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เรือเอกหญิง สุชาวดี ไชยยันบูรณ ประจําแผนกบัญชีทุน กองแผนและ
โครงการ กรมอูทหารเรือ บิดาชือ่ นายชาญ มารดาชื่อ นางผองศรี ไชยยันบูรณ เปน
บุตรคนโต ของคุณพอคุณแม มีนอ งสาว ๑ คน ชือ่ น.ส.พัฒนศรี ไชยยันบูรณ และ
นองชาย ๑ คน ชื่อ นายศิริชัย ไชยยันบูรณ ที่อยูคือ บานเลขที่ ๘ ซอยนภาศัพท
สุขุมวิท ๓๖ พระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
ดิฉันยังจําวันแรกที่ครอบครัวของดิฉันมากราบนมัสการหลวงพอจรัญ หรือ
พระภาวนาวิสุทธิคุณ ทีว่ ัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรีไดคือประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๔
ตอนนั้นครอบครัวของดิฉันประสบเคราะหกรรมอยางหนัก คุณพอและคุณแม
ไมทราบวาจะทําอยางไรกับปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหดิฉันและนอง ๆ รูสกึ กลุมใจมาก
แตอาจเปนเพราะ ผลบุญจากการทําบุญใสบาตร และสวดมนตไหวพระทุก ๆ
วัน จึงดลบันดาลใจใหครอบครัวของดิฉันมาที่วัดนี้
เริ่มตนดวยคุณแมอานพบเรื่องของหลวงพอจรัญ และวัดอัมพวัน จากหนังสือ
“คนพนโลก” คุณแมบอกวาอยากมาวัดนี้มาก และเมื่อพวกเราไดอานกันก็มีความคิด
เชนเดียวกับคุณแมวาควรจะมากราบนมัสการหลวงพอ และลองปรึกษาเรื่องปญหานี้
กับทานดู ทานคงจะชี้ทางแกปญหาใหกับพวกเราไดบาง ดังนั้นพวกเราจึงพรอมใจกัน
มาที่วัดอัมพวัน
พอพวกเราเขาไปกราบนมัสการหลวงพอ ทานก็ทักวาโยมมีเรื่องเดือดรอนใช
ไหม คุณพอก็ยอมรับ และกราบเรียนทานถึงปญหาที่ครอบครัวของเราประสบอยู
กลาวคือ
คุณพอของดิฉันทํางานเกี่ยวกับการเดินเรือรับสงสินคาระหวาง
ประเทศ ชวงแรก ๆ กิจการก็ดําเนินไปดวยดี ตอมาคุณพอจึงตั้งบริษทั ขึ้นมาเองอีก
บริษัทหนึ่ง งานก็ทําทาจะไปไดดี เพราะมีการติดตอจากเจาของสินคา จะใหบริษัท
ของเราเปนผูสงสินคาให แตพอตกลงเรื่องคาขนสง จะตองมีอันพลาดงานไปทุกครั้ง
ปรากฏวาไมมีงานเขาบริษัทเลยสักชิ้นเดียว เปนเวลาเกือบ ๓ ป คาใชจายก็
เพิ่มขึ้นทุกที ไมวาจะเปนคาเชาสํานักงาน คาโทรศัพท คาเทเลกซ คาลูกจางในบริษัท
ซึ่งรายไดที่จะนํามาจายเปนคาใชจายเหลานี้ไมมีเลย ตองชักทุนออกมาเปนคาใชจาย
ทุก ๆ เดือน
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แตคุณพอก็ยังไมยอมแพ เที่ยวไปกูหนี้ยืมสิน เพราะหวังวาตองมีสักวันหนึ่งที่
เราจะไดงานบาง แตยิ่งลงทุนก็เหมือนกับวาทุนนั้นจมหายไปเปลา ๆ โดยไมได
ผลตอบแทน จนกระทั่งทรัพยสินที่เรามีอยูคอย ๆ หมดลง ประกอบกับคุณพอนําเงิน
ไปลงทุนทําเหมืองแรที่สโุ ขทัย และถูกโกงอีก จึงเหมือนกับสิน้ เนื้อประดาตัว ตอนนั้น
ครอบครัวของเราอยูอยางฝดเคืองมาก อยางที่ไมเคยพบมากอน
หลวงพอนั่งนิ่งสักพักแลวก็พูดขึ้นมาวา
“ดีแลวนะโยม ที่โยมไมไดงานพวกนี้ ถาไดงานโยมจะรวยเปน ๑๐-๒๐ ลาน
แตมันเปนทุกขลาภ โยมอยาเอาเลยนะ ถารวยแลวตายไปคนหนึ่ง โยมจะเอาไหมละ
แตไมเปนไรหรอก โยมอยาไปเลิกกิจการก็แลวกัน ตอไปจะดีเองรับงานไมไหวเลยละ
แตตองรอเวลาหนอยนะ อาตมาจะแผเมตตาชวยให”
แลวหลวงพอก็มองมาทีด่ ิฉันและนองสาว และพูดวา “ลูก ๆ ของโยมก็ดีนะ
ตอไปจะไดดี เปนใหญเปนโต” และทานก็ไดแนะนําใหดิฉันกับนองสาวมา ปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน
ดิฉันและนองสาวตามปกติก็สนใจทางดานนี้พอสมควร เพราะเราติดตามคุณ
ยายเขาวัดตั้งแตเด็ก ๆ แตก็ยังไมเคยเรียนการนั่งวิปสสนากรรมฐานอยางจริงจังเลย
ดิฉันและนองสาวก็รับปากกับหลวงพอวา จะหาเวลามาเจริญวิปสสนากรรมฐานที่วัด
อัมพวัน แตติดวาชวงนั้นดิฉันจะตองเรียนหนังสือตอใหจบกอน เพราะเหลืออีกไมกี่
วิชา ดิฉันก็จะสําเร็จปริญญาตรีทางบัญชีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงแลว
ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ ดิฉันไดสอบภาคการศึกษาสุดทายสําเร็จ แตไมแนใจวาจะ
สอบผานหมดทุกวิชาหรือไม ดิฉันรูสึกกระวนกระวายใจมาก เพราะอยากรีบจบเร็ว ๆ
และรีบหางานทําเพื่อจะไดไมเปนภาระของคุณพอคุณแม และยังสามารถชวยเหลือ
ทางบานไดอีกดวย เพราะนอง ๆ อีก ๒ คน ก็กาํ ลังเรียนหนังสือ
งานที่บริษัทของคุณพอที่เปดใหมก็แยลงทุกที ๆ จนในที่สุดก็ตองปดกิจการ
แหงนี้ลง แตก็ยังเหลืออีกแหงหนึ่ง ซึ่งคุณพอของดิฉันยึดถือคําพูดของหลวงพอไววา
อยาเลิกกิจการ ใหทนทําไปแลวจะดีขึ้นเอง
ชวงนั้นดิฉัน นองสาว และพี่สาวซึง่ เปนลูกของคุณลุงวางพอดี จึงปรึกษากัน
วาเรานาจะมาปฏิบัตวิ ิปส สนากรรมฐานตามที่หลวงพอไดเคยแนะนําไว
พวกเราจึงชวนกันมาที่วดั อัมพวัน ถือศีล ๘ และเริ่มปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน โดยมี คุณยายซึ่งอายุมากแลวมาปฏิบัติดวย คุณยายสุม ทองยิ่ง
เปนผูสอนให
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พวกเราปฏิบัติอยู ๑ สัปดาห รูสึกจิตใจเบาสบายและสงบอยางทีไ่ มเคย
รูสึกมากอน พอกลับมาจากวัดก็ไดนํามาปฏิบัติที่บานดวยเปนประจํา
เมื่อมีการประกาศผลสอบภาคสุดทาย คือประมาณตนป พ.ศ. ๒๕๒๖ ปรากฏ
วาดิฉันสอบผานทุกวิชา
ดิฉันดีใจมาก
เพราะอยางนอยก็ไมตองรบกวน
คาลงทะเบียนจากทางบาน ตอนนี้ก็เหลือแตหางานทําใหไดเทานั้น
ดิฉันภาวนาขอใหไดทํางานดี ๆ มีเกียรติอยูเสมอ ซึ่งดิฉันก็โชคดีที่ไดเพื่อน
ของคุณแมทานหนึ่ง เมตตาดิฉัน ชวยฝากใหเขาทํางานเปนลูกจางชั่วคราวในบริษัท
คอลเกตปาลมโอลีฟ จํากัด
เดือนแรกที่ดิฉันไดรับเงินเดือน ดิฉันได แบงเงินออกเปน ๓ สวน สวน
แรกแบงไวทําบุญ สวนที่สองใหคุณแมไวเปนคาใชจายในบาน สวนทีส่ ามเก็บ
เปนคาใชจายสวนตัว ดิฉันทํางานอยูที่นี่ไดประมาณ ๓ เดือน
ตอมากองทัพเรือไดประกาศรับสมัครบุคคลเขารับราชการ รูส ึกวาจะเปนเดือน
มีนาคม ๒๕๒๖ ซึ่งดิฉันไมทราบเรื่องเลย แตทางบานคุณลุงโทรศัพทมาบอกที่บา น
ของดิฉันไว ใหรีบไปสมัคร เพราะเหลืออีก ๒ วันเทานั้น ก็จะปดรับสมัครแลว
ดิฉันกลุมใจมาก เพราะเพิ่งทราบผลการสอบไดไมนานนัก หลักฐานการจบ
และใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ก็ยังไมมี กอนนอนคืนนั้นดิฉันจึงอธิษฐานจิต
ถึงหลวงพอ ขอใหทานชวยใหดิฉันสมัครและสอบเขารับราชการได
ในวันรุงขึ้นดิฉันก็ไปสมัครโดยมีหลักฐานเพียงแคบัตรประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบานเทานั้น ใบรับรองผลการเรียนและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ทางราชการ
กําหนดก็ไมมี เจาหนาที่จึงไมใหดิฉันสมัคร
ดิฉันเสียใจมาก คิดวาเราคงไมมีโอกาสสมัครแนแลว เพราะกวาจะไดหลักฐาน
ตองใชเวลามากวา ๑ สัปดาห เหลือแค ๑ วัน ทางราชการก็จะปดรับสมัครอยูแลว
ดิฉันเดินคอตกกลับบานเลาใหคุณแมฟง พอดีเพื่อนของคุณแมซึ่งดิฉันเคารพ
นับถือมากอีกทานหนึ่ง มาหาคุณแม พอทานไดฟง ทานบอกวาไมตองตกใจ เพราะ
ปารูจักเจาหนาที่ ที่ทําหนาที่ออกใบรับรองผลการเรียนและหลักฐานตาง ๆ
คุณปาจึงเขียนจดหมายและแนะนําใหดิฉันไปพบกับเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยคนนี้ ดิฉันแปลกใจมากที่พอไปหาเจาหนาที่ทานนี้ แลวก็ยื่นจดหมายให
พรอมกับพูดขอรองใหเขาเห็นใจดิฉัน เขาก็จัดการออกหลักฐานและเอกสารตาง ๆ
ใหกับดิฉันทันที โดยไมรอชาเลย ดิฉันจึงกลับไปสมัครใหมอีกครั้งหนึง่ ในวันสุดทาย
ซึ่งก็สามารถสมัครไดทันเวลาพอดี
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พอถึงกําหนดวันสอบ คือประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ดิฉันรูสึก
ตื่นเตนมาก เพราะจํานวนของผูสมัครสอบในตําแหนงเจาหนาที่การเงิน มีเปนรอย ๆ
คน แตตําแหนงที่จะรับมีเพียง ๑๖ ตําแหนงเทานั้น ดิฉันไดแตกลัววาจะสอบไมได
รูสึกทอแทใจมาก
แตแลวอยู ๆ ก็ นึกถึงหลวงพอ ที่ทานสอนใหกําหนดจิตเปนสมาธิ แลว
จะเกิดปญญาขึ้นมาเอง ดังนั้นตอนเขาหองสอบ ดิฉันจึงไมรูสึกตืน่ เตน และทํา
ขอสอบไดอยางมั่นใจ
หลังจากนั้นอีก ๔ เดือน ทางราชการก็ประกาศผลสอบ ปรากฏวาดิฉันสอบ
ผานขอเขียน แตก็ยังเหลือสอบสัมภาษณและตรวจโรค ซึง่ ดิฉันก็เกิดความไมแนใจ
อีก เพราะผูสอบผานขอเขียน มีถึง ๔๐ คน แตตองการเพียง ๑๖ คนเทานั้น
พอถึงวันสอบสัมภาษณ ดิฉันจึง ทําสมาธิกอนเขาสอบ ปรากฏวาไดสอบกับ
เจาหนาที่ที่เปนกันเอง และรูสึกเขาจะเมตตาตอดิฉันมาก ชวนคุยมากกวาเปนการ
สัมภาษณอยางจริงจัง ไมรูสึกวามีความเครียดเลย
หลังจากนั้นก็มีการตรวจโรคแลวจึงประกาศผลสอบรอบสุดทาย ปรากฏวา ๑
ใน ๑๖ ตําแหนง มีชื่อดิฉันรวมอยูดว ย ดิฉันดีใจมาก
ในที่สุดดิฉันก็ไดงานมีเกียรติตามที่ไดอธิษฐานจิตไว โดยไดเขารับราชการเมื่อ
ตนป พ.ศ. ๒๕๒๗ และไดรับพระราชทานแตงตั้งยศ จากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ใหเปนวาที่เรือตรีหญิง แหงราชนาวีไทย ดิฉันปลื้มใจมาก คุณพอและ
คุณแมก็ภูมใิ จ และปลื้มใจไปกับดิฉันดวย
ดิฉันและครอบครัวเชื่อมั่นและศรัทธาหลวงพอมาก เพราะทานไดแนะ
แนวทางที่ดีใหกับครอบครัวของเรา ถาดิฉันสามารถปลีกเวลาจากการทํางาน
ได ดิฉันและนองสาวจะมาถือศีล ๘ และเจริญวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน
เสมอ ปรากฏวามีสิ่งดี ๆ เกิดขึน้ กับชีวิตของดิฉันมากมายเปนที่นาอัศจรรยใจ
มาก
เมื่อประมาณตนป พ.ศ. ๒๕๓๒ ดิฉันสอบชิงทุนของกองทัพเรือ เพือ่ ไปศึกษา
อบรมและดูงานทางดานการเงินของกองทัพบกสหรัฐ ได ๒ หลักสูตร คือหลักสูตร
Finance Officer Basic Course และหลักสูตร Resource Management
Introductory Course โดยมีกําหนดเดินทางในเดือนสิงหาคม ดิฉันรูสึกวางใจวา
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จะตองไดไปแนนอน เหลือเพียงตองสอบผานขอเขียนภาษาอังกฤษที่ Jusmag-Thai
ใหผานเกณฑเทานั้น
ดิฉันไดไปหาหมอดู หมอดูบอกวาดิฉันไมมีดวงเดินทางไปตางประเทศหรอก
ดิฉันยังนึกขําอยูในใจ ก็ในเมื่อเราสอบไดแลว ทําไมจะไมมีทางไดไปละ หมอดูคนนี้ใช
วิชาเดาแน ๆ เลย ดิฉันก็ไมสนใจ
แตแลวประมาณเดือนพฤษภาคม ดิฉันแทบช็อคเพราะไดรับขาวจากหนวยที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องทุนนี้วา เสียใจดวยที่ตองเสนอทุนที่ดิฉันสอบไดนี้ขึ้นไปให
ทร. พิจารณาตัดงบประมาณ เนือ่ งจากทุนที่ดิฉันไดรับนี้มีคนไปมาหลายคนแลว จะ
ไดนํางบประมาณนี้ไปพิจารณาใชสนับสนุนงานดานอื่นของกองทัพตอไป
ดิฉันเสียใจมาก หรือดวงของเราเปนไปตามที่หมอดูทํานายไวจริง ๆ เมือ่ กลับ
มาถึงบาน ดิฉันก็ไดปรับทุกขกับคุณแม คุณแมเตือนสติใหนึกถึงหลวงพอ คืนวันนั้น
ดิฉันจึงไดทําสมาธิและอธิษฐานจิตถึงหลวงพอ ขอใหหลวงพอแผเมตตาชวยใหดิฉัน
ไดไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาดวย
ตอมาประมาณเดือนตุลาคม ดิฉันก็ไดรับโทรศัพทจากเจาหนาที่คนเดิม ที่
ดําเนินการเรื่องทุนนี้ แจงใหดิฉันทราบวา ดิฉันจะตองไปสอบที่ Jusmag-Thai ดิฉัน
ขนลุกซูดวยความปติ
เพราะนั่นหมายความวาดิฉันมีโอกาสไดเดินทางไป
สหรัฐอเมริกาแลว ชางนาอัศจรรยแท ๆ ทีเดียว
ดังนั้นเมื่อดิฉันสอบผานขอเขียนภาษาอังกฤษของ Jusmag-Thai แลว ดิฉัน
จึงเตรียมตัวเดินทางโดยกําหนดการเดินทางเลื่อนมาเปนปลายเดือนธันวาคม ๒๕๓๒
การเดินทางครั้งนี้เปนการเดินทางออกนอกประเทศเปนครั้งแรกในชีวิตของ
ดิฉัน ดิฉันจึงเที่ยวไปสอบถามขอมูลตาง ๆ จากผูที่เคยเดินทางไปมาแลว ก็ไดรับ
คําตอบที่แตกตางกันออกไป
สวนมากบอกวาใหระวังจะพบเพื่อนไมดี ไมเอาใจใสเราจะทําใหเราเรียนไมรู
เรื่อง ผลการเรียนจะแย แถมสุขภาพจิตก็จะเสียอีกดวย
ดิฉันวุนวายใจมากคิดไปตาง ๆ นา ๆ วา ภาษาอังกฤษของเราก็แคพอใชการ
ไดเทานั้น ไมไดเกงอะไรมากมาย เวลาจะเรียนหรือสอบเราจะทําอยางไร เกิด
วิตกจริตขึ้นมาอีก ดิฉันก็นึกถึงหลวงพอ อธิษฐานขอใหพบแตคนดี ๆ ประสบ
ผลสําเร็จในการศึกษา และปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง
เชื่อไหมคะวา พอดิฉันไปถึงที่สหรัฐ ที่ Fort Benjamin Harrison รัฐ Indiana
ดิฉันพบแตคนดี ๆ เปนมิตรดวยทั้งนั้น ไมวา จะเปนชาวตางชาติอนื่ ๆ ที่ไดทุนมา
วิปสสนาพัฒนาชีวิต

๕

เหมือนกัน ชาวอเมริกันที่เปนเพื่อน ๆ ในชัน้ เรียน Instructor (ครูผูสอน) และ Class
Advisor (ครูประจําชั้น) ตางก็ใหความเมตตาแกดิฉันหมด ทําใหบรรเทาความคิดถึง
บานลงไดบาง
เวลาที่ดิฉันไมเขาใจบทเรียน เพื่อน ๆ ตางก็อาสาชวยอธิบายใหดิฉันเขาใจได
งายขึ้น ดิฉันประทับใจในพวกเขาเหลานั้นมาก แตดิฉันยังกังวลใจเกี่ยวกับการสอบ
เพราะศัพทภาษาอังกฤษที่เรียนไมมีใน Dictionary เพราะเปนศัพทเฉพาะที่เรียกวา
Technical Term เกือบทั้งหมด ดิฉันหนักใจมาก ถาเราสอบตกฝรัง่ จะตองดูถูกเรา
แนนอน
ดังนั้นกอนสอบ ดิฉันจะนั่งสมาธิทาํ ใจใหสงบพักหนึ่ง แลวจึงทองหนังสือ
ปรากฏวาเหมือนกับถายรูปขอความตาง ๆ เหลานั้นไวในสมอง พอทําขอสอบ
แคนึกเทานั้น คําตอบก็อยูในสมองของดิฉันหมดแลว ทําใหดิฉันทําคะแนนได
ดี
บางวิชาก็ทาํ คะแนนไดมากกวาเพือ่ นฝรั่งบางคนในหองอีกดวย เพื่อน ๆ ตาง
ก็ทึ่งดิฉันมาก มีเพื่อนคนหนึ่งมาสารภาพกับดิฉนั วา เขาเขาใจวาคนเอเชียโงกวาพวก
เขา แตตอไปเขาจะไมคดิ อยางนี้อีกแลว ทําใหดิฉันรูสึกภูมิใจที่อยางนอยก็ทําใหฝรั่ง
ยอมรับในความสามารถของเราได
กอนจบหลักสูตรจะมีชวั่ โมงที่ใหทุก ๆ คน ไดฝกพูดตอหนาสาธารณชน
เรียกวาการ Briefing โดยแตละคนจะตองเลือกหัวขอขึ้นไปพูดบนเวทีหนาชั้นเรียน
โดยใชเวลา ๑๐-๑๕ นาที
ดิฉันเลือกเรื่อง “เมืองไทยของเรา” ขึ้นไปพูดใหฝรั่งฟงกัน ธรรมดาแลวดิฉัน
เปนคนคอนขางขี้ขลาด รูสึกประหมาตอหนาสาธารณชน ยิ่งมีคนฟงมาก ๆ ดวยแลว
จะพาลไมกลาพูดเสียเฉย ๆ แตครั้งนี้แปลก พอดิฉันกําหนดจิตใหเปนสมาธิ ความ
ประหมาตาง ๆ ก็หายไปหมด พูดใหฝรั่งฟงอยางฉาดฉาน
ดิฉันเลาถึงหลักยึดเหนี่ยวของประชาชนในประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยหลัก
ใหญ ๆ ๓ ประการ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วาเปนจุดศูนยรวมและหลัก
สําคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย สรุปตอนทายก็ชักชวนให พวกเขามา
เที่ยวเมืองไทย
รูสึกวาพวกเขาสนใจกันมาก เพราะดิฉันนําภาพของสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
ไปโชวใหพวกเขาไดชมกัน พอพูดจบเพื่อน ๆ ชอบใจกันใหญ และครูผูสอนก็เรียกให
วิปสสนาพัฒนาชีวิต

๖

ดิฉันไปพบและชมวาพูดไดดีมาก ทําใหเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทย รูสึกวาเปน
ประเทศที่นาสนใจ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ดิฉันประสบผลสําเร็จในการศึกษามากพอสมควร
และไดรับคําชมเชยจาก Class Advisor วาเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี พรอมกับเรียน
ไดดีดวย โดยไดคะแนนเฉลี่ย ๘๓.๒๕% ซึ่งนําความภาคภูมใิ จมาสูดิฉันเปนอยางยิ่ง
ตอนนี้กจิ การของคุณพอคอย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ แลว ดิฉันก็ไดประสบแตสิ่งที่ดี
ๆ ขณะนี้ดฉิ ันดํารงยศเรือเอก และจะไดรับพระราชทานเลื่อนยศเปน นาวาตรี ใน
ปงบประมาณ ๒๕๓๔ นี้
นอกจากนั้น นองสาวของดิฉันก็ไดทํางานเปนครูในสังกัด กทม. และสอบเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรได
พี่สาวลูกของคุณลุง ซึ่งไดไปปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานดวยกัน ก็ไดทํางานเปน
สมุหบัญชีในบริษัทแหงหนึ่ง ทุก ๆ อยางเปนไปตามที่หลวงพอไดบอกกับพวกเราไว
เมื่อ ๙ ปกอ น ทุกประการ
นี่คงเปน ผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จนไดรับการแผเมตตา
ของหลวงพอได จึงทําใหครอบครัวของดิฉันประสบความสุขและความสําเร็จ
อยางนาอัศจรรยที่สุด

วิปสสนาพัฒนาชีวิต

๗

