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ขาพเจา เปนลูกศิษยพระราชสุทธิญาณมงคล หรือ หลวงพอจรัญ แหงวัดอัมพวัน
จังหวัดสิงหบุรี ขาพเจาชื่อนาย ปยะวัฒน แสงเย็น เปนบุตร นายสนิท นางประสิทธิ์ แสงเย็น
เปนบุตรคนที่ ๓ ในจํานวนพี่นอ ง ๘ คน เปนชาย ๖ คน หญิง ๒ คน อยูบานเลขที่ ๑๔๖ หมู
ที่ ๒ ตําบลแสนตอ อําเภอขาณุลักษณบุรี จังหวัดกําแพงเพชร โทร. ๐๑ – ๒๘๐๙๕๑๓
ปจจุบัน ขาพเจาอายุ ๓๔ ป ชีวติ ในวัยเด็กลําบากมาก ขาพเจาตองออกมาชวยพอแม
ทํานา ตั้งแตเรียนจบแคชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ รายไดจากการทํานําแตละป นอกจากตองเสีย
คาเชานา สงธนาคารแลว ตองใชจายในครอบครัวอีก ๑๐ ชีวิต พอแมลกู แคมีกินไปวันหนึ่ง ๆ
ก็ไมคอยจะพอ
จําไดวา เมือ่ อายุไดประมาณ ๑๔ – ๑๕ ป เห็นคนอื่นเขามีอาหารดี ๆ รับประทาน มี
เสื้อผาใหม ๆ ใส นึกถึงตัวเองแลวถึงกับน้ําตาไหล เพราะไมเคยมีเสื้อผาใหมใสเลย มีชวี ิตอยู
แบบซังกะตายไปวัน ๆ ไมมีหลักอะไร ผิดกับลุง ปา นา อา เขาคาขาย ฐานะดีมีรถใช เมื่อ
ขาพเจาวางจากการทํานาก็จะไปชวยเขา ชําแหละกลวยบาง ตีหมอนกลวยบาง นํากลวยไข
ลองไปขายถึงสิงหบุรี อางทอง และกรุงเทพฯ เขาก็จะซื้อบุหรี่ใหสูบ ซื้อเหลาใหดื่ม คาแรงได
บางไมไดบาง ใชชีวติ เทีย่ วเตรไมมีแกนสารอะไร
ขาพเจาเคยไปชอบผูหญิงคนหนึ่ง บานเขาอยูไปทางใตบานของขาพเจา แมเขาบอก
วา ถารักชอบกันจริงก็ใหไปขอ เรียกสินสอดสองหมื่น ทองหมั้นสองบาท เขาจะยกลูกสาว
พรอมทั้งมอบที่ดินอีก ๑๐ ไร ขาพเจาเลยไมไปบานเขาอีกเลยตั้งแตวันนั้นเพราะเจียมตัววา
เราจน
หวังความกาวหนา แตเพราะมีความรูเพียง ป.๔ หางานทํางาย จึงไปสมัครเรียน
การศึกษานอกโรงเรียนที่จังหวัดกําแพงเพชร แตยังไมทันจะสอบเทียบระดับชั้นมัธยมศึกษา
ก็ตองหยุดเรียนเพราะไมมีเงิน แลวตามแมไปอยูกับปาที่แมสอด ขาพเจาชวยปาเผาถาน ๒
คน กับเพือ่ น เผาเดือนละประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ กระสอบ โดยเริ่มจากการเรียงฟนจากไมที่
เล็กบางใหญบางเปนชัน้ ๆ แลวกรุฝาใหดีเพื่อจะไดอัดขี้เลื่อยเขาไปใหแนน ซึ่งใชเวลาไมต่ํา
กวา ๑๕ วัน เวลาเผาตองดูแลทั้งคืนไมใหขางในเปนโพรง ถาขางในเปนโพรงถานจะมอด
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ไหมหมด ไดถานไมกี่กระสอบ โดยใชมีคอยตีบนเตา หรือขึน้ ไปเหยียบบนเตา ซึ่งเปนงานที่
เสี่ยงและตองใชความอดทนมาก ตองยกใหชาวกะเหรี่ยงที่มีความอดทน เคยมีกะเหรี่ยงคน
หนึ่งตกลงไปในเตาถึงกับเสียชีวิต ขาพเจาเคยพลาดขาตกลงไปในเตาขางหนึ่ง แตรอดตาย
มาได ไมเชนนั้นอาจไมไดมาเปนลูกศิษยหลวงพอ หรือ อาจเปนบุญที่ขาพเจาซึ่งเปนคนใจ
บุญไปทําบุญในวันพระบอย จึงเชือ่ วา บาป บุญ มีจริง จากเหตุการณครั้งนัน้ ขาพเจาจึง
ตัดสินใจออกจากบานปา
ขณะนั้นมีญาติ คือลูกของปาเปนเจาของโรงงานตัดเย็บเสื้อผา ขาพเจาโทรศัพทไปหา
เขา เขากําลังขาดคนขายผาอยูพอดี จึงเขาไปอยูกับเขา แตเพราะความรูนอ ยและยังออน
ประสบการณ เขาจึงยังไมไวใจใหขาพเจาขาย แตเขามีมอเตอรไซคอยูหลายคัน เขาจึงให
ขาพเจาขับมอเตอรไซครับจาง ซึ่งขาพเจาก็ตกลงรับงานทันที
การขับรถในกรุงเทพฯ ไมเหมือนตางจังหวัด การจราจรคับคั่งและยังไมรูจักซอยตาง
ๆ ก็ไดแตอาศัยผูโดยสารบอกทางใหบาง เดาเอาเองบาง บางครั้งขาไป ๆ ได แตขากลับ ๆ
ไมถูก หลงทางอยูบอย ๆ ก็ตองเที่ยวถามเขาจึงกลับมาถูก เหมือนคําโบราณที่วา “ทางอยูที่
ปาก” เปนเชนนั้นจริง ๆ ใชเวลาเปนปกวาจะชํานาญทาง เวลานั้นถาวิ่งระยะใกล ๆ เชน แค
กลางซอย คาโดยสาร ๒ บาท ถาไปปากซอยก็ ๕ บาท วันหนึ่ง ๆ หักคาเชาและคาใชจาย
สวนตัวแลวพอมีเหลืออยูบางแตไมมาก พอยางเขาปที่สอง หัวหนาวินเขาไมพอใจวา
ขาพเจาเปนคนตางจังหวัดแตมาแยงอาชีพเขา เขาก็คอยหาเรื่องอยูบอย ๆ ขาพเจาไมอยาก
มีเรื่องกับใคร และรายไดก็แคพอกินพอใชเทานัน้ จึงบอกเถาแก (ลูกของปา) วาขอกลับบาน
ตางจังหวัด ไปทํานาอยางเดิม ชีวิตมืดมนไมมอี ะไรกาวหนา
ขาพเจาเขากรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง พอดีชว งนัน้ โรงงานตัดเย็บเสื้อผาของลูกปากําลัง
ขายดีมาก เขาเลยใหขาพเจาชวยขายกางเกง ใหคาแรงวันละ ๕๐ บาท ขายตั้งแตเชาถึงตี
สอง ลําบากมาก จนเขาไวใจใหขาพเจาขายใหโดยใหเปอรเซ็นต ขาพเจาจึงเริ่มขายเปน และ
ขายเรื่อย ๆ ไปทุกจังหวัด ตอนนั้นก็ขายไมคอยดีเทาไร ไปตามงานตาง ๆ ก็เสี่ยงมากเพราะ
มีขโมยมาก เผลอไมได ขายอยูหลายปไมมีอะไรเปนของตนเอง ก็กลับตางจังหวัดอีก มีเงิน
เหลือไปนิดหนอย พอเงินหมดก็กลับมาขายอีก ทําเชนนี้อยูหลายป
ตอนนั้นขาพเจาเริ่มสวดมนตบาง แตยังไมถูกตอง เพราะยังไมไดพบหลวงพอจรัญ
โดยสวดมนตแลวสวดพระคาถาชินบัญชร ของสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) วัด
ระฆัง พอมาพบหลวงพอ หลวงพอทานสอนวา
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“จะสวดคาถาอะไรก็ได แตอยาขาม บทพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ คือ อิ
ติปโสฯ และ พาหุงมหาการุณิโก” นั้นเอง ฉะนั้น เทากับขาพเจาปฏิบัติเหมือนกับคําสอน
ของหลวงพอที่วา “ขามไปเรียนปริญญาโทเลย โดยที่ยังไมไดเรียนชั้น ป.๑”
ขาพเจาออกขายตามตางจังหวัด จนไปพบผูหญิงถูกใจ ทีจ่ ังหวัดพิษณุโลก รูสึกถูก
ชะตา ขาพเจาจึงเขาไปพูดขอกับผูใหญดวยตนเอง ผูใหญก็ยกใหเพราะเขาเห็นวาขาพเจา
เปนคนทํามาหากิน ตกลงแตงงานทั้ง ๆ ที่ตัวคนเดียวยังเอาตัวไมรอด ตองดิ้นรนหลายป ไป
ขายงานเทศกาลตามจังหวัดตาง ๆ พอหมดงานเทศกาลก็กลับบาน ไดแคมีกินมีใชไปวันหนึ่ง
ๆ

ขาพเจามีโอกาสไดรจู ักหลวงพอจรัญ
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๕ ขาพเจาไปอยูกับนองสาวแท ๆ ซึ่งเคยเปนคนงานโรงงานตัดเย็บ
เสื้อผา แลวแยกตัวมาเปดกิจการของตนเองทีจ่ งั หวัดนครสวรรค เขาใหขาพเจาไปชวยขาย
ขาพเจาคิดวาชวยนองของเราดีกวาไปชวยคนอืน่ จึงเปนลูกจางของนองสาวอยูหลายปก็ไมมี
อะไรดีขึ้น พอกินพอใชไปวันหนึ่ง ๆ ลําบากมาก ขาพเจากับภรรยาไปขายมาทุกจังหวัดไมวา
ภาคเหนือ ภาคใต ไปหมด ขายไดไมคุมกับของที่หาย คาใชจายสูง แมจะเขาหองน้ําก็ตอง
เสียเงิน
ขาพเจาไปขายของที่จังหวัดนครสวรรค ไปพบคุณลุงทานหนึ่ง อายุประมาณ ๕๐ ป
แนะนําขาพเจาวา “ถาหนูจะเดินสาย ก็เดินใหถูกทาง ทุกขก็จะไมมี มงคลก็จะมา”
(ขาพเจาเก็บไปคิดอยูนาน คิดเทาไรก็คิดไมออก)
ขาพเจาสนใจพระเครื่อง ชอบอานหนังสือพระ และเลื่อมใสศรัทธาหลวงพอเดิมแหง
วัดหนองโพธิ์ จากขอความในหนังสือจึงไดทราบวา หลวงพอจรัญเปนลูกศิษยหลวงพอเดิม
ทําใหขาพเจาเกิดความสนใจหลวงพอจรัญ ขาพเจาไดรูจักหลวงพอจรัญครั้งนั้นเอง และได
ทราบถึง มงคลชีวิต หรือ แกนแทของพระพุทธศาสนา จากหนังสือกฎแหงกรรมของหลวง
พอจรัญ ซึ่งถานํามาปฏิบัติแลวจะสามารถแกกรรมได ขาพเจานึกถึงคําพูดของคุณลุงที่พบที่
นครสวรรคไดวา มงคลชีวิตที่แทจริง คือ การเดินทางชีวิตใหถูก ขาพเจาจึงเริ่มสวดมนตบทอิ
ติปโสฯ และพาหุงมหาการุณิโก บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ที่หลวงพอเทศนสอน พระ
เณร อุบาสก อุบาสิกา ใหสวดอยูทุกวันนั่นเอง
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บทสวดพาหุงมหาการุณิโก
หลวงพอสอนวา การสวดใหเริ่มสวดบทบูชาพระรัตนตรัย ๑ จบ แลวสวดบทอิตปิ โส
เกินอายุ ๑ จบ เปนการตอดวง หรือ ตออายุนั้นเอง
คนไทยชอบทัวรบุญ ไปขอบุญ ขอพระพระ ทําสังฆทาน เขาวัดโนน ออกวัดนี้ สูฝรั่งก็
ไมได มาขอธรรมะจากหลวงพอ แลวนําไปปฏิบัติ ไดสติปญญา แกปญหาชีวิตได
การสรางโบสถ สรางวิหาร ยังไมเทากับสรางพระในจิตใจคน
ใหธรรมเปนทาน ชนะการใหทั้งปวง
ขาพเจาพิจารณาดูแลว เปนเปนความจริงที่หลวงพอทานเทศน ตอนนัน้ ขาพเจาเดิน
ไมถูกสาย สวดมนตมวั่ ไปหมด ไมทราบวาบทอะไรบาง ใครบอกวาอะไรดี หรือหมอดูที่วา
แมน ใหหวยแมน อยูที่ไหน ใกลไกลแคไหนไปหมด ไมเห็นมีอะไรดีขนึ้ มาเลย มีแตทรงกับ
ทรุด
ขาพเจาเริ่มมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน สวดมนตทุกเชาค่ํา เริ่มมีสติปญญามาเรื่อย ๆ
เริ่มไดแสงสวางทางปญญาแกไขปญหาชีวิตได ไมตอ งพึ่งหมอดูอีกตอไป พึ่งตนเองได สอน
ตนเองได ขาพเจาไดของดีจากหลวงพอ เมื่อกอนไดแคกระพี้ เพิ่งจะมาไดรับแกนแทของ
พระพุทธศาสนาจกหลวงพอ เปนพระคุณอยาหาที่สุดไมได ที่ขาเจาไดพบแสงสวางทาง
ปญญา ดังคําสอนของหลวงพอที่วา “แสงอะไรจะเทาแสงปญญาไมมี แสงพระอาทิตย
แสงจันทรก็สูแสงปญญาไมได”
จากนั้นชีวติ ของขาพเจาก็เริ่มดีขึ้น ผอนรถปคอัพไดคันหนึ่ง ทําใหสามารถมาวัดอัมพ
วันไดบอยขึ้น แตในตอนนั้นขาพเจายังไมไดเริ่มปฏิบัติธรรม เพียงแตพาแม พี่ นอง มา
ปฏิบัติธรรม
นองชายที่ชอบกินเหลา เที่ยวเตร มาบวชเปนลูกศิษยหลวงพอ พอสึกออกไปแลว
กลับตัวเปนคนดี ตอนนีก้ ําลังทําปริญญาตรี มีรถยนตใช ตอนนี้อยูที่กรุงเทพฯ
พี่ชายของขาพเจาที่เคยผอนสงรถหลายคัน แตถูกบริษัทยึดหมด ขาพเจาจึงนําคํา
สอนของหลวงพอไปแนะนําใหเขาฟงบอย ๆ วา “คนเราจะทําบุญใหไดบุญ ตองละบาป
ถาละความชั่วไมได ก็รวยไมได ดีไมได” จนกระทั่งเขาเชื่อ และมาปฏิบัติธรรมอยู ๓ วัน
กลับไปแลวดีขึ้นกวาเดิมมาก ผอนสงรถได และไมถูกยึดเหมือนแตกอน
นองชายคนเล็ก นอนอยูบานไมยอมทําอะไร แตเขาเชื่อขาพเจา ยอมมาปฏิบัติธรรม
กลับไปบานสวดมนตทุกวัน ตอนหลังไดแตงงานกับลูกสาวเจาของรายขายมอเตอรไซคที่
อําเภอตาคลี ฐานะดี เปนลูกศิษยหลวงพอ จรัญเหมือนกัน
แสงธรรมนําชีวิต
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เมื่อขาพเจามีรถสําหรับคาขายแลว แตขาดเงินหมุนเวียน ขาพเจาก็นั่งเปนทุกขวา
เมื่อไหรจะไดดีสักที อาศัยที่ขาพเจาตองเขากรุงเทพฯ บอย ๆ และแวะฟงเทศนจากหลวงพอ
เปนประจํา เมื่อกอนทางวัดเปดรับสมัครผูปฏิบตั ธิ รรมทุกวัน ขาพเจาจึงไดฟงธรรมจากหลวง
พอตอนเย็น ๆ หลวงพอจะสวดมนตทําวัตรเย็นทุกวัน เวนแตตดิ กิจนิมนตหรืออาพาธหนัก
หรือติดธุระจําเปนจริง ๆ หลวงพอเปรียบไววา “เหมือนไดเกาะชายจีวรของพระตถาคต
ถาไมปฏิบัติก็เหมือนอยูไกล หากอยูไกลสักแสนลี้ ถาปฏิบัติธรรมก็เหมือนอยูใกลพระ
ตถาคต”

แสงธรรมนําความรุงเรืองสูชีวิต
จากอดีตคนขับมอเตอรไซครับจาง ไดเงินวันละไมกี่บาท ปจจุบันขาพเจาคาขายไดวัน
ละเปนหมื่น ๆ เคยขายไดสูงสุดถึงแปดหมื่นบาท ภายในวันเดียว ทัง้ ๆ ที่อยูในสภาวะที่
เศรษฐกิจไมดี กิจการของขาพเจาก็ไมตก
หลวงพอเทศนสอนเปนประจําวา เคล็ดลับในการปฏิบัติที่ถกู ตอง คือ
“เราทําบุญไมละบาป
เราจะไดบุญอยางไร
ละความชั่วไมได
จะรวยจะดีไมได
ปจจุบันไมดี
อนาคตจะดีไดอยางไร”
นี่คือ หัวใจ จุดแรกที่ขาพเจาไดรับจากหลวงพอ
“ทานก็ยังสูศ ีลไมได
ศีลก็ยังสูปฏิบัติบูชาไมได
ทานนั้นไปขโมย ไปจี้
ไปปลนเขามาทําทานก็ได
ศีล...ถาเผลอโกรธเขา
ไปดาเขา ไปฆาสัตว ก็ผิดศีลแลว
ใสบาตรสัก ๑๐๐ ป ๑,๐๐๐ ป จนขันใสบาตรทะลุทัพพีหัก อานิสงสยังไม
เทากับ ปฏิบัติบูชาหนึ่งครั้ง”
“หลวงพอทานใหแตปญญา ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน ใหละความชั่ว
สรางความดี ใหเปนแบบอยางแกสังคม ออนนอมถอมตน”
สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) วัดระฆัง, หลวงพอปาน วัดบางนมโค, หลวงปู
แหวน สุจิณโณ วัดดอยแมปง, หลวงพอจรัญ แหงวัดอัมพวัน ไดเทศนสอนเหมือนกันวา “ลูก
ศิษยของทาน ถาใสบาตรทุกวัน สวดมนตทกุ วัน ๖ เดือน เปนเศรษฐีทุกคน”

แสงธรรมนําชีวิต
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การยกระดับจิต
หลวงพอสอนเรื่อง การยกระดับจิตวา
“คนที่ไมละชั่ว จะดีไมได เพราะจิตของเขายังต่ําอยู สวนคนที่ยกระดับจิตสูง
แลวเหมือนคนอยูในที่สูง จะสามารถมองในที่ต่ําไดกวางไกล ตรงกันขามกับคนที่อยู
ในที่ต่ําจะมองดูที่สูงเพียงแคบ ๆ”
หลวงพอทานจิตสูงมาก ทานทราบวาระจิต สามารถทราบหมดวาใครเปนอยางไร
โดยไมตองสอบถามหรือกราบเรียนทาน ทานสามารถลวงรูแมกระทั่งวาเรากําลังคิดอะไรอยู
ขาพเจาโชคดี จะแวะที่วดั เกือบทุกครั้งที่ผาน ไดฟงเทศนจากหลวงพอบอย ๆ จึงเปน
ตอในการปฏิบัติ ชีวติ ขาพเจาชวงหนึ่ง เลิกดื่มเหลา เลิกเที่ยวแลว ยังคงเลนหวยอยู พอ
มาถึงวัดหลวงพอก็เทศนเรื่องหวยพอดี เปนเรื่องที่แปลก เหมือนทานทราบวาขาพเจาละได
เกือบหมดแลว ยังเหลือแตเลนหวย การเลนหวยไดงายหมดงาย เชนเดียวกับการเลนไพ เรา
อยากไดของเขา เขาก็อยากไดของเรา เราดีใจ เขาเสียใจ เขาเลนได เขาดีใจแตเราเสียใจ เขา
ขายโลภอยากไดของเขา ขาพเจาจึงเลิกเลนหวยตั้งแตบัดนัน้ มา

กฎแหงกรรม
สมัยที่ขาพเจาเปนลูกจางขายผา หลังเลิกขับรถรับจาง ขายไดเทาไรก็ไมรวยสักที
จนกระทั่งไดมาปฏิบัติธรรมที่วัด จึงไดทราบ เมื่อ ๑๐ กวาปกอน ขาพเจาเคยขโมยเงินญาติ
คนหนึ่งประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ บาท ขาพเจาจึงนําเงินไปคือจํานวน ๑,๕๐๐ บาท โดยที่เขาไม
ทราบมากอนเลย และขออโหสิกรรม ทานเจาของเงินทานก็อโหสิกรรมใหกับขาพเจา ตั้งแต
นั้นมา ขาพเจาไปขายของที่ไหน ของไมหายอีกเลย ขายดีมาเรื่อย ๆ นี่คือกฎแหงกรรมมีจริง
จากการกระทําของเราเอง ไมใชคนอื่นทําให เราทําของเราเอง เราตองแกของเราเอง คนอื่น
มาแกใหเราไมได หลวงพอเพียงแตชี้แนะใหเราเทานั้น
เมื่อกอนขาพเจาขับรถรับจางเก็บเงินทีละบาทสองบาท ขาพเจามาปฏิบัติธรรมทีว่ ัด
อัมพวัน ๑๐ ครั้งแลว ปจจุบันมีทําเลที่ขายของ ๑๐ กวาแหง ขายดีทุกแหง ตลาดนัด หรือ
กองคาราวานสินคาราคาถูก ขาพเจาก็ขายดีไมเปนสองรองใคร วันไหนถาขาพเจาไมปฏิบัติ
ยอดขายจะตกปกติขาพเจาเดิน ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง และเกินเวลาอีกประมาณ ๕ นาที ขอ
สําคัญตองมีศีล ๕ ไมดางพรอยเปนการละบาปเพื่อความดี ดังคําสอนของหลวงพอ
“ปจจุบันดี อนาคตดีแนนอน
คนเราสรางความดีตอ งมีมาร มารไมมีบารมีไมเกิด
ทําบุญตองละบาป สรางความดีไมถึงที่จะดีไดอยางไร
แสงธรรมนําชีวิต
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ยังเปนไมสกั เนื้อออน ปลวกก็จะกิน กาฝากก็จะมาเกาะ
ถาเปนไมสักทองแลว ปลวกก็ไมกิน กาฝากก็ไมเกาะแมลงวัน
ชอบตอมของเหม็น น้ําครํา ยอมไหลไปรวมกับน้ําครํา
ถาเราเปนคน ขี้เหลา ขี้ยา ขี้กัญชา ก็ไดเพื่อนขี้เหลา ขี้ยา ขี้กัญชา เหมือนกัน”
ปจจุบันขาพเจาละอบายมุขทั้งหมด มีเพื่อนเปนพอคา เชนกัน

เคล็ดลับ
ขาพเจามีเคล็ดลับอยู ๒ อยางคือ
๑. ลางชาม
๒. ลางหองน้ํา
เมื่อขาพเจามาปฏิบัติธรรมที่วัด หลังรับประทานอาหาร ขาพเจาจะชวยผูปฏิบัตทิ ั้ง
หญิงชายลางชาม ถามีเวลาวางก็กวาดลานวัดหนาโบสถบาง หนาศาลหลวงพอโตบาง เพื่อ
ไมใหจิตฟุงซานเมื่อปฏิบัติแลวรูสึกกาวหนาขึ้น
อีกอยางหนึ่ง เมื่อขาพเจาอยูครบ ๗ วันแลว ขาพเจาจะชวนผูปฏิบัตทิ ั้งชายหญิง ขัด
หองน้ําหองสวม สวมนี่สําคัญ เราทนหิวขาว หิวน้ําได แตถาเราไมไดถายอุจจาระ หรือ
ปสสาวะ ไมไดแน ขาพเจาเคยชวนไดถึง ๑๗ คน ชวยกันลางเกือบหมดทั้งวัด ประมาณ
๓๐๐ หอง พอกลับไปถึงบานกันแลว เขาฝนกันวา คุณแมพกิ ุลใหเลขเด็ด เขาถูกหวยกันทุก
คน ยกเวนขาพเจาไมไดซื้อเพราะเลิกเลนหวยแลว แตสินคาของขาพเจา ก็ขายดิบขายดี
ร่ํารวยเงินทอง จนสามารถซื้อรถปคอัพไดคันหนึง่ ทั้ง ๆ ที่เศรษฐกิจย่ําแยอยูในปจจุบันอยาง
ไมนาเชื่อ

กิจวัตรประจําวัน
คุณแมใหญทานแนะนําขาพเจา ถาปฏิบัติกรรมฐานไดแลว จะมีความกังวลถาวันไหน
ไมไดปฏิบัติ จะเหมือนขาดอะไรไปอยางหนึ่ง หรือเหมือนกับไมไดรับประทานอาหาร ถึงเวลา
ตองนั่งสมาธิ นั่นแหละจึงจะไดผล ดังนั้นควรปฏิบัติใหเปนกิจวัตรประจําวัน
นี่เปนประวัติชีวติ ของขาพเจา ที่นํามากราบเรียนถวายหลวงพอ เพื่อยืนยันเกียรติคุณ
ไมเสียทีที่เกิดมาได
ของพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญที่ศรัทธาเคารพสูงสุดของขาพเจา
โอกาสเปนลูกศิษยหลวงพอ ทําใหขาพเจาไดพบแสงสวางแหงชีวิตวา การปฏิบัติธรรม
ถูกตองตามคําสอนของหลวงพอทําใหขาพเจาไดพบแสงสวางแหงชีวิต วาการปฏิบัติธรรม
ถูกตองตามคําสอนของหลวงพอแลวจะสัมฤทธิผ์ ลอยางแนนอน
แสงธรรมนําชีวิต
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