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ดิฉันรูจักหลวงพอจรัญ จากการไปทําบุญที่วัดชลประทานรังสฤษฏ เมื่อมีเวลา
ก็จะเดินดูหนังสือที่วัดมีขาย ไดพบหนังสือกฎแหงกรรม เปดอานดูคราว ๆ ก็สนใจ แต
ยังไมไดคิดที่จะไปที่วัดอัมพวัน หลังจากนั้นไดสักอาทิตยเปดโทรทัศนพบรายการพระ
เทศน ฟงดูวาพระองคนี้เทศนไดนาฟง แตก็ยังไมทราบชื่อจนตัววิ่งขึ้น จึงทราบวาทาน
คือหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม นึกไปถึงหนังสือทันที ตื่นเตนมากวาไดพบทานแลว เกิด
ศรัทธาอยางแรงกลาที่จะไปกราบตัวจริงใหได แตขัดของตรงที่ไมทราบวาวัดตั้งอยูที่
ใด จึงกลับไปวัดชลประทานฯ ซื้อหนังสือกฎแหงกรรม เพราะจําไดวาเขาพิมพแผนที่
ทางไปวัดไวดานหลัง ในขณะนั้นประมาณป ๒๕๓๕
เมื่ อ วั น เดิ น ทางมาถึ ง วั ด รู สึ ก ทึ่ ง วั ด นี้ ส ะอาด สงบ แม จ ะมี ผู ค นมากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีหองน้ําสรางไวเปนแถว เปนที่ปลดทุกขทางกายไดเต็มที่ สวน
ทุกขทางใจนั้นก็ทราบวาทานจัดที่ไวใหมาปฏิบัติธรรม โดยมีอาหารและที่อยูใหพรอม
และไมมีคาใชจายใด ๆ หากทานมาปฏิบัติ เพียงแตใหอยูในกฎระเบียบที่กําหนดไว
เพื่อคนหมูมากจะไดอยูรวมกันโดยสันติ และจากนั้นไดมีโอกาสกราบหลวงพอซึ่งลง
มารับแขกตอนบาย ๒ โมง หลังจากวันนั้นดิฉันไดมากราบหลวงพออีกหลายครั้ง
ในป ๒๕๓๙ วั น ที่ ๖-๑๒ สิ ง หาคม ดิ ฉั น ได ไ ปปฏิ บั ติ ธ รรมกั บ คณะของ
กองทัพบก ซึ่งกลาวโดยทั่วไปไมไดหวังวาจะตองบรรลุหรือ “เห็น” อะไรเลย ตองการ
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เพียงใหรูวาเราสามารถปฏิบัติไดหรือไม อีกทั้งในขณะนั้นดิฉันยังมีอาการของโรครูมา
ตอยด นั่งงอเขาไมสะดวก แตก็ยังปฏิบัติไดแมไมเต็มรอย มีบางทานแยงวาทําที่บานก็
ได ไมเห็นไปที่วัดเลย ก็จริงอยู แตถาทานไดมาพบครูบาอาจารยมีผูแนะนําสั่งสอน
แนะแนวทางการเจริญวิปสสนาที่ถูกตองก็นาจะดีกวา การที่ไดมาเห็นวัตรปฏิบัติของ
หลวงพอก็จะยิ่งรูสึกศรัทธาในความเสียสละเวลา พร่ําสอนทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
โดยทานเองก็ปฏิบัติอยางที่สอน ขอที่เห็นเดนชัด คือ “กินนอย นอนนอย พูด

นอย” ที่ดิฉันจะบันทึกไวใหปรากฏครั้งนี้คือการรูวาระจิตของหลวงพอ
ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ดิฉันและสามีพาลูกชายและนองสาวไปกราบ
หลวงพอ โดยคืนกอนที่จะไป ขณะสวดมนตไดอธิษฐานจิตวาขอใหไดพบทาน ปรากฏ
วาเปนเรื่องที่แปลกมากคือ ดิฉันไปวัดหลายครั้ง ไมเคยมีใครมาถามวามาทําไมหรือ
อยางไร แตปรากฏวาครั้งนี้เมื่อเดินผานรานหนังสือของวัด จู ๆ คนขายก็บอํา “หลวง
พออยูหอฉัน” เมื่อดิฉันกับพวกแวะกราบพระในกุฏิ ทานพระอาจารยที่ดูแลก็บอกอีก
วา “หลวงพออยูหอฉัน” ผานคนขายลอตเตอรี่ก็บอกอีกวา “หลวงพออยูหอฉัน”
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ดิฉันไมไดถามเลย ทําไมทานเหลานี้จึงบอกใหทราบ เหมือนบอก
ทางใหโดยตลอด ตามปกติดิฉันจะรอ ไมขึ้นไปรบกวนบนหอฉัน แตครั้งนี้มีความรูสึก
วาหลวงพอคงใหขึ้นไป จึงไตบันไดขึ้นไป ไดที่นั่งตรงประตูทางเขา เพราะคนเต็มไป
หมดดวยวาเปนวันเกิดของทานผูวาฯ และนายหางทองเซี่ยงไฮ (หากจําไมผิด)
หลวงพอเพิ่งฉันเสร็จ ดูทานผองใส อิ่มเอิบ งดงามมาก ทานหันมามองจอง
ดิฉันกราบทานแลวคิดอยูในใจวา “หนูมาแลวทานจะกรุณาเทศนสั่งสอนลูกหลานสัก
นิด จักเปนพระคุณยิ่ง”
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สักครูมีการถวายสังฆทานจากเจาของรานทองและจากบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งกาย
ถวายปจจัยและเครื่องไทยทาน ทานก็เริ่มใหพร
“ขออนุโมทนาทานผูวาฯ รานทองเซี่ยงไฮ ที่มีชื่อเสียงไปไกลถึงตางประเทศ
วันนี้เปนวันคลายวันเกิดทาน วันเกิดที่จริงตองคิดถึงแม ผูทนทุกขทรมานอุมทองเลี้ยง
ดูมาจนเติบใหญ ตองทําใหพอแมชื่นใจ หมั่นศึกษาหาความรู (ตอนนี้ทานหันมาทาง
กลุมดิฉัน) นกไมมีขน

คนไมมีความรู มันเลว มันจะบินไปไดอยางไร ไมมี

เครื่องพยุง หากินไมได อยูในสังคมไดอยางไร คนขี้เกียจไมมีวันเจริญ คนตองขยัน อยู
บานทานอยาดูดาย คนเปนเศรษฐีตองขยัน คนขี้เกียจเปนที่รังเกียจไมมีใครอยากมอง
ใครเขาจะรับเขาทํางาน ฝรั่งมันไมเอาหรอก หลวงพอมีลูกศิษยเปนายดาบตํารวจ สง
ใหเรียน ตรี โท เอก ถาไมไดเลื่อนยศก็ใหลาออก เดี๋ยวนี้จบแลว หลวงพอชอบใหคน
เรียนหนังสือมีความรูติดตัว นกไมมีขน คนไมมีความรู มันตองอาศัยเขากิน ทําอะไร
ไมได ฯลฯ ทานเทศนไปจะหันมามองทางกลุมดิฉันเหมือนกับวาจงใจเทศนใหฟง ทั้ง
ๆ ที่เปนวันคลายวันเกิดของทานผูวาฯ และเจาของรานทอง
มีเหตุการณนี้ขึ้นได คงเปนเพราะดิฉันและสามีสวดพาหุงมหากาทุกวัน จึงมีจิต
เปดถึงทานไดโดยงาย แมในเรื่องปาฏิหาริยสามอยาง คือ

- อิทธิปาฏิหาริย
- อาเทศนาปาฏิหาริย
- อนุศาสนีปาฏิหาริย

การแสดงฤทธิ์ เปนผูวิเศษ
การทายใจรูความคิดผูอื่นได
คํ า สอนที่ แ สดงความจริ ง ให ผู ฟ ง สามารถ

นําไปประพฤติปฏิบัติตามไดผลจริงเปนอัศจรรย เกิดปญญา
ในสามอย า งนี้ ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงยกย อ งสรรเสริ ญ คื อ ข อ สุ ด ท า ย แต

อิทธิปาฏิหาริย ที่มีผูอื่นไดประสบ (ถึงแมวาหลวงพอไมไดเจตนาแสดงใหเห็น แต
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ผูอื่นอาจจะเห็นไดเอง หรือคิดไดเอง) และมีเลาไวในหนังสือกฎแหงกรรมตั้งแตเลม ๑
จนถึงปจจุบัน และแมแต อาเทศปาฏิหาริย ที่ดิฉันคิดเอาเองตามที่เลามาขางตนที่ได
ประสบกับ ตั ว เองนั้ น น า จะถื อ เป น องคป ระกอบอย า งหนึ่ ง ในการเผยแพร ศ าสนา
เหมือนการนําเขาสูบทเรียน เปนสิ่งกระตุนใหเกิดความสงสัยหรือเปนสิ่งเราใหเกิด
ความสนใจในอันที่จะแสวงหาความรูในการปฏิบัติธรรม ใหรูแจงเห็นจริงดวยตนเอง
ตามคําเทศนาสั่งสอนของหลวงพอ แตจะไดผลเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับพื้นฐานของแตละ
บุคคลนั้น คือ หลวงพอไดใช อนุศาสนีปาฏิหาริย ในขั้นสุดทาย ที่ดิฉันรูจักและ
ไดรับรูคือ มีผูหนึ่งที่กินเหลาและสํามะเลเทเมามาตลอด เมื่อไดเขาอบรม ๗ วัน ชีวิต
เขาเปลี่ยนเปนคนละคน เลิกเหลา ครอบครัวกลับมามีความสุข ลูกหนี้น้ําเงินมาคืน
สิ่งดี ๆ เขามาในชีวิตของเขาอยางตอเนื่องเพราะเขาเกิดปญญา เปนความอัศจรรย
จากคําสอนของหลวงพอโดยแท...
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