอเอง ทั้งเดิน ยืน นั่ง นอน และการกําหนดทาง
อายตนะตาง ๆ ขาพเจามีความประทับใจในการสอนของทานมาก โดยเฉพาะการสอนเดิน
จงกรม ทานเดินออกหนาและใหขาพเจาเดินตามหลัง ทานถือจีวรของทานใหอยูแคเขา เพื่อ
จะใหขาพเจามองเห็นการเคลื่อนไหวของขา และเทาทั้งสองในขณะที่เดินจงกรม
ทานสอนนานเปนชั่วโมงกวาขาพเจาจะปฏิบตั ิตามไดเพราะขาพเจาไมเคยเดินจงกรม
ตอจากนั้นทานใหกลับไปปฏิบัติเองที่กุฏิ
ตองหัดยืนขาเดียวบนลําแขงของตนเองใหได
กรรมฐาน วันนั้นมีขาพเจามาขอปฏิบัติธรรมเพียงคนเดียว วันรุงขึ้นจึงมีลูกศิษยของหลวงพอ
วัดพระนอนจักรสีหมาอีก ๑ คน รวมเปน ๒ คน พักคนละกุฏิ
ขาพเจาตั้งใจปฏิบัตมิ ากเพราะหลวงพอเรียกสอบอารมณวันเวนวัน เกรงวาจะไมมี
อารมณมาสงทาน บางวันไมมอี ารมณสงทานจริง ๆ นึกวาจะถูกดุแน แตทานมีเมตตาเลา
นิทานใหฟง ทานเลาถึงนายกรัฐมนตรีของญี่ปนุ ทานหนึ่ง เคยเปนคนปลูกหัวผักกาดขาย แต
เพราะมีสัจจะจึงทําใหไดเปนนายกรัฐมนตรี เรียกชื่อทานวานายกรัฐมนตรีหัวผักกาด
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ขาพเจาไดรับการปลูกฝง เรื่องสัจจะ มาตั้งแตตน จนบัดนีห้ ลวงพอก็ยังคงสอนเรื่อง
สัจจะ ทานถือวา สัจจะเปนเรื่องสําคัญมากในการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ใหบรรลุ
มรรคผล
วันที ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ขาพเจาไดมีโอกาสไปกราบสรีระของ หลวงปูดุลย อตุ
โล ที่วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร ขาพเจาไมมีโอกาสมากราบทานขณะมีชีวติ อยู แตเคยอาน
หนังสือของหลวงปูเรื่อง จิต คือ พุทธะ เมือ่ กราบทานเรียบรอยแลวออกมาขึ้นรถที่หนาวัด
ขาพเจานั่งหลับตาพักผอนอยูบนรถ ฉับพลันปรากฏเปนราง หลวงปูดุลย ลอยมานัง่
อยูบนอากาศตรงหนาของขาพเจา ตอจากนั้นปรากฏรางของ หลวงปูแหวน ลอยมานั่งคูกัน
ขาพเจาก็ตั้งสติกําหนด เห็นหนอ ๆๆ พระภิกษุที่ลอยมาองคที่ ๓ คือ หลวงพอจรัญ องคที่
๔ คือ หลวงปูเทสก ทานนั่งเรียงกันเปนแถวทัง้ ๔ องค
ตอจากนั้นเห็นตัวขาพเจาอยูในชุดขาว เดินเขาประคองผาไตรไวแนบอก เขาไปหา
อุปชฌายเพื่อขออุปสมบถ ขาพเจาก็ตั้งสติกําหนดเห็นหนอ ๆๆ และดูตอไปวาจะเขาไปหา
พระภิกษุรูปใด ปรากฏวาขาพเจาในชุดขาวเดินเขาเขาไปหาหลวงพอจรัญ ซึ่งนัง่ อยูอ งคที่ ๓
จากนั้นก็เห็นตัวเองหมผาเหลืองเปนพระภิกษุสงฆ แลวหมุนตัวใหดู แลเห็นผาสีขาว และผา
สีแดงซอนอยูภายในจีวร แลบออกมาใหเห็นเล็กนอย และภาพนั้นก็หายไป
ขาพเจาเขาใจทันที่วาหลวงปูดุลยทานเมตตาบอกใหขาพเจาทราบวา มีใครบางที่เปน
ครูอาจารยสมควรจะระลึกถึง ขาพเจาเกือบสายเกินไปในโลกมนุษยนี้ ไดพบหลวงปูดุลย เมื่อ
ทานละสังขารไปแลว ไดพบหลวงปูแหวนเมื่อทานชราภาพมากแลว และนอนปวยอยูที่
โรงพยาบาล โชคดีที่ทันหลวงพอจรัญ ไดเมตตาอบรมสัง่ สอน (ถาหลวงพอไมกลับมา
หลังจากคอหัก วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ ก็คงไมไดพบทาน) ไดมีโอกาสทําบุญ ฟงธรรม
และปฏิบัติธรรมกับหลวงปูเทสกบางเล็กนอย แตขาพเจาระลึกอยูเสมอวา เรานี้เปนศิษยมีครู
และเมื่อทําความดีสิ่งใดจะนอมถวายกุศลแดผูมีพระคุณทั้ง ๔ ทานนี้เสมอ

ไดรับความคุมครอง
ผลจากการที่ขาพเจาไดรับการอบรมสั่งสอนเรื่องสัจจะอยูเปนประจํา ทําใหขาพเจา
เปนคนจริง ทําอะไรทําจริง ปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานก็ปฏิบตั ิจริง บางครั้งทําใหสมาธิล้ําหนา
สติมากเกินไป ในคืนหนึ่งขณะที่ขาพเจานอนกําหนดพองหนอ ยุบหนอ จนหลับไปนั้น มี
ความรูสึกวาตัวเองลอยสูงขึ้นขางบน จะกลับก็กลับไมได แตจะนอมจิตไปดูที่ไหนได ขาพเจา
ไมอยากดู เพราะกลัววาจะไมไดกลับ จิตนึกถึงหลวงพอจรัญขอใหชวยลูกดวย
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ฉับพลันก็ปรากฏองคหลวงพอครองกาสาวพัสตรคาดอกอยางเรียบรอย มาขวางหนา
ขาพเจาไว ขาพเจารูสึกวาเหมือนตกลงมาจากที่สูงจนหูอื้อทั้งสองขาง ลอยลิ่ว ๆ ลงมา
กระแทกกับรางที่นอนอยู มีความรูส ึกที่ทองพองยุบพอดี พอขาพเจาจับพองยุบไดก็ไมยอม
ใหจิตหางจากพองยุบเลย กลัววาจะหลุดออกไปอีก และกําหนดไปจนกระทั่งลุกขึ้นทํากิจวัตร
ตามปกติ

การปฏิบต
ั ิธรรม
ในการเจริญวิปสสนากรรมฐานโดยกําหนดสติปฏฐาน ๔ เปนการกําหนดสติใหรูเทา
ทันอารมณที่เกิดขึ้นตามอายตนะตาง ๆ ทั้ง ๔ ฐาน คือ ฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต และ
ฐานธรรม ตองมีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ และมีสัจจะ จึงจะทําใหเกิดความอดทนใน
ทุกขเวทนาตาง ๆ ไดเพิ่มมากขึ้น ทําใหจิตไมซัดสาย ไมเดือดรอนกระวนกระวาย เมื่อ
ทุกขเวทนาเกิด เปนผลทําใหจิตมีสมาธิ เกิดปญญา และเกิดความสงบในที่สุด
เมื่อศึกษาตามปริยัติดูเหมือนวาการปฏิบัตินี้งายเหลือเกิน แตในความเปนจริงแลวไม
งายเลย เพราะคนเราโดยทั่วไปมีความเพียรนอย ขาดความอดทน พายแพตอ มารที่มา
ขัดขวาง บางคนก็มีกรรมมาตัดรอน ทําใหการปฏิบัติเปนไปดวยความลําบากจนทนไมได
ตองทิ้งการปฏิบัติเสียกลางคัน
ขาพเจาเองเปนผูหนึ่งที่ไดรับความทุกขทรมานจากการปฏิบัติธรรมมาก ตองอาศัย
อุบายตาง ๆ มากลอมเกลาจิตใหอดทน นึกถึงวาเปนการสรางความดีเพื่อใชหนี้เขา เพราะ
เราไมทราบวาไดทํากรรมอะไรไว เมื่อยังไมทราบตนเหตุของความทุกข ก็จะแผเมตตาใหทั่ว
ๆ ไป แตถา ทราบสาเหตุแลว สามารถแผเจาะจงใหเจากรรมนายเวรไดทันที ทําใหกรรมนั้น
สามารถอโหสิกรรมไดโดยเร็ว กรรมที่ไดรับการอโหสิแลวจะดับสนิท ไมโผลออกมารบกวน
ใหทุกขกายใจอีกเลย
วันที่ ๑๙ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๖ หลวงพอจัดโครงการอบรมเปนหมูค ณะเปนครัง้
แรก โดยเชิญอาจารยจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ อนุศาสนาจารย ทหาร ตํารวจ และบุคคล
ทั่วไปเขารับการอบรม ขาพเจาไดเขารวมปฏิบตั ธิ รรมครั้งนี้ดว ย หลวงพอเมตตาใหการอบรม
อยางใกลชิด ทานลงมาสอน ตอบขอซักถาม และเลาเรื่องที่นาสนใจใหฟงทุกวันตลอดการ
อบรมทั้ง ๗ วัน
ขาพเจาปฏิบัติธรรมดวยความลําบากมาก รูสกึ แนนหนาอก หายใจไมออก และรอน
ระอุ ทุรนทุราย ทั้ง ๆ ที่นั่งอยูใตพัดลม พอหายใจไดสักครั้งก็รูสึกโลง และสัมผัสการความ
เย็นจากพัดลมได หลวงพอทานใหสติวา
หลวงพอผูใหชีวิตใหมแกลกู
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“อาจารยสมพร ตองสูนะ ตองอดทนนะ ขนาดขาศึกตั้ง ๕๐ คน ยังเคยสูไดเลย”
ขาพเจาไมเขาใจประโยคทายของหลวงพอ
แตก็นอมรับคําสอนมาปฏิบตั เิ พื่อใช
เตือนสติ
จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ขาพเจากําหนดเวทนาอยูนั้น ไดเห็นอีกมิติหนึ่งเปนทองทุง มี
การรบติดพันกัน แลเห็นขาพเจาคนเดียว กําลังสูรบกับขาศึกกลุมหนึ่งประมาณ ๕๐ คน และ
เห็นหลวงพอเปนทหาร ถือมีดดาบยาวรบอยูอ ีกทางหนึ่ง แตคอย ๆ รบถอยรนมาอยาง
รวดเร็วจนสามารถกันขาพเจาออกจากสนามรบได
เหตุการณครั้งนั้นฝงใจขาพเจาใหสํานึกใน พระคุณของหลวงพอขามชาติ มาจน
บัดนี้ และยังผนวกกับพระคุณในชาตินี้อีก ยิง่ ทําใหขาพเจามีความกตัญูตอ หลวงพอเปน
อยางยิ่ง หากมีโอกาสไดตอบแทนพระคุณ ขาพเจาจะรีบทําทันที

ใชกรรมชาติปจจุบัน
ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ขาพเจามีอาการปวดศีรษะตลอดเวลา ปวดตามเสนประสาท
ทั้งหมด ทัง้ บริเวณขมับ ตลอดจนถึงรากฟน รับประทานยาแกปวดก็ระงับไดชวั่ คราว ทา
น้ํามันหมองทําใหเปลี่ยนอารมณชวั่ ครู จากปวดเปนรอน แลวก็เย็น และกลับปวดเหมือนเดิม
อีก ขาพเจาจึงมีความคิดที่จะพึ่งตนเอง โดยการตั้งสติกําหนดรูทุกขเวทนาไว ตองอดทน
อยางที่สุดหนาตาดําคร่ําเครียดเพราะขาดการพักผอน ผูทพี่ บเห็นไดแตซุบซิบกันวา ปฏิบัติ
ธรรมอยางไรหนาตาไมผองใสเลยสงสัยวา จะปฏิบัติผิดทางเสียแลวกระมัง
เชามืดวันหนึ่งขณะที่ขาพเจานั่งเจริญกรรมฐานอยูนั้น ไดเห็นนิมิตเปนฝูงสุนัขนับสิบ
ตัว พอขาพเจาเห็นก็จําไดวา เมื่อตอนเปนเด็กขาพเจาเคยใชไมตีสนุ ัขฝูงนี้ที่บริเวณศีรษะ
เนื่องจากแยงอาหารกัน ทั้ง ๆ ที่ขาพเจาไดแบงอาหารใหไดกินกันครบทุกตัว ขาพเจาทํา
กรรมไวกับฝูงสุนัขเหลานี้ โดยไมทราบเลยวาเปนบาปเปนกรรม
เมื่อขาพเจาทราบเหตุที่ทําใหขาพเจาปวดศีรษะเชนนี้แลว ทําใหมีกําลังใจ และมั่นใจที่
จะปฏิบตั ิวิปส สนากรรมฐานเพื่ออุทศิ สวนกุศลใหแกสุนัขเหลานี้ ผลจากการกระทําดังกลาว
สุนัขฝูงนั้นไดปรากฏใหเห็นขณะที่แผเมตตาทุกครั้ง แตจํานวนของสุนขั ลดลงไปเรื่อย ๆ ทํา
ใหขาพเจามีกําลังใจ มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น
ในที่สุดขาพเจาไดแผเมตตาใหกับสุนัขตัวสุดทายที่มาปรากฏใหเห็น
อาการปวด
ศีรษะของขาพเจาไดหายไปพรอมกับสุนัขตัวนั้นดวย ขาพเจาจึงไดกลับมาเปนผูปฏิบัติธรรม
ที่มีหนาตายิ้มแยมแจมใสไดอีกวาระหนึ่ง
หลวงพอผูใหชีวิตใหมแกลกู
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ใชกรรมขามชาติ
ขาพเจามีจิตฝกใฝในการปฏิบัติธรรมมาโดยตลอด แตงานราชการไมเคยบกพรอง
และดูเหมือนวาจะทํางานไดมากกวากอนที่จะมาปฏิบัติธรรมเสียอีก เพราะทํางานดวยความ
มีสติ มีจิตจดจออยูกับงาน และมีพลังที่เกิดจากการปฏิบัติ ทําใหไมเหนื่อยงาย ทํางานได
ตลอดเวลา ขาพเจามีความสุขกับสภาพที่เปนอยู ทั้งทางโลกและทางธรรม แตทุกสิ่งทุกอยาง
เปนของไมเที่ยง ขาพเจามีความสุขอยูไดไมนานเทาไร ก็ตอ งมาเสวยวิบากกรรมในอดีตชาติ
ทั้งที่ขาพเจาเองก็ยังระลึกไมได
ในปลายเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ขาพเจาปวดที่บริเวณโคนขาตอกับสะโพกดาย
ขา ปวดมากจนเดินไมไดตองคลาน มีผูมาเยี่ยมมากแตขาพเจาสงจิตออกนอกตัวไมไดเลย
ตองตั้งสติไวตลอดเวลา เขาคุยกันสนุกสนานขาพเจาก็ทราบ แตเราตองสูกับความปวด
ความทรมานของรางกายภายใน จิตจึงไมออกมารับอารมณภายนอก การปวดครั้งนี้ ปวด
มากกวาครั้งที่เคยปวดศีรษะ แตอาศัยการตั้งสติกําหนดกรรมฐาน จึงทําใหไมขาดใจตายไป
เสียกอน
มีทานผูรูบอกวาขาพเจาปวยมากแตยังไมถึงตาย ใหตั้งจิตอธิษฐานทําบุญ ๔,๐๐๐
บาท ถาไมหายใหเพิ่มเปน ๔๐,๐๐๐ บาท และใหไปรักษาที่โรงพยาบาลหลวง ขาพเจาจึง
อธิษฐานจิตขอนําเงินเขามูลนิธิของวัดอัมพวัน จํานวน ๔,๐๐๐ บาท พบจบคําอธิษฐาน
ปรากฏวา มีพลังสีดําลอยขึ้นมาจากบริเวณโคนขาขวาของขาพเจา และขาพเจาก็หายปวด
ทันที สักพักหนึ่งหลังสําดํานั้นก็ลอยลงมาอยูที่บริเวณเดิมอีก ทําใหขาพเจาทราบวาอาการที่
ปวยอยูไมไดเกิดจากความเสื่อมของรางกายแตเพียงอยางเดียว แตมปี จจัยอื่นมาเกี่ยวของ
ดวย จึงมีกําลังใจปฏิบัตธิ รรมและแผเมตตาอุทิศสวนกุศลใหแกเจากรรมนายเวรเปนประจํา
ขาพเจาไดเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมพิ ลอยูหลายเดือน จนอาการทุเลามาก จึงได
เดินทางมาวัดอัมพวันโดยความอนุเคราะหของทานอาจารย ดร.กิ่งแกว อัตถากร เพื่อถวาย
ปจจัยเขามูลนิธิของวัดตามที่ไดอธิษฐานไว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๑
อยูตอมาอีกสัปดาหเศษ เหตุการณที่ไมคาดคิดไดเกิดขึ้นแกขาพเจา ในขณะที่
เดินทางจากบานพักซึ่งอยูบริเวณเดียวกันกับทีท่ ํางาน ไปดูความเรียบรอยที่โรงเรียนสาธิตฯ
กอน แลวไปลงชื่อทํางานทีหลัง รถจักรยานของขาพเจาไดชนกับรถมอเตอรไซค ทําให
ขาพเจาตกจากรถ กนดานขวากระแทกกับพื้นถนน มีความรูสึกวาถนนแข็งมาก ทาน
อาจารยสงา อุปถัมภ เขามาจะฉุดใหขาพเจาลุกขึ้น แตขาพเจาลุกไมไดจึงไดนั่งอยูเฉย ๆ
พอดีมีรถเกงแลนมาจอดและมีคนมาอุมขาพเจาเขาไปนอนในรถ
เพื่อนําสงโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา
หลวงพอผูใหชีวิตใหมแกลกู
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ขาพเจานอนหลับตากําหนดกรรมฐานตลอดเวลา ไมพูดกับใครเลย แตก็รับรูทุกอยาง
ทางหองฉุกเฉินไดรักษาตามขั้นตอนจนกระทั่งสงขาพเจาขึ้นหองพักผูปวยตอไป ตอจากนั้น
ขาพเจากลายเปนคนที่ชวยตัวเองไมได เพราะกระดูกสันหลังยุบ ลุกนั่งไมได ตองอยูใน
อิริยาบถนอนหงายแตเพียงอยางเดียว ขยับเขยื้อนอวัยวะสวนอื่นแทบไมได เพราะจะ
กระเทือนถึงกระดูกสันหลังทั้ง ๆ ที่เปนปกติดีทุกอยาง รูสึกสงสารตัวเองเปนที่สุด ตองกลับ
กลายมาเปนเด็กอีกครั้ง
ผศ.กรีสุดา เฑียรทอง ไดปอนอาหารมื้อแรกให อาจารยมาลา วิรุณานนท เปนผูท ี่
เฝาอยางใกลชิด และติดตอประสานงานทุกอยางทั้งทางบานของขาพเจาและโรงพยาบาล ทํา
ใหขาพเจาไดรับความสะดวกไปทุกดาน
ทานอาจารย ดร.กิ่งแกว อัตถากร ไดกรุณาขับรถมาวัดอัมพวัน เพื่อจะถวาย
รายงานหลวงพอเกี่ยวกับเคราะหกรมที่ขาพเจาไดรับ ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้นทานอาจารยไดลาออก
จากราชการไปแลว เมื่อมาถึงวัดอัมพวัน ปรากฏวาหลวงพอนั่งคอยอยูพอดี และบอกวา
“กําลังคอยอยู ดร.ไมมาสักที วันนี้มงี าน ๓ งาน ตองบอกงดไป เพราะทราบลวงหนา
แลววาอาจารยสมพรจะตองประสบเคราะหกรรมในวันนี้ เนื่องจากกรรมตามมาทันพอดี แตก็
ชวยใหไมตองไปโดนรถชนขางนอกที่มีรถพลุกพลาน
และมีผูชวยนําสงโรงพยาบาลได
ทันทวงที”
ในตอนเย็นวันนั้น หลวงพอไดไปเยี่ยมขาพเจาที่โรงพยาบาลพรอมกับ ดร.กิ่งแกว อัต
ถากร และแมชีสะอาด ทองคําเจริญ ขาพเจาตื้นตันใจเปนที่สุด จนสุดที่จะกลั้นน้ําตาไวได
หลวงพอบอกวา “รองไหทําไม เรื่องขี้ผง”
ทานพูดแลวก็หยิบขวดน้ํามันมนตจากยาม สงใหแมชีสะอาด เปนคนทาที่กระดูกสัน
หลังของขาพเจา ทานตองบอกตําแหนงใหทา เพราะแมชสี ะอาดทาไมถูก เนื่องจากขาพเจา
ไมมีรอยฟกช้ําดําเขียว ไมมีบาดแผลแตประการใด
ทานใหน้ํามันมนตขวดนัน้ ไวสําหรับทา และรับประทานวันละ ๑ ชอนชากอนนอน ให
หยอดลงคอไปเลยไมใหถูกลิ้น ทานเมตตาสอนวิธีรับประทานน้ํามันมนตอยางละเอียด เพราะ
ทานทราบดีวา ขาพเจาไมไดศรัทธาเรื่องน้ํามันมนตเลย ที่ขาพเจาเคยนํามาจากวัดเนื่องจาก
คุณแมของขาพเจาขอรองใหนําไปใหเทานั้น
ขาพเจานอนเปนเด็กอยูที่โรงพยาบาล ๒ สัปดาห ทางโรงพยาบาลใหกลับบานได
เพราะไมตอ งรักษาอะไร เพียงแตรอใหกระดูกงอกมาตอกันเองเทานั้น ขาพเจานึกถึงผูปวยที่
ตองนอนทาเดียวนาน ๆ ผลขางเคียงตามมาคือเปนแผล ยากแกการรักษา และจะออกจาก
หลวงพอผูใหชีวิตใหมแกลกู
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โรงพยาบาลตองนอนเปล ขอรถโรงพยาบาลไปสง ติดตอขอพยาบาลคุมรถ จะตองเสีย
คาใชจายอีกเทาไรก็ยังไมทราบ นึกแลวก็ลําบากใจเหลือเกิน
พอดี คุณหมอ นพ.ประสงค โอนพรัตนพิบูลย มาเยี่ยมไขในตอนเชา ไดนําเสื้อ
เกราะมาใหขาพเจาลองใส และบอกวามีอยูเพียงตัวเดียว เปนตัวเล็กไมมีใครใสได ปรากฏวา
ขาพเจาใสไดพอดี คุณหมดใหลุกเดินไดเลย สิ่งที่ปริวิตกทัง้ หลายหายไปหมดสิ้น
วันนั้นในตอนสายทานอาจารย ดาวเรือง เรืองมณี ไปเยี่ยม เลยไดโอกาสรับขาพเจา
ออกจากโรงพยาบาล ขาพเจาเดินไปขึ้นรถเหมือนคนปกติ ไมยุงยากลําบากอยางที่คิดไวแต
ประการใด ตั้งแตนั้นมาขาพเจายังไมไดเขาโรงพยาบาลอีกเลย
สิ่งที่เหลือเชื่อที่เกิดกับขาพเจานี้ คงไมใชเกิดจากเหตุบังเอิญ หรือบุญของขาพเจา
อยางแนนอน แตเปนเพราะบุญบารมีของหลวงพอที่แผเมตตาใหขาพเจา ไมตอ งลําบาก
มากกวาที่เปนอยูทั้งทางรางกายและทรัพยสิน
เมื่อออกจากโรงพยาบาลแลว ขาพเจาไดปฏิบัตหิ นาที่ที่คางอยูเสร็จทันปดภาคเรียน
พอดีทั้ง ๆ ที่ปวย แตขาพเจาใสเสื้อเกราะแลวเหมือนคนไมปวย เพียงแตวาหยิบของหนัก
ไมไดเทานั้น การเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถชาเหมือนเด็กหัดเดิน ถาเปนคนที่เคยเอาแตใจ
ตนเองจะทนสภาพนี้ไมได
แตขาพเจากลับมองเห็นเปนกรรมฐานไปหมด สภาวะเหมือนกันทุกประการ ขวายาง
หนอ ซายยางหนอ หยิบหนอ เคีย้ วหนอ กลืนหนอ ดื่มหนอ นึกถึงคุณของการที่ไดเคย
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน นึกถึงพระคุณของหลวงพอที่ไดเมตตาสั่งสอนใหจิตเกาะอยูกับพระ
กรรมฐาน จึงทําใหขาพเจาทนไดและยอมรับสภาพที่เปนอยู มิฉะนัน้ แลวขาพเจาตองเปน
อัมพาตอยางแนนอน เพราะกระดูกสันหลังเคลื่อนเนื่องจากอิริยาบถไมเสมอกัน
หลังจากปวยได ๑ เดือน ดร.กิ่งแกว อัตถากร ไดพาขาพเจามาที่วัดอัมพวันเพื่อ
กราบนมัสการหลวงพอ ทานมองมาที่ขาพเจาดวยสายตาที่บงบอกถึงความสงสารเปนที่สุด
จนทําใหขาพเจาคิดในใจวา “ตัวเรานาสงสารถึงเพียงนี้เชียวหรือ เราก็ไมไดเปนอะไรมาก
เพียงแคหลังหัก แตไมปวดสักนิดเดียว มีแตเจ็บนิดหนอยเทานั้น”
ทานไดชวนขาพเจามาพักที่วัดหลังจากปดภาคเรียนแลว ขาพเจายังไมรับปากทาน
เพราะตั้งใจจะไปอยูบานคุณพอคุณแมกอน มาอยูวัดขณะทีช่ วยตัวองไมไดก็ลําบาก
กอนที่ทานจะขึ้นกุฏิชั้นบน ทานไดพูดอีกวา ขาพเจาจะตองรับกรรมหนักอีก ดร.กิ่ง
แกว ยังเมตตาเบี่ยงเบนคําถามวา “เปนคนในครอบครัวของอาจารยสมพร ใชไหมคะหลวง
พอ”
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ทานบอกวา “ไมใชคนในครอบครัว แตเปนตัวอาจารยสมพรเอง” ทุกคนฟงแลวก็
สงสารขาพเจาไปตาม ๆ กัน
ในวันนั้นระหวางที่คอยหลวงพอลงมาโปรด ไดมีโอกาสสนทนากับ ผูใหญชวย
พลอยโพธิ์ อยูที่จังหวัดลพบุรี ทานมานมัสการหลวงพอพอดี ชวงหนึง่ ของการสนทนาทาน
บอกวา
“อาจารยโชคดีมาก ที่หลวงพอรับรักษาให ผมเคยพาลูกบานคนหนึ่งตกจากหลังคาลง
มากระแทกพื้น กระดูกสันหลังโคงงอ ดิ้นรองโอย ๆ เพราะปวดมาก พอหามเขามาภายในกุฏิ
หลวงพอ อาการปวดหายเปนปลิดทิ้งไปเลย หลวงพอทานเกงเรื่องนี้มาก”
ขาพเจาฟงแลวจึงนึกไดวา ตัวเองหลังหักแตไมเคยเจ็บปวดเลย เปนเพราะบารมีของ
หลวงพอที่ชว ยขาพเจาแน ๆ ถาผูใหญชวย พลอยโพธิ์ไมพูดแลว ขาพเจาคงโงคิดไปอีกนาน
วา หลังหักไมมีอาการเจ็บปวดแตประการใด แตหลวงพอไมเคยพูดถึงเรื่องเหลือเชื่อเชนนี้
เลย และทานคงจะพิจารณาแลวา ถาขาพเจาตองมาทุกขทรมานเพราะปวดที่กระดูกอีก คง
จะทนไมได และขาดใจตายอยางแนนอน

กรรมซ้ําเติม
ในกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ขาพเจาไดมาพักที่บา นคุณพอคุณแม ทุกคน
ชวยเหลือขาพเจาเปนอยางดี เพราะขาพเจายังชวยตัวเองไมคอยได จึงไดเห็นวาความ
รับผิดชอบของเราสูงมาก ทําอะไรดวยตัวเองทุกอยาง เมื่อปวยแลวตองอาศัยคนทําแทน ไม
นอยกวา ๕ คน นึกถึงคุณคาของชีวติ ที่มีอยูแลวภูมิใจมาก
มีอยูวนั หนึ่ง ขาพเจารูสึกวาแขนขางซายชา ไมมีความรูสกึ ทั้งแขน จึงขอรองใหคุณ
แมชวยบีบแขนให ก็ยังไมมีความรูสกึ คุณแมไดทาน้ํามันมนตของหลวงพอที่ใหไว และนวด
แขนใหขาพเจา ปรากฏวาเลือดไดวิ่งไปเลี้ยงลําแขน และเลยไปถึงปลายนิ้ว จนรูสกึ แปลบ ๆ
ไปทั้งมือ สักพักหนึ่งความรูสึกที่แขนก็เปนปกติ
อาการที่เกิดขึ้นนี้เปนอาการของอัมพาต ถาแกไขไมทัน ขาพเจาตองเปนอัมพาตที่
แขนขางซาย ขณะนี้ขา พเจามีความรูสึกวา ขาพเจาขาดน้ํามันมนตของหลวงพอไมไดเสีย
แลว นอกจากจะรับประทานทุกวัน ยังชวยยามคับขันเปนกรณีพิเศษอีกดวย
ตอจากนั้นมาขาพเจาก็คอยจวดจับเสนที่ตึง เปนการรักษาดวยตนเอง ไมตองรบกวน
คนรอบขางมากนัก วันหนึ่งก็พบวา บริเวณใตแขนเยื้องไปทางหนาอกขางซาย มีเนื้อ
ผิดปรกติเปนแผนแข็งติดกับกระดูก และมีกอนแข็งเคลื่อนที่ได แตไมมีอาการเจ็บปวดแต
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ประการใด พี่สายของขาพเจาไดพาไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน
๒๕๓๑ เมื่อคุณหมอตรวจแลวก็นัดขาพเจาไปผาตัด ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๑

นิมิตเตือนความตาย
เมื่อกลับจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแลว ขาพเจามีความกังวลเพิ่มมากขึ้น แตยังไม
อยากไปวัด ขาพเจาตั้งใจไววาจะอยูบ านจนถึงสงกรานต วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๑ จึงจะมา
อยูที่วัด ระหวางอยูที่บานมีนิมิตเกิดขึ้นแกขาพเจามากมาย เปนนิมติ เกี่ยวกับการเผชิญภัย
ในอีกมิติหนึง่ จะขอยกตัวอยางบางเรื่องพอเปนอุทาหรณ ดังนี้
คืนวันหนึ่งขาพเจารูสึกไปวา ตัวขาพเจาเองนั่งประนมมืออยูบนรถในขบวนแห มีผูคน
มากมายทั้งในขบวนแห และสองขางทาง ขาพเจาไดยินเขาประกาศชื่อ ซึ่งไมใชชื่อขาพเจา
แตคลายกัน มีความรูสกึ วาไมใชเรา จึงกระโดดออกมาจากขบวนแห มีเทพธิดาองคหนึ่งเขา
มาบอกขาพเจาใหรีบหนี มีคนมาตามจับตัว พอพูดขาดคํา ขาพเจายังไมทันหนี ก็ถูกจับตัว
เสียกอนพรอมกับเทพธิดาองคนั้น
ตอจากนั้นขาพเจารูสึกตัววาไดนั่งอยูกลางเรือลําเล็ก ๆ มีคนพายหัวและทาย เรือ
แลนอยูกลางสระบัวหลวง ซึ่งออกดอกบานสะพรัง่ ทําใหขาพเจาระลึกไดวา เคยบูชาพระดวย
ดอกบัวและเคยปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐาน จึงละวางอารมณจากภายนอกมากําหนดรู พอง
หนอ ยุบหนอ ที่หนาทอง
กําหนดเพียงไมกี่ครั้ง ปรากฏวามีแสงสวางสีขาวนวลออกมาจากหนาอกของขาพเจา
คนที่พายเรือทั้งสองเห็นแสงสวางก็ตกใจ ทิ้งพาย และบอกวา ขาพเจาปฏิบัติธรรมไดสูงกวา
พวกเขาอีก และแสงสวางที่ขาวนวลเหมือนกับของหลวงปูเทสก เลยตอจากนั้นขาพเจา
กลับมามีความรูสึกที่ทองพองยุบ ที่นอนกําหนดจนหลับไป ขาพเจากลับมาสูรางไดดวย
อํานาจบุญกุศลจากการบูชาพระ ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และบุญบารมีของครูอาจารยโดย
แท
ในตอนกลางวันวันหนึ่งขณะที่นอนพักอยูนั้น
ขาพเจาไดเห็นซองจดหมายลอยมา
เปนลายมือของหลวงพอ จาหนาซองถึงตัวทานเองวา
พระครูภาวนาวิสุทธิ์
วัดอัมพวัน
สิงหบุรี
แลเห็นจดหมายเขียนดวยหมึกสีดํา มีใจความวา
นมัสการทานพระครูภาวนาวิสุทธิ์
หลวงพอผูใหชีวิตใหมแกลกู
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ไดจัดเตรียมยาไวให อาจารยสมพร แมลงภู เรียบรอยแลว นิมนตทานไปรับได
ขาพเจาก็แปลกใจวาทําไมเห็นไปอยางนั้น ทําใหใจไมดีอยากมาวัดโดยเร็ว จึงเปลี่ยน
จากวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๑ มาเปนวันที่ ๙ เมษายาน ๒๕๓๑ คุณแมเปดประตูออกไปทํา
ธุระนอกบาน เสร็จธุระแลวเปดประตูเขาบาน พอจะปดประตู ก็มีแรงดึงประตูออกไป คุณแม
ก็ดงึ ประตูเขามา แตแรงดึงขางนอกมากกวาคุณแมจึงปลอยประตู
เมื่อประตูเปดกวางออกไป คุณแมเห็น ยมทูต เดินเขามาในบาน เขาไปมองในมุงที่
กางอยูนอกหอง และเขาหองตาง ๆ จนถึงหองนอนของขาพเจา ออกจากหองแลวเดินออกไป
ทางหนาตางซึ่งเปดอยู
ขาพเจาไดฟงแลวก็ยกมือขึ้นสาธุ นึกถึงพระคุณของหลวงพอที่แผเมตตาใหขาพเจา
เปลี่ยนใจไปวัดกอนวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๑ มิฉะนัน้ แลวขาพเจาคงไมมีโอกาสไดอยูใน
โลกมนุษยนี้อีกตอไป

สรางบุญกุศลเพิ่ม
เมื่อมาอยูวัดขาพเจาไดมีโอกาสสรางบุญกุศลทั้ง ๆ ที่ยังปวยอยู เปลี่ยนพฤติกรรม
จากนอนพัก มาเปนนั่งเขียนหนังสือ นอนฟงเทศ เพื่อคัดเลือกเทปมาถอดคําบรรยายนําลง
หนังสือกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบตั ิ เลม ๒ ตอนหัวค่ําและกลางคืนจะปฏิบัติกรรมฐาน
หลวงพอไดใหขาพเจารับประทานน้าํ มนต และฟาทะลายโจร เชา ๕ เม็ด เย็น ๕ เม็ด
หมุนแขนวันละ ๑๐๐ ครั้ง หลังตื่นนอนตอนเชา กวาขาพเจาจะหมุนครบตองใชเวลาถึง ๒
ชั่วโมง หลวงพอเมตตาแสดงการหมุนใหดู โดยชูแขนทั้งสองขางเหนือศีรษะ กํามือแลวคอย
ๆ หมุนไปขางหลังจนครบวงจร ถือวาหมุนได ๑ ครั้ง ทานบอกวาวิธีนที้ านใชมาไดผลตอน
ทานคอหัก และขาหัก ใครจะนําไปใชก็ได
กิจวัตรประจําวันของขาพเจาคือ ตอนกลางวันทํางาน หัวค่ําเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นัง่
๑ ชั่วโมง ตืน่ นอนตี ๒ หมุนแขน ๑๐๐ ครั้งเสร็จตี ๔ เดินจงกรม ๑ ชัว่ โมง นั่ง ๑ ชั่วโมง ถึง
๖ โมงเชา พักหลังสักเล็กนอยแลวจึงออกไปรับประทานอาหารรวมกับ แมใหญ (แมสุม ทอง
ยิ่ง) และคุณนาฉ่ําชื่น แสงฉาย ทานทั้งสองดูแลขาพเจาเปนอยางดี และเมตตาตอบคําถาม
ของขาพเจาทุกวัน เนือ่ งจากขาพเจาไดพบสภาวะตาง ๆ รวมทั้งนิมติ มากมาย ทานทั้งสอง
เปนผูผานมากอน จึงไขขอของใจของขาพเจาไดเปนอยางดียิ่ง ใครขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ โอกาสนี้

หลวงพอผูใหชีวิตใหมแกลกู

๑๑

บันทึกหลักฐาน
ในระหวางที่ขาพเจาอยูวดั ในวันพระขาพเจาจะหยุดงานทั้งหมด ใหเวลากับการ
ปฏิบัติอยางเดียว ทั้งกลางวันและกลางคืน ตามตารางการปฏิบัติธรรมของวัดรวมกับผูที่มา
ปฏิบัติซึ่งมีไมมากนัก
ระหวางที่ปฏิบัติอยูนั้นมีความรูสึกวา มีผูมาถายรูปทุกอิริยาบถของขาพเจา ทั้งขณะที่
เดิน ยืน นั่ง เมื่อเริ่มตนเปลี่ยนอิริยาบถก็จะถูกบันทึกภาพไวทุกครั้ง
เมื่อหมดเวลาปฏิบัติแลว ไดถามผูที่อยูบริเวณนัน้ วามีใครมาถายรูปหรือเปลา กไดรับ
คําตอบวาไมมีใครมาถายเลยและคนที่ปฏิบัติอยูด วยกันก็บอกวาไมเห็นใครมาถาย
ขาพเจาจึงรับรูวา ที่รูสกึ เหมือนมีผบู ันทึกภาพการปฏิบัติธรรมของขาพเจาไวนี้ เปน
อีกมิติหนึ่งทีบ่ ันทึกความดีของขาพเจาที่ไดกระทําแลว และไดถายรูปไวเปนหลักฐานเพื่อใช
อางอิง ขาพเจาสมควารจะไดรับการพิจารณาใหอยูในโลกมนุษยไดตอไปหรือไม

หลวงพอรักษาโรค
หลวงพอนอกจากจะมีเมตตาใหรับประทานน้ํามันมนต และยาฟาทะลายโจรรักษาโรค
แลว ขาพเจายังทราบดวยตนเองอีกวา ขณะที่ขาพเจาเจริญวิปสสนากรรมฐานในตอน
กลางคืนหรือตอนเชามืด ทานจะสงพลังจิตรักษาโรคดวย โดยสัมผัสพลังอุนไดบริเวณที่ปวย
ในขณะที่เจริญวิปสสนากรรมฐาน จิตจะไมฟุงซาน มีอะไรเกิดขึ้นก็กําหนด จิตเปนกุศล
ตลอดเวลา การปฏิบัติจงึ สามารถทราบได
ขาพเจาอยูวดั นานถึง ๗ สัปดาห หลวงพอบอกใหถอดเสื้อเกราะออกได ขาพเจายัง
ไมกลาถอดนึกในใจวาอยากไปเอ็กซเรยดูกอน ทานบอกวา กระดูกงอกออกมาติดกันแลว ไม
ตองไปเอกซเรยที่โรงพยาบาลหรอก หลวงพอเอกซเรยใหแลว และเนื้อทีเ่ ปนกอนแข็งก็สลาย
เปนเนื้อปกติหมดแลว แตยังมีการอักเสบอยูบ าง ทานบอกวา ฤาทะลายโจรนี้ดี สามารถ
รักษาการอักเสบในน้ําเหลืองได ขาพเจารับประทานน้ํามันมนตของหลวงพอและฟาทะลาย
โจร นานถึง ๕ ปเต็ม แตคอย ๆ ลดปริมาณของฟาทะลายโจรลงไปเรื่อย ๆ ทานจึงบอกให
หยุดรับประทานได
ขาพเจาไมไดไปผาตัดตามที่หมอนัด
พี่สาวของขาพเจาจะมารับตัวไปกอนถึงวัน
ผาตัด แตขาพเจาหาหลวงพอไมพบ ผูใหญในวัดบอกวาถาหลวงพอไมอนุญาตอยางเพิ่งออก
จากวัดไปนะ ขาพเจาจึงตัดสินใจไมไปผาตัด

หลวงพอผูใหชีวิตใหมแกลกู
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ตอมาภายหลัง ทานบอกขาพเจาวา ถาไปผาตัดปานนี้ก็คงเปนขี้เถาไปแลว เพราะ
การอักเสบที่หนาอกเปนอาการปวยขั้นสุดทายมีโอกาสหายนอยมาก เพียงหนึ่งเปอรเซ็นต
เทานั้น แตทขี่ าพเจารอดมาไดเพราะมีจิตเปนกุศล

ระลึกกรรม
เมื่อพักรักษาตัวอยูที่วัด หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแลวจะมีเวลาพักผอนสัก
ระยะหนึ่ง มีอยูวันหนึ่งขณะที่ขาพเจานอนหลับตา กําหนดพองหนอ ยุบหนอ ไปดวย เห็น
นิมิตเปนบริเวณทองทุงมีบึงใหญ มีชายคนหนึ่งนุงกางเกงขากวย ใสเสื้อมอฮอม มีผาขาวมา
คาดอยูบนศีรษะกําลังกมสุมปลา
ขาพเจาตั้งสติกําหนดเห็นหนอ ๆๆ ก็เห็นเขาหันหนามาขางหลังมามองขาพเจาพอดี
ดวยแววตาที่อาฆาต ชายผูนี้ถูกสับหลังดวยขวาน และมีมีดปกอยูที่บริเวณโคนขาดานขวา
ตอกับสะโพก ซึ่งเปนบริเวณเดียวกันกับที่ขาพเจากระดูกสันหลังยุบและปวดที่โคนขาพอดี
ขาพเจารูแกใจวา ทานผูนี้องที่เปนเจากรรมนายเวร อันเปนเหตุใหขาพเจาตองรับ
ทุกขทรมานอยูบัดนี้ แตกรรมที่ขาพเจาไดรับยังนอยกวาที่เขาไดรับ จากนั้นขาพเจาจะแผ
เมตตาเจาะจงใหเขาเสมอ และจะเห็นหนาเขาทุกครั้งขณะที่แผเมตตาให
ตอนบายขาพเจาเดินทางไปทําธุระทางกุฏิของหลวงพอ ทานรับแขกอยูชั้นลางพอดี
เลยเขาไปกราบทาน ทานมองหนาขาพเจาแลวพูดวา
“อาจารยสมพร อยากรูไหมวาทํากรรมอะไรไวถงึ ไดเปนอยางนี้”
ขาพเจาตอบทานไปวา “ทราบแลวเจาคะ” ทานยิ้มและไมพดู วากระไร

กรรมที่อโหสิ
มนุษยเราที่เกิดมานี้ เวียนวายตายเกิดกันมาไมรูกี่ภพกี่ชาติ ทํากรรมอะไรไวบาง ที่
ระลึกไดก็มี เจตนาก็ตาม ไมเจตนาก็ตาม ตองชดใชกรรมทั้งนั้น จะรับใชหนักเบาประการใด
ขึ้นอยูกับบุญกุศลที่ไดเจริญภาวนาไวเปนนิจ และอธิษฐานจิตเปนประจํา กรรมบางอยางอาจ
มอโหสิกันไปเลยก็ได
ในเดือนตุลาคม ๒๕๓๑ ขาพเจามีโอกาสเขามาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันอีกครั้งหนึง่
ขาพเจาตั้งใจปฏิบัตมิ าก กําหนดเวลาไว ๗ วัน อาการปวด ทุกขเวทนาตาง ๆ ตามที่เคย
ปวดและที่กระดูกสันหลังเบามาก
ในวันสุดทายของการปฏิบัติ
จิตใจไมไดรับการ
กระทบกระเทือนจากเวทนาเลย
หลวงพอผูใหชีวิตใหมแกลกู
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พอหมดเวลาปฏิบัติในตอนเย็น แมใหญไดเรียกขาพเจาไปพบแลวบอกวา อยาเพิง่
กลับบานใหอยูตออีก ๓ วัน เจากรรมนายเวรชือ่ นายคง ทีข่ าพเจาไดเคยทํากรรมกับเขาไว
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เขามาบอกวาใหขาพเจาแผเมตตาใหเขาคนเดียวตลอด ๓ วัน เขา
จะอโหสิกรรมให เขาจะไปเกิดใหมแลว
ขาพเจารับฟงดวยความเคารพ ระลึกไมไดเลยวาทํากรรมอะไรมานานกวา ๖๐๐ ป
แตรีบทําธุระ ฝากฝงภารกิจที่จะตองกระทําใหเพื่อนชวยดําเนินการแทนจนเปนทีเ่ รียบรอย
ขอขอบคุณ ผศ.กรีสุดา เฑียรทอง และ อ.พรทิพย ชูศักดิ์ ที่ใหความอนุเคราะหในครั้งนี้
ขาพเจาไดอยูตออีก ๓ วัน โดยไมมคี วามกังวล หวงใยสิ่งใดเลย ทั้ง ๆ ที่ไมทราบวา
ทําบาปทํากรรมอะไรไวกับนายคง แตก็ต้งั ใจปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และอุทิศสวนกุศลให
นายคงคนเดียว
ความมหัศจรรยไดบังเกิดขึ้นแกขาพเจา ตลอดการปฏิบัติ ๓ วันหลัง เปนการปฏิบัติ
ธรรมตอเนื่องกัน ทําใหจิตไดรับการฝกฝนเปนอยางดี มีศรัทธาเต็มเปยม มีความเพียรไมยอ
ทอ มีสติและสามาธิกํากับจิตตลอดเวลา ทําใหเกิดพลังสงผลใหขาพเจาไมมีนิวรณอนั ใด จิต
ตื่นอยูตลอด สามารถกําหนดทางอายตนะตาง ๆ ไดทัน
การหลับนอนไมจําเปนสําหรับขาพเจา ตลอดเวลา ๓ วัน ขาพเจาใชอริ ิยาบถ ๓ คืน
ยืน เดิน นั่ง โดยไมตองฝนใจเลย เปนไปเองตามธรรมชาติ
ขาพเจาสังเกตวา การเปลี่ยนอิริยาบถ เปนเพียงบันไดใหจิตเกาะเทานั้น ไมวาจะ
ทํางานสิ่งใด มีสติรูเทาทันตลอดเวลา จิตไมออกไปนอกตัวเลย
ขาพเจาปฏิบัติรวมกลุมตามระเบียบของวัด ในชวงพักขาพเจาจะปฏิบตั ติ อเนื่องโดย
ไมหยุดพักในกุฏิกรรมฐาน เวลาทํากิจธุระสวนตัวก็กําหนดไดทันตลอด
จิตของขาพเจามีความผองใสมาก นึกถึงคําแปลของคําวา “พุทธ” ที่แปลวา “ผูรู ผูตื่น
ผูเบิกบาน” ขาพเจาไดสัมผัสกับสภาวะของ “ผูต่นื ” มาแลว มีความสุขจริง ๆ และเขาใจหลวง
พอไดทันทีวา ทําไมทานถึงไมนอน ทานทํางานไดตลอดเวลา เพราะจิตของทานเขาถึง
สภาวะ “ผูตื่น” แลวนั่นเอง
ในวันแรกของการอุทิศสวนกุศลใหนายคง ขาพเจาเห็นอาณาบริเวณคูคลองสมัยกรุง
ศรีอยุธยา มีผูคนมากมาย เห็นภาพตัดขวางของหลุมสี่เหลี่ยมใหญ แลวมีคนถูกผลักลงหลุม
ลอยเควงควาง ไมสามารถชวยตนเองได ขาพเจาเขาใจทันทีวาไดทําบาปกรรมอะไรไวกบ
นายคง
ในวันที่สองขาพเจาเห็นพระภิกษุ ๓ องค แตละองคอยูในรูปวงกลม ลอยอยูเหนือปาก
หลุม เรียกตามลําดับคือ หลวงพอจรัญ พระครูภาวนานุกูล (ชูชัย อริโย ผูชวยเจาอาวาสฝาย
หลวงพอผูใหชีวิตใหมแกลกู
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วิปสสนาธุระ วัดอัมพวัน สิงหบุรี) และหลวงปูแหวน แลเห็นคนที่ถูกผลักลงหลุม ลอยขึ้นมา
จากกนหลุมซึ่งลึกมาก ลอยขึ้นมาเหมือนถูกดูดขึ้น จนพนปากหลุม
วันสุดทายเปนวันพระ ขาพเจาตั้งใจปฏิบัตอิ ุทศิ สวนกุศลใหนายคงเต็มที่ ขออธิษฐาน
จิตใหเขาไปเกิดที่ดี มีเสื้อผาใสสวย ๆ หรือเปนเทวดาไปเลย ขาพเจานึกถึงบุญที่เคยไดถวาย
ผาไตรกับหลวงปูเทสก แลวอุทิศผลบุญให
เมื่อขาพเจาปฏิบัติตอ เนือ่ งกันมาจนถึงตี ๓ จึงตั้งใจแผเมตตาใหเขา พอเริ่ม สัพเพ
สัตตา... ก็ปรากฏภาพเปนอีกมิติหนึ่ง ซึ่งกวางไกลสุดสายตา ปรากฏรางของยมทูตนุงผา
เตี่ยวสีแดง โพกศีรษะสีแดง มือถือหอก มาอนุโมทนาบุญและขอลาขาพเจา และทุกอณูใน
อวกาศมีมอื แบรับสวนกุศลนับไปถวน เปนสีทองสุดสายตา ทําใหขาพเจานึกถึงขอความ
ในพระไตรปฎกที่เคยอานวา เทวดาแสนโกฏิจักรวาลมาฟงธรรมพระพุทธเจา เคยคิด
วาทานจะมาเบียดกันอยูไดอยางไร แตบัดนี้หายสงสัยแลว และนายคงไปเกิดที่ก็ไมสงสัย
ในโรงอุโบสถหลังจากทําวัตรเย็นเสร็จแลว หลวงพอจะเทศนใหญาติโยมฟง วันนี้
(๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๑) หลวงพอเทศนเรื่องลําดับญาณ ขาพเจาไดฟงแลวมีความซาบซึ้งมาก
รูสึกตรงกับสภาวะที่เกิดขึ้นเปนอยางมาก มีความเขาใจเปนอยางดี
เมื่อออกจากโรงอุโบสถแลว ขาพเจาไปชวยงานที่กุฏิของหลวงพอ ทานยังเมตตาถาม
อีกวา
“อาจารยสมพร ฟงเทศนแลวชื่นใจไหม”
ขาพเจาจึงกมกราบทานดวยความสํานึกในพระคุณอยางสูงสุด

ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม
ในระยะหลังขาพเจามีภารกิจการงานมาก อาศัยการกําหนดจิตใหมีสติอยูกับงานที่ทํา
และอาศัยการบูชาพระสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา และแผเมตตา อุทิศ
สวนกุศล เปนประจํา พอมีโอกาสวางจะมาปฏิบตั ธิ รรมและชวยเหลืองานที่วัดทันที เปนการ
สรางกุศลใหกับตนเอง และเปนการตอบแทนพระคุณของหลวงพอ
บางครั้งขาพเจามักเขาขางตนเองวา งานยังคางอยูมาก ควรทํางานใหเสร็จกอนแลว
คอยไปปฏิบตั ิธรรมทีหลัง แตก็มอี ันทําใหขาพเจาอยูไมไดตองรีบมาวัดปฏิบัติธรรมกอนเสมอ
ตนเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ขาพเจาปวยมาก รูสึกตัววาหมดพลังไปเลย อาศัยการ
กําหนดจิตทําใหหลอเลี้ยงชีวิตอยูตอมาได ขาพเจายังมีภารกิจติดพันอยู ยังมาวัดไมได นึก
ไววางานเบาบางลงแลวจะมาปฏิบตั ธิ รรมที่วัด แตทําไมไดตามที่คิด เพราะมีนมิ ิตเตือนให
ขาพเจาเรงปฏิบัติธรรมทันที
หลวงพอผูใหชีวิตใหมแกลกู
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ในคืนวันพระกลางเดือนมีนาคม ๒๕๓๙ ขณะที่ขาพเจานอนหลับอยูนั้น จิตไดสัมผัส
กับอีกมิติหนึ่ง มองเห็นทอเหล็กอยูไกลมาก และจะพุงมาทางขาพเจา มีความรูสึกวาจะมากั้น
ขาพเจาไว จึงคิดวาถากาวหนีเพียงกาวเดียวก็จะพน แตยังไมทันจะกาวขา ทอเหล็กก็มากั้น
เสียกอน ยังสัมผัสไอรอนของทอเหล็กได และเห็นทอเหล็กแตกแขนงออกเหมือนกามปู
เคลื่อนไหวได ตรงปลายเปนขวานอันใหญมาก และเห็นโดยไมตองมองวา ขางหลังมีคนยืน
คุมอยูหนึ่งคน
ขาพเจาไมตกใจและไมรูสึกกลัว แตรับรูวาเราหนีไมไดแลว จึงยกมือขึน้ ประนม ยืน
สวดมนต อิติปโส ภควา... สวดไดไมเทาไร ทอเหล็กก็หดตัวกลับไป ขาพเจารูสึกตัวตื่นขึ้น
จึงนั่งเจริญกรรมฐาน แผเมตตาและอุทิศสวนกุศล และตั้งใจวาจะรีบมาปฏิบัติธรรมทันทีที่มา
ได จากนั้นก็เอนหลังพักผอน กอนที่จิตจะขึ้นวิถีในตอนเชา ยังมองเห็นทอเหล็กอยูไกลลิบ ๆ
กําลังหดตัวกลับไป
ขาพเจาไดปรารภเรื่องนีก้ ับทาน พ.อ.(พิเศษ) ทองคํา ศรีโยธิน ทานบอกวา เปน
นิมิตเตือนใหเรงปฏิบัติธรรมใหสูงขึ้นกวานี้ มิฉะนั้นจะตองไดรับโทษตามกฎแหงกรรมที่ทําไว
ที่ยังมีชีวิตอยูในโลกมนุษยไดนี้ เพราะไดปฏิบัตธิ รรม แสดงใหเห็นไดชัดวา “ธรรมยอมรักษา
ผูประพฤติธรรม”
เมื่อมีโอกาสถวายรายงานหลวงพอ ทานรับฟงดวยความตั้งใจ และบอกวา “ไมเปนไร
ยังไมตายหรอก”
ขาพเจากมกราบงาม ๆ ๓ ครั้ง ดวยความสํานึกในพระคุณเปนอยางยิ่ง

บทสงทาย
ขาพเจามีโอกาสเขาปฏิบัติธรรมตามที่ตั้งใจไวในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
การปฏิบัติครั้งนี้ สติดีมาก จิตมีสมาธิ ปราศจากนิมิตใด ๆ ตลอดเวลา ๗ วันที่เจริญพระ
กรรมฐาน ในเดือนเมษายนขาพเจาไดมีโอกาสมาวัดอีก ปรากฏวายังรักษาจิตไดเหมือนเดิม
เมื่อธรรมะผุดขึ้นมาสอนจิตจะสงบยิ่งขึ้น จิตไดเขาไปพบความจริงของชีวิตแลว ไมมีอะไร
แนนอน นอกจากธรรมประจําจิต ทําใหจิตรูแจงเห็นจริงดังที่กลาวแลว
ขอฝากทานผูที่คิดจะปฏิบัติเองโดยอานจากหนังสือวา ขอใหทานสละเวลามาขอรับ
พระกรรมฐานจากครูอาจารยกอน เพื่อขอบารมีของครูอาจารยคุมครอง เพราะในการปฏิบัติ
ธรรมนั้น อาจพบอุปสรรคสิ่งกีดขวางมากมาย อาจเปนเจากรรมนายเวรมาตัดรอนการสราง
ความดีของเรา ถาสติปญญา และกําลังของเราไมพอจะแกไขไดแลว จะทําใหเราแพภัย
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ปฏิบัติกรรมฐานไมได ซึ่งมีตวั อยางใหเห็นมากมาย อีกประการหนึ่ง ครูอาจารยทานมี
ประสบการณสูงกวา ยอมมองเห็นวิธีที่จะแกปญ
 หาใหลุลวงไปได
และ ขอฝากผูที่เห็นแกไดทั้งหลายที่ไมยอมปฏิบัติใหรูแจงดวยตนเอง ชอบ
เที่ยวถามทานผูรูวา ตนเองมีกรรมอะไรไดใชใหมดไป ขอเรียนวาไมเปนผลดีตอผู
ถามเลย มีแตจะทําใหตัวเองเกิดอุปาทานในสิ่งที่ตนไมรูจริงอีกดวย และแกกรรม
ไมได เพราะกรรมที่จะอโหสิกันนั้นตองรูไดโดยผานเวทนาไมใชสมาธิ ตองชดใชกรรมกัน
กอน
แตจะรับกรรมหนักหรือเบานั้นขึ้นอยูกับบุญกุศลของตนเองทีไ่ ดเจริญขึ้นมากนอย
เพียงใด
สุดทายนี้ขอขอบคุณวัดอัมพวัน อันเปนแหลงใหขาพเจาไดสรางความดี บุคลากรที่
อํานวยความสะดวกทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล คุณแม
สุม ทองยิ่ง และคุณนาฉ่ําชื่น แสงฉาย ที่เมตตาอบรมสัง่ สอนใหที่พักพิง สัปปายะทุกดาน
ทําใหขาพเจามีความเชือ่ มั่นในคุณพระศรีรัตนตรัย ไดมีโอกาสฝกสติ จนสามารถระลึกถึง
กรรม ทําใหมีจิตใจออนโยน ยอมรับใชกรรมโดยดุษณีภาพ และอโหสิกรรมตอกัน
และขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือ ทั้งที่เอยนามปรือไมได
เอยนามก็ดี โดยเฉพาะทานอาจารย ดร.กิ่งแกว อัตถากร ที่ใหความเมตตาพาไปพบครู
อาจารย และใหความอุปถัมภค้ําจุนมาโดยตลอด จนกระทั่งขาพเจาพึ่งตนเองได
หลวงพอไดใหชีวิตใหม เปนชีวิตที่มีกุศลธรรมประจําจิต ไมใจดํา อํามหิต
เหี้ยมโหด ดุราย ฆาสัตวตวั เปนใหจําตายอีกตอไปแลว ชีวิตนีม้ ีแตจะสรางความดี มีความ
ปรารถนาใหทุกชีวิตอยูรว มกันอยางมีความสุข
ขาพเจารูสึกวาไดเดินทางมายาวนาน ไกลแสนไกล ผานชีวิตมามาก มีความ
ปรารถนาจะยุติการเดินทางเสียที ขาพเจาไดพบทางที่จะยุติแลว แตขนึ้ กับตัวขาพเจาเองวา
จะดําเนินตอไปไดเปนผลสําเร็จหรือไม ผูมีพระคุณทุกทานเปนเพียงผูชี้ทางและสนับสนุน
ชวยเหลือประมาณ ๒๐% เทานั้น อีก ๘๐% เปนหนาที่ของขาพเจาที่จะตองดําเนินไปดวย
ตนเอง
ดังพุทธภาษิตที่วา อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งแหงตนนั่นแล....
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