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วันนี้เปนวันพระ หลวงพอลงมารับญาติโยมที่มากราบนมัสการหลวงพอ ชื่นชม
บารมีของพระเดชพระคุณหลวงพอเชนทุกวัน วันละ ๒ เวลา เชาเวลา ๑๐๐๐ น
บายเวลา ๑๔๐๐ น วันที่ ๒๖ กันยายน พศ ๒๕๔๘ ดิฉันไดถวายสิ่งของและ
รวมทําบุญสังฆทานวันพระกับหลวงพอ พอดิฉันถวายเสร็จ หลวงพอทานพูดวา 
เขียนกฎแหงกรรมมานะเลมหนา ดิฉันก็มองไปขางหลัง คิดวาหลวงพอคงพูดกับคน
ที่นั่งขางหลัง แตหลวงพอทานกลับชี้มาที่ดิฉัน แลวทานก็พูดคําเดิมวา ใหเขียนกฎ
แหงกรรมมาลงเลมหนาดิฉันตอบวา ลูกเขียนแลวเจาคะ ทานก็บอกอีกครั้งวา 
เขียนมาลงเลมหนาเลมที่ ๒๐ ลงใหละเอียด ชื่อที่อยูรูปถาย ซึ่งดิฉันก็รับคําทาน
ดวยความสับสน งวยงง น้ําตาไหลดวยความตื้นตันใจยิ่งนัก หลวงพอชางเมตตาลูกยิ่งนัก
แตลูกไมรูวาจะเขียนเรื่องอะไร
ดิฉันไดติดตอซื้อที่ใหพี่คนหนึ่งจากธนาคารทหารไทย สาขาลพบุรี ผานกอง
บังคับคดี โดยไดนัด เข าประมู ลราคาและโอนเสร็จสรรพในวันเดี ยวกัน ด วยความ
มั่นใจยิ่งวาเปนแปลงเดียวกับที่ไดติดตอเจรจาไวหลายครั้งแลวกับผูชวยผูจัดการธนาคาร
และเจาหนาที่สินเชื่อพรอมทนายความของธนาคาร ในระหวางการดําเนินการ ณ
สํานักงานที่ดิน ก็ไดพูดคุยกับคุณปาคนหนึ่งซึ่งซื้อบานและที่ดินใหลูกๆหลายแปลงจาก
ธนาคารผ านกองบัง คับคดี คุณ ปาบอกวาเราต องดู และตรวจสอบใหดีวาเป นแปลง
เดี ย วกั น กั บ ที่ เ ราต อ งการ เมื่ อ ได มี ก ารลองสอบถามกั บ เจ า หน า ที่ ที่ ดิ น ซึ่ ง ก็ ไ ด รั บ
บารมีพระเดชพระคุณหลวงพอแผเมตตา

1

คําตอบวาเกิดขึ้นบอยๆ เพราะที่หลายแปลงที่ซื้อกับธนาคารผานกองบังคับคดี มัก
ไมใชแปลงเดียวกันกับที่เราตองการหรือรูปที่ธนาคารใหเราดู บังเอิญวาขั้นตอนการโอน
ที่ ขอใหสํานักงานที่ดินดําเนินการไดเสร็จสิ้นแลว พี่เขาจึงขอใหทําเรื่องกับงานรังวัด
ที่ดิน ชําระคาใชจายพรอมนัดหมาย เพื่อขอใหเจาหนาที่รังวัดตรวจสอบ พรอมยืนยัน
หลักเขตที่ดินวาเปนแปลงที่ตองการจริง
พอวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ดิฉันรูสึกสังหรณใจอยางไรบอกไมถูก ไดแวะไป
ที่ธนาคารเพื่อขอดูรายละเอียดอีกที แตทางธนาคารกลับบอกวาไมมีรูปที่ดิฉันเคยดู มี
แตชื่อสามีของเจาของที่ ดิฉันก็ไมสบายใจ เลยกลับมาสืบวาชื่อนี้อยูที่ไหน มีใครรูจัก
บางไหม พอสืบรูวาเปนเจาของที่ที่ดิฉันติดตอซื้อใหพี่เขา ดิฉันรูสึกเสียใจมาก บอก
ไมถูก จะเปนลมหนามืด เพราะที่ดินผืนที่ดิฉันซื้อไมใชผืนเดียวกันกับที่ธนาคารไดแจง
ใหดิฉันทราบ และก็ไมใชแปลงที่ดิฉันตองการเลย รูสึกตกใจมาก ความผิดพลาด
ความรูเทาไมถึงการณ คนในบานก็วาทําอะไรไมสืบดูละเอียดกอน ดิฉันเสียใจมาก
รองไหทําอะไรไมถูก สับสน เขามาในหองพระ ที่มีรูปหลวงพอ หลวงพอเจาขาโปรด
ชวยลูกดวย ลูกจะทําอยางไรดีเจาคะ ดิฉันรองไหเสียใจอยางไมเคยเปนหรือเสียใจอยาง
นี้เลย อีกใจก็เปนกังวล จะทําอยางไรถาพี่เขารู พี่ตองเสียใจและคงจะเกลียดดิฉันมาก
ตกเย็นดิฉันก็ สวดมนตไหวพระอยางที่เคยทํา เปนประจํา แตส มาธิไม มี จิตตก
สับสน เครียด กังวล สวดมนตไปก็รองไหไป บอก
หลวงพอเจาขา ลูกทน
ไมไหวแลวเจาคะ หลวงพอตองชวยลูกนะ อีกใจก็นึกถึงคําของหลวงพอที่เตือนเสมอ
วาใหใชสติ สติกอใหเกิดปญญา ดิฉันกําหนดเสียใจหนอๆ แตก็ยังอดรองไหไมได
แมจะสวดมนตเสร็จแลว แตก็ยังคงนอนไมหลับเกือบทั้งคืน ใจหวิว ๆ เหมือนจะขาด
ใจ นึกถึงคนที่เขาเปนโรคหัวใจหรือผิดหวังอยางรุนแรง เขาคงจะมีอาการอยางเราแนๆ
เลย ครูบาอาจารยชวยลูกดวยเถิด ลูกจะบอกกับพี่เขาอยางไรดี
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พอตีสอง ดิฉันก็ตื่นขึ้นมาปฏิบัติเหมือนที่เคยทําเสมอ คือเดินหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
นั่งหนึ่งชั่วโมงครึ่ง พอเดินได ๔๕ นาที หรือ ๕๐ นาที ก็ตองลงไปนั่งเพราะจะเปน
ลม ตองดมยาหมองพรอมกําหนดตลอดวา เสียใจหนอๆ ขอบารมีหลวงพอใหชวยลูก
ดวย แลวลุกเดินตอครบหนึ่งชั่วโมงครึ่ง แลวกําหนดนั่งหนอหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เคย
ปฏิบัติไดดี แตตองมาสับสน กําหนดไมคอยได เพราะยังเสียใจอยู พอแผเมตตา
เสร็จ ดิฉันคูเขาลงกมกราบหลวงพอ หลวงพอตองชวยลูกนะ ลูกทุกขทรมานมากๆ
เลย ดิฉันเสียใจอยูหลายวัน นองชาย นองสาว รวมทั้งแมก็คอยเฝาดูแลอยางหวงใย
มาก นองชายบอกวาใหพักผอนบาง อยาเครียด แมก็บอกวาแมก็เสียใจ แตอะไรมัน
จะเกิดก็ตองเกิด เหมือนคนเราจะตาย เราก็ไมรูวาจะตายวันไหน นองสาวก็พูดวา
ปญหามีไวใหแก หลวงพอถึงใหเขียนกฎแหงกรรมไงละ ดิฉันรับรูทุกอยาง นึกเสียใจ
วาทําไมหนอ อะไรบังตาเรา หรือเปนเพราะกรรมเวรอะไร เชื่อไหมวาเมื่อวันที่ ๒๗
กันยายนนั้น ดิฉันรีบรอนมาก เพราะไมเคยซื้อที่ดินในลักษณะนี้ ตองไปประมูลที่
กองบังคับคดี ดิฉันหาใบสําเนาทะเบียนบานไมเจอ แมก็หาไมเจอ กอนออกจากบาน
จิ้งจกก็รองทัก ความที่ดิฉันอยากไดที่ดินผืนนี้มาก ปกติจะทําอะไรหรือซื้อที่ดินจะ
กราบอาราธนาหลวงพอทุกครั้ง แตเชื่อไหมที่ผืนนี้เปนอะไรที่รีบรอนและไมมีความ
พรอม
วันนี้เปนอีกวันพระหนึ่ง ดิฉันเอาโฉนดที่ดินติดไปวัดดวยความทุกขระทมและ
เสียใจมาก พระครูถามวาเปนอะไร ไมสบายหรือเปลา ก็เลาใหทานฟง พอหลวงพอ
ลงมารอบ ๑๐ โมงเชา พระครูบอกวาที่หลวงพอบอกใหเขียนกฎแหงกรรม ก็เพราะ
ทุกคนจะไดรู และจะไดไมโดนหลอกเชนนี้ อีกใจก็เสียใจวาทําไมตองเกิดเหตุการณ
เชนนี้กับเราดวย
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พอหลวงพอลงมาก็กราบนมัสการหลวงพอ หลวงพอเจาขาหลวงพอใหลูกเขียน
กฎแหงกรรมเรื่องนี้หรือเจาคะ หลวงพอพยักหนา ดิฉันหยิบโฉนดที่ดินออกมาให
หลวงพอแผเมตตา เศราโศกเสียใจ รองไห รําพึงรําพัน หลวงพอเมตตาจับโฉนด
ที่ดิน สายตาจองมองดิฉันดวยสีหนาที่ดิฉันบรรยายไมถูก พอกราบหลวงพอเสร็จก็
โทรศัพทเลาความจริงใหพี่ฟง วาที่ดินที่ซื้อไมใชผืนที่เราตองการเปนบอน้ํา ไฟฟาผาน
ไดกราบนมัสการใหหลวงพอทราบพรอมตอวาตอขานวา ลูกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
มาตลอด ทํ า ไมเหตุ ก ารณ เ ช น นี้ ยั ง เกิ ด กั บ ลู ก อี ก ช ว ยลู ก ช ว ยพี่ พ รศรี ด ว ย พู ด
โทรศัพทไปก็รองไหไป นั่งรองที่กุฏิหลวงพอ พี่เปนคนดีมาก ไมวาเลยสักคํา มีแต
ให กํ า ลั ง ใจแล ว บอกดิ ฉั น อย า เสี ย ใจ พร อ มบอกว า หลวงพ อ เมตตาดิ ฉั น มาก
ขณะเดียวกันก็ตําหนิดิฉันที่ไปตอวาหลวงพอ พรอมทั้งใหนําดอกไม ธูป เทียนแพ
ไปกราบขอขมาหลวงพอที่ไดลวงเกินไปในครั้งนี้
วันนั้นเปนวันที่หลวงพอทําบุญประจําปที่ประสบอุบัติเหตุคอหัก ดิฉันก็ออกราน
โรงทาน มีเพื่อนๆมาชวยกันรวมทําบุญ และวันนี้จะมีชางรังวัดที่มาทําการรังวัดที่ดิน
ผืนดังกลาวดวยเชนกัน ดิฉันจัดอาหารใสสํารับสําหรับพระที่จะมารวมสวดมนตบน
ศาลา พอ ๙ โมงเชา หลวงพอขึ้นมาที่ศาลา ดิฉันกราบหลวงพอเสร็จแลวก็รีบกลับมา
บาน รังวัดที่เสร็จ เจาของที่ขางเคียงก็พูดวา ซื้อที่ไมดูเหรอ ซื้อไปไดอยางไร จะ
เอาไปทําอะไร ทําอะไรก็ไมได โงจริงๆ แตอีกคนก็บอกวาอาจจะเปนที่เวนคืนก็ได
เพราะมีขาววาจะมีการตัดทางผานทางนี้ก็จะไดเงินเวนคืน อีกใจคิดถึง หลวงพอ หลวง
พอตองชวยลูกและพี่พรศรีดวยเจาคะ รังวัดเสร็จเกือบบายโมง อีกใจอยากไปกราบ
หลวงพอ เพราะเตรียมธูปเทียนแพ เพื่อไปขอขมา แตไมมีรถไป ติดตอใครก็ไมได
ก็เลยเขาไปกราบรูปพระเดชพระคุณหลวงพอ ลูกตั้งใจไปกราบขอขมาหลวงพอ
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ขอใหลูกไปทันดวยเจาคะ ลูกเตรียมทุกอยางเรียบรอย ซองทําบุญรวมกับหลวงพอ ก็
อธิษฐานจิต ไมสามารถติดตอใครได ที่สุดพี่ขิมและปุกมารับถึงบาน จึงไดเดินทาง
ไปวัด พรอมดวยธูปเทียนแพ กระเปาเสื้อผา อีกใจก็กลัวไมทัน อธิษฐานจิตตลอด
ทาง หลวงพอเจาขา รอลูกดวยเจาคะ ไปถึงวัดเวลาบาย ๒ โมงกวา ถามคนที่นั่นวา
หลวงพอลงหรือยัง เสียงผูหญิงคนหนึ่งบอกวาลงแลว ดิฉันจึงเรงรีบวิ่งไป ถือพานธูป
เทียนแพ พบหลวงพี่สุธีร ทานบอกหลวงพออยู รูสึกดีใจมาก รีบวิ่งเขาประตูไป
หลวงพอเจาขา ลูกกราบขอขมา ขออโหสิกรรมพระเดชพระคุณหลวงพอเจาคะ ลูก
จะอยู ปฏิ บั ติ ธรรม ๑๕ วั น จะตั้ ง ใจปฏิ บั ติ จะตั้ งใจเขีย นกฎแหง กรรม หลวงพ อ
เมตตาอยางสูง เขาไปกราบและนั่งอยู ขางหนาหลวงพอ หลวงพอเจาขา ลูกตั้งใจถวาย
พวงมาลัยหลวงพอเจาคะ หลวงพอพยักหนา สายตาหลวงพอมีแตเมตตาและสงสาร
ดิฉันมาก
วันนี้ เป นวั นพระออกพรรษา ตั้ งปณิธ านไววาในทุก วั นพระชวงเขาพรรษา
จะตองถวายกลวยน้ําวาแดพระเดชพระคุณหลวงพอทุกๆวันพระตลอดพรรษา แตวันนี้
แตงชุดขาว ใจไมกลาพอจะไปที่กุฏิ เพราะยังถือศีล ๘ แลวก็ไมอยากใหทุกคนมอง
ครั้นจะฝากคนอื่นไปถวายให ก็ไมอยากใหคนอื่นติฉินหรือรูสึกไมดีกับเราได แต
แลวสิ่งมหัศจรรยก็เกิดขึ้น หลวงพอเมตตาใหผูปฏิบัติธรรมขึ้นศาลาใหญ รูสึกดีใจมาก
ไดถวายของหลวงพอ ทําบุญสังฆทานวันพระกับหลวงพอดังใจหวัง
รูสึกปวดทองมากระหวางปฏิบัติธรรม ปวดในทองขางซาย ปวดจนแทบทนไม
ไหว ในใจคิด วาเราตองตายแนๆ ไมงั้นก็ตองสงโรงพยาบาล แตก็ฝนเดินจนครบ
กําหนดเวลา จากนั้นก็นั่งกําหนดปวดหนอ ปวดหนอจนหมดเวลา ไดยินเหมือนเสียง
หลวงพอใหจดบันทึกเลยกําหนด เสียงหนอๆ
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ตื่นตีหนึ่ง ไหวพระ กวาดลานวัด ไปกราบนมัสการหลวงพอ และบอกหลวง
พอวา ลูกขอกราบขอบพระคุณหลวงพอมาก ขอหลวงพอแผเมตตาใหลูกและพี่พรศรี
ดวยเจาคะ เงินที่ตองจายไปกับการซื้อที่ผิดพลาด ขอใหไดเงินคืนมาดวยเถิด หลวง
พอทานรับคํา ดิฉันรูสึกดีใจมาก ตกเย็นก็ทําวัตรเย็น หลวงนาปญญาซอมรับกฐิน
ดิฉันเริ่มยิ้มไดในวันนี้ ชวงกลางคืนดิฉันขัดหองน้ํา ๕๐ กวาหอง ขัดคนเดียว ขัดไป
ก็อธิษฐานจิตไป ขอใหลูกหมดเวรหมดกรรม โรคภัยไขเจ็บจงหาย มีสิ่งดี ๆ เขามาใน
ชี วิ ต ขอให มี ค วามสุ ข มีชีวิ ต ยืน ยาว จะได ป ฏิ บัติธ รรมสร า งบุญ สร า งกุ ศ ล และ
ขอใหพี่พรศรีจงมีสวนรวมในบุญกุศลครั้งนี้ดวย
วันนี้ดิฉันจะเดินทางไปอุบลราชธานี เพื่อไปทอดกฐินกับหลวงนาปญญา ดิฉัน
นั่งรอเวลาออกเดินทางที่กุฏิหลวงพอ ทานเดินกลับมาผานทางที่จะขึ้นกุฏิ ทานพูดวา
ไมเปนไร เสียงทานดังมาก ดิฉันดีใจและปลื้มใจเปนอยางมาก ทุกคนในบริเวณ
นั้นไดยินกันทั่ว แตอาการปวดทองของดิฉันก็ยังคงอยู ใครที่ไมเปนจะไมรูเลยวามัน
ทรมานอยางไร
วันนี้เปนวันที่หลวงพอทานจะดับไฟตะเกียงพรรษาในโบสถ ปกติหลวงพอจะจุด
ตะเกียงในชวงเขาพรรษา แลวก็จะดับหลังวันออกพรรษาทุกป ดิฉันดีใจมากที่ไดอยู
รวมในพิธีสําคัญๆกับหลวงพอ ฝนตกหนักมากในวันนี้ พอ หลวงพอทานดับตะเกียง
เสร็จ ดิฉันก็เดินไปกราบนมัสการเรียนทานวา หลวงพอเจาคะ ลูกปวดมาก ลูกจะไป
หาหมอ หลวงพอพยักหนาและบอกใหเขียนกฎแหงกรรม ดิฉันรับคําหลวงพอวา เจา
คะ ลูกขอขอบพระคุณหลวงพอมากที่เมตตาลูก ชวงที่รอก็เหลือบไปเห็นน้ํามัน ก็เดิน
ไปขอหลวงพี่ หลวงพี่บอกจะเก็บไปใหหลวงพอ เพราะหลวงพอไมไดสั่งใหแจก ปนี้
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จะเก็บ แตมีหลวงพี่อีกรูปหนึ่งบอกวา โยม หลวงพอเมตตาโยมมากนะ อาตมาเห็น
แลว อาตมามีน้ํามันมนตเกาปที่แลว โยมเอาไปรับประทานนะ คนเปนมะเร็งในลําไส
กินไดผล ดิฉันดีใจมาก อีกใจก็คิดวาเราโชคดีนะที่แมไมไดน้ํามันมนตปนี้ แตก็ไม
เปนไร เพราะไดของปที่แลว หลวงพอทานเมตตาสูง และมีหลวงพี่หลายรูปที่บอก
เปนหวง ทั้งที่ดิฉันไมเคยบอกเลยวาดิฉันเปนอะไรและทรมานแคไหน หลวงพี่ใหดิฉัน
กอน พรอมถามวา จะรีบกลับหรือเปลา ดิฉันตอบไปวา โยมจะอยูทําวัตรเย็นกับ
หลวงพอแลวคอยกลับเจาคะ ดิฉันก็ขึ้นไปบนศาลาเพื่อใสบาตร เกิดอาการปวดทอง
ปวดมากๆ อยู ร อทํ า วั ต รเย็ น เสร็ จ ก็ ก ลั บ บ า น ตอนเย็ น สวดมนต แ ผ เ มตตา นอน
ประมาณตี ๒ ชวงที่ ปฏิบัติเดินก็ปวด ก็กําหนดปวดหนอ ปวดหนอ ปวดจนแทบ
เดินไมไหว แตก็ฝนเดินจนครบแลวก็นั่ง กําหนดนั่งหนอ นั่งหนอ แผเมตตาแลวก็
ขอบารมีหลวงพอใหชวยลูกดวย อยาใหลูกเปนโรครายเลย ไมวาจะเปนมะเร็งในลําไส
หรือโรคราย ขออยาไดเกิดขึ้นกับลูกเลย ลูกยังไมอยากตาย ลูกยังทําบุญไมพอ ยัง
สรางความดีไมพอเลย หลวงพอเจาขา ครูบาอาจารย หลวงปู หลวงปูโต ชวยลูก
ดวย ครูอุปชฌายอาจารยชวยลูกดวย เจาบุญนายคุณ เจากรรมนายเวร ลูกไมไหว
แลว โปรดเมตตาลูกดวย ดิฉันจะอธิษฐานจิตขอหรือพูดเชนนี้เปนประจํา
ดิฉันไปโรงพยาบาลที่ลพบุรี หมอใหยามากิน อาการปวดที่ทองยังคงแสดง
อาการที่ รุนแรงอยางตอ เนื่อ ง ทรมานมาก แต ดิ ฉัน กินยาหลวงพ อ อยู แล ว โดยจะ
อธิษฐานจิตกอนกินเสมอ สวดมนตแลวก็กิน
หลังจากที่ไดปฏิบัติธรรม เดินและนั่งเสร็จก็ลมตัวลงนอน คืนนี้เปนคืนที่ดิฉัน
จําไดอยางแมนยํามาก เพราะฝนเห็นหลวงพอ แลวก็มีสมเด็จปูโต หมอปูชีวกฯ นั่ง
ลอมวง หลวงพอทานนั่ง หมอปูชีวกทานก็นั่งนับลูกประคํา ในฝนดิฉันเห็นทานหมุน
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เปนวงรอบๆ ประมาณ ๒ หรือ ๓ รอบ ดิฉันก็นั่งอยู หลวงพอทานยกกระปองใบ
หนึ่ง เปนกระปองสีเหลืองที่มีน้ําอยูขางในเทใสดิฉันแลวดิฉันก็ตื่น มองไปที่นาฬิกา
เปนเวลาตี ๔ ตื่นขึ้นมาก็นึกถึงหลวงพอ หลวงพอเมตตาลูกมาก ๆ เลยเจาคะ
ดิฉันเดินไปที่โรงพยาบาลศูนยมะเร็ง พอไปถึงก็นั่งลง วันนี้ตั้งใจใหรูแนวาเปน
อะไร ชวงที่นั่งลง มีผูหญิงคนหนึ่งนั่งอยู ดิฉันถามเขาวาเปนอะไรมาหรือ เขาบอก
เปนมะเร็งในลําไส แตไดตัดไปแลว ดิฉันรูสึกใจหาย วิตกกังวลเปนอยางยิ่ง แลวเขา
ก็ถามวา ดิฉันเปนอะไรมา ก็บอกไปวา ปวดทองมาก มาโรงพยาบาล ๒ ครั้งแลว
ไมยอมฉายเอ็กซเรยวาเปนอาการของโรคอะไร ปวดทองมาถึงดานซายแลว ปสสาวะก็
เหลืองขน
วันนั้นแมตามไปดวย ดิฉันตั้งปณิธานวาวันนี้เปนตายอยางไรตองรูใหไดวาเปน
อะไรแน วาแลวก็เดินไปหาหมอ หมอถามวาเปนอะไร ก็เลาอาการใหฟง แลวแจง
วา ตองการเอ็กซเรย หมอบอกวาใหเอายาไปทานกอน ดิฉันยืนยันขอเอ็กซเรย แต
หมอก็ไมยอมเอ็กซเรยให ดิฉันเลยหันไปบอกผูหญิงคนนั้นวา สงสัยตองรอใหคนไข
ตายกอนแนเลย ผูหญิงคนนั้นบอกวา ของเขาเอ็กซเรยเจอ รีบตัดไสทิ้งเลย ดิฉัน
บอก เออ แปลกดี เราปวดแทบตาย ปรากฏวาวันนั้นกลับมาบานก็ปวดเชนเดิม ก็
ทนปวด แตก็กินยาหลวงพออยูตลอด
วันที่ ๕ ธันวาคม พศ ๒๕๔๘ อยูปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลให
ในหลวงของแผนดิน พระเดชพระคุณหลวงพอ มารดาบิดา ครูอุปชฌายอาจารย
รวมทั้งผูมีพระคุณทั้งหลาย เมื่อเริ่มปฏิบัติรูสึกปวดทองมาก แตใจตองสูกับอาการปวด
นั้น คิดและเชื่อมั่นในใจวาเราอยูใกลหลวงพอ ไมตองกลัวอะไร สิ่งที่ดิฉันถือปฏิบัติ
คือจะไมกินเนื้อสัตว เปนมังสวิรัติถาเปนวันพระ และจะกินมื้อเดียว ซึ่งดิฉันไดทํามา
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เปนระยะเวลาตอเนื่องนานแลว ไมมีใครบังคับ แลวก็ไมไดใหสัจจะกับใครหรือแมแต
ตัวดิฉันเอง แคคิดวาเราทําไดก็จะทําไปเรื่อยๆ ดิฉันไมไดชมตัวเอง แตดิฉันจะเปน
คนที่ถาตั้งใจทําก็จะตองทําใหได พบพี่สายหยุดซึ่งเปนเจาหนาที่ของวัด เธอใหกําลังใจ
มาก บอกวาถาไมไหวก็พัก แมชีสมคิด รวมถึงพี่ไกที่ชวยแมชีสมคิดก็เมตตายิ่งนัก
มีพี่อยูคนหนึ่งกําลังทําความสะอาดเรือนทรงไทย พอเห็นดิฉันก็พูดวาทําไมผอม
อยางนี้ หนาก็ดํา ดิฉันก็เลาอาการใหฟง แกบอกวาเอายาหมอไปกินไหม จะซื้อให
ดิ ฉั น ก็ บ อกว า กิ น ยามะขามหลวงพ อ อยู แกก็ บ อกว า อาการอย า งนี้ เ หมื อ นคนเป น
โรคมะเร็ง แลวแนะนํายาให ดิฉันก็ใหสตางคไปซื้อ แลวใหแกตมมาให พอรุงขึ้น
แกบอกว า ร า นป ด เอาสตางค ม าคื น ดิ ฉั น แปลกใจมาก แล ว ก็ เ จอพี่ ส ายหยุ ด พี่
สายหยุดบอกวาแปลกนะ พี่สายหยุดบอกตอวา ใหไปรักษากับหมอที่โรงพยาบาลกอน
ดิฉันตอบไปดวยความเชื่อมั่นวา หลวงพอบอกไมเปนไร ดิฉันเชื่อและมั่นใจรอย
เปอรเซ็นต แตมันปวด หรือเราจะเปนโรคมะเร็งในลําไส เพราะอาการนี้ เขาบอกวา
ตองใชแนๆ พอไดยินใครวายาดีก็ตองการจะกินเผื่อจะหาย
เวลาปวดทอง อาการปวดมันทรมานมาก ดิฉันเปนมากถึงกับถายออกมาเปน
เลือด แตจิตที่ตั้งมั่นในบารมีหลวงพอวา ไมเปนไร แตก็ตองชดใชกรรม อาจจะเคย
ทํารายใครมากอนในอดีตชาติก็ได ถึงไดทรมานขนาดนี้ แตดิฉันเชื่อในความเมตตา
ของหลวงพอ ดิฉันกินยามะขามของหลวงพอแลวอธิษฐานจิตขอบารมีหลวงพอ ครูบา
อาจารยทั้งหลาย ขอใหลูกหายจากโรคที่เปนอยูนี้ โชคดีที่มีพี่พรศรีคอยใหกําลังใจ
คอยเปนหวงตลอด ขอขอบพระคุณหลวงพอมากที่ใหเจอพี่พรศรี
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หลังออกจากการปฏิบัติธรรม พี่โทรศัพทมาบอกใหไปรักษา ทีแรกก็ไมอยาก
ไป แตพี่เขาเปนหวงดิฉันมาก และพี่เขาก็ไดติดตอนัดหมายหมอให กําหนดเวลา ๑๔
๐๐ น โดยโทรศัพทบอกใหดิฉันเดินทางไปกรุงเทพฯ เมื่อเวลาประมาณ ๑๑๐๐ น
วันเดียวกัน ดิฉันออกเดินทางจากบานเพื่อไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน อยูแถว
ถนนสีลม
วันนั้นดิฉันไดนําเหรียญหลวงพอไปดวย เอาไป ๓ องค เหรียญหลวงพอ ๑
องค สมเด็จที่หลวงพอ อยูวัดพรหมบุรี แลวก็หลวงพอบุญมี วัด สิงหทอง ลูกขอ
กราบอาราธนา
คุณหมอคนแรกผูใหการรักษาดิฉันชื่อ นายแพทยสมชาย โกวิทเจริญกุล เปน
คนดีและเกงมาก พูดไดหลายภาษา และรักษาไดทั้งแบบไทยและจีน ดิฉันเลาอาการ
ใหหมอฟงวา เวลาปวดทองมากๆแลวทองจะรอน เสียงจะดัง ปวดแลวจะเจ็บมาก
โดนภายนอกก็ไมได จะรูสึกเจ็บ และดิฉันไดบอกตอไปวา คงตองเปนโรคเวรกรรม
แน ดิฉัน ปฏิบัติที่วัดอัมพวัน เปนศิษยหลวงพอจรัญ เชื่อวาตองไมเปนอะไร แต
ตองชดใชกรรม คุณหมอไดแตยิ้ม คุณหมอเลือกใชวิธีการตรวจเบื้องตนดวยการอัล
ตราซาวนดซึ่งใชเวลานานมาก มีการตรวจอยางละเอียดในสวนตางๆของชองทอง
ตลอดทั้งดานซายขวา ชวงที่ไปตรวจพี่เขาก็อยูดวย เวลาประมาณ ๕ โมงเย็น
ไดรับผลตรวจอัลตราซาวนด ไมพบอะไรผิดปกติ อาการปวดก็ยังคงปวดและยิ่งปวด
มากขึ้น แตดิฉันก็บอกหมอวา อยากกลับบานแลว เปนเพราะกรรม แตพี่พรศรีบอก
ตองตรวจใหรูวาเปนอะไร จะไดรักษาถูก ขอใหคุณหมอสั่งใหนอนพักเพื่อตรวจรักษา
ที่โรงพยาบาล โดยไดสงตอใหคุณหมอผูเชี่ยวชาญอีกทานหนึ่งเกี่ยวกับลําไสและสวน
อื่นๆภายในชองทอง คือคุณหมอพิสิฐ
บารมีพระเดชพระคุณหลวงพอแผเมตตา
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ในชวงที่นอนพักที่โรงพยาบาล ซึ่งตรงกับวันพระ จิตดิฉันนึกถึงหลวงพอ
เวลานี้หลวงพอคงจะลงมารับญาติโยมทั้งหลาย หลวงพอเจาขา ลูกอยูโรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียน หองนี้ ชั้นนี้ หลวงพอโปรดแผเมตตาชวยลูกดวย ขออยาใหลูก
เปนโรครายแรงเลย ไมวา จะมะเร็งใน ลําไสหรือโรคอะไรก็แลวแต ลูกยังทําบุญไมพอ
เลย ขอบารมีครูอุปชฌายอาจารยทั้งหลาย เจาบุญนายคุณ และเจากรรมนายเวร
โปรดเมตตาเราดวย
ในการตรวจขั้นตอไป คนไขจะตองงดน้ําและอาหาร โดยพี่ไดกําชับหมอวาให
ตรวจอยางละเอียดทุกวิธีเพื่อใหพบสาเหตุที่แทจริง หมอบอกใหนอนพัก เพื่อขอตรวจ
สแกนคอมพิวเตอร เที่ยงคืนเชา เจาะเลือดไปตรวจ แลวเขาหองสแกนคอมพิวเตอร
ประมาณ ๑๐ โมงเชา ตรวจนานมาก เสร็จแลวก็กลับมานอนที่หอง หลายชั่วโมง
เหมือนกัน คุณหมอบอกวา พบเม็ดคลายติ่งยื่นมานิดหนึ่งในตับ ซึ่งอาจพบไดในคน
ทั่วไป ไมมีอันตรายมาก ใหมาตรวจซ้ําประมาณหนึ่งปถัดไป ใหมั่นใจวาขนาดไมโต
ขึ้น แตอาการดังกลาวยังไมใชจุดที่ปวด คุณหมอจึงขอใชวิธีสองกลอง โดยคนไขตอง
งดน้ํ า อาหาร หลั ง เที่ ย งคื น เพื่ อ เจาะเลื อ ดไปตรวจ แล ว เอาอุ จ จาระไปตรวจ
ประมาณ ๖ โมงเชา ใหดื่มน้ําทีละแกว น้ํานั้นเปนยาคลายแปงขาว กลืนยากมาก
จํานวน ๔ แกวตอ ๒ ชั่วโมง กลืนเสร็จก็เข็นเตียงไปหอ ง จิตกังวลวาจะเปน
อะไรหรือเปลา ขอวางยาสลบจะไดไมตองรับรูอะไร ตรวจเสร็จแลวมานอนที่หองพัก
ฟน พอเย็นหมอมาเยี่ยมไขและบอกวากระเพาะเปนแผลติดเชื้อคอนขางรุนแรง เปน
พยาธิเล็กนอย จึงไดสั่งยาที่คอนขางแรงโดยผานทางสายน้ําเกลือ พรอมยาทานขณะพัก
ฟน สวนยาถายพยาธิใหกลับไปกินที่บาน
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ดิฉันอยากกลับบานมากๆ หลังจากพักอยูโรงพยาบาล ประมาณ ๓ วัน อยากไป
กราบนมัสการหลวงพอมาก หมอบอกใหนอนอีก ๑ คืน ดิฉันไมยอม ขอกลับแลว
ไมอยูแลว พี่พรศรีใหอยูอีกคืน แตดิฉันไมอยู ขอกลับมา พักฟนอยูกับพี่พรศรี พัก
บานพี่พรศรี ๒ คืน อยูที่คอนโดฯพี่เขา คุณหมอนัดใหไปตรวจติดตามผลอีกครั้งใน
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พศ ๒๕๔๘ ดิฉันนึกในใจวาไมไปแลว เพราะวันที่ ๒๔
เปนวันพระ ใจมันอยากไปกราบหลวงพอมากกวา ก็กลับมาเพราะใจอยากจะสวด
มนตปฏิบัติ พอวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปนวันพระ ก็ไปวัดตามปกติ
ไดกราบนมัสการหลวงพอชวง ๑๐ โมงเชา หลวงพอถาม เริ่มเขียนกฎแหงกรรม
หรือยัง หลวงพอทานเมตตามากๆ ดิฉันตอบวา จะเริ่มเขียนเจาคะ หลวงพอทาน
พยักหนา อาการปวดทองของดิฉันเริ่มดีขึ้น ปวดนอยลง และดิฉันก็เริ่มหางจากการ
กินยาหมอ
หลายสิ่งหลายอยางในชีวิตพลิกผันจากรายเปนดีหรือทุเลาเบาบางลง ดวยเมตตา
แหงพระเดชพระคุณหลวงพอ และดวยอานิสงสแหงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน สวด
มนต เดินจงกรม นั่งสมาธิ อยางตั้งจิตตั้งใจและตอเนื่องตลอดมา ตามที่พระเดช
พระคุณหลวงพอไดกลาวย้ํากับพวกเรามาเปนระยะเวลายาวนานเสมอมาจนปจจุบัน ดัง
ตัวอยางที่ดิฉันไดเขียนเปนรายละเอียดไวขางตน จากประสบการณจริงของตนเอง
ขอกราบขอบพระคุณคุณพอสํารวยคุณแมลําพึงที่ใหชีวิตลูก และใหโอกาสลูก
ไปวัดอัมพวัน ขอขอบพระคุณ หลวงพอที่ใหเจอพี่พรศรี พี่เปนคนดีมากๆ สามีพี่
นองเล็ก ทุกๆคน คาใชจายทั้งหมดพี่พรศรีจายให ขอขอบพระคุณพี่พรศรี ที่ดิฉัน
เคารพบูชาเหมือนแมดิฉัน เพื่อนตั้งฉายาพี่พรศรีวา แมบุญธรรมของดิฉัน การที่ดิฉัน
เคารพบูชา พี่พรศรีไมใชวาพี่เขาออกคารักษาแลววาพี่เขาเปนคนดี แตผูหญิงคนนี้เปน
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คนดี ที่ ไ ม เ คยเจอ คบพี่ เ ขามา ๕ ป ก ว า แล ว พี่ เ ขาดี เ สมอต น เสมอปลาย พระเดช
พระคุณหลวงพอเคยสอน เราตองเคารพบูชาในความดี แลวมีกตัญูรูบุญคุณคน จึง
จะประสบกับความสําเร็จในชีวิต ขอขอบพระคุณทานหมิง พระครูสังฆรักษ พระครู
ใบฎีกาชูเกียรติ หลวงพี่หลายๆรูปที่แสดงความเปนหวงดิฉัน ขอขอบคุณนายแพทย
สมชาย โกวิทเจริญกุล และนายแพทยพิสิฐ ที่ใหการดูแลรักษาดิฉันเปนอยางดี
ขอใหบุญกุศลและเมตตาจิตของทานที่ใหการดูแลรักษาคนเจ็บปวยดวยจิตวิญญาณของ
แพทย จงหนุนนําใหทานเปนผูที่มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ มีความสุขกายสุขใจ
ประสบกับความสําเร็จและเจริญกาวหนายิ่งๆขึ้นตลอดไป
สุดทายนี้ ดิฉันขอวิงวอนใหพระสงฆผูมีโอกาสที่ดียิ่งในชีวิต ไดบวชเรียนใน
ร ม บุ ญ แห ง พุ ท ธศาสนา โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ณ วั ด อั ม พวั น ได ถื อ แนวปฏิ บั ติ แ ละ
แบบอยางที่ดี แหงพระเดชพระคุณหลวงพอพระธรรมสิงหบุราจารย จรัญ ิตธมฺโม
 อยางเครงครัด ถึงพรอมดวยระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ถูกตอง ขอใหมีการสืบสาน
แนวทางแหงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ขนบประเพณีและวัฒนธรรมตางๆเหลานี้ ไม
วาจะเปนพิธีการในวาระโอกาสสําคัญตางๆ ตามอยางโบราณกาล วันสําคัญๆเชน วัน
ทําบุญแผนดิน วันกตัญู ฯลฯ ดวยจิตที่มั่นคงและแนวแนอยางตอเนื่องตลอดไป
ในสวนของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งปวง ขอใหเปนผูเขาถึงธรรม มีความเชื่อมั่นและ
ยึดมั่นในคุณงาม ความดี เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต กตัญูรูคุณ
ในทุกวาระขณะจิต พรอมใจกันสวดมนตทุกๆวัน เพื่อเปนอานิสงสที่ดีแกครอบครัว
ทั้งของตนเองและญาติพี่นอง ตลอดจนประเทศชาติและเพื่อนรวมโลกสืบไป
ลูกขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีแหงพระเดชพระคุณหลวงพอที่มีตอลูก
ชวยใหลูกมีชีวิต อยูรอด พน จากการทรมาน ขอกราบอาราธนาใหพระเดชพระคุณ
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หลวงพอพระธรรมสิงหบุราจารย จรัญ ิตธมฺโม ดํารงขันธสืบไปเกินรอยป และ
กราบขอบารมีแหงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลใหพระเดชพระคุณหลวงพอมี
ความสุขกายสุขใจ มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณยิ่งๆขึ้น
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