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ดิฉัน นางรัมภา กลิ่นรอด เปนลูกศิษยหลวงพอจรัญมานานแลว จําไดวาเริ่มเขามา
หัดปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันตั้งแตตัวเองอายุประมาณ ๔๙ ป ปจจุบันดิฉันอายุ ๕๗ ปเต็ม
แลว ครอบครัวเราเปนลูกศิษยหลวงพอจรัญกันทั้งบาน ที่ดิฉันมีอายุรอดมาไดจนถึง ๕๗ ปนี้
ก็เพราะไดบารมีหลวงพอคุมครองชวยแผเมตตาให
เหตุที่ดิฉันแนใจวารอดตายไดเพราะ
หลวงพอชวยเปนดังนี้
เมื่อกลางป พ.ศ. ๒๕๓๕ ดิฉันไมสบายปวดตามเนื้อตามตัว ปวดหลัง ปวดไหล ไหล
บวมเปนประจํา ดิฉันไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลและไปใหแพทยแผนโบราณบีบให อาการ
ก็ทุเลาลงบาง ทุเลาปวดไดประมาณ ๑ อาทิตยก็ปวดอีก ดิฉันก็ไปโรงพยาบาล และไปบีบอีก
เดี๋ยวปวดมาก เดี๋ยวปวดนอย เปนอยูอยางนี้ จนป ๒๕๓๖ อาการเริ่มมากขึ้น ปวดมาก ปวด
จนนอนไมได ยกแขนไมได ใสเสื้อเองไมได หวีผมเองไมได ปวดจนรองครางทั้งคืน ลูกสาว
จึงพาไปหาหมอจีนใหรักษา หมอจีนชวยรักษาใหยารับประทานและฉีดยา หมดไปหลายหมื่น
บาท ก็พอทุเลาลงบาง พอชวยตัวเองไดเล็กนอย เริ่มใสเสื้อ หวีผมได แตลึก ๆ แลวตัวเองยัง
รูสึกวามันปวดลึก ๆ ปวดอยูขางในตามขอมือ ขอเทา หัวไหลยังบวมบางยุบบาง เปนบางวัน
จนกระทั่งถึงเดือนเมษายน เปนวันครบรอบวันเกิดของสามีดิฉัน เราเคยไปถือศีล ปฏิบัติ
ธรรมดวยกันทุกปในชวงวันเกิด จึงกําหนดเดินทางไปวัดอัมพวันในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.
๒๕๓๖ ไปพรอมกับพิศมัย พี่ประภาศ หงษจนิ ดา พี่สาวพี่เขย ถึงเวลาสามีและนองสาวดิฉัน
ไดทักทวงวา เลื่อนไปอีกหนอยจะดีกวา เพราะวาดิฉันยังบวมอยู เกรงวาไปเดินจงกรมไม
ไหว แตดิฉันเองกลับไมยอมเลื่อนการเดินทางไปวัด คิดวาตั้งใจแลวก็ไมอยากโลเล พอทนได
ก็ไปถือศีลดีกวา ทนเจ็บเอาหนอย กลางคืนวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ กอนเขานอน
ดิฉันก็สวดมนต ตั้งจิตอธิษฐานวา พรุงนี้ลูกจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวัน ขอใหลูกไป
ได อยามีอุปสรรคขัดของ ใหเดินทางปลอดภัย ใหไดเขากราบหลวงพอ แลวเขานอน
เชาวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ก็เตรียมตัวเดินทางโดยลูกสาวขับรถไปสง พอนั่ง
ขึ้นรถ ทุกคนมีจิตใจผองใส พี่สาว พี่เขย สามี และลูก ๆ คุยกันตลอดทาง แตตวั ดิฉันเองไม
อยากคุย พอขึ้นรถได ก็ตั้งจิต ยกมือพนมขึ้นจรดเหนือหัว ขอใหลูกและคณะเดินทาง
รอดตายไดเพราะบารมีหลวงพอจรัญ
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ปลอดภัย วันนี้ขอใหลูกไดเขากราบหลวงพอ ที่ตั้งจิตขอพบหลวงพอก็เพราะรูสกึ ตัวเองไม
คอยสบาย เจ็บตามเนือ้ ตามตัว แตไมมากนัก ยังพอทนได มีความรูสกึ อยากกราบหลวงพอ
อยากบอกหลวงพอวาตัวเองไมคอ ยสบาย อยากขอบารมีหลวงพอใหชวยคุมครอง เมือ่
กําหนดจิตอยากกราบหลวงพอแลว ก็สวดอิติปโ ส หองเดียวไปตลอดทาง ไมคอยจะพูดกับ
ใคร ลูกพูดดวยก็ถามคําตอบคําจนถึงวัด เขาไปกราบแมใหญ แลวไปลงทะเบียนที่คุณแมชี
สมคิด เอาขาวของเก็บเขาหอง รอเวลาตอนเย็นไปรับศีล รับกรรมฐานจากหลวงพอ รูสึกดีใจ
ที่จะไดกราบหลวงพอตามที่ไดตั้งจิตขอไว หลังจากเสร็จพิธรี ับศีล รับกรรมฐานแลว หลวงพอ
เทศนจบแลว ก็อนุญาตใหผูถือศีล เขากราบถวายของและปจจัยตามลําดับ ดิฉันก็ไดคลาน
เขาไปกราบถวายปจจัย รอจนทุกคนถวายกันหมดแลว ดิฉันจึงคลานเขาไปเปนคนสุดทาย
เมื่อถวายปจจัยแลว ดิฉันไดกราบเรียนหลวงพอวา “หลวงพอเจาคะ ตัวลูกเองไมคอยสบาย
มันเจ็บตามตัวทั่วตัว เจ็บตลอดเวลา เวลาเดิน เวลานั่ง เวลานอน เจ็บไมพัก ไดไปรักษาหมด
ตัวไปหลายแลว ก็ยังไมหาย รูสึกวามันจะเปนมากขึ้น ลูกมากราบหลวงพอ ขอบารมีหลวง
พอเปนที่พึ่ง ขอบารมีหลวงพอชวยเมตตาลูกดวยเจาคะ” หลวงพอมองหนาแลวถามวา “นี่
เราจะมาอยูก ี่วัน” “อยู ๗ วันเจาคะ” ดิฉันตอบ หลวงพอก็สั่งวา “ปฏิบัติเลิกแลว ใหแมชีพา
ไปหาที่กุฏิ” ดิฉันก็ถามอีกวา “ปฏิบตั ิครบ ๗ วันแลว ใหไปหาที่กุฏิหรือคะ” หลวงพอบอกวา
“ไมใช หมายความวา คืนนี้ หลังจากเลิกปฏิบัติแลว ใหแมชีพาไปหาที่กุฏิเลย” ดิฉันตอบ
“เจาคะ” กมลงกราบดวยความดีใจและโลงใจ รูสึกวาตัวเองมีที่พึ่งแลว กมลงกราบแลวคลาน
ถอนออกไป คืนนี้ก็อยูปฏิบัติกันที่ศาลาจน ๒๐.๐๐ นาฬิกา คุณแมชีกป็ ลอยใหพัก ดิฉันได
เขาไปบอกคุณแมชีวา “หลวงพอสั่งไววา เมือ่ เลิกปฏิบตั ิแลว ใหคุณแมชพี าดิฉันไปพบที่กุฏิ”
คุณแมชีก็กรุณาพาไปทันที เมื่อถึงกุฏิหลวงพอ ดิฉันคอยอยูขางลาง คุณแมชีขึ้นไปพบหลวง
พอ สักครูกล็ งมาพรอมกับมีแกวใสยาลงมาให บอกวา “หลวงพอใหยามารับประทาน” ดิฉัน
รับยายกขึ้นเหนือหัว “ขอบารมีหลวงพอชวยรักษาใหลูกหายเจ็บหายไขดวยเจาคะ” แลวดื่ม
ยาหมดแกว เสร็จแลวลาคุณแมชีกลับที่พัก คืนนีน้ อนไมคอ ยหลับเพราะปวดตามตัว
เชาวันที่ ๑๑ ตี ๔ ก็ลุกขึน้ ปฏิบัติธรรมตามปกติ แตก็ทําไมไดเต็มที่เพราะเดินไมคอย
ไหว มันเจ็บตามตัวไปหมด เดินบาง นั่งบาง กําหนดไดบางไมไดบาง ตอนสายคุณแมชีก็เอา
ยามาใหดื่มอีก ทนปฏิบตั ิอยูจนเย็น พอตกค่ําคุณแมชีก็เอายามาใหดื่มอีก ผานไปไดอีกวัน
เชาวันที่ ๑๒ ตี ๔ ตื่นตามปกติ รูส ึกเจ็บไปหมดทั้งตัว แขนขา มันแข็ง ๆ ตองฝน จะ
ลุกขึ้นก็ลําบาก ตองเกาะขางฝาโหนตัว หรือเหนี่ยวโตะ เหนี่ยวหนาตาง จึงจะลุกขึ้นได เวลา
เดินก็ขัดโคนขาและปวดมาก ตอนสายคุณแมชีก็เอายามาใหดื่มอีก ตอนกลางคืนปวดมาก
รอดตายไดเพราะบารมีหลวงพอจรัญ
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นอนไมได ตองสวดอิตปิ โสฯ บาง กําหนดบาง ตลอดคืน คุณแมชีสงั่ ไววา เวลาปวดให
กําหนดไป ปวดหนอ ปวดหนอ ก็พยายามทําตามที่คุณแมชีบอก
เชาวันที่ ๑๓ ตี ๔ ลุกขึ้นปฏิบัติธรรมตามปกติ วันนี้มอี าการทรมานขึ้น คอแข็ง มีเม็ด
ขึ้นในคอ เจ็บคอ บริเวณใกลตอมทอนซิล ไมรูเปนอยางไร ใจมันวูบขึ้นมาทันที บอกตัวเองวา
อาการไมดี แลวน้ําตารวงลงมาเอง เริ่มเดินไมคอยไหว ตองคลานเอา ตอนสายคุณแมชีเอา
ยามาใหตามเคย ทานยาแลวลงไปหาแมใหญ บอกแมใหญ “ลูกเปนอะไรไมทราบ คอแข็ง มี
เม็ดขึ้นในลําคอ และเจ็บในลําคอคะ แมใหญกรุณาชวยปดเปาใหลูกทีคะ” แมใหญก็ไดกรุณา
เปาให กราบขอบพระคุณแมใหญ แลวกลับขึ้นหอง ปฏิบตั ติ อ ไดบางไมไดบาง สวนใหญจะ
นั่งกําหนด เวลาปวดมาก็นอนกําหนด
วันที่ ๑๔ เหมือนเดิม แตอาการยิ่งเพิ่มขึ้น ลงไปใหแมใหญเปาอีกครัง้ มีอาการไอ
เพิ่มขึ้น ไอมาก ๆ ก็หอบหายใจไมทัน มันเจ็บระบบไปหมด กระทั่งบนศีรษะก็บวม หันใน
ปากปวดหมด เหมือนกับวามันโยกทั้งปาก คุณแมชีสมคิดไดกรุณาเอาทั่งยากิน ยาพนคอ ยา
ทามาให แลวบอกวาอยาตกใจ พยายามกําหนดใหมาก ๆ ตอนเย็นของวันนี้ คุณแมชีพา
คณะปฏิบตั ธิ รรมไปศาลาเพื่อฟงเทศน ดิฉันไดพยายามตามไปดวย เพราะดิฉันชอบฟงเทศน
ของหลวงพอ ฟงแลวจดจําเอาไวสอนตัวเองในสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทํา บางครั้งฟงแลว
น้ําตาไหล มันไหลของมันเอง ฟงแลวมีกําลังใจที่จะทําความดีตั้งใจปฏิบัติมากขึ้น เมื่อเทศน
สั่งสอนจบก็ถวายสังฆทาน ถวายปจจัย ดิฉนั ก็คลานเขาไปถวายปจจัยดวย เมื่อถวายแลว
ดิฉันก็บอกหลวงพอวา “หลวงพอเจาคะ ลูกแยแลว ลูกเจ็บเหลือเกิน เดินไมไหวแลว ตอง
คลาน หลวงพอชวยลูกดวยเจาคะ” หลวงพอก็ตอบวา “อดทนหนอย พยายามกําหนดเขาไว
เรากําลังชวยอยูแลว” ดิฉันกมกราบแลวคลานถอยออกไป หลวงพอก็ลงจากศาลาไป คุณแม
ชีพาคณะปฏิบัติกลับทีพ่ ัก วันตอมาเหมือนเดิม เจ็บปวดทรมานคลานอยูในหอง ไดรับความ
กรุณาจากคุณแมชีชว ยดูแลอยูจนครบ ๗ วัน ถึงวันที่จะลาศีลกลับบาน ดิฉันจึงชวนพี่สาวไป
หาหลวงพอที่กุฏิเพื่อกราบลากลับและขอยาไปทานตอที่บาน เมื่อไปถึงกุฏิ หลวงพอกําลังจะ
ออกไปธุระขางนอกไปงานศพ หลวงพอลงจากขางบน ดิฉันรีบกมลงกราบและบอกวา “ลูกมา
อยูปฏิบัติครบ ๗ วันแลว จะมากราบลาขออนุญาตกลับและขอยาไปทานตอที่บานเจาคะ”
หลวงพอตอบวา “ยาที่เราใหกินอยูเปนยาชวยชีวิตคนมาหลายรายแลวนะ คนเรามันอยูที่
ศรัทธา เราพูดไปเชื่อก็ดี ไมเชื่อก็ไมดี” พูดแลวหลวงพอก็ออกเดินจะไปขึ้นรถ ดิฉันเห็นทา
ไมด ลุกตามก็ไมทัน ขามันแข็ง ก็เลยพูดเสียงดังตามหลังไปวา “หลวงพอเจาขา ลูกเชื่อเจา
คะ เชื่อทุกอยาง หลวงพอจะใหลูกทําอยางไร ลูกเชื่อทั้งนั้น ขอใหหลวงพอสั่งเถิดคะ ลูกจะทํา
รอดตายไดเพราะบารมีหลวงพอจรัญ
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ตามที่หลวงพอสั่ง ลูกไมมีที่พึ่ง ขอบารมีหลวงพอเปนที่พึ่งเจาคะ” หลวงพอไมตอบ เดินไป
ขึ้นรถออกไปธุระงานศพขางนอก ดิฉันชวนพีส่ าวกลับที่พกั ถึงที่พักแลวดิฉันคิดเฉลียวใจใน
คําพูดของหลวงพอที่บอกวา
“ยาที่เราใหกินอยูนี่นะเปนยาชวยชีวิตคนมาหลายรายแลว”
แสดงวา การเจ็บปวยของเราเองคงเขาขั้นถึงชีวติ แน จึงบอกพี่สาววา “ตกลงตัวดิฉันจะยังไม
ลาศีล อยากจะรอฟงคําสัง่ หลวงพอกอนวา จะใหดิฉันทําอยางไรตอไป ใหพี่ ๆ กับสามีลาศีล
กลับไปกอน”
เชาวันรุงขึ้น คุณแมชีก็เอายาลงมาใหแลวบอกวา “พี่รัมภา หลวงพอสัง่ มาวา พี่ยัง
กลับไมได พี่เปนมะเร็งน้ําเหลือง ถากลับไปโรงพยาบาลตอนนี้ ตองตายแน” ดิฉันยกมือขึ้น
เหนือหัว สาธุ ตกลงใจทันทีวายังไมกลับบาน ใหพี่สาวกับสามีกลับไปกอน สามีดิฉันกับ
พี่สาวตกใจ จะรีบเชารถพากลับไปโรงพยาบาล สวนดิฉันบอกไมยอมกลับ ขออยูวัดถือศีลตอ
สามีอยากพากลับ คุณแมชี คุณแมฉ่ําชื่น พีส่ มประสงค และผูใหญในวัดอีกหลายทานได
ทักทวงสามีดิฉันวา หลวงพอทักแลวนะ ควรใหอยูวัดตอ สรุปแลวตกลงใหสามีโทรศัพทไปหา
ลูกสาวที่กรุงเทพฯ ใหมาดูแลแมตอ เพราะชวยตัวเองไมคอ ยไหว เย็นนั้นลูกสาวก็มาถึงวัด
เพื่ออยูดูแลดิฉัน พี่สาวพี่เขยสามีก็กลับไป ดิฉันนอนปวยอยูในวัดก็ถือศีลแปด ก็นั่ง ๆ นอน
ๆ กําหนดไป เวลาปวดมากก็ยกมือขึ้นจบเหนือหัว อาราธนาขอบารมีหลวงพอชวยลูกดวย
เจาคะ เชาเย็นลูกจะลงไปขอยามาใหทุกวัน เปนอยูอยางนี้จนสิ้นเดือน อาการก็ยังทรงอยู ก็
คิดวาไมรูตวั เองจะตองนอนปวดอยูอยางนี้อีกนานเทาไหร เกรงใจทางวัดก็เกรงใจ สงสารลูก
ก็สงสาร ตองทิ้งงานทางกรุงเทพฯ ไปเฝาแมทั้งกลางวันกลางคืน ไมไดหลับไมไดนอน ไมมี
ใครผลัดเปลี่ยนเลย ปรึกษากันวา จะกลับไปบานแตตองขออนุญาตหลวงพอกอน ขอยาไป
ทานตอที่บาน ถาหลวงพอไมอนุญาตก็คงไมกลับ ปรากฏวาหลวงพออนุญาตใหกลับบานได
คุณแมชีสมคิดไดกรุณาจัดยาใหเอากลับไปทานที่บานดวยโหลใหญ ไปอยูบานแลวทานยาตอ
อาการยังทรงอยู ก็กําหนดไป สวดอิติปโสฯ ไปทั้งวันทั้งคืน มันปวดจนไมไดนอน ยาหมดลูก
สาวก็ไปขอที่วัดอีกหลายครั้ง จนกระทั่งตอนหลังลูกไปเอายาไมคอยได เพราะยาไมพอแจก
หลวงพอทําใหไมทัน มีคนปวยไปขอยาหลายราย คุณแมชีไดรับรูจากลูกสาววาแมอาการยัง
ไมดีขึ้น ยาก็จะหมดแลว คุณแมชีเลยแนะนําใหทานยาหมอตมตอ เปนยาที่คุณแมชีเคยใช
รักษาใหพี่สาวของคุณแมชีหายมาแลว ตกลงทานยาที่คุณแมชีแนะนําใหตอ ยานี้แรงมากยิ่ง
ทานยิ่งปวด ลูกสาวก็รีบไปหาคุณแมชี บอกแมยิ่งปวดมากขึ้น คุณแมชีบอกวา ไมเปนไร
พยายามกําหนดไวและใหทานยาแกปวดชวยดวยได ยานี่หมอรับรองวา ทานได ๕ หมอแลว
อาการตองดีขึ้น
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๔

ชวงที่ทานหมอที่ ๓-๔ อาการหนักมาก ปวดมาก ปวดจนตองนอนอยูก ับที่ จะกระดิก
ตัว จะพลิกตัวเองยังไมไหว ตองใหสามีหรือลูกสาวจับตัวยกพลิกให มันปวดจนตัวเองคิดวา
นี่เราจะทนปวดอยางนี้ไปไดสักกี่วันหนอ เพื่อนบาน พี่นอ งใกลไกล พากันมาเยี่ยมแลวลง
ความเห็นวาดิฉันไมรอดแน แอบบอกสามีใหพาดิฉันสงโรงพยาบาล สามีบอกญาติวา คนไข
ไมยอมไปโรงพยาบาล ดิฉันปวดจนตองสั่งสามี สั่งลูกวา ถาวันใดดิฉันอาการหลักจนพูดกัน
ไมรูเรื่องขออยางเดียววา ไมตองพาไปโรงพยาบาล ขอใหพาไปหาหลวงพอจรัญที่วัดอัมพวัน
ถามันถึงกําหนดหมดบุญ จะตายกลางทางก็ชางมัน แตถาบุญยังพอมีอยูบาง ก็คงจะทนไป
ถึงมือหลวงพอ ขอบารมีหลวงพอแผเมตตาให หลวงพอก็คงชวยใหรอดตายได ดิฉันมั่นใจ
อยางนั้น มั่นใจในคําสั่งของหลวงพอ อีกประการหนึ่ง คือเมือ่ ตนป ๒๕๓๓ ดิฉันไดเคยฝนวา
ตัวเองอยูที่ไหนไมทราบ รูแตวาเปนที่โลงมืดมาก มีผชู าย ๔ ทาน รางสูงใหญ ไมใสเสื้อนุงแต
ผาถกเขมรสีแดง ตรงมาหาดิฉัน แลวสั่งวาตองไปแลว ถึงเวลาแลว ขณะที่สั่งนั้นปากของ
ทานทั้ง ๔ ไมไดขยับขึ้นลงเหมือนพวกเรา แตทําไมดิฉันรับรูไดวาสั่งดิฉนั ดิฉันก็เถียงวาจะ
ไมไป ทานทั้ง ๔ ก็บอกวาตองไป ดิฉันก็เถียงอีกวาไมไป ดิฉันไมมีความผิดอะไร จะพาไป
ไหนดิฉันไมไป แตทานทั้ง ๔ กลับสัง่ อีกวา เขาสั่งมาตองไปแลว และตรงเขาจับแขนดิฉันตรง
ขอมือ ลากขางละ ๒ ทาน ดิฉันก็เถียงวา ไมไป ๆ พรอมกับดิ้นรนไมยอมไป ทานทั้ง ๔ ไม
ฟงเสียง ลากดิฉันไปกับพื้นจนขาทั้ง ๒ ขางลากลูตามพื้นไป ดิฉันพยายามดิ้น แตดนิ้ ไมหลุด
ขณะที่ดิ้นอยูนั้น เกิดความรูสึกบอกตัวเองวาไมไหวแลว ดิ้นไมไหวสูแรงไมไหวแลว บอก
ตัวเองวา สวดมนตเถอะ ดิฉันจึงหยุดดิ้นแลวเริ่มสวดมนต ทั้งที่ตกใจ กลัวมาก แตปากก็รีบ
สวดมนต สวดอิติปโสฯ เปนการใหญ เรียกวาหลับหูหลับตาสวดกันเลย สวดไมหยุด สวดไป
ไดพักใหญ ก็เห็นวาทานทั้ง ๔ ทีจ่ บั มือลากอยูค อย ๆ เลือนหายไปทีละทาน จนหมดทั้ง ๔
ทาน
เชาตื่นขึ้นมาก็เลาใหลูกกับสามีฟง แลวก็ผานไปไมไดเฉลียวใจ ไมเขาใจวาเปนลาง
บอกเหตุราย จนกระทั่งมาเจ็บหนักเจียนตาย และรอดตายไดเพราะบารมีหลวงพอ ซึ่งเคยสั่ง
สอนไววาใหสวดอิติปโสฯ เปนประจํา จะชวยคุมภัยได ก็เปนจริงอยางวา เพราะชวงที่เจ็บ
หนัก กระดุกกระดิกตัวไมได ก็นอนทองอิติปโสฯ ตลอดทั้งวันทั้งคืน กําหนดพองยุบตลอด
สลับกันไปตามแตจะนึกได จิตใจมุง อยูแตสวดมนต เจ็บมาก ๆ ก็ยกมือขึ้นจบเหนือหัว
อาราธนาขอบารมีหลวงพอจรัญชวยลูกดวยเจาคะ นอนภาวนาอยูหลายเดือน ลูกสาวเห็นแม
ทรุดหนัก ก็ไปวัดอัมพวันถือศีลปฏิบัติธรรม แผสวนกุศลใหแมประมาณ ๕ วัน เมื่อไปวัด ทุก
คนที่วัด คุณแมใหญ คุณแมฉ่ําชืน่ คุณแมชสี มคิด คุณตา พี่สมประสงค และอีกหลายทาน
ตางกรุณาถามไถ ฝากเยี่ยม ใหกําลังใจ ใหศีลใหพรใหหายจากโรครายฝากลูกสาวไปบอก
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๕

อาจารยสมพร กรุณาสงยาไปใหที่บานทางไปรษณีย คุณวิไลไดกรุณาไปเยี่ยม เอายาไปให
ถึงที่บาน ดิฉันไดรับทราบดวยความปลื้มใจ และสํานึกในบุญคุณของทุกทานอยูเสมอ เมือ่ ลูก
สาวกลับไปบานเฝาแมตอ เปลี่ยนใหพอไปถือศีลปฏิบัติธรรม แผสวนกุศลใหดิฉันดวยอีก ๗
วัน ดิฉันนอนเจ็บอยูประมาณปครึ่ง อาการจึงคอยทุเลา และดีขึ้นเปนลําดับ
จนปจจุบันนี้ ดิฉันชวยตัวเองไดแลว ไมตอ งมีคนอุม เริม่ มาถือศีลปฏิบัตธิ รรมไดบาง
แลว และรูตวั เองวารอดตายแนแลวในการเจ็บครัง้ นี้ ดวยบารมีของหลวงพอชวยแผเมตตาให
และดวยอานิสงสของการสวดอิติปโสฯ ตามที่หลวงพอสอนไวแนนอน ลูกขอกราบแทบเทา
สํานึกในพระคุณของหลวงพอ คุณแมใหญ การบขอบพระคุณคุณแมชีสมคิดและอีกหลาย ๆ
ทานมา ณ ที่นี้ดวย ลูกขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ใหชว ยปกปองและคุมครอง
หลวงพอ ใหมีพละกําลังกาย กําลังใจเขมแข็ง ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน จะไดอยูเปนที่พึ่ง
ของลูกศิษยและสัตวผูยากทั้งหลายตอไปอีกยาวนาน
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