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นมัสการหลวงพอพระธรรมสิงหบุราจารย พระผูมีพระคุณสูงสุด พระผูมีแตให
ใหปญญา ใหความรู ใหสติ ฯลฯ หาที่เปรียบมิได ดิฉันนางพรรณี โชคชัย
ตั้งแตเปนเด็กชอบทําบุญกุศล เคยปฏิบัติธรรม ๑๕ วัน เมื่ออายุ ๑๘ ป กําหนดพุท
โธ เมื่อแตงงานแลวจากจังหวัดสุโขทัยยายไปอยูกรุงเทพฯดอนเมือง ยายตามสามีไป
อยูลพบุรี รูจักหลวงพอเปนครั้งแรกยังไมเห็นองคจริง เมื่อทางโรงเรียนของบุตรชายจัด
ใหนักเรียนชั้น ป๖ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน
ตอมาสามีพาไปกราบทานแตไมพบ ๑๑ ปมาแลว ดิฉันไปทําบุญกฐินผาปา
หลายๆที่ เคยตั้ ง จิ ต เอาไว ว า เมื่ อ อายุ ๕๐ จะปฏิ บั ติ ธ รรมให ส ม่ํ า เสมอจริ ง จั ง นั่ ง
กรรมฐานมาแลวหลายที่ ทําไมบางแหงไมตองเดินจงกรม กําหนดพุทโธบาง สัมมา
อรหั ง พุ ท โธ นะมะพะธะ เมื่ อ ย า ยตามสามี ที่ ไ ปเป น หั ว หน า สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น
อุทัยธานี มีลูกนองสามีชวนไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน ก็ตกลงทันทีทางโทรศัพท
เมื่อไปถึงวัดวันศุกรปลายเดือนกรกฎาคม เหมือนคุนเคย มีพระคุณเจามาสอนการเดิน
นั่ง ยืน วันเสารเปนวันพระจึงไดรับพระกรรมฐานจากหลวงพอ วันนั้นทานเทศน
โดนใจหลายเรื่อง เหมือนทานรูวาใครทําอะไรอยางไร ดิฉันทึ่งมาก แปลกมาก ผูคน
๑๓๐๐ กวาๆ แตรักษากิริยาสงบ เรียบรอย ยึดคติหลวงพอ กินนอย นอนนอย
พูดนอย ทําความเพียรใหมาก กลับไปบานยังคงสวดมนต เดินจงกรม นั่งสมาธิ
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อยางละครึ่งชั่วโมง ซื้อหนังสือมาอา นจึงไดทราบวาวันที่ ๑๕ สิงหาคมของทุกป
ครบรอบอายุทาน
ดิฉันจึงชวนเพื่อนขางบานไปเขากรรมฐาน ๓ วัน เชาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ได
รวมทําบุญวันคลายวันเกิดหลวงพอ พรอมกับผูคนนับหมื่น ดิฉันไดอธิษฐานถึงทาน
วา หลวงพอเจาขาชวยลูกชายดวยเขาไมคอยอานหนังสือ เปนที่นามหัศจรรย ตอน
สายของวันที่ ๑๘ สิงหาคม บุตรชายซึ่งอยูที่หมูบานธนินทรดอนเมือง โทรศัพทไป
บอกวา ไมกลาออกไปไหน ใจไมดี ไมกลาทําอะไรทั้งนั้น ฝนวามีพระองคหนึ่งแก
แล ว ลอยมาหาที่ ห อ ง ห อ งโล ง เป น ศาลาแล ว ชี้ ห น า บอกว า จะตายในวั น นี้ ให
วิญญาณไปที่ อพ หรือ อน เขาจึงถามวาไปอุทัยธานีหรือ เพราะพอแมอยูที่นั่น
พระบอก ไมใช ดิฉันจึงยิ้มใหโทรศัพท คิด โอหลวงพอชวยแนเลย เขาบอก
อยากจะไปเขากรรมฐานสัก ๗ วัน สงสัยบุญจะหมด ตองตามหาสติ คุณแมนองไป
ดวย
ดิฉันจึงไปวัดอีกเปนครั้งที่ ๓ แตครั้งนั้นเขาวันโกนออกวันโกน ไปครั้งนั้น
ปฏิบัติอยางตั้งใจมาก และชวยลางถาดหลุม แกวน้ํา ชอน เช็ดถาด สลับกันไปใน
แตละวัน แลวยังกวาดลานวัดรอบๆอาคารคามวาสี อยูครบ ๗ วัน ๒๘ สิงหาคม ยัง
ไมครบวันลากลับ เมื่อทําวัตรเชาเสร็จ แมครูพันธุทิพยบอกใหทุกคนเดิน ๔๕ นาที
นั่ง ๔๕ นาที เดินจงกรมครบตามเวลาจึงกําหนดยืน ๕ ครั้ง และกําหนดนั่งลง กราบ
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาคาร และหลวงพอผูซึ่งเปนพระอาจารยกรรมฐาน นั่งได ๑๐
นาทีโดยประมาณ มีเสียงคนเรอเสียงดังก็กําหนด ไดยินหนอๆ เสียงสุนัขเหาก็
กําหนด ไดยินหนอๆ มีคนปดสวิทชไฟฟา ๒ ครั้ง ไดยินหนอ ไดยินหนอ
เพี ย งอึ ด ใจหนึ่ ง เท า นั้ น กํ า ลั ง พองหนอ ยุ บ หนอ เพ ง ที่ ท อ งอย า งเดี ย ว ตั ด กั ง วล
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ทั้งหลายออกไป เกิดหมอกควันสีขาวออกเทาๆ ลอยหมุนๆออกจากหนาทอง มีแสง
สวางวาบขึ้น เห็นภาพของคนผมยาวพอประมาณปลอยสยาย ตกใจมากเพราะภาพ
ใหญมาก เห็นเฉพาะสวนหัวเทานั้น ดิฉันจึงลืมกําหนดเห็นหนอ คิดวาใครนะๆ สัก
พักหนึ่งจิตใตสํานึกบอกวา เปนตัวเอง เห็นตัวเอง แตทําไมหนาใหญเหมือนจอหนัง
ใหญๆ ในขณะหลับตาอยูนั้นมัดผมไวเรียบรอย ตอมาเห็นคนนั่งสมาธิ ๔ คน เห็น
เฉพาะสวนหัวเขา ชุดสีขาว
ขอบอกนักปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานทั้งหลาย ถาทานเห็นอะไรจงมีสติเทาทัน
กําหนดใหเปนปจจุบันเหมือนหลวงพอทานบอกไว ถาตั้งใจปฏิบัติตัดความกังวลทานจะ
พบของดี ซึ่งรูไดเฉพาะตนเอง อารมณขณะนั้น ดิฉันรูสึกปติมีความสุขสบายใจ ไม
คิ ด เลยว า เพี ย ง ๑ เดื อ น ๑ อาทิ ต ย ไ ปปฏิ บั ติธ รรมที่วั ด อั ม พวั น ๓ ครั้ ง ก็ พ บสิ่ ง
แปลกๆเกิดขึ้นหลายครั้งตอมา อยาลืมคําสั่งสอนของหลวงพอ ถาทานเห็นภาพอะไร
เห็นสักแตวาเห็น เห็นหนอๆ แลวภาพตางๆนั้นจะไหลเปนไขงู บอกเราวาเปนภาพ
อะไร ไมตองไป อยากรู ถาอยากรู แลวจะไมไดอะไร ขอใหทุกคนจงมีสติ จะ
ประสบความสําเร็จทุกคน
เมื่อกลับไปอยูลพบุรี ดิฉันคิดวา เอหลวงพอทานมีลูกศิษยนับแสนนับลานคน
แลวทานจะชวยใครไดอยางไร ทานบอกใหสวดมนตพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ พาหุงมหาการุณิโก เสร็จแลว สวดเฉพาะพระพุทธคุณเกินอายุ ๑ จบ
บางครั้งวันพระก็สวด ๑๐๘ จบ แลวคิดวาหลวงพอจะรูไหมนะวาเรานํารูปทานใส
กรอบบูชาดวยดอกไมหรือพวงมาลัย
วันหนึ่งเมื่อ สวดมนตนั่งสมาธิแลว วั นนั้ นดึก มากแล ว จึง ตัด การเดิ นจงกรม
ออกไป ขณะหลับตอมา ฝนมีเสียงคนพูดเสียงดังวา หลวงพอไมชอบคนขี้เกียจ ใน
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ฝนนอนอยูจึงลืมตาขึ้น มองไปรอบๆตัว เห็นหลวงพอทานอยูทางดานศีรษะของดิฉัน
จึงลุกขึ้นกราบทาน ๓ ครั้ง ทานมองมาแลวลุกเดิน ขณะที่เห็นมีแสงสีเหลืองนวล
สวางไปรอบๆทั่วบริเวณนั้น ทานมีบารมีรับรูและเปนการเตือนใหทําตามคําสอนของ
ทานวา สวดมนตภาวนาแลวใหเดินจงกรมเสียกอนจึงนั่งสมาธิ ไมอยางนั้นที่ทําไปจะ
ไมไดอะไรเลย ไม มีอะไรไดมางายๆ ตองลํ าบากเสียกอน ทานมีลูก ศิษยมากมาย
เทาใดเพราะบารมีของทาน ทานรับรูดวยความหวงใย เพื่อเปนการตอบแทนทาน
ดิฉันและครอบครัวจะนําปจจัยและอื่นๆไปถวายเสมอๆ เมื่อมีโอกาสก็สรางหนังสือสวด
มนตตามคําสอนของทาน ถวายเปนกุศลแดทาน ทราบวาทานมีภาระมาก คาน้ําคา
ไฟฟาเดือนละเกือบแสน ดิฉันสํานึกในพระคุณของหลวงพอ จะยึดมั่นรับใชในสิ่งที่
คิดวาตนเองทําได
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให
หลวงพอมีอายุยืนยาว อยูเปนมิ่งขวัญของศิษยทั้งปวง มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก
โรคภัย ศิษยจะยึดมั่นปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวทางของหลวงพอตลอดไป
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