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ขาพเจา น.ส.จารุวรรณ จารุศรีวรรณา อายุ ๕๓ ป ไดไปที่วัดอัมพวัน เมื่อวันพุธ
ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ สาเหตุที่ไปเนื่องจากพี่สาว คือ น.ส. เจริญพร จารุศรีวรรณา
(เสียชีวิตไปแลว เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔) ปวยเปนโรคมะเร็งที่เตานม กวาจะรูวา
เปนมะเร็งก็มีอาการมากแลว หมอบอกวาจะตองตัดเตาและผากระดูกสันหลังดวย
เมื่อเสร็จแลวตองไปฉายรังสีที่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะเปนการทรมานคนไขมากที่
จะตองนั่งรถไปมาระหวางโรงพยาบาล พี่ ๆ นอง ๆ จึงไดปรึกษากัน และตกลงจะสง
พี่สาวไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช หลังจากที่คุณหมอไดดูฟลม X‐RAY แลว ทาน
สั่ ง ให รี บ ส ง พี่ ส าวเข า รั ก ษาในโรงพยาบาลด ว น เพื่ อ จะรี บ ผ า ตั ด กระดู ก สั น หลั ง
เนื่ อ งจากกระดู ก ทรุ ด ไปทั บ เส น ประสาท ข า พเจ า จึ ง ได จั ก การส ง พี่ ส าวเข า
โรงพยาบาลศิริราช ภายหลังผาตัดคุณหมอบอกวา คนไขมีอาการมากเนื่องจากเปน
มะเร็งขั้นสุดทาย คงจะมีชีวิตอยูไดไมเกินสิ้นป ๒๕๔๑ ขอใหญาติ ๆ ทุกคนทําใจ
เมื่ อ ทราบเช น นี้ แ ลว พี่ ส าวอี ก คนหนึ่ ง ของข า พเจ า คื อ น.ส.พั ช ราภรณ จารุ
ศรีวรรณา ก็ปรารภกับขาพเจาวา เคยอานหนังสือเรื่องสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม
หลวงพอในเรื่องทานเกง มาก ท านสามารถแผเมตตาชวยเหลือสั ตวโลกเสมอ แต
ขาพเจาเขาใจวาหลวงพอทานคงมรณภาพไปแลว จนไดอานหนังสือเรื่องกฎแหงกรรม
เลมที่ ๖ จึงทราบวาหลวงพอทานยังมีชีวิตอยู ขาพเจาและพี่พัชราภรณอยากไปกราบ
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นมัสการหลวงพอ แตไมทราบวาจะไปอยางไร พี่พัชราภรณจึงไดโทรศัพทถามเสนทาง
ที่จะไปวัดกับลูกศิษยหลวงพอ ซึ่งมีเบอรโทรศัพทและที่อยูในหนังสือกฎแหงกรรม เลม
ที่ ๖ และไดเลาอาการปวยของพี่เจริญพรใหฟง ผูมีพระคุณทานนั้นไดบอกวาใหไปหา
หลวงพอดวน ทานสามารถชวยได และเขายังไดบอกดวยวา วันที่ ๑๕ สิงหาคม เขา
เพิ่งไปงานวันเกิดหลวงพอ
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ขาพเจาจึงใหนองชายขับรถพาขาพเจาไปนมัสการหลวง
พอที่วัด แตทานไมไดอยูที่กุฏิ และดวยโชคของขาพเจา ทําใหขาพเจาไปพบหลวงพี่ห
มิง ทานก็ถามวาโยมจะมาหาหลวงพอเรื่องอะไร ขาพเจาจึงไดเลาอาการของพี่เจริญ
พรใหหลวงพี่ฟง และไดบอกหลวงพี่วา อยากใหหลวงพอชวยแผเมตตาใหพี่เจริญพร
หลวงพี่จึงไดแนะนําขาพเจาใหเขียนชื่อผูปวยและที่อยูที่กําลังพักรักษาตัวอยู ลงที่
หนาซองจดหมาย แลวนําไปใสในบาตรของหลวงพอ เมื่อถึงเวลากลางคืนหลวงพอจะ
สวดมนตแผเมตตาให ขาพเจาจึงรีบทําตามที่หลวงพี่หมิงแนะนํา ตอมาวันอาทิตยที่
๒๒ สิงหาคม ขาพเจาก็ไปนมัสการหลวงพอที่วัดอีก คราวนี้ขาพเจารูแลววาควรทํา
เชนไร กอนที่หลวงพอจะเทศน ขาพเจารีบไปนั่งขางหนา หลังจากที่หลวงพอเทศนจบ
แลว ขาพเจาไดเลาอาการของพี่เจริญพรใหทานฟง ทานนั่งกมหนา สักพักทานก็เงย
หนาขึ้นมาแลวพูดยิ้ม ๆ วา ไมเปนไรแลว วันนั้นหลังจากที่ขาพเจากลับถึงบานก็ได
บอกกับพี่พัชราภรณวา หลวงพอทานวาไมเปนไรแลว พี่พัชราภรณไดแยงวาวันนี้คุณ
หมอที่หอง ไอ. ซี. ยู. เพิ่งบอกวา อาการหนักมาก คงตองอยูหอง ไอ. ซี. ยู. เปนเดือน
วันรุงขึ้น ซึ่งตรงกับวันจันทร เวลาประมาณ ๑๐ โมงเชา ทางโรงพยาบาลศิริราช
ไดโทรศัพทมาที่บานใหรีบไปโรงพยาบาลดวน เพื่อติดตอหองพักฟน เพราะพี่เจริญพร
มีอาการดีขึ้น สามารถออกจากหอง ไอ. ซี. ยู. ได อีก ๒-๓ วัน สิ่งนี้ถาไมเพราะบารมี
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ของหลวงพอแลวจะใหเรียกอะไร ทั้ง ๆ ที่หมอไดบอกวา อาการโคมาตองอยูหอง ไอ.
ซี. ยู. นานเปนเดือน แตหลังจากที่หลวงพอไดบอกกับขาพเจาวา ไมเปนไร หายแลว
พี่สาวของขาพเจากไดออกจากหอง ไอ. ซี. ยู.
หลังจากที่พี่เจริญพราออกมาพักฟนที่หองแลว ขาพเจาสังเกตเห็นพี่เจริญพรมี
อาการหวาดผวาอยูเรื่อย ๆ จึงไดซักถามดู ครั้งแรกไมยอมบอก แตเมื่อถูกซักบอย ๆ
เขา จึงยอมเลาใหฟงวา ขณะที่อยูหอง ไอ. ซี. ยู. ไดเห็นผูชาย ๓ คน รูปรางสูงใหญ
ตัวดํา นุงผาเตี่ยว คลายยมทูต จะนําเอาพี่เจริญพรไป และพยายามจะผลักเขาเขา
เตาเผาซึ่งมีไฟกําลังลุกรอนมาก พี่เจริญพรกลัวมากแตก็สูแรงผูชาย ๓ คนไมได ทันใด
นั้นก็มีพระรูปหนึ่งมาชวยไว และบอกชายทั้ง ๓ วา จับผิดคนแลว คนขาง ๆ ตางหากที่
หมดอายุขัยแลว รุงขึ้นหญิงชราที่อยูเตียงขาง ๆ ซึ่งมีอาการโคมามาหลายวันแลวก็
สิ้นใจ
จากการที่พี่เจริญพรเลาใหฟง ขาพเจาจึงไดนํารูปหลวงพอตาง ๆ ใหดู และถาม
วาพระรูปไหนที่มาชวย ซึ่งพี่เจริญพรก็ชี้ไดถูกตอง ซึ่งตัวพี่เจริญพรไมเคยรูจักหลวงพอ
มากอนเลย จากเหตุการณนี้ทําใหขาพเจาคิดวา ถาไมใชเพราะบารมีของหลวงพอ พี่
เจริญพรคงเสียชีวิตตั้งแตอยูหอง ไอ. ซี. ยู. แลว คงไมสามารถมีชีวิตอยูตอมาอีก
ประมาณ ๒ ปกวา และกอนสิ้นใจ ๑ วัน พี่เจริญพรไดเลาใหฟงวา ฝนเห็นหลวงพอมา
รับไป ขาพเจาจึงมั่นใจดวยวาดวยบารมีของหลวงพอ พี่เจริญพรคงไปอยางมีความสุข
อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวขาพเจาเองคือ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ขาพเจา
มีเรื่องกับเจานาย สาเหตุเพราะเขาจะไลแมบานออก เนื่องจากแมบานไปมีเรื่องกับ
พนักงานชาวอินเดียคนหนึ่ง ทําใหพนักงานชาวอินเดียนั้นไมพอใจที่แมบานไปวาคน
ของเขา ขาพเจาจึงไดพูดวา ไมควรฟงความขางเดียว ควรจะเรียกแมบานมาสอบถาม
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สาเหตุดวย แตพนักงานชาวอินเดียคนดังกลาวก็ยังไมยอมจบเรื่อง ดวยความโมโห
ขาพเจาลาออกเพราะมีความรูสึกวา เขาพยายามจะบีบใหขาพเจาออก ฉะนั้นอยาให
เขาไลเลย ออกเองดีกวา
อยูมาวันหนึ่ง หุนสวนของเจานายคนหนึ่ง ไดโทรศัพททางไกลมาจากฮองกงมา
หาขาพเจา และขอรองใหขาพเจากลับไปทํางานเหมือนเดิม ขาพเจาจึงตอบวาเพื่อ
เห็นแกหนาพี่ก็จะไป แตตองมาพูดคุยกันตอหนาทั้ง ๓ คนกอน และเรื่องก็ไดเงียบไป
ประมาณสัปดาห
ตอมาวันที่ ๗ เมษายน ขาพเจาไดไปปฏิบัติธรรม นั่งกรรมฐานที่วัดอัมพวัน
เปนเวลา ๗ วัน ในขณะที่ขาพเจาปฏิบัติธรรมอยูนั้น ไดตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากหลวง
พอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกวา ในการที่ขาพเจาออกจากงานครั้งนี้ ถา
ขาพเจาไมผิดก็ขอใหเจานายโทรศัพทมาตามขาพเจาใหกลับไปทํางานตอ
หลังจากที่ขาพเจากลับจากปฏิบัติธรรมมาอยูบานไดประมาณ ๒ วัน เจานายก็
ไดโทรศัพทมาหาขาพเจา เขาไดบอกใหขาพเจาไปพูดคุยกับเขาที่บริษัทฯ ขาพเจาก็
ตอบตกลง เมื่อถึงวันนัดขาพเจาก็ไดเขาไปที่บริษัทฯ พบเจานาย และเขาไดขอรองให
ขาพเจากลับเขาไปทํางานใหม และขอโทษขาพเจาเรื่องที่เกิดขึ้นดวย ซึ่งขาพเจาได
บอกเขาวาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แรงดวยกันทั้งสองฝาย ขาพเจาก็มีสวนผิดดวยที่ใจรอน
เกินไป ณ โอกาสนี้ขาพเจาก็ขอโทษดวย
เรื่องที่เจานายมาตามใหขาพเจากลับไปทํางานใหมนั้น ขาพเจาทราบภายหลัง
วา เขาถูกตําหนิจากหุนสวนของเขา อยาเขาขางคนอินเดียดวยกันมากเกินไป ควรฟง
เหตุผลทั้งสองฝายกอน ไมใชนึกอยากใหใครออกก็ไลออก และเหตุการณนี้แมบานไม
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ผิด จึงทําใหขาพเจาพิจารณาตนเองโดยการลาออก เมื่อเรื่องเปนเชนนี้เจานายจึงควร
มาตามขาพเจาใหกลับไปทํางานดวยตนเอง
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณหลวงพอเปนอยางสูง ที่
อบรมใหขาพเจารูจักสวดมนตและใจเย็นขึ้น ซึ่งแตกอนขาพเจาจะเปนคนใจรอนมาก
และไมรูจักสวดมนต เพราะที่บานเปนคนจีน ดังนั้นจึงขอฝากบอกทุก ๆ ทานวา จงทํา
แตความดี หมั่นสวดมนตอยางสม่ําเสมอ และฝกปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานบอย ๆ
ผลดีก็จะตามมาใหเห็น...
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