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เกี่ยวกับตัวขาพเจา
ขาพเจาเปนคนธรรมดา ผูเครงศาสนา ชอบสวดมนตไหวพระ และรักษาศีล ๕ ทุกวัน
ขาพเจาเคยทํางานธนาคารประมาณ ๓๐ ป หลังจากนั้นชีวิตของขาพเจาประสบปญหาอยาง
มาก ขาพเจาตกงาน เพราะธนาคารที่มาเลเซียมีการรวมกิจการ ขาพเจากลายเปนคนตกงาน
จิตใจไมสงบ
ในบานของขาพเจามีของศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ พระพุทธรูป พระ
สารีบุตร พระโมคคัลลาน องคคุลีมาล พระสีวลี พระพรหม และอื่น ๆ ขาพเจาสวดมนตภาวนา
อยางหนัก และมีความหวังวาเรื่องอัศจรรยจะไดเกิดขึ้นแกขาพเจา แตมันก็ไมมีประโยชน แลว
ขาพเจาก็ยังหวังวา จะมีใครสักคนที่ชวยหางานใหขาพเจาทําและชวยแกปญหาการเงินใหแก
ขาพเจา แตก็ไมไดผลตามที่ขาพเจาเคยอธิษฐานขอไว
มีวันหนึ่งขาพเจาพบความจริงในทันทีวาขาพเจาตองแกปญหาเอง ไมใชพึ่งคนอื่น แต
ทําอยางไร ขาพเจาหาวิธตี าง ๆ แตยังไมถูกสักอยางหนึ่ง
กอนที่ขาพเจาจะไปวัดอัมพวัน เขาเจาเคยศึกษาถึงวิธีปฏิบัตกิ รรมฐานแลว ขาพเจารูวา
ทุกขมาจากกรรมของขาพเจาทีท่ ํามาในอดีตและอดีตชาติ แตขาพเจาเคยทําผิดอะไรและภพ
ไหน ขาพเจาไมมีคําตอบและแกปญ
 หาไมสําเร็จ ไมใชยังแกปญหาไมสําเร็จอยางเดียว ยังมี
ปญหาหลายอยางที่ยังไมมีคําตอบ

ความจริงใจใหแกผูมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย
จงอยาเสียเวลาในชีวิตตามหาสิ่งที่ไมถูกทาง และไมถูกตอง
คุณสามารถเปนมหาเศรษฐีได รวยทีส่ ุดในโลกได หรือเปนผูกมุ อํานาจในชีวิตของคนได
แตถามตัวคุณเองวา สิ่งเหลานัน้ จะสามารถอยูคงทนสักเทาไร และคุณเคยกระทําอะไรบางใน
ชีวิต
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สิ่งที่คุณควรทําก็แคเดินทางไปที่วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี และเตรียม
ตัวอยูปฏิบัติธรรมอยางเครงครัดจริงจัง อยางนอย ๗ วัน ถาคุณมีความพยายามและทําตามทํา
สั่งสอนอยางจริงจัง คุณจะไดผลอยางแนนอน

ขาพเจาเดินทางถึงวัดอัมพวัน
อันดับแรก ขาพเจาอยากขอบคุณ คุณดรุณี หรือ เรียกวาคุณเอค ที่อยูสุไหงโกลก ได
จัดการ พาพวกเราไป ไมเชนนัน้ ขาพเจาไมอาจคนพบสิ่งที่มคี ามากในชีวิตนี้ สิ่งที่ขาพเจาไม
สามารถอธิบายปรือประเมินคาได
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๔ คุณเอคเชิญคุณอังและผมไปวัดหนึ่ง ซึ่งคุณเอครูวาพวกเรา
อยากไปวัดนี้เพราะวาวัดนี้มีสํานักปฏิบตั ิ แตไมไดบอกรายละเอียด แตคุณเอคก็สั่งวาเราตอง
ถึงสุไหงโกลกในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ ตอนเชา
ตอนที่เราตัดสินใจจะเดินทางเวลาค่ําแลว และเราตองหาวิธีการเดินทาง รถประจําทาง
ไปกลันตันและเที่ยวบินก็จองเต็มแลว เราตัดสินสินใจแนวแนตองไปใหได จึงหารถรับจาง และ
ไดรถรับจางที่ไมถูกกฎหมายโกงราคาคาโดยสารเปน ๒ เทา
เราเริ่มเดินทางเวลาประมาณ ๒๓.๒๐ น. และเดินทางตลอดทั้งคืน ในสภาพอันแทจริง
เราไมไดนอนและรางกายก็เมื่อยลา แลวเดินทางตอจากสุไหงโกลกวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงกรุงเทพฯ เวลาตี ๓ ในวันรุงขึ้น
เราถึงวัดอัมพวันในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๔ ตอนบาย

ประสบการณระหวางปฏิบัติ
วันที่ ๑ (๘ เมษายน ๒๕๔๔)
เราไดรับการอธิบายวิธีปฏิบัติในวัดอัมพวันอยางยอ ๆ ตอนกลางคืน
วันที่ ๒ (๙ เมษายน ๒๕๔๔)
ระหวางปฏิบัติอยูขาพเจาไดประสบการณคือ การปวดในรางกาย
ชวงขณะปฏิบัติตอนเชา ขาพเจามีนมิ ิตเห็นคุณเอค เปลี่ยนเปนหญิงสาวที่มีผาพันแผล
ที่แขนขวา ตอนนั้นขาพเจาไมแนใจวาอันนี้คือจริงหรือฝน ดังนัน้ ขาพเจาจึงออกจากนิมิต
ชวงพักขาพเจาเลาสิ่งที่ไดเห็นในนิมติ ใหคุณเอคฟง และคุณเอคยืนยันวาที่ขาพเจาเห็น
ในนิมิตนี้เปนจริง จากการยืนยันนี้ ขาพเจามองเห็นวาวิธกี ารปฏิบัติอันนี้ที่สอนที่นคี่ ือบางสิ่งที่
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ขาพเจากําลังตามหาอยูในชีวิต ทีส่ อนเราใหไดประสบการณในตัวเองในโลก ถาขาดสติเราจะ
กระทําผิดพลาดเยอะ การสั่งสอนในสํานักนี้คือสอนใหเราเตรียมวิธีการแกทุกข และจะหมด
ทุกขที่เราเคยทําผิดมากอน ที่นสี่ อนเราวาทําอะไรใหมีสติ วิธกี ารสอนที่นคี่ ือใชไดจริง และสอน
ใหเราแกปญหาดวยตัวเอง ไมใชคอยใหคนอื่นมาแกใหเรา
เมื่อมีปญหาในชีวิต คนทั่วไปชอบขอความชวยเหลือและรอปาฏิหาริยจากภายนอก ใน
ที่สุดกลับมีปญ
 หามากขึ้นหรือเกิดความไมพอใจขึ้น เมื่อนั้นจิตเราจะกลายเปนหมดหวังหรือไม
สงบ และอาจจะผิดพลาดตอไปอีกโดยไมรูตัว ปกติคนเราชอบเขาขางตัวเองและปฏิเสธการรับรู
เหตุผลทุกชนิด ซึ่งความคิดเหลานัน้ ผิดและเปนอันตราย
โปรดอยาหลอดตัวเองตอไปอีกเลย และจงไปปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนในวัดอัมพวัน
โดยไมเสียเวลาตอไป
ขาพเจาถือโอกาสนี้แสดงความระลึกถึงพระคุณหลวงพอที่มีความเมตตาสั่งสอนพระ
ธรรมอันยิ่งใหญแกคนทั้งหลาย
วันที่ ๓ (๑๐ เมษายน ๒๕๔๔)
ระหวางปฏิบัติชวงเชา ขาพเจามองเห็นวาจิตซึ่งเคลื่อนที่เกิดดับเกิดดับไวมาก ตลอด
ชวยปฏิบัติอยู ถาหากวาไมมีสติชวยควบคุมจิตจะเปนอันตรายมาก
ขาพเจาก็มองเห็นวาเราสามารถควบคุมจิตไดดวยการตั้งสติ แลวจิตเราจะมีบานที่อยูไ ด
อยางสงบ และขัดเกลาจิตได
เมื่อนาฬิกาบอกหมดเวลา จริง ๆ แลวขาพเจายังไมอยากออกจากศาลาปฏิบัติธรรมเลย
ชวงเวลาปฏิบัติจากบายถึงค่ํา ขาพเจาไดประสบการณมีเวทนาปวดมากมาย และมี
อารมณที่รบกวนจิตใจขาพเจามาก จนขาพเจาเกือบยอมแพ เวลาที่กําหนดเวทนาปวดอยู
ขาพเจาระลึกไดถึงบางสิง่ ที่ขาพเจาไดกระทําแลวในอดีต
ทําใหทรมานและอาจจะสิน้ ชีวิต
ขาพเจาก็ระลึกได คุณพอของขาพเจาเคยปวดมากกอนที่ทานจะเสียชีวิต ขาพเจาเคยรองไห
เวลาทีเ่ ห็นคุณพอปวดแบบทรมานมาก เพราะไมรูวาจะชวยทานอยางไร ถาหากวาขาพเจาเคย
เรียนวิชาปฏิบัติจากหลวงพอจรัญ ขาพเจาอาจจะชวยใหคุณพอคลายความปวดใหเบาลงได
หรือไมก็หายปวดไดทันที
ขาพเจาอยากกลาววาที่ขา พเจาไดประสบการณในตอนเชากับตอนเย็นชวงปฏิบัติธรรม
อยูนั้นแตกตางกันอยาง
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วันที่ ๔ (๑๑ เมษายน ๒๕๔๔)
ระหวางนั่งสมาธิอยูขาพเจามีนิมิตเห็นสัตวตัวหนึง่
อาปากขออาหารจากขาพเจา
ขาพเจาแนะนําใหสัตวตัวนี้ใหกินสิ่งที่ไมมีชีวิตเปนอาหาร สัตวตัวนี้กลับรูสึกโกรธและตอวา
ขาพเจา ขอกวาขาพเจารูจักแตสั่งสอนแตไมปฏิบตั ิเอง แลวมีอะไรบางอยางที่บอกวา สัตวตัวนี้
คือขาพเจาในอดีต ที่เคยฆาชีวิตมากมายเปนอาหาร ขาพเจารูสึกทันทีวาขาพเจาตองใหอภัย
คนอื่น ไมวาเขาจะเคยทํารายอะไรเรา สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแกตนเอง เชนอดีตขาพเจาเคยฆาสัตวมี
ชีวิตเปนอาหาร แตสัตวมีชีวิตนี้ยังอภัยใหแกขาพเจาได ขณะนั้นขาพเจาปฏิญาณวา ขาพเจา
จะเผยแพรคาํ สั่งสอนของหลวงพอจรัญทันทีที่ทําได ขาพเจาขอแสดงความกตัญูและเคารพ
อยางสูงตอพระสัมมาสัมพุทธเจา หลวงพอจรัญ และลูกศิษยที่ชวยเผยแพรธรรมคําสั่งสอนที่มี
คามาก
วันที่ ๕ (๑๒ เมษายน ๒๕๔๔)
ไดปฏิบัติชวงเชาเทานั้น เพราะเราตองเตรียมตัวเดินทางกลับตอนบาย
ตอนที่ขาพเจากําลังนั่งสมาธิ มีวิญญาณมามากและยังมีอยูในศาลาปฏิบัติธรรมอีก
เยอะ ขาพเจาไดแผเมตตาและอุทิศสวนกุศลใหแกเขาทั้งหลาย หลังจากนั่งสมาธิ ขาพเจาเห็น
วาสัตวทั้งหลายนี้ยังอยากเรียนกรรมฐานดวย
ระหวางปฏิบัติอยูนั้นขาพเจาประจักษวา ตัณหาเปนอันตรายมากหากเราขาดสติ ถาเรา
แพตัณหาเราจะทําผิดและทําชั่วโดยไมเขาใจธรรมชาติที่แทจริง อาจกอใหเกิดความเดือดรอน
หรือสรางความทุกขแกผอู ื่นได จากการทําตามความตองการของเรา
เพียงเทานี้จากขาพเจา
ขาพเจาขอรองทานทั้งหลายสักอีกครั้งวา โปรดอยาเสียเวลาดวยการกระทําสิ่งที่ไมได
ทําใหพนทุกขและไมอาจสําเร็จมรรคผล นอกจากทานจะชอบสนุกอยูกับความทุกขในโลกนี้
กรุณาไปวัดอัมพวัน สิงหบุรี และใชเวลาฝกวิธกี ารปฏิบัติกรรมฐานที่ใชไดจริงและมีคา
มาก ซึ่งทานจะพบวามีคณ
ุ คาจริง
วัดอยูไมไกลเลย เดินทางไปไดโดยสะดวก โดยเฉพาะคนที่อยูใ กลหรืออยูในประเทศไทย
เอง
ขอใหทานทัง้ หลายจงมีความสุข พนจากความทุกข และสามารถปองกันตนจาก
อันตรายใด ๆ ขอใหปราศจากศัตรูและการมุงรายเถิด
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ผูแปล – แมชีซูงอ แซเอ็ง
ธานินทร มหาธนประทีป
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