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ดิฉันอายุ ๕๕ ป เปนคน อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี โดยกําเนิด เปนภรรยาของนาวา
อากาศโทกรวัฒน เทอญชูชีพ สังกัดอยูกรมสรรพาวุธทหารอากาศดอนเมือง มีธิดา ๒
คน คนโตจบปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําอยูที่โรงพยาบาลพระจอมเกลา จ.เพชรบุรี คนเล็กสอนอยูที่มหาวิทยาลัย
ที่
นเรศวร
ไดทุนจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดใหศึกษาตอปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล ขณะนี้อยูชั้นปที่ ๓ (หลักสูตรกําหนด ๕ ป) คนเล็กนี่แหละที่
หลวงพอไดใหชีวิตใหมแกเขา
ความจริงดิฉันไดรูจักพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ตั้งแตลูกยังเล็ก ๕-๖ ขวบ
ตอนนั้นดิฉันไดพาลูกไปดูตนไม ดูนกในวัดซึ่งรมรื่นมีตนไมมาก หลายตนจะมีคํา
กลอนที่เปนคติติดไว ดิฉันชอบไปอานเพราะเหมือนตนไมแตละตนไดพูดสอนแทน
หลวงพอ จําไดวาพาลูกไป ๓ ครั้ง เขาไปกราบหลวงพอทุกครั้ง ทานก็จะบอกใหลูกไป
กินขาว ดิฉันก็ไดแตประทับใจในความเมตตาของทาน ไดเคยฟงทานเทศนบางเพียง
เล็กนอย ตอนนั้นมีพระวีโกอยูดวยและทานไดมาสั่งสมาธิรวมกับพระทั้งวัด หูฟงหลวง
พอแตตามองพระวีโก เพราะทานนั่งไดตรงมาก รูปรางใหญไมไหวติงเลย เหมือนรูป
ปน ทึ่งทานมาก แตมันก็เหมือนดิฉันยังมีกรรมหนักอยูที่ไมไดรูจักหลวงพอในตอนนั้น
ใหมากกวานี้ ถาไมมีกรรมไดเขาพบหลวงพอเปนประจําตั้งแตตอนนั้นชีวิตคงไมเปน
อยางที่จะเลาใหญาติธรรมฟงเลย
ดิฉันเปนลูกคนเล็ก เรียนจบ ม.๖ สมัยกอนไมลําบากเลย พอแตงงานมีลูก ๒
คน ตั้งแตลูกเล็ก ๆ สามีก็เริ่มเจาชู ออกชายแดน ไปจังหวัดไหนก็มีภรรยานอยที่นั่น
โดยดิฉันไมรู พอมีคนบอกก็ไมเชื่อ จนหนัก ๆ เขาไปดูจึงรู ก็ไดแตอดทน แตความ
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อดทนก็มีขีดจํากัด เมือ่ แมของดิฉันรู จึงไดบอกกับดิฉันวา “ลูกเอยกลับบานเราเถิด
ขายหนา คนบานนอกเราไมเปนอยางนี้ ถาลูกของแมกลับบาน เชื่อแม แมจะปลูก
บานใหทําราน ลงทุนใหคาขาย ถาอยูกับผัวแมจะไมใหอะไรเลย” แตสามีก็ดีอยาง
หนึ่งคือเงินเดือนเขาใหดิฉันไปรับทุกเดือน เขาใชแตเบี้ยเลี้ยง ดิฉันก็เชื่อแมหนีกลับ
บานโดยที่เขาไมรู ตอนหลังเขารูรีบตามไปงอ ทะเบียนเราไมฉีก มีนาชายคืออาจารย
เจริญ สงวนพวก มาเตือนบอกไมใหหยา เขาจะเปนอยางไรชางเขา เราตั้งหนาทํามา
หากิน สงลูกเรียนใหสูง ๆ มีลูกดี ดียิ่งกวาถูกรางวัลที่ ๑ ลูกสาวของดิฉันก็เปนเด็กดีทงั้
คู วางาย เรียนเกงทั้งพี่ทั้งนอง ดิฉันก็พร่ําสอนอยางไมหวังพึ่งสามี ใหพึ่งตัวเองดีที่สุด
ใหดูตัวอยางแม ทั้งที่สมัยแมโอกาสเรียนตอก็มีมาก งานก็หางาย แมยังทิ้งมาแตงงาน
กับพอ แมก็ตองลําบาก
ดิฉันประกอบการคาโดยขายของกินทุกชนิดทั้งของสดของแหง ใครถามหา
อะไรเราเอามาขายหมด เปนสรรพสินคายอย ๆ ประจําหมูบาน ขายของดีมาก ตื่น
ตั้งแตตี ๔ นอนก็ ๔-๕ ทุม จนสงลูกทั้งสองจบ โดยที่พอของเขากลับมาอยูที่บานพัก
ทหารอากาศ เลิกเจาชูตั้งแตเมื่อไร ดิฉันไมไดสนใจ เอาลูกไปดูแล สวนดิฉนั ก็สงเงิน
ลูกคนเดียว ในขณะที่ขายของอยูนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ นาชายของดิฉัน คือ อาจารย
เจริญ สงวนพวก ไดมาวานดิฉันใหไปเปนเพื่อนภรรยาของทานเพื่อไปปฏิบัติธรรมที่วัด
อัมพวันเปนเวลา ๗ วัน ดวยความเกรงใจ ดิฉันก็รับปาก แตแมของดิฉันทานเห็นแก
การขายของดี รูสึกเสียดาย ทานก็จะไมใหไป นาชายดิฉันก็บอกวา “ปาครับถามันจะ
จนภายใน ๗ วันก็ใหมันจนไป ขายมาตั้งนานก็ไมเห็นรวย” แมของดิฉันก็ไมวา ดิฉันก็
บอกลูกคา แลวปดราน ๗ วัน ดิฉันไดเขาปฏิบัตธิ รรมครั้งนั้นรูสึกซาบซึ้งมาก นึก
เสียใจวาแตกอนเราไปอยูไหน นั่งมองคนที่มาสมัคร มาปฏิบัติ ผิวพรรณดี เรียบรอย
เปนสวนมาก เราหรือไดแตทําบุญ เราไมเคยทําอยางนี้ สามีเราออกชายแดนมีแต
พระพุทธรูป บูชามาบาง กราบครูบาอาจารยทานแจกมาบาง ดิฉันก็กราบไหวบูชา
ธรรมดาทุกวัน แตไมรูวิธีปฏิบัติ ตอนมาปฏิบัติครั้งนี้ก็ไดแตอธิษฐานขอใหสามีของลูก
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มีดวงตาเห็นธรรมดวยเถอด ใหไดเขามาวัดอยางสามีภรรยาคูอื่น ดิฉันออกจาก
กรรมฐานแลวไดลาหลวงพอกลับ แลวก็ปฏิบตั ิธรรมจนทุกวันนี้
จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ สิ่งที่นึกไมถึงก็ไดเกิดขึ้นกับครอบครัวดิฉัน คือ ลูกสาว
คนเล็กของดิฉันที่ชื่อ ปาริชาต (ชือ่ เลนปู) ขณะนั้นสอนอยูที่มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบ
ชิงทุนเพื่อไปศึกษาตอยังประเทศสหรัฐอเมริกาได โดยกอนไปไดขออนุญาตไปเรียน
ภาษาอังกฤษกอน ๖ เดือน ขณะที่เรียนภาษาอังกฤษใกลจะจบนั้น เกิดอาการเครียด
เหมอลอย ตอนนั้นเขาไปเรียนที่กรุงเทพฯ ไปพักกับพอที่บานพักทหารอากาศ สามีโทร
มาบอกวาลูกเปนอะไรไมรู ไมเคยมีอาการอยางนี้ ปรกติลูกคนนี้จะเปนคนเรียบรอย
ออนหวาน แตตอนนี้พอพูดกับเขาจะไมเหมือนตัวเขาเลย ดิฉันก็บอกใหเขาปะเหลาะ
ลูกกลับบาน สามีก็ไดพาลูกกลับบานดวยความยากลําบาก จะกระโดดรถบางสารพัด
นานพอดูกวาจะถึงบาน พอมาถึงดิฉันไดคอยอยูแลว ดิฉันและสามีไดพาลูกไปยัง
สํานักสงฆยอดเขาสนามแจง (วัดยอดเขาสนามแจง อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี ในปจจุบัน)
ไดไปกราบพระอาจารยทนง กิตติปญโญ และพระอาจารยปริญญา (ทานกลาง)
เพราะทานทั้งสองเปนพระสายปฏิบัติ สายของหลวงปูมั่น ลูกศิษยของหลวงปูชา สุภัท
โท กวาดิฉันและสามีจะพาลูกขึ้นถึงยอดเขาไดก็เปนเวลาเย็นแลว พาไปกราบพระ
อาจารยทั้งสอง ลูกสาวก็ไมพูด ทานเสกน้ํามะพราวออนใหกินก็ไมยอมกิน บอกกิน
ไมไดปากเล็กเปนเปรต เขาจางมาใหมาฆา แลวก็ไมคอยพูด จนสามีดิฉันรอนใจ เอา
มีดหมอหลวงพอเดิมไปลูกตัวลูกสาว เทานัน้ ลูกสาวก็ลุกขึ้นอาละวาด พูดเพอเจอตาง
ๆ นานา จนเหนื่อย แถมยังดาพระอาจารยทั้งสองดวย ทานพระอาจารยทั้งสองพรอม
ทั้งลูกศิษยที่ขึ้นไปทําวัตรเย็น ก็พรอมกันสวดมนตและแผเมตตาให นั่งสมาธิใหเปน
เวลานานจึงสงบ คืนนั้นดิฉันและสามีก็ไดคา งที่บนยอดเขา ตอนกอนเชาก็ไดใหสามี
ไปเอาเสื้อผา พาไปหาหมอถอนเอาของออก โดยที่ใหลกู ศิษยทานอาจารยทั้งสองนํา
ทางไป ทานอาจารยทั้งสองใหของคุมกันไมใหอาละวาดไปกับรถ ดิฉันไดรูจักกับพระ
อาจารยทั้งสอง โดยที่ไปซื้อของที่ตลาดสดตอนเชาเพื่อนําไปขาย ซื้อของเสร็จก็จะเจอ
พระอาจารยทั้งสองพอดี ดิฉันก็ตองการทําบุญอยูแลว จึงไดซื้อของใสบาตรทานทัน
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ทุกวัน เมื่อมีโอกาสก็ไดทํากับขาวจากที่บานนํามาถวายทานบนยอดเขา ไดขึ้นไป
กราบถามปญหาธรรมะเปนประจํา จึงเปนลูกศิษยทานอีกผูหนึ่งและทานก็ไดมีเมตตา
ใหดิฉันและญาติธรรมติดตามทานไปกราบครูบาอาจารยของทานในงานวันสําคัญ
ตาง ๆ เสมอ
ดิฉันไดพาลูกไปรักษาที่ตาง ๆ หลายแหง หมดเงินไปมาก เขาวาทีไ่ หนดีก็พาไป
หมด บางครั้งกลับมาถึงบานลูกสาวคลุมคลั่งตองจับกุมกัน ดิฉันก็ไดแตสงสารลูก
แอบรองไหเปนประจํา ใจไมอยูกับเนื้อกับตัว ไมไดเปนแตลูก พอกับแมก็เปนดวย ลูก
เอยกรรมอันใดหนอที่มาเกิดกับแม ชีวิตนี้แมมีแตทุกขกับทุกข พอแมจะไดสบายลูกก็
มาเปนเชนนี้ ใหแมเปนเสียดีกวา แมอายุมากแลว ลูกยังมีอนาคต คิดวกไปวนมาไมรู
ุ หมอพิพัฒน ขันตยานุวงศ เปนเจาของ
จบ โรงพยาบาลบานสมเด็จก็พาไป โดยมีคณ
ไขรักษา ไดใหยาหลายอยาง ยาพักผอน ยาคลายเครียด เพราะลูกสาวบอกวาหูแววมี
คนมาสั่งใหทําตาง ๆ บางครั้งขาดสติ ขณะที่เฝารักษาลูกอยูนั้น เห็นคนมีอาการ
เหมือนลูกหลายคน ถามคุยกับพอแมเขา เขาก็บอกวาเปนมานานแลวไมหาย ก็คิด
เสียใจวาลูกเราก็คงไมหายเหมือนลูกเขา รักษาอยูหลายวันคุณหมอก็สั่งใหกลับบาน
ได เอายามาทานที่บาน
พอกลับมาบานดิฉันก็ใหลูกอยูบานพักหนึ่ง ก็ไดนําไปฝากนาชายที่อยูบางแสน
คือ รศ.จําเนียร สงวนพวก ไมอยากใหอยูบาน เพื่อนฝูงพี่นองมาเยี่ยมซักถามสารพัด
ดิฉันเสียใจมากอยูแลว รับไมได ซึ่งแตละคนก็พูดไมเหมือนกัน มีคนบอกวาใหไปหา
หมอที่เปนพระ อยูวัดตราชู จ.สิงหบุรี ดิฉันกับสามีและญาติก็ไดพาลูกสาวไปโดย
โทรศัพทไปเรียนทานกอน ทานก็ดีมาก ตอนนั้น น้ําทวมไปลําบากมาก ทานมีธุระแต
ทานก็บอกวาใหเอาเด็กไปใหทานดูกอน ทานจะยังไมไปไหน พอทานเห็น ดูอยูนาน
ทานก็บอกวา ทานชวยไมไดหรอก ผีเต็มตัว ถาทานไลออกเด็กก็จะตาย ทานบอกวา
ใหไปหาพระสุปฏิปนโน หรือสําเร็จแลวที่ทานรูอดีตปจจุบันอนาคตถึงจะชวยเด็กคนนี้
ได ดิฉันสามีและญาติก็ไดลาทานกลับดวยความเสียใจ พอมาถึงบาน คุณนาเจริญ
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สงวนพวก ก็ไดคิดวาพาไปหาพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญเถิด เหมือนหนึ่งจะหมด
กรรม ดิฉันรองออทําไมดิฉันไมไดนึกถึงทาน กรรมบังตาบังใจ จนเกือบจะเสียลูก
วันรุงขึ้นก็พากันไปกราบหลวงพอ เห็นลูกศิษยทานนั่งคอยจํานวนมาก คุณนา
เจริญก็ไดเขียนหนังสือรายงานทานบอกสาเหตุที่เด็กเปนอยางนี้ มากราบขอความ
เมตตาจากทาน พอหลวงพอลงมา ลูกศิษยกราบทานหมดแลวดิฉัน สามีลูกสาวและ
คุณนาเจริญนั่งอยูตรงกลาง ทานหันมามองลูกสาว ชีหนาพูดวา “หนูมานัง่ ตรงหนา
หลวงพอไดอยางไร หนูหมดอายุแลว วิบากกรรมเธอตามมา เธอหมดอายุแลว อาตมา
ดูหนาผากเธอก็รู หลวงพอสงสารเธอจริง ๆ เธอยังมีบุญเกา พอแมเธอก็พอมีบุญบาง
หลวงพอจะชวยเธอใหชีวิตใหมแกเธอ หลวงพอจะรับเธอเปนลูกบุญธรรม รับเธอเปน
ลูกบุญธรรมคนที่ ๕๕ ไมใชหลวงพอจะรับงาย ๆ นะ ลูกศิษยนั้นเยอะมาก แต
ลูกบุญธรรมนั้นตองพิจารณา หนูเปนครูบาอาจารย หายแลวจะไดไปสอนคนอีกมาก”
คําพูดอันศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนน้ําทิพยของทานยังระลึกอยูในใจของดิฉัน
ตลอดมาจนทุกวันนี้
ตอจากนั้นทานก็ไดใหยาหอดวยใบบัวใหไปตมใหลูกสาวดื่ม
จนกวายาจะจาง แลวบอกอีกวาใหไปสอนไดแลวเดี๋ยวจะเลยเวลา เขาจะไลออกใหแม
ไปอยูดวย ทานถามดิฉันวาแมมอี าชีพอะไร ดิฉันก็เรียนทานวาคาขาย ทานก็บอกวา
ใหปดรานเอาลูกกอน ดิฉันกราบเรียนถามทานวาจะสอนไดอยางไรเจาคะ หลวงพอ
บอกวาใหไปเถิดหลวงพอจะชวย ไปรายงานตัวกอน มันจะหมดเวลาแลว ความดีใจมี
ความหวังดิฉันลาทานกลับบานเพื่อเตรียมตัวไปอยูกับลูก ไดบอกลูกคาจะปดราน
ชั่วคราว จะไปรักษาลูก เชาวันรุงขึ้น ดิฉันและสามีก็ไดพาลูกไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
สามีขับรถไมพูดเลยคงใชความคิด ดิฉันก็พูดกับลูก ชี้โนนชี้นี่ตามประสา ลูกก็ไมได
สนใจ ตอนนั้นคิดถึงแตหลวงพอตลอด คิดไมออกวาจะเอาอะไรพูดแทนลูก ใจก็
อธิษฐานถึงหลวงพอชวยลูกดวยเถิด
เมื่อถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร ดิฉันและสามีไดขอเขาพบทานอธิการบดี ศ.ดร.สุ
จินต จินายน (ดํารงตําแหนงในขณะนั้น) พอพบทานอธิการบดี สิ่งที่ดิฉันวิตกมันก็
ไมไดเกิดขึ้นเลย ทานและรองอธิการบดี รศ.ดร.กาญจนา เงารังสี ไดตอนรับอยางดี
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เขามาลูบหัวลูกสาวอยางมีเมตตา สอบถามทุกอยางจากสามี ดิฉนั พูดไมออกน้ําตา
มันไหลไมหยุด นึกถึงแตหลวงพอ ซาบซึ้งเหลือเกิน หลวงพอของลูกทานดลบันดาล
เปดทางใหคนที่ไมรูจักลูกเรามากอนใหความชวยเหลืออยางมากและเต็มใจ โดยที่
ทานอธิการบดีไดสั่งใหคุณแมบานของมหาวิทยาลัยเขาพบทานเดี๋ยวนั้น
ใหจัด
บานพักครอบครัวใหภายในวันนัน้ ใหดิฉันพาลูกไปอยูในวันรุงขึ้น ตรงกับคําที่หลวง
พอไดบอกใหดิฉันไปอยูเปนเพื่อนลูก (เมื่อกอนลูกสาวไปสอน จะพักอยูหอพักอาจารย
โสด) ทานอธิการบดียังบอกใหคุณแมแตงตัวใหลูกสาว ขับรถมาสงที่มหาวิทยาลัยนี่
ไมเปนไรมาชมนกชมไม มาพูดกับเพื่อนที่นี่ชวยกันไมเปนไร ดิฉันลาทานกลับบานเพื่อ
เตรียมตัวไปอยู ขณะที่ดิฉันไปอยูกับลูก สามีจะไปรับดิฉันและลูกมากราบหลวงพอ
เปนประจํา ไมวากลางวันหรือเย็น บางครั้งเขาไปกราบที่โบสถฟงทานสวดมนตใน
ขณะที่ทานทําวัตรเย็น บางครั้งสามีไมไปรับเพราะมาปฏิบัติธรรมที่วัด สวนดิฉันก็ได
ปฏิบัติที่บา นพักลูกสาวเชาเย็น
ดวยความเมตตาของหลวงพอ ไมนานลูกสาวก็ขอเขาพบทานอธิการบดี เพื่อ
ขอสอน ทานก็เมตตาใหคุมนักศึกษาในหองทดลอง (หองแลป) กอน ตอมาอีกมา
กราบหลวงพอ หลวงพอก็ไดใหยาหอใบบัวอีกหอหนึ่ง พรอมทั้งทานใหลูกสาวกม
หัวตอหนาทาน ทานใชนิ้วชี้ไปทางหัวลูกสาว ทานเพงประมาณ ๒ นาที ทานบอกวา
หาย ตั้งแตนั้นมาลูกสาวก็หายวันหายคืน จากการคุมแลปก็ไดสอน ตอมาอีกไมนาน
มากราบหลวงพออีก หลวงพอพูดขึ้นวาลูกสาวพอทุกคนตองไดเปนดอกเตอรหมด
พอดีตอนนั้นทางมหาวิทยาลัยเปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท
และปริญญาเอก)
ลูกสาวไดกราบเรียนหลวงพอวาตองการเรียนปริญญาเอกที่
เมืองไทยที่มหาวิทยาลัยมหิดล จะขอทุนและขออนุมัติทางมหาวิทยาลัยนเรศวรไป
เรียนตอ หลวงพอก็อนุญาตและใหพรไปสมัครสอบเปนที่นาอัศจรรยมาก ภาควิชาที่
ลูกสาวเลือกสอบรับนักศึกษา ๓ คน (ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล) พอสอบเสร็จลูกสาวสอบไดคนเดียว ตองใชเวลาเรียนถึง ๕ ป) ขณะนี้ลูก
สาวเรียนอยูป ๓ ขึ้นป ๔ ดวยบารมีของหลวงพอชวยไวโดยแทจึงสอบได ระยะที่เรียน
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อยู ลูกสาวจะหาเวลาวางมาปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวัน ครั้งละ ๓ วันบาง ๕ วันบาง ๗
วันบาง ลูกสาวมีปญ
 หาที่แกไมได ก็มากราบเทาเรียนหลวงพอดวยตัวเอง หรือ
บางครั้งลูกสาวคิดผิด ๆ ดิฉันและสามีจะมากราบเรียนทานดวยตนเอง หลวงพอทาน
จะเมตตาแกไขใหสําเร็จทุกครั้ง
ดวยพระคุณอันสูงสุดนี้ ดิฉันและสามีจะปฏิบัติตามคําสอนของทานจนกวา
ชีวิตจะหาไม ดิฉันและสามีจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันเปนประจํา ทานจัดงานอะไร
ก็จะมาเกือบทุกครั้ง สิ่งที่ดิฉันไดรูไดเห็นจากการมาวัดบอย ๆ ถาหลวงพอบอกกลาว
ญาติธรรมผูใด แลวโปรดนอมนําเอาไปปฏิบัติตามเถิด อยาคิดวาเปนไปไมได หลวง
พอทานเปนผูให ถาเราไมรับจะไดหรือ เปรียบเสมือนทานยื่นชอนใหเราตักอาหารใส
ปาก เราไมเอาชอนตักอาหารใสปาก อาหารจะเขาปากเราไหม ทําจริง ๆ ปฏิบัติจริง ๆ
เหมือนที่หลวงพอบอก ทําจริงก็ไดของจริงไป ทําเลนก็ไดของเลนไป บุญกรรมมีจริง
ดิฉันและสามีเชื่อ ๑๐๐% หนังสือธรรมะ เทปธรรมะทุกตลับถามีโอกาสอาน ฟงและ
ศึกษา แลวทานปฏิบตั ิตาม ชีวติ ทานชาตินี้จะมีความสุขตลอดจนภพตอไปอีก หลวง
พอบอกวาพระพุทธเจาตรัสวา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต” ดิฉันไดมารูจ ากการ
ปฏิบัติธรรมจริงจังตามหลวงพอนี่แหละ
บางครั้งดิฉันไปนั่งคอยทานนาน ดิฉันก็ไมไดคิดอะไร เวลาเทาไรก็คอยได แต
บางคนไมเคยเห็นหลวงพอเลย จะมากราบทาน แตบอกวากวาทานลงมาคงจะนาน
ดิฉันอยากใหเขาเห็นหลวงพอ บอกใหเขาคอย เขาก็ไมคอย มันก็เหลือวิสัยที่เขายังมี
กรรมอยู การไปกราบหลวงพอแตละครั้ง ไมจําเปนตองพูดกับหลวงพอหรอก ไม
จําเปนตองไปนั่งขางหนาทาน ทานเห็นหนอรูหนอหมด บางครั้งเรานึกคิดอะไร ทานก็
พูดตรงที่เรานึกคิด นั่งอยูที่ไหนก็ไดขอใหไดยินเสียงทานเถิด บางคนรีบกลับ บอกวา
ทานไมพูดดวย นาสงสารแท ๆ ที่ไมทันรูจักหลวงพอจริง ๆ มีอยูครั้งหนึ่งดิฉันตั้งใจจะ
ไปกราบทานตอนบายโมง พอไปถึงยังไม ๕ โมงเชาดี ก็เห็นหลวงพอทานนั่งรับรองลูก
ศิษยอยู ดิฉันกับสามีรีบเขาไปกราบทาน ไดยินวาอีก ๕ นาทีหลวงพอจะขึ้นฉันเพล
ดิฉันถวายของ กราบทานแลวรีบถอยออกมา แลวไปรับประทานขาวที่โรงทานของ
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หลวงพอ
รับประทานขาวจนเสร็จเดินผานมาเห็นหลวงพอยังคุยอยูกับลูกศิษยอีก
มากมาย เขาไปใกลคนที่นั่งอยูดานนอก ถามวาหลวงพอไดขึ้นไปฉันเพลหรือไม เขาก็
ตอบวาไมไดฉันเลย เปนอันวาวันนั้นหลวงพอไมไดฉันเพลเลย หลวงพอเสียสละมาก
เหลือเกิน
ดวยความเมตตากรุณาที่หลวงพอมีใหลูกศิษยทุก ๆ คน โดยที่ทานไมไดเลือก
ตัวบุคคลเลย ขอใหผลที่หลวงพอเมตตาใหลูกศิษยจงยอนกลับไปใหหลวงพอไดอยู
เปนรมโพธิ์ใหญในพระพุทธศาสนา เปนรมโพธิ์แกวของลูกศิษยใหนานเทานานดวย
เถิดเจาคะ
ดวยความเคารพบูชาอยางสูงสุด
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