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ฉันไดรูจักหลวงพอจรัญและวัดอัมพวันในป ๒๕๓๗
โดยการอานหนังสือกฎแหง
กรรมธรรมปฏิบัติ ฉันชอบทําบุญไปวัด ปฏิบตั ิกรรมฐานเสมอ ชีวิตในครอบครัวไมมีปญหา สามีเปน
คนดี รับผิดชอบครอบครัว รับราชการยศรอยตํารวจเอกอยูในโรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งในตอนนี้ ได
เกษียณแลว ลูกหญิงชายสองคนเรียนเกง ลูกสาวคนโตสอบชิงทุนไปเรียนปริญญาเอกที่ประเทศ
ออสเตรเลีย แตตวั ฉันเองเปนคนขี้โรค ที่หนักมากคือ โรคปวดหัวเปนประจํา เวลาปวดขึ้นมาจะมี
อาการคลื่นไสอาเจียน หมดสติ และถาอากาศเปลี่ยน จะหายใจไมสะดวก ทรมานมาก ไปหาหมอ
ฉีดยาทุกวัน หมดวินิจฉัยฉันเปนทุกโรค เชนภูมิแพบาง ไมเกรนบาง ดีเพรสชั่นบาง เขาก็จะสั่งยา
ไปตามอาการ ซึ่งมีสวนผสมของยานอนหลับเปนสวนใหญ ทําใหงวงเหงาหาวนอน เดินเซเหมือนคน
เมา อาการปวยหายชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อหมดฤทธิ์ยาก็จะเปนอีก จะมีวนั ที่สบายดีเพียงไมกี่วัน
อยูมาวันหนึ่ง ไปเที่ยวทะเลและเลนน้ําตากแดดพอสมควร กลับถึงบานรูสึกเจ็บคอ
เสมหะมีเลือดปนเล็กนอย คิดวาเปนหลอดลมอักเสบธรรมดา หมดชี้แจงวาตองมีการตัดเนื้อเยื่อปอด
พิสูจน ดวยความกลัววาจะเปนมะเร็ง ฉันจึงหนีไปรักษาดวยยาไทยที่วัดหัวหิน แตอาการไมดีขึ้น
นอนฝนไปคลายๆ เทวดามาบอกวารักษาอยางนี้ไมมีทางหายตองไปรักษาที่โรงพยาบาล
จึงมี
ความรูสึกวาสมควรกลับ ไดรับการรักษาที่โรงพยาบาล หมอคนแรกทีต่ รวจวินิจฉัยวาฉันเปนมะเร็งที่
ปอด ไดสงตัวตอแตหมดผาตัด กอนผาตัด ไดทําอุลตราซาวด เห็นเปนเงาที่ขั้วปอด ทําใหหมอคน
ที่สองมีความเห็นวาคงไมใชมะเร็ง เพราะถาเปนมะเร็งคงอยูไดไมถึงหาป นาจะเปนลักษณะการ
ระคายของเนื้อเยื่อ ทีบี มากกวา เมื่อตัดชิ้นเนือ้ พิสูจน ผลพบวาไมใชมะเร็ง หมอจึงรักษาทาง ทีบี
กินยาและฉีดยาทุกเจ็ดวัน ตรวจผลการรักษาดวยการฉายรังสีเอกซเรยทุกอาทิตย อาการก็ดีขึ้นเปน
ลําดับ ใชเวลารักษาอยูถึงหนึ่งป ครึ่งจึงหาย ขอระลึกถึงบุญคุณของหมออรรณพ แหงโรงพยาบาล
ตํารวจ ผูใหการรักษาไว ณ ที่นี้ดว ย
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หลังจากหายครั้งนั้น ฉันไดปฏิบัติธรรมมากขึน้ ที่วัดหลายแหง ทั้งใกล และไกลบาน
และถือศีลหาเปนอาจินต แตไมคอ ยเขาใจในการปฏิบัติเทาใดนัก เพราะไมมีผูใดสอน ใหนั่งสมาธิ
ก็นั่งจามๆ เขาไป ไมรูจักวิธีนั่งที่ถกู ตอง เมือ่ ลูกสาวไปเรียนตอเมืองนอกไดหาเดือน คุณแมผูชรา
มากแลวก็เสีย พอดีไดอานหนังสือกฎแหงกรรม ธรรมปฏิบัติของหลวงพอจรัญวา การปฏิบัติ
กรรมฐานนัน้ สามารถสงผลบุญใหแกลูกสาวที่ไปเรียนเมืองนอก และคุณแมผูลวงลับได แมแตเปรต
ซึ่งบุญอืน่ สงถึงยาก ยังสามารถรับบุญจากพระกรรมฐานทําใหฉันยากปฏิบัติมาก จึงตั้งจิตอธิษฐาน
ขอใหไดไปเรียนการทํากรรมฐานกับหลวงพอ โดยไรอุปสรรคใดๆ ก็พอดีมีนอ งชายของคนชอบพอ
มาบวชทีว่ ัดอัมพวัน จึงขอมากับเขาดวย ไดเขาลงทะเบียนปฏิบัติครั้งแรกเปนเวลาสามวัน และรับ
กรรมฐานจากหลวงพอ โดยอยูใตการสั่งสอนชี้แนะอยางใกลชิดของ แมชีซูงอ ฉันก็รูโดยปจจัตตังวา
ใชแลว นีค้ ือวิธีปฏิบัตทิ ี่ฉันตองการและแสวงหามานาน เหมือนกับทีเ่ ราสวดทุกวันวา นัตถิเมสะ
ระณัง อัญญัง พุทโธเมสะระณังวะรัง ธัมโมเมสะระณังวะรัง นัตถิเมสะระณัง อัญญัง สังโฆเมสะ
ระณังวะรัง สรณะอื่นของขาพเจาไมมี พระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา สรณะอื่นของ
ขาพเจาไมมี พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา สรณะอื่นของขาพเจาไมมี พระสงฆเปน
สรณะอันประเสริฐของขาพเจา พระสงฆคือหลวงพอจรัญ เปนผูนําคําสอนนี้มาสอนพวกเราใหรูตาม
ฉันปฏิบตั อิ ยูสามวันก็ลากลับเพราะเวลานอย และตั้งใจจะมาปฏิบตั ิอกี อยางแนนอน
หลวงพอใหโอวาทวันลากลับวา รับกรรมฐานจากทานไปแลว อยานําไปทิ้งขวาง ปฏิบัติใหเปนประจํา
จะสามารถแกไขปญหาได ปญหาของเรา เราตองแกเอง ไมใชใหคนอืน่ แกไขให หลังจากนั้นฉันก็มา
ปฏิบัติที่วัดอัมพวันอีกปละสองถึงสามครั้ง และไดปฏิบัติทบี่ านเปนประจําเกือบทุกวัน
สําหรับอาการปวดศีรษะของฉัน
ยาแกปวดหนึ่งเม็ดสามารถทุเลาอาการปวดไปได
หลายวัน แตหลังจากนั้นความปวดจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้ จนตองกินยาทุกวัน อาการปวดศีรษะก็
ไมหาย เพียงแตบรรเทาลงคิดวาเราตองเปนโรคเวรกรรมเกาแนๆ เพราะตรวจอยางไรก็ไมพบความ
ผิดปกติ ทางรางกาย ฉันตัดสินใจเลิกกินยาแกปวดที่ฉันตองอาศัยมันมาตลอดชีวิตเมื่อวันที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๔๑ ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานแบบตายเปนตายอยางที่หลวงพอสอน ในความกรุณาของ
อาจารยพันทิพย คอยแนะนําวิธีปฏิบัติใหไดเห็นพองหนอ ยุบหนอ ใหมๆ กอนจะหมดเวลาเสียง
กริ่งดัง เจ็บปวดแทบขาดใจจนน้ําตาไหลเปนเม็ดๆ เรียกใหหลวงพอชวยตลอดเวลา ตอนลากลับ
หลวงพอใหโอวาทวา ทานตื่นขึน้ มาทําวัตรตอนตีสี่ ไดยินเสียงรองเรียกใหชวยขรม นึกวาเปรตที่
ไหนมารองใหชวย ที่แทก็พวกกรรมฐานนั่นเอง (คงไมใชเราคนเดียวแนๆ) หลวงพอวา ใชไดที่ไหน
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ใครจะชวยไดตองชวยตัวเอง เวลาเจ็บก็กําหนดไป กําหนดแลวหายไหม ตอบวาไมหายแตใหรูวา
เจ็บ-หนอ มีมากนอยเพียงไร แลวหายใจลึกๆ กําหนดไปเรื่อยๆ จะลืมความเจ็บปวดไปเอง หลวง
พอเคยอบรมเสมอวา ยากแทแตไมเคย ถาเคยทําแลวจะงาย เมือ่ กอนหลวงพอเคยใหโอวาทวา
ทานจะใหเพชรทองตอนกลับบาน เราก็ไมเขาใจที่ทานพูด
เดี๋ยวนี้เขาใจแลววากรรมฐานที่ทาน
ประสิทธิ์ ประสาทใหมา มีคายิ่งกวาเพชรทองเสียอีก ถึงมีเงินก็ไมสามารถหาซื้อได ฉันตั้งใจปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ โดยความศรัทธาและเชื่อมั่น อาการปวดหัว หรือโรคเวรโรคกรรม ของฉันทีว่ ิชาการ
แพทยสมัยใหมไมสามารถรักษาใหหายขาด ก็คอยๆ บรรเทาลงอยางนามหัศจรรย ยาแกปวดศีรษะ
ประจําตัว ฉันก็แจกจายแกผูอื่นจนหมด
ฉันเพิ่มเวลาการปฏิบัติและเดินเปนอยางละ หนึง่ ชั่วโมงครึ่ง อยางไรก็ตาม บางครั้ง
เคยคิดทอแทนิดๆ วาคนอื่นเขาปฏิบัติกันเพียงเจ็ดวัน ก็เห็นกฎแหงกรรมแลว เราตั้งใจ ปฏิบัติมา
โดยตลอด รูสึกวายังไปไมถึงไหน ไมเคยมีนิมิตอะไรเลย อาจจะเปนเพราะชาติที่แลวเราคงไมเคย
ปฏิบัติมาแน แตก็ชางเถิด ที่หายจากโรคปวดหัว และอยูอยางมีความสุขเชนนี้ ก็เหมือนตายแลว
เกิดใหม ที่ฉันเขียนมานี้ เพือ่ จะยืนยันใหญาติธรรมทุกคนรูวา กรรมฐานนี้สามารถชวยจากมืดให
เปนสวางไดรอยเปอรเซ็นต เวลามาปฏิบัติ ขอใหปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนือ่ ง ไมใชมาจิ้มๆ จ้ําๆ
อยางหลวงพอทานเคยวา ก็จะไดรบั ผลสําเร็จทุกประการ
ในวาระครบหกรอบวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพอนี้ ลูกขอรอยเรียงความเปน
จริงจากใจ เพื่อกราบถวายหลวงพอ ผูมีความเมตตาตอสัตวโลก ดวยเดชะแหงพระรัตนตรัยเปนที่
พึ่ง ขอจงขจัดอุปท วันตราย และโรคาพาธทั้งหลายที่จะมาแผวพานพระเดชพระคุณหลวงพอใหสูญ
หายไปโดยพลัน มีแตความสุขกายสบายใจ และอยูโปรดสัตวโลกไปอีกนานๆ จนกวาจะถึงเวลาอัน
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