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เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ขาพเจารับราชการเปนอนุศาสนาจารยกองทัพภาคที่ ๒
คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาไดปวยเปนโรคทางเดินปสสาวะ จึงไปรับการรักษาตัว
ที่ รพ.คายสุรนารี หมอรับตัวไวรักษาในโรงพยาบาล และในระหวางที่อยูใ น
โรงพยาบาลนั้น ขาพเจาเห็นวามีกอนเนื้อแงเปนไตแข็งอยูใตใบหูดานขวา เมื่อเห็นวา
อาการโรคทางเดินปสสาวะทุเลาแลว จึงไดขอรองใหหมอชวยทําการผาตัดออกให
โดยที่ตัวเองและหมอก็ไมทราบวาเปนโรคอะไร
พันโท นายแพทยวณิช จึงไดทําการผาตัดและไดจัดสงกอนเนื้อนั้นไปให
โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ทําการตรวจอีกครั้งวาเปนโรคอะไร ครั้นตอมาทาง รพ.พระ
มงกุฎฯ ไดแจงวา กอนเนื้อนั้นมีเชื้อมะเร็งในตอมน้ําเหลือง ขาพเจาจึงถูกสงตัว
มาโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ดวน เพื่อรับการรักษาตอ ทางโรงพยาบาลไดรีบทําการ
ผาตัดดวนที่สุดบริเวณที่ใตใบหูอีกครั้งหนึ่ง ไดอยู รพ.พระมงกุฎฯ ๒ เดือน ก็ไดออก
จากโรงพยาบาล โดยไดรับการฉายแสง ๑๐ ครัง้
อยูตอมาอีก ๒ ป คือในป พ.ศ. ๑๕๒๖ ขาพเจายายมารับราชการที่กองทัพ
ภาคที่ ๑ ใบหูดานขวาของขาพเจาก็เปอยมีเลือดและน้ําเหลืองไหลออกมา และมี
อาการคันอยางยิ่ง แสดงวาโรคมะเร็งไดกําเริบขึ้นมาอีก ผาตัดถึง ๒ ครั้งแลวก็ยังไม
หาย หมอที่กองทัพภาคที่ ๑ ไดแนะนําใหเขา รพ.ดวนทีส่ ุด อาจารยสมใจ กอรป
สิริพัฒน บุตรสาวของขาพเจา ไดพาไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ เพือ่ รับการรักษา
เมื่อไปถึงโรงพยาบาล ขาพเจาพิจารณาเห็นวา ที่ใตใบหูของขาพเจานั้น ไมมีสวนใดที่
จะใหผาตัดอีกแลว ผาอีกทีกต็ องตัดใบหูทิ้ง ถามันจะหายเพราะการผาตัด มันก็คงจะ
หายไปแลว หากเขาไปโรงพยาบาลอีก ก็มีแตจะตายกับตายลูกเดียว เพราะมะเร็งไม
เคยไวชีวิตใคร
ขาพเจาคิดวา ไหน ๆ จะตายก็ไปตายที่วัดดีกวา ขณะนั้นทางกอง
อนุศาสนาจารย กําลังจัดสงอนุศาสนาจารยระดับยศพันโทลงไป ใหไปฝกกรรมฐาน
รุนแรกกับพระครูภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพอจรัญ) วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงหบุรี ขาพเจาไมอยูในกฎเกณฑที่จะตองไปฝกกรรมฐาน แตก็ไดตกลงใจสมัครไป
ฝกกรรมฐานรวมกับคณะดวย เพือ่ รักษาโรคมะเร็งที่กําลังคุกคามอยู
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เมื่อไปถึงวัดอัมพวัน หลวงพอเห็นวาขาพเจาปวยเปนโรคมะเร็ง จึงจัดกุฏิที่
พักใหเปนพิเศษ ไมตองพักรวมกันหมูคณะ อยูคนเดียวเปนกุฏิหลังเล็ก ๆ ดานทาย
วัด และไดเริ่มทําการฝกกรรมฐานในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. กิจ
เบื้องตนในการฝกกรรมฐานคือ
๑. สมาทานศีล ๘ รวมกับคณะอนุศาสนาจารยที่รวมการฝก
๒. ตั้งจิตอธิษฐานขอใหเห็นธรรม ที่ควรรูควรเห็นตามสมควรแกการปฏิบัติ
๓. ตั้งจิตอธิษฐานถือมังสวิรัติ (กินเจ) ไมรับประทานเนื้อสัตว ซึ่งทางวัดรับ
ทําอาหารเจใหสําหรับผูตองการทานอาหารเจ
เนื่องจากตนมีโรครายเบียดเบียนคือ โรคมะเร็ง ขณะเขาปฏิบัติกรรมฐานมีแผลที่
บริเวณหูดานขวา
มีน้ําเหลืองน้ําหนองและเลือดที่ช้ําเลือดช้ําหนองไหลออก
ตลอดเวลา บางครั้งเอาแกวมารองรับเลือดที่ไหลออกมา ซึ่งหยดติ๋ง ๆ เลือดไหล
ออกมาจนเต็มแกว มีอาการปวดแผลมาก จึงไดตั้งจิตอธิษฐานดวยบุญบารมีที่ไดทํา
มาในอดีตและกุศลกรรม คือการภาวนาที่จะไดบําเพ็ญตอไปนี้ จงดลบันดาลขอให
ตัวเองหายจากโรคภัยไขเจ็บที่กําลังเปนอยูดวย
ขาพเจาและคณะไดทําการฝกกรรมฐานตามตารางที่ทานกําหนดให เริ่มตั้งแต
เวลา ๐๔.๓๐ น. จนกระทั่งถึง ๒๔.๐๐ น. ทุก ๆ วัน มีการเดินจงกรม สวดมนต แผ
เมตตา นั่งสมาธิ ฟงธรรม ฟงการบรรยายธรรมจากหลวงพอสลับกันไป ตลอด ๑ วัน
๑ คืน
ผลปรากฏทางรางกาย
ในวันรุงขึ้น คือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๖ ขาพเจารูสึกเบาเนื้อเบาตัว อาการ
ปวดตามขอตามรางกายหายไป รูสึกมีอาการปวดหนวง ๆ ที่ขาเหนือหัวเขาดานซาย
จึงเปดกางเกงที่คลุมอยูดู รูสึกตกใจมาก เพราะมีเลือดสีดําไหลไปรวมกันอยูในบริเวณ
ขาเหนือขอพับหัวเขา มีบริเวณที่เปนเลือดสีดําคั่งอยูประมาณเทาฝามือ เปนโลหิตสี
ดําอยางดินหมอนาเกลียดมาก จากการปวดหนักหนวงตามขาดานซายบริเวณที่เลือด
คั่งอยู จึงไดมากราบเรียนใหหลวงพอทราบและเปดขาใหหลวงพอดู รวมทั้งเพือ่ น
อนุศาสนาจารยก็ไดดูดวย หลวงพอทานดูแลวก็บอกวา “โรคผุด” โรคจะหาย คือโรค
ที่อยูในรางกายเรานี้ มันไหลไปรวมกันอยูในที่เดียว คือ ในที่เราเห็นนั้น ตอไปอาการ
ที่ดํานี้ก็จะหายไปเอง แตตองทาน้ํามันกินยาชวย หลวงพอก็ไปจัดน้ํามันมนตและจัด
ยามาใหทาน
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หลังจากทานยาเม็ดที่หลวงพอใหแลว มีอาการมีกอนเนือ้ เล็ก ๆ ผุดขึ้นตาม
รางกายทั่วไป มีอาการคันมาก เมื่อกอนเนื้อผุดเปนผื่นขึ้นมาแลวแตก มีน้ําเหลืองไหล
ออกเล็กนอยแลวก็แหงหายไปและหายคัน อาการเปนอยูอยางนี้ จนถึงวันเสร็จสิ้นการ
ฝกกรรมฐาน อาการที่วานี้จึงทุเลา และอาการปวดแผลนั้นก็ทุเลาหายไป สําหรับ
บริเวณที่เหลือไปคั่งอยูท ี่เหนือหัวเขานั้น ตอมาก็มี น้ําเหลืองไหลซึมออกมาตามเสนที่
ใตขอพับหัวเขา โดยที่ไมมีแผล แตการมีน้ําเหลืองไหลออกมามาก จนขากางเกงเปยก
เพราะน้ําเหลืองไหออกมามาก ไหลอยูหลายวันหายไปเอง แผลที่หูก็พลอยแหง
หายไปดวย และก็หายมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้ นับวาขาพเจารอดตายจากโรคมะเร็ง
ไดอยางประหลาดมหัศจรรย เพราะบารมีหลวงพอชวยชุบชีวิตใหใหม
ผลปรากฏทางจิตใจ
การฝกจิตในวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๒๖ มีทุกขเวทนา อารมณสายมาก
นอกจากนั้นจิตยังติดการภาวนาแบบ “พุทโธ” ที่ตนเคยปฏิบัติเปนประจํา
ในวันที่ ๑๔-๑๕ กันยาน ๒๕๒๖ เดินจงกรมดีขึ้น การนั่งสมาธิคลายคนเอา
เข็มมาแทงตัวจนสะดุง และมีอาการคลายมดไตไปตามตัว จนตองเอามือจับออกแตก็
ไมมีอะไร
ในวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๒๖ ทุกขเวทนานอยลง จิตดิ่งเขาสูความสงบดี
มีการการวูบลงเหมือนตกเหว มองเห็นตัวเองเห็นทองตัวเองพองขึ้นยุบลง เวลาจิต
เคลื่อนออกจากสมาธิออกตามเวลาที่ไดกําหนดไวตรงเวลาทุกครั้ง และอาการที่จิต
ถอนออกจากสมาธินั้น เหมือนสิ่งที่จมน้ําอยูแลวลอยขึ้นมาอยางรวดเร็วจนไมไดตั้งใจ
แตเมื่อดูเวลาก็ปรากฏวาตรงกับเวลาที่ตนตั้งใจไววาจะออกกอนนั่งสมาธิ
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๖ เปนวันที่ครบกําหนดการฝกกรรมฐาน และจะออก
จากการฝกกรรมฐาน วันนั้นเวลา ๐๕.๓๐ น. ขาพเจาไดไหวพระสวดมนต แผเมตตา
แผสวนกุศล ณ กุฏิที่พกั ใหแกบิดา มารดา บุตร ภริยา ครูอุปชฌาย อาจารย และผู
รูจักคุนเคยเคารพนับถือที่ลวงลับไปแลว โดยระบุชอื่ ทุกคนที่แผสวนกุศลให เมื่อแผ
สวนกุศลระบุชื่อ “พระธรรมนิเทศทวยหาญ” หัวหนาอนุศาสนจารยคนแรก ไดเกิด
เหตุการณประหลาดขึ้นกับตนเอง คือ
ตัวเองรูสึกมีอาการขนลุกขนพอง ตืน้ ตันใจ น้ําตาไหลพรากสะอื้นขึ้นเองเรื่อย
ๆ จนกระทั่งถึงกับรองไห โดยมีอาการเปนไปเองตัวเองบังคับตัวเองไมได แลวตนเอง
ก็เปลงวาจาขึ้นมาดวยเสียงอันดังวา “ทุกขทรมานมานานแลว พึ่งจะหมดเวรหมด
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ทุกขวันนี้ ขอขอบใจที่แผสวนกุศลให” แลวตนเองก็ฟบุ หมอบลงไปที่หมอน หมอบ
อยูนานจึงมีอาการเขาสูภาวะปกติ และแลวก็ไดลุกขึ้นแผสวนกุศลใหบุคคลอื่นตอไป
เรื่องนี้ ไดเลาอาการที่ปรากฏใหหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคณ
ุ ทราบ ทานบอก
วา ที่เราแผสวนกุศลไปใหนั้น แสดงวาคนที่เราแผสวนกุศลไปใหเขาไดรับสวน
บุญ และตัวเราเองก็จะหมดเวรหมดกรรมหมดทุกขรอนเสียที และในวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๒๖ เปนวันที่เราออกจากกรรมฐาน สมาทานศีล ๕ ทําบุญรวมกัน ถวาย
ผาปา และไดกราบลาหลวงพอกลับตนสังกัด
สําหรับขาพเจานั้น ก็รอดตายมาเพราะการภาวนาที่วัดอัมพวัน โดยหลวงพอ
เปนผูฝกกรรมฐานใหเมื่อกลับจากฝกกรรมฐาน ตนเองก็สามารถมาทํางานที่กองทัพ
ภาคที่ ๑ ไดตามปกติ ไมตองมีการลางานและเขาโรงพยาบาลกันอีก หูที่เปนแผล
เนาเปอยก็หายไป ใครที่เห็นหูขาพเจาเปอยและหายได ตางก็อัศจรรยกันทุกคน เมือ่
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๓ นี้ ขาพเจาไดไปงานสมโภชปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ของพระราชสีมาภรณ เจาคณะจังหวัดนครราชสีมา ณ วัดพรหมราช อ.ปก
ธงชัย พระศรีธรรมาภรณรองเจาคณะจังหวัดนครราชสีมา ไดมาขอจับดูหูของขาพเจา
วาหูของขาพเจาหายจริง ๆ หรือ
คนที่เปนมะเร็งในระยะแรกนั้น อาจจะรักษาโดยวิธีผาตัดได แตสําหรับผูที่เปน
มะเร็งมากแลวนั้น ยากที่จะรักษาใหหายขาดได มีตายกับตายลูกเดียว คุณไพเราะ
ทสยันไชย
ภริยาของขาพเจาเปนโรคมะเร็งทีหลังขาพเจา
ก็ตายเพราะ
โรคมะเร็ง หลังจากที่รูวาเปนมะเร็งเพียบ ๒ เดือน พันโทวณิชฯ ซึ่งเปนนายแพทย
ผาตัดขาพเจาที่ รพ.คายสุรานารีนั้น ก็ตายเพราะโรคมะเร็ง สําหรับขาพเจาที่รอดตาย
มาไดจนถึงขณะนี้ เพราะบารมีของหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณโดยแท มีชวี ิต
เหมือนตายแลวเกิดใหม และก็ดูเหมือนจะเกิดใหมจริง ๆ เพราะตั้งแตขาพเจาไป
ภาวนารักษาโรคมะเร็งที่วัดอัมพวัน ขาพเจาก็ถือมังสวิรัติ ไมกินเนื้อสัตวตั้งแต
บัดนั้น ชีวิตเลือดเนื้อของขาพเจาในขณะนี้ จงเปนชีวิตใหมเลือดเนื้อใหม
ไมใชเลือดเนื้อที่ปนดวยเนื้อสัตว
เรื่องญาณของหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ
ขาพเจาไดเห็นอภินิหารเกี่ยวกับญาณของหลวงพอมาแลว คือการทราบสิ่ง
ตาง ๆ เมื่อภริยาของขาพเจาปวยเปนโรคมะเร็ง นอนปวยอยูโ รงพยาบาลพระมงกุฎฯ
ขาพเจาไปเรียนถามทานวาจะรอดไหม ทานก็บอกวาจะไมรอด แลวก็ไมรอดจริง ๆ
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ขาพเจาไดเริ่มหาทุนเพื่อสรางอุโบสถเจดียที่วัดปาศรีไพโรจน ไดเริ่มหาทุนในวันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๓๒ ซึ่งเปนวันคลายวันเกิดของขาพเจา ที่วัดปาสาลวันเปนแหงแรก ใน
วันบูรพาจารย ไดเงิน ๗,๙๐๐ บาท
ตอมาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ ขาพเจาพรอมดวยพระครูสนิท โกสโล เจา
อาวาสวัดคลองเตยมีพระติดตามอีก ๑ รูป คฤหัสถ ๘ คน ไดเดินทางไปถวาย
สักการะพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และจะเดินทางตอไปยังวัดญาณสังวรา
ราม จังหวัดชลบุรี ไดไปแวะพักทีว่ ัดอัมพวัน ๑ คืน
พวกเราไปถึงวัดอัมพวันประมาณ ๓ ทุม ไดเขาไปกราบหลวงพอ เพื่อขอ
บารมีพักดวย เมื่อเห็นหนาขาพเจา หลวงพอทานปรารภขึ้นวา จะสรางอุโบสถใน
ที่ดินที่ถวายอาจารยฝนใชไหม ขาพเจาก็งง เพราะยังไมเคยเลาเรื่องนี้ใหทานทราบ
มากอน ทานรูเรื่องนี้ไดอยางไร และหลวงพอก็พูดตอไปอีกวา อาตมาจะขอรวม
ทําบุญสรางอุโบสถดวยไดไหม ทานบอกวา ทานรูเรื่องขาพเจาและคณะจะมา
หาทานตั้งแตเมื่อวานนี้แลว เมื่อวานนี้ก็พดู ปรารภถึงอยู และ เงินที่จะขอ
ทําบุญรวมก็ไดจัดใสซองเตรียมไวใหตั้งแตเมื่อวานแลว
ขาพเจารูสึกขนลุกขนชัน ปติยินดีเปนอยางยิ่ง เรียนทานวาเปนพระเดช
พระคุณหาทีส่ ุดมิได ที่หลวงพอจะรวมทําบุญดวย ซึ่งกระผมไมไดคาดคิดมากอน
เปนบุญหลนทับลงมาใหเองโดยไมคาดฝน และในที่สุดหลวงพอไดขึ้นไปบนกุฏินํา
ซองที่ใสเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท มามอบใหแกขาพเจาทานกลางศิษยานุศิษยของ
ทานเปนจํานวนมาก และตอหนาคณะของขาพเจาที่ไปดวยกันทุกคน ทานบอกวา
เงินที่บริจาคนี้ ถือเปนกองทุนสรางอุโบสถ เมื่อทานไดกอตั้งเปนกองทุนใหแลว ก็จะมี
ผูมาตอทุนตาม จะทําใหการกอสรางอุโบสถเจดียสําเร็จเร็วขึ้น และในโอกาสเดียวกัน
นั้น ก็มีศิษยของหลวงพอที่นั่งอยูในที่นั้น บริจาคตอทุนใหอกี ๓,๓๐๐ บาท (สามพัน
สามรอยบาทถวน)
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ ทานมีญาณรูลวงหนาที่ขาพเจา
และคณะจะไปหาทาน ทานรูวาขาพเจากําลังหาทุนเริ่มสรางอุโบสถ ทานได
เตรียมเงินใสซองไวลวงหนาขอรวมทําบุญดวย และยิ่งกวานั้น ทานยังบอก
ขาพเจาและทุก ๆ คนในที่นั้นวา การที่ขาพเจาไดริเริ่มสรางอุโบสถครั้งนี้ หลวง
ปูมั่น ภูริทตฺโต หลวงปูฝน อาจาโร ซึ่งไดทิ้งขันธไปนานแลวนั้น ก็ทราบ
เรื่องราวที่ขาพเจาจะสรางอุโบสถเปนอยางดี และไดอนุโมทนาใหศีลใหพรแลว
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แสดงวาหลวงพอสามารถที่จะติดตอกับผูที่ลวงลับไปสูปรโลกไดดวยญาณ ทํา
ใหขาพเจารูสึกปลื้มปติยินดีเปนอยางยิ่ง
หลังจากที่พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ ไดมอบทุนการสรางอุโบสถ
เจดียใหแลว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ ตอมากอนการจัดงานวางศิลาฤกษอุโบสถ
เจดีย ก็มีผูบริจาคเงินตอทุนใหเรื่อย ๆ ไดยอดเงินบริจาคกอนงานแสนบาทเศษ และ
เมื่อจัดงานวางศิลาฤกษ ก็ไดรับเงินบริจาคมากมายนาอัศจรรย ทั้ง ๆ ที่เปนการจัด
งานในชนบท ไดเงินบริจาค ๓๓๕,๓๘๐ บาท ไดมีผูจองพระประธานหนาตัก ๓ ศอก
ราคาไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีผูนําพระประธานขนาดหนาตัก ๒ ศอกใส
รถยนตมาถวายในพิธีโดยไมคาดฝน
เหตุอัศจรรยในวันประกอบพิธีในวันวางศิลาฤกษอุโบสถเจดียนั้นคือ ไม
เคยมีฝนตกมารวม ๒ เดือนแลว อากาศรอนอบอาวตลอดทั้งวัน จนตองไปหา
รถน้ํานําน้ํามาฉีดบริเวณงานเพราะมีฝุนมาก ครั้งถึงวันงานคือวันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๓๓ ตรงกับวันอาทิตยขึ้น ๙ ค่ํา วันนัน้ ทั้งวันอากาศเย็นไมมีแสงแดดเลย
พอถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. ฝนก็เริ่มโปรยลงมาพอชุมเย็น และโปรยมาตลอด
จนกระทั่งถึงเวลา ๑๕.๑๓ น. วางศิลาฤกษเสร็จ ฝนก็หยุดโปรยและมีแสงแดด
สองขึ้นมา อยางนาอัศจรรย
เหตุอัศจรรยอีกประการหนึ่งก็คือวา อุโบสถเจดียนี้เปน “ธุดงคเจดีย” คือ
เจดีย ๑๓ องค กวางและสูง ๑๓ เมตร พระเดชพระคุณเจาคุณราชพิศาลสุธี
ประธานสรางอุโบสถบอกวา พระเจริญชัยมงคลคาถาเวลาวางศิลาฤกษนั้น ใหนิมนต
พระทุกรูปทีอ่ ยูในวัดขึ้นนั่งเจริญชัยมงคลคาถา เมื่อใกลถึงเวลาประกอบพิธี ขาพเจา
ไดประกาศทางเครื่องขยายเสียง อาราธนาพระทุกรูปเจริญชัยมงคลคาถา ปรากฏวามี
พระจํานวน ๑๓ รูป ขึ้นเจริญชัยมงคลคาถานาอัศจรรยและในงานนี้ ขาพเจาไดสราง
พระพุทธชินราชจําลอง ภายในองคพระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมองแกผูรวมทําบุญ
ตั้งแต ๕๐๐ บาทขึ้นไป สรางจํานวน ๑,๒๑๒ องค วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
นําไปถวายใหพระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพอพุธ ฐานิโย) วันปาสาลวันนั่งปรกแผ
เมตตาจิตให พอรุงขึ้นวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๒ เปนวันหวยออก เลขทายลอตเตอรี่
งวดนั้นออกเลย ๑๓ พอดี นี่ก็นาอัศจรรยสวนหนึ่ง
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ครับ ทั้งหมดที่ผมเลามานี้ ขอถวายบูชาพระคุณของหลวงพอที่ใหความ
เมตตากระผมทุกอยาง
ชวยชุบชีวิตใหมใหและใหการอุปถัมภสรางอุโบสถ
เจดีย
บันทึกของหลวงพอ
พ.อ.วิโรจน อนุศาสนกองทัพภาค ๒ เปนมะเร็งที่คอ ภรรยาทานก็มีสุขภาพดี
นาสงสารพันเอกวิโรจน มีน้ําเหลืองไหลปวดมากเปนโรคมะเร็งที่คอ คนอื่นก็วาหมอ
บอกแลววาตองตายปนี้ แตพันเอกวิโรจน ทานเปนชายใจแข็งมีสมาธิ ภาวนาบางตาม
สมควรไมมากนัก ใจแข็งบอก “หลวงพอผมคงตองตายกอนภรรยา ผมผามา ๒ หน
แลว” อาตมาก็มาดูคุณวิโรจน วาคงจะไมรอด แตดูไปดูมาสติบอกวาเมียตายกอน
เมียสุขภาพดีขายของหลาย ๆ อยางบานอยูปกธงชัย คิดวาเมียตองตายกอนก็มาดูวา
จะจริงหรือเปลา
ตอมาพันเอกวิโรจนปวดหนัก ก็นึกถึงอาตมาวาเคยใหมาชวยบรรยาย ก็
เตรียมกระเปามาหนาดํามาที่นี่ มาอบรมระดับอนุศาสนาจารย รุนที่ ๑ มะเร็งนี่
น้ําเหลืองไหลเหม็นคาว บอกวา “ผมขอมาตายกับหลวงพอนะ” ก็ใหแยกไปอยูที่กุฏิ
อาตมาแนะนําใหกินเจเสียจะจัดการให อาตมาก็ใหยาไปชง ตนลูกใตใบกับตน
ไมยราบ ๒ อยางนี้เทานั้น แลวก็นงั่ ชั่วโมงเดินชั่วโมง แยกจากกลุมไปเสีย นอกนั้น
อนุศาสนาจารยก็อยูรวมกัน เสร็จแลวก็อโหสิกรรม ญาติโยมจําเทคนิควิธีการไว ถา
ไมอโหสิกรรม เมตตาไมออก จิตใจยังเคียดแคนเขาอยู พฤติกรรมแสดงออกไม
ถูกตอง แลวกรวดน้ําจะไมคอ ยถึงโดยจิตใจเจาของบอกกับพันเอกวิโรจนใหกระทํา
ตาม หลังจากนั่งเสร็จแลวดังนี้
ประการแรก ขออโหสิกรรมไมโกรธใคร ไมเคืองใคร
ประการที่ ๒ ขออุทิศสวนกุศลที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมาใหเจากรรมนายเวร
บิดามารดาเปนตน พรอมดวยครูบาอาจารย พรอมดวยอนุศาสนาจารยที่ลวงลับไป
แลวอยูสัมปรายภพ จงมาปรารภรับสวนกุศลที่ขาพเจา ณ บัดนี้ แลวไมตองไปหมาย
วาใหโรคหาย ตั้งจิตอธิษฐานวา ตายเปนตาย ก็ขอตายที่วัดอัมพวัน
ทํามาได ๓ วัน พรอมกับที่ประกอบยาชงกับน้ําใหกินอยูตางน้ําชาแลวใหกินเจ
ในที่สุดก็เห็นเจากรรมนายเวร ขออโหสิเรื่องเวรเรื่องกรรมก็เห็นไดชัด ขอ
อโหสิกรรมไปตามวิธีนี้ ในที่สุด โรคมะเร็งที่น้ําเหลืองไหลเหม็นคาวกลับยุบหาย
มาเกิดที่ขา ขาเกิดเปนแผล น้ําเหลืองไหลอยางเหม็นคาวที่สุด ที่นี้หายได พรอมกับ
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กินยาที่ชงกินตางน้ําชา จนบัดนี้หายแลว พอกลับไป พันเอกวิโรจนก็ยายจากกองทัพ
ภาคที่ ๒ มาอยูภาคที่ ๑
ในที่สุดภรรยาถึงแกกรรมตามที่อาตมาไดลวงรูในใจวาภรรยาตองตายกอน
สติบอก จัดงานศพภรรยาเรียบรอย
ดังนั้น ขอใหญาติโยมตั้งสติ สติตัวนี้เปนตัวปญญาที่บอกเราทีละอยาง แตเรา
ไมสนใจกับมันเลย เราจึงไมรูเรื่องอะไร กรมประชาสัมพันธเขาบอกเราทุกวัน แตเรา
ไมฟง เราจึงพลาดผิดตลอดเวลา เปนผลงานหลาย ๆ อยาง วันเวลาที่ลวงเลยไปแลว
ชีวิตคือเวลานั้น
มันมีคาเหลือเกิน
ลมหายใจเขาออกมันบอกระยะของชีวติ ที่
พระพุทธเจาบอกวาสิ่งทีร่ ูไมได ๕ ประการคือ
ประการที่ ๑ ชีวิตไมแนนอน ใครจะรูไดชีวติ ของเรา
ประการที่ ๒ รองลงไปนั้น ทานก็บอกชัดอีก บอกวาโรคภัยไขเจ็บจะเกิด
ขึ้นกับเราเมื่อไรก็ไมรู รูไมได
ประการที่ ๓ กาละ ความตายจะมาถึงแกเราในวันพรุงนี้หรือคืนนี้ รูไมไดเลย
อยาประมาทใหเจริญสติปฏฐาน ๔ ทานบอกอยางนี้
ประการที่ ๔ สถานที่ตายเราจะทอดรางลงในทองน้ํา หรือกลางถนนหนทาง
เรารูไมไดเหมือนกัน
ประการที่ ๕ ออกจากบานนี้จะไปบานใคร ตายแลวจะไปเกิดในนรกหรือ
สวรรค จะไปเกิดที่บานใครเลา มีความสําคัญประการใดเรารูไมได
รีบเจริญสติเสีย พอเจริญไปเต็มที่แลว สติจะบอกไดทุกระยะ อาตมาจึงรู
วาตองใชเวรใชกรรมเขา รูลวงหนาที่ผานไปแลว สติยอนกลับคืนกลับบอกกฎแหง
กรรมใหเราได
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