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เมื่อประมาณปลายป พ.ศ. ๒๕๓๗ ขาพเจาไดดูทีวีวันอาทิตยตอนเชา สมัยกอนจะมี
รายการธรรมะ เวลาประมาณ ๘ โมงเชา แทบทุกชองจะมีพรอมกัน ขาพเจาเปดทีวีเปน
ประจําทุกเชาวันอาทิตย เพื่อฟงธรรมะสม่ําเสมอ วันนัน้ เผอิญขาพเจาเปดชองที่มีหลวง
พอจรัญ แหงวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี แสดงธรรมะ โดยมีคุณดวงตา เปนพิธกี ร ขาพเจาไดนั่งฟง
หลวงพอแสดงธรรมะตั้งแตตนจนจบ และอยากฟงตออีก แตเสียดายมีการตออาทิตยตอไป
ขาพเจาก็ไดติดตามจนจบ ๒ อาทิตย วันจันทรขาพเจามาทํางานก็ไดถามพนักงานในบริษัท
วา ใครไดฟงหลวงพอแสดงธรรมะเมื่อเชาวันอาทิตยหรือไม ใครพอจะทราบไหมวาวัดอัมพ
วัน จ.สิงหบรุ ี อยูที่ไหน อยากไปฟงทานเทศนที่วัดจังเลย รูสึกศรัทธาเลื่อมใส มีความสุขมาก
เมื่อไดฟงทานสอนธรรมะ แมเพียง ๒ ครั้งเทานั้นทางทีวี เผอิญพี่สะใภทที่ ํางานรวมกันบอก
วา พีช่ ายเราเองนั่นแหละไดไปกราบหลวงพอหลายครั้ง และหลายปแลว ฝกปฏิบตั ิธรรมะกับ
หลวงพอดวย มันเหมือนปาฏิหาริยจริง ๆ ขาพเจาเกิดศรัทธาอยางแรงกลา อยากไปเห็นไป
กราบตัวจริงทาน จึงบอกพี่ชายคือ คุณอธิลักษณ ตันชูเกียรติ ขณะนี้ดาํ รงตําแหนง พล.ต.ต.
แลว ซึ่งก็ไดบารมีทานที่ชวยคุมครองและเตือนสติสั่งสอนใหกับพี่ชายของขาพเจามาตลอด
พี่ชายของขาพเจาก็รับปากจะพาไป พรอมกับนัดวันคือจะไปในเวลาเย็น ๆ เพือ่ จะไดมีมี
โอกาสกราบนมัสการหลวงพออยางใกลชิด เย็นวันหนึ่งพวกเราก็ออกเดินทางไป ขาพเจา
ชวนพี่สาวคนโตไปดวยคือ คุณนันทา ตันชูเกียรติ ปกติพี่สาวก็ไมชอบไปวัดเทาไร ชอบ
กราบไหวพระพุทธรูปและใหทานดีกวา เพราะเคยพบพระสงฆบางรูปที่ไมนาเลื่อมใสจึงทําให
ศรัทธาในขอนี้เสื่อมลงไป แตดวยบารมีของหลวงพอดลบันดาลใหพี่สาวตกลงไปดวย ทําให
ขาพเจาปตยิ ินดีมาก จะไดเกิดความศรัทธาขึ้นมาอีกครั้ง เพราะในโลกนี้ยอมมีคนดีและไมดี
ปะบนกันไป วันแรกทีพ่ วกเราเขาพบหลวงพอทําใหเราผิดหวังเหมือนกัน พอพบหนาทาน
แลว ทานดูไมใสใจกับพวกเราเลยจนพวกเราชักหมดความอดทน ไปตั้งไกลพอไปถึงหลวง
พอไมยอมพูดกับพวกเราเลย จนกระทั่งเปนเวลานานพอสมควร หลวงพอจึงละจากงานที่
เขียนอยูเงยหนาขึ้นพูดกับพวกเราแลวบอกวา เรารูแลววา พวกโยมมีความศรัทธาที่จะมาหา
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หลวงพอจริง ๆ หลวงพอจะดูใจซิวาพวกโยมจะรอและมีความอดทนไดแคไหน พวกเราโล
งอกและมีความสุขมากที่หลวงพอมีเมตตากับพวกเรา เริ่มคุย เริ่มสั่งสอนพวกเราใหปฏิบัติ
ตนตามที่ทานชี้แนะ ขาพเจาไดไปกราบทานครัง้ นี้ครั้งแรก รูสึกปลาบปลื้มมากมีความสุขทาง
ใจอยางยิ่งยวด ขาพเจาปฏิบัติธรรมสวดมนตไหวพระเปนประจําอยูแ ลว มีเวลาก็จะนั่ง
กรรมฐาน เพราะชอบทีจ่ ะสวดมนตไหวพระตลอด มันเปนความสุขทางใจ พอหลวงพอชี้แนะ
เสริมใหอีกในการสวดมนต เพื่อเปนศิริมงคลชีวิตใหเสริมบารมีขึ้นไปอีก ขาพเจาก็ถือไป
ปฏิบัตินับแตนั้นมา แตที่ปาฏิหาริยมากก็คือพีส่ าวของลูกไมเคยอดทนรอใครอยูแลว พอ
มาถึงที่วัดตองมีความอดทนรอหลวงพอจะเมตตา
ทําใหพี่สาวของขาพเจาตั้งแตไดกราบ
หลวงพอมาจนกระทั่งบัดนี้ ใจเย็นสุขุมไมเกรี้ยวกราด มีสติมากขึ้น นั่งสวดมนตปฏิบัติธรรม
ไดนานขึ้น จิตใจไมฟุงซาน การงานตองปกครองพนักงานเกือบ ๑,๐๐๐ คน ก็ใจเย็นไม
ฉุนเฉียว เวลานี้กลับเปนฝายชักชวนเพือ่ นฝูงและผูใตบังคับบัญชาใหเขาหาธรรมะปฏิบตั ิ
ธรรมกัน นับแตนั้นมาพวกเราพอมีเวลาก็จะขับรถไปกราบหลวงพอบอยครั้งขึ้น และที่สําคัญ
ที่สุดคือโรคภัยไขเจ็บที่เคยเปนก็ทุเลาลงมาก ไมตอ งไปหาหมอที่โรงพยาบาลบอยเหมือน
เมื่อกอนนี้ ในระยะ ๒ – ๓ ปหลัง ไมเขาโรงพยาบาลเลย ความดันกับโรคเสนเลือดหัวใจตีบ
ยาที่เคยทานลดปริมาณลงอยางเห็นใดชัด หนาตาสดใสและสดชื่น คนเราถามีความสุขทางใจ
แลวโรคตาง ๆ ก็จะไมเยี่ยมกรายมา เพราะมีสติปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพอชี้แนะ ความสุขก็
เกิดขึ้นความสบายใจก็ตามมา รางกายแข็งแรง พี่สาวประหยัดคารักษาไปมากทีเดียว เพราะ
ไปแตละครั้งก็ไมต่ํากวา ๒ – ๓ พันบาททุกครั้ง หลวงพอมีเมตตาใหกับญาติโยมทุกคนที่ไป
ถึงวัด จะเทศนจะสอนอบรมและเปนหวงเรื่องอาหารการกิน กลัวพวกเราจะหิวกัน ก็ใหหา
ขาวหาน้ําทานใหอิ่ม ทานมีเมตตามากมายเหลือเกิน ตอมาพวกเราก็พาหลานชายไปบวช
และปฏิบัติธรรม เพื่อไดใกลชิดกับหลวงพอและไดปฏิบัติธรรมไดอยางเต็มที่ และสถานที่ก็
เงียบสงบ ขณะนี้ไดสึกออกมาแลว ซึ่งหลานชายคนนี้เมื่อกอนเปนคนอารมณรอ นมาก จะ
โมโหงาย ตองปกครองพนักงานคอนขางจะใชแตอารมณ แตเดี๋ยวนี้สุขุมเยือกเย็นและมี
เหตุผลมากขึ้นอยางเห็นไดชัด เนื่องมาจากความเมตตาของหลวงพอทีไ่ ดอบรมสั่งสอนธรรม
ใหรูแจงชัดขึ้น
เหตุการณตอมาที่ขาพเจาจะเลาใหฟงคือ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๘ พีช่ ายของ
ขาพเจาคือ พล.ต.ต.อธิลักษณ ตันชูเกียรติ ไดนั่งรถกับผูใตบังคับบัญชาอีก ๒ คนไปราชการ
จ.นครสวรรค โดยออกจากกรุงเทพฯ เชามืดไปจนเกือบจะถึง จ.นครสวรรค รถก็ประสบ
อุบัติเหตุ ดูสภาพรถแลวไมนาจะรอดเลยทั้ง ๓ คน คนขับตายคาที่ สวนพี่ชายนั่งหลังถูกอัด
อยูในรถ อีกคนหนึ่งกระเด็นออกมาไมเปนอะไรเลย พี่ชายอยูในอาการขั้นโคมา ขาหัก แขน
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หัก สมองไดรับการกระทบกระเทือนอยางหนักเลยจําอะไรไมได เลือดออกในสมอง ทาง
โรงพยาบาลบอกวาเปนตายเทากัน
พวกเราพี่นองทุกคนพรอมทั้งพี่สะใภรบี นั่งรถไป
โรงพยาบาลนครสวรรค เห็นสภาพแลวพวกเราทําใจวาไมมีทางรอด ตลอดระยะเวลาที่
เดินทางพวกเรานึกถึงหลวงพอตลอดเวลา ขอบารมีทานเมตตาชวยสงกระแสจิตใหกับพี่ชาย
ของขาพเจาดวย ขอภาวนาวาพีช่ ายของเราเปนคนดีไมเคยทําความเดือดรอน ไมเคย
เบียดเบียนใคร มองคนในแงดี มีเมตตาชวยเหลือคน และปฏิบัติธรรมะมาตลอดตามที่หลวง
พอไดชี้แนะสั่งสอน พวกเราสวดมนตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และขอบารมีหลวงพอจรัญชวย
ใหพี่ชายของขาพเจาจงปลอดภัย และตอสูความเจ็บปวดทั้งหมดไดในที่สุด พวกเราตองรีบ
นําเขาโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ เพราะอาการนาวิตกมาก การเดินทางที่นําคนเจ็บมาซึ่งอยูใน
ขั้นอันตรายนี้มันเสี่ยงมาก แตเราจําเปนจริง ๆ เพราะเราทราบดีวาอาการอยางนี้ตองรีบหา
เครื่องมือแพทยที่ทันสมัย พวกเราเลยตัดสินใจนําเขากรุงเทพฯ ทันทีในวันนั้น ระหวางทาง
ขาพเจานั่งมากับรถโรงพยาบาล พี่ชายของขาพเจามีอาการดิน้ ทุรนทุรายมาก เราสวดมนต
ภาวนาตลอดทางขอใหการนําเขากรุงเทพฯ อยาไดมีอุปสรรคใด ๆ ขอใหรถไมติด เพราะเขา
มากรุงเทพฯ เวลานั้นประมาณ ๔ โมงเย็นแลว สภาพรถคงติดแนนอน เหมือนปาฏิหาริยการ
นําเขามาไมติดขัดเลย แตอาการของพี่ชายตองการความชวยเหลืออยางดวน พอถึง
โรงพยาบาลแพทยรีบทําการผาตัดและเช็คสมองทันที ในระหวางที่ถึงมือแพทย พวกเรานึก
ขึ้นไดวาตองรีบแจงใหหลวงพอจรัญทราบดวน เพื่อขอบารมีทานชวยดวย พอพี่สะใภโทรไป
ไดเรียนหลวงพอใหทราบ หลวงพอบอกวา หลวงพอทราบแลวและไดไปที่เกิดเหตุแลว ขอ
เจาที่ตรงนั้นใหแลววาไมใหเอาชีวิตพีช่ ายของขาพเจาไป เพราะคนนี้เปนคนดีจะตองทํางาน
ใหประเทศชาติไดอีกนาน ขอหลวงพอเถิด พวกเราตกใจมากวาหลวงพอทราบไดอยางไร
หลวงพอตอบเราวาทราบเองไมตอ งมีใครบอก พี่สะใภแจงวา เวลานี้คนเจ็บเขาผาตัดดวน
หลวงพอโปรดชวยใหปลอดภัยในการผาตัดดวย พวกเราฟงหลวงพอตอบมาพวกเราขนลุกซู
เลย วาทําไมหลวงพอทราบไดอยางไร วาที่เกิดเหตุตรงไหนและที่เกิดเหตุนั้นอยูแถว ๆ ศาล
พระภูมิที่มีผคู นไปทิ้งไวมากมายกายกองทีเดียว อาจจะมีเหตุอะไรที่รนุ แรงบอยแถวบริเวณ
นั้นเสมอ หลวงพอบอกพวกเราวาไมตองหวง หลวงพอจะชวยแผเมตตาให พวกเราปลาบ
ปลื้มและเปนกําลังใจใหพวกเราไมทอ ถอยเลย เพราะสภาพคนเจ็บนาเวทนาจริง ๆ พอออก
จากผาตัด คุณหมอแจงวาอาการไมนาเปนหวงจะดูแลอยางใกลชิด มีอยางเดียวคือทางสมอง
เพราะบวมมาก อาจจะความจําเลอะเลือนไปได แตตองใชเวลานานหนอย พวกเราก็โลงอก
ไป เพราะทางรางกายนั้นไมนาหวงแลว หลังจากออกจากหองผาตัดและอยู ไอ.ซี.ยู. พักฟน
เกือบ ๒ เดือน จึงยายมาอยูหองคนไขนอกได ใชเวลารวม ๖ เดือน อาการทางสมองยังจําไม
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คอยไดดีเทาไร ไมทราบวาใครเปนใครเลย พวกเราก็ถามวารูไหมวาหลวงพอจรัญมาแผ
เมตตาให พี่ชายบอกวาเห็นหลวงพอมาที่โรงพยาบาลดวย มายืนอยูขางเตียงตอนออกจาก
หองผาตัด พวกเราตกใจใหญเลย พูดจริง ๆ หรือ พี่ชายบอกวาจริง ๆ มายืนดูเขา แตตวั เขา
พูดกับหลวงพอไมได ยกมือไหวก็ไมได เพราะโดนมันแขนและขา พรอมทั้งที่ปากก็มีสายยาง
อยูดวย พวกเราทุกคนปติยินดีมาก และสุขใจที่อาการของพี่ชายดีวันดีคืน พวกเราชวยกัน
สวดภาวนาและขอพรจากหลวงพอจรัญ แรงศรัทธาของพวกเราพรอมดวยบารมีของหลวงพอ
ชวยแผเมตตาใหพี่ชายปลอดภัยในที่สุด
ตอมาพี่สาวคนถัดจากขาพเจาไปอยูอเมริกากับลูกชายคนโตซึ่งศึกษาอยูที่นั้น เพือ่
ดูแลลูกชายและรักษาสุขภาพดวย พี่สาวของขาพเจาไปไดไมถึงปก็เกิดลมปวย น้ําหนักลดลง
เรื่อย ๆ จาก ๖๕ กิโล เหลือเพียง ๓๘ กิโลเทานั้น ทําอะไรก็เพลีย เบื่ออาหาร ไมยอมใหทาง
บานที่กรุงเทพฯ ทราบ เพราะกลัวพวกเราเปนหวง ไปรักษาหมอทางโนนตลอดมา เช็คทุก
อยางหาสาเหตุไมพบวาเกิดจากอะไร น้ําหนักก็ลดลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดองสงเขาพักรักษาที่
โรงพยาบาล หลานชายจึงโทรมาแจงทางกรุงเทพฯ วาแมตอนนี้อยูโรงพยาบาลแลว หมอหา
สาเหตุไมพบ ตรวจเลือดออกไปจนพรุนไปทั้งตัวแลว หมอก็หมดปญญา นับวันก็มแี ตทรุดลง
ทางบานพวกพี่ ๆ จึงใหขาพเจาบินไปดูและคุยกับหมอใหละเอียดอีกครั้ง พอขาพเจาไปถึง
อาการของพี่สาวก็ดีขึ้นเล็กนอย ทานขาวไดไมอาเจียน พวกเราสันนิษฐานคงเปนโรคทางจิต
ตองพบจิตแพทยดีกวา อาจจะมีอะไรกังวลซึ่งแพทยยอมรูดี ขาพเจาดูแลสักระยะหนึ่งไดคุย
กับหมอก็ลงความเห็นวาตองพบแพทยดานจิตแพทยดีกวา พอรูว าควรพบจิตแพทย ขาพเจา
ก็เริ่มสอนธรรมะและใหปฏิบัติสวดมนตไหวพระ แตพี่สาวของขาพเจาไมมีแรงที่จะนั่งหรือ
สวดมนตเลย ทําอะไรก็เหนื่อยตลอดเหมือนหมดกําลังใจ ลูกชายที่อยูดวยก็เปนเด็กดีไมเกเร
แตอาจจะหวงเพราะมีลกู ชายคนเล็กที่ยังอยูที่กรุงเทพฯ ไมยอมไปกับแม ลูกชายคนเล็กก็ไม
เปนโลเปนพาย พี่สาวจึงจําเปนตองทิ้งไว เพราะหวงลูกชายคนโตกําลังจบการศึกษาปหนานี้
แลว อยากจะเขมงวดใหรีบจบ ๆ เร็ว ๆ เพราะรุนเดียวกันจบหมดแลว เพียงแตไมคอย
กระตือรือรน แมตองคอยผลักดันใหรีบ ๆ จบ อาจจะเปนสาเหตุอันนี้ แตหมดสันนิษฐานวา
ไมนารุนแรงขนาดนี้ ทําใหรางกายทรุดอยางฮวบฮาบอยางนี้ ขาพเจาดูแลประมาณ ๒
อาทิตย ก็ตอ งกลับกรุงเทพฯ ก็ปลอบใจเปนกําลังใจและบอกวาใหกลับกรุงเทพฯ ดีกวา มา
อยูใกลพี่ใกลนอง เพราะถาเปนอะไรไปทางนี้มีลูกชายคนเดียวดูแล อยูกรุงเทพฯ ญาติพี่นอ ง
มีมากมายจะไดชวยปรนนิบัติ พี่สาวก็ไมยอม บอกวาไมเปนอะไรแลว หมอเปลี่ยนยาใหใหม
คงดีขึ้น ขาพเจาก็เลยบินกลับมาประมาณ ๒ เดือนตอมา ลูกชายก็โทรมาบอกวาแมเขา
โรงพยาบาลอีกแลว ตัวลูกชายอยากใหไมกลับมารักษาทีเ่ มืองไทยดีกวา เพราะแทนที่เขา
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ตองรีบเรียนก็ตองคอยมาดูแลตลอดเวลา ไมมคี นชวยเขา จะทําใหการเรียนลาชาไปอีก
หลังจากที่ขาพเจากลับจากอเมริกาครั้งแรก ตัวลูกชายสงแมเขาโรงพยาบาล ๒ – ๓ ครั้งแลว
ครั้งนี้เห็นวาควรรีบนํากลับกรุงเทพฯ ดีกวา เพราะอาการแยมากทีเดียว ขาพเจาจําเปนตอง
บินไปอีกครัง้ กอนไปขาพเจาชวนพี่ชายและพีส่ าวคนโตไปกราบหลวงพอจรัญ เพื่อขอบารมี
ทานใหชวยแผเมตตาใหพี่สาว ระหวางเดินทางบนเครื่องบินขออยาใหมีอาการขึ้นที่รุนแรง
เพราอยูบนเครื่องบินคงทําอะไรไมได เวลาบินก็ยาวนานมาก อาจจะทรุดฮวบลงไป พลวงพอ
บอกพวกเราวาเอากลับมาเถิด ในระหวางทางไมมีอะไรเกิดขึ้น จะปลอดภัย จะชวยให
เดินทางปลอดภัย พวกเราก็อุนใจขึ้นที่ไดกราบเรียนใหหลวงพอทราบและรับปากจะชวยแผ
เมตตาให ขาพเจาก็เดินทางไปถึง ไปหาพี่สาวที่โรงพยาบาลเลย เห็นอาการแลวคิดวาคงรับ
กลับทันทีไมไดแนนอน เพราะเรี่ยวแรงไมมีเลย ออนเพลีย น้ําหนักก็เพียง ๓๗ กิโลเทานั้น
ผอมมาก กลัวนําขึ้นเครื่องความกดอากาศขางบน อาจทําใหหายใจไมทันและเหนื่อยอาเจียน
ทรุดหนักไปอีก จึงขอใหหมอชวยใหน้ําเกลือในชวงนีต้ ลอดและหมอก็ลงความเห็นวาคงไม
เปนอะไร นาจะนํากลับเมืองไทย จะพยายามใหยาใหหลับในระหวางบิน ขาพเจาสวดมนตขอ
พรใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลวงพอจรัญชวยขาพเจานําพี่สาวกลับดวยความปลอดภัย พอเครือ่ ง
จะขึ้น ขาพเจายกมือไหวขออยาใหพี่สาวเปนอะไร ถาจะเปนก็ขอใหถึงกรุงเทพฯ เพราะมีพี่
ๆ หลายคน ขาพเจาขอปวารณาจะปฏิบัติธรรมวิปสสนากรรมฐานที่วัดหลวงพอจรัญ ๓ วัน
เหมือนปาฏิหาริย กอนขึ้นเครื่องขาพเจาบอกใหพี่สาวทานยาที่หมอใหมากอนขึ้นเครื่อง ทุก
ครั้งที่ทานยาพี่สาวจะอาเจียนออกมา แมกระทัง่ น้ําเปลาดื่มไปนิดหนอยก็อาเจียน แตวันนั้น
ไมมีอาการเลย กลืนได ระหวางอยูในเครื่องบินพี่สาวทานอาหารทุกมื้อที่พนักงานมาเสริฟได
จนหมดเกลี้ยงตลอดการเดินทางไมมีอาเจียน พอทานเสร็จก็หลับไดตลอด ตรงขามกับ
ขาพเจาซึ่งมีกังวลอยางมาก ทําใหไมหลับและทานไมได ตองคอยดูแลอาการ กลัวเขาจะเปน
อะไรไป แตในใจนึกอยูวา เห็นไหม? เพราะเราปฏิบัติธรรมมาตามที่หลวงพอจรัญสั่งสอน
และดวยบารมีของหลวงพอจึงถึงกรุงเทพฯ อยางปลอดภัย กลับมารักษาตัวที่กรุงเทพฯ เปน
เวลาเกือบ ๓ เดือน สาเหตุก็ยังไมพบ จนพวกเราพาพี่สาวไปกราบขอพรจากหลวงพอ ซึ่ง
ขณะนั้นยังปวยอยูตองหิว้ กันไป หลวงพอก็สอนใหคติกับพี่สาว พรอมทัง้ พี่สาวก็เห็นทุกคน
รอบตัวหันมาพึ่งพาความสุขทางใจกับหลวงพอ และทุกคนก็มีความสุข พี่สาวที่ปวยอยูก็คอย
ๆ เปลี่ยนแปลง และอาการก็คอยทุเลาขึ้นเรื่อย ๆ พรอมทั้งเอาลูกชายคนเล็กไปกราบหลวง
พอจรัญดวย เวลานี้อาการของพี่สาวหายเปนปลิดทิ้ง น้ําหนักขึ้น ๕๐ กิโลกวาแลว กลับไป
อยูอเมริกาพรอมทั้งลูกคนเล็ก ซึ่งกลายเปนเด็กไมเกเรแลว กลับมาตัง้ ใจเรียนอีกครั้ง หลวง
พอบอกตองใหความอบอุนกับเด็ก เขาตองการความรักความอบอุนจากเราซึ่งเปนแม เด็กก็
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จะไมวาเหว คําสั่งสอนของหลวงพอใหคติกบั ครอบครัวพี่สาวเปนอยางสูง กลายเปน
ครอบครัวทีอ่ บอุน และสุขภาพดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
กอนที่ขาพเจาจะไดกราบหลวงพอ ขาพเจาก็สวดมนตปฏิบัติธรรมอยูแลว อาน
หนังสือพระบาง ชีวิตในครอบครัวก็ราบเรียบไมดีและไมราย มีลูกสาวคนเดียว ตัวขาพเจาจะ
กังวลตลอดตัดไมได หวงทั้งการเรียน หวงอุบัติเหตุ และภัยสังคมตาง ๆ กลัวจะมาถูกตองลูก
สาวคนเดียวของขาพเจา ถึงแมขาพเจาสวดมนตไหวพระแตก็ยังเปนกังวลอยูดี จนขาพเจา
ไดมากราบหลวงพอถึงที่วัดอัมพวันแลว ตั้งแตนั้นมาขาพเจาก็มีความรูสึกสบายใจและเปน
สุขขึ้นอยางเห็นไดชัด และสวดพาหุงตลอดมา ความสุขในครอบครัวเริม่ เดนชัดขึ้น ลูกสาว
สอบเขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได ทั้งครอบครัว ๓ คน พอ แม ลูก มีความอบอุนและมี
ความสุขมากขึ้น สงผลใหครอบครัวของเรามีความสุข ซึ่งผิดกับสมัยกอน ขาพเจาจะอารมณ
รอนเอาแตใจตัวเอง ไมยอมลงใหใครแมกระทั่งพี่ ๆ ทุกคน นั่งสวดมนตไหวพระไดนานไม
หงุดหงิด ทองอิตปิ โสตามอายุและบวกไปหนึง่ บางที่ก็เกิดหนึ่งดวยซ้ํา จะทองไดตลอด
แมกระทั่งนัง่ รถมีคนขับ ขาพเจาก็สามารถทองไดจนคลองโดยที่ไมตองใชไมขีดนับครั้ง นึก
ในใจใชสมาธิก็ทราบเมือ่ สวดจบแลว พรอมกับทองพาหุงทุกคืน
ขาพเจาพรอมทั้งพี่ ๆ ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณหลวงพอจรัญที่มีพระคุณตอ
ครอบครัวของเรา ที่ทานชวยเมตตาสอนธรรมใหพวกเราไดเห็นทางสวาง สําคัญที่สุดคือมีสติ
กอนทําอะไรก็จะไดผลสําเร็จ และทําจิตใจใหสงบ ความสุขอยูท ี่ใจเรา ถาจิตใจเราไมบริสุทธิ์ก็
ทําใหทกุ อยางไมประสบผลสําเร็จ
สุดทายนี้ ขาพเจาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
โลก จงชวยคุมครองใหหลวงพอมีพลานามัยสมบูรณ มีอายุยืนยาวนาน ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บและภยันตรายทั้งปวง อยูเปนมิ่งขวัญและที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนตลอดกาลนาน
เถิด.....
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