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เธอผู เ ขี ย นใช คํ า แทนตั ว เองว า เธอ ณ เวลาของวั น นี้ เธอคนนี้ ไ ด รู จั ก
ความหมายของคําวาสติ ผลแหงกรรมดีกรรมชั่ว ไดพบพระพุทธศาสนาที่แทจริง เมื่อ
เธอไดเขาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน ไดรับความเมตตาและรมบารมีของหลวงพอจรัญ
ฐิตธมฺโม เธอเหมือนไดชีวิตใหม หลุดพนจากไฟนรกและโลกอุบาทวนั้น
ชีวิตในวัยเด็กของเธอดูอบอุน เติบโตเขาสูวัยทํางานอยางปกติสุข ดูคลายกับวา
เธอมีบุญเกามาดี ชีวิตเธอมุงมั่นทํางานเก็บเงิน ไมคอยไดทําบุญ ไมเคยสวดมนตไหว
พระ เวลามีเรื่องไมสบายใจ พี่สาวบอกใหเธอสวดมนต เธอก็ทําบางไมทําบาง เมื่อถึง
เวลาบุญเกาหมด เปนเวลาที่เธอตองชดใชหนี้กรรม
เธอรูจักวัดอัมพวันครั้งแรกเมื่อป พศ๒๕๔๓ หลังจากเธอไดรับทุกขเวทนา
จากความเจ็บปวย เธอผาตัดกระดูกสันหลังที่แตกกดทับเสนประสาทตั้งแต พศ ๒๕๔๐
สองป ตอมาเธอก็ผาตัดมดลูกและรังไข เธอเจ็บปวยบอย เจ็บคอ ตลอดทั้งป ความดัน
โลหิตสูงบวม เจ็บหนาอก เขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลปละ ๑๒ ครั้ง เธอทุกข
ตอปญหาสุขภาพ เพื่อนที่ทํางานแนะนําใหเธอไปวัดอัมพวัน เธอเขาปฏิบัติธรรม ๓ คืน
๔ วัน ชวงระยะเวลานี้เธอไดพบสิ่งแปลกหลายๆอยาง ปญหาสุขภาพและปญหางาน
ไมใช เรื่องใหญสําหรับเธอเลย แตเรื่องที่จะเลาตอไปนี้เปนเรื่องใหญของเธอ เปรียบ
ไดวาเธอตกนรกทั้งเปน
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วันหนึ่งประมาณปลายป พศ๒๕๔๕ เธอไดฟงรายการวิทยุรายการหนึ่ง แลว
เธอก็ติดตามไปสถานที่นั้น เขาเรียกวาเปนสํานักปฏิบัติธรรม นําโดยฆราวาส มีสวด
มนตคาถาชินบัญชร เธอเอาวันเดือนปเกิดใหเขาดูดวง เขาจะจดของทุกคนที่มาพบ
เขาไว แลวจากนั้นก็มีเหตุการณแปลกๆกับเธอหลายๆอยาง ทุกครั้งที่เธอไปที่นั่นเธอ
จะเหมือนถูกมนตสะกด นั่งนิ่ง อาปากไมได ขยับกายไมได แตหูยังไดยิน เรอเหมือน
ลมตีขึ้น เธอตกลงสูเหวนรกโลกอุบาทวอยางถอนตัวไมขึ้น เธอควบคุมตัวเองไมได ถา
ตอตานจะมึนหัวเวียนหัวปางตาย เธอไมรูหรอกวาเหตุการณพวกนั้นเปนอยางไร เขาจะ
พูดเสมอวาเปนการเบี่ยงเบนกรรมให เธอติดอยูในโลกอุบาทวนรกนี้เกือบ ๒ ป เธอกิน
เกงมากแตผอมลง ๗ กิโลกรัม โดยที่เธอไมไดปวยเปนอะไร
ตอมาวันหนึ่งเพื่อนหญิงคนหนึ่งของเธอ โทร มาบอกใหเธอออกมา เพราะที่นั่น
เขาสะกดเราดวยมนตผี เธอไมไปที่นั่นอีก แตเธอนอนที่บานเธอไมไดเลย เสียงสุนัข
เหาหอนทั้งคืน ดวยแรงแหงวิบากกรรมไดพาเธอไปพบกับพระรูปหนึ่ง พอเธอเดินเขาไป
พระทักทายไดเหมือนตาเห็นวาเกิดอะไรขึ้นกับเธอมา เธอเกิดศรัทธาและคิดวาพระคง
ชวยเธอได ขออนุญาตเรียกพระรูปนี้วาเขา เพราะเขาไมใชพระแลว เขาสวดมนต
อะไรไมทราบ ทําพิธีไลผี เขาใหเธอใสสายสิญจนและเหรียญของเขาหอยคอไว ทํา
พิธีไลผีอยูหลายครั้ง เธออาเจียนเปนน้ําลายปนเลือด หมดเงินไมนอยเลย
เธอไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันอีกครั้ง ไดไปกราบหลวงพอจรัญกอน และเขียน
โนตลงในบาตรเขาปฏิบัติธรรม เธอเห็นผูชายผิวดํารูปรางสันทัด บอกไมใหเธอขาย
บาน เธอถามวาทานเปนใคร ทานตอบวาเธอไมรูจักหรอก แลววันหนึ่งเธอจะรูวาขาเปน
ใคร วันรุงขึ้นเปนวันพระ ชวงรอหลวงพอเทศน จิตเธอนิ่งดิ่งสูสมาธิ เธอถามและ
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เลาใหหลวงพอฟงถึงเหตุการณนั้น เธอเหมือนจะไดยินคําตอบ แตเธอตอบไปวา หลวง
พอเจาขาโปรดเมตตาลูกดวย ลูกถูกหลอกมาเยอะ ขอใหหลวงพอตอบใหไดยินทางหู
อยางที่มนุษยทั่วๆไปเขาไดยินกัน พอหลวงพอเริ่มเทศนประโยคแรกหลวงพอเทศนวา
คนที่ปฏิบัติธรรมพอจะเกิดเหตุการณทําใหหมดเนื้อหมดตัว จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกมา
เตือนลวงหนา เทานั้นแหละเธอรูเลยวาใชแลว ผูชายผิวดําตองเปนเทพเทวดามาบอก
เธอแน วันตอมาขณะยืนหนอ ก็เห็นผูชายผิวดําอีก
มีอยูวันหนึ่งเธอรูสึกทอแทมาก รูสึกวาจะทนไมไหวแลว เธอจุดธูปอธิษฐานจิต
กับพระพุทธรูปที่บานวาชาตินี้ทําผิดอะไร เธอทรมานมาก รูสึกไมไหวแลว ถาชดใช
ดวยชีวิตไดก็เอาชีวิตลูกคืนไปเถอะ อาการก็เกิดขึ้นกับเธออีก เธอกลับไปวัดอัมพวัน
ใหม มีวันหนึ่งขณะนั่งกรรมฐานเธอเจ็บที่หัวใจมากเหมือนใจจะขาด กําหนดก็ไมหาย
เธอนึกถึงหลวงพอ จึงขอใหหลวงพอชวย เธอก็เห็นภาพทหารคนหนึ่ง แตงตัวแบบ
ทหารสมัยโบราณ จิตเธอรับรูวานายทหารคนนั้นเปนเธอในอดีตชาติ กําลังเผาผูชายคน
หนึ่งที่กําลังนอนอยูบนพื้นดิน แลวเอาไมปลายแหลมปกลงบนหนาอกผูชายคนนั้น เธอ
รองไหสํานึกผิด เห็นตัวเธอเองกมลงกราบผูชายที่กําลังถูกเผา ขออโหสิกรรม อาการ
ของเธอดีขึ้น หายเปนปลิดทิ้ง เธอมาปฏิบัติตอที่บาน มีวันหนึ่งเธอรูสึกเหมือนถูกมดกัด
ที่หนาขาของเธอ แตเธอก็กําหนดภาวนาไปจนหมดเวลา พอลืมตาขึ้นเห็นมดแดงไฟอยู
บนหนาขาเธอเต็มไปหมด เปนอยู ๒ วัน เธอขออโหสิกรรม และแผเมตตาใหมดแดง
ไฟ หลังจากนั้นเธอก็ไมถูกมดแดงไฟกัดอีก
พอสิ้นปเธอเขาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันอีก ชวง ๒๘ ธันวาคม  ๓ มกราคม
๒๕๔๙ คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ชวงที่หลวงพอสวดพระธรรมจักรฯ
เธอรูสึกปวดกระดูกเหมือนจะแตกออกเปนเสี่ยงๆ แตพอทนได เปนอยูไมนานอาการดี
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ขึ้นกวาป ๒๕๔๗ มาก คืนวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๙ เสียงหมาเหาหอนระงมไป
หมด เชาวันตอมาเธอเขาปฏิบัติอีก เธองวงมาก ซึ่งอาการแบบนี้ไมมีมานานแลว รูสึก
หนักตัวไมคอยมีสมาธิเทาที่ควร จิตก็สวดบท พาหุงมหากา จบบทสวดรูสึกโลงมาก
เช า วั นที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙ เธอไปทํ า งานปกติ อาการปกติ ดี พอตก
บายๆ เธอเสียงแหบหายไป พูดไมมีเสียงเลย ชวงเดินทางกลับบานแวะซื้อของใน
ตลาดรูสึกเหมือนมีของแหลมแทงตรงเอวดานซายทีขวาที แสบรอนตามผิวกายมากแต
ในตัวไมรอน ตกกลางคืนไอมาก นอนไมไดเลย ไอมีเลือดปนหนอง กลิ่นเหม็นมาก
มีคืนหนึ่งนอนไมได เลยอธิษฐานจิตถึงหลวงพอจรัญ เธอหยุดไอเปนปลิดทิ้ง
เธอคิดวาชาตินี้เธอยังโชคดีและยังมีผลของกรรมดี ไดนําเธอไปพบหลวงพอจรัญ
ไดไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน ไดเขาใจชีวิตมากขึ้น ละวางอะไรๆได เขาใจวาชีวิตนี้
เกิดมาเพื่อใครและตองการอะไร ซาบซึ้งในผลของบุญและบาป แมวาคนเราจะเกิดมา
ดวยแรงบุญและบาปนําพา แตเราจะตองมีสติที่จะควบคุมตัวเองใหได การฝกฝนตัวเอง
ให มี ส ติ ไ ม ใ ช เ รื่ อ งง า ย แต ถ า ไม ฝ ก สติ เ ราจะปล อ ยกายจิ ต ของตั ว เองลงสู อ บายภู มิ
แนนอน เธอเขาใจถึงผลบาปผลบุญที่เธอไดรับ เธอซาบซึ้งถึงบุญคุณของหลวงพอจรัญ
มาก หลวงพอไดเปดทางสวางทางธรรมใหแกเธอ ทุกครั้งที่เธอฟงเทศนของหลวงพอใน
วันพระ คําเทศนของหลวงพอจะสะกิดรอยกรรมของเธอทุกครั้ง เธอปฏิบัติตามแลว
เธอก็ไดผลดี ไดฝกสติตามแนวสติปฏฐาน ๔ ไดเขาใจอยางลึกซึ้ง เชนคําวา อาน
ตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน เห็นตัวตาย คลายทิฐิ ดําริชอบ หรือวา แยกรูปแยก
นาม ขันธ ๕ เปนอารมณ เปนอยางไร
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เธออยากจะบอกกับทุกๆคน อยากใหเขาไดมีโอกาสมาสวดมนตปฏิบัติธรรม
เดินทางตามหลักของพระพุทธศาสนา อยาหลงทางอยางที่เธอเคยหลงทางมาแลว เมื่อ
ไดฝกความมีสติแลว เราจะมีปญญาวาเราจะทําอะไรตอไป ความคิดที่จะละชั่วและทําดี
กลัวตอการทําชั่ว ไมอยากเวียนวายตายเกิดมาชดใชหนี้กรรมกันอีก เมื่อกอนเธอเคย
อานหนังสือธรรมะอยูบาง แตไมคอยเขาใจนัก พอมาไดฝก ปฏิบัติ เธอกลับไปอาน
ใหมเธอซาบซึ้งมาก เธอจะเลาเหตุการณใหนักศึกษาของเธอฟง เลาใหพี่นอง เพื่อน ๆ
ของเธอ เอาหนังสือธรรมหมุนเวียนกันอาน ชวนกันไปปฏิบัติธรรม จากคนที่ไมเชื่อ
เรื่องนี้ก็ไดมาพบมาเห็นดวยตนเอง แตก็ยังมีอีกหลายคนที่อาจคิดวาไมเชื่อ และคิดวา
เธอเพี้ยนไป เธอไมโกรธหรอก เปนเรื่องธรรมดาที่ทุกคน มีสิทธิ์จะคิด แลวแตบุญทํา
กรรมแตงตามโบราณวาไว
เธออยากใหทุกคนไดมีโอกาสสะสมบุญไวกอน อยารอใหหมดบุญแลวกรรมชั่ว
ตามทัน ตอนนี้แหละจะหนัก ไมเบาเลย อยางชีวิตของเธอที่ไดประสบมาแลว
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