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คุณนายละมาย เกษแกว เปนคนอานหนังสือไมออก สามีเปนทหารอากาศ
ชื่อ นาวาตรีวาท เกษแกว เปนหัวหนาฝายการเงินของกองบิน ๒ โคกกระเทียม
ลพบุรี ซึ่งเปนยุคที่นาวาอากาศเอก (พิเศษ) จรรยา สุคนธทรัพย เปนผูบังคับการ
ขณะนี้ทานมียศเปนพลอากาศเอกไปนานแลว
คุณนายละมายกับสามี มาเขาวัดทําบุญที่วัดอัมพวันก็ไมกี่ป อาตมาก็ชแี้ จงชัก
จูงใหคุณนายนั่งกรรมฐาน เดินจงกรม-ขวายางหนอ ซายยางหนอ เพราะวาคุณวาท
สามีทําแลว แตคุณนายพอลงมือปฏิบัติก็ทําไมได ขวาเปนซาย ซายเปนขวา พอง
หนอ-ยุบหนอ ก็กําหนดไมได
อาตมาก็มาคิดหาอุบายที่จะสงเคราะหคุณนายใหทําใหได สงสารคนประเภทนี้
อยากจะทํานัก แตทําไมได เดินจงกรมก็เซ
วันหนึ่งแกก็มาที่วัดถามวา “หลวงพอมีคาถาไหม ฉันทํากรรมฐานไมไดแน
อยากจะสวดมนต” อาตมาก็เลยบอกวา “โยมจะทองไดหรือ อานหนังสือไมออก” แกก็
บอกวา “ฉันจะใหลูกสอน” อาตมานึกไดขอหนึ่ง ตองใหคุณนายสวด พุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆคุณเพื่อเปนอุบาย หนักเขาแมละมายทองได ลูกสอนวันละตัวสองตัว
ทองไดหมด ก็สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา (รุณิโก) พอจบแลวก็หนั
มาเอาพุทธคุณอยางเดียว ใหสวดเทาอายุเกินกวา ๑ เกิดยึดมั่นสติดี ก็สวดหนักเขา
ทุกวัน ๆ จนสบายใจ ญานวิถีเขาสูสติสัมปชัญญะ “สติมา” มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
ของแกอีก ก็ทําใหเกิดสติดีขึ้น พอสติดีขึ้น แกก็มาเลาอะไรแปลก ๆ ใหฟง บอกวา
“ฉันสวดไดหมดแลว แลวมันคลองแคลวในใจ” พอใหเดินจงกรมก็เดินไดเพราะสติดี
เสียอยางแลวบอกวาพองหนอ ยุบหนอไดไหม ก็กําหนดไดอีกเหมือนกัน และคลอง
ไดจากสวดมนต อันนี้เปนไปไดเหมือนกัน
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๑

แลววันหนึ่งมาถามอาตมาวา หลวงพอทําอยางไรจึงรูทางใน สามีโกหกเกง
อยากจะจับนักหลวงพอบอกวามีสติดีทําอยางไร? เลยอาตมาก็ใชอบุ ายจะบอกตาม
ตรงไมได เธออยากนั่งทางในใหรูวาสามีซื่อสัตยตอฉันไหม มันสังหรณในใจแลว วา
สามีไมซื่อตรงตอภรรยา อาตมาก็บอกวา สวดใหญเลย สวดใหได ๑๐๘ จบ แลวนั่ง
สมาธิ พองหนอยุบหนอก็พอไปได พอสวดและนั่งสมาธิ แบบนี้จติ ก็เขาสูภาวะ “สติดี”
นั่นเอง ไมใชสวดพุทธคุณแลวก็จะขลังเสกอะไรได
ตอมาวันหนึ่ง นาวาตรีวาท ผูสามีก็บอกภรรยา วาจะไปเก็บคาเชานาที่ทาง
เหนือ แลวหายไปเลย ๓-๔ วัน คุณนายมาที่นี่ถามวา หลวงพอบอกซิวาจะใหทํา
อยางไร ก็เลยบอกวา สวดมนตเขา แลวนั่งสมาธิ ก็เกิดขลัง สติเปนตัวบอก ไมใชตา
ทิพยไปไหนเห็นที่ไหนหรอก คุณนายละมายก็เริ่มเขานั่งสวดที่หองพระ ทีแรกก็สวด
เทาอายุ อายุ ๕๐ กวาไปแลว อาตมาก็บอกวา โยมเอาอยางนี้ มีไมขดี ไหมเอาไมขีด
มานับเขา อายุเทาไหร อายุ ๕๕ สวด ๕๖ ถาอายุ ๕๘ สวด ๕๙ จบ แตใหสวด
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหยุงมหากาฯ ใหจบกอน แกก็ยึดมั่นอยูในการสวด
อยางนี้วา เปนไดแน ตอไปนี้แกก็ไมใชไมขีด แกก็นึกในใจก็วาไดครบเลย วาได
คลองแคลววองไว และเดินจงกรมไดเอง ไมตอ งสอนเลย ตอนเราสอนทําไมได สติไม
ดี ถาสติดีแลวเดินไดเองโดยอัตโนมัติ
ในที่สุดแกก็เลาวาวันนั้นสวดมนตดึก
และนัง่ สมาธิหนาพระแลวก็นกึ ในใจ
ถามเอง ตอบเอง ถามวา “นายวาทเขาไปไหน” “เขาไปจริงไหม” สติบอกวา “ไปที่
ไหนเลามาที่ทาวุง เอาเงินใหผูหญิงไป ๒๐๐ บาท แลวกินขาวบานโนนบานนี้” สติบอกเปนชองไป ตอนเชานาวาตรีวาทมาแลว จะรีบไปทํางาน พอแตงตัวเสร็จ
คุณนายละมายบอกวา “นี่คุณมานี่เดี๋ยว ไปไหนมาเมื่อวาน” คุณนายก็เริ่มออกแขก
เลย “นี่เมื่อวานกินขาวบานโนนใชไหม” “แลวคุณเอาสตางคไปใหนังคนนั้นใชไหม”
คุณวาทสามีกน็ ึกอยูในใจ ตองไปตอวาหลวงพอวัดอัมพวัน เปนหมอดูใหภรรยาจึง
บอกไดอยางนี้
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๒

สติที่มันบอกเหตุการณชนิดนี้ เรียกวาปญญา นี่มันเกิดทัง้ ทางโลกทางธรรม
ควบคูกนั ไป คุณนายละมายโดยที่ไมรูหนังสือ โดยที่ไมรูอะไรเลย แลวก็จริงดวย พอ
ตอนเย็นนาวาตรีวาท ขับรถมาตอวาอาตมาใหญ บอกวาหลวงพอไปบอกอะไรกับ
แมบานผม วาผมไปบานโนนบานนี้ เอาสตางคไปใหเขา ผมสงสัยหลวงพอแนนอน
อาตมาก็เลยบอกวา ยังไมเจอกันเลย ไมไดบอกแนนอน เขาก็เชื่อ อาตมาเพราะไม
เคยโกหกใคร แลวเขาก็กลับไป แลวก็คิดวาภรรยาเราไปใหเจาเขาทรงที่ไหนถึงไดรู
เหตุการณไดชัดเจนอยางตาเห็น
อีกวันหนึ่งก็บอกกับคุณนาย “ผมจะไปเก็บคาเชานา” คุณนายก็บอกวา “ตาม
สบาย แลวเอาเงินมาใหได” ปรากฏวาก็ไมไดไปอีก ตอนแรกก็ตั้งใจจะไปเก็บคาเชา
นา แตทีนี้มาถึงทาวุงก็บอกวาขาวยังไมไดตวง ไปก็เสียเวลาเลยไปกินขาวบานเกาอีก
เอาเงินไปใหผูหญิงอีก เปนแมหมาย แมละมายก็นั่งสมาธิ พอนั่งสมาธิเสร็จแลว “ก็
ถามหนอยเถอะสติเอย นายวาทเขาไปไหน” “ไปบานเกาอีกแลว” สติบอกอยางนั้น
แมละมายรูหมด พอกลับมายังไมทันขึ้นบันได ยังไมทันจะแตงตัวไปทํางาน “นี่คุณ
เอาเงินไปใหเขาอีกแลว” สามีบอกวา “เดี๋ยวคอยคุยกัน ผมไปทํางานกอน” พอ
กลับมาแลวอารมณดีแลวก็คุยกัน “ถามจริง ๆ เถอะ รูไดอยางไร” คุณนายละมายดา
เกง แตพอเจริญสติแลวไมดาไมวา แตพุดในแตละคําใหเจ็บในทรวง ใหสามีกลับไป
คิดเอาเอง บอกวา “พุทธคุณรูวาคุณไปกินขาวบานใคร เอาสตังคไปใหแมมาย ชอบ
เขาหรือไง จะไดยกใหเลย ดิฉันไมอยากไดแลว” นาวาตรีวาทก็เลยซึ้งใจวา อํานาจ
ธรรมะสามารถจะรูไดละเอียดนี้ละหนอ เลยทําใหนาวาตรีวาท ละไดทันที ไมไปบาน
ผูหญิงอีกตอไป
นี่สมาธิเปนประโยชน ไมใชนั่งไปนิพพาน แคนี้ก็ใชได คุณนายละมายก็เลย
เลิกเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ก็เลิกหมด ตอนนี้ก็เลยแนะแนวใหลูกทุกคนวาคนนั้นจะเปน
อะไรในอนาคต สามีไมไดจัด สติตัวนี้เปนผูจัด และเดี๋ยวนี้ ลูกมีหลักฐานมีงานทําทุก
คน และในที่สุดนาวาตรีวาท ก็ปลดเกษียณ ก็มาที่วัดกันสองคนตายายมาทําบุญที่นี่
อยูลพบุรีแสนจะไกล ก็มาเรื่อย ๆ

ปาฏิหาริยคุณนายละมาย

๓

เหตุที่เกิดขึ้นในเวลากาลตอมา
อันนีน้ าวาตรีวาทผูสามีก็ตองตายรวมกับ
อาตมาเพราะเปนกฎแหงกรรมรวมกัน แตอาตมาไมเปนไร คอหัก ตองหายใจทาง
สะดือ อยางที่วาพองหนอยุบหนอ หายใจทางสะดือไดแน แตกอนนีอ้ าตมาถาเจริญอา
นาปา ภาวนา “พุทโธ” กําหนด ที่จมูกของเรา ที่เราทํามาเปนเวลา ๑๐ ๆ ป มันก็ตาย
ไปแลว ยังมีการระบายลมไดทางสะดือ โดยกําหนดรูเหตุการณชีวิตทีอ่ ยูในครรภของ
มารดา ตามคําสอนพระพุทธเจาเรียกวา ปฏิสนธิ อันนี้เปนหลักความจริงที่ปฏิบัติได
บางคนก็ไมทราบหายใจทางจมูกเสมอ คนที่หายใจไมได มี ๔ ประเภท
๑. ดิ่งพสุธาหายใจไมได จนกวารมจะกาง มีอากาศหายใจ
๒. ดําน้ําหายใจไมได
๓. ก็อยูในครรภ ไมมีการหายใจทางจมูก แตมีการสูบลมที่เลือดเลี้ยงรางกาย
ทางสสะดือแนนอน
๔. พระเขานิโรธสมาบัติ ๗ วันเลย แตในระยะ ๗ วันนี้ระบายลมไดทางเสน
โลหิตทางขุมขนไดทั้งหมด อันนั้นละเอียดออน
๕.
สําหรับโยมหายใจ ไมใชหยุดหายใจเลย หัวใจไมสูบโลหิตตาย นี่เรื่องสมาบัติ
นี่ หัวใจยังสูบฉีดโลหิตอยู แนนอนบางคนรูไมจริงในหลักนี้ เชน บอกวาไมหายใจ
เฉยๆ แตไมหายใจทางจมูก มันมีวธิ ีการที่พิสูจนไดจากสติปฏฐาน ๔ ไดแนชัดมาก
จากการขอใหทําไดใหถึงขั้นตอนของมัน
นี่กลับยอนมาถึงคุณนายละมาย
สามีกไ็ มสามารถจัดระบบชีวิตของลูกได
คุณนายละมายเปนผูจัดเจริญสติปฏฐาน ๔ ลูกคนนี้สั่งใหเขาทํางาน ลูกคนนั้นก็สง
เรียนไปแลวก็ไดหลักฐานมาตามจริงของคุณนายละมายทุกประการ โดยไมมีความรู
อะไรเลย อานหนังสือก็ไมออก เลยสามีก็คลอยตามภรรยา ภรรยาวาอยางไรก็วา
อยางนั้น ก็เลยเลิกเกเรหมดเลย อันนี้ก็เปนทางปญญาสําหรับทุก ๆ ครอบครัว
สามารถจะรูท ั่วได โดยใชสติ การเจริญพุทธคุณ การสวดมนตไหวพระเปนภาวนา
เบื้องตน สามารถใหเรามีสติเกี่ยวกับ
พุทธานุสติ มีสติในการเจริญพุทธคุณ
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๔

ธัมมานุสติ มีสติในการเจริญธรรมคุณ
สังฆานุสติ มีสติในการเจริญสังฆคุณ
ที่เราสวดมนตกันนี้มันไมคอยเจริญสติเทาไหร ก็วาไปตามที่จําได ก็ไมซึ้งถึง
ใจ ขอเลาตอไปถึงคุณนายละมาย แยกมาซือ้ บานแกก็รแู นะแนววา จะซื้ออะไร
กอนหลัง โดยไมรูหนังสือ ไมไดเรียน สติบอกวาทําอยางนั้น ๆ สามารถทําตามแนว
สติปฏฐาน ๔ แกก็รูดีมาเปนลําดับ ก็ปลูกเรือนไว แลวก็ววั ควายไมมีแลว เลิกแลวลูก
ก็เขางานไดตามลําดับ ไดเปนทหารบาง ตํารวจบาง นี่สตินปี่ ระโยชนมากเหลือเกิน

คุณนายละมายปวย
ในกาลตอมา พอลูกเขางานไดบาง เรียนจบหลักสูตรบาง ยังเขางานไมได
คุณนายละมายก็เกิดมามีกรรม เปนโรคมะเร็งทีล่ ําไส อาเจียนเปนโลหิต ถายอุจจาระ
เปนเลือดตลอดมา หมอบอกตายเดือนนี้แน ไมตองผาตัด
ฝายคุณนายตั้งใจวาจะตองยังกุศลใหไดอยูอีก ๓ ป ใหลูกเขางานไดทั้งหมด
แกถึงคอยตาย แตขอเท็จจริงของนายแพทยบอกเดือนเดียวตาย ไมผาตัดก็อาจจะ
ตายเลย คุณนายยังอยูเรื่อยมาเพราะแกสวดพุทธคุณ และตั้งสติในสติปฏฐาน ๔ ไว
มั่นคงเพราะแกเคยรูมาแลวญาณวิถี โดยสติบอกทุกประการ ตอนนั้นเปนมะเร็งหนัก
ถายอุจจาระเปนเลือด มะเร็งเมื่อใกลจะตายก็ตอ งปวดราวทัว่ สรรพางคกายแทบจะทน
ไมไหว
คุณนายละมายก็ได “เวทนานุปสสนา” กําหนดเวทนาไดแลว ก็บอกลูกเอยไม
ตองไปโรงพยาบาลหรอก แมยังไมตายแน ตองใหเจาเขางานไดกอนตามแผนการ
ของแม ลูกก็เชื่อแมหมดเพราะทํานายทายทักไวถูกตอง เพราะสติดีบอกไดเปน
ชองทาง สามีก็ยอมรับมาปฏิบัติ

ผึ้งรักษาโรค
ในเวลากาลตอมาเกิดมีอภินิหาร มีผึ้งมาเกาะที่บานรังใหญมาก อาตมาเคยไป
ทําบุญบานเขาก็เห็นผึ้ง จนคุณนายพูดอุทานวาจาออกมาดัง ๆ ซึ่งลูกก็อยูพรอมเปน
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นายตํารวจก็มี นายทหารก็มี ก็มาอยูพรอม เปนอาจารยก็มี แมจะขออธิษฐานจิตลูก
เอย แมจะแผเมตตานะลูกนะ ไหน ๆ แม ก็ยังไมตายตอนนีห้ รอก แตมนั ปวดรวดราว
แทบจะทนไมไหว แลวก็สอนลูกวาเวทนานี้มันเปนเวทนาภายนอก แตมันมีความเจ็บ
ปวดราวเขาไปถึงจิตใจ แตเราตองตั้งสติไว แมจะขออโหสิกรรมหมด อยาไดมีเวรมี
กรรมกับใครเขา แกก็สอนลูกไปในตัว อยาไปผูกพยาบาทตอใครเขา เดี๋ยวกรวดนําไม
ถึงอุทิศสวนกุศลใหไป แลวก็สอนใหถูกตองสําหรับลูกหลาน เพราะสติมันบอก แต
กอนนี้ธรรมะแกก็ไมคอ ยจะรูอะไร หนังสือแกก็อานไมออก เลยอธิษฐานดัง ๆ เพราะ
สติดีแลว บอกลูกเอย แมจะทําใหดูนะ เราจะไมมีเวรกรรมกับสรรพสัตวทั้งหลาย เรา
จะไมเกลียดใคร ไมผูกพยาบาทตอใคร บอกลูกเสร็จ แลวตั้งสติอธิษฐานจิตพูดกับผึ้ง
วา “จงมาชวยดูดพิษมะเร็งใหขาหนอย” พอคุณนายพูดจบผึ้งฝูงนัน้ ก็พากันบินมา
เกาะที่ทองดูดพิษมะเร็งใหแลวก็รวงลงมาตายอยูบนพื้นเรือนเปนที่อัศจรรยยิ่ง
เปนเวลานานรวมป อุจจาระและที่อาเจียนเปนเลือดหายไป นี่อํานาจของสติ
ปฏฐาน ๔ ทําใหเกิดเมตตา ถาใครเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดขนั้ ๑ ไมตอ งไปพูดเรื่องยา
ขั้น ๑ ไดเมื่อไรคนนั้นมีเมตตาสูง เมตตาเกิดเอง ทาน ศีล และภาวนาไมตองไปตัก
บาตรทําบุญเสียกอน ไมใช ถาใครเขาใจเจริญสติปฏฐาน ๔ ได อันดับหนึ่งมาแลว
ทานเกิดเมตตาสงสารสัตว สัตวจะไมทําราย เกิดขึ้นในจิตใจ จะไมรษิ ยาใคร จะไมผูก
พยาบาทใครตอใครอีกแลว เกิดเมตตามาอันดับหนึ่ง

งูดูดพิษราย
วาระที่ ๒ เปนเรื่องอัศจรรยสําคัญยิ่ง มีงูเหาหมอ เกิดเลื้อยมา ตอนนั้นแม
ละมายแกเจ็บหนักปที่ ๒ ปที่หนึ่งนี่ผึ้งมาชวย อํานาจเมตตา อาตมาพิสูจนไดไมตอง
วาคาถาเลย ขอใหจิตมีเมตตาจริง ๆ จะแผไปที่ไหน ขอใหที่นั่นมีเมตตาสัตวรายใน
กลางปา เหมือนอยางพระธุดงคเสือจะกินก็ไมกิน ชางจะทําลายก็ทําไมได เพราะ
อํานาจเมตตาของพระพุทธเจามีอยูในจิตใจ คือสตินั่นเอง ถาหากวาใครเจริญได
เมตตามากอนเปนอันดับหนึ่งคือทาน เสียสละไดดวยความจริงใจ ไมหวังผลตอบแทน
มันจะเกิดขึน้ เองโดยอัตโนมัติ ไมตอ งไปหาเมตตาที่ไหน มันอยูที่จิตใจของเราก็ตอง
ทําจิตใหเปนเมตตาดวย ถาจิตเรายังริษยาเขา วาคาถาอยางไรก็ไมเกิดประโยชน จับ
จุดไดอยางนี้
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ปหนึ่งผานไป ปสองเขามาแทน ก็อจุ จาระเปนเลือดถายออกมาปวดอยางหนัก
ก็อยูใตถุนมีแคร งูเหาตัวเทาแขนเลื้อยผานลานบานมา ถากัดก็ตองตายแน แม
ละมายเห็นเขาแลวกําลังสอนลูกที่มาพรอมกันวาแมจะตาย ก็ไปตามพี่นอ งมา อีกคน
ที่อยูในกรุงเทพฯ ยังเรียนหนังสืออยูยังมาไมทัน นอกนั้นมาพรอม แมละมายก็ตั้งสติ
บอกลูกเอยบอกวาดูสิอจุ จาระออกเปนเลือด อาเจียนออกมาเปนเลือด ก็กําหนด
เวทนาก็แยกออกมาเปนสัดสวน ปวดก็ไมมากนักพอทนได แมจะใหงูมาชวยดูด
พิษแม ก็แผเมตตา จากอํานาจสติแผเมตตาไปหางู งูเปนสัตวเดรัจฉานจะรูเรือ่ ง
อะไร ลูกก็ตกใจวามันจะไมเปนจริง งูก็ปรี่เขามารี่เขามาเลย ลูกก็กลัววางูจะมากัดแม
มันก็วิ่งมาพันทองแลวแลบลิ้นเลียทอง เรือ่ งจริงนะ เลียอยูสักพักหนึ่งงูนั้นก็คลาย
เลื้อยปราดออกไปลานบาน งูถึงแกความตายก็เอางูฝงไว เขาสงสัยวางูนี่คงจะเปนงูผี
ลองฝงดู มันก็เปนเรื่องอัศจรรย
ในเวลาตอมา แมละมายก็หาย อีกปหนึ่งอุจจาระที่เปนเลือดหายไป อาตมาก็
ไปดูไปเยี่ยมถามความเปนอยูของแมละมายดู บอกหลวงพออะไรจะมาปวดในรอบ
ชีวิตที่ฉันเกิดมานี้ไมมีเลย มะเร็งนีม่ ันปวดอยางนี้ปวดจนทนไมไหวจนขนหัวลุกเลย งู
ที่ฝง ไว เวลาผานไป ๓-๔ เดือน เขาก็ลองขุดดู ไมมีหนังงูเลย ไมรูหายไปไหนเขาก็
สงสัยวาเปนงูผี หรืองูอะไร อาตมาวาไมใชผี งูจริง ๆ เพราะมันมาดูดเลือดน้ําเหลือง
อะไรตออะไรไปหมด กลับกลายวางูตายเดี๋ยวนั้น อันนี้ลูกเปนพยานไดและยอมรับ
และสวดพุทธคุณกันทุกคนตามีที่แมสั่งทุกประการ

รูวันตาย
ปที่ ๓ พอลูกเรียนจบหมด นี่สามารถอยูได ๓ ป ที่หมอบอกวาเดือนเดียวตาย
เมื่อปกอนโนน พอลูกเขางานหมดไดเรียบรอย เรียกลูกใหบวช บอกวา “แมจะตาย
แลวเดือนหนานี่แลว เดี๋ยวจะไปฝากหลวงพอวัดอัมพวัน ฝากศพไวที่น”ี่ แกก็เดินทาง
มา บอกแมครัววัดอัมพวันบอกใหชว ยในงานศพ คนบานเหนือบานใตรูจักกันบอกให
มาทําบุญทีน่ ี่ มาเผาฉันดวยนะฉันจะตายแลว ไมตองแจกการด อาตมาวาดีไมเปลือง
การด
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กอนที่จะตาย ก็บอกวาเอารถไปรับหลวงพอมาคุย ๒ คํา กอนที่จะมาวัดอัมพ
วันนี่ แกก็สงั่ วาหลวงพอใหสัญญาหนอยไดไหม วาเปนคนจุดไฟใหหนอย เผาศพฉัน
อาตมาก็ตกลงจะจุดให แลวแกก็สั่งลูกสาวคนที่เปนอาจารย บอกวา “เวลาแมตาย
ชวยเอาเหรียญบาทใสปากที” แกก็ยังถือเหมือนคนโบราณยังไงตองใสปากใหไดนะ
เพราะแกเชือ่ มั่นของแก เหรียญบาทรัชกาลที่ ๕ เปนเงินคงจะเปนรางวัลพวกสัปเหรอ
ที่จะเผาศพ บอกรับปากไดไหม ใกลจะตายในวันนั้นก็เอารถมารับอาตมาใหไปเทศนา
สอนครั้งสุดทายใหดวย
วันที่จะตายก็ใหลูกมาบอก
ทางวัดจัดศาลาขอใหรถรับอาตมาไปหาหนอย
บอกวามาไมไดกรุณาเมตตาหนอย ครั้งสุดทาย พอดีอาตมาออกจากวัดไปกอน
จะตองไปนครราชสีมา เขาใหไปบรรยายที่กองทัพภาคที่ ๒ ถึง ๔ วัน อาตมาก็ไป
เสียกอน ลูกมารับก็ไมพบ ก็กลับไปบอกวาหลวงพอออกจากวัดไปเสียแลว ๓ คืนจะ
กลับ
ทานไมนาออกไปกอน เอ็งอยากไปชา เลยตายกอน ตายในวันนั้น เชาก็เอา
ศพมาไวศาลาที่จัดเตรียมไวแลว รูกอนตายรูวาวันตายวันไหน ใหลูกมาสวด
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สอนวิปสสนาไปจนกระทั่งขาดลมตายไป มีหลายคน
เหมือนกัน แลวจะวาสติปฏฐาน ๔ ไรสาระไดอยางไร มันเปนทางสายเอกแน ๆ
อาตมากลับมาตั้งศพสวดแลวที่ศาลา
พอคืนที่ ๒ ลูกสาวคนเปนอาจารย ดิ้นจะตายตองเอาไปโรงพยาบาล พอฟน
ขึ้นมาก็ไดยินเสียงแมพูดวา “ทําไมลูกเสียสัจจะ” สั่งไวไมทําตามสั่ง บอกใหเอา
เหรียญบาทรัชกาลที่ ๕ ใสปาก ทําไมไมเอาใสปาก เลยตองเอาเหรียญมาใสปากให
จนได ในวันเผาศพอาตมาก็สั่งไว อาตมาจะตองไปบรรยายที่วัดธาตุทองหนาเมรุ จะ
กลับมาเผาศพตอนบาย ๔ โมงเย็นไมทัน ใหทําพิธีไปกอน ๒ ทุมจะจุดไฟตามสัญญา
ของแมละมาย
สุดทายก็คนเต็มวัดไปหมด นางละมายที่ไมรูธรรมะอะไร แตมีธรรมะสติปฏ
ฐาน ๔ เทานี้ เดินจงกรมไดหมด แลวสอนลูกดวย อาตมากลับจากวัดธาตุทองมันก็
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มืดมาถึงนี่ ๒ ทุม แขกก็กลับหมดแลวเหลือแตญาติแลวก็ลูก ๆ ที่จะรอเผาศพ ก็เปน
เรื่องอัศจรรย พออาตมามาถึงศพอยูที่บนเมรุแลวสุนัขหอนเปนชั่วโมง อาตมาก็พูดดัง
ๆ วา แมละมายมาแลว เดี๋ยวเผาให เงียบหมาหายหอนเลย พอขึ้นเมรุกบ็ อกใหลูก ๆ
เขามาเขาแถว กายะกัมมัง วจีกมั มัง มโนกัมมัง ตอแม ขออโหสิกรรมตอแมเสีย เดี๋ยว
จะเผาแลว พอใสไฟเขาสุนัขหอนอีกแลว ผลสุดทายเจาภาพไมมีใครอยูสักคนกลับ
บานหมดแลว ตอนเชาจะฉลองธาตุทําบุญหนอย ไมมีใครอยูตอนเชา และเวลามาใน
วัดนี้ใครจะมาผิดชองผิดทาง เดี๋ยวแมละมายบอกเสียงดังฟงชัด
นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมของแมละมาย.
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