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“ปญหา ที่เกิดขึ้นจากกรรม โยมทําใจใหสงบ ปลอยวาง อยาเครียด
และ อยาคิดมาก และ ทุกครั้งกอนปฏิบัติธรรม ดวยการสวดมนต และ เจริญ
วิปสสนากรรมฐาน โยมตองสํารวมจิตใจ ใหสงบอยางแนวแน ไมฟงุ ซาน
ปลอยวางจิตใหบริสทุ ธิ์ วางเปลา ไมมีกิเลสใด ๆ ไมมีความอยาก ไมมี
ความหลัง ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ ใหอภัย ไมอาฆาตพยาบาทผูใ ด ปฏิบัติได
ดังนี้เปนประจําอยางจริงจังทุกวัน และ สม่ําเสมอ ปญหาตาง ๆ จะหมดไป
หลวงพอจะแผเมตตาใหดวย”
ยามใดที่ดิฉันมีปญหา มีอุปสรรคในการทํางาน และ การดํารงชีวิตประจําวัน ดิฉันจะ
ระลึกถึงหลวงพอ ปฏิบตั ิตามคําสั่งสอนของหลวงพอ ดวยความเคารพและเชื่อมั่น ปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ก็จะคลี่คลายไปดวยดี ดังที่ดิฉันจะขอเลาเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของดิฉันดังนี้
ชีวิตในวัยเด็กของดิฉัน จะพบแตความสุข เพราะเกิดในครอบครัวทีม่ ีหลานคนแรก
บิดามารดาและญาติพี่นอ งทุกคนใหความเมตตารักใครดิฉัน ปูยาตายายของดิฉันเปนผูที่มีใจ
บุญใจกุศล จะพาดิฉันใสบาตรทําบุญโดยตลอด ดิฉันไดรูจักวัดอัมพวันเปนพิเศษ ก็คงจะเปน
เพราะคุณตาคุณยาย (คุณตามานิต คุณตาเอื้อ คุณยายชลอ บัวสรวง) เปนผูที่เคารพนับถือ
หลวงพอมาก ก็จะพาดิฉันมาทําบุญที่วัด เมือ่ มีงานการทําบุญบาน ก็จะไดรับความเมตตา
จากหลวงพอเปนผูประกอบพิธีเสมอมา ในความเปนเด็ก ความหมายในการทําบุญของดิฉัน
ก็คือ การที่เห็นผูใหญและทุกคนในบานจะวุนวายหาขาวปลาอาหาร และ สิ่งที่ดีที่สุดไปถวาย
พระ ไปฟงพระเจริญพุทธมนต ตองยกมือไหวพระดวยอาการสํารวม และ มีอาหารอรอย
รับประทานคอนขางจะพิเศษ ในวันนั้นทุกคนที่ไปทําบุญก็จะบอกวาไดบุญ ดิฉันก็ไมทราบวา
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บุญคืออะไร แตจะรูแตเพียงวา วันนั้นทุกคนจะพูดคุยแตสิ่งที่ดี จะพูดถึงที่ไดไปทําบุญ ไดพบ
ใครบาง หลวงพอพูดวาอยางไร สอนวาอยางไร เปนตน
เมื่อผานพนวัยเด็กเขาสูวัยเรียน ดิฉันไดศึกษาเลาเรียนเปนปกติ ตั้งแตชั้นอนุบาล
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดสิงหบุรี แตเมื่อไดเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ชีวิต
ความเปนอยูก็เปลี่ยนแปลงไป จากเด็กที่เคยอยูชนบทมาใชชีวติ ในกรุงเทพฯ คุณพอคุณแม
เปนขาราชการ ตองยายไปอยูจังหวัดทางภาคเหนือ ไมสามารถอยูใกลชิดดูแลเปนเพื่อนดิฉัน
ในกรุงเทพฯ ได ชวยเวลานี้ดิฉันหางการทําบุญ ไมไดเขาวัดทําบุญเหมือนเมื่อครั้งอยูที่
สิงหบุรี ดิฉันมีสังคมใหม เพื่อใหมในกรุงเทพฯ ดิฉันไดพบการแกงแยงชิงดี การชวงชิง
โอกาส ความเห็นแกตัวของมวลมนุษยมากขึ้น การให การเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจกัน
หาไดนอยมาก ดิฉันไดเรียนรูทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย และ ความเปนคนที่จะตองตอสู
เพื่อเปาหมายในชีวิตนอกมหาวิทยาลัย ในชวงนี้ ดิฉันคอนขางจะโชคดีทสี่ ามารถเรียนจนจบ
เปนบัณฑิตได ดิฉันไดสมัครเขาทํางานหลายแหงดวยความสามารถของตนเอง แมกระทั่ง
หนวยงานปจจุบันที่ทําอยูเปนรัฐวิสาหกิจ ที่ดําเนินงานในประเทศและตางประเทศ เมื่อดิฉัน
ไดทํางานเปนหลักแหลงแนนอน และคิดวาตนเองพอใจขั้นหนึ่งแลวก็ตาม ปญหาที่เกิดขึ้นก็
คือ ความวุน วายในใจ ดิฉันเครงเครียดในการทํางานมาก วิตกทุกขรอนวาทํางานไดไมดี
เทาที่ควร จะมีขอ ผิดพลาด ยิ่งเกรงวาจะผิดก็ยิ่งผิด เมื่อทํางานผิดเพียงครั้งเดียว ซึ่งใน
สายตาของคนอื่นก็จะบอกวานิดเดียว สวนตัวดิฉันก็จะวิตกทุกขรอนใจ ไมเปนสุขเลย การ
ทํางานในหนาที่ของดิฉัน และ ทุก ๆ คน ในสวนนี้จะตองมีสว นผิดพลาดนอยที่สุด เมื่อ
ทํางานไดสักระยะเวลาหนึ่ง บริษัทก็จะใหพนักงานไดเขาอบรมเพิ่มเติมความรู ความสามารถ
ในหนาที่การงานดวย เมื่ออบรมเสร็จก็จะมีการประเมินผล ดิฉันเตรียมตัวมากก็ยิ่งเครียด
มาก ดิฉันไดปรารภกับคุณพอคุณแมวา จิตใจดิฉันวาวุน ไมสุขสบายเหมือนเมื่อครั้งเปนเด็ก
ๆ เลย ดิฉันตองการหาความสงบ ตองการอยูวดั ใหรูแลวรูรอดไป ภาพความสงบสุขจากการ
ทําบุญกับปูย าตายายที่วัด จะเปนภาพนิมิตใหเสมอ คุณพอคุณแมไดแนะนําปลุกปลอบดิฉัน
ใหมีความเชือ่ มั่นในตนเอง อยาออนแอ งานใดที่ลูกทํา ลูกตองมีความเชือ่ มั่น มานะพยายาม
กิจการนั้นก็จะสําเร็จ ดิฉันพยายามคิดและทําตามคําแนะนําของทานแลวก็ไมสําเร็จ ใจยัง
วาวุนตลอดมา ดิฉันไดอานหนังสือกฎแหงกรรมของหลวงพอ ดิฉันจึงตัดสินใจโทรศัพทมา
บอกคุณแม ดิฉันไดลาหยุดพักรอน ๕ วัน จะมาถือศีลปฏิบัติที่วัดอัมพวัน คุณแมให
ความเห็นเปนเชิงหามดวยความเปนหวงวา จะมาอยูคนเดียวไดอยางไร ดิฉันไดขอรองให
คุณแมอนุญาต คุณแมอนุญาตดวยความไมเต็มใจ เพราะยังไมเขาใจ ตลอดเวลา ๕ วัน ที่วัด
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อัมพวัน ดิฉนั ไดพบ ไดรูสึกสิ่งที่ไมเคยมีมากอนในชีวิต ความเมตตาคําสั่งสอนจากหลวงพอ
และ เจาหนาที่ทุก ๆ คน ชวยใหดิฉันไดสติ รูจ ักตัวเอง รูจ ักหนทางทําใหเกิดปญญา ไดรูจัก
บาปบุญ มีโอกาสสวดมนตแผเมตตา อุทิศสวนกุศลใหบุพการี และ สัตวโลกทั้งหลาย ดิฉันมี
ความสุขมาก ดิฉันกลับมาทํางานอยางเปนสุข สามารถสอบผานการอบรม ไดผลที่นาพอใจ
ดิฉันไดเลาประสบการณความสงบแหงจิตใจใหเพื่อน ๆ ทีท่ ํางานดวยกันฟง ยามมีเวลาวาง
ดิฉันจะมานัง่ วิปสสนากรรมฐาน ๒ วันบาง ๓ วันบาง บางครั้งก็ชวนเพือ่ น ๆ และญาติพี่นอ ง
มาปฏิบัติธรรมดวย คุณพอคุณแมของดิฉันก็ยินดี และ อนุโมทนาดวย
ดิฉันเกิดความ
ดิฉันไดมีโอกาสฟงคําสั่งสอนจากหลวงพอดวยตนเองหลายครั้ง
เชื่อมั่นวา หลวงพอทานสามารถหยั่งรูถึงจิตใจของผูคนที่เขาฟงคําสอนของทาน สิ่งเหลานี้
เกิดขึ้นกับดิฉันเอง หลวงพอจะทักถามวา พอแมหายเปนหวงแลวหรือยัง การดื้อที่จะทํา
ความดีไมเปนไรนะ ตั้งสติใหดี สวดอิติปโส จะมีแตคนดีเขามาหาเรา มาเปนมิตร ตัวดิฉันเอง
เมื่อเกิดปญหาขึ้นกับตัวเองคราใด ก็จะตั้งสติ นึกถึงคําสอนของหลวงพอ สวดมนตขอเมตตา
บารมีจากหลวงพอ ก็จะพบทางสวางทุกครั้งไป ดิฉันภูมิใจที่บอกใคร ๆ วา ดิฉันเปนลูกศิษย
หลวงพอ ดิฉันไดอานหนังสือธรรมของหลวงพอทุกเลม ไดเห็นการปฏิบัติตนอุทิศเพือ่
ความสุขของเพื่อนมนุษยทั้งสวนรวม และ รายบุคคลดวยความศรัทธาเปนอยางยิ่ง
บายวันหนึ่ง ดิฉันไดชวนแมและปา (อาจารยจนิ ตนา บัวสรวง) ไปนมัสการหลวงพอ
เมื่อไปถึงที่วดั ก็พบวาหลวงพอกําลังเทศนโปรดนักศึกษาและประชาชนเปนจํานวนมากบน
ศาลา ดิฉันไปทีหลังจึงนั่งใกลบันไดทางขึ้นศาลา หลวงพอไมเห็นดิฉัน แปลกมากที่วันนั้น
หลวงพอเทศน เรื่องการปฏิบัติตนในครอบครัว เรื่องแมสามีกับลูกสะใภ สามีภรรยา เมื่อ
เทศนจบ ผูค นก็ไปกราบลาหลวงพอ หลวงพอหันมาเห็นดิฉัน ทานบอกวาปลายปนี้อยาเพิ่ง
แตงงานเลยนะ (ธันวาคม ๒๕๔๑) บานเมืองกําลังยุง ๆ ปใหมแลวคอยพูดกัน ดิฉัน แม และ
ปามองหนากันเพราะเรา ๓ คน กําลังจะไปกราบนมัสการนิมนตหลวงพอ เรือ่ งงานแตงงาน
ของดิฉัน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ ธันวาคม อันเปนวันเกิดของดิฉันก็เปนอันเลิกลมไป หลวง
พอตองมีโทรจิตหยั่งรูวาดิฉันจะมาหาดวยเรื่องอะไร หลวงพอเคยบอกวา เมือ่ ปฏิบัติธรรม
แลวก็จะพบแตสิ่งที่ดี เปนความจริงที่เกิดขึ้นกับดิฉัน ดิฉันไดปฏิบัติงานดี ไดผูบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงานดี บุคคลที่เขามารูจักสวนใหญจะเปนคนดี
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ดิฉันเปนคนรักสัตว และ ชอบเลี้ยงสัตว เมื่อสัตวเลี้ยงปวย ดิฉันจะตองพาไปหาสัตว
แพทยทันที ดิฉันไดพบกับสัตวแพทย (หมอบอมบ) ผูอ ารีมคี ุณธรรม เราคุยกันรูเรื่อง ดิฉัน
แอบศึกษาและสังเกตนิสัยใจคอที่แทจริงของเขา ดิฉันเคยเห็นเขาอุมแมวและสุนัข ที่คนนํามา
ปลอยทิ้งตามวัด เขาจะฉีดยาใหสัตวเหลานั้น และ ฝากยารักษาไวกับแมชีที่วัด ยามวางเขา
จะชวนดิฉันไปดูแลสัตวผูนาสงสารเหลานั้น โดยมิไดหวังผลตอบแทน ดิฉันศึกษาและดูใจเขา
เปนเวลานาน จนดิฉันแนใจวาเขามีจิตเมตตาจริง ๆ เขาใหเกียรติดิฉันไดมากราบเรียนคุณ
พอคุณแมของดิฉันใหรับทราบ และขอจัดพิธกี ารแตงงานใหสมเกียรติกับที่ดิฉันเปนลูกสาว
คนเดียวของคุณพอคุณแม พิธีการรดน้ําแตงงานของเขาและดิฉัน ดิฉันขอใหหลวงพอเปนผู
รดน้ําใหแตเพียงผูเดียว หลวงพอไดเมตตารดน้ําพระพุทธมนตใหและใหพรแกเรา หลวงพอ
มอบพระพุทธรูปบูชาใหเรา ๑ องค นับเปนสิรมิ งคลแกชีวติ ของเราอยางที่สุด จากนั้นไดมี
การจัดเลี้ยงที่หอประชุมกองทัพอากาศ โดยมีญาติผูใหญ แขกผูมีเกียรติ ผูบังคับบัญชา และ
มิตรสหายของทั้ง ๒ ฝาย มารวมแสดงความยินดีใหกับเราทั้ง ๒ ดวยไมตรีจติ ที่นาปลาบ
ปลื้มเปนอยางยิ่ง เมื่อเสร็จจากงานเลี้ยงฉลอง เราทั้ง ๒ ไดเดินทางไปตางประเทศ ดิฉัน
เพลินกับการทองเที่ยว และ ซื้อของฝากญาติพี่นอ ง ในขณะที่ดิฉันหยิบเงินจายใหกับ
พนักงานผูขาย ดิฉันก็ตองตกใจเมือ่ หากระเปาสตางคไมพบ (เรื่องกระเปาสตางคหาย เคย
ประสบกับดิฉันเมื่อครั้งอยูที่เมืองไทย ดิฉันเคยกราบเรียนหลวงพอ หลวงพอใหแผเมตตา
ใหกับคนเก็บ และสอนใหดิฉันแบงเก็บเงินไวกับตัวเองบาง อยาใสกระเปาอยางเดียว) ดิฉัน
ไดปฏิบัติตาม ดิฉันยังมีเงินสวนหนึ่งเก็บไวกับตัวเอง แตก็อดเสียดายกระเปาซึ่งมีบัตร
เอกสาร และ เงินจํานวนหนึ่งไมได ดิฉันนึกถึงหลวงพอ จึงออกมานั่งสงบสติอารมณ สวดอิ
ติปโส ขอใหหลวงพอชวย นั่งปลงและแผเมตตา นึกถึงรูปเล็ก ๆ ของหลวงพอทีอ่ ยูในกระเปา
เหมือนปาฏิหาริย มีพนักงานทําความสะอาดเดินถือกระเปาสตางคมายื่นให เขาบอกวาเขา
เห็นรูปสติ๊กเกอรของดิฉนั ในกระเปา เขาสงสารวาเจาของกระเปาตองเปนคนดี นับถือพระ
เหมือนกับเขา ดิฉันไดขอบพระคุณ และ ไดขอชื่อที่อยูเพื่อทําการขอบคุณเขาอยางไป
ทางการตอไป เขาเปนคนดีมาก ไมยอมรับเงินรางวัลจากดิฉัน ซึ่งทําใหดิฉันมีความมั่นใจวา
ยังมีคนดีอยูในโลกนี้อีกเหมือนกัน คนดีคนนี้ก็เปนอีกคนหนึ่ง ที่ดิฉันจะสวดมนตแผเมตตาให
และในการเดินทางกลับตางประเทศอีกครั้งหนึ่ง เครื่องบินโดยสารที่ดิฉันโดยสารกลับนั้นมี
ปญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต ซึ่งดิฉันไมขอเลารายละเอียด พนักงานบนเครื่องบินเขานั่งประจํา
ที่ ดิฉันเขาใจและมองสีหนาของเขาออก ดิฉันและสามีจับมือกันสงบสติอารมณ ตางสวดมนต
ภาวนาและนึกถึงบารมีหลวงพอ จนกระทั่งเครื่องบินลงจอด ณ สนามบินดอนเมืองอยาง
ปลอดภัย
ดิฉันและพนักงานบนเครื่องบินตางยิ้มใหกันดวยความโลงอกและยกมือใหกัน
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ผูโดยสารสวนใหญจะไมทราบเหตุการณนี้ เปนเพราะบางก็จะนอนหลับ บางก็คุยกัน อาน
หนังสือ ฯลฯ ความผิดปกติเหลานี้ ผูที่ทํางานเกี่ยวกับสายการบินก็จะทราบดี ที่สนามบินคุณ
พอคุณแมกรุณามารับเราทั้งสอง ดิฉนั จึงเลาใหฟง คุณแมปลอบวา คนดี คนกตัญู ลูกศิษย
หลวงพอตองปลอดภัย
สิ่งดี ๆ เขามาในชีวติ ของดิฉัน มาจากอานิสงสแหงการปฏิบัติธรรม หลวงพอใหดิฉัน
หมั่นสวดมนตและปฏิบัตธิ รรมใหตลอด เปนลูกที่ดีของพอแม ปูยาตายายเสมอ ดิฉันมี
ความสุขที่ไดเห็นคนรอบขางของดิฉันทุกคนมีความสุข ดิฉันยังมีเรื่องราวของคนอืน่ ๆ ที่เลา
ใหดิฉันฟงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา อันเนื่องจากบารมีของหลวงพอ ซึ่งบางคนก็มีโอกาส
ไดเขียน บางคนก็ยังไมมีโอกาสไดเขียน
ดิฉันไมใชนักเขียน แตเปนแคนักเลาเรื่องจริง เรื่องเลาเปนเพียงบางสวนเทานั้น ดิฉัน
ไมสามารถบรรยายใหผูอานไดรับทราบความรูสกึ กตัญู ระลึกถึงพระคุณของหลวงพอที่มี
เมตตากับดิฉันและครอบครัวอยางมากมาย ดิฉันมีเรื่องทุกขรอน มีปญหา ดิฉันก็ขอบารมี
หลวงพอใหชวยเสมอมา ดิฉันจะตอบแทนพระคุณของหลวงพอดวยการปฏิบัตติ ามคําสั่งสอน
ของทานตลอดไป....
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