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ดิฉันไดเขามาฝกกรรมฐานที่วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย
สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติเปนผูจัด ไดสงหนังสือเชิญไปตามโรงเรียนตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ มีผูบริหารและคณะครูเขาอบรมเปนจํานวนมาก ตองแบงเปนรุน ๆ ดิฉันไดอยูรุน
เดือนเมษายน ๒๕๓๔ เปนเวลา ๗ วัน ดิฉันตองขอสารภาพวาไมไดอะไรเลย เนื่องจากไมได
ปฏิบัติตามที่หลวงพอสัง่ สอนเสมอ ๆ วา ใหทุกคน “กินนอย พูดนอย นอนนอย ปฏิบัติ
มาก” ดิฉันและเพื่อนซึง่ พักอยูหองเดียวกัน ๕ คน ปฏิบตั ิตรงกันขามทุกอยาง ป ๒๕๓๕
เพื่อนรักของดิฉันซึ่งสนิทกันมาตั้งแตเด็ก ๆ ไมสบายตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ดิฉันไปนอนเฝาเพื่อน เพื่อนของดิฉนั บอกวาอยากไปถือศีล ๓ วัน เพราะเคยตั้งใจไว ดิฉันจึง
ชวนใหไปวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี สัปดาหตอมาดิฉันพาเพื่อน (บุญเรือน ฉั่วตระกูล) ซึ่งไม
สบาย ปวดศีรษะมาก ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันเปนเวลา ๓ วัน ครั้งนีด้ ิฉันตั้งใจแนวแนวา
จะตองปฏิบตั ิใหไดผลใหจงได ดิฉันและเพื่อนไดปฏิบัติตามกฎของหลวงพอ “กินนอย พูด
นอย นอนนอย ปฏิบัตมิ าก” เราสองคนปฏิบัตอิ ยางเครงครัด ผลปรากฏวา เมื่อครบ ๓ วัน
อาการปวดศีรษะของเพือ่ นดิฉันหายเปนปลิดทิ้ง
สวนดิฉันไดความสุขสงบอยางที่ไมเคย
ไดรับมากอน
ป ๒๕๓๗ ชวงปดเทอมเมษายน เพื่อนครูที่โรงเรียน (เมธรี ดํารงมูล) บอกอยากไป
ถือศีล ๗ วัน ดิฉันพามาที่วัดอัมพวัน บอกกับเพื่อนวาตองตั้งใจปฏิบัติอยางจริงจังแลวจะ
ไดผล เพื่อนของดิฉันคนนี้มีความกังวลเรื่องลูกชาย จะสอบเรียนตอ ม. ๑ กลัวจะเขาไมได
แตเมื่อปฏิบตั ิอยางจริงจังจนครบ ๗ วัน แลวไปปฏิบัติตอ ทีบ่ านอีก ผลปรากฏวาลูกชายของ
เพื่อนสอบเขาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได สอบเขาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ได สอบเขาโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครปฐมได ดิฉันดีใจกับความสําเร็จและความสมหลัง
ของเพื่อน ที่ลูกชายสอบเขาเรียนโรงเรียนที่มีชอื่ ทุกแหงได แลวในปตอ ๆ มา ชวยปดเทอม
(เมษายน) ดิฉันจะมาปฏิบัติธรรมเปนเวลา ๗ วันทุกป
ในป ๒๕๓๘ ดิฉันมีเรื่องทุกขใจมาก เกี่ยวกับหนาที่การงานที่ปฏิบัติ ดิฉนั โทรศัพทขอ
ความเมตตาจากหลวงพอ และถามหลวงพอวาปาฏิหาริยมีจริงหรือ หลวงพอทานตอบวามี
จริง ดิฉันเลาความทุกขใจที่เกิดขึ้นใหทานฟงและขอบารมีหลวงพอชวยแผเมตตาใหดิฉันดวย
หลวงพอทานบอกใหสวดมนตบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ บทพาหุง และอิตปิ โส แลวแผ
เมตตาใหเจากรรมนายเวร หลวงพอก็จะแผเมตตาใหดวย
ปาฏิหารยมีจริงหรือ

๑

ดิฉันปฏิบัตติ ามที่หลวงพอทานแนะนํา โดยปฏิบัติอยางจริงจัง ผลปรากฏวาเรื่องราย
กลายเปนดีไดจริง ๆ คนที่เคยเขาใจผิดและผิดใจกับดิฉันกลับมาดีกับดิฉันอยางไมนาเชื่อ
แลวเรื่องดี ๆ ก็เขามาในชีวิตของดิฉัน โดยที่ดิฉันไมไดคาดคิดมากอน ในป ๒๕๓๙ ดิฉัน
ไดรับรางวัลครูผูมีจริยธรรมดีเดน จากสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย สโมสรโรตารี่สนามจันทร
นครปฐม รางวัลครูจริยศึกษาดีเดนระดับประถมศึกษา และที่ปลื้มสุดชีวิตคือไดเขาเฝาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ เขารับรางวับ
ชนะเลิศโรงเรียนที่สงนักเรียนเขาประกวดมารยาทไทยระดับประถมศึกษา ประเภทหญิง ซึ่ง
ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) เปนผูจัด และโรงเรียนของดิฉันยังไดรับการคัดเลือกจาก
ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) จัดครูและนักเรียนแสดง “มารยาทไทยในชีวิตประจําวัน”
ทําวีดีทัศนถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ธนาคารศรี
นคร จํากัด (มหาชน) ยังแจกจายเทปวีดีทัศนชุด “มารยาทไทยในชีวิตประจําวัน” ใหกับ
โรงเรียนที่มีหนังสือขอไปเพื่อทําการสอนนักเรียนอีกดวย
เมื่อวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๔๐ ดิฉันไดมาปฏิบัติธรรม ๗ วัน ที่วัดอัมพวันอีก โชค
ดีเปนของดิฉันที่ไดมีโอกาสไดกราบนมัสการหลวงพอที่กฏุ ิ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๐ เวลา
บาย ๒ โมง วันนั้นญาติโยมเต็มกุฏิ หลายคนมีปญหามาใหหลวงพอชวยแกไขให รวมทั้ง
ดิฉันดวย ดิฉันกราบเรียนใหหลวงพอทานทราบวา ดิฉันกําลังทุกขใจวา เปดเทอมป
การศึกษา ๒๕๔๐ ดิฉันจะไมมที ี่สอน เพราะตึกที่สอนวิชาพระพุทธศาสนากําลังจะถูกรื้อ
อุปกรณการสอนในหองไมทราบวาจะไปเก็บไวทใี่ ด หลวงพอทานบอกวาทําใจใหสบายเถอะ
ตึกไมถูกรื้อหรอกไมมีงบประมาณ ดิฉันกมกราบทานดวยความดีใจและสํานึกในความเมตตา
ของทาน และวันนั้นหลวงพอทานยังเมตตาใหคติสอนใจวา “ปรารถนาสิ่งใดในปฐพี เอา
ไมตรีแลกไดดั่งใจจง” ดิฉันนอมรับและยังจดจํามาบอกเพือ่ น ๆ ที่โรงเรียนดวย
เวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๐ ดิฉันเขาถือศีลที่อาคารคามวาสี และตั้ง
สัจจะวาจะตัง้ ใจปฏิบัติใหเต็มเวลา เต็มความสามารถ จะอดทนใหถึงที่สุด และไดอธิษฐานจิต
วา เปดเทอมปการศึกษา ๒๕๔๐ ขอใหหองที่ดิฉันสอนนักเรียนไดอยูเปนปกติดังเดิม ดิฉันจะ
พยายามอุทิศ แรงกาย แรงใจ ทุมเทใหกับนักเรียนจนสุดความสามารถ ขอบารมีหลวง
พอจรัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอัมพวันโปรดชวยดวยเถิด
ดิฉันปฏิบัตติ ามที่ใหสัจจะไวทุกประการ ตลอดเวลา ๗ วัน “กินนอย พูดนอย นอน
นอย ปฏิบัติมาก” และแลว ปาฏิหาริยก็เกิดขึ้นกับดิฉันอีก เมือ่ เปดเทอม ๑ พฤษภาคม
๒๕๔๐ ดิฉันไดรับคํายืนยันจากผูบริหารโรงเรียนวา ตึกที่ดฉิ ันสอยอยูยังไมรื้อ เพราะยังไมมี
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งบประมาณ โอ! เหมือนกับที่หลวงพอพูดทุกประการ ดิฉันเชือ่ แลวคะวาปาฏิหาริยมีจริง และ
เชื่อในวาจาสิทธิ์ของหลวงพอ ทานใดที่อานเรื่องของดิฉันแลวยังไมเชื่อ ทานลองมาปฏิบัติ
ธรรมที่วัดอัมพวัน ใหทานตั้งใจปฏิบัติอยางจริงจัง แลวทานจะไดพบกับสิ่งแปลกใหมในชีวิต
ของทานอยางที่ไมเคยเปนมากอน ชีวติ ของทานจะเปนไปในทางที่ดีขึ้น เหมือนกับดิฉันที่
ไดมาประสบกันตนเอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง และปาฏิหาริยก็มีจริง ๆ คะ ถาทานไมมาปฏิบัติ
เอง แลวทานจะทราบไดอยางไร ?
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