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ดิฉันมีอาชีพรับราชการครู อยูโรงเรียนกระทุมราย อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
ไมไกลกับวัดอัมพวันเทาไร แตไมมีโอกาสไดมาปฏิบัติธรรม มีแตฟงธรรมจากทานทาง
โทรทัศนบาง จากเทปบาง อานหนังสือของทานบาง และเมื่อครั้งที่บิดาของดิฉันปวย
หนัก ดิฉันไดมีโอกาสสวดมนตบทพาหุงมหากา ดิฉนั ไดรับบทสวดมนตเปนลายมือ
ของญาติผูปวยที่ไปรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลอางทอง เมื่อบิดาเสียชีวิตไดไมนาน
สามีของดิฉันก็เสียชีวิตอีกคนหนึ่งระยะเวลาหางกันเพียง ๑ ป ตลอดเวลาที่บุคคลทั้ง
สองปวยดวยโรคมะเร็ง ดิฉันดูแลปรนนิบัติอยางดี พรอมกันนั้นก็สวดมนตไปเรื่อยๆ
เทาที่โอกาสจะอํานวย สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และพาหุงบางครั้งก็สวด
คาถาชินบัญชรบาง
หลังจากทําศพสามีแลว ตัวดิฉันเองก็แทบจะปวยตายไปดวย แตเมื่อมีลูกตอง
ดูแลอีก ๒ คน ดิฉันจึงตองหางานพิเศษทํา ดิฉันไปธุรกิจขายตรงกับบริษัทแหงหนึ่ง
ดิฉันทํามาคาขึ้นไดใชหนี้สิน ซื้อรถยนตปายแดง ซื้อบาน และมีโอกาสไปตางประเทศ
หลายประเทศ เที่ยวเมืองไทยเกือบทั่ว ไดไปเปนนักจัดรายการวิทยุหลายสถานี จนมี
คนรูจักดิฉันมากมาย ดิฉันเชื่อวาเกิดจากอานิสงสของการทําความดี และสวดมนต
ไหวพระ ใสบาตรเกือบทุกวัน ยิ่งใหยิ่งได
ตอมาดิฉันไดมีโอกาสเขามาปฏิบตั ิธรรมที่วัดอัมพวัน หลังจากที่กลับมาอยู
บานไดประมาณเดือนเศษๆก็ประสบอุบัติเหตุ น้ํามันรอนๆในกระทะที่ทอดปลาอยูหก
ราดมือและแขนทั้ง ๒ขาง อาการปวดแสบปวดรอนนั้นสุดที่จะบรรยายได มันทรมาน
กรรมที่ตองชดใช

1

มาก ดิฉันปฐมพยาบาลตัวเองแลวพันผาไวเพราะรอนและปวดมาก ดิฉันขนไปหอง
พระ อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ขอบารมีจากทานขอใหแผเมตตาชวย
ดิฉันดวย สวดมนตก็ผิดๆถูกๆ เปดหนังสือสวดมนตใหม สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆ
คุณ สวดคาถาชินบัญชร อาราธนาหลวงพอโต ชวยอีก ก็ยังปวดและรอนเหลือเกิน อธิ
ฐานจิตขอคาถาดับพิษไฟจากหลวงพอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหองพระ เมื่อเปดหนังสือ
คูมือชาวพุทธของหลวงพอที่แจก ก็พบคาถาดับพิษไข แตดิฉันขอดับพิษไฟ คือบทที่วา
“อมอัคคี คงคานัง ระงับดับหาย สวาหะ” ดิฉันก็วาไปเปาไปเรื่อยๆ ประมาณ ๑ ชั่วโมง
เศษ ดิฉันสบายขึ้น และคืนนั้นนอนหลับสนิท อาจจะเปนเพราะกําลังใจสวนหนึ่ง และ
ความมีสมาธิมากขึ้น และมาหยุดคิดวากรรมนี้เราตองใชเขาแลวนะ เพราะวาสมัย
สาวๆทํากับขาวเสร็จเคยสาดน้ํารอนถูกสุนัขใตถุนบานบอยๆ เขาก็คงเจ็บปวดแบบนี้
เหมือนกัน เขาถูกน้ํารอน เราถูกน้ํามัน ใชทั้งตนทั้งดอกเลย ดิฉันคิดถึงพระเดช
พระคุณหลวงพอจรัญวา ทานเองบวชเรียนมีบุญบารมีขนาดนี้ ทานยังตองใชกรรม
เลย ก็แลวเราละเปนใครถึงจะหนีกรรมพน ก็เลยไมทุกขทรมานและกระวนกระวาย
เกินไป
เมื่อรักษาแผลน้ํามันลวกแลว ประมาณเดือนเศษๆ ดิฉันก็ฝนเห็นหลวงพอจรัญ
พอตื่นขึ้นก็มาคิดวา ทําไมเราเห็นหลวงพอนะ ทานมาเพื่อจะบอกอะไรหรือวาใหเราดี
ใจที่ไดชดใชหนี้กรรมไปสวนหนึ่งแลว เรานาจะไปวัดอัมพวันอีก อยางนอยก็จะไดไป
ปฏิบัติธรรมเพื่อแผเมตตาอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวรบาง ไมรูวาเราทําอะไรไว
และเขาจะมาทวงเราเมื่อไรอีก จะชาหรือเร็วไมทราบได ตองไปสะสมบุญไวกอน
คราวนี้ตั้งใจเต็มที่ ไมพูดกับใคร ปฏิบัติจริงๆ ไดศีล ๘ พรอมกับกินเจ และก็ดี
เกินคาดจริงๆ จิตใจสงบ และมีสมาธิมากกวาที่ผานมา
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กลับจากวัดไดประมาณสัปดาหเศษๆ ดิฉันก็เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญอีกจนได คือ
ถูกรถชน เปนอุบัติเหตุที่ไมนาจะเกิด รถของดิฉันเองเคยขับเอง แตวันนั้นคนอื่นขับ
ดิฉันออกมานั่งกระบะทายรถกับครูที่สอนโรงเรียนเดียวกัน
ใหอาจารยใหญและผู
อาวุโสนั่งหนาแทน รถชนกัน ดิฉันกระเด็นตกจากรถสลบอยูกลางถนน และสลบไป
นานเปนชั่วโมง เมื่อ ดิฉันรูสึกตัวพยาบาลไดใสทอยางปสสาวะเสร็จเรียบรอยแลว ยัง
คิดวาเราโชคดีที่หมดสติไป เมือ่ เขานําไปเอ็กซเรยและสอดสายยางเขาทอปสสาวะ
เพราะตอนนั้นถารูสึกตัว คงจะเจ็บปวดมาก เนื่องจากวาดิฉันกระดูกซี่โครงหลังซี่ที่ ๒๓-๔ หัก และกระดูกสันหลังขอที่ ๗ ยุบตัว กระดูกไหปลาราหักและหลุด ในทองก็นิ่ม
ไปหมด ไมทราบวาตับหรือไตเปนอยางไรบาง สวนทีศ่ ีรษะก็เปนกอน บวมปูดขึ้นมา
เกรงจะมีอาการเลือดคั่งในสมอง ตองเตรียมผาตัดฉุกเฉิน งดน้ํางดอาหาร คืนนั้นดิฉัน
ขยับตัวไมไดเลย ทรมานมาก แตก็คิดวาเราตองใชกรรมอีกแลว ก็เริ่มสวดมนตอีก บท
พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ สวนบทพาหุงมหากาจําไมได สวดไปหลับๆตื่นๆ
เพราะฤทธิ์ยาดวย หรือแรงจากการตกรถลงมาดวยก็ไมทราบ ทําใหหลับไปได เมื่อถึง
เวลาหมอมาตรวจตอนเชาปรากฏวา อาการที่หมอกลัวจะไมมีเลย เหลืออยูอยางเดียว
คืออาการทางสมอง ตองรอ ๒๔ ชั่วโมงกอน แขนขาไมชา ขยับไดตามปรกติ ระหวาง
นั้นดิฉันมาทบทวนดูวา กอนที่จะหมดสติไปนั้นดิฉันเห็นพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ
ทานนั่งสมาธิอยู ใจยังคิดอยูวาเรามาวัดอัมพวันกันหรือไงนะ แตก็จําไดเลือนราง
เต็มที่
สิ่งที่เกิดนี้เปนไปตามกรรมที่กําหนดไว ดิฉนั คงตองชดใชกรรมดวย เพราะเมื่อ
๒ ป ที่แลวดิฉันไดขับรถชนรถกระบะคันหนึ่งตกถนน มีคนเจ็บ ๔ คน เจ็บไมมากนัก
แต ๑ ใน ๔ คนนัน้ เปนผูหญิงคนหนึ่งไหปลาราหัก แตเขาไมไดนอนโรงพยาบาล
เพราะไมหนักมากอะไร สวนดิฉันคงตองใชเขาทั้งตนทั้งดอก ตองผาตัดไหปลาราใช
เหล็กเชื่อม
กรรมที่ตองชดใช

3

ดิฉันเขาผาตัดที่โรงพยาบาลอางทอง โดยนายแพทยพยางค เมฆกระจาง เมื่อ
๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ อยูพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๗ วันเทานั้น ก็กลับมาพักผอนที่
บานได ดิฉันสวดมนตเสมอพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แมแตเวลาเขาหองผาตัดก็
สวดในใจตลอดเวลา ดิฉันไมเจ็บปวดไมกระวนกระวายมากมายเพราะคิดวาเราใช
กรรม ยิ่งใชเร็วก็หมดเร็วเหมือนที่ใชหนี้เขา และเมื่อวันที่ ๒๔มกราคม ๒๕๔๗ ดิฉันก็
เขามาปฏิบตั ิธรรมที่วัดอัมพวันอีก ผาตัดไดครึ่งเดือนเทานั้นเอง ดิฉันคิดวาปใหมแลว
ชีวิตคงจะดีขึ้น กรรมตางๆก็ทยอยชดใชเขาไป และคงไมมีอะไรที่จะหนักหนาสาหัส
กวานี้อีกแลว
อุบัติเหตุครั้งนี้ นอกจากเจ็บตัวแลว ดิฉันยังตองสูญเสียเงินในกระเปาหลายพัน
บาท และโทรศัพทมือถืออีก ๑ เครื่อง แตดิฉันปลงตกวา เราคงเคยไปเอาเงินใครเขา
มาแลวเขามาเอาคืน
มีคนถามดิฉันหลายคนวา ทําไมไปปฏิบัติธรรมมาแลว จึงมีแตเรื่องเจ็บตัว เสีย
เงินเสียทอง ทําไมบุญไมชวยละ ดิฉันคิดวาจริงๆแลว บุญนะชวยเราคือ ใชใหเราใช
หนี้กรรมเขาใหไวขึ้น จะไดหมดเร็วๆ เหมือนเราเปนหนี้เขาอยู ถาไมใชเก็บไวนานๆก็มี
ดอกเยอะแยะ เมื่อเราคาขายไดกําไรมาก็รีบใชหนี้เขาไป เหมือนเรามาสรางบุญสราง
กุศล คงจะชวยใหเราหมดหนี้กรรมไวขึ้น จะไดสบาย ทําอะไรก็จะดีไปทุกอยาง และ
ถาไมไดมาปฏิบัติธรรมเราอาจจะพบกับอะไรที่มันหนักหนากวานี้ก็ได ใครจะรู ทํา
หนักใหเปนเบา จากเรื่องใหญก็เล็กลง ดิฉันคิดวาปใหมไดมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพอ
ก็นาจะเปนนิมิตหมายที่ดี ไดมีโอกาสทําบุญสะสมไวใชในวันขางหนา ดิฉันคิดวา
ตอไปนี้คงพบแตสิ่งที่ดีๆมีความสุข ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวง แลวชีวิตของ
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ดิฉันคงดีขึ้นเปนลําดับ ทํามาหากินก็เจริญรุงเรือง มีโชคมีลาภตามคําใหพรของพระ
เดชพระคุณหลวงพอ
ดิฉันขอใหหลวงพอมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ
นาน เปนทีพ่ ึ่งของพุทธศาสนิกชนสืบไป
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