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ดิฉันชื่อเดิมคือ ทัม ชุยโต เปนชาวมาเลเซีย อายุ ๓๙ ป มีบุตร ๒ คน โดยเปน
ชาย ๑ และหญิง ๑ ดิฉันไดแตงงานเมื่ออายุ ๒๗ ปกับสามีชาวไทยและไดยายมาอยู
ใน ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๒ พอแมดิฉันเปนชาวจีนกวางตุง นับถือศาสนา
พุทธ พักอยูที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ตอนที่ดิฉันยังอยูที่มาเลเซียนั้น
ขณะนั้นอายุประมาณ ๑๖ ป ดิฉันไดตามแมดิฉันไปที่วัดพุทธเสมอ โดยแมดิฉันได
สอนใหไหวพระและสวดมนตร
ซึ่งขณะนั้น
แมดิฉันนับถือเจาแมกวนอิมตาม
แบบอยางชาวจีนโดยสวนมาก และไดมีโอกาสเขากราบ นมัสการหลวงพอซวนฮั่ว ซึ่ง
เปนพระชาวจีนที่พํานักอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ทานได เดินทางมาประเทศ
มาเลเซียในป พ.ศ. ๒๕๓๕ หลังจากที่ดิฉันไดเขากราบนมัสการและรับศีล แลว ดิฉันก็
ไดสวดมนตรตามแบบจีนเสมอมา
ดิฉันไดพบกับสามีครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งดิฉันและเพื่อนไดมาเที่ยว
ประเทศไทย เปนครั้งแรก และไดพบกับมัคคุเทศกนําเที่ยว แตตอมาวันที่สองมีเหตุที่
จะตองทําใหมีการ เปลี่ยนตัวมัคคุเทศก จึงเปนจุดเริ่มตนที่ดิฉันไดพบกับมัคคุเทศก
คนใหม ซึ่งตอมาอีกเกือบ ๓ ปใหหลังก็ไดแตงงานกัน นับวาเปนเรื่องแปลก โดยดิฉัน
เชื่อวาเราทั้งคูไดทําบุญกรรมรวมกัน
มาจึงทําไดไดพบกันอีกในชาติภพนี้ทั้งที่อยู
หางไกลกันคนละประเทศ และก็ไดพบกัน ดวยความบังเอิญโดยแท
หลังจากที่ดิฉันไดแตงงานแลวก็ไดยายมาอยูกับสามีในประเทศไทย ซึ่งในตอน
แรกดิฉัน ไมสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทยไดเลย แตโชคดีที่แมสามีสามารถพูด
ภาษาจีนกลางได จึงสามารถสื่อสารกันไดบาง และก็ใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับนอง ๆ
ของสามี ดิฉันมีความ สนใจในวัฒนธรรมไทยและภาษาไทย จึงสามารถที่จะฟงและ
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พอพูดภาษาไทยไดบาง หลังจาก ที่ไดยายมาประเทศไทยเปนเวลาประมาณ ๑ ป
ผานไป แตก็ยังไมสามารถเขียนหรืออาน ภาษาไทยไดเลย ตอมาดิฉันก็ไดเขาทํางาน
ในบริษัทญี่ปุนแหงหนึ่ง โดยทําหนาที่เปนพนักงาน บัญชี ซึ่งใชภาษาอังกฤษเปนหลัก
จึงมิไดมีโอกาสเรียนรูการเขียนหรืออาน ภาษาไทย ดิฉันไดลาออกจากที่ทํางานและ
เปนแมบานอยูดูแลลูกตั้งแตป ๒๕๔๐
ดิฉันไดรูจักวัดอัมพวันและหลวงพอจรัญเปนครั้งแรกจากสามีดิฉนั ซี่งไดเขา
ปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันครั้งแรกในป ๒๕๓๕ โดยการชักชวนของเพื่อน และไดไป
ปฏิบัติเปนเวลา ๔ วัน ซึ่งเมื่อสามีกลับมาก็ไดเลา ประสบการณใหฟงและชักชวน
ดิฉันไป แตในขณะนั้นดิฉันรูสึก ไมพรอมและรูสึกกลัวผี จึงยังไมไดไปปฏิบัติ ดิฉันเห็น
สามีซื้อหนังสือกฎแหงกรรมของหลวงพอ มาอานหลายเลม แตดิฉันก็ไมสามารถอาน
ไดเพราะเปนภาษาไทย ตอมาสามีไดซื้อหนังสือ กฎแหงกรรมภาคภาษาอังกฤษซึ่ง
แปลโดยอาจารยสุจริตรา รณรื่น มาใหดิฉันอานซึ่งหลังจาก อานแลวก็รูสึกซาบซึ้งและ
อยากจะไปที่วัด แตเนือ่ งจากในขณะนั้นลูกดิฉันยังเล็ก จึงยังไมไดมี โอกาสเดินทางไป
กราบหลวงพอ อีกทั้งดิฉันยังไมประสบกับปญหาชีวิตก็ไมรูสึกรีบรอนแต อยางใด
ดิฉันและสามีเริ่มมีการทะเลาะกันบางในชวงป ๒๕๔๓ จากปญหาครอบครัวนี้
ทําใหดิฉัน กลุมใจมาก จึงไดกลับมาอานหนังสือกฎแหงกรรมภาคภาษาอังกฤษของ
หลวงพออีกครั้ง แตดิฉันก็รูสึกวายังไมพอ จึงไดไปยังรานหนังสือ ซื้อเทปธรรมะของ
หลวงพอมาฟง และไดโทรไปหาอาจารยสุจริตราเกี่ยวกับหนังสือกฎแหงกรรมภาค
เพราะอยากจะอานมาก แต
ภาษาอังกฤษของหลวงพอ วาเมื่อไหรจะมีเลม ๓
อาจารยบอกวายังแปลไมเสร็จและแนะนํา ใหอานภาคภาษาไทย แตดิฉันอานไมได
จึงถามวิธีเดินทางไปยังวัดอัมพวัน เนื่องจากดิฉัน ไดแรงบันดาลใจจากเทปธรรมะ
หลวงพอเกิดความรูสึกอยากไปปฏิบัติกรรมฐาน อาจารย สุจริตราก็ไดกรุณาบอกทาง
และยังแนะนําอีกวามีอาจารยซูงอซึ่งเปนชาวสิงคโปร สามารถสอน ดิฉันไดถา ดิฉันไม
เขาใจภาษาไทย ดิฉันไดเดินทางไปยังวัดอัมพวันครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน
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๒๕๔๓ โดยสามีขับรถไปสง แตสามีมิไดเขาปฏิบัติดว ย ดิฉันไดเขาลงทะเบียน และ
ปฏิบัติเปนเวลา ๓ วัน ซึ่งทําใหดิฉันรูสึกมีความสุข และมีสติปญญาในการแกไข
ปญหา ไมคิดฟุงซาน มีจิตใจเขมแข็งมั่นคง ทั้งนี้เปนผลมาจากการปฏิบัตธิ รรมที่วัด
นั้นเอง
เมื่อกลับมาแลว ดิฉันไดสวดมนตบทสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และพา
หุง มหากาฯ ตามทีห่ ลวงพอสอนโดยตลอดไมมีขาดทุก ๆ วัน ขณะนั่งรถเดินทางก็
สวดและ อธิษฐานจิตถึงหลวงพอ ขอใหทานชวยดลบันดาลใหดิฉันสามารถอาน
ภาษาไทยได เพราะ ดิฉันอยากจะอานหนังสือกฎแหงกรรมของหลวงพอ นับวาเปน
อานิสงสโดยแท ภายในระยะเวลา ๖ เดือนหลังจากดิฉันเริ่มสวดมนตร ดิฉันสามารถ
อานภาษาไทยออกไดเปนคํา ๆ แตยังไมคลอง แตก็สามารถเขาใจไดดี เมื่อเห็นผลแหง
อานิสงสและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอและบทสวดมนต ดังนั้นแลวก็ยิ่งเปนแรง
บันดาลใจใหดิฉันปฏิบตั ิธรรมตอไป ซึ่งหลังจากการสวดมนตร ทุกครั้งดิฉันจะแผ
เมตตาและอธิษฐานจิตตอหลวงพอ ขอใหดิฉันอานภาษาไทยไดดีเพื่อที่ จะไดสอน
การบานลูก และขอใหลูก ๆ เรียนหนังสือไดดี
นอกจากนี้ดิฉันยังอยากจะขอยกตัวอยางของอานิสงสการสวดมนตและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอจรัญเพิ่มเติมดังนี้คือ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ สามีของ
ดิฉัน กลับจากที่ทํางาน ดิฉันสังเกตไดถึงความทุกขใจแตสามีก็ไมไดบอกถึงสาเหตุ
บอกใหสามี สวดมนตหรือฟงเทปธรรมะหลวงพอ สามีก็ปฏิเสธ ดิฉันจึงไดสวดมนตแผ
เมตตาในวันนั้น ขอใหสามีพนจากทุกขและฝนใจปฏิบัติธรรม นับเปนที่นาอัศจรรยยิ่ง
นัก เชาวันตอมาคือ วันเสารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ เวลา ๖.๐๐ น. เมื่อสามีตื่นนอน
ไดเรียกใหดิฉันและลูก ๆ แตงตัว เพราะจะเดินทางไปกราบหลวงพอที่วัดอัมพวัน โดย
ในวันนั้นไดมีโอกาสเขากราบ หลวงพอและฟงธรรม ซึ่งหลวงพอไดเทศนาในเรื่องการ
ฝนใจวา ถาฝนใจไมไดก็เอาดีไมได ทําใหดฉิ ันรูสึกแปลกใจยิ่งนักวา หลวงพอ
เหมือนกับทราบไดจากรูหนอเห็นหนอของทาน โดยทานไดกลาวย้ําหลายครั้ง โดย
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หลังจากที่กลับจากวัดอัมพวัน สามีดิฉันก็สบายใจขึ้น แตก็ยังมิไดเริ่มสวดมนต ดิฉัน
ไดถามสามีวาทําไมถึงเกิดอยากจะไปที่วัด ซึ่งสามีตอบวา ไมทราบ เกิดความรูสึก
อยากไป ตอมาในเดือนกันยายน ๒๕๔๔ สามีเดินทางไปฝกอบรม ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา วันที่ ๑๑ กันยายน ขณะที่สามีอยูในกรุงวอชิงตันนั้น ไดมีขาว
ผูกอการราย โจมตีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตันดีซี ดิฉันก็ไดทราบขาว
จาก โทรทัศนแตไมไดทราบขาวจากสามี ก็จงึ สวดมนตร แผเมตตาให และไดมาทราบ
ภายหลัง วาระหวางเกิดเหตุสามีอยูใกลกับทําเนียบขาวซึ่งใกลกับกระทรวงกลาโหม
แตก็มิไดรับอันตรายแตอยางใดและไดเดินทางกลับในอีก ๒ อาทิตยถัดมา
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ซึ่งเปนวันคลายวันเกิดของดิฉัน ดิฉันก็ไดสวดมนตรแผ
เมตตา ตามปกติ และไดอธิษฐานจิตขอใหหลวงพอดลใจใหสามีไดเดินทางไปปฏิบัติ
ธรรมที่วัด เปนที่นาอัศจรรยใจอีกเชนกัน ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน สามีเปนคนชวน
ดิฉันไปปฏิบัติธรรม ทีว่ ัดเอง โดยไดไปปฏิบตั ิกรรมฐานเปนเวลา ๓ วัน ไดรับความ
กรุณาจากพระครูสังฆรักษธเนศ อาจารยพันธทิพย และอาจารยซูงอเปนผูใหการ
อบรมสั่งสอน ซึ่งหลังจากที่สามีกลับจากวัดมา ในวันนั้นก็ไดเริ่มสวดมนตร และ
กลับมาปฏิบัติกรรมฐานที่บานเปนประจํา ทุกวัน
อีกเหตุการณหนึ่ง ประมาณวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ นาของสามีไดมี
ปญหาครอบครัว แกไมตกคิดจะฆาตัวตาย ดิฉันจึงไดโทรไปหาและมอบหนังสือสวด
มนตให ซึ่งในตอนแรก นาก็ยังไมยอมสวด อางวาไมมเี วลา ดิฉันก็จึงไดแผเมตตาให
นาหลังจากสวดมนตรประจําวันแลว หลังจากนั้นนาก็ไดเริ่มสวดมนตรเองตั้งแตตน
เดือนกันยายนเปนตนมา และปจจุบันนี้ก็ได รับทราบจากนาวาการสวดมนตรทําให
จิตใจสงบ อารมณเย็นขึ้น และไมมีความคิดที่จะฆา ตัวตายอีกแลว นับวาเปน
อานิสงสแหงการสวดมนตโดยแท
ดิฉันตองขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคลเปนอยางสูง
ถึงแมดิฉันจะไดเคยมีโอกาสไปกราบทานหลายครั้งแตก็ไมเคยไดมีโอกาสสนทนากับ
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ทานเลย ก็ไดแตสวดมนตรและอธิษฐานจิตถึงทานขอใหทานชวยเวลาเกิดปญหา ใน
ขณะเดียวกัน ก็ไดสวดมนตรแผเมตตาตามที่ทานสอน ดิฉันและสามีรูสึกซาบซึ้งใน
บุญคุณของทาน ทุกวันนี้ ลูก ๆ ทั้งสองคน เห็นพอแมสวดมนตรก็เริ่มสวดมนต กอน
นอนทุกวัน การเรียนก็ดีขึ้นมาก ครอบครัวเราขออธิษฐานใหบุญกุศลที่หลวงพอได
สรางมาโดยตลอดนี้ จงปกปกรักษา หลวงพอใหอยูเปนมิ่งขวัญแกลูกศิษยลูกหา
ตลอดไปดวยเทอญ
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