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ดิฉันชื่อ นางลิ้นจี่ นิยมศิลป อายุ ๗๕ ป อยูบานเลขที่ ๑๒๕ หมู ๒ ตําบล
ธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ดิฉันไดมาวัดอัมพวันและเขาปฏิบตั ิกรรมฐานเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ เดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๓๖ โดยที่ไมเคยรูจักวัดอัมพวันและหลวงพอจรัญ มากอนเลย มี
โอกาสไดมาเพราะหลานสาวซึ่งเปนครูอยูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ ชวนใหมา
เปนเพื่อน หลานสาวไดเลาใหฟงวามาปฏิบัติธรรมฐานที่วัดอัมพวันกับหลวงพอจรัญ
แลวหนาที่การงานเจริญเร็ว ดิฉันไมมีความรูเรื่องการปฏิบัติมากอนเลยในคืนแรกที่
เขาปฏิบัติในอาคารความวาสีหลังเกาและเดินจงกรมในโบสถ
ไมรูเรื่องอะไรเลย
อยากจะหลับอยางเดียว พอรุงเชาไปปฏิบตั ิที่อาคารสุธรรมภาวนา ชวงนั้นผูปฏิบัติ
ธรรมไมมากเหมือนทุกวันนี้ ดิฉันเดินจงกรมยาวไปตามความยาวของศาลาเลย แม
ชีซูงอ ถามดิฉันวาจะเดินไปไหน ดิฉันก็ตอบวาเปลา เดินอยูแถวนี้แหละ แมชีซูงอ
ถึงกับหัวเราะ แลวก็เรียกไปสอนใหม ใหเดินชาๆ อยางมีสติ พองหนอยุบหนอก็จํา
ไมได ถามคนที่ไปดวยกันเขาก็หัวเราะอีก สามวันแรกที่เขาปฏิบตั ิไมคอยรูเรื่อง พอ
เขาวันที่สี่เริ่มเขาใจการปฏิบัติมากขึ้น ก็พอดีครบกําหนดตองเดินทางกลับบาน กอน
กลับไดซื้อหนังสือกฎแหงกรรมฯ เลม ๑ ถึง เลม ๓ กลับไปบานดวย ไดอา นหนังสือ
ทั้ง ๓ เลมจนจบทําใหนึกอยากกลับไปเขาปฏิบัติอีก เดือน เมษายน ๒๕๓๗ มี
โอกาสไดเขาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ปฏิบตั ิไดดีมาก และไดอธิษฐานวา จะเจริญ
กรรมฐานแกกรรมใหได ๑๐ ป ตอนกลับบานไดไปลาแมใหญ แมใหญใหพรและสั่ง
วา กลับบานแลวอยาทิ้งใหทําใหตอเนื่องวันหนึ่ง เดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงอยาให
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ขาด แลวแมใหญไดใหพระหลวงพอกวาง ๑ องค ตั้งแตนนั้ มาดิฉันก็ไดปฏิบัติ
กรรมฐานมาตลอด นัง่ หนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมง บางครั้งทําไดถึง ๓ ชั่วโมงก็มี
ชดใชกรรมครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ วันที่เทาไรดิฉันจําไมไดแน
ชัด คืนนัน้ ดิฉันไดสวดมนตรตั้งแต ๖.๓๐ น. และทํากรรมฐานตอ ถึงประมาณ
๒๓.๐๐ น. เตรียมเขานอน ขณะกําลังจะนอนดิฉันก็กําหนดนอนหนอๆ ๕ ครั้ง
แลวก็ตอดวยยุบหนอพองหนออีกไมกี่ครั้งก็อยากหลับจึงพลิกตัวตะแคงขวา พอเริ่ม
จะหลับกลับเห็นปากคนมาลอยอยูตรงหนาเต็มไปหมด ปากสวยก็มีปากนาเกลียดก็
มีบางปากก็ยิ้มบางปากก็มีเขี้ยว นับเปนรอยๆ ปาก แลวก็หลับไปในขณะที่หลับได
ฝนเห็นเด็กผูหญิงคนหนึ่งถือขวานเล็กๆ กําลังสับไปทีข่ าหลังของวัวแกตัวหนึ่ง ดิฉัน
ไดรองหามวาอยาทําเขา แตก็ชาไปเด็กไดสับขวานลงไปที่ขาหลังของวัวแลว ดิฉัน
รูสึกตัวตื่นฉายไฟดูนาฬิกาปรากฏวาไดหลับไปเพียงแค ๕ นาทีเทานั้น จึงไดลุกขึ้น
นั่งและกําหนดคิดหนอๆ คิดลําดับเหตุการณจําไดวาเปนตัวของเราเองเมื่อตอนเด็ก
อายุประมาณ ๑๒ ขวบ เหตุการณนี้ลืมไปนานแลววันนั้นเปนวันพระพอแมไปวัด
พอสั่งใหเฝาบานเพราะมีวัวแกอยูตัวหนึ่งใชงานไมไดเจาของวัวปลอยใหหากินเอง
และวัวแกตัวนี้ชอบเขามากินตนไมในสวนตองคอยไล ดิฉันในขณะนั้นเลยโกรธวัว
หาวาเปนตนเหตุใหไมไดไปเที่ยวแถมเวลาไลก็ดื้อไมคอยยอมจะหนีงายๆ ก็เลยใช
ขวานฟนขาเสียเลย เมื่อระลึกเหตุการณไดดังนี้แลว ดิฉันก็ไดแผเมตตาใหววั แกตัวนั้น
และก็แผใหมาเรื่อยทุกครั้งที่ปฏิบัติกรรมฐาน ไดทําเชนนี้อยูหลายเดือนจนวันหนึ่ง
ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ดิฉันไดขับรถจักรยานยนตพาเพื่อนไปแจกของ
กฐินที่บานทุงนอย เกือบจะถึงบานที่จะนําของกฐินไปแจกมีลูกวัวตัวหนึ่งไดวิ่งตัด
หนารถ ดิฉันสติดีเบรคไดทัน เมื่อแจกซองกฐินเรียบรอยแลวก็เดินทางกลับ ขณะ
เดินทางกลับมีเด็กหนุม ๔ คนเลนตระกรออยูในทาง ทําใหดิฉันจึงตองหลบไปวิ่งขาง
ทางเบรครถไปชนกับกอนหินขนาดใหญทําใหรถเสียหลักลมลงทับตัวของดิฉันและ
เบรคเทาไดกดทับที่ขาขางขวาของดิฉัน รูส ึกเจ็บมากพอยกรถออกที่บริเวณนองขาง
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ขวาของดิฉันเปนแผลขนาดใหญ
เด็กหนุมที่เลนตระกรอชวยกันพาไปสงสถานี
อนามัย ตองเย็บแผลถึง ๖ เข็ม รักษาอยูหลายวันกวาจะหายเปนปกติ
ชดใชกรรมครั้งที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๒ คืนหนึ่งหลังจากที่
ดิฉันไดสวดมนตรและทํากรรมฐาน เชนที่เคยปฏิบัติมาเปนปกติ เวลาประมาณ
๒๓.๐๐ น. ดิฉันก็ไดกําหนดนอนหนอๆ และยุบหนอพองหนอ เกือบจะหลับก็
ปรากฏเห็นปากคนมากมายเหมือนครั้งกอน แลวก็หลับไปและไดฝนเห็นลิงกัง(ลิงที่
ใชขึ้นมะพราว) วัยรุนตัวหนึ่งกําลังจองหนาดิฉันอยางโกรธแคน พรอมกับยกขาหนา
ของตัวเองขึ้นมากัดสลับซายขวาและก็ดึงขนบนหัวอยางแรง อาการของมันแสดงวา
กําลังโกรธจัด ดิฉันรูสึกตัวตื่นจึงลุกขึ้นกําหนดคิดหนอๆ ลําดับเหตุการณจําไดวา
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขณะดิฉันอายุ ๑๘ ป ซึ่งเหตุการณนี้ดิฉันลืมไปนานแลว
พี่ชายของดิฉันนําลิงกังมาฝากใหเลี้ยง ดิฉันไดเลี้ยงไวประมาณ ๑ ป กวาๆ ลิงกัง
เริ่มโตเปนหนุมและดุมากใครเขาใกลไมไดมันจะกลัวเฉพาะผูชาย ดิฉันตองนําไปลาม
โซไว เย็นวันหนึ่งดิฉันนําขาวใสจานไปใหโดยถือไมไปดวย ขณะสงจานขาวใหลิงกังก็
กระชากจานขวางทิ้งแลวกระโจนเขาหาดิฉันตกใจใชไมที่ถือไปตีสวนออกไปถูกขา
หนาขาหนึ่งของมันหัก มันหยุดชะงักจับขาขางที่หักขึ้นมากัดแลวก็ใชขาหลังดึงขนที่
หัวแรงๆ มันคงเจ็บมาก ดิฉันสงสารแตก็ชวยอะไรมันไมได ดิฉนั คิดวาคงถึงเวลาที่
ดิฉันจะตองชดใชกรรมใหกับลิงกังตัวนั้นแลวดิฉันเริ่มกลัว ไดแผเมตตาใหลิงกังทุก
ครั้งที่ปฏิบัติกรรมฐาน พยายามระวังตัวทุกอยางไมประมาททําอะไรอยางมีสติตลอด
แตแลวประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๒ วันนั้นเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ดิฉัน
ใชมีดตัดกิ่งไมซึ่งขึ้นไปพาดสายไป พอตัดขาดกลับดึงกิ่งไมไมลง ตองใชเชื่อผูกดึง
รูสึกชาพอยกขึ้นดู
เชือกขาดทําใหดิฉันลมกนกระแทกพื้นแขนขวาพับไปขางหลัง
ปรากฏวาแขนขางขวาหักตรงขอมือ เหมือนลิงกัง ตองเรียกพี่ชายซึ่งอยูบานติดกันให
พาสงโรงพยาบาลรักษาอยูเกือบสองเดือนจึงหาย ทําใหปนั้นไมไดไปรวมทําบุญวัน
คลายวันเกิดหลวงพอ
ชดใชกรรม

3

นี่คือสิ่งที่ดิฉันไดประสบมา ถาดิฉันไมไดทํากรรมฐานคงไมรูวากรรมมีจริงและ
ใหผลจริง ดิฉันไดชดใชไปแลว ๒ อยาง ยังไมรูวา มีอะไรจะตองชดใชอีก ดิฉัน
พยายามแผเมตตาไมขาดทั้งเชาและค่ํา
ดิฉันยังมีเรื่องแปลกอยูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับตัวดิฉัน เมื่อประมาณ ๔
เดือนที่ผานมานี้เอง เรื่องมีอยูวา ในวันนั้นดิฉันไดฝนไปวา (ปกติดิฉันจะตองกําหนด
กอนนอนเสมอและเมื่อหลับแลวมักไมฝน)
ดิฉันกําลังกวาดใบไมบริเวณทางเดิน
ภายในวัดทางสาย ซึ่งเปนวัดที่มีการปฏิบตั ิกรรมฐาน และดิฉันมักไปถืออุโบสถเปน
ประจํา กวาดไปไดสักพักรูสึกผิดปกติขาชาเดินไมได สติบอกทันทีวามีอันตราย
เกิดขึ้นแลว ทันใดนั้นเองก็ปรากฏมีคน ๓ คน ตัวโต ๑ คนตัวเล็ก ๒ คน ผิวขาว
ไมใสเสื้อผาไมมีผม ในความรูสกึ ของดิฉันคิดวามันเปนผีกรูกันเขามาจับตัวดิฉัน ตัว
เล็กจับแขนคนละขางตัวใหญใชมือสองขางจับไหลของดิฉัน ใชเทาของมันขางหนึ่ง
เหยียบตรงสะดือของดิฉัน รูสึกเจ็บมากแลวก็เริ่มชาที่ขาขึ้นมาถึงสันหลัง เจาตัวใหญ
กมหนาเขามาทําทาจะกัดคอ ดิฉันเอาหัวดันมันไวแลวเริ่มสวด เมตตัญจะสัพโลกัส
มิงฯ ตัวเล็กสองตัวถอยออกไป ตัวใหญกลับเหยียบหนักขึ้นกวาเกา และพยายามกัด
คอใหได ดิฉันเริ่มชาถึงคอกําลังหมดสติ และในขณะกําลังจะหมดสตินั้นดิฉันนึกถึง
บทพุทธคุณขึ้นมาได จึงเริ่มสวดพอเริ่มสวดบทพุทธคุณมันก็ถอยออกไป ดิฉันรูสึกตัว
ตื่นในขณะที่กําลังสวดบทพุทธคุณอยูจึงสวดตอจนจบ แตยังลุกขึ้นไมไดเพราะยังชา
ตามตัวและปวดที่ทองมาก นอนคิดถึงหลวงพอจรัญ คิดวาถาเราไมไดเปนลูกศิษย
หลวงพอและไมไดทาํ กรรมฐานจนมีสติ คงชอคตายไปแลว รอดตายเพราะบท
พุทธคุณแทๆ คนที่นอนหลับแลวตายคงเปนแบบนี้ จนถึงตอนเชาอาการปวดที่ทอง
ของดิฉันก็ยังไมหาย จนทุกวันนี้ดิฉันก็ยังสงสัยอยูวาเจาตัวที่ดิฉันฝนเห็นมันเปนตัว
อะไรแน ดิฉันขอกราบขอบพระคุณหลวงพอผูมีพระคุณสูงสุด ประมาณมิได ทําให
ดิฉันพนจากความตาย ทําใหดิฉนั มีสติประจําทุก ลมหายใจเขาออก
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ขอกราบพระรัตนตรัยในพิภพ
ขอนอบนอมอริยสงฆผูทรงศีล
ขอลูกไดปฏิบัติธรรมเปนอาจิณ
อวิชาดับสิ้นถึงพระนิพพาน
ขอปฏิญาณตนวาจะปฏิบัติกรรมฐานตลอดไป

ลิ้นจี่ นิยมศิลป
๑๒๕ หมู ๒
ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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