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ดิฉันเริ่มปวยเปนโรคไตเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
หมอไดใหยามาทาน จึงไดพักกับพี่สาวที่กรุงเทพฯ
ระหวางพักอยูที่กรุงเทพฯ ไดฝนไปวา ตัวเองจะตองตาย พอตายแลวก็มีคนมาแห
แตไมยอมไปกับเขา มีพระสงฆหม จีวรสีคร่ํามาชวย ๓ องค พระมาลูบศีรษะให บอกวาไม
เปนไรแลว ดิฉันก็ไหวพระ แตไมทราบวาเปนใคร เปนพระหมผาเหลืองมา นานับถือมาก
ลักษณะเหมือนพระพุทธเจา
พอรุงขึ้น (๑ เม.ย. ๓๓) ก็ไมสบาย พีไ่ ดพาไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาลรามาฯ หมอสั่งให
นอนในโรงพยาบาลทันที
อยูโรงพยาบาล ทานอาหารไมได นอนไมหลับตัง้ หลายวัน หมอก็ใหทานยา มีอาการเพอ
ตลอดเวลา ญาติที่เฝาบอกวา จะกระโดดตึกตั้งหลายครั้งแลว แตพอดีเขาอยูเฝาจึงกระโดดไมได
หองที่นอนอยูนั้นเปนหอง ไอ.ซี.ยู. พยาบาลเขาไมใหเฝา พวกญาติก็เลยกลับบาน
ผูปวยที่เตียงใกลกนั เขาบอกวา ตอนที่จะไปโดด เขาก็เห็น พอจะโดดเขาก็ดึง ดึง
ไปแตก็ไมรเู รื่องเลย เขาดึงไวบอกวา อยาโดด อยาโดด
เขาดึงไมไหวก็เลยปลอยใหโดดลงไป พอโดดแลวเขาก็ไปบอกพยาบาล ปรากฏวา
ที่กระโดดนัน้ อยูด าดฟาชั้น ๙ ตองปนขึ้นไป โดยแลวไปคางอยูทชี่ นั้ ๖ หลังจากนั้นก็สลบ
ไมรูเรื่องเลยเปนเวลา ๓ เดือน
เหตุทไี่ ปกระโดด เพราะมีคนมาบอกวา อยากกลับบานไหม ถาจะกลับใหไปทางนี้ จึงได
แตพยายามจะไปกระโดดใหได
เมตตาบารมีของหลวงพอ

๑

ตอนที่สลบอยูนั้น หมดไดจับมัดเทามัดมือทั้งสองขาง เพราะตองใสสายยางตั้ง ๑๐ กวา
สาย มีทั้งสายออกซิเจนชวยหายใจ สายใหอาหาร สายลางไต สายดูดของเสียจากภายใน
เนื่องจากซี่โครงไปทิ่มปอด สายขับถาย ฯลฯ
น้ําหนักตอนเขาโรงพยาบาลประมาณ ๖๐ กวา กก. หลังจากโดดแลวใหญเปนสองเทา
นอนเต็มเตียงเลย ปจจุบันตัวเล็กลงเหลือเพียง ๔๐ กก. เทานั้น
หมอที่ดูแลคนไขไดบอกกับคุณแมวาใหทําใจไดแลว แตคุณนาละออกับคุณนาทองสุข
อัฐโส บอกวาใหพามาหาหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน เพราะรูวาหลวงพอชวยได
คุณนาทั้งสองเลาวา ความจริงก็ไมคอยรูจักหลวงพอ ไปเชียงใหมกลับมา มีคนบอกวา
หลวงพอวัดนี้เกง ก็เลยเขาฝดมาตั้งแต ๖ โมงเชา กวาจะไดพบหลวงพอ เวลาบาย ๒ โมง ก็
อุตสาหนั่งคอยจนพบ
คิดวาจะชวนกันมานั่งกรรมฐาน แตพอดีหลานปวยหนัก เลยไปชวนแมเขามาหาหลวง
พอ บอกวาหลวงพอองคนี้ชวยได เพราะชวยมาหลายคนแลว
พากันมาถึงวัดประมาณเที่ยงคืนไดพักที่วัด รุงเชาไดพบหลวงพอ ไดเลาใหหลวงพอฟง
หลวงพอก็ใหเขียนชื่อนามสกุลของเด็ก และหลวงพอถามวา อยูหองไหน ตึกที่เทาไหร
โรงพยาบาลอะไร
แลวก็บอกใหแมเด็กกลับไปหลวงพอจะชวย หายแน และใหนาทั้งสองคนอยูปฏิบัติ
กรรมฐาน ๗ วัน
พอกลับไป หมอบอกวาพูดไดแลว อาการก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ มา รวมเวลารักษาตัวที่
โรงพยาบาลประมาณ ๓ เดือน ตอนโดดตึกไมรูสึกตัว พอรูสกึ ตัวก็ปรากฏวา โรคหาย
หมดแลว เหมือนเกิดใหม
เพราะหมอบอกวาชวยไมไดแลว เวลาหายใจเลือดออกทางปากจากจมูกเต็มไป
หมด พอไปดูแลวไมรอด ๙๙% ก็ไมมีทพี่ ึ่งแลวนอกจากหลวงพอองคเดียว ถาหลวงพอ
บอกไมรอดก็คงไมรอด
แตหลวงพอบอกวา รอด ไปเถอะจะชวย หายแน
ตอนที่นอนอยูโรงพยาบาลนั้น มีความรูสึกตัวอยูตลอดเวลา แตดูภายนอกเขาเห็นวาสลบ
และมีอาการเพอ
ดิฉันนอนอยูบนเตียง เห็นเปนดวงแวบ ๆ สองดวง ดวงใหญกับดวงเล็ก มันจะเขามาใกล
เรื่อย ๆ เขาใกลแลว มันก็ลอยไปลอยมาตามหอง มันจะเขามาหาตัวใหได
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๒

มีความรูสึกวามันไมไดมาเปนมิตร มาไมดี ก็ไมยอม พอดีอาโกเขาเขามาใกล เลยไปดึง
หลวงพอ (พระเครื่อง) ของอาโกมา คือ หลวงพอพรหม วัดชองแค มาถือไวแลว ดวงใหญก็ลอย
ขึ้นไปเรื่อย ๆ ดวงเล็กพอเห็นหลวงพอก็หายไปเลย แตดวงใหญยังไมยอมไป
พอดีวันนั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช มาทําพิธีที่ตกึ ลาง หัวหนา
พยาบาลเขาก็ไปนิมนตสมเด็จพระสังฆราชมารดน้ํามนตให พอรดน้ํามนตแลว ที่เปนดวง ๆ ก็
หายไปเลย แลวก็คอยดีขึ้นมาเรื่อย
เพื่อนที่ขางเตียงเขาเลาวา ตอนที่เปนหนักอยู ยังไมรูตัว มีคนไขเขามาในหอง ไอ.ซี.ยู.
ชื่อพิมพใจ ชื่อเดียวกันเลย
ตอนแรกที่เขายังไมไดเขามา เพื่อนที่ขางเตียงฝนวา มีคน ๒ คน จะมาเอาคนชือ่
พิมพใจ คนผมยาว ๆ (ตอนนั้นผมยังยาวอยู) มาถามเขา เขาก็บอกวาอยูเตียงโนน เขาฝนแลว
เขาก็เลาใหฟง
พออีกวันหนึ่ง ก็มีคนชื่อพิมพใจ เขามาอีกเตียงหนึ่ง เขาเขามาดี ๆ มาอยูขาง ๆ แตดิฉัน
ปวยหนัก คุณแมไดไปบอกใหหลวงพอชวย และหลังจากโดดตึกแลว หมอและพยาบาลคิดวาไม
รอด แลวก็ตัดผมใหสั้น
พออยูมาอีกไมกี่วัน คนที่ชอื่ พิมพใจที่อยูขางเตียงก็ตายเลย ทั้ง ๆ ที่เขาก็ไมได
เปนอะไรมาก ยังดี ๆ อยูเลย ยังเดินมาคุย มาคอยดูดิฉนั อยู ๆ เขาก็ตาย
คุณแมเลาวาตอนที่อยูโรงพยาบาล ตัวบวมเต็มเตียง สมองบวมนิม่ เหมือนลูกโปง ศีรษะ
สูงโตขึ้น เปนไตขึ้นสมอง หมอเรียกวา “ไตหลงลืม”
และดิฉันมีอาการเพอเรื่องผีสองดวงตลอดเวลา และเพอวามีพระมาชวย และก็แปลกที่วา
ดิฉันถูกมัดมือ มัดเทา ปดตา แตกข็ อสมุดปากกา มาจดบันทึกได โดยยกเขาชันขึ้นมาบันทึกไว
ตั้ง ๒ เลม พอฟนขึ้นมาก็หายหมด ไมเห็นเจ็บอะไร มีแผลเปนที่แขนนิดหนอยเทานั้น
ไดออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔ คุณแมไดพามาหาหลวงพอ หลวง
พอไดเปาศีรษะให แลวบอกวาหาย และมอบพระใหดิฉัน ๒ องค สําหรับไวติดตัว
กลับไปอยูที่บานประมาณปลายเดือนสิงหาคม มีอาการชักกระตุกที่มือขางซาย และเลื่อน
มากระตุกทัง้ ตัว จึงตองเขาโรงพยาบาลอีก เมื่อออกจากโรงพยาบาลก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ
ตอมาวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๓๕ คุณปาคนโตและคุณนาทั้งสอง ไดพามาเขากรรมฐานที่
วัดอัมพวัน ตั้งใจจะอยูหลายวัน แตมญ
ี าติเสีย เลยอยูไดคืนเดียว
ไดมีโอกาสกราบหลวงพอ และกราบเรียนถามขอสงสัยตาง ๆ หลวงพอเลาใหฟงวา
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๓

“วันที่แมเด็กมา รองไหใหญเลย อาตมาบอกไมตองรองไห รองทําไมเลา ไมเปนไรจะแผ
เมตตาให รูอ ยูแลว เลยไมไดคุยกันเพราะจะรีบไป”
ดิฉันไดเรียนถามเกี่ยวกับดวงที่เห็นสีขาว แวบ ๆ คลายดาว ๒ ดวงที่วนไปมาคลาย ๆ
จะทําราย นัน้ เปนดวงอะไร
หลวงพอตอบวา “แสงนี่มี ๒ ประการ คือเกี่ยวกับยมทูตอยางหนึ่งจะมาเอาชีวิตไป อีก
แสงหนึ่งมาชวยเอาไว”
ดิฉันเลาใหหลวงพอฟงวา
คนขางเตียงเขาฝนวา จะมาหาคนชื่อพิมพใจ ผมยาว ๆ พอดีวันนั้นพยาบาลเขาตัดผมให
พอดี และมีคนปวยชื่อพิมพใจเขามาใหมอีกคนหนึ่ง แตเขาไมเปนอะไรมาก อยูดี ๆ เขาก็ตาย
หลวงพอตอบวา “ไมตองเปนอะไรก็ตาย มันถึงคราว หมดเวลาแลว หนูจาํ ไว ดวงสองดวง
ดวงหนึ่งจะมาเอาแลวดวงหนึ่งชวยเขาไว มันเปนอยางนี้ หนูยังมีบุญวาสนาเพิ่มเติม
แตเหตุผลขอเท็จจริง หนูตองตายวันนั้นแหละ ตายที่โดดตึกแนนอน แตตอนนั้นหลวงพอ
กําลังเขียนหนังสืออยูนะ
เขียนอยูก็ แวบ ตกใจ วางปากกา เห็นเด็กโดดตึกก็แผเมตตา “เมตตัน จะ สัพพะ
โร กัสมิงมานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง เมตตา คุณณัง อะระหังเมตตา”
อธิษฐานจิตวา “เด็กคนนี้เปนญาติของขาพเจา ขาพเจาขอชวย ณ บัดนี”้ บอกใครจะ
เชื่อได
รูเลยฝาไมเกินวันสองวัน แมเด็กจะตองมา ยังบอกสมประสงคเลยวา “ใครมานั่งรองไห
ที่นี่ บอกหลวงพอดวย”
มาแลวก็ไมมีเวลาจะคุยกัน และยังสั่งไวดวยวา ถาหายพาลูกพาหลานมานะ
นี่เห็นนะ ไมใชวาหลวงพอไมรู ถาไมรูมากอน หรือไมเคยชวยนะ ก็ตองถามนาน ตองคุย
กันนาน แตนี่บอกไมตองคุย หยุดรองไหเสีย ชวยแลวนี่นา ก็พูดอยางนี้
หนูนี่มีบุญนะหนูนะ หลวงพอเคยอธิษฐานไว จะขอใชหนี้มนุษยใหหมดในชาตินี้
โยมจําไว เราเกิดมาหลายชาติแลว เราเกี่ยวของกับใคร ใครจะรูได
เกิดเวียนวายตายเกิดมาตลอด เรายังไมสามารถไปนิพพานได ก็ตองเวียนมา บาง
ทีมีโอกาสพบกันบาง ไดชวยเหลือกัน
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๔

เมื่อกลับจากวัดไปถึงบานก็มีอาการชักเหมือนเดิม หลังจากชักแลวก็มีอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ
รูสึกวา ความจํา ปฏิภาณไหวพริบจะดีเหมือนเดิม คุณแมดีใจมากที่ดิฉันรอดตายมาได
ขณะนี้ดิฉันยังอยูในความดูแลของแพทยอยู ตอนแรกเขานัดเดือนละครั้ง ตอมาสองเดือน
ครั้ง ตั้งแตนไี้ ปนัดสามเดือนครั้ง ระยะเวลาการนัดหางออกไปเรื่อย ๆ
หมอก็แปลกใจวาทําไมดิฉันหายเปนปกติไดไว เมื่อกอนเคยทานยาครั้งละ ๗๐ เม็ด
เดี๋ยวนี้เหลือครั้งละ ๑๕ เม็ด
หลวงพอไดแนะนําใหดื่มน้ําตะไครชง ใหดื่มตางน้ําเลย จะชวยรักษาและปองกันกระดูกผุ
ได เนื่องจากดิฉันทานยารักษาโรคมาก เมื่อสะสมมากเขาจะทําใหกระดูกผุได
ดิฉันมีความซาบซึ้งในองคหลวงพอมาก ที่ชวยใหดิฉันรอดชีวิตมาไดในครั้งนี้ และยังได
แนะนําวิธีแกไขผลกระทบจากการทานยารักษาโรคอีกดวย ทําใหดฉิ นั มีความมั่นใจที่จะมีชีวิตอยู
ตอไปได และคงจะมีโอกาสไดศึกษาตอในปการศึกษาหนา
ดิฉันขอกราบเทาหลวงพอ ดวยความระลึกในพระคุณเปนอยางสูง ดิฉนั เหมือนเกิดใหม
แลว ภายใตเมตตาธรรมของหลวงพอ
ขอหลวงพอมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืน จะไดเปนที่พึ่งของปวงชนและหมูสตั วผูยากไร
ตอไป
ดิฉันตั้งใจวา ถาโอกาสอํานวย จะมาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน เพื่อบูชาคุณ
แดผูที่มีพระคุณทุกทาน และอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร เพื่อรับอนุโมทนา และอโหสิกรรม
ตอกันตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
นางสาว พิมพใจ แซเตียว
๑๙๔/๕ หมู ๑ ต.ชองแค อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค
-------------------------------

หลวงพอที่ดิฉันเคารพเทิดทูน
อ. อรุณี อิศรีทอง

ดิฉัน นางสาวอรุณี อิศรีทอง อาจารย ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ จ.
พระนครศรีอยุธยา รูจักวัดอัมพวัน เพราะเขตการศึกษา ๖ ขอใชสถานที่ของวัดจัดทําอุปกรณ
แนะแนวประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๖ ครั้งแรกที่มา ดิฉันรูสึกแปลกในที่มีญาติโยมมาพบหลวงพอที่
เมตตาบารมีของหลวงพอ
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กุฏิมากมาย ผิดกับวัดอื่น ๆ ที่เคยพบ ก็เลยสนใจ เวลาวางจากการทําอุปกรณ ดิฉนั จะมานั่งใน
กุฏิ หลวงพอเห็นก็ถามวามาจากไหน ตอนนั้นรูส ึกดีใจมากที่ทานเมตตาเรา ดังนั้นเมื่อมีเวลาวาง
ทุกครั้งดิฉันจะมานั่งในกุฏิหลวงพอ และเมื่อหลวงพอมีเวลาก็จะแสดงธรรมใหกบั คณะครูแนะ
แนวดวย การแสดงธรรมของทานเปนเรื่องฟงงายและนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน และ
เหมือนทานจะทราบความรูสึกนึกคิดของผูฟงธรรม ทานมักแสดงธรรมที่ตรงกับใจของ
เราคิดเสมอ ๆ และดีใจที่สุดที่หลวงพอเรียกชื่อ อรุณี ได เริ่มรูสึกผูกพันกับวัดอัมพวันมากกวา
วัดอื่น ๆ รวมทั้งรูสึกวาวัดมีคุณคาทางจิตใจเปนครั้งแรกก็คือ วัดอัมพวัน
ตั้งแตนั้นมา ดิฉันก็มากราบหลวงพออยูเสมอ หลวงพอก็ใหความเมตตาเรียกลูกสาวทุก
คํา ทานจะตักเตือนและแนะแนวทางที่ดีเสมอ เมื่อดิฉันมีเรือ่ งไมสบายใจมาปรึกษาทาน ทานก็
ใหคําแนะนําตลอดเวลาและใหพบทุกครั้ง ๆ ที่ทานหาเวลาพักผอนไดนอ ยเหลือเกิน เมื่อมีเวลา
วางดิฉันจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันและมาพรอมกับนักเรียน ม.๖ ซึ่งจะมาปฏิบัติธรรมที่วดั
อัมพวันทุก ๆ ป ทานเมตตาตอคณะครู-อาจารยและนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางคอปุ ถัมภมาก
ทุกครั้งที่มาปฏิบัติธรรม ทานจะแสดงธรรมใหพวกเราทุกครั้ง ครั้งละหลาย ๆ ชั่วโมง พวกเราทุก
คนชื่นชมและเคารพในหลวงพอมาก
ตลอดชีวิตที่ผา นมาจนถึงปจจุบัน ดิฉันไมเคยประสบอุบัติเหตุรา ยแรง ไมเคยผาตัดและ
ไมเคยตองนอนโรงพยาบาลเลย ทั้งนี้สวนหนึ่งดิฉันมั่นใจรอยเปอรเซ็นตวา มาจากการสวดมนต
ไหวพระทุก ๆ เชา และกอนนอน การปฏิบตั ธิ รรมของดิฉนั ดิฉันเคารพพระทุกรูป โดยเฉพาะ
หลวงพอวัดอัมพวัน ดิฉนั จะพบกับเหตุการณรา ยแรง แตก็รอดมาไดดวยบารมีและการแผเมตตา
ของหลวงพอ บางครั้งก็ทราบ บางครั้งก็ไมทราบ
โดยเฉพาะเรื่องนี้ นักเรียนที่จบการศึกษาแลวไดมาชวนดิฉันไปเที่ยวจังหวัดระยองดวย
ในวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๓๕ ดิฉนั ตัดสินใจอยูนาน ในทีส่ ุดไมมีใครไปดวย ดิฉันจึงรับปากไป
โดยมีอาจารยหญิงอีก ๑ ทานไปเปนเพื่อนกัน รถออกวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๕ เวลาประมาณ
๒๒.๐๐ น. พอขึ้นรถดิฉันก็สวดมนตและหลับในรถ ก็รูสกึ เหมือนกันวาคนขับรถขับรถเร็วมาก
อาจจะเนื่องจากยังวัยรุนอยู ถึงจังหวัดระยอง เชาก็นั่งเรือไปเที่ยวเกาะเสม็ด และเขาที่พักริม
ทะเล เหตุการณปกติ รถที่นั่งไปไปจอดนอนแถบชายทะเล โดยคนขับไมทราบวาเชานี้น้ําทะเล
จะขึ้นมาทําใหรถขึ้นไมได ตอนแรกเราจอออกรถจากบานพักเวลา ๐๘.๐๐ น. ตรงของวันที่ ๑๕
มีนาคม ๓๕ แตรถขึ้นจากน้ําทะเลไมได ตองรอใหนา้ํ ทะเลลงและจางรถมาลากขึ้น
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ตกลงเราออกเดินทางประมาณ ๑๐.๐๐ น. ชาไป ๒ ชั่วโมง เราตกลงวาจะไปวัดญาณสังว
ราราม ขณะรถแลนไป ดิฉันนอนในรถ ในความรูสึกวาไมไดหลับแตเคลิ้มเทานั้น ดิฉันสะดุงตืน่
ทันที่ เพราะเห็น ซองจดหมายสีขาวลอยมาหาดิฉัน เมื่อลอยมาใกล ๆ ดิฉันจําไดดีวา
ลายมือหนาซองเปนลายมือของหลวงพอวัดอัมพวัน เขียนวา “พระภาวนาวิสุทธิคุณ วัด
อัมพวัน ต.บานแปง อ.เมือง จ.สิงหบุรี” ดิฉันตกใจลุกขึ้นคิดวาหลวงพอจะบอกอะไรกับดิฉันหรือ
เปลา ถาหลวงพอจะบอกอะไรกับดิฉัน ทําไมทานไมเขียนหนาซองเปนชื่อดิฉัน จะมีอะไรเกิดขึ้น
หรือเปลา ดิฉันเลาใหเพือ่ นฟงก็ไมมใี ครใหคําตอบได ดิฉันเก็บความสงสัยตลอดทาง แตก็คิดวา
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๕ ดิฉันจะไปกราบหลวงพอที่วัดอัมพวันอยูแลวจะถามทานวันนั้น ตลอด
ทางกลับอยุธยา รถที่นงั่ ไปขับแยมาก แยที่สุดในชีวิตของดิฉันตั้งแตเคยนั่งรถมา แซงซาย แซง
ขวา จี้ติดรถคันหนาตลอดเวลา ตอนนั้นกลัวเกิดอุบัติเหตุที่สุด นั่งเกร็งและสวดมนตมาตลอด
ทาง บอกเพื่อนใหเตือนคนขับวาขับรถใหชากวานี้ เพื่อนก็บอกวาไมมีอะไรหรอก คนขับรถ
ชํานาญมาก ยอมรับวากลัวมากที่สุด
ในที่สุดทุกคนมาถึง จ. อยุธยาดวยความปลอดภัย ดิฉันและเพื่อนก็โลงใจไปดวย แตดิฉัน
ยังไมหายสงสัยในเรื่องจดหมาย เลาใหเพื่อน ๆ ฟง ไมมีใครทราบ
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๓๕ ดิฉันและเพื่อน ๆ มากราบหลวงพอที่วัดอัมพวัน พอดีมีการบวชพระ
๑๐๑ รูป หลวงพอไมวางตั้งแตเชา แตก็เมตตาลงมาพบ ดิฉันถามหลวงพอวา “หลวงพอคะ
หลวงพอจะบอกอะไรกับหนูคะ วันที่หนูไป จ.ระยอง” หลวงพอบอกวา “หลวงพอแผเมตตา
ชวยหนู เพราะถาหลวงพอไมแผเมตตาให รถของลูกสาวตองชนกับรถคันอื่น และลูก
สาวตองไปนอนโรงพยาบาลขาหัก ๒ ขาง พูดพรอมกับหยิบรูปของทานสงใหดิฉัน ดิฉัน
ตกใจมาก รวมทั้งตื้นตันใจจนน้ําตาไหลออกมาโดยไมรูตวั ตื้นตันในความเมตตาของหลวงพอที่
มีตอดิฉันและครอบครัวโดยตลอด ดิฉันคิดถึงตัวเองวาถาตองขาหักนอนโรงพยาบาล ดิฉันจะ
เปนอยางไร แลวนักเรียนจะเปนอยางไร คิดเพียงเทานี้ ดิฉันก็กลัวจนสุดประมาณแลว ทานบอก
ใหรอทานกอนเพราะทานจะรีบเขาโบสถ แตเพือ่ น ๆ มีธุระตองกลับกอน ดิฉันแจงกับพี่ ๆ ที่วดั
วาจะมากราบหลวงพอใหม เรียนหลวงพอดวย
เมื่อมากราบหลวงพอที่วดั อีกครั้งพรอมเพื่อน ๆ หลวงพอเพิ่งจะขึ้นไปพักผอน แตก็บอก
ใหรอกอน หลวงพอเมตตาดิฉันและครอบครัวจริง ๆ ทานบอกวาวันนัน้ ถาทานไมแผเมตตาชวย
ดิฉัน ดิฉันตองเจ็บหนักเกือบถึงชีวิต แตคลาดเคลื่อนดวยเวลาดวย ดิฉันนึกดีใจที่รถออกชาไป
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๒ ชั่วโมง และครั้งนี้เปนครั้งที่ ๓ แลวที่ทานแผเมตตาชวยดิฉัน ดิฉันขอกราบแทบเทาหลวงพอ
ในความเมตตากรุณาที่ทา นใหกบั ดิฉนั และครอบครัวมาตลอด ทานพูดเสมอวา “หลวงพอแผ
เมตตาใหอรุณีและครอบครัวเสมอ ๆ” ทานเปน “หลวงพอ” ที่ดิฉันเคารพเทิดทูนตลอดชีวิต

การแผเมตตาให ผูมกี ุศลไมพอก็ชวยไมได
พระภาวนาวิสุทธิคุณ

อาตมาประสบมาดวยตนเอง ตัวอยางเชน เราชอบกับรัฐมนตรี ชอบกับอธิบดี จะนําเด็ก
ไปฝาก คิดวาตองไดแน ๆ แตแลวไมได ก็จะผิดใจกัน
ถาเรานั่งเจริญกรรมฐาน จะทราบไดวาเด็กกุศลไมพอ ตองไปเพิ่มกุศลที่เด็ก
อาตมาก็กาํ หนด คิดหนอ ๆ ทําไมเอาเด็กไปฝากแลว รัฐมนตรีรับไดแตไมชวยหนอ ออ
เด็กกุศลไมพอเขางานนีไ้ มได ถาเขางานนี้จะตองติดคุก ตองไปทํางานเปนลูกจางเขา เลยไมมี
บุญวาสนาจะไดอยูกระทรวงมันออกมาอยางนี้ ไมใชฝากไดทุกอยางนะ
บางคนนําลูกมาฝาก ฝากไมไดก็โกรธ บอกวาจะไมมาวัดนีอ้ ีก ก็ไดตํารากฎแหงกรรมอีก
ชวยเขาไดมาก เขารักเรามาก ชวยเขาไดนอย เขารักเรานอย ชวยเขาไมไดเลย เขาไมรัก
เราเลย นีเ่ ปนกฎแหงกรรม
หัวหนากองแกกรรม
เมื่อสมัยหลวงชาติตระการโกศล เปนปลัดกระทรวงมหาดไทย ชอบกับอาตมามาก
อาตมานําเด็กไปฝากก็ไมได ฝากพลตํารวจเอกประเสริฐ รุจริ วงศ ก็ไมได เพราะเด็กไมมีกุศล
ผูอํานวยการกองคนหนึ่ง อยาไปปรากฏชื่อเลย นานมาแลว มาที่วัดนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
พาคุณนายมาดวย
มาบอกกับอาตมาวา “กลุมใจจังหลวงพอ”
อาตมาก็ถามวา “กลุมใจเรื่องอะไร เดี๋ยวจะบอกให”
เมตตาบารมีของหลวงพอ
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เขาบอกวา “ตําแหนงในกองของผมมีวา ง ๑ ตําแหนง ตองการรับวุฒปิ ริญญาโท สาขาที่
ตรงกับงานถึงจะทํางานได แตมผี ฝู ากหลายคนทั้งรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง เจานายก็ฝาก ผมจะ
รับใคร ผมกลุมใจมาก หลวงพอถาผมรับฝากเขางานไมไดก็จะขัดใจกัน และก็ไมเจริญในหนาที่
การงานแน”
อาตมาก็บอกใหผูอํานวยการกองและคุณนาย มานั่งกรรมฐานที่วัดอัมพวัน ๗ วัน
วันที่ลากลับจะบอกวิธีแกปญหาให
อาตมาแนะนําไปวา ใหเด็กที่เจานายฝากมาทดลองทํางาน ๖ เดือน ถาทําไดจะบรรจุ
หมดเลย แลวปอนงานใหทํา
หัวหนากองก็รับนโยบายไปดําเนินการ เรียกคนที่ฝากมารับงาน บอกวา คุณหนู หนาที่นี้
ตองทําอยางนี้นะ
พออยูได ๔-๕ วัน มาบอกแลว ทานหัวหนากองครับ ผมทําไมไดเลย หัวหนากองดีกับผม
เหลือเกิน ยังไมทันสอบใหผมมาทําแลว ผมขอบคุณมาก
ฝายผูห ญิงก็บอกวา ทานหัวหนากองคะ หนูไมเคยทํางานอยางนี้เลย ทําไมไดหรอก
ผูอํานวยการกองก็บอกวา หนูทําไมได ตองไปบอกกับคุณลุงของหนูนะ เขาก็ไปบอกคุณ
ลุง บอกใหฝากงานที่ใหมเถอะ งานที่นี่ทําไมได หัวหนากองดีที่สุดเลย
ตกลงวาคนที่วุฒไิ มตรงกับงานก็ถอนไปหมด หัวหนากองก็สบายใจดวย ไดสองขั้นดวย
นี่แหละวิธีทดสอบงานไดมากจากกรรมฐานทั้งสิน้ วิชาการบอกวิธีทํางาน ไมใชบอกให
แก แตการปฏิบัติธรรมเปนการแกไขปญหาชีวติ คือกฎแหงกรรมที่ดีทสี่ ุด
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