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ดวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอัมพวัน ดวยเมตตาบารมีของหลวงพอ ดลบันดาลให
ครอบครัวของขาพเจา ตองมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน
ขาพเจาชื่อ นางชลธิชา ชาญวิชา สามีของขาพเจา ชื่อ นายสมศักดิ์ ชาญ
วิชา สามีของขาพเจาทํางานอยูการรถไฟแหงประเทศไทย ตําแหนงผูชวยนายสถานี
รถไฟลพบุรี
มีเรื่องมหัศจรรยเกิดขึ้นกับครอบครัวของขาพเจาหลังจากกาวแรก ที่ขาพเจา
เดินเขามาในวัดอัมพวัน เปนเวลาเกือบ ๔ ป ที่แลว ซึ่งตอนนั้นสามีของขาพเจายัง
ไมไดยายมารับตําแหนงผูชวยนายสถานีลพบุรี ขาพเจาและครอบครัวไดมีโอกาสเขา
มาเยี่ยมชมวัดอัมพวัน โดยบังเอิญแตไมไดเจอหลวงพอ เพียงแตไดเดินชมรอบๆ วัด
และไปเจอรานหนังสือเห็นรูปหลวงพอจรัญ และหนังสือ สวดมนตเลมเล็กๆ เขียนไว
วา “อานิสงส ของการสวดพระพุทธคุณ” สามีของขาพเจาก็หยิบติดมือมาประมาณ
๓-๔ เลม หลังจากนั้นสามีของขาพเจาก็นํามาเปดอานและปฏิบัติตามหนังสือกอน
นอน และตอนเชากอนไปทํางานทุกวัน สําหรับขาพเจาก็ไมไดสนใจอะไร เพียงแตรับรู
วาสามีของขาพเจาบนพึมพําอะไรทุกๆ เชา เปนภาษาบาลี ซึ่งขาพเจาก็ไมเขาใจ
และตอมาก็ไดมีโอกาส ไปวัดอัมพวัน อีกหลายๆ ครั้ง แตไมเคยพบหลวงพอ เพียงแต
ไดไปกราบไหวสิ่งศักดิ์ ในวัดอัมพวันเทานั้น แตทั้งสองแหงที่ขาพเจาไมไดไปกราบ
คือ องคพระประธานในโบสถ และหลวงพอเทพนิมิต ซึ่งขาพเจาเดินไมทั่วและไม
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ทราบวาองคหลวงพอเทพนิมิต ประดิษฐานอยูที่ไหน สําหรับองคพระประธานใน
โบสถ นั้น ขาพเจาเขามาในวัดอัมพวันทีไร เผอิญ โบสถไมเปดสักครั้งเลย ไมมีโอกาส
เขาไปกราบพระองคทาน นี่คือเรื่องราว และแรงบันดาลใจที่ขาพเจาตองเขียนมาลง
ในธรรมปฏิบัติ
หลังจากที่สามีของขาพเจาสวดพาหุงมหากา พรอมดวยอิติปโส เทาอายุ บวก
หนึ่ง มาตลอด เชา-เย็น ตลอดระยะเวลาเกือบ ๒ ป อานิสงส ของการสวดพาหุงม
หากา ก็ดลบันดาล ใหสามีของขาพเจาไดเลื่อนตําแหนง และยายที่ทํางานมาเปน
ผูชวยนายสถานีรถไฟ ลพบุรี หลังจากนั้นอีกไมถึงป มีแตความเจริญในหนาที่การ
งานเปนที่รัก และไวใจของผูบังคับบัญชา ไดเลื่อนตําแหนงเปนระดับ ๗ ผานการ
พิจารณาเงินเดือน ขั้นครึ่ง และสิ่งที่ครอบครัวเราภูมิใจที่สุด คือ สามีของขาพเจา
ไดรับคัดเลือกใหเปนพนักงานดีเดน(ชมเชย) ของการรถไฟแหงประเทศไทย เปน
เพราะอานิสงสแหงการสวดพระพุทธคุณพาหุงมหากา และเมตตาบารมี ของหลวง
พอจรัญโดยแนแท ที่ทําใหสามีของขาพเจามีแตความเจริญ ในหนาที่การงาน ทําให
ขาพเจา ซึ่งไมเคยสวดมนตเลย ทําใหขาพเจาเกิดความศรัทธาอยางแรงกลาที่จะตอง
สวดพาหุงมหากาใหได จนวันหนึ่งประสบความสําเร็จ ขาพเจาจําบทสวดมนตได
โดยที่ ไ ม ต อ งดู ห นั ง สื อ เลย และก็ ส วดเรื่ อ ยมาพร อ มทั้ ง สามี ของข า พเจ า และ
นอกจากนั้น ก็ยังไดสอนใหลูกสาวของขาพเจาซึ่งอายุเพียง ๘ ขวบ สวดพาหุงมหา
กา ไดอยางแมนยํา และตอมาขาพเจา ก็ไดมีโอกาสไดไปวัดอัมพวันอีกครั้ง วันนี้รูสึก
เปนบุญของขาพเจาอยางสุดซึ้งที่ไดมีโอกาสไดทราบหลวงพอขาพเจาเดินเขาไปโดย
บังเอิญ เห็นทานกําลังเทศนใหญาติโยมฟงอยูที่กุฏิหลังเกาทานเงยหนาขึ้นมามอง
ขาพเจาเล็กนอย แตความรูสึกที่ขาพเจาไดรับมีความรูสึกปลื้มปติ เยือกเย็น และอิ่ม
บุญอยางบอกไมถูก
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หลังจากนั้นขาพเจาจะมาวัดอัมพวันบอยๆ ถามีเวลาและโอกาส พรอมทั้งไม
ลืมสวดมนตถามีเวลาพอ
มีอยูคืนหนึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งรุงเชาจะเปนวันเกิด
ของหลวงพอ หลังจากที่ขาพเจาไหวพระสวดมนตเสร็จแลวขาพเจามีอาการนอนไม
หลับกระสับกระสาย และในขณะครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้น ในมโนภาพของขาพเจาเหมือน
ไมไดฝน แตนอนหลับตาในความมืด ขาพเจาไดนิมิตเห็นพระประธานในโบสถ วัด
อัม พวัน สี เหลืองอร าม ตรงกลางองค พระมี แสงสวา งส องมาที่ ตั วของขาพเจา ใน
ขณะเดียวกันก็มีภาพพระพุทธรูปอีกองคหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคลายทําดวยศิลาสมัย
โบราณมีแตเศียร ผุดขึ้นมาจากองคพระประธานที่มีแสงสวางมาที่ตัวของขาพเจา รูสึก
เย็นวาบและตอมาขาพเจาเห็นบทสวดมนตพาหุงมหากาลอยขึ้นมาตรงหนาพรอม
ภาพของ หลวงพอจรัญ แลวพลันหายไป ตื่นขึ้นมาถามตัวเองวาหลับไปหรือเปลา
รุงเชาตรงกับวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งตรงกับวันเกิดของหลวงพอ ตอน
เชาขาพเจาติดธุระจึงไมมีโอกาส ไปรวมทําบุญกับหลวงพอ มาถึงที่วัด ก็บายสามโมง
ซึ่งไมเจอหลวงพอแลว จึงไดมีโอกาสเขาไปกราบองคพระประธานในโบสถ ปาฏิหาริย
เกิดขึ้นกับตัวขาพเจา หรือไมองคพระประธานในโบสถนั้น ใชเลย เหมือนที่ขาพเจา
นิมิตเห็นเมื่อคืน ทั้งๆ ที่เขามาในวัดหลายครั้งแตไมมีโอกาสเขามากราบองคทาน
ความปลื้ ม ป ติ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ข า พเจ า เป น บุ ญ เหลื อ เกิ น เป น เพราะบารมี ข องหลวง
พอจรัญโดยแทที่นําพาลูกมาเจอพระพุทธศาสนา ปาวารนาตนวาจะชนะคนดวย
ความดี และเดินไปในทางที่ถูกตองสิ่งไหนที่เคยทําผิดพลาดมาอาจจะรูบางไมรูบาง
ขาพเจาอยากชดใชกรรม และจะทําแตความดีตอไป
เชาวันรุงขึ้นขาพเจามาวัดอัมพวัน แตเชาตั้งจิตอธิษฐาน ขอใหไดพบหลวงพอ
และไดมีโอกาสเลาความฝนใหหลวงพอฟงวาสิ่งที่ขาพเจาพบเจอมานั้น คืออะไร เปน
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จริง ดั่งความตั้งใจ ขาพเจาไดมีโอกาส กราบนมัสการอยูเบื้องหนาหลวงพออยาง
ใกลชิด และเลาความฝนใหทานฟง ทานมีเมตตาตอบวา ไมใชสิ่งที่ขาพเจาฟุงซาน
ไป เพราะความเมตตาที่เรามีและอานิสงสของการสวดพาหุงมหากา บานไหนที่มีแต
เมตตาแสงสวางแหงปญญาก็จะไปลงที่บานนั้น เปนความซาบซึ้งใจอยางเหลือเกิน
หลวงพ อ ให ข อ คิ ด ทางธรรมไว ห ลายเรื่ อ งพร อ มทั้ ง แนะนํ า ให ข า พเจ า มารั บ พระ
กรรมฐาน แล ว ชี วิ ต จะมี แต ค วามเจริ ญ รุ ง เรื อง ข า พเจ า รั บ คํ า พร อ มนํา มาปฏิ บั ติ
หลังจากนั้นอีก ๒ อาทิตย ขาพเจาตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ ตัดทุกสิ่งทุกอยางจากทาง
บานเพื่อมาขอรับพระกรรมฐานในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ในขณะปฏิบัติธรรมเปนเวลา ๓ วัน ขาพเจาไดบอกกลาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด
พรอมทั้งแมใหญ และเทพกาหลง และบารมีของหลวงพอจงดลบันดาลใหขาพเจาซึ่ง
มีความศรัทธา และตั้งมั่น เอาพระศรีรัตนตรัยเปนที่ยึดเหนี่ยวขอใหขาพเจาจงมีสติ
และเกิดแสงสวางทางปญญาดวยเถิด
อานิสงสของความตั้งใจจริงขาพเจาปฏิบัติธรรมได อยูได ไมเหนื่อย ไมหิว
ไมงวง ทั้งๆ ที่ไมเคยอดขาวเย็น ไมเคยนอนตื่นเชา ยิ่งกวานั้น ๒ คืนขาพเจาไมได
หลับเลยเพราะอาจจะแปลกที่ทําใหนอนไมหลับ แตก็แปลก ที่ไมมีอาการเหนื่อย
หรือ งวงแมแตเพียงนิดเดียว เปนเพราะบารมีของหลวงพอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด
อัมพวัน เปนแนแท ที่ทําใหขาพเจาเปนลูกศิษย พระกรรมฐานของหลวงพอจรัญ คน
หนึ่งไดโดยที่ไมมีอุปสรรคอันใดเลย
ผลของการปฏิบัติธรรมขาพเจา ไมหวังอะไรมากไปกวาการเปนคนดีมีศีลธรรม
คือ การทําบุญอันยิ่งใหญ ซึ่งขาพเจาไมสามารถนํามาเอย ในที่นี้ได เพราะ “รูได
เฉพาะตน”ของผูปฏิบัติดี และปฏิบัติชอบเทานั้น ขาพเจารูเพียงวาออกจากวัดในครั้ง
นี้ ขาพเจาจะพยายามทําแตความดีเทานั้น
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หลังจากที่ขาพเจารับพระกรรมฐาน วันหนึ่งขาพเจาเผอิญ ไดมีโอกาสเขาไป
ราน “วรทัศน” ที่ลพบุรี เพื่อที่จะไปซื้อเครื่องทําน้ําอุน สําหรับบานหลังใหมที่เราสอง
คนสรางมาดวยแรงกาย และแรงใจ ดวยอานิสงสของการปฏิบัติธรรม ทําใหเราเจอแต
สิ่งที่ดีๆ ที่ผานเขามาในชีวิตมีหลักฐานที่มั่นคง มีความเขมแข็งทางดานจิตใจ ทําให
เรามีพลังที่ตอสูกับปญหาที่ผานเขามาในชีวิต ขาพเจาไดเจอกับคุณลุง นิพนธ นันท
พงษ ซึ่งเปนเขาของราน ขาพเจาเหลือบไปเห็น หนังสือสวดมนตพาหุง มหากาที่โตะก็
เลยถามคุณลุงวาเปนศิษยของหลวงพอจรัญ หรือ คุณลุงตอบวาใช ขาพเจาก็เลยถือ
โอกาสคุย เรื่องขาพเจาไดเขาไปปฏิบัติธรรม และฝนเห็นหลวงพอพระพุทธรูปที่มีแต
เศียร คุณลุงจึงเลาประวัติความเปนมาใหฟงวา คุณลุงเคยไปสรางหลวงพอเทพนิมิต
ไวที่วัดอัมพวัน คุณลุงนิพนธจึงไดแนะนําภรรยาของคุณลุง คือ คุณปาอุนเรือน ใหได
รูจัก และหลังจากที่ไดพูดคุยกับคุณปา อุนเรือน มีความรูสึกวา อบอุนมาก คุณปา
จะคุยเรื่องหลวงพอใหฟง ซึ่งขาพเจาก็ชอบฟง ไมมีวันเบื่อ และศรัทธาในตัวของ
หลวงพอยิ่งๆ ขึ้นไป และพรอมกันนี้คุณปายังแนะนําใหขาพเจารูจักญาติทางธรรม
อีกคนหนึ่งชื่อ คุณปาเสนอ ซึ่งคุณปาเสนอจะเปนคนใจดีมาก ทุกครั้งที่เจอคุณปา
เสนอ คุณปาจะแนะนําในทางที่ดีๆ และใหความสะดวกทุกอยาง ในขณะที่ขาพเจา
มาภายในวัด ทําใหขาพเจารูสึกอบอุนใจอยางสุดซึ้งที่เจอกับกัลยาณมิตรที่ดีๆ ที่เปน
เพราะเมตตาบารมีของหลวงพอจรัญ ดลบันดาลมาใหเจอ นี่คือผลของการปฏิบัติ
ธรรมจะพบเจอแตสิ่งที่ดีๆ ในชีวิต ประสบความสําเร็จในชีวิต ในหนาที่การงาน เจอ
กัลยาณมิตรที่ดีๆ
สุ ด ท า ยนี้ ลู ก ขออาราธนา คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย จงปกป อ ง คุ ม ครองหลวง
พอจรัญ ใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ใหมีอายุยืนยาวนาน อยูเปนรมโพธิ์ รมไทร ของ
ปวงชน ทั้งทางโลก และทางธรรมทั้งหลาย ตลอดกาลนาน
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ลูกซาบซึ้งในความมีเมตตาบารมีทานของหลวงพออยาง สุดซึ้งใหลูกชนะคน
ดวยความดี เดินไปในทางที่ถูกตองตามที่ลูกเคยตั้งจิตอธิษฐาน และนําพาใหลูกมา
เจอพระพุทธศาสนา และเกิดแสงสวาง แหงปญญาจนไมสามารถจะลืมเลือนได เลย
ในชาตินี้...
นางชลธิชา ชาญวิชา
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