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ดิฉันนางขจร ยศชนะ ปจจุบันอายุ ๓๑ ป จบการศึกษาจากสถาบันแมโจ
เทคโนโลยีการเกษตรเมือ่ ป ๒๕๓๒ สาขาสงเสริมการเกษตร คณะธุรกิจเกษตร พอจบ
มาแลวก็ไมไดทํางานตามที่เรียนมา แตกลับมาทําธุรกิจเกี่ยวกับการคาขายผา เนื่องจากคุณ
พอตองมาเสียชีวิตไป และตัวดิฉันเองก็เปนลูกสาวคนโต ตองดูแลกิจการตอจากคุณแม นอง
ๆ ทั้งสองคนตางก็มีครอบครัวกันหมดแลว
ดิฉันเริ่มงานตรงนี้โดยไมรูเรื่องอะไรเลย ก็ทําไปเรื่อย ๆ ไมสนใจอะไร แรก ๆ คุณแม
จะคอยชวยและดูอยูหาง ๆ พอทานเห็นวาจะไปไดดี ทานก็วางมือหมด เปนเวลาประมาณป
กวา คุณแมทานก็โอนใหหมด ตอนแรกลงทุนให ๕๐,๐๐๐ บาท ถึงตอนนี้ดิฉันแตงงานแลว
สามีทํางานเกี่ยวกับการตกแตงตามบริษัทตาง ๆ ทิ้งใหดิฉันทําคนเดียว ดิฉันเหนื่อยมาก
เพราะคนงานเยอะมาก ตอนแรกก็เริ่มจากคนเย็บผา ๕-๖ คนเทานั้น ตอมาก็เพิม่ ขึ้นจนถึง
๑๐ กวาคน กิจการดีขึ้นจนถึงป ๒๕๓๕ ดิฉันไดปลูกบานพรอมกับขยายกิจการไปเรื่อย ๆ
จนกระทั่งปลายป ๒๕๓๖ ไดยายมาอยูบานใหม กิจการเริ่มลุม ๆ ดอน ๆ เงินหมุนไมคอยทัน
เพราะนําเงินไปปลูกบาน ซื้อรถเกือบหมด และตอนนั้นทางจังหวัดของดิฉัน มีการตั้งสมาคม
ฌาปนกิจขึ้น คือเราตองหาคนเขาไปสมาคม พอครบกําหนด ๓ เดือนแลว ถาคนที่เราพกเขา
ไปสมาคมเกิดเสียชีวิต เราก็จะไดรับเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เปนเงินสงเคราะหชวยทําศพ และถา
ตายกอนครบกําหนด คือกอน ๓ เดือน เงินที่เราซื้อเขาสมาคมในตอนแรก ซึ่งประมาณ ๔๐๐
– ๑,๒๐๐ บาทตอคน ตามอายุของคนที่เรานําเขาสมาคม คืออายุนอยก็ซื้อเขา ๔๐๐ บาท ถา
อายุมาก ๖๐-๗๐ ปขึ้นไป ก็ ๑,๐๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท
ดิฉันนําคนเขาสมาคมทั้งหมดเกือบ ๔๐๐ คน หวังวาจะไดรับผลประโยชน ๒๐ ลาน
กวาบาท ดิฉันตองใชเงินในการซื้อเขาสมาคมทั้งหมดเกือบสองแสนบาท แตเหตุการณไม
เปนดังที่คิด เพราะสมาคมแตละสมาคมตางก็ตั้งขึ้นมาโดยไมถูกกฎหมาย และคนที่ดิฉัน
นําไปเขาสมาคมนั้นเกิดตายกอนกําหนดบาง ดิฉันก็ตองเสียเงินในการนําเขาสมาคมไป
การนําคนเขาสมาคมนั้น ดิฉันจะคัดเอาคนที่มอี าการเกือบจะถึงขั้นแลว คือ เปนเอดส
เปนมะเร็ง คนแกสูงอายุ พอเห็นวาคนนี้อาการอาจไมครบกําหนด ดิฉันก็จะซื้ออาหารยา
บํารุงไปฝาก เพือ่ ใหครบกําหนด แตมันไมเปนแบบนั้น คนเหลานั้นเกิดตายกอนกําหนด คน
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ที่ไมตายก็ยังมีอยู จนทําใหดิฉันเกิดความคิดที่แชงเขาในใจวาทําไมไมตายสักที พอตั้ง
สมาคมมาไดปราณ ๔ เดือน สมาคมก็เปนอันลม ดิฉันก็ตองสูญเงินไปทั้งหมด
ตอนนั้นดิฉนั ตองออกจากบานทุกวัน เงินที่คาขายมาก็เอาไปใชอยางนี้หมด ไมสนใจ
กิจการที่ทําอยู ปลอยใหเด็ก ๆ ทํากันเอง ลูกคามาหาก็ไมเจอ ในวันหนึ่ง ๆ ดิฉันตองเสียเงิน
ประมาณวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อชวยเปนเงินสงเคราะหในรายที่เขารอดตายกอน คือรายละ
๕๐ บาท ดิฉันก็สงเงินไปเรื่อย ๆ จนสมาคมลม เงินก็หมด กิจการก็แยลง เงินก็หมุนไมทัน
ดิฉันหมดกําลังใจ เที่ยวไปตามบานเพื่อน ญาติพนี่ อง กิจการก็ทิ้งใหเด็ก ๆ ดู การที่ดิฉันออก
จากบานนี่แหละจึงไดไปพบหนังสือเลมเกา ๆ เลมหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องของหลวงพอ พระราช
สุทธิญาณมงคล ที่บานคุณนา เมือ่ ดิฉันอานดูก็รูสึกแปลก ๆ ไมเหมือนที่อื่นและไมรูดวยวา
วัดนี้อยูตรงไหน แตมีความตั้งใจวา ตองไปวัดนี้ใหได และเขาใจวาหลวงพอคงมรณภาพแลว
เพราะในหนังสือไมไดบอกวา หลวงพอยังมีชวี ิตอยู
ดิฉันตั้งใจจะไปทําบุญโดยเดาเอาจากแผนที่ในหนังสือป ๒๕๓๗ และเดินทางไปกับ
ญาติพี่นอ งและคนงาน และก็ไดพบหลวงพอ ดิฉันดีใจและเกิดความปลื้มปติเปนอยางมากที่
ทราบวาหลวงพอยังมีชวี ิตอยู จึงไดซื้อเทป หนังสือ มาอาน มาฟง และลองสวดมนตตามที่
หนังสือเขาสอนไว คือ สวดบทพาหุงกอน แลวสวดพุทธคุณเทาอายุเกินหนึ่ง และ
อธิษฐานใหกิจการดีขึ้นเรื่อย ๆ แผเมตตาใหเจากรรมนายเวร เจาที่เจาทาง พญาชาง
สาร และรานของลูกคาที่นําผาไปจําหนาย ตลอดจนผูสวมใส กิจการก็ดีขึ้นตามลําดับ
และนึกในใจวาตองหาทางมาปฏิบัตธิ รรมที่วัดใหได
จนในที่สุดก็ไดมาปฏิบัติชว งปลายป
๒๕๓๘
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เหตุการณกลับเปลี่ยนอยางมาก คือจากหนามือเปนหลังมือ
จากคนงานเมื่อกอนที่เคยมีอยูแค ๑๐-๑๕ คน ตอนนี้ขยายเปนคนงานเขามาอยูในบาน
ทั้งหมด ๖๐ กวาคน และกระจายตามหมูบานอีก ๗๐-๘๐ คน สามีที่เคยดื่มเหลาเปนประจํา
ก็เริ่มมีความคิดที่อยากบวช และในที่สุดก็ไดบวชเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ และไดลา
สิกขาแลว
ตอนที่กิจการดิฉันกําลังจะลม เพราะดิฉันกําลังจะเลิกกิจการ โดยประกาศขายบาน
พรอมกิจการ ๕ ลานกวาบาท พอมีคนมาซื้อดิฉนั ก็ตั้งราคาขายใหมเปน ๗ ลาน พอมีคนจะ
ซื้ออีกดิฉันก็ตั้งราคาใหมเปน ๑๐ ลาน คือเกิดความเสียดายบาน กิจการ และกลัววาคนงาน
จะไมมีงานทํา จนกระทั่งไดพบหลวงพอ และไดปฏิบัติตามคําสอนของทาน กิจการก็เริ่มดีขึ้น
อยางรวดเร็วและขยายออกไปเรื่อย ๆ และตอนนี้ดิฉันเลิกลมความคิดที่จะขายแลว
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เหตุการณที่ไมคาดฝนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไดเกิดกับสามีดิฉัน
คือเขาไดเอา
รถจักรยานยนตออกไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิด ขากลับรถเสียหลักลมลงขางทาง ศีรษะฟาดกับ
พื้น เลือดคัง่ ในสมอง ตองผาตัดสมอง อยูในหอง I.C.U. หมอบอกวาใหฉันทําใจไวครึ่งหนึ่ง
กอน คือ ๕๐-๕๐ ดิฉันเกิดความกลัว ไมรจู ะทําอยางไรดี ก็นึกถึงหลวงพอ กลับมาก็นั่งสมาธิ
ภาวนา สวดพุทธคุณ อธิษฐานจิตขอใหเขาแคลวคลาด ก็ดีขึ้นทั้งที่ผาตัดสมองถึงสองขาง พอ
วันที่ ๕ ก็ออกจากหอง I.C.U. ได สมองที่ไดรับความกระทบกระเทือนก็เกือบเปนปกติ จํา
อะไรไดหมด ๑๖ วันก็ออกจากโรงพยาบาลไดเลย หมอแปลกใจวาทําไมอาการถึงดีขึ้น
รวดเร็วมากและไมพิการทางสมองตามที่หมดอคาดการณไว และตอนนี้สามีดิฉันก็ไดกลับมา
รักษาตัวอยูที่บานแลว
จากเหตุการณที่ผา นมาในชีวิตของดิฉันทั้งหมด ดิฉันเกิดความรูสึกวา การสวดมนต
บทพุทธคุณ พาหุงมหากาฯ และการปฏิบัติธรรมนีส้ ามารถชวยเหลือได อยางนอย
ที่สุดทางดานจิตใจของเรา จะเข็มแข็งขึ้น สบายขึ้น ไมฟุงซาน พอมีเหตุการณอะไรที่แย
มาก ๆ ก็จะทําใหระลึกถึงหลวงพอกอน และทุก ๆอยางก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ

พุทธคุณกับการปฏิบัติธรรมชวยคาขายได

๓

