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เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๒ ข าพเจ า ภรรยา และบุ ต รชาย ได ไ ป
ถวายเงิ น เพื่ อ ร ว มบู ร ณะวัด จิ น ดามณี จั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี เนื่ อ งจากถู ก ไฟไหม หลวง
พอจรัญทานรับชวยบูรณะวัดจินดามณี จนเสร็จสมบูรณเมื่อตนป ๒๕๔๔
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๒ เปนวันทําบุญใหหลวงพอ เปนประจํา เนื่องจากเปน
วันที่หลวงพอไดประสบอุบัติเหตุคอหัก เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ ลูกศิษยจะทําบุญ
ใหทานทุกป ขาพเจาและภรรยาไดไปรวมงานทําบุญครั้งนี้ดวย หลังจากเลี้ยงพระเพล
เสร็จแลว และรับประทานอาหารกลางวันแลว ไดนั่งฟงโอวาทจากหลวงพอที่ศาลาสุ
ธรรมภาวนา ขาพเจาและภรรยานั่งฟงอยูหลังสุด หลวงพอทานไดมองมาทางขาพเจา
และภรรยาแลวพูดวา โยมปรีดีฯ ถามีก็เอามาอีกนะ แลวทานก็ยิ้ม ขาพเจาและ
ภรรยาก็นอมรับเบาๆ มีแลวจะเอามาอีก
งานที่จะทําใหมีเงินนี้ยากมาก ยากจนขาพเจาไมอยากทํา เปนงานบริสุทธิ์ขาย
ที่ดินตาบอด ขาพเจาไมเคยบอกใคร รูกันอยูเฉพาะคนในครอบครัว เวลาลวงเลยไป
นับแตหลวงพอทานทักไวผานไปถึงหกป จนปลายป ๒๕๔๘ จึงตัดสินใจทํางานนี้
เพราะภรรยาสนับสนุนใหทํา จะไดนําเงินมาทําบุญกุศลใหพอแม และสําเร็จลงในเดือน
มีนาคม ๒๕๔๙

ความสําเร็จจากการเจริญกรรมฐาน

1

มีก็เอามาอีกนะ ตามที่หลวงพอทานทักไวนั้น คือการขายที่ดินตาบอดอยูหาง
ถนนเพียง ๔๐ เมตร แตหาทางถนนออกไมได ที่สําคัญที่ดินแปลงนี้ถือกรรมสิทธิ์
รวมอยู ๘ คน ลวนแตไมลงรอยกัน ถือกรรมสิทธิ์รวมกันมาตั้งแตป ๒๕๓๒ รวม
เวลา ๑๗ ป ผลสุดทายก็สําเร็จลงไดในเวลาประมาณ ๔ เดือน เริ่มลงมือขายที่ดิน
แปลงนี้ ไดจดหมายเรียนหลวงพอทราบ ประการแรกแกปญหาภายใน ประการที่สอง
แกปญหากับผูซื้อที่ดิน หลวงพอทานแผเมตตาให เรื่องยากก็เปนเรื่องงาย
แตสิ่งสําคัญตองชวยตัวเองกอน จะตองปฏิบัติ กรรมฐานอยางสม่ําเสมอ ทํา
ตามคําสอนของหลวงพอ หลวงพอทานพูดเสมอ ตองทําจริง ไมจิ้มๆจ้ําๆ ตองทํา
เปนนิจศีล ดังนี้
ขอแรก ทําตามคําสอนของหลวงพอที่วา สวดมนตเปนยาทา วิปสสนาเปนยา
กิน
ขอสอง สวดมนตเปนนิจ อธิษฐานจิตเปนประจํา อโหสิกรรมกอนแผเมตตา
การปฏิบัติทั้งสองขอนั้น ขาพเจาและภรรยาได ปฏิบัติวันละสองครั้ง เชาเย็น
สวดมนตบทถวายพรพระ หลวงพอทานจะเรียกยอๆวา สวดพาหุงมหากาฯ จาก
หนังสือสวดมนตเลมเล็กของวัดอัมพวัน เมื่อสวดถึงพุทธคุณหองเดียวหนึ่งจบเทาอายุ
บวกหนึ่ง ขาพเจาและภรรยาจะสวด ๑๐๘ จบ เมื่อจบแลวแผเมตตาใหสรรพสัตว
แลวอุทิศบุญกุศลใหบิดามารดา ญาติ ครูอาจารย เทวดา เปรต เจากรรมนายเวร
สัตวทั้งหลาย ตามที่ระบุไวในหนังสือสวดมนต แลวกรวดน้ําใหเจากรรมนายเวร ไม
ตองใชน้ํา
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จากนั้นจัดเวลาเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐานสี่ เมื่อครบเวลาตามกําหนด
ก็แผเมตตาเชนเดียวกับการสวดมนต ตองปฏิบัติเชนนี้ทุกวันไมเวน เพราะเวลามีปญหา
ตองขอใหหลวงพอแผเมตตาจึงจะไดผล ทําไดเชนนี้กิจการงานที่หวังไวสําเร็จแนนอน
เปนตัวอยางเรื่องหลังสุดของขาพเจาที่สําเร็จผล
อีกเรื่องเปนการศึกษาเลาเรียนของบุตรชาย ขณะที่ไปเปนศิษยของหลวงพอ เมื่อ
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๒ บุตรชายเรียนอยูระดับปริญญาโทปแรก เทอมปลาย
เขาเปนคนชอบเรียน แตเขาบอกวาอยาหวังผลการเรียนจากเขาในระดับนี้ ชวงป
สุดทายกอนจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองสงวิทยานิพนธในเวลาที่กําหนด
แตไมสามารถปดวิทยานิพนธได ดวยสาเหตุขาดขอมูลมาสนับสนุน จนเมื่อกุฏิหลวง
พอไฟไหมเครื่องปรับอากาศและไหมกุฏิ ขาพเจาและภรรยาไดไปเยี่ยมหลวงพอที่กุฏิ
ชั่วคราว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ ภรรยาของขาพเจาไดถามถึงเรื่องการเรียน
ของบุ ต รชาย หลวงพ อ ท า นตอบทั น ที ว า ติ ด อี ก นิ ด เดี ย ว ในที่ สุ ด บุ ต รชายก็ ส รุ ป
วิทยานิพนธไดสําเร็จสงไดทันตามกําหนดเรียนไดสําเร็จ ผลการเรียนไดดีมาก แสดง
ใหเห็นถึงปญญาในตัวของหลวงพอ คือ เห็นหนอ สามารถเห็นไดทันทีและตอบ
ไดทันทีที่ถาม
อีกเรื่องหนึ่งของบุตรชาย สอบไดทุนรัฐบาลญี่ปุน ขณะนั้นสอนหนังสืออยูที่
สถาบันราชมงคลบพิตรพิมุข ไดลาออกและไปเรียนตอประเทศญี่ปุน ระหวางรอสอบ
วิทยานิพนธ มีเวลาเหลืออยู ๑ เดือน ไดกลับมาเยี่ยมพอแมที่เมืองไทย ปลายเดือน
สิงหาคม ๒๕๔๗ ปรากฏวาถุงลมปอดรั่ว ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หมอ
บอกวาตองรอเวลาหนึ่งเดือน ใหรูถุงลมปอดที่รั่วสมานปดแผลเอง จึงจะขึ้นเครื่องได
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กําหนดสอบวิทยานิพนธวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ ถาไมไปสอบก็จะเรียนไม
สําเร็จ ออกจากโรงพยาบาลมีเวลาพักฟนเพียง ๑๑ วัน บุตรชายตัดสินใจขึ้นเครื่อง
เดินทางไปญี่ปุน เพื่อเขาสอบวิทยานิพนธ ภรรยาขาพเจาบอกกับบุตรชายวา ทําใจให
สบาย น้ําในเครื่องบินของการบินไทยรั่ว หลวงพอทานยังอุดได และเครื่องที่หลวงพอ
ทานนั่งมาก็ถึงเมืองไทยดวยความปลอดภัย ถุงลมปอดรั่วรูเล็กนิดเดียวหลวงพอทานอุด
ได เปนการใหกําลังใจบุตรชาย ผลจากการแผเมตตาของหลวงพอ และวิชากสิณที่
หลวงพอทานเรียนมาจากหลวงพอเดิม วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค แมวาทานจะ
เรียนมาประมาณ ๕๗ ปแลว วิชาของหลวงพอยังคงขลังไมเสื่อมคลาย
ผลดีที่ไดรับ ทั้งเรื่องขายที่ดินตาบอด และเรื่องการเรียนของบุตรชาย เกิดจาก
ขาพเจา ภรรยา และบุตรชายไดปฏิบัติตามคําสอนของหลวงพออยางสม่ําเสมอ และ
ดวยความศรัทธาอยางจริงจัง ผูที่สวดพาหุงมหากาฯ และปฏิบัติกรรมฐานเปนประจํา
จะเจริ ญ รุ ง เรื อ งวั ฒ นาสถาพร จะรวย จะดี มี ป ญ ญา จะสมประสงค ใ นสิ่ ง ที่ ดี ง าม
ตลอดไป และเมื่อประสงคจะใหหลวงพอแผเมตตาในเรื่องใด ก็จะไดผลสมปรารถนา
 หลวงพอทานไดกลาวไวในหนังสือสวดมนตเลมเล็กในหัวขออนุโมทนา
อานิสงสของการสวดพาหุงมหากาฯ และการเจริญกรรมฐานตามแนวทางสติปฏ
ฐานสี่ ที่ขาพเจานายปรีดี ภรรยา นางอรพิน และบุตรชาย นายคณาธิป ทองรวีวงศ
ไดปฏิบัติมาอยางสม่ําเสมอ นับแตเปนศิษยของหลวงพอ
เมื่อตนป ๒๕๔๒
นั้น เพียงหวังเปนหนทางสงบ และสะสมบุญกุศลไวภพภูมิขางหนา แตผลดีกลับ
ตอบสนองใหในปจจุบันดวย
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