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ดิฉันอายุ ๕๘ ป อยูบานเลขที่ ๑๔๕ หมู ๖ ตําบลองครักษ อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอางทอง เดิมทีมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผา ขายของเล็ก ๆ นอย ๆ ฐานะทาง
ครอบครัวคอนขางยากจน ประมาณป ๒๕๑๓ ไดแตงงานกับคุณไพบูลย จีนขจร ซึ่ง
รับราชการอยูกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร เมื่อแตงงานแลวเก็บเงินไดก็ไป
ซื้อรถบรรทุกเกามาคันหนึ่ง รับจางบรรทุกขาวสารลองกรุงเทพฯ ฐานะก็พอจะดีขึ้น
บาง แตแลวเหมือนเรือโดนมรสุม เมื่อแพทยจากโรงพยาบาลจุฬาฯ ตรวจพบวาคุณ
ไพบูลยเปนมะเร็ง
ตอนนั้นคุณไพบูลยยายไปประจําทีส่ ํานักงานเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก สมัยกอนการเดินทางลําบากมาก ถนนหนทางไมมีมากเหมือนสมัยนี้ จึง
จําเปนตองลาออกจากราชการ มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิงหบุรี โดยนายแพทย
สมหมาย ทองประเสริฐ ซึ่งเปนผูอํานวยการในสมัยนั้น ทานเมตตาใหรับประทานยา
โบราณของทานควบคูไ ปดวย สามีของดิฉันตองนอนโรงพยาบาลสิงหบุรีเปนเวลา
หลายเดือน เงินทองก็เริ่มขัดสน เพราะงานก็ทําไมได ลูกก็ยังเล็กอีก ๒ คน ขณะนั้น
จิตใจเริ่มเครียดมาก หวงสามี หวงลูก เงินทองก็หมดตัว ดิฉันตองนําจักรไปเย็บผาที่
โรงพยาบาล เอาไปไวรับจางตัดเสื้อในหองน้ําโรงพยาบาล (เปนหองพิเศษในสมัยนั้น)
หลังจากคุณหมออนุญาตใหกลับไปพักฟนที่บานและปฏิบัติตามคําแนะนําของ
คุณหมออยางเครงครัด จึงเปนภาระที่หนักมาก เงินทองก็หาไมได แมแตออกปากขอ
ยืมญาติพี่นองเขาก็ยังเมินหนาหนี กลัวเราจะไมมีเงินใชคืน คนเราเมื่อมีทุกขมีเรื่อง
เดือดรอน จิตใจก็เปนกังวล ดิฉันจึงปรึกษาคุณไพบูลยวาอยากไปหาพระเพื่อสะเดาะ
เคราะห หาที่พึ่งทางจิตใจ คุณไพบูลยเขาถามวา จะไปหาหลวงพออะไร วัดไหน ดิฉัน
จึงอธิบายามีหลวงพออยูรูปหนึ่ง ชื่อหลวงพอจรัญ อยูวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.
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สิงหบุรี เปนพระสายวิปสสนากรรมฐาน ซึ่งคุณตาของดิฉันเคยเจริญกรรมฐานกับ
หลวงพอจรัญเมื่อครั้งยังอยูวัดพรหมบุรี เมื่อดิฉันไดไปกราบนมัสการหลวงพอจรัญที่
วัดอัมพวัน และแนะนําตัวเองวาเปนหลานสาวของตาหมออยูบานหงษ เมื่อหลวงพอ
ทราบเชนนั้น หลวงพอดีใจมากที่มีลูกหลานของคนรุนเกามาหา ทั้งที่คุณตาของดิฉัน
ไดเสียชีวิตไปนานแลว หลวงพอแนะนําใหสวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุ
งมหากา ทุกวัน และเจริญกรรมฐาน จะชวยครอบครัวและสามีได เมื่อสามีของดิฉันได
พบกับหลวงพอเขาพอใจมาก ดูเขาคลายความวิตกกังวล ธรรมดาสามีดิฉันไมเคยไหว
พระเทาไร จะเลือกไหวที่เปนพระจริง ๆ คือเขาไดเขาไปเรียนกรุงเทพฯ เมื่อป ๒๕๐๒
ไปอาศัยอยูที่วัดชนะสงคราม บางลําพู พบพระภิกษุและสามเณรจํานวนหนึ่งที่มาจาก
ภาคตาง ๆ เพื่อมาเลาเรียน ไมเครงครัดตอระเบียบวินัยของสงฆ จึงขาดศรัทธา
ดิฉันและสามีปฏิบัติตามที่หลวงพอแนะนํา ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งการเงินและ
อาการปวยของสามี และราวป ๒๕๑๖ ดิฉันคิดจะซื้อโรงสีเล็ก ๆ ขาง ๆ บาน มีญาติที่
ทําโรงสีสนับสนุนเต็มที่ ชวงนั้นโรงสีกําลังบูม ทํากําไรดีมาก ดิฉนั เองก็ไมมีความรูเลย
เกี่ยวกับโรงสี ใจเองก็อยากจะซื้อ เพาะไดรับการสนับสนุนจากญาติ ๆ ดิฉันคิดไมตก
จึงไดมากราบเรียนหลวงพอ หลวงพอทักวา “สุรียเอย ดวงเอ็งทางดานโรงสีนั้นไมมี...
เอ็งมีดวงทางรถยนต” ดิฉันและสามีเชื่อหลวงพอ ดิฉันมุมานะคาขายรํา ปลาย
ขาวสาร ขาวเหนียว โดยตองเดินทางไปเชียงรายทุกครั้ง ดิฉันจะตองแวะกราบขอพร
จากหลวงพอ หลวงพอจะใหโอวาทวา “ไปที่ไหน สิบนิ้วพนมไหวทุกคน มือออน
ปากหวาน นอบนอม ถอมตน จะประสบผลสําเร็จ คาขายจะเจริญรุงเรือง” หลวงพอ
เปนที่พึ่งของครอบครัวของดิฉันมาตลอด เมื่อกอนนี้บานของดิฉันเล็ก ๆ ไมใหญโต
อะไร หลวงพอก็แนะนําใหปลูกใหม ทุกครั้งที่ไปหาหลวงพอ ทานจะถามวา “จะปลูก
เมื่อไร ปลูกเถอะ” ดิฉันเองก็ยังมีเงินไมมากพอ เพราะกลัวจะไมมีเงินทุนทําการคาจึง
ตัดสินใจไมถูก แตหลวงพอก็บอกวา “ปลูกเถอะสุรีย เงินทองมาเอง ถึงเวลาปลูกบาน
ไดแลว หลวงพอจะชวย” ดิฉันจึงตัดสินใจปลูก และภูมใิ จจนบัดนี้ที่เชื่อหลวงพอ
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ดิฉันมีบุตร ๓ คน คนโตอายุ ๓๐ ป จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร ทํางานอยู ๒ ปกวา ๆ จึงกลับมาชวยงานธุรกิจสวนตัว สวนคนที่ ๒ จบ
วิศวกรรมศาสตร สาขาเคมี และเปนอาจารยสอนอยูที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกา
พระนครเหนือ
ปจจุบันไดรับทุนไปศึกษาตอปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยใน
เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา บุตรชายของดิฉันถามีเวลาวางยามปดเทอมขณะเรียนที่
เมืองไทย ก็จะหาเวลาไปนั่งวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวันเสมอ กอนออกเดินทางไป
อเมริกาก็ไปเจริญกรรมฐานอยู ๗ วันที่วัดอัมพวัน และเขากราบขอพรจากหลวงพอ
ทานใหโอวาทวา “ใหมานะ อดทน การเรียนปริญญาโทและเอก วิศวเคมีนั้นยากมาก
ใหคบแตเพื่อนที่ดี เพื่อนที่ดี ๆ จะนําความสําเร็จมาใหเรา ใหหมั่นสวดมนต เจริญ
กรรมฐาน แลวปญญาจะเกิด” ในป ๒๕๔๐ บุตรชายของดิฉนั ก็ไดเดินทางไปเรียนตอ
ยังอเมริกา เมื่อเขาไปเรียนปแรก ๆ บุตรชายโทรศัพทมาบอกวาเรียนยากมาก เครียด
มาก เพราะภาษาที่เรียนไมคอยรูเรื่อง ดิฉันก็ไดแตปลอบใจลูกวา “ลูกเอย จําคําหลวง
พอพูดไว หมั่นสวดมนต มีเวลาก็เจริญกรรมฐาน ปญญาจะเกิดเอง” และเวลาผานไป
เขามีเพื่อนนักศึกษาจากจีน อินเดีย ตุรกี ซึ่งเขาเกงกันมาก ภาษาเกง หัวดี คอยติว
และแนะนําให ดวยบุญกุศลที่สวดมนตเปนประจําตามที่หลวงพอสั่งสอน เมื่อสอบ
ปริญญาโท ปรากฏวาบุตรชายของดิฉันไดคะแนนดีเดน และไดรับรางวัลจาก
มหาวิทยาลัยเพนสเตท ๕,๐๐๐ เหรียญ ขณะนี้กําลังเรียนปริญญาเอกอยู และเปนที่
รักใครของอาจารยมาก อาจารยจะหางานวิจัยใหทําอยูเปนประจํา ซึ่งงานวิจัยที่
อาจารยรับมานั้น จะไดเงินพอ ๆ กับที่เมืองไทยสงไปให
จบวิศวกรรมศาสตรสาขาเครื่องกล
สวนบุตรสาวคนเล็ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทํางานบริษัทและเรียนปริญญาโทดวย กําลังทํา
วิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความสําเร็จของลูกทั้ง ๓ คน และฐานะทาง
ครอบครัวที่ดีขึ้น เพราะหลวงพอแนะนําใหสวดมนต พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
พาหุงมหากา และปฏิบัติธรรม ชีวิตครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับ ลูกทั้ง ๓ คนก็ดี
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ดิฉันสอนใหลูกสวดมนตและปฏิบัติธรรม
และระลึกถึงหลวงพอผูมีพระคุณตอ
ครอบครัวดิฉันเสมอ
สําหรับชีวิตดิฉันจะมีสุขหรือทุกขอยางไร หลวงพอทานทราบดีทั้งหมด ดิฉันไม
สามารถเขียนเรื่องตาง ๆ ทั้งหมดที่หลวงพอทานไดชวยเหลือครอบครัวดิฉันได เวลา
ใดที่ทุกข เมื่อพบหลวงพอ ทานจะใหโอวาทเสมอวา “สุรียเอย จําไว เชื่อหลวงพอ
หลวงพอนิ่ง หลวงพออด หลวงพอทน คือจะตองอดทน อดกลั้น และอดออม และที่
ขาดเสียไมไดคือตองสวดมนตพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา การคา
ขายสุรียตองเอาอยางคนจีนนะ ใครเขาจะวาอยางไรก็ตองทน เราตองเอาเงินจากเขา
มาซื้อของเราใหได” เสียงของหลวงพอดังกองในความรูสึกของดิฉันเสมอคะ และ
โอวาทอีกอยางที่หลวงพอไดใหไวคือ จะตองเปนคนที่กตัญูตอผูมีพระคุณ โอวาท
ของหลวงพอศักดิ์สิทธิ์มากสําหรับดิฉัน
เมื่อตนป ๒๕๔๑ คุณไพบูลยไดปวยเปนโรคหัวใจ กลามเนื้อหัวใจตาย เสน
เลือดตีบ ไดไปรักษามา ๒ โรงพยาบาลและอาการก็ยังไมดีขึ้น ดิฉันไดไปปรึกษาหลวง
พอ ทานก็แนะนําใหเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม “คุณไพบูลยไมเปนไรหรอก แตสุรียอยา
บอกลูกชายที่อยูเมืองนอกละ ประเดี๋ยวลูกจะเปนหวงแลวจะเสียการเรียน” พอหลวง
พอแนะนําดิฉันก็กลับบานและทําตามที่หลวงพอแนะนําทันที ดิฉันยายคุณไพบูลยไป
อยูโรงพยาบาลกรุงเทพ พอรักษาที่นี่ไดสักประมาณ ๕ วัน อาการของคุณไพบูลยดีขึ้น
มาก ตอนเย็นที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกวาพรุงนี้จะใหคุณไพบูลยกลับบานได ดิฉันดี
ใจมากคิดวาคุณไพบูลยหายเปนปกติแน คุณหมอบอกวา กอนกลับคุณหมอขอฉีดสี
สวนหัวใจดูหนอยนะ หลังจากฉีดสี ๑ วัน คิดวาจะกลับบานได โดยปกติคุณหมอจะ
มาเยี่ยมคนไขวันละ ๒ ครั้ง เชา-เย็น นี่คุณหมอฉีดสีแลว ทั้งวันคุณหมอไมมาบอกเลย
วาคุณไพบูลยเปนอยางไร ดิฉันและคุณไพบูลยกังวลใจมากที่คุณหมอไมมา พอดึก
ประมาณ ๔ ทุมกวา ๆ จึงไดโทรศัพทกราบเรียนใหหลวงพอทานทราบวาคุณหมอบอก
ใหกลับบานไดแลวหมอไมมาสั่งใหกลับ หลวงพอทานตอบวา “สุรีย ถาคุณหมอบอก
วา ไมใหกลับก็อยาขอคุณหมอกลับนะ” พอตอนเชาวันรุงขึ้น คุณหมอมาพูดวา “คุณ
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สุรียถาหมอจะใหคุณไพบูลยอยูประมาณ ๑ เดือน คุณจะพรอมหรือไม” ดิฉันนึกถึงที่
หลวงพอทานเตือนแลว ตอบคุณหมอทันที่วา “พรอมคะ” คุณหมอบอกวาคุณไพบูลย
ตองผาตัดทําบายพาส ดิฉันใจหายวาบเพราะที่ผานมาทั้ง ๒ โรงพยาบาลกอนบอกวา
คุณไพบูลยไมสามารถผาตัดไดเพราะกลามเนื้อหัวใจตายกวา ๖๐% เสนเลือดตีบตัน
ทั้งหมด ผาตัดแลวจะไมฟน ดิฉนั ก็ตองคิดถึงหลวงพอกอนใคร จึงโทรศัพทไปกราบ
เรียนใหหลวงพอทราบวา “คุณหมอจะผาตัดหัวใจคุณไพบูลย หนูจะตัดสินใจอยางไร
ดีคะ” หลวงพอตอบทันทีเลยวา “ใหคุณหมอผาตัดเลยนะ หลวงพอจะแผเมตตาให
คุณไพบูลยหาย แตจําไวไมมอี ะไรดีเทาปฏิบัติกรรมฐาน และสวดมนตพุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา” ก็จริงดังหลวงพอแนะนํา คุณไพบูลยรอดตายมาได
เพราะบารมีของหลวงพอ ที่ชวยใหพบคุณหมอที่เกง
ครอบครัวดิฉันและลูก ๆ ประสบความสําเร็จเพระมีหลวงพอเปนที่พึ่งและ
กําลังใจ หลวงพอเปนทั้งผูใหและชวยเสมอคะ พระคุณของหลวงพอมากลนสุด
พรรณนาได ดิฉันและครอบครัวขอกราบพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณ
มงคล ขอใหหลวงพอมีสุขภาพแข็งแรง อยูเปนรมโพธิ์รมไทรของทุกคนตลอดไป

ชีวิต...ไมสิ้นหวัง
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