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ฝาแฝดพบหลวงพอ
ฝาแฝดสองคนถือกําเนิดเกิดขึ้นมา ณ บานเลขที่ ๖๓ หมู ๑๕ อําเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท แฝดพี่มีชื่อวา ปราณี หิรัญเสวก แฝดนองมีชื่อวา ประนอม หิรัญเสวก
โดยปกติแลวแฝดทั้งสองจะชอบฟงรายการธรรมะทางวิทยุเปนประจํา เริ่มฟงมาตั้งแต
อายุ ๑๕ ป ฟงแลวก็เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทีไ่ ดทรงสั่งสอนไววา
“จงละอกุศลทั้งปวง จงทํากุศลใหถึงพรอม จงตามรักษาจิตใหผอ งใส”
และไดติดตามฟงรายการธรรมะที่คณะพระภิกษุสามเณรจัดเผยแผธรรมะมาโดยตลอด
ขอกราบของพระคุณทานที่เผยแผธรรมะทุกทานมา ณ ที่นดี้ วย
อยูมาวันหนึง่ ฟงรายการของคนวัดทางวิทยุ ตอนนั้นคนวัดจัดนําไหวพระหลายวัดหลาย
คันรถ คนวัดเลาทางวิทยุวา ไดนาํ ขบวนไหวพระเดินทาง หลงเขาวัดอัมพวัน พอไปถึงก็พบ
หลวงพอ ออกมาตอนรับ
สิ่งแรกที่หลวงพอตอนรับก็คือ หองน้ํา หลวงพอเชิญทุกคนเขาหองน้ํา และตามมาดวย
เครื่องดื่มและอาหาร เสร็จแลวหลวงพอก็กลาวตอนรับดวย ธรรมปฏิสันถาร ดวยเมตตา
ไมตรีอยางดีงาม
คนวัดเลาลักษณะทาทางของหลวงพอใหฟงทางวิทยุ แฝดนองเกิดความเลื่อมใสในองค
หลวงพอ จับปากกาจดชื่อหลวงพอและวัดไวกอนเพื่อกันลืม
ตอมาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๖ แฝดนองไดเขียนจดหมายมากราบนมัสการหลวงพอ
เลาถึงคนวัดไดพูดถึงหลวงพอทางวิทยุ จึงเปนเหตุใหแฝดนองเกิดความเลื่อมใส จึงไดเขียน
จดหมายมาถึงหลวงพอ
หลวงพอตอบจดหมายแฝดนอง ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๒๖ เชิญชวนใหแฝดนองมา
เที่ยวที่วัดอัมพวัน แฝดนองก็เขียนจดหมายถามการเดินทางมาวัดอัมพวัน หลวงพอก็ตอบ
จดหมายลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๖ ชี้แจงการเดินทางมาวัดอัมพวันใหทราบและชวนใหมาเที่ยว
วัดอัมพวันอีก
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ตอมานานหลายเดือนก็ยังไมไดเดินทางมาวัดอัมพวัน แฝดนองก็เขียนจดหมายอีกลง
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๖ หลวงพอบอกแฝดนองวาถามทางมาวัดอัมพวันแลว ยังไมเห็นมา
คราวนี้หลวงพอถามหนทางมาบานแฝดนองบาง แฝดนองก็เขียนบอกหนทางมาบาน
แฝดนองมาใหหลวงพอ
อยูมาวันหนึง่ ฝาแฝดทั้งสองตองออกไปชวยเขาทํางาน แตบังเอิญเจาของงานเกิด
ขัดของ เลยอยูบานทํางานเล็ก ๆ นอย ๆ
เวลาบายของวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๖ ก็มีรถมาจอดที่หนาบานมีพระภิกษุมาถาม
หาคนชื่อประนอม คือแฝดนอง พอแฝดนองเห็นพระ ซึ่งไมเคยเห็นที่ไหนมากอน แฝดนองก็
นึกในใจทันทีวา ตองใช หลวงพอพระครูภาวนาวิสุทธิ์ แนนอน
ไดนิมนตหลวงพอขึ้นบาน แฝดนองกราบหลวงพอแลวถามวา “ใชทานหลวงพอพระครู
ภาวนาวิสุทธิ์ไหม” ทานก็ตอบวา “ใช”
“สาธุ ลูกดีใจที่สุดเลย ไมนึกไมฝนวาหลวงพอจะมาโปรดลูกถึงในทุงนา ปาดงเชนนี้เลย”
สิ่งที่หลวงพอนํามาฝาก คือ รูปถายใบใหญ มอบใหแฝดนอง และมีสิ่งที่นาสังเกตคือ
หลวงพอรูจกั แตแฝดนองทางจดหมาย แตหลวงพอนํา ขนมเปยะมาฝากสองอัน!
เปนสิ่งที่ทุกคนในบานมีพอแม ยาย พี่นอง ดีใจกันเปนอยางยิ่ง ที่เห็นหลวงพอกรุณามา
โปรดลูกทั้งสองถึงบาน แลวหลวงพอก็ลากลับ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๒๗ แฝดทั้งสองก็เดินทางมาวัดอัมพวัน กราบนมัสการหลวงพอ
ชมวัดอัมพวันดวยความดีใจเปนอยางยิ่ง
ขากลับหลวงพอกรุณานํารถไปสงแฝดทั้งสองถึงที่บานทุงนาปาดงอีก
ลูกขอกราบ
ขอบพระคุณหลวงพอผูมพี ระคุณอยางสูงยิ่ง
แฝดพีใ่ ชหนี้กรรม
ชีวิตของแฝดพี่ที่เกิดมา ดูเหมือนวาจะเปนชีวิตที่ตองชดใชหนี้กรรมมาตลอด ทั้งกรรม
เกาและกรรมใหมที่ติดตามมาใหผลเปนระลอก สุดแลวแตวากรรมอะไรจะติดตามมาทัน
ตอนเปนเด็กแตครั้งยังเดินไมได แฝดพี่เกิดปวยเปนฝในคอ เจ็บปวดสุดแสนสาหัส รอง
ครวญครางทั้งวันทั้งคืน จากนั้นก็ปวยกระเสาะกระแสะกันบอยทั้งแฝดพี่และแฝดนอง ทําทาวา
จะเลี้ยงไมรอด
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คุณพอจึงบวชพระ ยกบุญกุศลแผเมตตาใหลูกฝาแฝด ๗ วัน ตลอดเวลา ๗ วันที่ คุณพอ
บวชเปนพระไมฉนั เนือ้ สัตว ปฏิบัติเครงครัด ทําวัตรสวดมนตภาวนาใหลกู ทั้ง ๗ วัน
จากนั้นฝาแฝดก็คอย ๆ เติบโตขึ้นมาอายุไดประมาณ ๙ ป แฝดพีก่ ็ปว ยหนักดวยโรค
สมองอักเสบ นอนปวยทรมานเปนแรมเดือน
อายุ ๑๓ ป แฝดพี่ก็ปวยดวยโรคสมองอักเสบ ตับ ปอดอักเสบอีก ตองนอน
โรงพยาบาลแทนบานนานนับวันนับเดือน
อายุ ๑๔ ป แฝดพีก่ ็ปว ยหนักดวยโรคเกาคือสมองอักเสบ ตับ ปอดอักเสบ ตองเขา
โรงพยาบาลใหหมอเยียวยา ตองหยอดขาวหยอดน้ํากันอีกครั้ง
คราวนี้รุนแรงแสนสาหัสจนมีอาการกระตุก คุณยายผูเฝาไขคอยประคองอุมหลาน ถึงกับ
ผงะหงายหลังมือไปปดแกวของโรงพยาบาลหลนแตกกระจาย
ครั้งนั้นก็นาจะตายเสีย แตก็ยังอุตสาหรอดชีวติ มาไดอีก เวรกรรมแท ๆ แฝดพีค่ งทํา
กรรมไมดไี วมาก ชาตินี้จงึ ตองมาชดใชหนี้กรรมไมรูจักจบสิ้น
กรรมใหมในชาตินี้ก็เห็นทันตา แฝดพี่ตีสุนัขตัวหนึ่งที่ชอบกัดสุนัขตัวอื่นอยางดุราย ชอบ
กัดสุนัขที่สูไมไหว และตัวเล็กกวาอยูเสมอ
วันหนึ่งสุนัขตัวนี้กาํ ลังกัดสุนัขตัวที่เล็กวาอยางดุราย ตัวเล็กยิ่งรอง มันก็ยิ่งกัดขย้ําไม
หยุด แฝดพี่ควาไมไดอันหนึ่งก็ตลี งไปที่หลังขาง ๆ โคนหางของมัน ไดผลทันทีมันเลิกกัด
ตัวเล็กแลวก็รองเอง ๆ วิง่ หนีไป
เจตนาที่แฝดที่ตีก็เพื่อหวังจะหามปรามไมใหกัดสุนัขตัวเล็กกวา แตเปนเพราะตีแรงไป
หนอย หรือจะตีไปถูกเสนประสาทสําคัญเขาก็ไมทราบ
สุนัขตัวนั้นเดินรองอยูสองสามวัน จากนั้นมาขาหลังทั้งสองขางก็พิการลากไปกับพืน้ เดิน
ไมได แฝดพี่เห็นมันเปนเชนนั้นก็นึกเสียใจ และสงสารสุนัขตัวนั้นเปนทีส่ ุด
เวลาสุนัขตัวนั้นจะไปไหน จะเดินไดแตสองขาหนาเทานั้น แลวลากขาหลังไปกับพืน้ อยู
ไดประมาณ ๒ เดือนสุนัขตัวนั้นก็ตายจากไป
จากนั้นมาประมาณสิบกวาป เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๕ แฝดพี่เกิดปวดขาขึ้นมา
อยางเฉียบพลันโดยหาสาเหตุไมได ขาบวมปูด ปวดหนักขยับเขยี้อนเคลื่อนไหว ยกเดินไมได
เลย นอนรองครวญครางนาสงสารมาก
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พาไปรักษาตามคลีนิคแถวบาน และไปรักษาที่โรงพยาบาลนานนับเดือนก็ไมหาย ขาเริ่ม
เล็กลีบลงเหมือนคนพิการ เวลาจะไปไหนก็ตองใชสองแขนยันกับพื้น ขยับถัดถอยหลังลากขาไป
กับพื้นอยางนาสมเพช
แฝดพี่ปลงสังขารตัวเอง ขาเรามันปวดทรมานเล็กลีบ ซีดเหลืองมองดูแลวเหมือน
ซากผี เวลาขยับถัดถอยหลังลากขาไปก็เหมือนกับสุนัขตัวนั้นไมมผี ิดเลย
คิดแลวก็เศราสลดใจเสียจัง เราเคยทําใหสุนขั พิการเปนอยางนั้น เราก็ตอ งมาเปนอยางนี้
เหมือนกับสุนัขตัวนั้น โอแรงอะไรจะเสมอดวยแรงแหงกรรมนั้นไมมีอีกแลว
นอง ๆ เปนแฝดพี่อยูในสภาพเหมือนคนพิการก็สงสาร พาไปรักษาที่โรงพยาบาลเลิดสิน
เมโย กรุงเทพฯ หมอก็บอกตรงกันวา เปนรูมาตอย รูมาตีซั่ม
พอดีมีญาติผูพพี่ าไปรักษาทีว่ ัดน้ําวน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี หลวงพออําภา ผู
เปยมลนไปดวยเมตตา
คอยปลดเปลื้องทุกขและชุบชีวิตของคนที่กําลังเจ็บปวดทุกขทรมาน
มาแลวนับแสน ๆ คน
หลวงพออําภาก็รักษาแฝดพี่ดวยการใหกินยาหมอ ใหทาน้าํ มัน หลังจากนั้นมา แฝดพี่ก็
กลับฟนคืนหาย เดินไดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เดินไมไดมาสองเดือนกวา
เจาสุนัขเอย แฝดพี่ชดใชหนี้กรรมใหเจาแลว ถาบุญใดกุศลใดจะพึงเกิดมีขึ้นมาจากการ
เขียนเรื่องกรรมนี้ แฝดพี่ของแผอุทิศใหแกสุนัขตัวนั้น
ถามีเวรจงเปลื้องปลิด อดโทษขาฯ อยาผูกไวเลย ถาสุนัขตัวนั้น ซึ่งชื่อวาเจาตุ ถือกําเนิด
อยู ณ ชาติใด ภพใดก็ขอใหพึงมีสวนได สวนถึงซึ่งบุญกุศลที่ขาฯ ทําใหครั้งนี้ดว ยเถิด
คําพูดอันศักดิส์ ิทธิ์ของหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๓๓ ฝาแฝดทั้งสองมางานคลายวันเกิดของหลวงพอ แตแฝดพี่
ตองอยูวัดอัมพวันนานเพราะหลวงพอบอกวา “แฝดพี่ กลับบานตาย!”
แฝดพี่กราบลาหลวงพอกลับบานเพือ่ จะไปงานกฐินของญาติ หลวงพอก็พูดอีกวา “แฝดพี่
กลับบานตายนะหนู” แฝดพี่ก็กลับบานเพียงวันเดียวแลวก็กลับไปอยูวัดอัมพวันอีก
หลายครั้งที่หลวงพอสั่งย้ําวา แฝดพี่กลับบานตาย! แตดวยความจําเปนที่แฝดพี่จะตอง
กลับไปสอบธรรมศึกษาตรี แฝดพี่กลับบานวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๓
สองเดือนผานไป แฝดพี่ก็ยังปกติสบายดีอยู แตพอแมพี่นอ งทุกคนก็ยังคอยเฝาดูแฝดพี่
ดวยความไมแนใจที่หลวงพอบอกวา แฝดพี่กลับบานตาย!
แฝดพี่แฝดนอง

๔

ทุกคนคิดอยูในใจเสมอวา แฝดพีจ่ ะตายหรือจะอยู ๒ เดือนผานไป ก็ยังไมมีอะไรเกิดขึ้น
เวลาวาง ๆ แฝดพี่และแฝดนองจะพากันไปนัง่ เลนที่สะพานทาน้าํ แฝดนองก็พูดเลนเปน
การสนุกวา “หลวงพอบอกวาแฝดพีก่ ลับบานตาย ไมเห็นตายสักทีเลย อวนเปนหมูตอนเชียว”
อยูไดไมกี่วนั แฝดพี่เกิดคิดสงสารควายชราขาเสียที่เลี้ยงไวตัวหนึ่ง ซึ่งอยูในคอกหางไกล
บานออกไปหนอย
แฝดพี่จึงชวนแฝดนองไปเปนเพื่อนฉีดน้ํามันไลยุงใหควายในเวลาค่ําคืน แฝดนองก็ไม
อยากจะไป แตแฝดพี่ก็รบเราเฝาชวน แฝดนองเสียแคนไมไดก็ไปเปนเพื่อน
แฝดพี่ไปถึงก็ฉีดน้ํามันไลยุงเปนการใหญ เสียงดังฟอด ๆ สักครูก็เงียบหาย เพราะวา
แฝดพี่มองเห็น “ผีครึ่งตัวแวบ ๆ เขาไปที่ตนไม แฝดพี่ก็บอกกับแฝดนองวา พี่เห็นอะไร พี่เห็น
อะไร แลวแฝดพี่ก็วิ่งหนีไปอยางรวดเร็ว แฝดนองวิ่งตามก็ไมทัน
ธรรมดาแลวแฝดพี่จะเชื่องชากวาแฝดนองมาก แตวันนั้นแฝดพี่ลมกรด วิ่งหนีผีถึงบาน
กอนแฝดนอง
พอแฝดนองวิ่งตามไปถึงบานก็นั่งหอบซี่โครงกาง ใจเตนเร็ว แฝดพี่เห็นแฝดนองนั่ง
เหนื่อยหอบอยูนาน แฝดพี่ก็บอกวา “ระวังนะแฝดนองเดี๋ยวจะเจ็บไขหวั โกรน”
จากนั้นมาไดไมกี่วนั
แฝดนองไมเห็นเปนอะไร แตแฝดพี่เกิดมีอาการปวดทอง
อาเจียนไมหยุด ปวดทองรุนแรงมาก มากขึน้ จนทนไมไหวตองไปหาหมอ
หมอก็ฉีดยา ใหนา้ํ เกลือ ใหยามารับประทานสารพัด หมอบอกวา เปนโรคกระเพาะและ
ลําไสอักเสบอยางรุนแรง หมอไมรบั รองความปลอดภัย
ตอนนี้คําพูดของหลวงพอที่วา “แฝดพี่กลับบานตาย” ก็เริ่มจะปรากฏชัดเจนขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๔ แฝดพี่ปวยอยูคลีนิคบานหมอ ๒ วัน ก็กลับบาน
ตลอดเวลาที่ปวยไมไดรบั ประทานอาหารเลย ไดแตปวดทองอาเจียนถายทั้งวันทั้งคืน อาการ
ปวยของแฝดพี่หนักมาก ทรุดเพียบลงทุกที ถาอยูบานอีก ๒-๓ วันก็ตายแน
เผอิญมีคนบอกใหไปรักษาที่โรงพยาบาลหมอประเจิด แฝดพี่ก็ถูกนําเขาโรงพยาบาล
หมอประเจิดทันที หมอใหนา้ํ เกลือ เอกซเรย ฉีดยา วันหนึ่งเปนสิบเข็ม รับประทานยา เขาเครื่อง
อุลตราซาวด สวนแปง ใหน้ําเกลือจนเสนแตกไปหลายเสน ใหน้ําเกลือ ๒๐ ถุง หมอฉีดยาหนืด
เขาเสนทีไร เสนแตกทุกที มันสุดจะทรมาน
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วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๔ แฝดพี่เขาโรงพยาบาลใหหมอเยียวยา แตอาการปวยไมดีขึ้น
เลย จนถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ซึ่งเปนวันคลายวันเกิดของแฝดพี่ แฝดพี่มีอาการเพียบหนัก
เกือบจะเปลี่ยนจากวันเกิดเปนวันตายเสียแลว ปวดทองถาย อาเจียนตลอด
เวลาไขขึ้นมาก ๆ หายใจไมออก เหมือนมีอะไรมาจุกแนนลําคอทุรนทุราย หมอตกใจแลว
สายหนาเมือ่ ชีพจรเตนออนลง พอแม นาและนอง ๆ ทีไ่ ปเยี่ยมดูอาการของแฝดพี่ตางก็มีสหี นา
วิตกกังวลทุกคน
มีเพื่อนรุนนองคนหนึ่งชื่อ กัญยา ไปเยี่ยมแฝดพี่ เมื่อเห็นหนาแฝดพี่ เพื่อนยิ้มและ
หัวเราะ แลวก็สงเสียงแจว ๆ พูดขึ้นมาวา
“นั่นไงละ หลวงพอบอกวากลับบานตาย ก็ยังจะกลับไป” เพือ่ นพูดย้ํา พรอมกับเอื้อมมือ
ไปลูบคลําสังขารรางกายที่ผายผอมของแฝดพี่ ที่กําลังนอนแผอยูบนเตียง
แตเพื่อนรักและเปนหวงแฝดพี่อยูชวยเฝาไขตลอด ชวยแบงเบาภาระกับแฝดนอง เพราะ
แฝดพี่ตองเขาหองน้าํ บอย เดี๋ยวถาย เดี๋ยวอาเจียนทั้งวันทัง้ คืน เพื่อนก็ผลัดกันหลับผลัดกันตืน่
เฝาไขตลอดเวลา
แฝดพี่พยายามคิดถึงพระพุทธเจาผูท รงบริสุทธิ์ วิเศษศักดิ์สิทธิ์ ตรัสรูธ รรมเปนอัศจรรย
ทรงประเสริฐสุดกวามนุษยชาติทั้งหลาย ไดสองสามขณะจิตเทานั้น จิตก็ตกจมหายไปกับ
ทุกขเวทนาที่หนักหนาสาหัส
ในขณะที่แฝดพี่นอนปวยอยูบนเตียงคนไขนั้น จะเปนเพราะดวยความเจ็บปวด หรือพิษ
ไข หรืออะไรก็ไมอาจจะทราบได ทีท่ ําใหแฝดพีต่ กใจจนผวา
แฝดพีเ่ ห็นเปนรูปคนปนผีมายืนรอบเตียง แลวกมหนาลงมองจองดูแฝดพี่ มีทั้งหนา
ผูหญิงผูช าย แฝดพี่คิดวาผีหรือคนมาจากไหนกันมากมายนักหนา มากมหนามองจองดูเราจน
หนาติดกันเปนแพ ใจหาย สักครูผีกห็ ายไปหมด
วันตอมามีผฝี รั่งพุงหัวสูงขึ้นเกือบถึงเพดานโรงพยาบาล หนาขาว ยืนมองดูแฝดพี่แลวก็
หายไปอีก และเห็นอะไรอีกเยอะแยะที่มันแปลก ๆ ที่แฝดพี่ยงั ไมเคยเห็นมากอน
ตั้งแตวันแรกที่แฝดพี่เขาโรงพยาบาลหมอประเจิดเห็นแตผีและสิ่งประหลาดมาทําใหใจ
หายอยูเรื่อย
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พอวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ หลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ ก็เมตตากรุณาไปเปา
ศีรษะใหแฝดพี่ที่โรงพยาบาลหมอประเจิด พอหลวงพอเปาศีรษะใหแลว พวกผีไมทราบวา
ไปไหนหมดไมมาใหเห็นหนาอีกเลย
จากนั้นมา แฝดพีก่ ็มอี าการดีขึ้นเรื่อย ๆ เกือบจะไดแซงคิวเขาไปนอนพักผอนเปนครั้ง
สุดทายอยูเมรุเสียแลว
แฝดพี่คิดอยูเสมอวา วันนี้เรายังไมตาย อยูตอไปวันหนาเราก็ตองตายเหมือนกันทุกคน
เพราะวาเกิดแลวไมตายไมมีแนแมสักคน แตคราวนี้แฝดพีร่ อดตายมาไดอกี ครั้งหนึ่ง
สาธุ หลวงพอที่เคารพอยางสูง หลวงพอมีพระคุณลนเหลือเหนือเกลาของลูก หลวงพอ
เมตตาไปเปาศีรษะใหแลว ยังใหเงินชวยรักษา และพี่ ๆ ที่อยูวัดก็ชวยเงินคารักษาดวย
ลูกขอกราบแทบเทาหลวงพอ ขอกราบของพระคุณหลวงพอ และพี่ ๆ ผูมพี ระคุณอยาง
สุดซึ้ง ลูกไมมีสิ่งใดจะทดแทนพระคุณของหลวงพอได หลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณไวจะไมขอ
ลืมเลยจนกวารางกายจะเกยสูเชิงตะกอน
หลวงพอชุบชีวิตของลูกไวเหมือนตายแลวเกิดใหม แฝดพีค่ ิดอยูในใจเสมอวา ชีวิตที่
เหลือนอยนี้จะทําอะไรใหเกิดเปนบุญกุศลแกตัวเองบาง
หลายครั้งแลวที่แฝดพี่ทํางานพอไดเงินมาก็ตองเขาโรงพยาบาลใหหมอหมดไปเปนหมื่น
ๆ แตครั้งหลังสุดนี้ ทันทีที่ไดเงินมา แฝดพีแ่ ละแฝดนองก็พากันไปทําบุญทอดกฐินไวเปน
จาคานุสติที่ภาคอีสานหนึ่งกอง
นึกยอนหลังกลับไป แฝดพี่แฝดนองไดสรางพระไตรปฎกไวหนึ่งชุด และทั้งแฝดพี่แฝด
นองก็ไดอานพระไตรปฎกจบคนละหนึ่งจบ ไดบวชพระไวในพระศาสนา ไดปฏิบัติธรรม
กรรมฐานทีว่ ัดญาณสังวราราม ได ๑๓ วัน ไดไหวพระสวดมนตภาวนาบางตามแตโอกาสจะพึงมี
ทําบุญใสบาตรทุกวันพระ และไดบริจาคดวงตาไวกับศูนยดวงตาสภากาชาดไทย
ถาวันใดแฝดพี่แฝดนองเสียชีวิตลงคนที่กําลังตกอยูในความมืด คือตาบอด ก็จะไดรบั แสง
สวางจากดวงตาของแฝดพี่แฝดนองที่อุทิศใหตอไป
ขอบุญกุศลทั้งหลายที่เราไดบาํ เพ็ญแลวจงชวยใหเรามีความสุข
ไดเขาสูกระแสพระ
นิพพาน กรรมใดที่เราไดลวงเกินตอสัตวเล็กใหญทั้งหลายก็ดี จะเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม ขอ
ไดโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญกุศลที่เราทํา และขอใหตางคนตางอยูเปนสุขจนกวาจะถึง
พระนิพพานดวยกันทุกรูปทุกนามเทอญ
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