กรรมฐานเอาชนะโรคได
พ.อ.หญิง วาสุณี อนันตรพีระ
R15015

ทามกลางไมใหญยืนตนนานาพรรณ มีฝูงนกเกาะกิ่งไม สงเสียงจอกแจกอยู
เซ็งแซ โบสถและศาลารวมถึงอาคารตาง ๆ ตั้งอยูเปนสัดสวนมีระเบียบเรียบรอย
ทางเดินปูนที่อยูรอบอาคารสะอาด มีรองรอยของการกวาดเก็บอยูตลอดเวลา ณ ที่นี้
เปนที่ตั้งของ “วัดอัมพวัน” หรือวัด “หลวงพอจรัญ” ทีพ่ วกเราทุกคนรูจักกันดีนั่นเอง
ขาพเจาไดไปปฏิบัตธิ รรมครั้งแรกที่วัดนี้เมื่อราวเดือนมีนาคม ๒๕๔๐ ดวย
ความตั้งใจเต็มเปยมเพื่ออุทิศสวนบุญกุศลใหบิดา คือ พ.ต.เทียม ตวนเครือ ซึ่ง
เสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๙ และจากการที่ไดเห็นสภาพของบิดาที่อยูใน
I.C.U. กอนสิ้นใจ รูสึกวาทานจากไปดวยความสงบ มีเพียงการเหลือบตามามอง
ขาพเจา
ซึ่งยืนสวดมนตใหทานตลอดเวลาที่หัวเตียงครั้งเดียวกอนลมหายใจหยุด
เทานั้น มิไดแสดงอาการทุรนทุรายใด ๆ เลย ยิ่งตอนที่พยาบาลถอดสายอุปกรณ
ชวยชีวิตทั้งหลายออกหมดแลว ใบหนาทานจะเต็มไปดวยรอยยิ้ม จนทําใหทุกคน
แปลกใจมากและทานยิ้มอยางนี้ตลอดไปจนแมรางทานจะถูกสงเขาเตาเผาเพื่อรอ
เวลาเปนเถาถานก็ตาม สําหรับขาพเจาเชื่อมั่นวารอยยิ้มนั้นเกิดจากความรูสึกสงบ
ปลอยวางของทานกอนสิ้นใจแนนอน เพราะระยะทีท่ านโคมาและตองใสเครื่องชวย
หายใจอยูใน I.C.U. ถึง ๕ วันนั้น ขาพเจาซึ่งกําลังศึกษาอยูที่รร.เสนาธิการ
ทหารบก ไดมาเยี่ยมทานทั้งเชาทั้งเย็นครั้งละ ๑ ชม.ทุกวัน และใน ๑ ชม.นัน้ ขาพเจา
จะกอดทานไวและสวดมนตบทพาหุงมหากา และพุทธคุณไปจนถึงชินบัญชรกลับไป
กลับมาขาง ๆ หูทานตลอดเวลา ๑ ชม. และปฏิบัติเชนนี้ตลอดจนกระทั่งวินาทีสุดทาย
กอนสิ้นลม (ตลอดชีวิตของคุณพอทานจะทําแตสิ่งดีงาม และสอนลูกเชนนี้เสมอมา)
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จากสาเหตุดังกลาว ขาพเจาเริ่มคิดวา วันหนึ่งขาพเจาก็ตองอยูในสภาพเชนนี้
ขาพเจาไมมีลูก และถึงมีเขาจะมีโอกาสเขามาดูแลสวดมนตใหถึงใน I.C.U. เชนนี้
หรือ (ขาพเจาเปนพยาบาลที่จบการศึกษาจาก รพ.พระมงกุฎเกลา และหอง
I.C.U. เขาอนุญาตใหเยี่ยมครั้งละ ๑ ชม. เชา-เย็น) ฉะนั้นเวลาตาย ขาพเจาตอง
ตายคนเดียวไมมใี ครชวยได จึงตัดสินใจที่จะหัดตัวเองใหพึ่งพาอาศัยตนเองได แลว
เลยหิ้วกระเปาเสื้อผามาที่วัด ปฏิบัติธรรมครั้งแรกดวยการอยู ๗ วัน ในดานทีแ่ มใหญ
ควบคุมอยู ระหวางการปฏิบัติ เมื่อใดที่จิตเริ่มสงบจะนึกถึงความไมดีที่เคยกระทํา
และมีความรูสึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใหดีขึ้น มีความอดทนตอการเดินจงกรมและ
นั่งสมาธิเปนเวลานาน ๆ ได ทนตอความหิวและความอยากอาหารที่มีรสอรอยได
ดวยการกําหนดวา อาหารนี้เรากินเพื่อระงับความหิว มิใชเพื่อบํารุงกิเลสตัณหา เปน
ดังที่พวกเราทองกอนกินอาหารทุกประการ
หลังจากกลับไปบานแลว ขาพเจารูสึกตัววาดีขึ้น จึงไดเริ่มชักชวนเพื่อนฝูงที่
รวมงานไปปฏิบัติธรรม โดยทําเปนโครงการเสนอหลวงพอ และไดรับความเมตตาจาก
หลวงพอเปนอยางสูง อาจเพราะขาพเจาเคยมีบุญบารมีผูกพันกับหลวงพอมากอน
ชาตินี้จึงไดมาเปนลูกศิษยทานอีก ฉะนั้นเมื่อสงโครงการไปทางไปรษณีย (โดยมิได
เคยรูวาตองมาจองวันเวลาปฏิบัตกิ อน เพื่อทางวัดจะไดจัดสรรวิทยากรหรือเตรียม
สถานที่ใหไมตรงกับคนอื่น เปนการใหความสะดวกทัง้ กับผูปฏิบตั ิและทางวัดดวย) ก็
กําหนดวันมาเสร็จเลยวา ๔-๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเปนชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แถมมากันทั้งคณะ แค ๙ คนเทานั้น แตอยางที่
กลาวแลววาหลวงพอเมตตา และทานคงหยั่งรูจิตของขาพเจาวาตั้งมั่นเพื่อมาปฏิบัติ
ธรรมจริง ๆ ทานจึงจัดเตรียมวิทยากร คือ คุณลุงพันโทวิง รอดเฉย มาคอยดูแล และ
หาที่พักซึ่งสะอาดและสะดวกสบายไวให ทัง้ ๆ ที่ทางวัดในขณะนั้น รับคณะปฏิบัติ
ธรรมจากโรงเรียนที่ชลบุรีไวราว ๓๐๐ คนแลว
นับจากครั้งที่ไปปฏิบัตเิ พื่อถวายในหลวงแลว ขาพเจาเริ่มรูสึกวาผูกพันกับวัด
อัมพวัน หลวงพอ และคุณลุงวิงฯ เปนอยางมาก ไดทําโครงการไปอีกราวในเดือน
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มิถุนายน ๒๕๔๑ คณะของขาพเจาจะมีไมมากนัก จะมีอยูราว ๘-๑๐ คนเทานั้น ซึ่งก็
เหมือนเคยที่หลวงพอเมตตาใหคณ
ุ ลุงวิงฯ ดูแลพวกเราอีก ครั้งนี้ขาพเจามีพิเศษกวา
คนอื่น เพราะหลังจากทําพิธีปดอบรมแลว หลวงพอแจกหนังสือใหพวกเรา สําหรับ
ขาพเจามีพิเศษ ตรงที่หลวงพอใหซองมา ๑ ซอง และกําชับวาเก็บไวใหดี ระวังจะหาย
เมื่อเปดออกดูพบถุงสีแดง ภายในบรรจุพระพุทธนฤมิตโชคเลี่ยมทอง ๑ องค และ
เหรียญหลวงพอที่ลูกศิษยจากสิงคโปรสรางถวาย ๑ องค พระนาคปรก ๑ องค ทําให
ขาพเจาและทุกคนในคณะทราบวาหลวงพอรับวาขาพเจาเปนลูกศิษยแลว สําหรับคน
อื่น ๆ เขาก็รูสึกยินดีกับขาพเจาและคิดวาถึงเขาไมได หลวงพอก็นับวาเขาเปนลูกศิษย
เหมือนกัน เพียงแตขาพเจาเปนหัวหนาคณะเทานั้นเอง ปจจุบันขาพเจานําพระที่ไดรับ
มาสลับกันแขวน เพื่อเปนสิ่งระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาและคุณของหลวงพอ ซึ่ง
เปนครูบาอาจารยไวเตือนใจมิใหไปกระทั่งสิ่งที่ไมดี
อันจะเสื่อมเสียมาถึงทานได
เพราะหากเราบอกใครวาเปนลูกศิษยหลวงพอจรัญ แตเราเปนคนไมดี ยอมตองเสื่อม
เสียมาถึงหลวงพอดวยแนนอน นับแตบัดนั้นเปนตนมา ขาพเจาจะพาคณะไปปฏิบัติ
ธรรมที่วัดปละ ๒ ครั้ง ครงลาสุดวางแผนไววจะรวมปฏิบัติธรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งจะทําถึง ๗ วัน ๗
คืน ตั้งแต ๒๗ พฤศจิกายน ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ ขาพเจาเรียนใหคุณลุงวิงฯ ทราบ
วาจะมาแนนอน ตั้งใจไวตั้งแตพฤษภาคม ๒๕๔๒ ซึ่งมาปฏิบัติครัง้ ลาสุด พอถึงเดือน
สิงหาคม ๒๕๔๒ ขาพเจาไปตรวจรางกายที่สถาบันมะเร็งทิ้งไว และชวนสามีกับ
นองสาวมาปฏิบัติธรรมที่วัด (ดานที่แมใหญควบคุม) เพื่อถวายในหลวงที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหสามีไดเปนนายพล ระหวางการนั่งกรรมฐานเปนเวลาเกือบ ๑
ชม. ขาพเจารูสึกปวดตามตัวมาก โดยเฉพาะบั้นเอวดานซายปวดจนทนไมไหว ตอง
รองใหหลวงพอชวยอยูในใจ (และคืนนั้น เมือ่ ทําพิธีลาหลวงพอ ทานยังเทศนวา คนที่
นั่งกรรมฐานแลวปวดรองใหหลวงพอชวยนั้นไมตองรอง หลวงพอชวยไมได ตองชวย
ตัวเอง เหมือนหลวงพอรูวาขาพเจาขอใหชวย) จากนั้นเมื่อกลับมาบานอาการเหลานั้น
ก็หายไปไมเปนอีกเลย ราวเดือนกันยายน ทางสถาบันมะเร็งสงขาวมาที่บา นวาให
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ขาพเจาไปตรวจซ้ํา เนื่องจาก X-Ray พบกอนในปอดขางขวา ดวยสัญชาตญาณ
ขาพเจาบอกตัวเองวาเราตองมีอะไรผิดปกติแน เพราะเคยสังหรณมานานแลว แตก็
พยายามภาวนาใหเปนวัณโรค มากกวาอยางอื่น จากนั้นไดไปติดตอที่สถาบันมะเร็ง
เพื่อขอยืมฟลม X-Ray ไปใหหมอที่ รพ.พระมงกุฎเกลาอานอีกครั้ง เนื่องจาก
ขาพเจาเปนพยาบาลทหารจบการศึกษาจาก รพ.พระมงกุฎเกลา โอกาสที่จะไดความ
สะดวกและไดรับการดูแลจากเพื่อนฝูงยอมมีมากกวา หากวาจําเปนตองทําผาตัดหรือ
รักษาอยางอื่นตอไป
จากผลการตรวจเพิ่มเติมหลายอยาง พบวาขาพเจาเปนเนื้องอกชนิดรายแรงที่
ปอดดานขวา และจับพลัดจับผลูไปเจอเอากอนที่ไตขางซายอีก และเปนกอนใหญกวา
ที่ปอด ซึ่งอาการปวดบัน้ เองดานซายขณะนั่งกรรมฐาน คือ แสดงถึงความผิดปกติของ
ไตนั่นเอง เรียกวาสองตอเลยทีเดียว ขาพเจารูผลแลว กลับมาบานดวยความรูสึกหดหู
คาดไมถึงวาชีวิตเราจะมาประสบปญหาอยางนี้ เพราะตลอดเวลาที่ผานมาทุมเทกาย
ใจใหกับงานมากที่สุด จนบางครั้งเครียดมากเกินไป โดยเฉพาะทําหนาที่ใหคาํ ปรึกษา
แนะนําแกคนไขโรคเอดสมา ๕-๖ ป เคยมีคนไขถามวา “ผูพันครับ กอนตายมัน
ทรมานมากไหม” ซึ่งขาพเจาตอบคนไขวา “อยาไปวิตกมันเลยโรคอะไรก็ตองตาย
ความทรมานมันก็ตองมีบางตามธรรมดา” มาถึงวันนี้คําถามนัน้ ก็กลับมาลอยวนอยู
ในสมอง แนนอนขาพเจาก็กลัวตายเหมือนกัน จึงตัดสินใจโทรศัพทกราบเรียนหลวง
พอวาขาพเจาเปนมะเร็งที่ปอดกับไต ควรจะทําอยางไรดี หลวงพอบอกขาพเจาวา “วา
สุณี ปลงใหตก แลวสวดมนตไหวพระ นั่งกรรมฐาน แผเมตตา อุทิศสวนกุศลใหเจา
กรรมนายเวรไป ไมเปนไร” ขาพเจาทําตามที่หลวงพอบอกทันที โดยการสวดมนตทํา
วัตรเชา-เย็น สวดพาหุงมหากา เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน ทุกครั้งที่วาง และพยายาม
คิดถึงความตายทุกเวลา ขาพเจาเขียนพินัยกรรมไวเลย เพื่อเตรียมการจัดสรรทรัพย
สมบัติสวนตัวอันนอยนิดใหลูกหลาน และตลอดเวลาที่ตื่นอยูจะทําจิตใจใหเขมแข็ง
บอกตัวเองวา ตองสู ตองมีชีวิตอยูเพื่อทําความดี (ซึ่งยังเพิ่งเริ่มทําไดนอยเหลือเกิน)
ยามใดที่ใจหอเหี่ยวทอถอย จะนําเทปของหลวงพอมาฟง เวลาไดยินเสียงหลวงพอก็
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จะรองไหและคิดวาคงจะมีโอกาสไดฟงหลวงพออีกเล็กนอยเทานั้นกระมัง จิตใจจะ
ตอสูกันอยูระหวางความเขมแข็งและทอถอยเปนเวลานานพอสมควร โชคดีที่มีหลวง
พอใหยึดเหนี่ยว ยามใดที่จิตตกจะโทรกราบเรียนปรึกษาหลวงพอ เสียงออน ๆ ที่หลวง
พอบอกวา “วาสุณี ไมเปนไร” ทําใหจิตใจขาพเจาเต็มตื้น รูสึกวามีพลังและเขมแข็ง
ขึ้น
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เปนการผาตัดไตขางซายทิ้งไป โชคดีที่หมอพบวายังไม
ไปที่ตอมน้าํ เหลือง หลังผาตัดมีความเจ็บปวดนอยมาก จนแทบจะเปนความผิดปกติ
ของความปวดในคนไขผาตัดใหญขนาดนี้เลยทีเดียว แตขาพเจารูดีวาเกิดจากบารมี
การแผเมตตาของหลวงพอ เพราะกอนผาโทรกราบเรียนทาน ทานบอกวาจะแผ
เมตตาให ระหวางนอนอยูที่โรงพยาบาลมีอากรอักเสบของแผล จนมีหนองออกมา
ทางสายยางที่สอดไวตรงบริเวณที่ตัดไตออกจนมีไขสูง แตแพทยก็ใหยาจนผานพนมา
ได เมื่อกลับมาถึงบานเพื่อพักฟนรอการผาตัดปอด น้ําหนักเริ่มลด ทองอืดมากกิน
อาหารไดนอย คลื่นไสตลอดเวลา ก็ใชวิธีกนิ ครั้งละนอย ๆ แตบอ ยครั้ง กินแลวเดิน
จงกรม (นั่งสมาธิแลวจะอึดอัดและเจ็บแผล) ทําอยางนี้ทุกวันไมเคยขาด สุขภาพก็เริ่ม
ดีขึ้น
พอจนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ เขาผาตัดปอดขางขวาอีกครั้งหนึ่ง โดยตัด
บริเวณที่เปนกอนเนื้องอกออกทิ้ง และควานรอบกอนเนื้อออกเทาที่จําเปน และโชคดี
อีกเชนกัน ที่ยังไมมีการลุกลามไปที่อื่น นับวาเปนเรื่องที่แปลกมาก ขาพเจาเชื่อวาบุญ
ที่ขาพเจาเคยสรางมา ทําใหไดมีโอกาสฝกปฏิบัติกรรมฐาน และมาเปนลูกศิษยของ
หลวงพอจรัญ กอนหนาการเจ็บปวยถึง ๒ ป เปนเหตุใหขาพเจาสามารถกําหนดใน
ยามเจ็บปวดหรือนอนไมหลับได สามารถทนความทรมานตาง ๆ ได ซึ่งมีความสําคัญ
มาก โดยเฉพาะเมื่อขาพเจากลับจาก รพ.มาอยูบานแลว จําเปนตองทําตัวเองให
แข็งแรงมาก ๆ ภายใน ๔๕ วัน เพื่อรับการใหยาเคมีบําบัด การปฏิบตั ิธรรมชวยไดมาก
ที่สุด และที่สําคัญตอนที่อยูในหองผาตัดขาพเจาสวดพุทธคุณตลอดเวลา จึงทําใหจิต
สงบไมตื่นเตนเลยจนกระทั่งดมยาสลบ
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๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เริ่มใหยาเคมีบําบัดเข็มแรก ยอมรับตามตรงวากลัวมาก
แตไดมีการเตรียมตัวเตรียมใจไวแลว เมื่อใชยาหยดผานเขาหลอดเลือด จะมีอาการ
มึนงง รอนวูบวาบตามตัว คลื่นไส (โชคดีที่ขาพเจาไมอาเจียน) การทรงตัวไมดี เดินเซ
อาศัยขาพเจาตั้งสติไวตลอดจึงทําใหผานมาได อาหารที่รับประทานเขาไปแรก ๆ ไมมี
รสชาติ ก็ตองพิจารณาเหมือนตอนฝกปฏิบตั ิที่วัด ทําใหกลืนลงไปไดมากพอสมควร
ประมาณ ๓ อาทิตย หลังใหยา ผมเริ่มรวมมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาสระผม เรียกวารวง
จนเกลื่อนบานจึงตัดสินใจโกนทิ้งจนหมด ทีนี้เลิกรวง แลวใสวิกแทน เคยมีคนรูจักกัน
บอกวาขาพเจาวาอยาเสียใจนะที่ผมรวง เดี๋ยวก็ขึ้นใหม ขาพเจาไมเสียใจเลย เพราะ
เตรียมพรอมไวกอนแลว ดวยการซื้อวิกรอไว และมองเห็นตัวเองหัวโลนในกระจกดวย
ความปลงวา สุดทายคนเราก็รวงโรยไมมีอะไรคงที่ ระหวางใหยาก็จะมีกิจวัตร
ประจําวัน คือ ตื่นเชาสวดมนตทาํ วัตรเชา กินอาหารแลวเดินจงกรม จากนั้นนอนอาน
หนังสือธรรมะหรือฟงเทปหลวงพอ และหลับพักผอนในตอนบาย เย็นสวดมนตทําวัตร
เย็น อาบน้ํา เดินจงกรม นั่งสมาธิ แลวเขานอน ปฏิบตั ิเชนนี้เปนป ยาเคมีบาํ บัดก็จะ
ใหทุก ๔ อาทิตย
ขาพเจาจะฝกจิตตนเองใหเขมแข็ง ซึ่งการเดินจงกรมและนั่งสมาธิใหผลดีมาก
ยามใดที่จิตเริ่มตกจะนึกถึงคําสั่งสอนของหลวงพอ จิตก็เริ่มมีพลัง ที่มหัศจรรยมากคือ
ในการใหยาเข็มที่ ๓ เมื่อตนเดือนเมษายน ๒๕๔๓ มีผลทําใหเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือด
แดง และเกล็ดเลือดต่ํามาก โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวเหลือแคเพียง ๒,๓๐๐ ฉีดยา
กระตุนจนครบหมดแลวก็ไดเทานี้ ซึ่งไมสามารถใหยาเคมีบําบัดเข็มตอไปได (ตอง
๓,๐๐๐ ขึ้นไป) ขาพเจาก็กังวลมาก เพราะไมอยากใหตองเลื่อนวัน พอดีใกลวันเกิด
จึงชวนสามีไปกราบขอพรหลวงพอที่วัด พอกราบแลวหลวงพอขึ้นไปฉันเพล ขาพเจา
จึงเตรียมกลับ พอดีสามีบอกใหรอกอนเพื่อใหนองที่ติดรถมาดวยเขาไมเคยไปไดดูวัด
ใหทั่วถึง ขาพเจาจึงไปนั่งรอที่ศาลาทาน้ํา สักพักหนึ่งลูกศิษยของหลวงพอเดินมาหา
ขาพเจา บอกวาหลวงพอใหมาตามขาพเจาไปกินอาหารในสํารับของหลวงพอที่ยกลง
มา แถมบอกวาทานกําชับใหกินใหได พอไปถึงโรงครัวพบปาเสนอนั่งคอยอยู ปาบอก
กรรมฐานเอาชนะโรคได
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วากินใหมาก ๆ หลวงพอสั่งมา จากเดิมที่คิดวาจะไมกินเพราะอิ่มจากโรงครัวแลว
ขาพเจาก็กินอาหารในสํารับอีกเพราะรูสึกวาตองมีอะไรบางอยางที่ทําใหหลวงพอ
กําชับนักกําชับหนา
หลังกลับจากวัดได ๔ วัน ตองเขาไป รพ. เพื่อใหยาเข็มที่ ๔ ขาพเจาคิด
ทอดอาลัยแลวาอยางไรเสียคงตองเลื่อนการใหยาอีกแนนอน ตองกลับบานเพื่อทําใจ
ใหม แตพอไปเจาะเลือดซ้ําผลปรากฏวาเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นมาเปน ๓,๖๐๐ มันเปนไป
ไดอยางไรที่ภายในระยะ ๔ วัน เม็ดเลือดขาวจะเพิ่มขึ้นมาถึง ๑,๓๐๐ เพราะไขกระดูก
ของคนที่ใหยาเคมีบําบัดนี้จะถูกกดมาก การสรางเม็ดเลือดจะทําไดนอยและชา หาก
เวนระยะการใหยาไปบางก็จะขึ้นได แตตองไมใชภายใน ๔ วัน และขึ้นมาเปนพันกวา
เชนนี้ ขาพเจานึกรูวาหลวงพอชวยอีกแลว มินาเลาทานถึงกําชับลูกศิษยและปาเสนอ
วา ตองใหขาพเจากินอาหารในสํารับที่เหลือใหได และบุญของขาพเจายังมีจึงทําใหยัง
ไมกลับบานทันที เพราะปกติถาหลวงพอขึ้นแลวขาพเจาจะรีบกลับบานเลย เพราะอยู
ไกลถึงราชบุรี
พอถึงการใหยาเข็มที่ ๔ หลังใหยาราว ๗-๘ วัน ขาพเจามีไขสูงราว ๓๘.๕
องศาเซลเซียส ออนเพลียมึนงงมา ๒-๓ วัน เจาะเลือดพบวาเม็ดเลือดขาวเหลือแค
๑,๐๐๐ ซึ่งตองเขาโรงพยาบาลและอยูในหองปลอดเชื้อ เพราะถาติดเชื้อหมายถึงวา
โอกาสตายมีสูง เนื่องจากภูมิตานทานเหลือนอยมาก แพทยสั่งใหขาพเจาเขา
โรงพยาบาลไมนานเลย จึงกราบพระและอธิษฐานวาหากหมดอายุแลวก็ขอตายที่
บาน แตถามีบุญอยูขอใหหายไข ก็เหมือนปาฏิหาริยที่วันรุงขึ้นไขลดและสบายดี
เหมือนไมมอี ะไร
หลังจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๓ ขาพเจารับยาเคมีบําบัดครบ ๖ เข็ม เริ่มมี
ปวดตามขอโดยเฉพาะขอเขาและขอนิ้วหัวแมมือขางซาย ซึ่งแพทยบอกวาเปนผลจาก
ยาเคมีบําบัด ขาพเจาไดเขารวมสัมมนาในคอรสชีวจิต ไดหลักของการกินอาหารและ
ออกกําลังกายมา รูสึกรางกายเบาสบายตัวขึ้นมาก สวนหลักของสมาธิขาพเจาไดจาก
หลวงพอ ขาพเจาเคยตั้งใจวาหากผลการตรวจเอกซเรยครั้งลาสุด (๑ กันยายน
กรรมฐานเอาชนะโรคได
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๒๕๔๓) พบวาไมมีอะไรผิดปกติ จะไปปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวันสัก ๒-๓ วัน ซึ่งผล
ออกมาก็เปนปกติจึงชักชวนญาติมิตรมากราบหลวงพอและขออยูปฏิบัติธรรมดวย ซึ่ง
ทานไดเมตตาให อาจารยถึง ๓ ทาน คือคุณลุง พ.ท.วิง รอดเฉย, คุณปายุพิน บําเรอ
จิต และ อาจารยจิรยุทธ มาคอยชวยดูแล
การปฏิบัตธิ รรมครั้งนี้ ขาพเจารูสึกวาตนเองกาวหนาขึ้น จิตจะสงบและรวมได
เร็วกวาเดิม เมื่อกลับมาที่บาน และปฏิบัติตอเนื่องทุกวัน มีผลทําใหอารมณของ
ขาพเจาแจมใสนิ่งสงบ ตั้งแตเชาจนถึงนอนหลับ แมจะมีเหตุการณมากระทบก็จะจาง
หายไปไดรวดเร็วมาก ที่สําคัญอาการคัดจมูกซึ่งเปนมา ๒-๓ ปแลวหายไป การหายใจ
จะคลอง ผานรูจมูกทั้ง ๒ ขางเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นเปนไปตามทีห่ ลวงพอจรัญเคยบอก
ขาพเจาทางจดหมาย ซึ่งทานกรุณาตอบคําถามเมื่อขาพเจาวิตกกังวล กลัวตายไววา
“จงสรางบารมีและแกกรรม สรางความดีใหแกตนเอง พอ-แม และครอบครัวอยาง
สม่ําเสมอ ดวยการปฏิบัติธรรมอยางจริงจังทุก ๆ วันอยาไดขาด เวลาที่ผานไปแตละ
วัน คือเวลาที่เหลือนอยเขาทุก ๆ วัน หลวงพอจึงขอใหลูกศิษยทุกคนอยาไดใชชีวิตอยู
ในความประมาท แกกรรมใหหมดในชาตินี้ อยาใหตดิ ตัวไปอีกในชาติหนา เมื่อใช
กรรมหมด มีบุญบารมีสะสมไดมากเพียงพอแลว สิ่งดี ๆ ที่ไมคาดฝนจะไดรับอยางนึก
ไมถึง ผูที่หมั่นปฏิบัตธิ รรมเปนประจํา คือ ผูท ี่ไมอยูในความประมาท เพราะธรรมยอม
คุมครองผูประพฤติธรรมตลอดไป” ทุกตัวอักษรนี้ ขาพเจาอานซ้ําแลวซ้ําเลา เมื่อใดที่
เริ่มทอถอย ก็จะเขาไปกราบพระและอานจดหมายในกรอบวิทยาศาสตร (เพื่อกันมิให
ตัวอักษรเลอะเลือนหรือกระดาษขาด) ซึ่งวางไวบนหิง้ พระหลังรูปหลวงพอนี้ทุกครั้ง
เมื่ออานแลวก็จะมีกําลังใจออกมาตอสูกับชีวิตตอไป
ทุกวันนี้ขาพเจาจะเดินจงกรมและนั่งกรรมฐานทุกครั้งที่มีโอกาส แมเพียงวันละ
เล็กละนอยก็ยังดี เพื่อใหจิตใจไดสงบ มีเวลาพิจารณาตนเองไดมากขึ้น เปนการสะสม
หนวยกิตไวตามที่หลวงพอสอน ขาพเจาคิดเสมอวาขนาดหลวงพอเองทานปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบสรางบุญกุศลมหาศาล โดยการแกทุกขใหคนมากมายไดดวยการสอน
กรรมฐาน ทานยังตองชดใชกรรมทุกอยาง แลวตัวขาพเจาเลา กรรมดีที่สะสมไวมี
กรรมฐานเอาชนะโรคได
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เพียงนอยนิด แลวเบิกมาใชเรื่อย ๆ ปานนี้อาจจะหมดแลว หากไมสะสมไวเลยจะเบิก
มาชดใชหนี้ที่ยังมีอยูมากมายไดอยางไร
ฉะนั้นเวลาที่เหลือทั้งหมดของขาพเจา
จําเปนตองทุมเทใหกับการทําบุญทํากุศลเพื่อใชหนี้กรรมแลว เพราะมะเร็งเปนโรคที่
ไมใชของเลน
วันนี้ขาพเจาสามารถผานพนวิกฤตมาไดดวยบารมีของการปฏิบัติ
กรรมฐาน และอํานาจบารมีของการแผเมตตาจากหลวงพอโดยแทจริง การรักษาโดย
แพทยปจจุบันก็เปนสิ่งดี เพราะสามารถกําจัดกอนเนื้อรายออกไปได แตเซลลที่อาจ
หลงเหลืออยูในรางกายจะหมดโอกาสเจริญเติบโตและฝอหายไปได หากเรามีจิตใจ
เขมแข็งมุงมั่นที่จะเอาชนะโรครายโดยใชธรรมะเขาชวย เพราะการปฏิบัติกรรมฐานจน
จิตสงบและมีสติตลอดเวลา ไมหงุดหงิด อารมณเสียจะเปนการกระตุนใหรางกาย
สรางภูมิคุมกันขึ้นมาจนสามารถทําลายเซลลมะเร็งที่ยังเหลืออยูได
ขาพเจาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใหทุกทานที่มีโอกาสไดอาน เชื่อมั่นวาการสวด
มนตโดยเฉพาะบทพาหุงมหากาฯ บทพระพุทธคุณ เกินอายุ ๑ จบ และการปฏิบัติ
กรรมฐาน ชวยใหปลอดภัยจากโรครายไดจริง สวนจะมีชีวิตอยูไดนานแคไหนก็ขึ้นอยู
กับบุญกรรมของแตละคนแลว วันนี้เปนวันเกิดของหลวงพอครบรอบปที่ ๗๓ ขาพเจา
ขอชักชวนบรรดาศิษยานุศิษยของหลวงพอไดโปรดประพฤติปฏิบตั ิแตสิ่งที่ดีงาม ละ
ความชั่วเรงสรางความดีใหกับตนเอง เทานี้ก็เพียงพอที่จะทําใหหลวงพอไดชื่นใจและ
มีความสุข จะไดมีอายุยืนยาวอยูเปนมิ่งขวัญของพวกเราตอไปนาน ๆ
ลูกอยูรอดปลอดภัยในวันนี้
ดวยบารมีหลวงพอแทที่แผให
ชวยชุบชูความหวังกําลังใจ
สูโรคภัยไมยอมแพแมนิดเดียว
จงเดินจงกรมทุกกาวเรากําหนด
ใหเห็นกฎแหงกรรมที่เกาะเกี่ยว
รูจากกายเวทนาแนแทเทียว
คลายยึดเหนี่ยวจิตวางถือทางธรรม
กรรมฐานเอาชนะโรคได
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จะยืนเดินนอนนั่งระวังสติ
ใหดําริคูหรือเหยียดทุกเชาค่ํา
ลืมอดีตยึดปจจุบันหมั่นทองจํา
อนาคตอยานํามาใสใจ
ยืนหาครั้งกอนเดินหนอขอใหคิด
คอยจอจิตตามดูรูจนได
ขวายางหนอ ซายยางหนอเดินตอไป
หยุดเมื่อไร ยืนหาครั้งยังตองทํา
ปฏิบัติอยูเชนนี้สามปแลว
จึงคลาดแคลวโรคภัยที่กรายกล้ํา
จะทําตอเพื่อขอชดใชกรรม
ชาติหนานําแตความดีที่ติดตัว
หลวงพอคือผูชี้ทางผูสรางสรรค
ใหพนทุกขภัยอันมืดสลัว
ดุจแสงสวางสองทางไมมืดมัว
เห็นถวนทั่วเดนชัด “วัดอัมพวัน”
ลูกกราบขอพรตรัยรัตนโปรดคัดสรร
อีกพรจากเทพเทวาสารพัน
ดล “หลวงพอจรัญ” เปนสุขเทอญ
พันเอกหญิง วาสุณี อนันตรพีระ
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