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ในการปฏิบัติกรรมฐานครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๓ ขาพเจาไดประสบกับ
เรื่องราวที่แปลกไมนาเชื่อ เชาวันหนึ่งหลังจากปฏิบัตกิ รรมฐานในชวงแรกตั้งแตเวลา
๐๔.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ขาพเจารูสึกออนเพลียจึงไปนอนพักที่หอง ขาพเจานอน
กําหนดสติจับที่ทอง กําหนดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งรูสึกถึงความเงียบสงบและเย็นอยาง
นาประหลาด ขาพเจาไมไดหลับเพราะหูยังแววเสียงคนกวาดลานวัดอยู แลวขาพเจาก็
มองเห็นตัวเองนอนอยูในชุดของผูปฏิบัติธรรมในทาเดิมและหองเดิม เหลือบมองไป
ทางซายมือก็เห็นแมของขาพเจานั่งชันเขาขางหนึ่ง มีผาหมสีขาวคลุมตั้งแตไหลลงมา
แมมีอาการหนาวสั่น จิตบอกวาแมไมสบาย เมื่อขาพเจาหันหนามามองตรง ๆ ก็เห็น
หนาของทวดกําลังกมมองขาพเจาในระยะใกล ๆ หางประมาณ ๒ คืบ ใบหนาใหญ
มาก ประมาณ ๗ – ๘ เทาของใบหนาเดิม ขาพเจามองเห็นไดชัดเจน มีปุยเมฆเปน
เสนเล็ก ๆ บาง ๆ ลอยผานใบหนาของทวด มีผาขาวบางคลุมศีรษะและปลอยชายลง
มาขางบา หนาของทวดที่กมมองขาพเจานั้นอิมเอิบเปนสีชมพู ยิ้มละมัยอยางเมตตา
ขาพเจาดีใจจนบอกไมถูก
บันทึกกรรมฐาน

ผวาลูกขึ้นนั่งพับเพียบจับมือทั้งสองทวดมากุมไวแลว
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ละล่ําละลักพูดขอรองทวดเปนภาษาปกษใตวา “ทวด ชวยบาวแอบกัน ชวยบาวแอบ
กันนะ” เพราะขณะนั้นจิตของขาพเจาจดจออยูกับนาชายที่กําลังปวยหนัก ทวดเงียบ
ไปครูหนึ่งแลวคอย ๆ ดึงมือออกจากการเกาะกุมของขาพเจา ลุกขึ้นยืนหันหลังกลับ
ขาพเจามองตามรางของทวด ซึ่งสวมเสื้อสีขาวแขนกระบอก และมีผาสไบเฉียงพาด
ไหล นุงโจงกระเบนสีเม็ดมะปราง แตทวดเดินหลังตรงไมงงงุมและไมไดถอื ไมเทา
เหมือนที่ขาพเจาเคยเห็นเมื่อตอนเด็ก ๆ ทวดเดินหางออกไปราว ๓ -๔ กาวแลวหัน
หนามาพูกภาษาปกษใตกับขาพเจาวา ”ก็มันทําตัวมันเอ ง” แลวคอย ๆ เดินหายไป

ขาพเจาเคยสงสัยวาขาพเจาจึงนิมิตเห็นทวดทั้งที่ขาพเจาไมเคยฝนเห็นทวด
เลยตลอดระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปที่ทวดตายไป (นับถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งขาพเจามา
ปฏิบัติกรรมฐานครั้งแรก) นอกจากเปนเพราะขณะเจริญวิปสนากรรมฐานจิตของเรา
สะอาด สงบ จึงรับได อีกประการหนึ่งขาพเจาคิดวาเปนอานิสงสจากการอุทิศสวน
กุศล

เมื่อขาพเจานําเรื่องนี้ไปเลาใหแมใหญฟง แมใหญนิ่งไปครูหนึ่งแลวบอกวา
“ทานเปนเทพแลว ทานลงมาบอกขณะนี้จิตเราสะอาด สงบ จึงรับได”
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ทวดของขาพเจาชื่อ ผล ขาวเขียว ทานตายไปแลว 33 ป ขณะมีชีวิตอยูทวด
เปนคนดีมีเมตตา ใจบุญสุนทาน อยูในศีลในธรรม ไปวัดทุกวันพระ รักษาศีล 5 เปน
นิตย สวดมนตไหวพระเปนประจําทุกวัน ตลอดชวงอายุ 103 ปของทวด ทานทําแต
กรรมดี หมั่นสรางบุญสรางกุศล ขาพเจาจึงเชื่อคําพูดของแมใหญที่บอกวาทานเปน
เทพ ทานเปนญาติผูใหญของขาพเจา ทานจึงไดรับสวนกุศลนี้และลงมาบอกกับ
ขาพเจาวา นาทําตัวของนาเองไมมีใครชวยได นัน่ คือนาตาย ถาทานไมมาบอก
ขาพเจาก็คงไมทราบเรื่องนี้ ญาติทางกรุงเทพฯ ไมไดบอกขาพเจา เพราะไมมใี ครรูเลย
วาขาพเจามาวัดอัมพวัน
ขณะที่เราเจริญวิปสสนากรรมฐานนั้น จิตของเราสะอาด สงบ จึงรับหรือสื่อสาร
ได เปนการสื่อสารโดยทางจิต จิตรับรูและเขาใจไดโดยไมตองใชภาษาพูด จะเกิดขึ้น
ไดในขณะที่เราสํารวมจิตจนดิ่งลึกเขาสูสมาธิ
มีอยูครั้งหนึ่งขาพเจาปฏิบัติกรรมฐานที่พระอุโบสถ
ขาพเจานั่งสมาธิอยู
ทางดานขวามือของพระประธาน ก็เกิดนิมิตเห็นตัวเองยืนอยูขางโบสถ และมีผูหญิง
สูงอายุคนหนึ่งซึ่งขาพเจาเรียกทานวาปาเลียบ
สวมชุดกรรมฐานกําลังกุมมือของ
ขาพเจาเขยาดวยอาการดีอกดีใจ พรอมทั้งพูดวา “ปาเลียบมาหายานะนี”่ ขาพเจา
เก็บความสงสัยไววาทําไมเราจึงเห็นปาเลียบ ภายหลังจึงไดทราบวาทานเสียชีวิตแลว
ปาเลียบเปนญาติของขาพเจาเหมือนกัน เมื่อขาพเจาอุทิศสวนกุศลใหปาเลียบ
ทานก็ไดรับ ทานจึงไปหาขาพเจาและคงไปรวมปฏิบัตธิ รรมดวย เพราะขณะที่มีชีวิต
อยูทานเปนคนมีจิตใจดีงาม ถือศีลและไปวัดฟงธรรมสม่ําเสมอ นั่นแสดงวา คนที่
จิตใจดี จิตเปนกุศล ตายไปแลวก็จะไปอยูในทีด่ ีเหมือนทวดของขาพเจาและปาเลียบ
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เมื่อเดือนมกราคม 2542 แมของขาพเจาปวยหนัก เพราะเสนเลือดฝอยใน
สมองแตก
เดือนเมษายน 2542 ขาพเจาไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวัน เพื่อชวยใหแม
หายปวย ขาพเจาตั้งใจปฏิบัติเพื่อใหผลบุญผลกุศลจากการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
จะสงผลใหแมของขาพเจาหายปวยและเดินไดตามปกติ
ขพเจาเชื่อวาผลบุญจากการเจริญวิปสสนากรรมฐานชวยแมได แมมีอาการดี
ขึ้นมาก กินได นอนหลับตามสภาพของคนแก เพียงแตเดินไมไดเทานั้น
ปจจุบันนี้แมมีอายุได 93 ป ที่แมอายุยืนคงเปนเพราะกุศลผลบุญที่แมไดสั่งสม
ดวยตัวของแม และบุญกุศลที่ลูกๆรวมกันสรางใหแม เชนทําบุญทอดผาปา ซึ่งตาง
พรอมใจกันใหแมเปนเจาภาพทอดกฐินสรางพระอุโบสถ สรางเมรุ แลวลูกหลานยัง
รวมเงินกันซื้อหนังสือพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย รวมทั้งตูพระไตรปฎก ถวายวัดใน
นามของแม นอกจากนี้บุญกุศลจากการที่ลูกเจริญวิปสสนากรรมฐาน ก็คงทําใหแมมี
ความสุขและมีอายุยืนดวย
ป พ.ศ.2543-2545 ขาพเจาไมสามารถไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันได เพราะหัว
เขาซายและนิ้วเทาขวาอักเสบเรื้อรัง เวลาเดินจะบวมและปวดมาก หมอหาม
นั่งขัดสมาธิ ตองนั่งหอยขาสวดมนตอยูบนเตียง สวดอิติปโสพาหุงมหากา สวดคาถา
ชินบัญชรและยอดพระกัณฑไตรปฏก เพื่ออุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร ขาพเจา
ตองทนทรมานจากอาการปวดหัวเขาและนิ้วเทาอยูหลายป
ทายที่สุดสรุปวาขาพเจาตองเขารับการผาตัด
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กอนเขาผาตัด ชาพเจาไดรับนิมิตวาใหไปปฏิบัติกรรมฐาน ขาพเจาคิดวาถาไป
วัดก็เปนการสรางกุศลใหแม ใหตัวเอง และทําจิตใจใหเขมแข็ง อดทนไมกลัวการ
ผาตัด จึงไปวัดอัมพวันเพื่อปฏิบัติกรรมฐาน เตรียมพรอมทางดานจิตใจและบํารุง
รางกายใหแข็งแรงเพื่อรับการผาตัด วันที่ 30 ตุลาคม
ขาพเจาฟนตัวเร็ว ไมมอี าการคลื่นไส อาเจียนหรือเวียนศรีษะเลย นี่คือผลจาก
การทํากรรมฐาน
ขาพเจาแข็งแรงดีเหมือนไมใชคนปวย
มาก จึงไมตองใหเลือด

เพราะการทําสมาธิทาํ ใหไมเสียเลือด

ขาพเจาใชกรรมฐานสูการผาตัด กรรมฐานทําใหจิตใจของเราเขมแข็งอดทนไม
กลัวตอความเจ็บปวดใดๆ การที่เรานั่งสมาธิมาเปนเวลานาน เราจะผานภาวะที่เกิด
ความเจ็บปวดทรมานเหมือนดังรางกายจะแตกสลาย เพราะฉะนัน้ ความเจ็บปวดอื่น
ใดคงไมเทาความเจ็บปวดนี้อีกแลว กรรมฐานทําใหเราทนได จากปวดมากจะเปน
ปวดนอย จากปวดนอยจะไมปวดเลย เหมือนที่ขาพเจาไมกลัวการผาตัด ไมกังวล ไม
เครียด ทําใหไมมีปญหาในการผาตัด ไมเสียเลือด ไมมีอาการแทรกซอนใดๆ ฟนตัวได
เร็ว รางกายกลับคืนสูสภาพเดิมและแข็งแรงดี
ขาพเจามาคิดทบทวนวาเราทํากรรมอะไรไวจึงตองถูกผาตัด ที่จําไดไมลืมเลยก็
คือการฆาปู เปนการทําดวยความจําใจ มีคนใชใหทํา จําไดวาเปนปูดําตัวใหญมาก
เขามัดกามและขาของมันดวยเชือกอยางแนนหนา ขาพเจาจด ๆ จอง ๆ อยูนาน ใน
ที่สุดก็ตัดสินใจใชมีดปกฉึกเขาที่ทองของมัน ดวยความเจ็บปวดอยางแสนสาหัสมัน
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สลัดเชือกขาดผึง จนขาทุกขาของมันหลุดออกจากตัวมัน สั่นริก ๆ อยูบนพื้น พรอม ๆ
กับกามใหญขางหนึ่งของมันก็หนีบเอานิ้วหัวแมมือของขาพเจาไมยอมปลอย ขาพเจา
เจ็บปวดจนน้ําตาไหล รองออกมาสุดเสียง พี่ตองใชมีดงัดกามของมันจึงเอานิ้วของ
ขาพเจาออกได ปรากฏวาหอเลือดเขียวช้ําและเปนแผลลึกเกือบถึงกระดูก เวลาผนไป
25 ป บัดนี้ถึงเวลาที่ขาพเจาตองชดใชกรรมใหกับปูตัวนั้นแลว ขาพเจาจึงแผสวนกุศล
ใหกับปู ปลาและสัตวอื่น ๆ ที่ขาพเจาเคยทํารายใหไดรับบาดเจ็บหรือตายทั้งที่ตั้งใจ
และไมไดตงั้ ใจ
ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม (พระเทพ
สิงหบุราจารย) ที่ไดอบรมสั่งสอนและใหโอกาสแกขาพเจาไดปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ
เพื่อแกกรรมและสั่งสมกุศลผลบุญ
ขาพเจารูวาหลวงพอทํางานหนักมาก หลวงพอฉันนอย จําวัดนอย ทํางานมาก
ทุมเทใหกับงานพัฒนาคนของทานซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางสูง
หลวงพอย้ําสอนเสมอวาใหพวกเราอดทน พากเพียรปฏิบัติธรรม เพื่อสะสม
หนวยกิจแหงความดีไว ใหเดินจงกรมอยางถูกตอง ยืนหนอใหถูกตอง เวลาเดินจงกรม
ทานแนะนําใหเดินใหเทาสัมผัสดินจึงจะดี
หลวงพอเปนพระที่มีวัตรปฏิบัติงดงามทั้งกาย วาจา และจิตใจ ทานครองจีวรสี
กลักอยางเรียบรอยสวยงาม นาเลื่อมใส พูดจาไพเราะนาฟง มีจิตใจที่ดีงามสูงสง ชีวิต
ของหลวงพอมีแตการให ใหวัตถุสงิ่ ของ ใหความรู ใหธรรมะ ใหโอกาสแกผูคนทั่วทุก
สารทิศไดปฏิบัติธรรม และใชธรรมะแกไขปญหาใหพนจากความทุกข หลวงพอ
สามารถพัฒนาวัดอัมพวันใหเจริญรุงเรืองอยางไมหยุดยั้ง พระภิกษุสามเณรในวัด
บันทึกกรรมฐาน
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อัมพวันมีกิริยามารยาทที่งดงาม รักษาศีลอยางเครงครัด สวดมนตและเจริญวิปสสนา
กรรมฐานอยูเสมอจึงมีหนาตาเปลงปลั่งอยางผูทรงศีล และเปนที่นาประหลาดใจวา
ถึงแมมีคนเขามาอยูในวัดนี้หลายพันคน แตวัดกลับเงียบสงบปราศจากสรรพสําเนียง
ใด ๆ
อีกสองทานที่ขาพเจาระลึกถึงอยูเสมอ ดวยถือทานเปนครูอุปชฌาย คือ แม
ใหญ(อุบาสิกาสุม ทองยิ่ง) ทานเปนลูกศิษยรุนแรกของหลวงพอ เมื่อลูกๆของทาน
เรียนจบและทํางานแลวจึงไดมาชวยงานหลวงพอเต็มที่ แมใหญบอกวาพวกเราทุกคน
ที่มาปฏิบัตธิ รรมที่นี่เปนคนกรุงเกามาเกิด ขาพเจาเชื่อวาเปนเชนนั้นจริง ๆ
อีกทานคือแมชีสมคิด เปนผูสอนกรรมฐานใหกับขาพเจาในครั้งแรก ขณะนั้น
แมชีสมคิดเพียงคนเดียว ที่ชวยแมใหญสอนกรรมฐานใหกับผูที่มาใหมในฝายคฤหัสถ
ที่เปนผูหญิง สวนผูชายจะมีพระสอน แมชีเปนคนพูดนอยแตเด็ดขาด ทําอะไรวองไว
สอนอยูตลอดเวลาจนกวาเราจะปฏิบัติได แมชีคงเหนื่อยมาก ถึงแมในตอนหลังจะมี
แมชีซูงอมาชวยแตจํานวนผูมาปฏิบัติก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พอรุนนี้เริ่มปฏิบัติไดรนุ ใหมก็มา
ใหสอนอีก
แมชีเหน็ดเหนื่อยมาหลายสิบปโดยไมมีวันหยุดเสารอาทิตย
แตแมชีก็ยังมี
แมชีสมคิดคือครู
ความตั้งใจชวยงานสรางคนของหลวงพออยางนาสรรเสริญ
อุปชฌายอาจารยคนที่สาม ที่ขาพเจาเคารพนับถือ
ขาพเจาจะตั้งใจอดทนพากเพียรพยายามสะสมหนวยกิจแหงความดีนี้ไปเรื่อย
ๆ จนกวาชีวิตจะหาไม และขอตั้งจิตอธิษฐานวา ขอใหไดเกิดใตพระบรมโพธิสมภาร
แหงองคสมเด็จพระเจาอยูหัวและใตรมบวรพระพุทธศาสนาทุกชาติไป
บันทึกกรรมฐาน
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