เพลงกรรม
ดร. รัตนา โพธิสุวรรณ
R12008

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงสั่งสอนสัตวโลกวา เรามีกรรมนํามาเกิด เรามีกรรม
เปนเผาพันธุพวกพอง เรามีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย... เราทํากรรมอันใดไว เปนบุญหรือเปนบาป
เราจะตองรับผลของกรรมนั้น
หลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ) ...พระอริยสังฆสาวกของพระพุทธเจา
ก็เปนอีกองคหนึ่งทีย้ําคําวากรรม... และกฎแหงกรรมมีอยูจริงดังที่ เรา..ทาน ทั้งหลายได
ประจักษในหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ ทีห่ ลวงพอไดเมตตาเผยแพรใหกับประชาชนไดรบั
รู และหาวิธชี ดใชกรรมพรอมทั้งสอนใหรูจักวิธสี รางเสริมบุญบารมี เพือ่ หลีกเลี่ยงกรรมชั่ว
ดิฉันเปนคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม และเคารพบูชาศรัทธาในบารมีที่หลวงพอ
เพียรพยายามสรางสมเสมอมา จึงรูสึกปติยินดีมากทีไ่ ดมสี วนรวมในการเขียนประสบการณใน
การปฏิบตั ิธรรม และเลาถึงเพลงกรรมที่ดิฉันไดผา นพบและเผชิญ... ตามดิฉันมาสิคะ แลวทาน
จะรูวา ดิฉันผานพบและเผชิญอะไร
กรรมที่ผานพบ
ดิฉันเปนเด็กบานนอก เกิดและเติบโตมาจากครอบครัวพอคาผูมีอันจะกิน ของอําเภอศรี
เชียงใหม จังหวัดอุบลราชธานี มีคณ
ุ พอฤทธิ์ – คุณแมอวน หิมะคุณ เปนผูใหกาํ เนิด พี่นองอีก
๗ คนของดิฉันไดรบั การอบรมเลี้ยงดูอยางดีจากบุพการี พวกเราถูกอบรมสั่งสอนใหรูจักบาป
บุญคุณโทษมาตั้งแตเด็ก ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความกตัญูกตเวทีตอผูมพี ระคุณ คุณพอ-คุณ
แมเองจะทําใหลูก ๆ ดูเปนตัวอยางเสมอ เพราะนอกจากขาว...ของ...เงินทองที่สงใหบุพการีของ
ทานมิไดขาดแลว ทานยังตองสงลูกของทานไปปรนนิบัติดูแลคุณตา – คุณยายเปนรุน ๆ ..ดิฉนั
เองก็เปนลูกคนหนึ่งที่ถูกเลือก
เมื่อตองไปอยูกับคุณตา – คุณยาย ชีวิตที่ใกลวัดก็เริ่มขึ้น... เพราะคุณยายเปนผูใฝธรรม
อยางแทจริง เชาตรูของแตละวัน ดิฉันจะเห็นคุณยายเตรียมขาวใหคุณตาไปใสบาตร สายมานิด
หนึ่ง...จะเห็นเด็กวัดถือปนโตจากหนาบานไปใหคุณยายใสอาหารคาวหวานจนเต็มเถา แลวถือ
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กลับมาคืนใหเด็กวัด...นี่คือกิจวัตร...และทุกวันพระแปดค่ํา สิบหาค่ํา ไมวาจะเปนขางขึ้นหรือ
ขางแรม ดิฉันมีหนาที่เตรียมดอกไมธูป-เทียนใหคุณยาย เพราะคุณยายตองไปนอนที่วัดเพื่อ
รักษาอุโบสถศีล หลังจากกลับจากวัดคุณยายจะมีนิทานชาดกเรื่องตาง ๆ มาเลาใหฟงทุกครั้ง
ดิฉันจะนั่งเกาะเขาคุณยาย พรอมทั้งเงยหนาอาปากฟงเรื่องกฎแหงกรรมจากคุณยายดวยความ
กระตือรือรนเสมอ อยูมาวันหนึ่ง..คุณยายไมเลานิทานชาดก แตยกของจริงขึ้นมาพูด คุณยายยก
มือขางซายของทานขึ้นมาและบอกวา “นี่แกว (ชื่อทีค่ ุณยายเรียกดิฉัน) ดูนิ้วนางขางซาย
ของยายสิ” ดิฉันจับมือคุณยายพลิกดูก็เห็นวานิว้ นางขางซายของคุณยายอยูในสภาพทีห่ ักงอ
คุณยายบอกวา “นี่คือกรรมที่ยายทําไวกับแมว” แลวทานก็เลาวา ทานตีแมวตัวหนึ่งที่มาขโมย
ขาวซึ่งทานเตรียมไวใหลกู ๆ ทานกิน ..ดวยความโมโหสุดขีด ทานตีมนั ดวยมือซายจนขามัน
ลาก คุณยายเลาตอไปวาแมวขาหักและรองลั่นพรอมทั้งหันมามองคุณยายดวยน้ําตาไหลพราก
แลวมันก็ลากขามันหายลับไปจากบานนับตั้งแตวันนั้น และแลว ...กรรมก็สนองคุณยายในบัดดล
...เพราะดวยแรงโกรธที่คุณยายใสลงไปในมือขณะที่ตีแมว ทําใหนิ้วนางขางซายของคุณยาย
พลิกตามแรงดิ้นของแมวและกระดูกขอนิ้วหัก ไดรับความทรมานไมแพแมวเลย คุณยายย้ําวา
“อยางสรางกรรมชั่วนะลูก...อยาตีแมวนะแกว...ยายคงตองชดใชกรรมใหเขามากกวานี้
แน” และสิ่งที่คุณยายคาดเดาก็เปนจริง เพราะในเวลาตอมา กอนที่คุณยายจะเสียชีวิตประมาณ
๒ ป คุณยายก็เปนอัมพาตเดินไมได ตองลากขา... กระเถิบกายดวยแขนทั้งสองขาง มีลูกหลาน
คอยอุมปรนนิบัติ และกอนวาระสุดทายของชีวิตจะมาถึง ...คุณยายหายใจหอบเสียงคลายแมวที่
ไดรับความทรมาน แตในที่สุดคุณยายก็ลาโลกไปดวยความสงบ ในทานอนพนมมือที่เงียบกริบ..
นี่คือเพลงกรรมที่ดิฉันไดผานพบ
คําสอนของคุณยายยังกองอยูในหูและสํานึกอยูในใจตลอดวา...กรรม...ตามสนองคนใน
ชาตินี้ ดิฉนั จึงเริ่มสนใจในการศึกษาธรรมะ ไดมีโอกาสฟงธรรมและถามปญหาธรรมจากครูบา
อาจารยหลายทานเชน หลวงพอชา วัดหนองปาพง จ.อุบลราชธานี...พระอาจารยฝน วัดปา
สุทธาวาส จ.สกลนคร...หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี...หลวงพอพุธ
ฐานิโย จ.นครราชสีมา...พระคุณเจาดาบส สุมโน อาศรมเวฬุวัน จ.เชียงราย และไดเรียนรูการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจากคุณแม ดร.สิริ กรินชัย ศูนยยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย และ
หลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี จนดิฉันมั่นใจวาดิฉันเลือกทางเดินของ
ชีวิตถูกตองแลว และเมื่อตองเผชิญกรรมก็ขอชดใชกรรมโดยไมเกี่ยงงอน
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เผชิญกรรม
การเผชิญกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อดิฉันรับราชการอยูสํานักการปฏิรูปทีด่ ิน
จังหวัด
เชียงราย ที่นั่น..หลังจากเรียนจบปริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ดิฉันไดรบั การบรรจุเปนนักวิชาการเงินและบัญชี ๓
เมื่อทํางานไดประมาณ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๒๘) ดิฉันไดขอลาศึกษาตอปริญญาโทที่
มหาวิทยาลัยแมโจ สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ ในระหวางเทอมเรียนที่สองนั้น ดิฉันเกิดปวย
เปนโรค Endometriosis (เปนซีสเล็ก ๆ ตามผนังรังไข) ซึ่งมีอาการปวดทองและประจําเดือนมา
ผิดปกติ ไดรับความปวดทรมานมาก ในชวงปดเทอม ดิฉันเขารับการตรวจเช็คที่โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห และไดรับคําสั่งจากคุณหมอใหผา ตัดดวนในวันตรวจเช็คนั่นเอง ทั้งนี้
เพราะกอนเนื้อเล็ก ๆ ของซีส ไดโตขึ้นและกดทับไสติ่งที่เกือบจะแตกอยูแลว ดิฉันไดรับความ
ทุกขทรมานจากการเจ็บปวยอยางแสนสาหัสและกลัวความตายมาก
พรอมกันนั้นก็สงสัยวา
ตัวเองทํากรรมอะไรไว ทําไมจึงตองผูกผาตัด เพราะในขณะนัน้ ดิฉันยังไมรูจักการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน เคยฝกเฉพาะสมถกรรมฐานเทานั้น จึงไมสามารถที่จะรูกรรมของตัวเองได
เมื่อดิฉันออกจากโรงพยาบาลก็เปนเวลาเปดเทอมพอดี ดิฉันไปเรียนหนังสือดวยความ
ยากลําบากและใชความพยายามมากวาเพื่อนคนอื่น ๆ เพราะวาดิฉันตองทานยาและตอง
พักผอนตามที่หมอสั่ง ชีวิตชวงนั้นเปนความลําเค็ญที่ไมคิดวาตัวเองตองผานพบและเผชิญ แต
เมื่อกอนมันเกิดขึ้นแลวก็ไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได ดิฉนั ตองไปพบหมอเพื่อตรวจเช็คผลหลัง
การผาตัดเปนประจําทุกเดือน...อาการนาเปนหวงมาก...เพราะกอนเนื้อเล็ก ๆ ทีห่ มอเลาะออก
ในการผาตัดครั้งกอนไดเกิดขึ้นอีก และเติบโตขึ้นทุกวัน จนครั้งลาสุดของการตรวจเช็คฝาพบวา
กอนเนื้อโดยประมาณ ๖ ซ.ม. คุณหมอตัดสินใจใหมีการผาตัดครั้งที่สอง แตในครั้งนี้ดิฉันไดรับ
คําแนะนําจากจองคนหนึ่ง ซึ่งไปชวยเก็บขอมูลในการทําวิทยานิพนธวา ทําไมไมลองไปพบ
หลวงพอดาบส สุมโน ที่อยูทายไรบญ
ุ รอดฯ ที่เชียงราย เพราะทานเปนพระที่มีเมตตาสูง มีหลาย
คนที่เปนมะเร็งไปพบทาน แลวดื่มน้ํามนตที่ทา นใหมาก็หายจากโรคมะเร็ง ดิฉันฟงดูแลวก็เห็น
เปนเรื่องตลก เพราะไมเคยเชื่อเรื่องน้ํามนตรักษาคนได แตเมื่อนึกอีกทีก็ตัดสินใจไปพบหลวงพอ
ดาบส เพราะถือวาไปทําบุญกอนที่ผา ตัดในอีก ๒ เดือนขางหนา ดิฉันไปโดยไมรูวา วัดอยูที่ไหน
แตก็ถามคนไปตลอดทาง
เมื่อไดกราบหลวงพอดาบส ดิฉันถามทานวาหากดิฉันจะใชธรรมะรักษาโรคที่ดิฉันเปนอยู
จะไดหรือไม? หลวงพอดาบสมองมาที่ดฉิ ันและนิ่งไปครูใหญ ๆ แลวทานก็บอกวา “ลอง
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อธิษฐานจิตดูสิ เพราะเรามีความดีแผออกมาจากตัวอยูแลวนี”่ ดิฉันกมกราบทานพรอมกับ
อธิษฐานวา ดิฉันจะเพิ่มการสวดมนตจากวันละครั้งกอนนอนเปนวันละ ๒ ครั้ง คือ เชาและกอน
นอน และจะทําทุกอยางที่เปนการจรรโลงพระพุทธศาสนา
เมื่อดิฉันกลับถึงบานก็ไดทําตามที่อธิษฐานจิตไวอยางเครงครัด
โดยจะบอกตัวเองวา
“อยากินกอนใหทาน และอยาออกจากบานกอนรักษาศีล” ดิฉันทําอยางนี้อยางตอเนื่องนับ
แตวันอธิษฐานจิต จนกระทั่งถึงวันนัดผาตัด ดิฉันไปพบหมอตามนัด และจองเตียงผาตัดไว
เรียบรอยแลว เมื่อหมอทําอัลตราซาวดเพื่อดูขนาดและตําแหนงของซีสแลว ก็พบวาทุกอยาง
หายไปหมด คุณหมอแปลกใจและเช็คอีกจนแนในวากอนเนือ้ นั้นฝอไปแลว คุณหมอแสดงความ
ยินดีกับดิฉันที่ไมตองผาตัดอีก สําหรับตัวดิฉนั เองไมตองพูดถึง...ดีใจอยางสุด ๆ... ดิฉันรีบไป
พบหลวงพอดาบส บอกทานวาธรรมะรักษาโรคของดิฉันได..ดิฉันไมตองผาตัดแลว และไดขอ
อนุญาตทานพิมพหนังสือสวดมนต เพื่อเผยแพรใหคนทั้งหลายไดชวยกันสวด เพื่อเปนสิริมงคล
กับตัวผูสวดเอง
กรรมที่ดิฉันจะตองเผชิญยังไมสิ้นสุด เมื่อดิฉันรายงานตัวกลับเขาทํางานหลังจากเรียน
จบปริญญาโท
ดิฉนั ไดเผชิญกับความอิจฉาริษยากันในที่ทํางาน
เพื่อนรวมงานไมชอบ
ผูบังคับบัญชา มีการทําบัตรสนเทหเสนอกรม โดยกลาวหาวาผูบ ังคับบัญชาทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และหนึ่งในขอกลาวหาคือ ผูบ ังคับบัญชามีความประพฤติฉันทชสู าวกับลูกนอง ซึ่งคือตัว
ดิฉันเอง
ดิฉันรับรูขา วดวยความโกรธแคน และตอมากลายเปนความเศราสลด พยายามถาม
ตัวเองวา “เกิดอะไรขึ้นกับเรา” ทําไมในขณะทีเ่ ราปฏิบตั ิธรรมอยางเชื่อมั่นและไดถอื ศีลแปดใน
วันพระ แตผลที่ไดรบั กลับเปนสิ่งตรงกันขาม พรอมทั้งเกิดความกังขาวาทําไมทําดีแลวจึงไดรบั
สิ่งชั่วเปนของตอนแทน? โดยในขณะนั้นดิฉนั หารูไ มวา เจากรรมนายเวรในอดีตชาติไดติดตาม
ดิฉันมาอยางใกลชิดแลว
ดิฉันตองตอบคําถามของนายตํารวจกองปราบปราม ในเรื่องการใชจายเงินงบประมาณ
ของผูบังคับบัญชา และตอบคําถามในขอกลาวหาที่ดิฉันถูกพาดพิง ดิฉันตอบนายตํารวจกอง
ปราบปรามไปวา “เหตุการณที่เกิดขึ้นดิฉันไมทราบวาจะตอบทานอยางไร แตบอกไดแควาดิฉนั
ถือหลัก ๓ ขอในการดํารงตนคือ ไมทาํ ผิดกฎหมาย ไมทําผิดศีลธรรม และไมทําผิดประเพณี
ฉะนั้นในวินาทีที่ตอบคําถามของทานนี้ก็ตอบไดอยางมั่นใจวาดิฉันยังสามารถเคารพนับถือ
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ตัวเองไดอยู วาไมไดทาํ ผิดอะไรไปจากหลัก ๓ ขอที่ดิฉันยึดถือ” ในที่สุดผลการพิจารณาของ
ตํารวจ ปรากฏวาผูบ ังคับบัญชาพนขอกลาวหาทั้งหมด... สําหรับดิฉนั เองรูสึกสูญเสียความรูสึกที่
ดี ๆ กับเพื่อนรวมงานที่เปนตนเหตุบางคนไป และคิดวาไมสามารถรวมทํางานกับเขาไดอีก
ดิฉันตัดสินใจที่จะขอยายจาก ส.ป.ก. เชียงรายไปอยูที่อื่น จึงไปกราบลาหลวงพอดาบส โดยบอก
ทานเพียงวาคิดอยากจะยายเทานั้น หลวงพอดาบสมองหนาดิฉนั สักพักแลวทานก็บอกวา “ไม
ตองยายหรอก อยูพิสูจนตัวเองสิ ใครกลาวหาเราวายังไง กาลเวลามันจะพิสจู นเองวามันไมใช”
แลวทานยังบอกตอวา “หากยายตอนนี้ จะไปแบบเควงควางเอาดีไมได แตถาถึงเวลาจะไดไป
เองโดยเราไมตองขอ แลวจะดีดวย” ดิฉันตกตะลึงในคําตอบของทานและถามวาทานรูไดอยางไร
วาเกิดอะไรขึ้นกับดิฉัน หลวงพอดาบสยิ้มเย็น ๆ และไมยอมตอบคําถาม แตทา นบอกไปวาให
หมั่นสวดมนตปฏิบัติธรรม และอุทิศสวนกุศลใหกับเจากรรมนายเวรเสียนะ
ดิฉันกลับจากวัดแลวมานั่งทบทวนวาทําไมหลวงพอดาบสถึงรูปญหาของดิฉัน? ฉะนั้น
ทั้ง ๆ ที่ใจไมคิดอยากจะอยูทํางานที่เดิมแลว แตดวยความเชื่อมั่นวาสิ่งที่หลวงพอดาบสบอก
ตองเปนจริง เลยพยายามสงบสติอารมณ ทําบุญสวดมนต และแผเมตตาใหกบั เจากรรมนายเวร
และอธิษฐานจิตวา “เอาละ หากกลุมคนที่กลาวรายปายสีเรานี้เปนเจากรรมนายเวรจากอดีตชาติ
หรือปจจุบนั ชาติ (ซึ่งคิดไมออกวาทําอะไรใหเขา) เราก็อโหสิกรรมใหทา น จะไมมีการจองเวรจอง
กรรมกันอีก แตหากไมเคยมีเวรมีกรรมตอกันมากอน ความใดที่ทานทั้งหลายกลาวหาเราแลว
ไมไดเปนจริงตามนั้นเราไมขอรับ มันจะกลับไปสูเจาของหรือตกตอง ณ ที่ใดก็สุดแลวแต”
ดิฉันกราบพระสวดมนตแผเมตตาอุทิศสวนกุศลเชนวาทุก ๆ วัน ในทีส่ ุดดิฉันก็ไดยายไป
อยู ส.ป.ก. นครนายก และไดตาํ แหนงสูงขึ้นพรอมทั้งไดรบั การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้น
ในปถัดมา
ไดพบหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล
ในชวงป ๒๕๒๘ ซึ่งเปนชวงที่ดิฉนั เผชิญกรรมตามที่กลาวมาแลวนั้น ดิฉันไดมีโอกาส
กราบนมัสการหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล ที่กรุงเทพฯ ในงานขึ้นบานใหมของคุณพี่สุ
กัญญา – อาทร ลิขิต ซึง่ พี่ทั้งสองคนเปนผูที่ดิฉนั เคารพรักเสมือนญาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณพี่
สุกัญญา ผูถ ือไดวาเปนยอดกัลยาณมิตรของดิฉนั ...ดิฉนั กราบหลวงพอดวยความปติ พอพูดกับ
ทานน้าํ ตาดิฉันก็ไหลออกมาไมขาดสาย จนผูคนสงสัยวาเกิดอะไรขึ้น หลวงพอชี้หนาดิฉนั บอก
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วาไปปฏิบัตธิ รรมที่วัดเรา ๗ วันนะ จะเห็นผล ดิฉันรับปากกับหลวงพอวาดิฉันจะพยายามหา
โอกาสไปวัดอัมพวันใหได
แตก็จนใจเพราะพอคิดถึงระยะทางแลวดูชางไกลกันเหลือเกิน
(ในขณะนั้น) โดยหารูไมวา หลวงพอทานรูแลววาดิฉันตองผจญกรรม แตมันคงเปนกรรมที่ดิฉนั
ตองเผชิญและชดใช จึงไมมีโอกาสไปวัดอัมพวันตามที่ใหสัญญากับหลวงพอได
พอยายไปอยู ส.ป.ก.นครนายก (ป ๒๕๓๓) ดิฉันไดญาติธรรมเพิ่มขึ้น ไมวา จะเปนพี่สุรีย
ชุมมณีกุล หัวหนาฝายสํารวจฯ หรือพี่สมพร ธิราทิพย ฝายบริหารการปฏิรูปที่ดินฯ พวกเราจะ
ไปวัดปฏิบัตธิ รรมกันเสมอ และอยูมาวันหนึ่ง (ป ๒๕๓๕) พี่สมพรก็มาชวนดิฉันไปปฏิบัติธรรมที่
วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี...สัญญาที่ใหไวกบั หลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล ผุดขึ้นมาในใจทันที
และบอกตัวเองวาคงถึงเวลาแลวที่จะไดไปพบและทําตามสัญญาทีไ่ ดใหไวกับหลวงพอ
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