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ปจจุบัน ดิฉันเปนขาราชการบํานาญ กทม. ขณะที่เขียนนี้มีอายุ ๖๓ ป ดิฉันได
ทราบกิตติศพั ทความมีคณ
ุ ธรรมสูงของหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ เมื่อประมาณ
สิบกวาปมาแลว จากหนังสือกฎแหงกรรมของคุณ ท.เลียงพิบูลย ทําใหดิฉันมีความ
กระหายใครจะไดรูจักทาน อยากจะมากราบทาน
ดิฉันถามเพื่อนทุกคนวา วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ไปขึ้นรถ
ไดที่ไหน และไปลงรถที่ตรงไหน ปรากฏวาไมมีใครทราบ จนกระทั่งเวลาผานลวงเลย
ไปประมาณปเศษ
วันหนึ่ง คุณวารุณี หาญสมบูรณ โทรศัพทมาหาดิฉัน บอกวา วันอาทิตยที่
จะถึงนี้ หลวงปูสิม วัดถาผาปลอง จังหวัดเชียงใหม จะมาแสดงธรรมที่ตึก สว. วัดบวร
นิเวศ แลวเราก็นัดพบกันที่ตึก สว.
ครึ้นถึงเวลาที่จะฟงธรรม ปรากฏวาไมใชหลวงปูสิม แตเปนพระผอม ๆ สูง ๆ
ซึ่งไมมีใครรูจ ัก เจาภาพผูที่นิมนตทานมาประกาศวา ทานคือ พระครูภาวนาวิสุทธิ์
(สมณศักดิ์ขณะนั้น) เจาอาวาสวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
พอดิฉันไดยินชื่อหลวงพอเทานั้น รูสึกตื่นเตนดีใจที่สุด เพราะดิฉันอยากพบ
อยากรูจัก อยากจะไปกราบทานที่วัดอัมพวัน มาเปนเวลานานแลว แตไปไมถูก อยู ๆ
ก็ไดพบทานสมดังความปรารถนา
ดิฉันคลานเขาไปกราบทาน เรียนถามทานวา ถาดิฉันจะไปกราบทานที่วัด
อัมพวัน ดิฉันจะไปขึ้นรถไดที่ไหน และไปลงรถตรงไหน ทานก็บอกวาไปขึ้นรถที่
สถานีขนสงหมอชิต สายกรุงเทพฯ – สิงหบุรี ไปลงกิโลเมตรที่ ๑๓๐ ดิฉันก็จําไว
วันนั้นหลวงพอแสดงธรรมไดไพเราะจับใจเต็มไปดวยคติธรรมซาบซึ้งตรึงใจ
ทุกคน ซึ่งไมเคยไดยินไดฟงมากอนเลย จนเวลาผานไปสองชั่วโมงเต็ม ก็ยังไมจุใจ
อยากใหทานแสดงธรรมตอ ไมอยากใหหยุด แตเมื่อหมดเวลาก็จําเปนตองหยุด
หลังจากแสดงธรรมจบแลว มีสามีภรรยาคูหนึ่ง พาบุตรชายอายุประมาณ ๘-๙
ขวบเขาไปกราบทาน ใหทานเปาศีรษะให แลวเรียนถามทานวา บุตรชายดื้อมาก ทํา
อยางไรจึงจะหายดื้อ หลวงพอตอบวา
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“ก็พอแมมันดื้อ ลูกมันก็ดื้อตามพอแมเปนธรรมดา เปรียบเสมือนคนปลูก
ตนไม ถาปลูกอยางมีระเบียบแบบแผน ตนไมก็จะขึ้นอยางมีระเบียบสวยงามตามแบบ
แผนที่วางไว ถาปลูกอยางไมมีระเบียบ ปลูกตรงโนนตนหนึ่ง ตรงนี้ตนหนึ่ง นึกจะปลูก
ตรงไหนก็ปลูกเกะกะเต็มไปหมด มองดูรกรุงรัง หาความสวยงามไมได
ถาเปนอยางนี้ จะไปโทษตนไมวามันขึ้นไมเปนระเบียบจะถูกหรือ จะตองโทษ
คนปลูก เพราะคนปลูกไมมีระเบียบ ตนไมจึงขึ้นอยางไมมีระเบียบ”
หลังจากทานเทศนใหสามีภรรยาคูนี้ฟงแลว ทําใหดิฉันนึกถึงเด็กชายขาง ๆ
บานดิฉันคนหนึ่งอายุประมาณ ๑๓ ป เปนลูกคนโต ชื่อไอแกว พอแมมลี ูกเล็ก ๆ อีก
หลายคน พอหาเงินคนเดียว ฝายแมมีหนาที่หุงหาอาหารดูแลลูก
แตความจริงแลวหนาที่เลี้ยงดูลูกเล็ก ๆ ก็คอื ไอแกว ลูกคนโต ทั้ง ๆ ที่ไอแกว
ก็อายุแค ๑๓ ปเทานั้น ตัวผอม ๆ นุงกางเกงตัวเดียว เสื่อไมใส ซี่โครงขึ้นเปนลูก
ระนาด ไปไหนกระเตงนองติดเอวไปดวย
ถานองจะรองดวยความหิวหรือเจ็บไขไดปวย
ไอแกวจะถูกแมดาและทุบตี
ประจํา หาวาไมมีปญญา ทําใหนองหยุดงอแงไมได
ถาวันไหนแมไอแกว นําเงินคากับขาวไปซื้อตัว๋ ดูภาพยนตร แสดงนําโดย
มิตร-เพชรา ดารานิยมในสมัยนั้นแลว เงินไมพอซื้อกับขาวใหลูกกิน ก็พาลดาไอแกว
โตแลวไมรูจกั ชวยหาเงินมาชวยเหลือเจือจุนพอแมบาง วันนีม้ ึงไมตอ งแดก
ไอแกวตองทนคอยรับอารมณของแมประจํา ชาวบานแถวนั้นพากันสงสาร ก็
พากันจางไอแกวไปตลาดซื้อของกิน ของใช แลวใหเงินเปนคาจาง แตก็ไมพอ
ไอแกวจําเปนตองขโมย ใครเผลอไอแกวตองหยิบฉวยของในบานนั้นไปขาย
ไอแกวเขาบานใครของในบานนั้นจะตองหาย แตทุกคนก็ไมโกรธไอแกว อภัยใหไอ
แกวเสมอ แตพากันระมัดระวังมากขึน้ หนักเขาก็หามไมใหไอแกวเขาบาน เพราะทน
ความมือไวของมันไมได
ในที่สุดไอแกวตองออกหากินกลางคืน ใครตากผาไว หรือลมของไวนอกบาน
ไอแกวเก็บเรียบรอย ปดประตูหนาตางไมดี ไอแกวตองยองเขาไปขโมย ทุกคนก็พา
กันระมัดระวังยิ่งขึ้น
ไอแกวลอยนวลอยูไดไมถูกตํารวจจับ เพราะความสงสารของชาวบาน ถาไอ
แกวไมขโมยก็ไมมีเงินใหแม แมก็จะทุบตีมัน เมื่อชาวบานพากันระมัดระวังอยาง
หนาแนน ไอแกวตองออกหากินไกล ๆ ที่ไมมีคนรูจัก
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ในที่สุดถูกตํารวจจับจนไดและติดคุก หลังจากนั้นไอแกวก็เขาคุกออกคุกเปน
ประจํา เพราะไอแกวเลิกอาชีพนี้ไมได
ตอมาพอแมไอแกวพากันยายครอบครัวไปอยูทอี่ ื่น ก็เลยไมมีใครพบไอแกวอีก
เลยจนบัดนี้ สมจริงตามที่หลวงพอดูดไววาพอแมมันไมดี ลูกมันจะดีไดอยางไร
ตอมาดิฉันก็พยายามมาเขากรรมฐานกับหลวงพอที่วัดอัมพวันนี้ทุกป เพราะ
ดิฉันยังรับราชการอยู มีโอกาสลาพักรอนไดปล ะ ๑๐ วัน หลวงพอสอนวา มาเขา
กรรมฐานจะตองกินนอย นอนนอย พูดนอย ปฏิบัติใหมาก ทุกคนตองมีสจั จะ
ตอตัวเอง ทําจริงก็จะไดของจริง ทําไมจริงก็จะไดของไมจริง
ดิฉันพยายามทําตามที่หลวงพอสอน แตมันนั่งไมไดนาน ปวดตรงหัวเขาที่สุด
เดิน ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชัว่ โมง ตอมาก็เพิ่มเปน เดิน ๑ ชั่วโมง นั่ง ๒ ชั่วโมง กวาจะครบ
๒ ชั่วโมง ดิฉันปวดเขา ปวดขามากจนสั่นไปทั้งตัว เหงื่อแตกโทรม อยากลุกขึ้นใจ
แทบขาด กลัวจะเสียสัจจะทนนั่งดูความปวดไปเรื่อย ๆ
กําหนดปวดหนอ ๆ ยิ่งปวดมาก เลยนั่งดูความปวด เดี๋ยวมันก็คอ ย ๆ เบา
เดี๋ยวมันก็คอย ๆ ปวดหนักขึ้น หลักขึ้นจนสุดขีด ปวดจนกระทั่งสั่นเหมือนปลาถูกทุบ
คิดวาเมื่อไรจะถึง ๒ ชั่วโมงเสียที
สังเกตดูตัวเองวา ถากระวนกระวายใจมาก มันยิ่งปวดมาก ก็เลยเปลี่ยนวิธี
ใหม เลยนั่งดูเฉย ๆ พยายามสะกดกลั้นความปวดไว มันอยากปวด ปลอยใหมันปวด
ไป ตองทนใหได เพราะหลวงพอบอกวา ถาผานจุดปวดไปไดแลว ตอไปจะไมปวด
กวาจะผานจุดปวดไปไดใชเวลาเปนปเลย ถาไมมีความเขมแข็งอดทนและไมมีสัจจะ
แลว ชาตินที้ ั้งชาติจะไมมีทางผาน
หลังจากนั้น ดิฉันก็ใหสัจจะวา จะทานอาหารมื้อเดียว คือตอนเพล ตัดมื้อเชา
ออกไป ทําใหมีเวลาปฏิบัติไดมากขึ้น เพราะไมตองกังวลกับอาหารมือ้ เชา ไมนอน
กลางวัน ไมพูดกับใครเปนเวลา ๗ วัน ไมสนใจใครทั้งนั้น เดิน ๑ ชั่วโมง นั่ง ๒
ชั่วโมง กําหนดจิตไปเรื่อย ๆ ทําใหจิตเปนสมาธิ สติมั่นคง แนวแนดีมาก
เชาวันหนึ่งประมาณตี ๔ ดิฉันไดยินเสียงขวดยาเล็ก ๆ ซึ่งวางไวที่ขอบไมขาง
ฝาหอง ตกลงมากระทบพื้น ดิฉันแปลกใจวาของตกลงมาไดอยางไร จึงลุกขึ้นเปดไฟ
ดู ปรากฏวามีงูตัวยาวลําตัวเปนปลอง ๆ สีดําสลับขาวเลื้อยอยูบนขอบไมนั้น เลื้อย
กลับไปกลับมาอยางรวดเร็ว รูสึกขนลุกทั้งตัว เพราะไมคิดวาจะเปนงู
ดิฉันมีสติดี ไมตกใจ คิดไดวาไมใชงูธรรมดาแน ๆ เพราะหองนี้ไมมีทางที่งูจะ
เขามาได แมแตยุงยังเขาไมได ดิฉันพูดกับงูวา ออกไปจากหองนี้เสีย เพราะดิฉันกลัว
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พอดิฉันพูดจบ งูกค็ อย ๆ หายออกไปทางฝาหอง ดิฉันรีบไปดูตรงจุดที่งูหายไป
ปรากฏวาไมมีรูที่จะออกเลย แมแตเทารูเข็ม งูหายไปไดอยางไร ดิฉันรูสึกสงสัยแตก็
ไมไดถามใคร เพราะอยูระหวางปฏิบัติ ดิฉันพยายามลืมเรื่องงูเสีย กําหนดลมหายใจ
ไปเรื่อย ๆ ยืน เดิน นั่ง ตลอดทั้งวัน
ค่ําวันนั้นประมาณสี่ทุมเศษ ดิฉันก็ลมตัวลงเพือ่ จะนอน ก็ไดยินเสียงขวดยาตก
ลงมาอีก เหมือนตอนเชามืด ดิฉันรูวามีใครเขามาในหองนี้อีกแน แตคราวนี้ดิฉนั ไม
กลาเปดไฟ เพราะกลัวจะเห็นภาพอืน่ ที่ไมใชงู ถาเปนงูก็ไมเปนไร เพราะเมื่อเชาเห็น
ครั้งหนึ่งแลว
กลัวอยางเดียวจะเปนคนที่หนาตาไมสวย เพราะหองนี้เคยมีคนที่มาอยูกอน
หนาดิฉันจะเขามาอยู พูดวาเห็นหญิงสาวนั่งอยูในหองนี้
ดิฉันก็พูดขึ้นดัง ๆ ในความมืดวา กรุณาออกไปเสีย ดิฉันกลัว อยามา
เบียดเบียนดิฉันเลย แตเขาจะออกไปหรือไม ดิฉันไมทราบ เพราะมันมืดมองไมเห็น
และดิฉันก็ไมสนใจเขา นอนกําหนดลมหายใจไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหลับไป
เมื่อครบกําหนดเขากรรมฐานตามทีใ่ หสัจจะไวแลว ดิฉันก็นําเรื่องมีงูเขามาใน
หอง ใหคุณแมสุมทราบ คุณแมสมุ บอกวา เขามาขอสวนบุญ เมื่อครัน้ คุณแมสุม มา
เขากรรมฐานที่กุฏิหลังนี้ งูตัวนี้ก็เขามาหาทานเหมือนกัน
ตอมาดิฉันมาขอเขากรรมฐานอีก ๗ วัน โดยใหสัจจะวา ทานอาหารมื้อเดียว
ไมนอนกลางวัน ไมพูดกับใคร คราวนี้ไดผลอีก
คืนวันหนึ่งประมาณสี่ทุมเศษ ดิฉันยังไมนอน ฝนตกพรํา ๆ ตั้งแตพลบค่ําแลว
มองลอดหนาตางไปดูกุฏิหลังอื่น เห็นมืดสนิททุกหลัง เงียบเชียบไมมีเสียงอื่นใด
นอกจากเสียงฝนตก
ขณะที่กําลังนั่งอยู คิดวาอีกสักครูจะนอน ก็ไดยินเสียงมีของแข็งมาเคาะ
หลังคา ซึ่งเปนสังกะสีดัง ปง ๆๆ เดี๋ยวเคาะมุมโนน เดี๋ยวเคาะมุมนี้ดัง ปง ๆๆ รอบ
หลังคา เดี๋ยวก็ยายลงมาเคาะบานหนาตาง ซึ่งเปดแงมไว เดี๋ยวก็ยายขึ้นไปเคาะบน
หลังคา
คิดวาเขาจะมาไมไหนกับเราหนอ นั่งดูดยูประมาณ ๑๐ นาที ดิฉันก็คิดวา
นอนดีกวา ไมสนใจแลว อยาเคาะก็เคาะไป นอนฟงเขาเคาะไปเรื่อย ๆ
ใกลจะหลับพอเคลิ้ม ๆ ปรากฏวา แมของดิฉันซึ่งเสียชีวิตไปแลวเขามาหา
ดิฉันก็พูดวา แมนั่นเอง นึกวาใครมาเคาะหลังคา แมบอกกับดิฉันวา แมไมมีบานอยู
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ตองเชาบานเขาอยู เงินก็ไมมีใช ตองทํางานแลกเงินเขา พูดแลวแมก็หยิบเงินซึ่งซุก
อยูที่เอวปกหนึ่งสงมาใหดิฉัน บอกวาเปนเงินที่รับจางเขาทํางานได
ดิฉันสังเกตดูเปนธนบัตรเหมือนกับธนบัตรของคนไทยสิบสองปนนาใชกัน
พรอมกับสงหนังสือใหดิฉันเลมหนึ่ง เลมใหญและหนา รูสึกวาจะเปนหนังสือธรรมะ
ตัวอักษรมีลกั ษณะเหมือนตัวอักษรของคนไทยสิบสองปนนาใชกัน คลาย ๆ อักษร
ธรรม ภาพหนาปกมีรูปเด็กผูหญิงตัวผมอ ๆ ซีด ๆ ยืนอยูกับกองชิน้ สวนของมนุษย
ซึ่งถูกสับเปนทอน ๆ วางอยู
ดิฉันก็พูดกับแมวา เอาคืนไปเถอะแม เงินนี้ลูกใชไมได และหนังสือก็อานไม
ออก แลวลูกจะทําบุญสงไปให กอนจากไปแมขอจับมือดิฉัน ครั้งแรกดิฉนั ไมยอมให
แมจับ ดิฉันบอกกับแมวา เราอยูคนละภพจับกันไมได แมบอกวาจับได และออนวอน
ขอจับมือดิฉันใหได ดิฉันสงสารมามาก สงมือใหแมจับ หลังจากนั้นก็รสู ึกเหมือนมีแม
ติดตามดิฉันอยูตลอดเวลา
การที่แมมาหาดิฉัน เลาความทุกขของแมและสงเงินใหดิฉัน พรอมกับหนังสือ
ธรรมะนั้น ดิฉันไมทราบวา หมายความวาอยางไร เมื่อดิฉันออกจากกรรมฐาน แลวก็
ไมมีโอกาสไดกราบเรียนถามหลวงพอ เพราะหลวงพอกําลังปวยอยู และดิฉันก็รีบ
กลับบานเพื่อปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป และก็ไมไดเรียนถามหลวงพออีกเลย
หลังจากนั้น ดิฉันก็ไดสรางกุฏิกรรมฐาน ถวายวัดอัมพวันหนึ่งหองเปนเงิน
สองหมื่นหาพันบาท อุทิศสวนกุศลไปใหทั้งแมและพอ และไดไปสรางกุฏิสําหรับ
พระภิกษุเปนเรือนไมทรงไทยหนึ่งหลัง ถวายวัดปาอรัญญิกาวาส ต.บานผือ อ.บาน
ผือ จ.อุดรธานี มีพระครูภาวนาจิตสุนทร เจาคณะอําเภอบานผือ (ธรรมยุต) เปนเจา
อาวาส อุทศิ สวนกุศลใหพอกับแม พรอมกับ ทําบุญถวายสังฆทานและทําบุญ
บังสุกุลสงไปใหอีกหลายครั้ง
ทําใหดิฉันระลึกถึงพระคุณของหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคณ
ุ เปนอยางมาก ที่
แนะนําใหดิฉันเขากรรมฐาน จนกระทั่งสามารถติดตอกับแมของดิฉันซึ่งลวงลับไป
แลวได
มีอยูครั้งหนึง่ ขณะที่ดิฉันเขากรรมฐาน กําหนดลมหายใจเขาออกอยู พอจิต
รวมดิฉันเห็นภาพนายทหารใสชุดใหญสีแดง
มีเหรียญตราติดเต็มหนาอก
ใบหนาของทานสวยงาม สักครูภาพนั้นก็หายไป กลับเปนภาพหลวงพอพระ
ภาวนาวิสุทธิคุณ แลวก็หายไปอีก
ประสบการณที่วัดอัมพวัน
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หูแวว ๆ วาดิฉันเคยอยูที่นี่มากอน พอไดยินเทานั้นดิฉันก็รองไห สักครูไดยิน
เสียงดนตรีไทยบรรเลงเพลงโศก คลายเสียงระนาดเสียงป เสียงซอ ดังโหยหวนคร่ํา
ครวญมา รูสึกวาน้ําตามันไหลออกมามาก กลั้นอยางไรก็ไมหยุดอยากแตจะรองไห
จนกระทั่งสะอึกสะอืน้ น้าํ มูกก็ไหล น้ําตาก็ไหล หนาอกเสือ้ เปยกปอนหมด อยาก
รองไหใหมันดัง ๆ ใหสาแกใจ
นั่งรองไหอยูพักใหญ ไดยินเสียงกลองพระฉันเพลดังตุม ๆ ขึ้น ดิฉันก็ออกจาก
สมาธิ ถาขืนนั่งตอไป ตองรองไหตาบวมแน ดิฉันไมทราบวาทําไมจึงไดรองไห
มากมายขนาดนั้น เนื่องจากดิฉันไมไดทานอาหารเชา จึงรีบลางหนาและออกไปทาน
อาหารมื้อเพล
คืนนั้นหลวงพอเรียกผูที่มาเขากรรมฐานทุกคนไปสอบอารมณที่หอประชุม
และไดสอบถามผลของการปฏิบัติของดิฉัน ดิฉันเรียนเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับดิฉันให
ทานทราบ
ทานก็สอนวา ใหมีสติอยูกับปจจุบัน เรื่องอดีตและอนาคตอยาไปเก็บมา
คิด ใหจิตรูอยูกับตัว อยาสงจิตออกไปขางนอก และทานไดเมตตาสอนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ พรอมทั้งยกตัวอยางใหฟง ทําใหมีความรูเพิม่ ขึ้นอีกมาก พวกเราที่เขา
กรรมฐานทุกคน รูสึกซาบซึ้งในพระคุณของหลวงพออยางมาก
ทุกครั้งที่ดิฉันมาเขากรรมฐาน ถาตั้งใจจริง ไมเสียสัจจะตอตัวเองแลว ก็มักจะ
มีเหตุการณแปลก ๆ เกิดขึ้นเสมอ บางครั้งขณะเดินจงกรมอยู (เดินจงกรมทําใหจิต
เปนสมาธิไดเร็ว) ดิฉันจะไดยินเสียงพระสวดมนตดังอยูบนอากาศ ดิฉันก็หยุดเดิน
ตั้งใจเงี่ยหูฟงวา เสียงพระสวดมนตมาจากไหน เสียงก็หายไป พอเดินใหมจิตเปน
สมาธิกไดยินเสียงพระสวดมนตอีก รูสึกเยือกเย็นและมีความสุขอยางบอกไมถูก
การทําบุญปฏิบัติธรรม สามารถลดกรรมที่ตัวเองทําไวไดมาก กอนนี้ดิฉัน
เคยทุบหัวปลาชอน เพื่อใชประกอบอาหารจํานวนหลายตัว เพราะดิฉันมีหนาที่ทํา
ครัว ครั้งแรกดิฉันกลัวบาป ไมกลาทํา ใคร ๆ ก็พูดวา ทําไปเถอะไมบาป เพราะปลา
เกิดมาเพื่อเปนอาหารของคน
ตอมาเมื่อถึงคราวที่กรรมใหผล ดิฉันเริ่มปวดศีรษะทุกวัน ซึ่งกอนนี้
ดิฉันไมเคยปวดศีรษะเลย ครั้งแรก ๆ จะปวดตอนพลบค่ําทุกวัน ชาวบานบอกเปน
ลมตะกัง ซึ่งมักจะปวดตอนพลบค่ํา หลังจากนั้นก็จะเพิ่มเวลาปวดขึ้นมาเรื่อย ๆ
จนกระทั่งปวดตลอดวันทุกวัน ทรมานที่สุด เหมือนกับลูกโปงที่ถูกเปาจนแทบ
ประสบการณที่วัดอัมพวัน
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จะแตก รูสึกเหมือนศีรษะจะระเบิด นัยนตาจะถนนออกมา ที่ตนคอก็เหมือนมี
คีมเหล็กมาหนีบไวอยางแรง
ไปหาหมอ หมอตรวจแลว บอกวาตัวไมรอน ไมมีไข ความดันปกติ หัวใจก็เตน
ปกติ ไมเปนอะไร ดิฉันก็บอกวา ขณะนี้ดิฉันกําลังปวดศีรษะแทบจะแตกแลว ขอได
โปรดจายยาใหดิฉันไปทานแกปวดดวย หมอก็หาวาดิฉันเปนโรคอุปาทาน คือไมเปน
อะไร แตคิดวาตัวเองเปนโนนเปนนี่ หมอใหยาไมถูก
ดิฉันหมดปญญาที่จะบอกใหหมอเชื่อ ก็เลยไปรายขายยา ซื้อยาทัมใจมาทาน
เอง (สมัยนัน้ ยาแกปวดยังไมมีเผยแพรมากเหมือนสมัยนี้) พอทานยาทัมใจแลวรูสึก
หายปวด แตพอหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอีก ดิฉันก็ทานยาทัมใจอีก วันหนึ่ง ๆ ทานยาทัม
ใจหมดไปหลายซอง ทานมาก ๆ บางครั้งยาบีบหัวใจ หัวใจเตนเร็วมาก หนามืด
เหมือนจะเปนลม ตองนั่งพักผอนสักครู
ดิฉันซื้อยาทัมใจครั้งหนึ่ง ๆ เปนรอยซอง เพราะจะไดไมตอ งไปซื้อบอย ๆ
คนขายสงสัยวา ดิฉันซื้อไปทําไมทีละมาก ๆ เพื่อน ๆ รูกห็ ามไมใหทาน หาวาดิฉัน
ติดยาทัมใจเหมือนยาเสพติด เขาไมรูหรอกวาดิฉันไมไดติดยาทัมใจ แตจําเปนตอง
ทาน เพราะมันปวดศีรษะแทบแตก
ปวดเบงเหมือนกับดวงตาจะทะลักออกมานอกเบา ที่ตนคอก็ปวดมาก เหมือน
มีคีมมาหนีบอยางแรงและหนักศีรษะเหมือนถูกกดใหต่ําลง ทุกครั้งที่ทานยาทัมใจมัน
จะหายไปชั่วคราว เพราะฉะนั้นดิฉันจึงจําเปนตองทาน เขาบอก วา นั่นแหละคือ
อาการของคนติดยาเสพติด
ดิฉันทราบวา การเจ็บปวดครั้งนี้ มาจากกรรมที่ดิฉันเคยทุบหัวปลาชอน
แนนอน ดิฉันเลิกเบียดเบียนชีวิตสัตว ไมซื้อสัตวมีชีวิตมาปรุงอาหารอีกเลย
พยายามทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให และซื้อปลาชอนจากตลาดไปปลอยที่แมน้ําเปน
ประจํา หมั่นนั่งสมาธิภาวนา อุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับเจากรรมนายเวร
ทั้งหลาย
ถึงคราวจะหายก็หายปวดไปโดยไมรูสึกตัว ไมไดไปรักษาที่ไหนก็หายไปเอง
สังเกตดูตัวเองวา หายปวดแนแลวหรือ มันก็ไมปวด แสดงวา หมดกรรมจากปลาชอน
แลว นี่คือผลจากการทําบุญปฏิบตั ิธรรม
ขณะนี้ดิฉันซื้อปลาชอนมาปลอยอยูเสมอ
แตเปนที่นาเสียในอยูวาเวลานี้
แมน้ําเจาพระยาที่กรุงเทพมหานคร เนาเสียหมดแลว เพราะฝมือพวกมนุษยมักงาย
ประสบการณที่วัดอัมพวัน
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เห็นแกตัวไมสามารถจะปลอยปลาลงไปได ขืนปลอยลงไปก็ตายหมด จําเปนตองไป
ปลอยตามตางจังหวัดที่น้ํายังไมเนาเสีย
หลังจากใชกรรมที่ทํากับปลาชอนหมดแลว ดิฉันก็มารับกรรมจากการตีแมว
อีก ดิฉันเคยตีแมวนานมาแลว ตั้งแตยังไมมาเขากรรมฐาน สาเหตุเพราะแมวชอบมา
ขโมยปลาที่ดิฉันทอดไวเสมอ ๆ
วันนั้นดิฉันเห็นแมวกําลังกมหนากมตา กินปลาอยูบนโตะอาหาร ซึ่งทําไวใหม
ๆ ดิฉันก็ใชไมขัดหมอขาวตีลงไปที่หลังอยางแรง เพียงหนึ่งครั้งเทานั้น แมวรองดวย
ความเจ็บปวด แลววิ่งหนีไป
ดิฉันเห็นดังนั้นก็รูสึกเสียใจและสงสารมันมาที่ตมี ันแรงไป และคิดในใจวา ขอ
โทษนะแมว ตอไปฉันจะไมทําอยางนี้อีก ตั้งแตนั้นมา ดิฉนั ก็ไมเคยตีมาวอยางนีอ้ ีก
เลย
แตเมื่อกอกรรมแลว ก็ตองไดรับผลของกรรมเปนธรรมดา ทําใหดิฉันมีโรค
ใหมเกิดขึ้นอีก คือ โรคปวดหลัง มันปวดรวดราวไปถึงสะโพก หัวเขา และขา
ตลอดถึงขอเทา จะนั่งจะลุกแสนจะลําบาก เวลาเดินก็ตองลากขาเดิน
ปวดมากจนกระทั่งนั่งทําวัตรสวดมนตไมได ตองยืนทําวัตรสวดมนต ถึงกับ
รองไหออกมา เสียใจวา ทําไมเราจึงตองมารับกรรมมากขนาดนี้ ก็รูแนนอนวา กรรม
เพราะเราเคยตีแมวที่หลัง จึงปวดหลังตรงกับที่ตแี มวพอดี
ไปหาหมอเอ็กซเรยดู ปรากฏวา กระดูกออนที่สันหลัง มันแตกออกมาแทง
เสนประสาท ทําใหปวดมาก หมอบอกวาตองผาตัด ก็ถามหมอวาขอยาไปทานแทน
การผาตัดจะไดไหม
หมอบอกวา มีทางหายทางเดียว คือตองผาตัด ไมเชนนั้น จะตองปวดทรมาน
ไปจนตลอดชีวิต
ดิฉันหมดหนทางหลีกเลี่ยง จึงจําใจใหหมอผาตัด และตัดกระดูกทีม่ ันโผล
ออกมาแทงเสนประสาทออก ก็หายปวดเหมือนปลิดทิ้ง ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง
สบายดีหลายป มาจนถึงขณะนี้
ขณะที่กําลังเขียนหนังสืออยูนี้ รูสึกวาโรคปวดหลัง ปวดเขา ปวดขา กลับมา
เริ่มปวดอีก เดี๋ยวปวด เดี๋ยวหาย สงสัยวากรรมจากการตีแมวคงจะไมหมดงาย ๆ
อาจจะตองเขาผาตัดกระดูกอีกเปนครั้งที่สอง
เขาเปนเพียงสัตวเดรัจฉาน เราตีเขาทีเดียว แตเราตองรับกรรมทรมาน
นับเปนสิบป แลวบางทานที่ทํารายมนุษยดวยกันเลา กรรมจะขนาดไหน เห็นแลว
ประสบการณที่วัดอัมพวัน
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รูสึกหวาดกลัว และขนพองสยองเกลา จากผลกรรมแทนเขาเหลือเกิน ตราบใดที่ทาน
ยังไมประสบกับตัวเอง ทานจะไมมวี ันรูรสของความทุกขทรมานเปนอันขาด
พระพุทธเจาทานจึงทรงใหเลิกกระทําบาปทั้งปวง ใหบําเพ็ญบุญกุศลให
มาก เพราะนรกมีจริง สวรรค นิพพานก็มีจริง ไมตองสงสัย ถาผูใดยังสงสัยวา นรก
สวรรค นิพพาน มีจริงหรือไม ไมเคยรู ไมเคยเห็น ก็อยาพึงไปกลาววามันไมมี
ถาตราบใดที่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหา ราคะ ยังมีอยูในตัวตน
นรก สวรรค พระนิพพานก็ตองมีจิรง หรือหากผูใดยังสงสัยอยู ก็จงฝกหัดปฏิบัติจิต
ใหเดินตามวิปสสนากรรมฐานตามพระพุทธบัญญัติก็จะไดรู ไดเห็น ดวยตนเองวา
นรก สวรรค พระนิพพาน ที่พระพุทธเจากลาวบัญญัติไวนนั้ มีอยูจริง ผลแหงกรรมมี
จริง ผูใดกระทํากรรมอันใดไว ก็จะตองไดรับผลของกรรมนั้นสืบไป
นักเรียน นักพูดนั้น ใหเรียนใหพูดไปจนวันตาย ก็ไมรูไมเห็น ยิ่งเรียนยิ่ง
เปนวิจิกิจฉา (สงสัย) เพราะธรรมปฏิบัติจิตนี้ ไมใชเลาเรียน ทองบน จําเอามา
พูด มาคุย อวดอางวา ตนรูตนเห็น โดยนึกเดาเอาเอง เพราะธรรมยังไมบังเกิด
ในตน ยังไมมีในตน วามีในตนนัน่ เอง จึงไมเห็นบุญเห็นบาป เห็นภพ เห็นชาติ
เห็นนรก เห็นสวรรค พระนิพพาน ตามพระพุทธบัญญัติ ไมรูกระทั่งวิญญาณ
ของตนที่เวียนวายตายเกิด เพราะขาดจากวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
เสียดาย กาลผานพนจนแกแลว
เสียดาย แคลวคลาดธรรม
ที่คลําหา
เสียดาย ตนพนหนุมพุม ชรา
เสียดาย
เวลาลับไม
กลับคืน
เมื่อวัยหนุม ลุมหลงสูดงรัก
เฝาแตงองควงพักตรให
งามชื่น
ลืมวันนี้ พรุงนี้มีมะรืน
จนดึกดื่น
เที่ยวเตร
สรวลเสกัน
ลืมธรรมะ ละกิเลสเหตุเกิดทุกข
แสนสนุก ตามตัณหาวา
สุขสันต
หลงวัตถุ มุหะจิตติดอธรรม
สํานักพลัน พลังนอยคอย
แตตาย....
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ขจี เลิศดิลก
๒๒๐๓ ซ.วัดอนงค ถ.สมเด็จฯ
แขวงสมเด็จฯ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
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