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ขาพเจาไดรูจักหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี จากหนังสือโลกทิพย ตั้งแต
ขาพเจายังรับราชการอยู ไดติดตามอานหลักการปฏิบัติธรรมของหลวงพอจรัญ กฎแหงกรรมธรรมปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิกรรมฐานแกกรรม และประวัติของเทพแมกาหลง เทพแมพิกุลทอง
ขาพเจาตัง้ จิตอธิษฐานไวในใจวา ถาขาพเจามีบญ
ุ เกษียณอายุราชการแลว ขาพเจาจะชวนสามี
และลูก ๆ ตลอดทั้งญาติพี่นองมากราบนมัสการหลวงพอจรัญที่วัดอัมพวันใหได
ขาพเจาไดรบั หนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบตั ิ ของหลวงพอ จากนองสาวที่เปน
ขาราชการครูซึ่งไดมาฝกปฏิบัติกรรมฐานทีว่ ัดอัมพวันกอนขาพเจากับคณะครูโรงเรียนชุมชน
หนองกุงวิทยา อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ขาพเจาอานใหสามีและลูกฟง อานตั้งหลายเที่ยว เพราะ
อยากใหสามีและลูกสาวลูกเขยเกิดศรัทธา แตสามีซึ่งมีไตขางเดียวมาหลายปแลวไมคอยเชื่อ
ขาพเจาและลูก ๆ อยากใหสามีของขาพเจาเกิดศรัทธาและเต็มใจมา แมจะเหนื่อยแคไหน
ขาพเจาก็พยายามอานใหฟง
ผลสุดทายสามีกต็ ัดสินใจจะมากราบนมัสการหลวงพอและฝก
ปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวัน เพื่อสะเดาะเคราะหตออายุ ตามที่อาจารยบุญสง แนะนําใหมาพึ่ง
บารมีหลวงพอจรัญ
ขาพเจาตัง้ ใจจะใหลูกชายซึ่งทํางานเปนชางไฟฟา ติดเหลางอมแงมจนตองลาออกจาก
งาน มาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อเปนเพื่อนคุณพอเขา และหวังพึ่งบุญบารมีของหลวงพอชวยทําให
เขาเลิกดื่มเหลาและเลิกสูบบุหรี่ดว ย
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ ทั้งสองคนไดไปนอนพักที่บา นขอนแกน เพื่อจะเดินทางมุง หนา
สูวัดอัมพวันแตเชา ปรากฏวาลูกชายปวยเปนไขอยางหนัก ลุกไมขึ้น ไมสามารถเดินทางมาดวย
ได พอสามีขาพเจารูวาจะตองมาคนเดียวก็ไมอยากมา จะขอปฏิบัติธรรมที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวน
เวฬุวัน จังหวัดขอนแกนแทน อางวาเหนื่อยและอายุมากแลว ตอนนั้นเขาอายุแค ๖๔ ป และ
ศูนยปฏิบัติธรรมเวฬุวันก็ยังไมพรอม
ขาพเจาไดพยายามอานหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติใหสามีฟง อานย้ําแลวย้ําอีก
หลายเที่ยว เพื่อใหสามีเกิดศรัทธาในหลวงพอ ไมใหทอถอย ไมใหกลัวอะไรทั้งสิ้น และถามเขา
ดวยวา “เหนื่อยกับตายจะเอาอยางไหน” ผลสุดทายเขายอมเลือกเหนื่อยและเดินทางมาเขา
ดวยอํานาจบุญบารมีของหลวงพอจรัญ

๑

รับฝกปฏิบตั กิ รรมฐานกับหลวงพอทีว่ ัดอัมพวันอยู ๗ วัน ระหวางวันที่ ๙ – ๑๖ สิงหาคม
๒๕๓๗
ผลบุญที่สามีของขาพเจาไดรับจากการปฏิบตั ิกรรมฐาน ๗ วัน ประกอบกับความเมตตา
จากหลวงพอแผเมตตาชวย ทําใหสามีของขาพเจาสดชื่น แข็งแรง หนาใส มีเลือดฝาดปสสาวะก็
ใส ไมขุนขนเหมือนเดิม สุขภาพจิตก็ดี ดีทุกอยางเปลี่ยนเปนคนละคน เปนสิ่งนาอัศจรรยที่สุดใน
ชีวิต
หลวงพอเคยเทศนสอนไววา “สวดมนตเปนยาทา วิปสสนาเปนยากิน” ธรรมโอสถ
ของหลวงพอรักษาโรคภัยไขเจ็บได ชวยสะเดาะเคราะหตอ อายุใหยืนยาวได ชวยแกปญหาให
ครอบครัวที่มีความทุกขทั้งหลายใหมีความสุขสมหวังได
ตนเดือนกันยายน ๒๕๓๗ ลูกชายของขาพเจาคนที่ติดเหลาไดมาฝกกรรมฐาน ๗ วัน ที่
วัดอัมพวัน เพื่อเลิกดื่มเหลาสูบบุหรี่ ลูกชายเลาวา ตองทนทุกขทรมานกับเวทนา ๒-๓ วัน ขณะ
ปฏิบัติ ดวยการอาเจียนออกมามีกลิ่นเหม็นเหลาฟุงไปหมด และมีอาการเจ็บคอ มีไขออน ๆ
ดวย ทรมานอยู ๓-๔ วัน อาการตาง ๆ ก็ทุเลาลงจนเขาที่ปกติ
ดวยอํานาจบุญบารมีของหลวงพอ ทําใหเขามีความพยายามที่จะเลิกดื่มเหลา เลิกสูบ
บุหรี่ และหันหนาเขาพึง่ พระ หมัน่ สวดมนตภาวนา และนั่งสมาธิบางเปนครั้งคราว ตนป ๒๕๔๐
เขาก็เลิกดื่มไปไดมาก จะดื่มบางก็ ๒-๓ เดือนครั้ง ไมดื่มก็อยูได
สําหรับขาพเจาแมจะยังไมไดมากราบนมัสการหลวงพอที่วัดก็ตามที่ตั้งจิตไว แตขาพเจา
ก็ไหวพระสวดมนต บทพุทธคุณ นั่งสมาธิ แผเมตตา แผสว นกุศล กราบระลึกถึงหลวงพอทุกคืน
เพื่อใหหลวงพอชวยแผเมตตาไปใหครอบครัวของขาพเจาใหพบแตความอยูเย็นเปนสุข
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บทั้งปวง ใหไดมีชีวิตอยู ไดทําความดี ไดปฏิบตั ธิ รรม ไดอยูดูแลแมที่แก
ชราภาพแลว และดูแลลูก ๆ ใหเติบโตพึ่งตัวเองได และเปนคนดีเปนที่ยอมรับของสังคมก็พอใจ
แลว
ชวงวันปใหม มกราคม ๒๕๓๘ ลูกเขยคนที่ ๔ ของขาพเจา เกิดศรัทธามาปฏิบัติ
กรรมฐานทีว่ ัดอัมพวัน ปฏิบตั ิอยูได ๓ วัน ก็ลากลับบานโดยบอกวามีคนมากตองไปนอนที่
โรงเรียน ทนหนาวไมไหว และหลังจากนั้นเขาก็มาปฏิบัติที่วดั อัมพวันอีก แตก็อยูไดเพียง ๓ วัน
เชนเดิม เพราะเขามีอาการขอเทาพลิกและเจ็บอยูเสมอ เดินไมถนัด เปน ๆ หาย ๆ คงเปนกรรม
ที่เขาชอบใชกาวดักหนู ภรรยาเขาและขาพเจาบอกใหเขาเลิกทําเสีย และพยายามแผเมตตาให
ดวยอํานาจบุญบารมีของหลวงพอจรัญ
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หนู ปจจุบันนี้ดีขึ้นมากแตก็ยังไมหายขาด เขาไปปฏิบัติธรรมที่ศูนยเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน ใน
ป ๒๕๔๐ อีก ๒ ครั้ง
วันที่ ๒๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๓๘ ขาพเจาไดมีโอกาสเดินทางมากราบนมัสการหลวง
พอจรัญ ทีว่ ดั อัมพวัน พรอมลูกสาวคนที่ ๔ และนองสาวอีกคน เดินทางจากขอนแกนมาถึงวัด
อัมพวันตอนเย็น ๔ โมงกวา ๆ ไดเขาไปลงทะเบียนกับแมชีสมคิด ทานถามวาจะอยูกวี่ ัน
นองสาวของขาพเจาตอบวาอยู ๗ วัน เพราะทุกคนตั้งใจไววาจะตองอยู ๗ วันใหได แมชีสมคิด
พูดวา “จะไหวหรือ” ขาพเจา นอง และลูกสาว ตอบพรอมกันวา ไหวคะ ทานก็ใหเขาที่พัก
อาบน้าํ เปลี่ยนชุดขาว โดยยังไมไดเขาไปกราบนมัสการหลวงพอเลยในวันนั้น
ตอนเย็นก็เขารับศีล ๘ ที่ศาลาคามวาสีรว มกับคณะที่มาใหม ขาพเจาและคณะก็ไดกราบ
นมัสการพระประธานหลวงพอเทพนิมิต แลวก็ไดกราบรูปเหมือนหลวงพอทานดวยความปติ ตัง้
จิตไวอยางแนวแนวา จะลําบากทรมานแคไหนก็จะไมยอมเสียสัจจะ จะอยูปฏิบัติธรรม ปฏิบัติ
กรรมฐาน ใหไดครบ ๗ วันใหได
ขาพเจาพรอมดวยนองสาว ลูกสาว ไดไปปฏิบัตทิ ี่ศาลาพระพุทธเจาหลวง ร.๕ ใกลโบสถ
ปฏิบัติกรรมฐานตั้งแตตี ๔ เริ่มดวยการไหวพระ เดินจงกรม ๓๐ นาที นั่งสมาธิ ๓๐ นาที ปฏิบตั ิ
ดวยความอดทนมาได ๔ วัน จนถึงวันที่ ๕ ซึง่ เปนวันพระ อาจารยฝกทานบอกวา หลวงพอจะ
ลงมาเทศนโปรดชวงตอนบาย ผูปฏิบัติแตละคนก็ดใี จ ทีจ่ ะไดกราบนมัสการหลวงพอใกล ๆ
ตอนเชาก็พากันสั่งซื้ออาหารชุดคนละ ๕ ชุด และซื้อพวงมาลัยไวถวายพระพรอมดวย ไดใส
บาตรตอนเชา ตอนบายไดฟงทานเทศนโปรด ขาพเจารูสึกปติและศรัทธาหลวงพอทานมาก
เพราะหลวงพอจรัญทานมีแตให ใหความเมตตา ใหความสุข ใหทุกอยางแมเพียงทานยิ้มใหก็ถือ
วาเปนบุญบารมีของผูนนั้ เมื่อทานเทศนโปรดผูปฏิบตั ธิ รรมจะตั้งใจฟงทานเทศน บางชวงทาน
แทรกบทขบขันขึ้นมา ทําใหทุกคนตองกลั้นเสียงหัวเราะ แตทุกคําที่ทา นเทศนนั้นมีแตของจริง
ทั้งนั้น ขาพเจามีความรูสึกวาเปนบุญทีไ่ ดมากราบนมัสการหลวงพอ และไดมาฝกปฏิบตั ิ
กรรมฐาน เปนลูกของหลวงพอ อยูภายใตรมเงาอันรมเย็นที่ไดมาพึ่งบารมีของหลวงพอครั้งนี้
การปฏิบตั ิธรรมวันที่ ๖ ตื่นตี ๐๓.๓๐ เริ่มปฏิบตั ิธรรมตอนตี ๔ อากาศยังมืดอยู ขาพเจา
ก็ตั้งใจเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง ตามที่อาจารยกําหนดใหอยางเครงครัด ขณะที่
ขาพเจาอยูในสมาธิ พองหนอ-ยุบหนอ อยูนั้น พลันสายตาของขาพเจาก็มองเห็นภาพตัวเอง นั่ง
สมาธิรวมอยูกับเพื่อนเต็มศาลา และภาพตอมามองเห็นภาพผูชายแขก อายุประมาณ ๔๐ กวาป
แตงตัวเรียบรอยใสเสื้อลายเอาเสื้อเขาขางในกางเกง ผิวดําขํา มือถือถุงอาหารชุดเปนพวง
ดวยอํานาจบุญบารมีของหลวงพอจรัญ

๓

พรอมดวยผูห ญิงแขก
แตงชุดกระโปรงสีขาวมีผา โพกศีรษะสีขาว
ถือถุงอาหารเปนพวง
เหมือนกัน พากันคลานเขาไปคุกเขาขางหนาขาพเจาโดยไมพูดอะไรเลย เพียงใชสายตามอง
ดวยความขอบคุณ
อยูในสมาธิชวงนั้น ขาพเจาไดแตคิดวาแขกพวกนี้มาจากไหนหนอ ทําไมไมแตงชุด
ปฏิบัติธรรม พอมองเห็นถุงอาหารเปนชุดเปนพวงที่เขาพากันถือมาเทานั้น ก็รูเลยวาเปนของที่
ขาพเจา นองสาว และลูกสาว ใสบาตรเชามืดวันพระเมื่อเชานี้เอง ขาพเจาก็รูเองวา ออ แขกผัว
เมียคูนี้ คงมาจากหมูบ า นเพชรดา กรุงเทพฯ แคนั้นแหละ เสียงกริ่งก็ดังขึ้นทันที เปนสัญญาณ
เตรียมแผเมตตา แผสวนกุศล เสียงหมาที่วัดก็หอนโหยหวนขึ้นพรอมกัน ภาพที่มองเห็นเหมือน
ภาพจากทีวหี รือภาพยนตร ฟาสวางพอดี ไดเวลาพักรับประทานอาหารเชา เปนภาพทีน่ า
อัศจรรยที่สุด และเปนครั้งแรงในชีวิตที่ขาพเจาเกิดมา
พอออกจากกรรมฐาน ขาพเจาก็ไดแตคิดอัศจรรยในภาพที่เห็นในสมาธิ ไดแตคิดวา
มนุษยเราอยูซอนกับโลกวิญญาณ บางพื้นทีเ่ จาของเขาก็หวงยังเฝาอยู แตดิฉันยังจําคําเทศน
ของหลวงพอไดในหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ วามนุษยกับวิญญาณอยูรวมกันได ขอแต
อยาขมเหง รังแกเบียดเบียนเขา อยาเอาหิน เอาทราย ขาวสาร น้าํ มนต ปลุกเสกไปสาดไปซัด
เขา เราก็อยูรวมกันกับเขาได วิญญาณก็คงเหมือนกับมนุษยเรา คือไมชอบใหใครรังแก ขมเหง
เบียดเบียนชอบความดี ชอบคนดี ชอบคนออนนอมถอมตน มีจิตใจเมตตา
ภาพที่มองเห็นในสมาธินั้นเปนภาพที่เกี่ยวกับบานลูกสาวคนที่ ๔ อยูกรุงเทพฯ ประกาศ
ขายนานเกือบปก็ไมไดขายเพราะเปนบานเดี่ยวราคาแพง ลูกเขามีความจําเปนตองยายกลับไป
ซื้อบานที่ขอนแกน เพื่อจะไดอยูใกลพอแม บานที่กรุงเทพฯ ก็เลยเปนบานวางจึงประกาศขาย
ขาพเจาไดแนะนําใหลูกสาวลงไปกรุงเทพฯ จุดธูป ๑ ดอก ในบริเวณบาน เพื่อบอกขอใหเจาที่
ชวยขายบานใหไดภายใน ๑ เดือน ถาขายไดจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน กับหลวงพอจรัญ ๗
วัน ปรากฏวาขายบานไดตามราคาที่ตองการภายใน ๑ เดือน ตามที่ขอจริง ๆ ขาพเจาก็เลยให
ลูกสาวซึ่งเปนเจาของบานพาขาพเจาและนองสาวอีก ๑ คน ขับรถจากบานที่ขอนแกนมาปฏิบตั ิ
ธรรมที่วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ตามสัญญาที่ใหไวกับเจาที่ จึงทําใหขา พเจามองเห็น
ภาพแขก ๒ ผัวเมียในสมาธิ ไปขอบคุณถึงวัดหลวงพอจรัญ เปนสิ่งนาอัศจรรยที่สุด เปนครั้งแรก
ของชีวิตที่ขาพเจาเกิดมา เปนประสบการณครัง้ แรกที่มาปฏิบัติธรรมทีว่ ัดอัมพวัน ไดทราบอีก
ดวยวาพืน้ ทีห่ มูบา นเพชรดานั้น เคยเปนปาชาแขกมากอนนานแลว บานสวนมากขายไมออกมี
แตบา นเดียว ใครซื้อเขาไปอยูจะตองยายออกเปนสวนมาก ขายก็ยาก
ดวยอํานาจบุญบารมีของหลวงพอจรัญ

๔

การปฏิบตั ิธรรมหลังรับประทานอาหารเชา โดยการเดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่งสมาธิ ๑
ชั่วโมง ขาพเจาปฏิบตั ิตามอาจารยกําหนด ขณะที่ขาพเจาอยูในสมาธิ พองหนอ-ยุบหนอ อยูนั้น
ขาพเจาเกิดเวทนา มีอาการปวดศีรษะซีกขางซาย มีอาการปวดตึงลงไปหาหัวไหลซาย แลวก็
ปวดเรื่อยลงมาหมดซีกซายของรางกายจนถึงปลายเทา อาการปวดรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งเจ็บทั้ง
ปวด มีความรูสึกวารางกายซีกซายบวมพองโตเทาตนเสาเรือน เหมือนจะแตกดับออกเปนเสี่ยง
ๆ ทรมานมากจนขาพเจาจะทนไมไหว คิดวาคงตองตายแน ๆ ขาพเจาก็คิดถึงหลวงพอขึ้นมา
ทันที และเคยไดอานในหนังสือทานมาหลายเที่ยวแลววาการเกิดเวทนาไมมีใครตาย ขอแตเรา
จะตองสูไ มถอย “ตายเปนตาย” เรียกหาหลวงพอ “ชวยลูกดวยหลวงพอ ปวดหนอ ๆ ปวด
มากหนอ ๆ หลวงพอชวยลูกดวย มันจะแตกเปนเสีย่ ง ๆ แลว ปวดซีกซายหนอ ปวด
ศีรษะมากหนอ ๆ ปวดหมดทั้งซีกซายหนอ ชวยลูกดวย ลูกปวดทรมานเหลือเกิน” พลัน
สายตาที่อยูในสมาธิก็มองเห็นเปนภาพผูปฏิบตั ิธรรมในชุดขาว นั่งสมาธิเต็มศาลา ร.๕ มีผนู ั่ง
สมาธิเต็มศาลา ภาพตอมามองเห็นเหมือนรูปปนของหลวงพอจรัญที่ศาลาคามวาสี ลอยเขามาใน
ทานั่งสมาธิ ลอยสูงเหนือหัวไหลขวาของขาพเจา แลวขาพเจามีความรูสึกตอนนั้น เหมือนมีลม
เปาลงมาตรงหัวไหลขวาขาพเจามีการเย็นสบายลงไปเรื่อย ๆ จนอาการเวทนาตาง ๆ หายไป
เปนปลิดทิ้งเหมือนครั้งแรก ขาพเจาดีใจจนน้ําตาซึม แลวก็เขาสูสมาธิ พองหนอ-ยุบหนอ ตอไป
อีกประมาณไมถึง ๕ นาที ก็มีกริ่งสัญญาณ เตรียมแผเมตตา แผสว นกุศล ขาพเจาก็ไดคิดวาคง
เปนกรรมที่ใชมือขางขวาตีแมวทโมน
ขณะที่ขาพเจาเกิดเวทนาและเห็นภาพตาง ๆ ในสมาธิในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานนั้น
ขาพเจาก็ไมทราบวาหลวงพอทานติดกิจธุระหรือกิจนิมนตทไี่ หน
แตเปนสิ่งนาอัศจรรยใจ
สําหรับขาพเจาทีไ่ ดประสบกับตัวเองเหมือนฝน แตก็ไมไดหลับเพราะมีสติอยูในสมาธิตลอดเวลา
ขาพเจาคิดวาสิ่งนาอัศจรรยทั้งหลายที่ขาพเจาประสบมา เกิดจากบุญบารมีของพระเดช
พระคุณหลวงพอจรัญ ทานมีเมตตา แผเมตตามาชวยขาพเจาแนนอน เพราะขาพเจามีความ
เคารพศรัทธา ในพระเดชพระคุณทานดวยใจจริงแนวแน เชือ่ ฟงในคําสอนของทานตามหนังสือ
กฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ และปฏิบัติดวยความตั้งใจ
บาป บุญมีจริง บาปอยูสวนบาป บุญอยูสวนบุญ จะทําบุญลางบาปไมไดแนนอน คุณพอ
ของขาพเจาตอนทานเสียใหม ๆ ประมาณ ๒๐ กวาปแลว ทานมาเขาฝนบอกขาพเจาวา บาปอยู
สวนบาปนะลูก บุญอยูสวนบุญ จําทําบุญลางบาปไมไดเลย ทานบอกฝากถึงลูกหลานและญาติ
ดวยอํานาจบุญบารมีของหลวงพอจรัญ

๕

ๆ ทุกคนดวยวาเมื่อชีวติ ยังอยูใหกระทําแตความดี และเวนความชั่วทัง้ หลาย หมั่นทําบุญตัก
บาตร กรวดน้ําดวย
พอขาพเจาไดอานหนังสือธรรมะของหลวงพอจรัญ
ทําใหขาพเจาไดรูจักการปฏิบัติ
กรรมฐานโดยการถือศีล ๘ เดินจงกรม นั่งสมาธิ แผเมตตา แผสว นกุศล ขาพเจาปฏิบตั ิ
กรรมฐานครัง้ แรกที่วัดอัมพวัน ๗ วัน ครั้งที่ ๒ มากับนองสาว ๓ คน ปฏิบัติกรรมฐานในวันเกิด
ของหลวงพอ คือ ๑๔-๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมเวลา ๕ วัน ทีว่ ัดอัมพวัน
ป ๒๕๔๐ ขาพเจากับนองสาวทั้งสองคน สามี และลูกเขยคนที่ ๔ พรอมทั้งไดชักชวน
ญาติมิตรที่รกั ใครนับถือมาปฏิบัติธรรมที่ศูนยปฏิบัตธิ รรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแกน สาขาที่ ๑ ของ
วัดอัมพวัน ปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ ในชวงเขาพรรษา ทําวัตรเชา-ทําวัตรเย็น ปฏิบัตกิ รรมฐานใน
วันพระครั้งละ ๗ วันบาง ๓ วันบาง ดวยความศรัทธาอยางแรงกลา แมจะลําบาก เหน็ดเหนื่อย
แคไหนขาพเจาทนสูไ มถอย
ชวงกลางป ๒๕๔๐ สามีของขาพเจาปวยโดยไมทราบสาเหตุ เปนโรคเบื่ออาหาร เปนอยู
๒ สัปดาห น้ําหนักลด ๒ กิโลกรัม กินยาก็ไมทเุ ลา มีแตทรุดกับทรุด ดิฉันกลุมใจมาก ไดแตคิด
วาจะพาไปพบหมอที่ไหนหนอ จึงจะชวยสามีได ตกเย็นขาพเจาสวดมนตไหวพระ นั่งสมาธิ แผ
เมตตา แผสว นกุศล แลวก็เขานอน ประมาณตี ๔ กวา มีเสียงบอกอยูบนหัวนอนขาพเจาวาไป
หา “พระ” ขาพเจาก็ตกใจตื่นขึ้นมารีบเตรียมทําอาหารใสบาตรตอนเชาตามปกติ ดวยความดีใจ
ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกใหทราบ ขาพเจามีความเชื่อ ศรัทธาในหลวงพอทานมาก จึงรีบโทรศัพท
เรียกลูกสาวคนที่ ๔ กับลูกเขยมาขับรถพาสามีไปพึ่งบุญบารมีของหลวงพอ ที่ศูนยปฏิบัติธรรม
สวนเวฬุวัน จ.ขอนแกนโดยเร็ว แตสามีบอกวาเหนื่อยไปไมไหว เพรากินอาหารไมไดมา ๒ สับ
ดาหแลว
ขาพเจาไมยอมใหถอย พยายามพูดปลอบใจ ใหกําลังใจวาเขาจะตองไปกินอาหาร-น้ําได
ที่วัดของหลวงพอ แลวจะหายภายใน ๗ วัน สามีเขาไมพอใจที่ขาพเจากับลูกขอรองแกมบังคับ
เขา เขาดุมากชวงนั้น แตขาพเจาไมกลัว ไมยอมใหถอย ผลสุดทายก็ไดเขามาพึ่งบุญบารมีของ
หลวงพอโดยการปฏิบัตกิ รรมฐานทีศ่ ูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อยู ๗ วัน ตามที่ดิฉันกําหนด
คือพาไปกราบนมัสการพระอาจารยธีรวัฒนและใหหาเพื่อนปฏิบัติเอง แลวลูกก็พากันกลับ
ความศรัทธาในหลวงพอ ทําใหขา พเจามีความมั่นใจอยางสูงวาสามีจะตองกินอาหารได
อยางแนนอนที่ศูนยปฏิบัติธรรมของหลวงพอและไมตาย
คืนแรกขาพเจาไดยินเสียงดังมาใน
อากาศตอนดึก ๆ วาไมไหวแลว เปนเสียงของสามีแนแตดิฉันก็ใจเย็น เพราะมีความมั่นใจ
ดวยอํานาจบุญบารมีของหลวงพอจรัญ
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ขาพเจาใหลกู โทรศัพทไปถามขาวเปนระยะ ๆ ปรากฏวาสามีกินอาหารไดและปฏิบัติกรรมฐานที่
สํานักปฏิบตั ธิ รรมของหลวงพอไดครบ ๗ วัน
อานิสงสจากการปฏิบัตกิ รรมฐาน ที่สามีมาปฏิบัติธรรมที่ศูนยปฏิบัติธรรมเวฬุวนั จ.
ขอนแกน ทําใหเขาดืม่ น้ํากินอาหารไดในตอนเชาอยางเอร็ดอรอย อาหารก็หอมโชยตั้งแตเขา
แถวไปกินอาหาร กลับถึงบานดวยความสดชื่นแจมใส หนามีเลือดฝาดแดง ผิวพรรณผองใส
ปสสาวะก็ไมขุนขนอีก อารมณดี น้ําหนักก็เพิ่มขึ้นเปนปกติ ขาพเจาถือวาเปนสิง่ นาอัศจรรยใจ
จริง เหลือเชื่อสําหรับคนที่ยังไมเคยมา แตทุกสิ่งทุกอยางที่ขา พเจาเขียนเลามานี้เปนเรื่องจริง
ทั้งนั้น
กอนวันเขาพรรษา ป ๒๕๔๐ ขาพเจาปวยมีไขออ น ๆ ไปกินยาหมอไหนก็ไมหาย
น้ําหนักก็ลดลง ๆ ออนเพลียเพราะกินอาหารไมคอยได กินแตขาวตม นอนก็ไมหลับ เครียด
และมีอาการทางกระเพาะดวย นอนรักษาตัวเองมาประมาณ ๒ เดือน ขาพเจาคิดวาตองตายแน
ๆ มีอาการแพยา มีอาการลิ้นจืด ปากจืด ไปหาหมอที่คลีนิคขอนแกน หมอบอกวาขาดวิตามิน
เกลือแร เขาก็จัดยาวิตามินมาใหกิน ก็พอกินอาหารไดบาง พอมีกําลังขึน้ แตไมหาย
คืนหนึ่งขาพเจานอนหลับฝนเห็นพระสงฆนั่งหันหลังอยูบนอาคารสูง
ขาพเจาเดินขึ้น
บันไดไปพรอมกับบนวาจะไปหาหมอไหนหนอจึงจะหาย ปรากฏมีเสียงดังสูงเหนือศีรษะขาพเจา
วา “ไปหาพระ” แลวก็สะดุงตื่นตอนตี ๕ พอดี ขาพเจาก็ระลึกถึงหลวงพอจรัญทันที ทําอยางไร
จึงจะไปปฏิบัติธรรมไดหนอ ลูกเหนื่อยเหลือเกิน ออนเพลีย ไมคอยมีกําลัง อายุก็ ๖๕ ปแลว
ขาพเจาลุกขึ้น ทําความสะอาดรางกายแลวเขาหองพระ สวดมนตไหวพระ อธิษฐานในใจ
วาสาธุ หลวงพอเจาขา ชวยแผเมตตาใหลูกดวย ใหลูกกินอาหารไดบาง พอมีกาํ ลังสามารถไป
ปฏิบัติธรรมได ลูกจะชวนนอง-ญาติมิตร ไปปฏิบัติธรรม ๗ วัน ที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันใน
วันเขาพรรษาใหได ดวยแรงใจศรัทธา แรงอธิษฐานของขาพเจา ทําใหขาพเจามาปฏิบัติธรรมที่
ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันได ๗ วัน ดังที่ตงั้ ใจไวกบั นองสาว ๒ คน และญาติมิตร มีผูเขา
ปฏิบัติธรรมมากจนเต็มหมดทุกหอง ๆ ละ ๘-๑๐ คน ขอใหมีที่เอาหลังนอน ทุกคนก็พอใจ ผูชาย
บางกลุมตองไปขออาศัยนอนบนศาลาหลวงพอก็มี บางคณะมาปฏิบตั ิวันพระแลวกลับไปนอนที่
บาน แตทุกคนก็ตั้งใจมาดวยความพอใจ เพราะใจศรัทธาในหลวงพอจรัญมาก
ดวยแรงศรัทธาในหลวงพอ ทําใหขา พเจากินอาหารไดในเชาวันแรกเลย รูสึกเอร็ดอรอย
มาก อาการปากจืด ลิ้นจืด ก็หายเปนปลิดทิ้ง อาหารอะไรก็อรอยหมดทุกอยาง ทําใหขา พเจามี
กําลังแข็งแรงขึ้นทุก ๆ วัน อาการไขก็หายขาด อาการตาง ๆ หายไปหมด การทําวัตรเชา-เย็น
ดวยอํานาจบุญบารมีของหลวงพอจรัญ
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และการปฏิบัติกรรมฐานที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันของหลวงพอจรัญทําใหหายปวยไดอยาง
นาอัศจรรยใจจริง ๆ
ขาพเจากลับบานดวยความสดชื่นและแข็งแรงขึ้น ในวันพระขาพเจาก็ชวนนอง ๆ ญาติ
มิตร มาถวายภัตตาหารเพลและนอนคางที่ศูนยเวฬุวัน ปฏิบัติกรรมฐานครั้งละ ๓ คืน ชวง
เขาพรรษา วันทอดกฐิน ป ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ ขาพเจาก็ไดพาครอบครัวและนอง ๆ ญาติมติ ร
มารวมทําบุญตอยอดกฐินหลวงพอ ไดเขาไปกราบนมัสการหลวงพอใกล ๆ บนศาลาสุทธิญาณ
มงคล ศาลาใหญ ดวยความเคารพศรัทธา ซาบซึ้งในพระคุณทีท่ านมีเมตตาเผื่อแผไปถึง
ครอบครัวของขาพเจาดวย
ชวงกลางพรรษา ขาพเจาและครอบครัว นองสาวญาติมติ รและแมของขาพเจาก็ไดบริจาค
รวมทําบุญสรางรัว้ ศูนยเวฬุวัน ๑ ชอง กฐินปนี้ก็รวมกับนองสาว ๒ คน ญาติมิตรทีร่ ักนับถือกัน
ทําอาหารคาวหวาน ขาว มารวมตั้งโรงทานและถวายเพลพระ ดวยความศรัทธายิ่ง สาธุ ขอให
ลูกมีชีวิตอยูยืนยาว สุขภาพรางกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี ไดมีบญ
ุ ไดมารวมทําบุญกับหลวงพอ
มีชีวิตอยูทําความดี ไดปฏิบัติธรรม ไดดูแลแมที่แกชราภาพแลว มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงเถิด
อานิสงสในการที่ขา พเจาพาครอบครัว เขามาพึ่งในบุญบารมีของหลวงพอ มาปฏิบัติ
ธรรมที่วัดกับศูนยปฏิบัติธรรมของหลวงพอจรัญ ทําใหชีวติ ในครอบครัวของขาพเจาดีขึ้น คือ
๑. สามี มีสุขภาพรางกายดี ไมมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพรางกาย
๒. ลูกชายคนเดียว ดื่มเหลา-สูบบุหรี่ นอยลง ไมติดเหลา
๓. ลูกเขยคนที่ ๔ เลิกดักหนู หมั่นทําบุญและอาการเจ็บปวดที่เทาหายไป
๔. ลูก ๆ รูจ ักการสวดมนตไหวพระ นัง่ สมาธิ แผเมตตา แผสวนกุศล ตามหนังสือของหลวง
พอ ตลอดทั้งหลานชายคนเดียวซึ่งเรียนอยูชั้น ป.๖ สามารถทองบทสวดมนตได
๕. ลูกสาวคนเล็ก ที่ปวยเกี่ยวกับทางจิตใจมา ๒๐ กวาป มีอาการดีขึ้นมาก สามารถขับ
รถจักรยานยนต หรือ ขี่รถจักรยานไปตลาดซือ้ ของได ทํางานบานได อาศัยงานบานได
หลายอยาง รูจักหนาที่ ทางโรงพยาบาลลดยาใหกินนอยลง และอาการแทรกซอนที่เกิด
ขึ้นมาประมาณ ๑๐ กวาป ที่หมอโรงพยาบาลไหนก็ไมมีทางรักษาหาย คือ อาการตาคาง
เห็นแตตาขาว มือเทาเกร็งและปวด เขาหองนอนปดประตูรอ งใหชวย เปนอยูเชนนี้
สัปดาหละ ๒-๓ ครั้ง ครั้งละชั่วโมงกวาจึงจะมีอาการปกติ เปนอาการทีท่ รมานพอแมมาก
ที่สุด สงสารลูกมาก
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สิ่งนาอัศจรรยใจของคนในครอบครัวเปนที่สุดก็คือ ในเวลาเกือบ ๘ โมงเชาของ
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งเปนวันที่ขาพเจาเดินทางกลับถึงบานที่อาํ เภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแกน หลังจากทีไ่ ดมาปฏิบัติธรรมทีว่ ัดอัมพวันระหวางวันที่ ๒๑-๒๗ มีนาคม
๒๕๓๘ พบหนาลูกสาวคนเล็กนี้เขาก็พลันเขาหอง มีอาการอยางที่เคยเปนตอหนาตอตา
ขาพเจาทันที ที่ขาพเจารูสึกตกใจเพราะเขาไมเคยมีอาการเชนนี้ตอนเชาเลย สวนมากจะ
มีอาการในตอนเย็น คือบาย ๔-๕ โมงเย็น ขาพเจาระลึกถึงคําสอนของหลวงพอจรัญ
ทันที คือใชหลักแผเมตตา แผสวนกุศลรักษาโรคตาง ๆ ได ขาพเจาตรงเขาไปยืนหนา
หองนอนของเขาทันที พนมมือระลึกถึงหลวงพอจรัญแลวกลาวคําแผเมตตา ปรากฏวา
เสียงรองของลูกสาวคอยลดลง ๆ แลวเงียบหายไป ขาพเจาแผสวนกุศลจนจบดวยความ
ตื่นเตนตกใจและดีใจ พยายามทําใจใหสงบแลวรีบเขาหองพระ สวดมนตแลวก็แผเมตตา
แผสวนกุศลอีกครั้งเพื่อความแนในวาเขาจะหายขาดจากโรคนี้ ทําไปดวยความเชื่อมั่น
ศรัทธา
ดวยอํานาจบุญบารมีของหลวงพอจรัญ ชวยกรุณาแผเมตตาควบคุมไปดวย จึงทํา
ใหเขาหายขาดจากโรคทรมานนั้นตั้งแตวันนั้นเปนตนมา จนบัดนี้คือป ๒๕๔๑ แลว ทุก
คนในครอบครัวก็มีความสุขขึ้น อยูในความสงบ ดวยความซาบซึ้งระลึกถึงและจะจารึก
พระคุณนี้ไวจนกวาชีวิตจะหาไม
หลวงพอจรัญที่ขาพเจาเคารพรัก ศรัทธา ยึดมัน่ เปนที่พึ่งทางใจของขาพเจาและ
ครอบครัวของขาพเจา ของมวลมนุษยทั้งหลายที่ตกอยูในกองทุกข
พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
ทานเปรียบเสมือน เทพเจา
ทานเปรียบเสมือน เทวดา
ทานเปรียบเสมือน พระเจา
ที่ “จุต”ิ จาก “สรวงสวรรค” ลงมาโปรดแผเมตตา แผบุญบารมี เพื่อชวยเหลือมวล
มนุษยทั้งหลายที่ตกอยูในกองทุกขเวทนาทั้งหลาย ใหเบาบาง สรางจากความทุกขเศรา
แลวแตกรรมของแตละคน
หลวงพอทานมีแตให ใหความรัก ใหความเมตตา ใหทุกสิ่งทุกอยางที่ทานจะใหได
แกมวลมนุษยทั้งหลาย ทานเปนที่เคารพศรัทธา แมเพียงทานยิ้มใหก็ถอื วาเปนบุญบารมี
ของผูที่ไดรบั แลวอยางเหลือลน
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กอนที่ขาพเจาจะมาปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่วัดอัมพวัน ขาพเจามีมีอาการปวดที่
หัวไหลขางซายปวดลึก ๆ เปนบางเวลา สวนมากปวดเวลากลางคืนตอนดึก ๆ เวลาปวด
ขึ้นมา ขาพเจาจะตองตืน่ ขึ้นมาเอายาหมองนวด จึงจะไดนอนหลับตอไป บางทีก็มอี าการ
ปวดหัวเขาขางซาย ปวดพอรําคาญไปพบนายแพทยที่คลีนิคในจังหวัดขอนแกน ๓-๔
ครั้ง เปนมาประมาณ ๔-๕ ปแลว คุณหมอทานก็ฉีดยาให ๑ เข็ม จัดยาใหกิน พอหมด
ฤทธิ์ยาอาการปวดก็กลับมาเหมือนเดิมอีก ไมหายขาด
พอขาพเจามาปฏิบัติธรรมที่วัดของหลวงพอ ๗ วันในครัง้ แรก อาการทั้งหลาย
หายขาดเปนปลิดทิ้ง ตั้งแตวันที่ ๖ ที่มาปฏิบัติธรรม-กรรมฐาน โดยหายหลังจากเกิด
เวทนาแลว วันที่ ๗ ก็ไมมีอาการอีกเลย เหมือนกับทานชวยปลิดทิ้งปลอยลงแมน้ํา
เจาพระยาใหไหลไปไมหวนกลับ ไปกับสายน้าํ เหมือนปาฏิหาริยนาอัศจรรยที่สุด
ตั้งแตขาพเจาเกิดมาจนอายุ ๖๐ กวาปแลว ไมเคยไดประสบพบเห็นสิ่งอัศจรรยใจ
เหลือเชื่อในอภินิหาร บุญบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ขาพเจาพาลูกสาวไป
รักษาเกือบทั่งทั้งในภาคกลางและภาคอีสาน เปนเวลามา ๒๐ กวาป
แมแตญาติมติ รทั้งหลาย ก็ไดแตเห็นเปนนาอัศจรรยดวยกันทั้งนั้น ขาพเจา
พยายามเขียนบันทึกเอาไวตลอดมา
เพิ่งจะมีโอกาสคัดลอกมาเพื่อลงหนังสือกฎแหง
กรรม-ธรรมปฏิบัติ ของหลวงพอ เพือ่ เปนธรรมทาน ใชเวลาเกือบ ๖ เดือนจึงเสร็จ เพราะ
สุขภาพบางครั้งไมคอยแข็งแรง
อานิสงสในครั้งนี้ ขอมอบถวายแดพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ เพื่อสงเสริมบุญ
บารมี ใหพระคุณเจาจงมีพลานามัยที่สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บทั้งหลาย
ทั้งปวง มีอายุยืน อยูเปนมิ่งขวัญ ปวงชนชาวพุทธทั้งหลาย ไดพึ่งบุญบารมีของพระเดช
พระคุณเจาแผเมตตาชวยเหลือมวลมนุษย ไปชั่วกาลนาน....
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