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เวลาเปรียบเสมือนสายน้ํา ไหลไปแลวไมมวี นั ไหลกลับ เมื่อเรามีโอกาสดี
พบสิ่งดี ๆ ที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ก็ควรรีบรับและปฏิบัติทันที อยาผลัดวัน
จะไดบรรลุความสําเร็จที่ตนปรารถนา ดิฉันไมคอยจะเชื่ออะไรงาย ใครจะพูด
อยางไรใหนาเชื่อแคไหน
จะตองนํามาพิจารณาสืบหาขอมูลแลวจึงนํามา
ปฏิบัติ ตองประสบกับตัวเองถึงจะเชื่อ ดิฉันไดทําตามขั้นตอน พิจารณาคําสอน
ของหลวงพอจรัญ ทานใหลงมือปฏิบัติเอง จึงจะประสบความสําเร็จ ทานพูด
ตามหลักของความเปนจริง ดิฉันเริ่มสนใจ ดิฉันมีเพื่อนและญาติเยอะ พอพูด
ถึงหลวงพอจรัญ ทุกคนพูดดวยความศรัทธาในตัวหลวงพอ พูดเปนเสียง
เดียวกันวาหลวงพอมีเมตตาสูงกับทุกคน ถาใครไดไปทํากรรมฐาน ๗ วัน จะ
เกิดปญญา จะพบอะไรดี ๆ กับตัวเอง และยังรักษาโรคไดอีกดวย หลายทานไป
เขากรรมฐาน ๗ วันแลว ยังสนใจที่จะไปบอย ๆ คือเปนเรื่องที่นาแปลก
นอกจากนี้ยังมีผูที่ไปบวชพระ กลาวถึงหลวงพอวามีเมตตาใหการอบรมตลอด
๓ เดือน ทําใหผูที่มาบวชเขาถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจริง นาชื่นชม
มาก ดิฉันมัวแตหาขอมูลจนเวลาลวงเลยไปเปนป จึงไดเริ่มสวดมนต และมา
สวดมนตแลวประสบความสําเร็จ
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นั่งสมาธิที่วดั อัมพวัน ๓ วัน และประสบความสําเร็จดังจะเลาใหทานฟง
ดังตอไปนี้
วันหนึ่งดิฉันเปดทีวีดูเห็นหลวงพอจรัญสอนกรรมฐานใหหนวยงาน
ราชการแหงหนึ่ง ดิฉันยังทํางานอยูเมื่อหลายปมาแลว เพื่อน ๆ ที่ทํางานเขาไป
นั่งกรรมฐานที่วัดอัมพวัน เขาเลาวาการอบรมเขมมาก มีระเบียบ ดิฉันคงจะยัง
ไมหมดกรรมจึงไมไดตามเพื่อนไปนมัสการหลวงพอจรัญ
จนดิฉันปลด
เกษียณอายุราชการ จึงไดมาเปนอุบาสิกาวัดบวรฯ เพื่อนอุบาสิกาไดจัดรถตูไป
นมัสการหลวงพอจรัญ ดิฉันขอตามไปดวย แตพอไปถึงวัดอัมพวัน ทําไมดิฉัน
จึงรูสึกคุน ๆ กับสถานที่ ทั้ง ๆ ที่ไมเคยไปเลย คณะเดินทางไปถึงวัดเวลา
๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ คุณแตวเพื่อนอุบาสิกาวัดบวรฯ เปน
ลูกศิษยหลวงพอจรัญ เปนผูจองใหคณะเรา ซึ่งไดหองอยูกัน ๓๐ คน จะตองอยู
รวมกับผูอื่น วันนัน้ ทางวัดจัดสวดมนตบทธรรมจักรตอนรับปใหม มีผมู า
นมัสการหลวงพอจรัญ และอยูตอนรับปใหมจนแนนวัด มีผูมาเปดรานอาหาร
ใหรับประทานฟรีหลายสิบรานรอบวัด ผูที่มาไมมีที่พักตองนอนตามถนนในวัด
ดิฉันคิดจะไปขอหองพักใหม ๕ คน เมื่อบอกกับคณะที่มา คณะเขาคงรูสึก
หมั่นไส ถามดิฉันวารูจักหลวงพอจรัญหรือ ดิฉันตอบวาไมรูจัก คณะถามอีกวา
รูจักใครในวัด ดิฉันก็ตอบวาไมรูจกั ไมเคยมาวัดอัมพวันเลย คณะที่มาจึงทากับ
ดิฉันวา ถาสามารถไปขอหองพักใหมได จะยอมเปนลูกนองใหดิฉันเปนหัวหนา
นําไปพบหลวงพอจรัญ พอดิฉันรับปากวาจะไปขอหองใหก็รูสึกกลุมใจคิดไม
ดิฉันจึงตั้งจิตอธิษฐานเดินไปทางกุฏิหลวง
ออกวาจะทําสําเร็จไดอยางไร
พอจรัญ พบพระภิกษุรูปหนึ่ง ทราบชื่อภายหลังวาทานหมิง ดิฉันเรียนกับทาน
วา คณะมาดวยกัน ๑๐ คน จะมาขอหองทานมองหนาดิฉันอยูสักครู แลวทาน
ก็นํากุญแจมาให ๒ หอง ดิฉันไดเปนหัวหนานําคณะเขานมัสการหลวงพอจรัญ
ครั้งแรกที่หลวงพอเห็นดิฉัน หลวงพอทักเหมือนคนคุนเคยกัน เรียกดิฉันวา
หมอม หลวงพอทราบวาหมอมราชวงศหญิง เรียกวาคุณหญิง ดิฉันจึงเรียน
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ถาม หลวงพอวาเรื่องเกาหามถาม และถามดิฉันวาหมอมใหญกวาและรวย
ดวยใชไหม
ดิฉันเริ่มเห็นความแตกตางระหวางวัดอัมพวันกับวัดอื่น ๆ หลายอยาง ที่
วัดนี้จะเลี้ยงอาหารทุกคน เลี้ยงทั้งวันทั้งคืนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ลูกศิษยรอบขาง
ของทานดี ตอนรับผูมาวัด ชวยงานวัด ไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยทั้งพระและ
ฆราวาส มีมนุษยสัมพันธดีมาก ไมหวงหลวงพอเหมือนที่อื่น มีของดีก็ไมหวง
มาแบงปนใหคณะเรา ดิฉันรูสึกประทับใจกับลูกศิษยของทาน เชน ทานหมิง
คุณเสนอ คุณแตว (วารุณี) คุณสมประสงค และอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวนาม
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดว ย
คณะเราไดไปนมัสการหลวงพอจรัญหลายครั้ง หลวงพอเมตตาใหคํา
สอนที่มีประโยชน หลวงพอสามารถรูวาระจิตคน ถาไปนมัสการแลวหลวงพอ
ทักอะไรใหกลับมาพิจารณา หลวงพอทักดิฉันวาลูกดื้อ ไมคอยดีกับแม ใหสวด
มนต อิติปโส บทพาหุงมหากา แลวแผเมตตาแลวลูกจะดี บทสวดตองจําใหได
อยาอานตามหนังสือ ทานใหสวดก็เพื่อใหเราเกิดสมาธิในการสวด จะทําใหเกิด
ปญญารูวาควรทําอยางไร เชน ทําใหใจเย็น ใหอภัยไมโกรธ ฯลฯ ทานทํา
หนังสือแจกดวย สอนใหรูจักการให ตองการใหคนอื่นเขาไปสวดแลวดีมี
ความสุข ถาเราตองการจะดีใน ๓ ดี ของหลวงพอจรัญควรจะกลับมาดูตัวเรา
เอง วามีขอบกพรองตรงไหนที่ควรแกไข ไมดีในขอใด
๓ ดี คําสอนของหลวงพอจรัญ
๑. ดี ที่ละความชั่วได
๒. ดี ที่มีคนสนใจ
๓. ดี มีคนปรารถนาดีตอเรา
ทําดีทํายาก ทําชั่วทํางาย
ความดีเปนศัตรูของชีวิต ตองมีความอดทน
มีความเพียร
จึงจะสําเร็จ
สวดมนตแลวประสบความสําเร็จ
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ความดีจะตองมีอุปสรรค ตองฝนใจ
ความดีจะตองมีคนอิจฉาริษยา
ถาเราทําความดีสม่าํ เสมอ
จะรอนถึงพระอินทรทานจะมาชวย
และจะรอนถึงเบื้องลาง พญานาคจะมาชวย
ถาเราทําความชั่วสม่าํ เสมอ
จะรอนถึงยมบาล
เงินทองเปนอสรพิษ เงินไมใชของเรา อยานํามาเก็บไว มีแตจะรอนจะอยูไม
นาน
คนอยากรวย ตองหมั่น ทํางาน
คนอยากสวย ตองหมั่น รักษาศีล
คนอยากมีปญญา ตองหมั่น ภาวนา
คนอยากมีอายุยืน ตองหมั่น แผเมตตา
ดิฉันเริ่มศรัทธายอมเปนศิษยหลวงพอจรัญ นําคําสอนของทานมาคิด
ปรับปรุงนิสัยใหตรง ๓ ดีของหลวงพอจรัญ และไมลืมสวดมนตแผเมตตาทุกวัน
เกิดสมาธิปญ
 ญา ขอบกพรองของตัวเองที่ควรแก ดิฉันทําอยู ๖ เดือน ในบาน
ดิฉันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
วันนั้นดิฉันจําไดวาเปนวันศุกร คุณแตว ลูกศิษยของหลวงพอจรัญ ไดนํา
รูปปนของหลวงพอจรัญมาใหดิฉันถึงบาน ดิฉันดีใจมากคิดวาวันนี้จะตองมี
อะไรดี ๆ เกิดขึ้นในบานแน และแลวเย็นวันนั้นลูกชายกลับบานเวลา ๑๘.๐๐น.
ซึ่งปกติทุกวันศุกรเขาจะกลับบานดึก
พอกลับมาถึงบานเขาก็ชวนดิฉันไป
รับประทานอาหารนอกบาน ลูกชายไมเคยทําอยางนี้มากอน ขณะนั่งรถไป
ระหวางทาง เขาบอกดิฉันวา วันนี้แปลกมากมีงานเขามาลนมือจนรับไมไหว
ลูกของดิฉันเปนคนเกง เดิมทํางานมีอุปสรรคตลอดเวลา ทําใหลูกดิฉันหงุดหงิด
สวดมนตแลวประสบความสําเร็จ
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เมื่อกลับมาถึงบานมองดูทุกอยางขวางตาไปหมด ตั้งแตวันนั้นมาลูกชายของ
ดิฉันเริ่มเอาใจใสแม ขับรถไปสงแมเมื่อไมไปทําธุระ เห็นไดวาพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี งานของลูกชายที่เคยติดขัด ปจจุบันปลอดโปรง
ดิฉันมีความสุขมาก ดิฉันไปนมัสการหลวงพอจรัญ หลวงพอถามดิฉันวา เวลา
นี้ลูกดีแลวใชไหม ทั้ง ๆ ที่ดิฉันไมเคยเลาเรื่องนี้ใหหลวงพอฟง
ถาดิฉันสวดมนตและปฏิบัติตามคําสอนของหลวงพอจรัญ ตั้งแตแรกที่
ไปนมัสการหลวงพอจรัญ ป ๒๕๔๒ และไมปลอยเวลาใหลวงเลยไปเปนป
ดิฉันคงจะพบความสุขและความสําเร็จนานแลว..
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