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เมื่อป ๒๕๓๕ ดิฉันมีโอกาสไดอานหนังสือธรรมะของพระเดชพระคุณพระราชสุทธิ
ญาณมงคล (ตั้งแตยังเปนพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ) หรือหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม แหงวัด
อัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ซึ่งบรรดาลูกศิษยทั้งใกลไกลนิยมเรียกนามเดิมของทาน
ดิฉันอานหนังสือ “กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ” ของหลวงพอ รูสึกประทับใจตั้งแต
อานครั้งแรก เพราะหลวงพอมีวิธีสอนและเขียนไดอยางดีเลิศ ดิฉันพยายามหยิบยืมเพื่อน ๆ
มาอาน เลมหนึ่ง ๆ จะอานหลายครั้งชนิดอานแลวอานอีกก็ยังประทับใจ ทั้งภาคกฎแหง
กรรม และ ธรรมปฏิบัติ ไดเขาใจวิธีปฏิบัติและดําเนินชีวิตตามวิถีทางของชาวพุทธดียิ่งขึ้น
เนื่องจากดิฉันบังเกิดความศรัทธาในการปฏิบัติตามแนวการสอนของหลวงพอมากจึงไดตั้ง
ปณิธานเอาไววา สักวันหนึ่งจะชวนสามีและลูก ๆ ไปนมัสการหลวงพอใหถึงวัดอัมพวันใหจง
ได และตั้งใจไววาจะขอเขาฝกกรรมฐานที่วัดนี้ดวย
ป ๒๕๓๖ เพื่อนอาจารยทานหนึ่งนําหนังสือสวดมนตเลมนอยมาฝาก มีบทสวด พา
หุง มหากาฯ ที่ตองการดวยดิฉันปลื้มใจมาก นําหนังสือเลมนั้นมาไวหัวนอน และสวดกอน
นอนบอย ๆ ตามแตโอกาส มีความรูส ึกสบายใจทุกครั้งที่ไดสวด
ป ๒๕๓๗ เริ่มเกลี้ยกลอมใหลูกชายบวช เขาบอกวายังไมพรอมบาง ตรงกับสอบบาง
แตรับปากวาปหนาจะบวช
ป ๒๕๓๘ ปนี้ครอบครัวของดิฉันทําบุญบอยมาก เพราะเคยมีครู – อาจารยทักทายไว
วาอายุยาง ๕๗ ป ชะตาไมสูจะดี จะเจ็บไขไดปวย เสียเงินเสียทอง ก็เชื่อเพราะเรือ่ งที่ดูมา
ครั้งกอนก็ตรงและถูกตองเปนสวนใหญ นอกจากจะทําบุญตามปกติแลว มีที่จําไดแมนยําคือ
• ไถชีวิต โค กระบือ จากโรงฆาสัตว จ.อยุธยา รวมกับครอบครัวเพือ่ นรวมวาน
จํานวน ๕ ตัว แตทุกตัวมีทองหมดคงจะรวมเปน ๑๐ ตัวทั้งลูกในทอง
• ไปทอดผาปาสรางฉัตรพระประธานใหวัดที่บานเกิดในจังหวัดสงขลา
• บวชลูกชายที่วัดอัมพวัน (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘)
• ทําบุญถวายอาหารเพลพระทีว่ ัดอัมพวัน และถวายสังฆทานในคราวเดียวกัน ฯลฯ
การทําบุญทุกครั้งไดอุทศิ แผสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร บิดามารดา ครูบาอาจารย
ผูมีพระคุณตอชาติบานเมือง วิญญาณไมมีญาติ ฯลฯ ไดทําแลวรูสึกสบายใจ โดยเฉพาะที่วัด
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อัมพวันไดอทุ ิศแผสวนกุศลใหเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณทั้งหลายที่สถิตอยูในวัด
ดวย ทําแลวรูสึกปติยิ่งนัก ถึงอยางไรก็ตาม “สัตวโลกยอมตกไปตามกรรม” เหมือนคํา
เทศนาของหลวงพอ แตจะหนักหรือเบาขอทานผูอานโปรดพิจารณาจากเรื่องที่จะอานตอไปนี้
ดิฉันขอตั้งชือ่ วา “ผูใหญ....ก็ดื้อ”
เรื่องนี้ผูเขียน เขียนจากความทรงจําเมื่อ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ เมื่ออานแลว
ทานจะเชือ่ หรือไม ก็สดุ แทแตใจของทาน แตผูเขียนขอความกรุณาอยาไปทดลองหรือปฏิบัติ
เชนผูเขียนเลย เพราะบางทานอาจไมมีโชคหรือโอกาสมาเขียน หรือเลาใหผูอื่นฟงก็เปนได
ดิฉันเริ่มปวยเปนไขหวัดตั้งแต ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ มีอาการไอมาก หมอที่
โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง จายยาใหมารับประทาน แตอาการยังทรง ๆ ทรุด ๆ อาการไข
คอยทุเลา แตอาการไอไมหาย โดยเฉพาะกลางคืนไอ และปวดปสสาวะบอย วันที่ ๒๑
มิถุนายน เปลี่ยนไปหาหมอในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง คิดวาเปลี่ยนหมอแลวอาการจะดีขึ้น
กลับเปนมากกวาเดิม คือมีอาการหืดหอบเพิ่มในเวลากลางคืนอีก ถึงจะปวยอยางไรก็ยังคง
ไปสอนตามปกติ (เพราะมีความเห็นใจเพื่อนรวมงานที่ตองสอนแทนอาจารยลาคลอด ลาปวย
อยูในโรงพยาบาลอยูถึง ๒ ทาน และไปสัมมนาอีก ๒ ทาน รวมเปน ๔ ทานอยูแลว คิดวาเรา
ไมควรเพิม่ ภาระอีก) ในเวลาจะไปทํางาน รับประทานยาระงับอาการไปและยาละลายเสมหะ
ดิฉันปฏิบัตติ ามคําสั่งของหมอ กลางวันอาการตาง ๆ จึงไมคอยมากนัก แตพอตกกลางคืน
ยาเทาไรก็เอาไวไมอยู พอจะหลับก็ตองไอและหืดหอบไมไดหลับนอน แมจะเพลียและงวง
มาก หลับไปสักชั่วโมงก็มีอันตองตืน่ เปนอยูอยางนี้ ๔ วัน ๔ คืน ในเวลากลางคืนแมจะสวด
มนตแลวก็ยังไมหลับ ในคอของดิฉันระคายเคืองเหมือนมีกรวดทรายอยูเต็มคอรูส ึกทรมาน
มาก พยายามคิดวาเราเคยทรมานสัตว หรือทําบาปหนักอะไรไว ก็คิดไมออก ถาเคยทําก็คง
เปนสมัยเปนเด็กเล็ก ๆ เพราะซนเหมือนเด็กผูชาย
ปวยยางเขาวันที่ ๕ คือวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน รูสึกตัววาวันนี้มนึ งงมาก เนือ่ งจากนอนไม
หลับมาถึง ๔ คืนแลว หลังเลิกงานลูกชายไปรับกลับบาน รีบเช็ดตัวแลวเขานอนเลย เพราะ
งวงมากดวยฤทธิ์ยาดวย หลับไปประมาณ ๒ ชัว่ โมง ลูกสาวมาเรียกใหไปรับประทานอาหาร
เย็น เพราะเกือบ ๒ ทุม แลว คืนนัน้ มีอาการไออยางหนักอีก ไอเปนระยะ ๆ ไมไดหลับอีก
เพลียมาก
รุงเชาลูกสาวลูกชายคอยดูแลเรื่องอาหารและเช็ดตัวให วันนี้ดิฉันทุรนทุรายฟุงซาน
ประกอบกับไอมาก และมีปสสาวะไหลทุกครั้งที่ไอ ตกกลางคืนรูสึกวาในคอตรงหลอดลม
เหมือนมีของเหนียว ๆ หนืด ๆ ติดอยู จึงทําใหมีการการหอบหืด นอนตัวตรงไมไดตองนั่งพิง
หัวเตียง ลูกชายเขามาดู จึงขอใหเขาสอนวิธีเขาสมาธิตามแบบที่เขาเรียนมาเมื่อบวชอยูที่วัด
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อัมพวัน แตไดรับการปฏิเสธ โดยเขาอธิบายวา “อันตรายมากนะแม ลูกยังไมเกง ถาไมมีพระ
หรือผูรูวิธีอยูดวย เดี๋ยวจะเตลิดไปกูไมกลับ” แรก ๆ ดิฉันก็เชื่อฟงเขา แตไอและหอบมากขึ้น
ลองออนวอนลูกอีกครั้งที่สอง และบอกเขาวา “ใหแคแมนอนหลับก็พอนะลูก” ลูกชายคง
สงสารจึงยอมสอนให แตไมไดนั่งสมาธิ เปนการนอนสมาธิ เพราะดิฉันเพลียมากแลว กอน
ทําสมาธิดิฉันสวดมนตและปฏิบัติเชนที่เคยสวดในวันอื่น ๆ และไมลืมที่จะอธิษฐานใหหลวง
พอคุม ครองและรักษาใหหายจากโรคภัยไขเจ็บดวย แลวปฏิบัติตามที่ลูกชายสอน จนรุสึกวา
เริ่มจะเขาสูภวังค เมือ่ เขาเห็นดิฉันสงบลงก็เริ่มถามวาเปนอยางไรบาง ดิฉันตอบไมคอยตรง
คําถาม เพราะอยากใหลูกอยูใกล ๆ และรูสึกวาเขาแผเมตตาให จึงตั้งใจทําสมาธิจิตตออีก
นานนับชั่วโมง รูสึกเหมือนมีลมเปาเบา ๆ ที่กระหมอม ดิฉันเขาใจวาหลวงพอสงกระแสจิต
มาชวยคุมครองรักษาให ตอมาอีก ๑๐ นาที ดิฉันไอมากจนแตกตื่นกันทั้งบาน ลูกสาว
หลานสาว หลานชายมาดูอาการ ดิฉันไอเพราะระคายคอจนมีสิ่งหนืด ๆ เหนียว ๆ หลุด
ออกมาจากลําคอผสมกับน้ําลายเกือบครึ่งกระโถน จนกระทั่งมีเลือดสด ๆ ออกมาดวย ทั้งลูก
ชายและหลานชายซึ่งเคยรูวิธีปฏิบตั กิ รรมฐานมาแลวทั้งสองคน ถามดิฉันวา “ที่บวนออกมา
นะสีอะไรครับ” ดิฉันตอบวา “ถามทําไม น้ําลายก็สีขาวนะซิ” ทั้งสองคนมองดุตากันดวยสี
หนาผิดปกติ เพราะคิดวาผูไมหวังดีคงมาแฝงในตัวของดิฉันใหแลว ลูกชายจุดธูปเทียนบอก
กลาวและทดสอบดิฉัน ผลัดกันหมุนเวียนเดินเขาเดินออกหองนอนของดิฉันอยูตลอดเวลา
เกือบ ๒ นาฬิกาขึ้นวันใหม สามีกลับจากธุระทีต่ างจังหวัดไมทันทราบวาเกิดอะไรขึ้นกับดิฉัน
เขาลมตัวลงนอนก็หลับไปดวยความงวงและออนเพลีย
คืนนั้นลูกสาวลูกชายหลานชายนอนเฝาหนาเตียงนอนนั่นเอง จนเวลา ๔.๓๐ น. ของ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ ดิฉันยังไมหลับจึงลุกขึ้นนั่ง บอกใหลูก ๆ และหลานชายเตรียม
ตัวไปหาหลวงพอทีว่ ัดอัมพวันกัน (เพราะดิฉันรูตัวเองวา แมจะพยายามสวดพระพุทธคุณให
เลยอายุ ๑ จบ เพื่อใหเขาสูภาวะปกติ แตไมอาจหลุดจากอาการเขาสมาธิได พอสวดจนจะ
ครบก็จะมีอะไรมาสะดุดอยูตลอดเวลา) ใหปลุกคุณพอดวย สามีของดิฉันงัวเงียลุกขึ้นเห็นลูก
ๆ หลาน ๆ มานั่งลอมอยูจึงพูดประชดเอาวา “เอา มานั่งเฝาผูวิเศษกันหรือไง” ลูกชาย –
หลานชายขยิบตาแลวบอกวา “แมจะไปวัดอัมพวันใหหลวงพอรักษาให หาหมอมา ๒
โรงพยาบาลแลวยังไมหาย คืนนี้เปนมาก แมกําลังเพลีย” สามีไดสติจึงปลอบวา “ไปปานนี้
ไมไดหรอกยังดึกอยูไปถึงเชา หลวงพอยังไมลงมารับแขก รอนานก็จะเหนื่อย หากเปนมาก
พระสงฆอื่น ๆ จะตกใจเปนบาปอีก” ดิฉันเงียบนั่งสงบจนถึงเวลา ๕ น. ตัดสินใจเขาหองน้ํา
เช็ดตัว แตงตัวนานเปนชั่วโมง เสื้อผาไหน ๆ ก็ไมชอบรื้อจนกระจุยกระจาย ทั้งลูกทั้งพอผลัด
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กันเฝาดิฉันแลวผลัดกันอาบน้ําแตงตัว ดิฉันแตงตัวเสร็จเดินลงชันลางอยางกระฉับกระเฉง
เหมือนไมไดปวยไขอะไร ขอน้ําหลานสาวเอามาดื่ม เขาเอาน้ําเชื่อมมาทดสอบ (ตามคําสั่งลูก
ชาย) ดิฉันเอามาดม ๆ แลวคืนไปเขาบอกวา “น้ําเชื่อม” ดิฉันบอกวา “รูแลว คิดวาฉันบาริไง
จะใหดื่มน้ําเชื่อม” เขาหนาเสียรีบเอาน้ําสุกมาให ดิฉันรีบ ๆ รับประทานอาหารเชานิดหนอย
แลวเรงลูกชายลูกสาว ตัวเองขึ้นไปนัง่ ในรถ เพราะไมอยากใหใครมาพบกอนจะไปวัด ทั้งพอ
ทั้งลูกรีบรอนมาขึ้นรถ เพราะกลัวดิฉันจะขับรถหนีไปวัดเอง ออกจากบานเกือบ ๗ น.แลว
ขณะนั่งรถออกจากบานไปไดสัก ๕๐๐ เมตร ดิฉันนั่งสวดมนตพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณ และดิฉันพยายามสวดพระพุทธคุณจะใหครบ ๕๘ จบ หูเริ่มไดยิน
เสียงคนพูด พระสวด สลับกันอยูตลอดเวลา และความถี่ในการซอนกันจะเพิ่มขึ้นเรือ่ ย ๆ จน
ไมเปนอันไดสวดมนตเลย สักพักใหญก็ลืมตาขึ้น เห็นวารถคันใหญชนรถคันเล็ก เห็นศพคน
เกลื่อน แลวเห็นรถคันหนึ่งวิ่งมาจะชนรถที่ลูกชายขับอยู จึงคิดวาตัวเราจะถึงฆาตเสียแลว
กระมัง ไมสมควรจะใหลูก ๆ และสามีมาตายดวย จึงเปดล็อคประตูและจะกระโดดออกนอก
รถ เพื่อใหทุกคนปลอดภัย แตโชคดีที่ลูกสาวควาขอมือไวทนั ทั้งลูกทั้งพอชวยกันพูดหามวา
“ทําอยางนี้ไมได ลูกชายกําลังขับรถจะพาไปหาหลวงพอ จะทําใหลูกชายเสียสมาธิในการขับ
รถ เดี๋ยวจะตองตายกันทั้งหมดนะ” ดิฉันก็สงบลง และสวดมนตตอ อีก ปรากฏเปนตัวแมลง
มาไตตอมตามตัว เขาไปในเสื้อกางเกงที่นุง ที่ตรงเทามีงูมาเลื้อยเคลาแขงเคลาขา ใจก็คิดวา
คราวนี้ไมตอ งมาหลอกลวงอีก ไมใชของจริงนะ กําลังคิดวาเราจะทําอยางไรดี กระโดดอีกดี
ไหม พลันสายตาก็มองไปเห็นวัวควายฝูงหนึ่งเขา ตัวหนึ่งมองตาละหอยเหมือนวันที่มันมอง
เราเพื่อขอใหชวยชีวิต ก็ไดสติวา แมแตวัวควายยังรักชีวิต เราจะทําอยางนั้นไมได เมื่อ
หลับตาลงอีกคราวนี้มาในรูปใหม เหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกา คราวนีห้ ูอื้อหมด ทนไมไหว
ลืมตาขึ้น มองปายบอกชื่อสถานที่ขา งทางวาจวนจะถึงวาเลยไปแลว (ความจริงตาคงเห็นไป
เอง) นั่งลืมตาสวดมนตอีกครูใหญเห็นปายบอกอีก ๕๐๐ เมตรจะถึงวัดอัมพวัน คราวนี้ไม
แนใจเพราะถูกหลอกมาเรื่อย ลูกชายเลี้ยวซายเขาวัด ถามวา “จะไปไหนนี่” ลูกชายบอก “ไป
วัดอัมพวันหาหลวงพอไงละแม” คิดในใจวาคราวนี้คงไมถูกหลอกอีกนะ รถจอดหนาวัดเวลา
๑๐ นาฬิกาเศษ ดิฉันไมฟงเสียงใครเดินอยางรวดเร็วตรงไปกุฏิหลวงพอ มีคนเขาเห็นจําได
วาดิฉนั มาวัดหลายครั้งแลว บอกวา “หลวงพออยูบนหอฉัน มีญาติโยมมาถวายสังฆทาน”
ดิฉันเดินตรงรี่ไปตามคําบอก ลูกชายลูกสาวและสามีตามไปติด ๆ
โดยไมมีใครคาดคิด (แมแตตวั เองก็ไมคิดวาจะทําอยางนั้น) ดิฉันเดินขึ้นบนหอฉัน
เห็นหลวงพอนั่งเปนประธานสงฆ ทามกลางญาติโยมมาทําบุญจํานวนมาก ดิฉันเดินตัวตรง
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แข็งทื่อเขาไปหาหลวงพอ ลูกชายรีบเขาไปกราบหลวงพอกอนดิฉันและอธิบายกับหลวงพอ
วา “คุณแมไมสบายมาก นอนไมหลับมาหลายคืน เครียดมาก รบเราใหกระผมพามาหาหลวง
พอครับผม” ลูกชายพูดไมทันเสร็จ ดิฉันเขาไปกราบหลวงพอ ปากก็พูดวา “ลูกมาใหหลวง
พอดา ลูกดื้อ...ลูกดื้อ” พูดซ้ําซากอยู หลวงพอเมตตาเปากระหมอมใหครั้งหนึ่ง มีความรูสึก
ในขณะนั้นวาเย็นสบาย อาการตาง ๆ ดีขึ้น แตดิฉันคงดื้อและพูดประโยคเดิม “ลูกมาให
หลวงพอดา ลูกดื้อ...ลูกดื้อ...” เห็นหลวงพอยิ้มกวางขวาง (ลูกชายเลาใหฟงในตอนหลังวา
เขามาอยูวัดอัมพวัน ๔๒ วัน เคยเห็นหลวงพอยิ้มอยางนี้ ๒ ครั้งเทานั้น คือตอนพระและ
สามเณรมาฝกกรรมฐาน หลวงพอทานเทศนใหฟงมีเรื่องขํา และเปนครั้งนี้เปนครั้งที่ ๓
เพราะปกติหลวงพอจะเครงขรึม และยามยิ้มก็ยิ้มนอย ๆ เนื่องจากมีภารกิจมากมายที่ตั้งใจ
ปฏิบัติเพือ่ ชวยเหลือเพื่อนมนุษย) และหลวงพอก็พูดวา “เอาจะใหดาก็ดา” แลวก็เปา
กระหมอมใหอีกที ครั้งนี้ดิฉันเห็นวาลมที่เปามาคลายหมอกสีขาว มากระทบศีรษะของดิฉัน
รูสึกเย็นไปทั่วรางกายดูเหมือนจะหายปวยทันที ดิฉันรีบกราบเรียนหลวงพอตอไปวา “หลวง
พอเจาคะ นักเรียนที่โรงเรียนดื้อและเกเรหลายคน หลวงพอจะกรุณาไปเทศนโปรดสักครั้งได
ไหมเจาคะ ลูกกลุมใจมาก...” ดิฉันยังพูดไมทันจบ หลวงพอก็พูดขึ้นกอนวา “จําไวนะปหนา
หลวงพอจะไปที่โรงเรียนมะยมวัดดุสิตาราม บอกครู - นักเรียนดวยวาหลวงพอจะไป” ทาน
พูดย้ําอีก ดิฉันเรียนทานอีกวา “ลูกจะขอเรือ่ งที่เกิดขึ้นนี้ และเรื่องอื่น ๆ ของหลวงพอไป
เผยแพรใหคนเขารูจักหลวงพอใหทั่วโลกเลย” ทานมองตาดิฉันแลวพยักหนา ดิฉันเผลอ
หลุดปากออกไปวา “เอะ ทําไมงายจัง” (ดิฉันหมายถึงทําไมหลวงพอทราบ ทั้ง ๆ ที่ดิฉันพูด
ยังไมทันจบ แตลืมคิดไปวาดิฉันเขียนใสกระดาษแข็งใสกระเปาถือ และบางเรื่องก็คดิ ไวในใจ
เทานั้น และคิดไดภายหลังวาหลวงพอมี “เห็นหนอ” ทานทราบตั้งแตดิฉันตั้งใจมาวัดและเดิน
แข็งทื่อเขาไปแลวนั่นเอง)
หลวงพอสั่งลูกชาย “รีบพาแมไปหาหมอที่โรงพยาบาลโดยดวนนะ เดี๋ยวนี้หลวงพอไม
มีเวลามากพอจะรักษาผูปวยแลว
และกอนกลับใหไปรับประทานอาหารที่ทางวัดจัดไวให
เสียกอน” หลวงพอทานลวงรูวาทุก ๆ คนแทบจะไมมีอะไรตกถึงทองเลยเชานั้น จึงเมตตา
และหวงใยทุกคน
ดิฉันกับครอบครัวไปรับประทานอาหารตามที่หลวงพอสั่ง ดิฉันทานไดไมมากก็รูสึก
ตื้อ ๆ ดื่มน้ําเสร็จ คนอื่น ๆ ยังคงรับประทานไมเสร็จ ดิฉันรีบลุกขึ้นเดินขึ้นหอฉัน นั่งลง
ตรงหนาชานใกลบันไดทางจะขึ้นลงหอฉัน สายตาเหลือบไปเห็นหนังสือสวดมนตเลมนอย
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ของใครไมทราบ หยิบมาเปดอานสวดบท “พาหุง มหากาฯ” พอดีหูไดยินเสียงดนตรีบรรเลง
ไพเราะมาก คิดวาไมเคยไดยินเสียงแบบนี้มากอนในชีวติ ไดยินเสียงเหมือนระฆังวงเดือน
เล็ก ๆ ดังกรุงกริ๋ง คิดในใจวาเทพเทวดาที่สถิตอยูที่วัดอัมพวันคงบรรเลงตอนรับ (เพราะเมือ่
คราวมาถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทาน เมื่อกลางเดือนมิถุนายน นอกจากดิฉันจะ
อุทิศสวนกุศลตามปกติทเี่ คยปฏิบัติ ดิฉันไดอุทิศสวนกุศลถวายเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
และวิญญาณที่อยูในวัดนี้ดวย) ทานเมตตาเห็นวาเจ็บปวยจึงมาใหพรดิฉันเปนแน ดิฉันฟง
ดนตรีอันแสนเสนาะสลับกับเสียงพระสวดธรรมจักรฯ จนเพลินไป พยายามจะสวดพระ
พุทธคุณใหเทาอายุบวกหนึ่งใหได แตไมสําเร็จ เพราะจะมีสิ่งรบกวนอยูตลอดเวลา ลงจากหอ
ฉันตรงไปกุฏิหลวงพอ พอเขาไปในกุฏิไดยินเสียงผูหญิง ๒ คนคุยกัน หันไปมองตากันก็ไม
เหมือนคนธรรมดา เขาบุยใบมาที่ดิฉันแลวพูดวา “ผูหญิงคนนี้ยังมีบุญนะที่มาวัดอัมพวันได
วันนี้ คงหายปวยเร็ว ๆ นี้ละ” และผูหญิงอีกคนพูดวา “ใช ไมงั้นคงจะปวยนานหนอย คงลํา
บากันแยเลย” ดิฉันไดยินอยางนั้น ทีแรกตั้งใจจะมากราบพระรูปสมเด็จพระปยะฯ แลวจะ
กลับ คงจะตองรอใหหลวงพอกลับจากหอฉันกอนดีกวา สามีกับลูก ๆ ออนวอนใหกลับก็ไม
ยอมกลับทาเดียว พระผูใ กลชิดหลวงพอ ๒ รูป ซึ่งคอยดูแลภายในกุฏิของหลวงพอรูปหนึ่ง
เอาน้ํามนตของหลวงพอมาให ๑ ขวด อีกรูปหนึ่งมาเตือนสติวา “โยมทําใจดี ๆ นะ ใหรีบไป
รักษาตัวจะไดหายเร็ว ๆ นะโยมนะ” ลูกชายก็ปลอบวา “กลับไปรักษาที่กรุงเทพฯ ตามที่
หลวงพอสั่ง แมอยาดื้อกับหลวงพอนะ” หลวงพอสั่งลูกใหพาแมไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยนะแม
นะ” ทั้งพอทัง้ ลูกออนวอนกันหลายยกจะไมยอมกลับทาเดียว สวนลูกสาวใจไมดีเอาแตรองไห
จนสุดทายรั้งกันไปขึ้นรถจนได ทุกคนคอยโลงใจไปเปราะหนึ่ง
ขึ้นรถแลวดิฉันหันไปไหวพระพุทธรูปหนากุฏิของหลวงพอ และ อธิษฐานขอใหพระ
คุมครอง และ ขอบารมีหลวงพอจรัญไดแผเมตตาใหดิฉัน และ ครอบครัวกลับถึงกรุงเทพฯ
โดยปลอดภัย และ แลวสมดังคําอธิษฐานทันที เพราะพอรถเคลื่อนออกจากวัดดิฉันรูสึกเย็น
สบาย ตรงศีรษะมีลมเย็นเปาอยูตลอดเวลา ขณะที่เคลิ้มกําลังจะหลับจะมีเสียงปลุก (ซึ่งคน
อื่น ๆ ภายในรถไมไดยิน เมื่อสอบถามภายหลัง) ดังกุก ๆ
รถจากวัดอัมพวันเขากรุงเทพฯ โชคดีขากลับรถไมติด และ ดิฉันไมละพยายามที่จะ
สวดพระพุทธคุณใหครบตามตั้งใจ เพราะคิดวาตัวเองยังไมถอนจากสมาธิตั้งแตคืนวันที่ ๒๔
มิถุนายน จนขณะนั้นเวลาเลย ๑๔ นาฬิกาของวันที่ ๒๕ มิถุนายนแลว แมจะพยายามกี่เที่ยว
ดิฉันก็ทําไมสําเร็จ จนกระทั่งลูกชายขับรถเขาฝงธนฯ นั่งมอง ๆ ขางทาง ถามลูกชายวา “จะ
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พาแมไปโรงพยาบาลไหน” พอตอบแทนวา “ไปโรงพยาบาลธนบุรีไงแม” ดิฉันก็เงียบจนรถ
จอดสนิทที่หนาหองฉุกเฉิน สามีกับลูกสาวขนาบขางพาดิฉันไปหองตรวจ
ที่โรงพยาบาลธนบุรีมีเหตุการณประหลาดอีก เพราะขณะทีน่ ั่งรอพบหมด ดิฉันมอง
พยาบาล และผูคนที่ขวักไขวบางคน ไมใชคนธรรมดา เหมือนเทพ เหมือนเทพธิดา ดู
โทรทัศนภาพที่เกิดในจอเปนเรื่องราวสมัยกอน ฟงแลวจับความไมคอยได จนกระทั่ง
พยาบาลมาเรียกใหเขาไปพบหมอ ก็อีกนั่นแหละเพราไมใชหมอทั่วไป ดิฉันเห็นเปนเทพ
จนกระทั่งหมอสั่งใหเปนคนไขใน สามีและลูก ๆ เลือกใหอยูหอง VIP โดยใหเหตุผลวา เมื่อ
ปวยควรรักษาตัวในที่ทนี่ าอยูและสบายที่สุดจะไดหายเร็ว ๆ คงจะถูกของเขา และตอนนั้น
เมื่อขึ้นนอนบนเตียงคนไขแลว ดิฉันไมรับรูอะไรแลว เพราะกําลังจะไปทองแดนมหัศจรรย
ดังนี้คะ
ดิฉันรูวาขณะนั้นกําลังตอสูกับความตาย เพราะรูสึกวาจิตมันวูบลง ๆ ดิ่งลงไป ๆ
อยางรวดเร็วขึ้นจนหายใจไมออก ไดยินเสียงรองเทาจํานวนยี่สิบสามสิบคูดังกุก ๆ กัก ๆ จน
สับสนไปหมด เสียงถี่ขึ้น และซอน ๆ กัน เสียงบุรุษพยาบาลเข็นเตียงดังกึกกอง เสียงหมอ
พยาบาล ผูชวยหมอกําลังชวยชีวิตของดิฉัน ตะโกนสั่งงานยกตัวดิฉันขึ้นเตียง และเหมือน
สลบไป เงียบไปสักครู ไดยินเสียงหมอเขามาดูน้ําเกลือ มาจับชีพจร พยาบาลบอกวาหมด
หวัง กําลังจะสิ้นแลว ไดยินเสียงลูกสาวรองไห สวนลูกลายกับพอเขาก็สะอื้น อยากจะบอกวา
ยังไมเปนอะไร ก็ไมอาจเปลงเสียงได และแลวเหมือนวิญญาณหลุดออกไปจากราง ลองลอย
ไปไกล ระหวางทางเห็นภาพตาง ๆ ผานไปรวดเร็วมากเหมือนฉายภาพยนตรอยางเร็ว ๆ
ดิฉันพบหลายคนทั้งที่รูจักและไมรูจกั เห็นแมบุญธรรม (ทานเสียไปเมื่อปกลาย) ไดยินเสียง
ตะโกนวาหายเร็ว ๆ นะลูก ดิฉันไมทันรับคําก็ผา นไป เห็นครูบาอาจารย และทานอื่นใหพร
และขอบใจที่ทําบุญไปให ทุกภาพเร็วมากแทบจะดูไมทนั (แตนาแปลกที่ไมเห็นที่ไมดีเลย
ดิฉันเขาใจวาหลวงพอคงไมตองการใหเห็นมากกวา เกรงวาจะทําใหจิตใจเศราหมอง เพราะ
กําลังปวยอยู) และแลวตัวดิฉันก็กลับมาที่โรงพยาบาลธนบุรีอีกครั้ง คราวนี้มีการจัดงานศพ
มีเสียงพระสวดอภิธรรม มีการเลี้ยงพระ เลี้ยงคนที่มาในงาน เห็นลูกสาวคนโตกลับมากําลัง
รองไหสะอึกสะอื้น จะบอกวาแมยังไมตายก็พูดไมได
จนถึงวาระทีจ่ ะเผาศพ เขาจับตัวดิฉนั ใสในเตาเผา ยังไมอยากถูกเผาเพราะยังไมตาย
ก็รวบรวมกําลังทั้งหมดจับประตูเตาเผาไวแนน และโวยวายเล็กนอย (ตอนหลังสามีเลาใหฟง
วาไปจับมือพยาบาลไวแนน
ตอนเขาจะพิมพนวิ้ หัวแมมือเพือ่ รับรองการรักษาใน
โรงพยาบาล) และคอย ๆ รูสึกตัวขึน้ เล็กนอย มองไปทางขวามือเห็นเทพธิดาพยาบาลกําลัง
นั่งเฝาและแผเมตตาใหอยู มองไปทีด่ านหัวเตียงเห็นสามีดูดวยความหวงใย มองปลายเตียง
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เห็นลูกสาวลูกชายและหลานชายดูแลอาการอยู ขณะนั้นจะเปนเวลาเทาไรก็เหลือจะเดา ลูก
ชายมาจับถามวา “แมหิวไหม” กินขาวหนอยนะเดี๋ยวเขาจะมาเก็บสํารับ” จึงรูสึกวาเย็นมาก
แลว ลูกสาวปอนขาวใหเคี้ยว ๆ ไปหนอยหนึ่ง กลืนไมลงเพราะเจ็บคอมาก ดูตวั เองแลวเห็น
สายระโยงระยางเต็มไปหมด ก็คิดวาเรายังไมตาย ยังไมถูกเผา หลานชายก็คะยั้นคะยอใหดื่ม
โนนดื่มนี่บางในตอนกลางคืนคอยมีแรงขึ้น ดิฉันหลับตาตอแตก็ไมหลับ หัวหูมึนไปหมด แต
อยางไรก็ตามตลอดเวลาที่รูสึกตัว พบวาลมเย็นที่เปาอยูที่ศีรษะ คงมีอยูตลอดเวลา ดิฉัน
ทราบวาหลวงพอแผเมตตามารักษาคุมครองดิฉันตลอดระยะทางที่ไปโรงพยาบาลและ
ตลอดเวลาที่อยูโรงพยาบาล แมทานจะไมรบั รักษาที่วัดก็ตาม
และคืนที่ ๒๕ มิถุนายน เวลาประมาณเลยเที่ยงคืนไปไมกี่นาที ขณะที่ทุกคนเหน็ด
เหนื่อยและอาจเผลอหลับไป เปนโอกาสใหดิฉันสวดมนตจบและสวดพระพุทธคุณไดครบ ๕๘
จบ ดิฉันก็รสู ึกตัวทันทีวา ตัวเองหลุดพน และถอนจากสมาธิไดจริง ๆ คือรูสติและสามารถพูด
ไดอยางปกติ ไมทําอะไรตอตาน หรือคิดตอตานคําพูดของใครอีก ถามวาหิวก็จะบอกตรง
ตามความเปนจริง เมือ่ ลูกชายตื่นขึ้นมาจับตัวดู ถามวา “เปนอยางไรบาง” ก็บอกวา “ดีแลว
รูสึกตัวแลว” ดูสีหนาลูกเห็นเขาโลงใจ ดิฉันเองหลับสนิทจนรุง เชา
รักษาตัวอยูครั้งนี้เปนเวลา ๗ วัน ดิฉันตองกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระ
ราชสุทธิญาณมงคล ทีไ่ ดกรุณาแผเมตตาสงบารมีมาคุมครองใหไดมีชีวติ อยูอยางปกติ หาก
ไมไดบารมีหลวงพอแลวดิฉันอาจกลายเปนคนสติไมสมประกอบไปเสียแลว และไมมีโอกาส
มาเขียนเรื่องใหทานผูอานไดอานเรื่องประหลาดนี้
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