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ดิฉันนางกอบกูล ทองไชย เปนผูหนึ่งที่เคยมีนิสัยโมโหราย โหดเหี้ยม ไมกลัว
บาปกรรม เปดไกเลี้ยงไว เชือดคอเปนอาหารอยางหนาตาเฉย สุนัขที่เขาไปรบกวน
เปดไกในเลา ยิงเปรี้ยงอยางไมสะทกสะทาน ใคร ๆ อยาคิดรังแก เพราะในชีวิตไม
เคยยอมใครเด็ดขาด เรียกวา “กัดไมปลอย”
ขาวการตายแลวฟนของพันเอกเสนาะ จินตรัตน แลวมาเลาเรื่องราวของบาป
บุญ ไดทําใหดิฉันหยุดคิด รูสึกกลับบาป แตยงั ไมพบแนวทางไปสูความสวาง
วันที่ ๙ – ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (สปช.) จัดอบรมการปฏิบตั ิธรรมสําหรับผูบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา
สามีและดิฉันมีโอกาสไดรับการคัดเลือกใหเขารับการอบรมพรอมกัน
เราสองคนจึงไดมุงหนาไปยังวัดอัมพวัน ซึ่งแนนอนที่สุดจะตองวาวุนไหนจะ
หวงบาน หวงลูก ในการอบรมครั้งนั้นมี คุณแมสิริ กรินชัย และคณะเปนวิทยากร
หลักสูตรการอบรมมีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ดิฉันงุนงงมากเบื่อหนาย เห็นเปน
เรื่องไรสาระ งมงาย มองไมเห็นแนวทางที่จะพนทุกขไดเลย แตแลวในตอนเย็นของ
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ ดิฉันไดรูรสพระธรรม ซึ่งเรียกวา เปนครั้งแรกใน
ชีวิต เลยทีเดียว หลวงพอไดเมตตาเทศน ใหผูเขารับการอบรมเปนเวลาเกือบ ๓
ชั่วโมง การเทศนหลวงพออยูในทาสํารวมไมขยับเขยื้อนเปลี่ยนทาแตประการใด ทุก
คนเงียบกริบ ราวกับถูกสะกดจิต จะมีก็เสียงหัวเราะชอบใจสลับสับเปลี่ยนเปนครั้ง
คราว ธรรมะของหลวงพอลึกซึ้งและกินใจมาก ดิฉันน้ําตารวง จิตสํานึกบอกวาไดพบ
พระแลว
เรื่องของความศรัทธาหามกันไมได ปดภาคเรียน ลูกชายคนเดียวของดิฉัน
ก็ไดเขาบวชในโครงการบวชเณรภาคฤดูรอนของวัดอัมพวันรวมกับยุวพุทธิก
สมาคมฯ หลวงพี่พิเชษฐใหความอนุเคราะหอยางดี ครอบครัวของเราศรัทธาและไป
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ปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันอยูเปนเนืองนิตย ที่ขาดไมไดคือ วันที่ ๑๕ สิงหาคมของทุกป
ดวยความศรัทธาและแนวแนในทางปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิ
ญาณมงคล คราวใดเมื่อเกิดเหตุเภทภัย ก็จะไดรบั การขจัดปดเปาจากรายกลายเปนดี
หรือลดความรุนแรงลงบาง คําแนะนําของหลวงพอคือ ใหสวดมนตชัยมงคลคาถา
หรือ บทพาหุงมหาการุณิโก แลว สวดพระพุทธคุณเทาอายุบวกหนึ่ง แผเมตตา
และสวดคาถาชนะมาร เดินจงกรม และ นั่งสมาธิอยางละ ๑ ชั่วโมงปฏิบัติทุก
วัน ปรากฏวา ไดเกิดเหตุการณตาง ๆ ขึ้นกับดิฉัน ซึ่งจะขอนํามากลาวในบางสวน
ดังนี้
๑. ดิฉันมีปญหาเกี่ยวกับมดลูกมาเปนเวลานานแลว ประจําเดือนผิดปกติ
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลยโสธร แพทยบอกวาเปนมดลูกโต ตองรักษา
โดยผาตัด ดิฉันไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี มีอยูครั้งหนึ่งที่
หมดตองขูดมดลูกสด ๆ โดยไมใชยาหรือยาสลบเลย ดิฉันระลึกถึง
หลวงพอและกําหนดพองหนอ ยุบหนอ เกิดความรูสึกชาไปทั้งตัว
ปจจุบันนี้ปกติดีทุกอยาง
๒. แคลวคลาดจากอุบัติเหตุ เมือ่ คราวที่ไปรับลูกชายซึ่งบวชครบกําหนด
สึกที่วัดอัมพวัน ดิฉันทําหนาที่ขับรถ เวลานั้นประมาณ ๐๑.๐๐ น. สามี
นอนพักที่ทา ยรถ
ในความรูสึกของดิฉนั
คลายกับเปนเสียง
เฮลิคอปเตอรจะลงที่รถ ก็บอกกับเพือ่ นที่ไปดวยวา ฮ. จะลง เพื่อนก็
บอกวาเปนลักษณะของคลื่นถนน (เพื่อนที่ไปดวยคือ อาจารยสุวารี
จิตตยโสธร) เสียงทุบรถดานหลังบอกวายางระเบิด เมื่อดูสภาพลอ
ระเบิดทุกคนก็งง รอดราวปาฏิหาริย
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ก็เกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนขึ้นอีก ทีส่ ี่แยก
ในเมือง
ยโสธร สามีพรอมกับดิฉันไดขับรถไปกําลังจะผานสี่แยกดังกลาว ก็มีนางสาวยุภา ป
ยะมาตย ขับรถมอเตอรไซดซอนมากับเพื่อนดวยความเร็วสูง ประจวบเหมาะกับที่รถ
ดิฉันโผลออกไป แกตกใจกลัวหักหลบ รถลมอยางแรง พอดีกับรถสิบลอสวนมา ตัว
นางสาวยุภา ปยะมาตยตกอยูใตทองรถสิบลอ สวนเพื่อนของเธออยูตรงลอพอดี ดิฉัน
เห็นภาพคนยืนดูอยูเต็มถนน หลังจากนั้นก็งงไปเลยนั่งนิ่งอยูในรถ ทําอะไรไมถูก
เพราะมั่นใจวาสามีเปนคนขับรถชนคนแลว ไดสติเมื่อไดยินเสียงผูชายคนหนึ่งตะโกน
วาอยาถอย ดิฉันก็ตะโกนวา “อยาถอย” ตอนนัน้ รถสิบลอกําลังจะถอยเพื่อใหเก็บศพ
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๒

เด็กสาว ๒ คนแนนิ่ง ทุกคนที่เห็นเหตุการณนึกวาไมรอดแนทั้งสองคนเลย ดิฉันเปน
คนแรกที่วิ่งไปชวยเมื่อไดสติ และนําสงโรงพยาบาลยโสธรรวมแพทย ไดรับความ
อนุเคราะหเปนอยางดีจากนายแพทยสทุ ธิชยั จันทรอารักษ ผูอํานวยการ และ
คุณพรรณทิพย จันทรอารักษ ผูจัดการของโรงพยาบาล เด็ก ๒ คนนั้นไมมีบาดแผล
ใด ๆ เพียงแตหัวโน ดิฉันติดสติกเกอรรูปหลวงพอที่หนารถ ตองเปนปาฏิหาริยหลวง
พอที่ผลักออกจากรถดิฉันแลวตามคุม ครองเด็กสาว ๒ คนนั้นอยางแนนอน
๓. ดิฉันมีความทุกขใจมากและไดเขียนจดหมายถึงหลวงพอ เพื่อขอพึ่ง
เมตตาบารมีของพระเดชพระคุณทาน
และหลวงพอไดเมตตาตอบ
จดหมาย ดิฉันซึ้งในเมตตาบารมีทหี่ ลวงพอใหแกครอบครัวเรา ตอมา
ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ ก็เกิดปาฏิหาริยขึ้นที่หองพระของดิฉัน
เวลา ๐๒.๐๐ น. ดิฉันลืมตาตื่นขึ้นมองเพดานบานเห็นแสงสวางที่
เพดาน สามีหลับอยู ปรากฏวาที่หองพระ เทียนจุดสวางอยู ๒ เลม
ตองเปนปาฏิหาริยหลวงพออยางแนนอน เพราะกอนนอนและหลังสวด
มนตแลวพวกเราดับเรียบรอยทุกครัง้
๔. เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๕ ดิฉันไดยายมาดํารงตําแหนงครูใหญ
โรงเรียนบานหนองหอย สปอ.เมือง สปจ.ยโสธร โรงเรียนตั้งอยูฝง
แมน้ําชี ในฤดูฝนน้ําหลากน้ําทวมตองเดินทางโดยทางเรือ ลําบากและ
เสี่ยงตออันตรายจากเรือลมอยางยิ่ง ดิฉันสวดมนตภาวนาขอใหพน
ทุกขและขอใหหลวงพอคุมครองดวยเถิด
ปาฏิหาริยเกิดขึ้นอีกแลว
อยางไมมีคาดคิด อาจารยสําอาง สามาอาพัฒน ครูใหญโรงเรียนบาน
หนองแฝก
สปอ.เมืองยโสธร
ซึ่งเปนโรงเรียนที่ติดชานเมือง
สะดวกสบายทุกอยาง
และที่บา นหนองแฝกคือที่ตั้งครอบครัวทาน
ทานมาที่บานดิฉันและขอยายสับเปลี่ยนกัน ดิฉันไมขัดศรัทธา และได
บอกกับทานวาทานมีบุญคุณมากที่เมตตาใหมาอยูในที่สะดวกสบาย
และบอกกับทานวาไมไดยึดถือยึดมั่น เมื่อมีความตองการที่มาอยูที่
โรงเรียนบานหนองแฝก ก็ขอใหบอกยินดีจะสับเปลี่ยนให เมื่อวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖ ดิฉันมาดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานหนอง
แฝก ซึ่งก็ไดรับความรวมมือดวยดีจากคณะครูทุกคนรวมทัง้ ผูปกครอง
ทั้งยังมีผูมีจติ ศรัทธาบริจาคตูเย็น พัดลม สรางถนนหนทางใหและอีก
มากมาย ทีข่ าดไมไดคือการบริจาคอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
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ซึ่งเด็ก ๆ ก็นารัก รูจักการแผเมตตาใหแกผูบริจาคและผูบริการทุก
ทาน หลวงพอพร่ําสอนเสมอวา “จิตเปนกุศล จิตสบาย อุดมการณ
เกิดขึ้นมีสติครบ รับรองนึกเงินไดเงิน นึกทองทองไหลมา หลวงพอได
เมตตาบอกคาถาเงินงอกไววา “วิระทะโย วิระโคนายัง”
พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล คือผูสองทางสวาง ธรรมะที่
หลวงพอไดเมตตาสอนยังกอง และซึง่ ใจตลอดเวลา
“ไมเคยทุกขหรือจะรูสุข”
“ไมเคยจนหรือจะรูรวย”
“ไมเคยชั่วหรือจะรูดี”
“อยาประมาท”
หลวงพอบอกวา อยาประมาท เพราะในสังคมปจจุบันมันวิกฤตมาก ผูมี
สติปญญาตองรูจักการวิเคราะหดวยสติปญญา ไมตองพึ่งหมอดู ไมตองไป
สะเดาะเคราะห ตองแกกรรมดวยตนเอง ผูปฏิบัติจะดูตวั เองออก บอกตัวเองได
ใชตัวเองเปน ชวยตัวเองใหได ๘๐% อีก ๒๐% หลวงพอชวยได
ชีวิตในปจจุบันของดิฉัน ไดรับการขัดเกลาบางแลว ไมถือเขาถือเรา จะให
ความเมตตาแบเพื่อนมนุษยและสรรพสัตว เชือ่ กฎแหงกรรม กลัวบาป เชื่อบาป
บุญคุณโทษ ไมยึดมั่นถือมั่น อะไรจะเกิดก็เกิด จะใหอภัย จะไมกอ กรรมสรางเวรกับ
ใคร ๆ อีกตอไป จะใชหนี้กรรมที่เคยสรางเวรใหหมด ๆ ไป จะขอยึดพระเดชพระคุณ
หลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล เปนที่พึ่งตลอดไปจนกวาชีวิตจะหาไม
ขออํานาจบารมีของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายที่มีอยู จงชวยอภิบาลปกปองคุมครอง พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิ
ญาณมงคล แหงวัดอัมพวัน จงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนานตราบเทานานแสนนาน
ดวยเทอญ
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