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เรื่องนี้เปนชีวิตจริงของดิฉัน ดิฉันเปนชาวคริสตมาแตกาํ เนิด พอเรียนจบ
ม.๖ ที่ ร.ร.เจริญราษฎร อ.เมือง จ.แพร ซึ่งเปนโรงเรียนคริสต ก็มาเปนครูอยูที่ ร.ร.
กิตติคุณ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโรงเรียนคริสตเชนเดียวกัน
พอมีครอบครัวก็ลาออกอยูกับครอบครัวที่บานพอของสามี
พอเปนชาง
กอสรางโบสถ วัดแรกในชีวิตของดิฉันที่ไดมีโอกาสเขามาชวยสรางก็คือ วัดพรหมบุรี
อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ไดทาสีโบสถ ผสมปูนตามที่พอสอน (พอของสามี)
ที่วัดนี้ดิฉันไดมีโอกาสรูจักกับหลวงพอพระอาจารยจรัญ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘
พอไดพามากราบนมัสการทานและกราบทานอาจารยชอ ทานเปนเจาอาวาสซึ่งแก
แลว และหลังของทานคอมมาก ดิฉนั ก็ยกมือไหวธรรมดา พอก็มอง
พอไดพามาที่วัดแจงพรหมนคร พาไปนมัสการทานเจาอาวาสซึ่งแกแลว ดิฉัน
กับนองสาวก็ยืนไหวอีก พอก็เลยดุวา การเคารพพระผูใหญตองกราบ ดิฉันก็คิดอยูใน
ใจวา เราเปนคริสตจะกราบพระไมได มันผิดศีลของชาวคริสต ตอนนั้นดิฉันยังเปน
คริสตอยู
พอรับเหมากอสรางทั้ง ๓ วัด คือ วัดแจงพรหมนคร วัดกลางพรหมนคร และ
วัดพรหมบุรี อยูในเขตอําเภอพรหมบุรี ทั้ง ๓ วัด
ดิฉันก็เดินจากวัดโนนมาวัดนี้ แลวแตวัดไหนจะมีงานใหทํา แตตอ งกลับมา
นอนที่วัดพรหมบุรี
เมื่อกอนนี้ การรับเหมากอสราง ทําตามเงินที่ทางวัดจะหามาได ไดเทาไรก็
สรางไปเทานั้น ดิฉันก็เลยไดทําวัดโนนนิด วัดนีห้ นอย ทํากันสองคนพีน่ อ ง
แตวัดพรหมบุรีเปนวัดทีด่ ิฉันไดทํามากที่สุด และก็ไดรูจักพระอาจารยที่ทําให
ดิฉันมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธามาก ไมเคยคิดจะนับถือ ไมเคยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ หรือ
อภินิหาร
แตดิฉันไดพบไดเห็นพระอาจารยจรัญ เปนพระอาจารยทมี่ ีจิตเมตตาสูงดวย
คุณธรรม มีวาจาศักดิ์สิทธิ์
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ธรรมดาแลวดิฉันไมเคยกราบพระ พระอาจารยก็สอนดิฉันใหเขาใจวา ทุก ๆ
ศาสนาสอนใหเราเปนคนดี ดิฉันก็ชักสงสัย คอยติดตามหลวงพอ คอยดูหลวงพอวา
จะทําอะไร
ดิฉันเองกราบพระไมเปนเลย และคําพระก็ไมเคยทราบ เคยไดเรียนมา แตไม
เคยสนใจ
เดิมทีดิฉันไมเคยเห็นพระที่มีแตเมตตาจิต คิดแตชวยคนโนนคนนี้ บิณฑบาต
มาไดก็นํามาแบงใหดิฉัน นอง และคนงาน ไดทานดวยกัน
ทานหาเงินสรางโบสถ ทานก็ไปของทาน ดิฉันกับนองก็ทานขาวกนบาตรของ
หลวงพอทุกวัน ทั้งเชาและเพล เพราะขณะทีท่ ํางานที่วัดพรหมบุรีนั้น มีดิฉันกับ
นองสาวและเด็กผูชายอีก ๑ คน คางที่วัดพรหมบุรี
มีอยูวันหนึ่งดิฉันตองไปซื้อของที่ปากบาง ก็เดินไป สมัยนั้นยังไมมีถนน เดิน
ตัดทองนามา มีตนโพธิ์ใหญอยู ๒ ตน
พอถึงตลาดปากบาง สุนัขที่ตลาดกัดเขาทั้ง ๓ เขี้ยวเลย แผลฉกรรจมาก ทั้ง
เลือดทั้งมันอุดแผล
ดิฉันทั้งตกใจทั้งกลัว เดินรองไหตั้งแตปากบางจนถึงวัดพรหมบุรี
พอถึงวัด ดิฉันก็เดินรองไหขึ้นบนกุฏิหลวงพอ ทั้งเจ็บทั้งกลัววาสุนัขจะเปนบา
หรือเปลา เพราะสัตวแพทยที่ตลาดไมมี
หลวงพอก็พดู กับดิฉันวา เดี๋ยวนะ จะดูวาสุนัขเปนบาหรือเปลา ทานก็จุดธูป
เขาหองพระเลย แลวก็บอกดิฉันวา สุนัขสีนวล ๆ ใชไหม ไมบาหรอก เดี๋ยวจะเอา
เกลือเหยียบให
ดิฉันก็รับปากวา “คะ” แตในใจคิดวาวันรุงขนจะเขามาจังหวัดสิงหบุรี หรือ
กลับดอนเมือง เพือ่ ฉีดยากันบาดทะยัก
หลวงพอถามวา “จะเอากี่วันหาย” ดิฉันไมเคยเชื่อวา เอาเกลือวางแลวเอาเทา
เหยียบแลวจะหาย ที่ทานถามดิฉันตอนนั้น ดิฉันยังไมทราบวาทานมีวิชาอาคม ก็
ตอบลองดีไปวา “ขอวันเดียวหาย” เพราะแผลสุนัขกัดจมเขี้ยวเลยทั้ง ๓ แผล
ทานก็ขอใหโยมพอของทานนําเกลือมาเม็ดหนึ่ง วางลงบนใบตอง แลวเอามา
พาดที่แผลสุนัขกัด ทานก็เหยียบที่ใบตอง แลวเหยียบเกลือ ดิฉันก็อมยิ้มเพราะไมมี
ความเชือ่ เลย
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พอตืน่ นอนขึ้นมาตอนเชา แผลทั้ง ๓ แผลราบเรียบ ไมมีมันจุกหรือรอยฉีก
ของแผล หรือรอยลึกเลย เปนผิวหนังเรียบ ๆ แตมีรอยเทานั้น เดี๋ยวนี้แผลนั้น
ยังอยู
อยูมาอีกหนอย ที่เทาของดิฉันเปนรองช้ํา เพราะเหยียบกระเบื้องมาก รูสึก
เจ็บปวดมาก ทานพระอาจารยจรัญยังเมตตารักษาใหอีก
ดิฉันบอกวา ดิฉันกลัวการผาตัดมาก เพราะรองช้ําตองผาเอาหัวออก ทาน
บอกกับดิฉนั วา จะรักษาใหโดยไมตองผา ตอนนี้ดิฉันเลื่อมใสทานแลว ก็รับปาก
หลวงพอก็เผากระเบื้องแผนเล็ก ๆ นาบตรงจุดของรองช้ํา เอาน้ํามันมนตของ
ทานทา ทานก็พูดวาไมรอน ดิฉันก็หลับตา เพราะทนดูไมได พอนาบเสร็จทาน้ํามัน
มนต พอทุเลาเจ็บปวดไปบาง
พอได ๓ วัน หัวฝแตกเองและก็ไมเจ็บดวย ดิฉันก็เคารพนับถือทานขึ้นทุกวัน
หัดกราบพระ กราบหลวงพอทุกวัน ขอเปนลูกศิษย หัดพูดกับพระดี ๆ ใหถูกตอง พอ
เปนลูกศิษยทานแลว ทานทําอะไรก็ชวยติดตามดู มีดิฉัน นองสาว และนองชาย
ติดตามดูแบบเปนลูกศิษยเลย
เหตุที่ดิฉันตองติดตามดูหลวงพอ เพราะวาดิฉนั เปนคริสต ไมเคยเขาวัด แต
เคยไปดูงานในวัด พระสงฆปฏิบัติอยางไรก็ไมเคยเห็น พอมาไดพบไดเห็นหลวงพอ
ในสิ่งที่ไมเคยเห็นไมเคยรู เหมือนกับทานแสดงอภินิหารใหดู
มีคนมาหาหลวงพอบอกวาโดนของ หลวงพอก็เอาแปงคลึงตรงนั้น ทองคาถา
พอเอาแปงมาหักดู ปรากฏวามีตะปูอยูขางใน
บางทีก็มีคนมาใหหลวงพอทําน้ํามัน หลวงพอก็ทํากระทะทองเหลือง ใบไม
ใหญนัก หลวงพอก็ทอดไพล แลวก็ทองคาถาน้าํ มันเดือด ไพลกรอบ ทานก็ตักสงมา
ใหพวกที่มาหาทาน
นองสาวของดิฉันเขาเขมแข็ง พอหลวงพอตักใหกําลังเดือดนะ เขาเทลงคอเลย
ดิฉันนึกในใจวารอนตายแนเลย หลวงพอก็ตักมาใหดิฉัน ดิฉันก็ลังเลไมกลาเทลงคอ
หลวงพอบอกวา เอามือจุมดูซิ ไมรอ นหรอก เมื่อลองจุม ดู ปรากฏวาไมรอน
จริง ๆ ตั้งแตนั้นมาดิฉันก็ยอมกินน้ํามันมนต และรดน้ํามนตจากหลวงพอมาตลอด
สมัยนั้นหลวงพอเปนคนดุ มีพระทีว่ ดั แจงฯ มาเที่ยว เปนพระที่เปนทหารบก
มาบวชแค ๑๕ วัน มาเที่ยวหานองสาวดิฉันที่วัดพรหมบุรี เรากําลังทํางานกันอยู พระ
พูดวา “น้ําวัดพรหมฯหวานนะ”
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หลวงพอออกมาเลย ถามวา “บวชอยูวัดไหน” พระที่เปนทหารก็บอกวา “อยู
วัดแจงฯ” หลวงพอบอกวา “ถาเปนพระวัดนี้ พูดแบบนี้ จะตบใหฟนรวงเลย” ดิฉันก็
เลยกลัว ไมคอยกลาพูด หรือทําอะไร
ทานหัดใหกราบพระ จะขออะไรทานตองกราบทานกอน ตอนนั้นการกราบ
พระก็ผิดศีลนะ ศาสนาคริสตมีศีล ๑๐ ขอ ทุกศาสนาสอนดีทั้งนั้น แตปฏิบัติไปคนละ
แนวเทานั้นเอง
อยูมาวันหนึ่ง มีครูคนหนึ่ง ดิฉันจําชื่อเขาไมไดแลว มาหาหลวงพอ ขอให
หลวงพอชวย ครูคนนี้เปนคนดี แตถูกเพื่อนแกลงใสราย จะติดคุกติดตะราง หลวงพอ
ทานทราบวาครูคนนั้นดีจริง ก็ชว ย ทําพิธีในโบสถเลย
ตอนนั้นโบสถวัดพรหมบุรีก็ยังไมเสร็จ ดิฉันเปนคนกลัวผีมาก แตอยากจะดู
พิธีกรรมที่หลวงพอชวยครูคนนั้น อุปกรณก็มี เตาไฟ หมอตมยา กาละมัง
ครูคนนั้นก็นงั่ ตรงหนาหลวงพอ ดิฉันและนองนั่งขางหลังหลวงพอ มองยาที่
หลวงพอตม แลวใหครูอธิษฐานเอาเอง หลวงพอก็สวดมนตไป จนยาหมอนั้นเดือด
ทานก็เทยาออกจากหมอลงในกาละมังจนหมด
แลวหลวงพอก็หลับตาสวดมนต เอามือมาเคาะที่หมอ ทั้งน้ําทั้งยาในกา
ละมังวิ่งกลับเขาหมอหมด หลวงพอก็ใหหมอยาครูคนนั้นไป
ตอนหลังดิฉันพบครูคนนั้น ครูบอกวา ไมมีเรื่องอะไร แคลวคลาดไปเลย
ดิฉันก็เกิดความคิดวา พระอาจารยองคนี้มวี าจาศักดิ์สิทธิ์ และยังทองคาถาใหน้ําวิ่ง
เขาหมอได
ทาสนเคยใหราชสีหดิฉันมา ๑ ตัว ทําดวยงาชาง ทานบอกวาดิฉันนะสุนัขชอบ
กัด ดิฉันก็หอยคออยูตลอดเวลา พอมีบุตรชาย ใหไปหอยคอ เลยทําหายไปเลย พระ
นางพญา ๑ องค เปนพระผง ทานมีวาจาศักดิ์สิทธิ์จริง ทานบอกดิฉันวา โยนพระ
เถอะไมแตกหรอก ดิฉันก็โยนทันที ปรากฏวาไมแตก แตพอนองชายโยนบาง แตก
ละเอียดเลย สมัยนั้นทานยังไมเปนที่รูจักแพรหลายนัก เรื่องนี้เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘๒๔๙๙ ผานมา ๓๒ ปแลว
ตอนนั้นดิฉนั ก็มาคิดวา การเปนชาวพุทธแลวเครงในศาสนาแลว ผลแหงความ
ดี กรรมดี ทําใหหลวงพอมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ดิฉันอยูทํางานวัดแค ๖ เดือน พอทํางาน
โบสถเสร็จก็กลับมาอยูดอนเมือง
ตั้งแตนั้นมาจะทําอะไรก็ตองมาถามทานเปนประจํา ดิฉันก็เปนชาวพุทธเต็ม
ตัวแลว และมาเยี่ยมเยียนทานบางบางโอกาส
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ผานมาได ๓๐ ป พอยางเขาป พ.ศ. ๒๕๒๙ ชีวิตของฉันก็เริ่มมีมรสุม ดิฉัน
รองไหมาหาหลวงพอ พอหลวงพอเห็นดิฉัน ทานก็บอกวา
“ทัศนีย เธอมาถือศีล นั่งวิปสสนากรรมฐานสักอาทิตยหนึ่งเถอะ”
ดิฉันก็บอกทานวา “ไมเอาละหลวงพอ หนูขอไปเที่ยวแพรกอน กลับมาแลว
คอยเขาวัด”
พอไปแพรได ๓ วัน บานถูกปลน บุตรชายถูกพวกโจรฟนดวยขวานที่ศีรษะ
บาดเจ็บสาหัส เพื่อนบานนําสงโรงพยาบาล ดิฉันตองสูญเสียทรัพยสินไปทั้งสิ้นเกือบ
๓ แสนบาท
พอบุตรชายหายเปนปกติก็พามากราบหลวงพอ ขอเขากรรมฐาน ๙ วัน ทั้งแม
ทั้งลูก เพราะไดอธิษฐานไววา ถาลูกหายเปนปกติ มีอาการครบ ๓๒ จะพาลูกมาถือ
ศีลดวย
พอหลวงพอเห็นบุตรชายดิฉัน ทานก็บอกวา “ทัศนีย เธอไมตองเสียดายขาว
ของ เงินทองเลย เธอไดชีวิตลูกเธอใหม” ดิฉันก็ตัดใจได
หลวงพอบอกใหเจริญวิปสสนากรรมฐาน เมื่อกอนดิฉันคิดวา จะทําไมได แต
พอมาจริง ก็มีแรงศรัทธาหลวงพออยูแ ลว ทําใหเกิดมีสติ และทําได
เริ่มปฏิบัติเดิน นั่ง สลับกัน คราวละ ๑๐ นาที และคอยเพิม่ ขึ้นถึง ๑ ชั่วโมง
ทําใหมีสติดีขึ้น เมื่อเวลามีทุกขเกิดขึ้น มีเรื่องมากระทบจิตใจ ทําใหสงบจิตอารมณได
ไว รูสึกวาทําใจได ถาเกิดโมโหจะคลายไดไว ทําตามคําของหลวงพอ ไมใหดา ไมให
วา กระทบ กระเทียบ เสียดสี เพราะเปนตัวกรรม ใหแผเมตตาตลอด ทําใหชีวิตมี
ความสุขขึ้น
ทานสอนวา “เธอรูไหม ไอทศกัณฐมันหนาโง ฝากหัวใจไวกับพระฤาษี ไมเปน
ตัวของตัวเอง เอาไปฝากเขา ไวใจคนอื่น ก็ตองตายเพราะความโง งมงาย”
ตอนแรกดิฉนั ไมไดคิด พอมาพิจารณาดู โธเอย หลวงพอวาเรานี่เอง งมงาย
เอาหัวใจไปฝากไวกับคนอื่น ดิฉันเองก็ไมมีใครแลว จําคําสัง่ สอนของหลวงพอไว และ
พยายามปฏิบัติตาม ไดบางเพียงเล็กนอยก็ยังดีกวาไมปฏิบตั ิเลย แตจะใหดีจริง ๆ
ตองปฏิบตั ิใหตอเนื่องโดยตลอด แลวก็จะมีสุขทางใจ
ที่เลามานี้ผานมา ๓๐ ปแลว สิ่งที่ประสบพบเห็นเปนเรื่องจริงทุกประการ ถาม
ทานดูได แตเดีย๋ วนี้ ทานมีแตแผเมตตาใหเทานั้น
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ดิฉันมีพระอาจารยองคนเี้ พียงองคเดียวมาตลอด เปนทั้งพระอาจารย เปนทั้ง
หลวงพอ ทีด่ ิฉันเคารพเชื่อฟงมาจนทุกวันนี้
ดิฉันขอพึ่งบารมีแหงความเมตตาจิตของทานเปนที่พึ่งทางใจจนตราบชีวิตหา
ไม เพราะบารมีแหงอํานาจเมตตาจิตของพระอาจารย มีพระคุณตอชีวติ ของดิฉัน ให
พบแสงสวางแหงชีวิต และเดินถูกทาง ดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน การเปนชาว
พุทธของดิฉัน มีคุณคาอยูตรงนี้นี่เอง
ทัศนีย ตระกูลพัว
๑๕๑ ซอยคุมครอง ๓
กม.๒๗ ๖.คูคต
อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี

บันทึกของหลวงพอ
ขอความทีค่ ณ
ุ ทัศนีย ตระกูลพัว ไดเลามานี้เปนเหตุการณอดีตเมื่อครั้ง พ.ศ.
๒๔๙๘ ที่อาตมากําลังสรางอุโบสถอยู ณ วัดพรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี เปน
เวลา ๓๖ ปเศษแลว เปนความจริงของคุณทัศนีย ตระกูลพัว ทุกประการ ดวยอํานาจ
จิตนั่นเอง และอํานาจพุทธานุภาพ-ธรรมานุภาพ-สังฆานุภาพ ของคุณพระ
รัตนตรัย เปนไปไดแนนอนเพราะคุณทัศนียนั้น เปนชาวคริสต ใหคุณทัศนียเห็นวา
ทางพระสงฆในศาสนาพุทธนั้น เต็มไปดวยเมตตาธรรม ไดชวยเหลือประชาชนทุกหมู
เหลาไมจํากัดเขต เพศ วัย ชวยแผเมตตาทั้งนั้นไปทุก ๆ คน จะเปนศาสนาใดก็ตาม
ถาชวยไดชวยทั้งนั้น ทีไ่ มผิดธรรมวินัยสงฆ และกฎหมายบานเมือง ยินดีมีเมตตาแผ
ใหทั้งนั้น ใหคุณทัศนีย ตระกูลพัว เห็นวาศาสนาพุทธชวยดวยเมตตา ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ไมอคติใด ๆ และไมมีเคลือบแฝง และไมหวังผลตอบแทนแตประการใด ทํา
ใหคุณทัศนีย เห็นความดีของพระพุทธศาสนา จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา อยาง
แทจริงยอมนับถือเพราะมีเหตุมีผล พอจะเชือ่ ถือไดแลว จึงขอเคารพนับถือตอไป เห็น
วาที่นับถือก็เพราะวาเปนที่พึ่งของเขาไดแนนอน
แตอภินิหารแบบนั้น อาตมาไดเลิกลมไปแลว เอาความจริงของ
พระพุทธเจามาสอนดีกวา นั่นคือสอนใหคนมีปญญา ไมใหงมงายหลงใหลอยู
ในสิ่งที่ไรสาระ สอนคนใหชวยเหลือตัวเอง ใหพึ่งตัวเอง และสอนตัวเองไดนนั้
คือวิปสสนากรรมฐาน
พระภาวนาวิสุทธิคุณ
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