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ดิฉันเคยบวชชีโกนผมมาแลวครึ่งป ในครั้งนั้นนับวาเปนบุญของดิฉันที่เริ่มหัน
หนาเขาวัด ซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา ไดเรียนทางธรรมถึงขั้นไดสอบนักธรรมเอก
พอสึกออกมาก็เริ่มลืมวัดขอปฏิบัติ คือบวชวัดอโศการาม ที่สมุทรปราการ เปนวัด
ธรรมยุต มีการสอนนัง่ กรรมฐาน พอมีครอบครัวเริ่มมีกิจการของตัวเอง ก็เริ่ม
เหนื่อย สมาธิก็ไมนั่ง งานการก็เริ่มติดขัดเปดกิจการทําเสื้อสงหางใบหยก ทําอยู ๗
ป มีหนี้สิน ๑ ลานบาท ใชหนี้ได ๓ ป แลวก็เลิกกิจการ
ในเดือน ก.ค. พ.ศ.๒๕๔๐ ดิฉันไปกราบหลวงตาจันทา ถาวโร ที่วัดปาเขา
นอย ตอนขากลับตกลงแวะวัดอัมพวัน และเพราะไดยินคําบอกเลาจากเพื่อนชือ่ ธน
กร คูหาทัศนดีกุล คนนี้ตองจารึกชื่อเลย เพราะเปนผูพูดและพูดกับดิฉันบอยมากใน
เรื่องของหลวงพอจรัญ ทุกคนในรถวันนั้นจึงอยากชมบารมี หลวงพอ และเปนเรื่องที่
คาดไมถึง ดิฉันเดินไปเดินมาอยูในวัดตั้งนานไมรูจะไปไหน เลยเดินไปชมพระอุโบสถ
สายตาของดิฉันก็เหลือบไปเห็น ผูปฏิบัติธรรมสวมชุดขาวเต็มศาลาภาวนากรศรีทิพ
พา แตทําไมทุกคนถึงเงียบกริบ ทุกอยางเรียบรอยสวยงาม เพื่อดิฉันซึง่ เคยเปนคนที่
อาศัยวัดมากอน ถึงกับอุทานวา หลวงพอตองมีบุญบารมีไมอยางนัน้ วัดไมสะอาด
เงียบ มีระเบียบ ทันใดนั้นดิฉันเห็นหลวงพอมา และเห็นทุกคนทําความเคารพ ดิฉัน
แนใจวาตองเปนหลวงพอจรัญแน ดิฉันนั่งฟงหลวงพอพูดได ๕ นาที ก็ตองสะดุงใน
คําพูดที่วา "ถาใครไมมบี ุญ ไมไดมาบวชวัดนี้" ดิฉันตอบเพื่อนทันทีวา อยากมีบญ
ุ
จะตองมาวัดนี้ใหได ในปลายเดือน สิงหาคม ๒๕๔๐ ดิฉันเขารับกรรมฐานเปนลูก
ศิษยหลวงพอจรัญได ๗ วัน มีเพื่อนมาดวย ๕ คน
ครั้งแรกในการปฏิบัตินั้น
ไมไดเรื่องเทาไรเพราะกรรมฐานเกาที่ใหภาวนา
"พุทโธ" ตีกนั ในใจกับ "พองหนอ ยุบหนอ" เพราะพูดสลับกันจนหมด ๗ วัน วัน
กลับมาลาหลวงพอ ในบรรดาเพื่อนๆ ๕ คน หลวงพอชี้มาที่ดิฉัน แลวพูดวา "มาวัด
สะสมบุญบารมีมากพอแลว จะไดรับอานิสงสแหงบุญนัน้

๑

อีกนะ" …"เจาคะ" ดิฉันรับปากทั้งๆ ที่ใจยังไมหายเมื่อยเลย วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๐
เพื่อนชือ่ พนมพร จารุกนก เปนคนเหมารถพาดิฉันมาวัด เพราะดิฉันปวดศีรษะมาก
เปนเรื่องบังเอิญ ดิฉันพบหลวงพอที่บริเวณขางทาง ริมศาลาภาวนากรศรีทิพพา
ดิฉันนั่งลงกับพื้นกราบเรียนหลวงพอเรื่องปวดศีรษะ หลวงพอบอกวาเอาศีรษะมา
ใกลๆ จะเปาให พอหลวงพอเปาเสร็จแลวพูดวา "กรรมเยอะตองมาวัดอีกนะ"….."เจา
คะ" ดิฉันรับคํา อีก ๓ เดือนตอมาดิฉันก็ไดมาวัดอีก ๗ วันในเดือน พ.ย. ๔๐ ในครัง้
ที่สองนั่งไดเกือบชัว่ โมง แลวชอบลืมตาคือทนไมได พอวันพระหลวงพอลงเทศนวา
ใครก็ตามถาอดทนไมได ก็ใชไมได จะตายใหมันตาย พูดไวชั่วโมงตองทําใหได
วันรุงขึ้นดิฉันนั่งไดเกือบชั่วโมงแลว และรูสึกปวดจนตัวสั่น รูแตวาตองสูเอาจิตปก
ตรงที่ปวด เราตองแกใขแลวนะ ปวดหนออยู ๕ เที่ยว ก็ถอนจิตพูดพองหนอ ยุบ
หนอตอ เปนเหน็บอีกแลว ตองชวยตัวเองอีกที เอาจิตปกตรงเทาที่ปวดหนอ ๕ ครัง้
แลวทําพองยุบตอไป สูจ นกริ่งชวย ดิฉันบอกตัวเองทันทีวาเราชนะแลว ๑ ชั่วโมง
ทุกๆทานที่อานถึงตรงนี้ ถาใครทํากรรมฐานถึงชั่วโมงแลวผานตรงนี้ได ถือวาดาน
แรกผาน ไมใชตะโกนในใจวา หลวงพอชวยดวยๆ ดิฉันเคยไดยินหลวงพอเทศน มา
เรียกใหหลวงพอชวย จะชวยไดอยางไร ตัวเองยังไมชวยตัวเองเลย
ดิฉันไดกลับมาอีกเปนครั้งที่สาม..ที่สี่..ที่หา พอปลายป ๒๕๔๑ ดิฉันก็เกิด
เรื่อง ถูกโกงเงิน ถูกโกงคาแชร หนี้สินเริ่มมาก ดิฉันตองเปนแมคา จําเปนคือขาย
โจก ทั้งๆ ที่ไมเคยทํามากอน ตอนเชาขายโจกเสร็จ ๑๐ โมงเชายกหมอโจกลงก็ตั้ง
ตูขายลาบ น้ําตก สมตํา ตอนบายลูกคาวางดิฉันก็รับตัดเสื้อ เก็บรานตอนเย็นเสร็จ
ตองไปประชุมบรรยายใหกับบริษัทขายเครื่องสําอางคแหงหนึ่ง ทํางานมาก กรรมฐาน
ก็เริ่มมีปญหา ทํามั่ง ไมทํามั่ง ดิฉันนึกถึงหลวงพอ ไดเขียนจดหมายมากราบเรียน
หลวงพอ วาดิฉันขอใหหลวงพอแผเมตตาใหดวย แบกภาระหนี้สินจะไมไหวแลว
หลวงพอตอบกลับมาวา สวดมนตจิตตองสงบ สวดใหเปนสมาธิ แลวแผเมตตาถึง
ไดผล เสร็จแลวใหนั่งกรรมฐานตออยาไดขาด แลวหลวงพอจะแผเมตตาให ถาโยม
นั่งกรรมฐานทุกวันโยมจะไดรับการแผเมตตาจากอาตมาทุกวัน เมื่อโยมสะสมบุญ
บารมีมากพอแลว จะไดอานิสงสผลบุญนั้นๆ ดิฉันไดแตน้ําตาไหล เมื่อไหรหนอบุญ
นั้นจะเต็ม วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๔๒ ดิฉันตัดสินใจเด็ดขาดวาจะปฏิบตั ิกรรมฐานวัน
ละ ๒ ชัว่ โมง ตลอดชีวิตของดิฉัน ดิฉันขออธิษฐานจิตวา ขอใหขาพเจารอดพนออก
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จากหนี้สิน เกิดชาติหนาฉันใดคําวา "ไมม"ี อยาไดบังเกิดขึ้นกับขาพเจาอีกเลย ภพ
นี้ชาตินี้ขาพเจาขอใหปฏิบัติธรรมมีดวงตาเห็นธรรมใหจงได
จากนั้นทุกวัน ดิฉันจะนัง่ กรรมฐาน ๑ ชั่วโมง เดิน ๑ ชัว่ โมง ผลที่ไดรับอยาง
แรกคือ สามีเปลี่ยนเปนคนละคน จากไมเคยชวยงาน ก็หันมาชวย เอือ้ อาทรตอกัน
ตอนเชาหลังจากขายโจก กลับเขาบานลางชามเสร็จสามีก็ทาํ กับขาวไวให แลวสามีก็
ไปทํางานบริษัทตอ เงินทองจากการแนะนําของหลวงพอก็ทําใหขายของดีขึ้น จาก
การขายครั้งแรกไดวันละรอยกวาบาท หลวงพอแนะนําใหแผเมตตาใหลูกคา ลูกหนี้
เจาหนี้ ไมใหอิจฉาริษยาใคร ถาใครจะขายดีกวาก็ตาม ตอนนี้ขายไดวันละ ๘๐๐-๙๐๐
บาทตอวัน ดิฉันขายโจกแค ๓ ชั่วโมง ไดกําไรวันละ ๓๐๐-๔๐๐ บาทตอวัน แลว
ดิฉันยังมีงานอื่นๆที่คอยอยูอีก ลูกจากเรียนหนังสือไมเกง ก็เรียนเกง ดิฉันเปน
แมแบบใหกับลูก ลูกจึงสวดอิติปโสเกินอายุ ๑ จบทุกวัน และไมดื้ออีกดวย
ไมเชื่อก็ตอ งเชื่อตลอดเวลา ๔ เดือนเต็มที่แตงชุดขาวปฏิบัติธรรมทุกครั้ง
เพราะหลวงพอบอกวาเปนมงคลแกตัวเอง ดิฉนั สามารถเอาหนี้สิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ลงหมดไดเหมือนปาฏิหาริย ดิฉันมีโชคลาภโดยบังเอิญ ซึ่งก็ไมไดยึดติดตรงนั้น นัก
กรรมฐานตองผานตรงจุดนี้ใหไดรวมถึงตัวดิฉันเองดวย
ดิฉันไมเคยนิ่งดูดาย เพื่อบางคนเดินมาหาบอกมีทุกข ดิฉันจะสอนใหสวด
มนต และไดผลมีรายหนึ่งจะฆาตัวตายพรอมลูกไมเคยรูจักดิฉันมากอน มาซื้อโจกที่
ราน แลวพูดคุยกันก็รูวาเขามีทุกขตกงาน เปนผูดีตกยากถูกสามีโกง สวดมนตได
๑๐ วันก็ไดงานทํา หนาตาแจมใส พาเพื่อนมาอีกคน แตคนนี้บุกมาถึงวัดอัมพวัน ไป
สมัครปฏิบตั กิ รรมฐานได ๓ วัน ดิฉันบอกบุญกับเพื่อๆ สวดมนตเขาวัดประมาณ ๕๐
คน แตในจํานวนนี้ มีดฉิ ันและเพื่อนที่ชื่อ พัชรศรัญ เรือนใจหลัก ที่ทํากรรมฐาน
ตอเนื่องทุกวัน เขาเปนเพื่อที่ใหกําลังใจ และเปนเพื่อนที่ผลักดันใหดิฉันไดหลุดพน
จากหนี้สิน เปนเพื่อที่ดีเสมอมา
ทุกวันนี้ดิฉันจากที่เคยเปนคนใจรอนเปนกลับเปนคนใจเย็น ใครดาก็ไมเถียง
ใครเกลียดก็ทําไมเห็น ใครมาซื้อโจกไมคอยมีสตางคก็ใหกินฟรี สามีบอกวาใหเปน
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ทาน เมื่อเรารอดแลวเราก็ตองเมตตาคนอื่นตอ ครั้งลาสุดไปเขากรรมฐานที่วัดอัมพ
วัน ๗ วัน ไปรายงานเรื่องพนทุกขทั้งหมดใหหลวงพอฟง หลวงพอใหดิฉันรับปากวา
ใหสงลูกใหถึงดอกเตอรไดไหม ดิฉันเคยไดยิน และเชื่อในคําพูดของหลวงพอวาทัก
ใครแลวตองเปนจริง ดิฉันรับปากหลวงพอ และหลวงพอยังแนะนําใหดิฉันปฏิบัติ
กรรมฐานวันละ ๒ ชัว่ โมงใหไดตลอดทุกวัน และใหพรวาโยมจะไดเปนมหาเศรษฐี
ดิฉันขอนอมรับคําหลวงพอ และจําปฏิบัตติ ามสัจจะที่ใหกับหลวงพอตลอดชีวติ ของ
ดิฉัน
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