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ครอบครัว

ของดิฉันเปนอีกครอบครัวหนึง่ ที่สามารถใชเปนอุทาหรณ สอนทุก
ครอบครัวไดเปนอยางดี ถึงโทษของการพนัน สุรา และ อบายมุขทั้งปวง เพือ่ ใหทุกทานได
เห็นภาพที่ชดั เจน วามันนําพาความหายนะมาใหกับเราไดอยางไร
ดิฉันขอยอนกลับไปเลาตั้งแตดิฉันเริ่มแตงงานกับสามี (คุณประยงค ยิม้ รักษา) เมือ่ ป
พ.ศ. ๒๕๑๐ หลังแตงงาน สามีซงึ่ เคยเปนลูกจางโรงปูนผลิตเสาซีเมนต โองซีเมนต ได
ลาออกมาเปดกิจการของตนเองที่อําเภอตะกัว่ ปา จ.พังงา เปนกิจการขนาดเล็ก สามีเปนทั้ง
เจาของและลูกจาง สามีเปนคนมีฝมือในการปนโองซีเมนต ซึ่งสมัยนั้นนิยมใชสําหรับใส
น้ําฝนไวดื่มกิน ดําเนินการอยูที่จังหวัดพังงาไดปกวา ๆ การคาไมคอยดี ฝนตกชุกตลอดป
พอดีมีญาติคนหนึ่งชวนใหยายไปอยูที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ ดิฉัน สามี และ ลูกจึงไดอพยพ
ครอบครัวมาอยูที่ตําบลไรเกา กิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตยังไมใชที่
อยูปจจุบัน ตอนแรกที่ยา ยมา บานไมไดอยูติดถนนเพชรเกษม เราปลูกบานหลังเล็ก ๆ ขาง
ฝาบานก็ยังไมมี สามีและดิฉันชวยกันคาขาย มีลูกจาง ๑ คน กิจการดําเนินไปดวยดี เราพอมี
เงินขยับขยายออกมาซื้อที่ซื้อทางปลูกบานติดถนนเปนบานชัน้ เดียว
ตอนนี้กจิ การดีมาก
ลูกคาใหความไววางใจ จะปลูกบานตองมาซือ้ เสาปูนที่รานเพราะคุณภาพดีแข็งแรงทนมาก
สามีเปนคนทํางานที่เนนคุณภาพ ไมเอาเปรียบลูกคา เราเริ่มมีลูกจาง ๕ – ๑๐ คน ดิฉันลืม
เลาไปวา สามีของดิฉันเปนคนดื่มสุราทุกวันเปนนิสัย หลังเลิกงานจะดื่มจนเมา บางทีเมาแลว
ยังออกไปเลนสนุกเกอรบาง การพนันบาง เล็ก ๆ นอย ๆ พอกลับบานก็หลับยาวถึงสายยัง
ลุกไมขึ้น ดิฉันตองใหลูกสาวตักขาวตมไปใหทานถึงที่นอน พอสายหนอยก็ฟนมาทํางาน ตก
เย็นก็ดื่มเปนอยูอยางนี้ทุกวัน ในขณะที่กิจการดีขึ้นเรื่อย ๆ ไมอตั คัดขัดสนเหมือนเมื่อกอน
และสามียังประมูลงานกอสรางโรงพยาบาลไดอีก ๑ โรง แตเปนงานที่ทําแลวไมไดกําไร แค
พอเสมอตัว แตเราไดไมแบบมากมาย ทําใหมีความคิดที่จะปลูกบานหลังใหม คราวนี้สามี
ตัดสินใจปลูกเปนบานตึก ๓ ชั้น ๒ คูหา ใชเวลาปลูก ๓ ป พ.ศ. ๒๕๒๕ เราไดยายเขาอยู
หลวงพอผูเปย มดวยเมตตา
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บานหลังใหม ชาวบานในละแวกนั้น เริ่มคิดวาทําไม “ตายงคขี้เมา” (ฉายาที่ชาวบานเรียก
สามี) ใชเวลาในการนรางตัว ๑๐ โดยประมาณ จากบานทีไ่ มมีขางฝามาอยูบานไมชั้นเดียว
และลาสุดไดอยูบานตึก กิจการคงจะดี จึงมีคนเปดโรงปูนคาวัสดุกอสรางขึ้นอีกหลายโรง มี
ผลกระทบกระเทือนบาง ลูกคาลดลงไปบาง แตเราก็ยังขายดี รถบรรทุก ๖ ลอ ๒ คันที่ใชสง
สินคาใหลูกคาตองออกสงวันละหลายเที่ยว แตตอนนั้นดิฉนั และสามีไดทําผิดพลาดอยางใหญ
หลวง ดิฉันเริ่มเขาไปยุงเกี่ยวกับการพนัน เปนการเลนกันสนุก ๆ ในหมูเพื่อน แตขึ้นชื่อวา
เปนการพนัน ไมนานดิฉันก็ติดและหยุดเลนไมได เริ่มออกเลนนอกบาน สามีเริ่มไมพอใจ
จากที่ดื่มอยูแลวก็ประชดดื่มใหมากขึ้นอีก ตอนกลางวันก็ดื่มดวย ดิฉันก็ไมสนใจมันติดไป
แลว ไมมีสติที่จะยับยั้งชั่งใจ ยังเลนตอไป ในเมื่อสามีไมพอใจที่ดิฉันทิ้งรานออกไปเลนขาง
นอก ดิฉันจึงขออนุญาตชวนเพือ่ น ๆ มาเลนที่บาน ซึ่งสามีเห็นวายังดีกวาไปเลนขางนอกจึง
อนุญาต และมีบางครัง้ ทีแ่ กลงประชดเลนดวย และ แกลงเลนใหเสียเงิน สามีบอกวาชวย ๆ
กันเลนจะไดเจงเร็ว ๆ ทานอาจจะสงสัยวาแลวใครดูแลราน พอดีชวงนั้นมีลูกนองคนหนึ่งเปน
พนักงานขับรถ ทํางานดี ลูกคาชอบอัธยาศัย มาซื้อของทีร่ าน และ จะถามหาคน ๆ นี้ จึง
มอบหมายใหเขาดูแลจัดการทุกอยาง ทั้งเขียนบิล สงของ เก็บเงินไวใจทุกเรื่องจนมาทราบใน
ภายหลังวา ลูกนองคนนี้ยักยอกเงินไปหมุนใชเอง และใชวิธีแตงบิลใหเราทราบ ตอนนั้น
หมดเงินไปมากพอสมควรแตก็ยังไมมีสติอีก สามียังคงดื่มสุรา ดิฉันยังคงเลนการพนัน ตอน
นั้น ลูก ๆ ยังเรียนไมจบ กิจการหนาราน หลานชายเปนคนชวยดูแลทุกอยาง หลานคนนี้เปน
คนเกง ประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๙ เศรษฐกิจเริ่มทรุด บัญชีกระแสรายวันที่มีใชอยูเต็มวงเงิน
ไมสามารถเบิกเกินบัญชีไดอีก บางวันขายไดนอยจนแทบไมมีเงินซื้อกับขาว ดิฉันและสามีจึง
ปรึกษากันวาจะทําอยางไรดี พอดีขณะนั้นพีช่ ายของดิฉันซึ่งเปนเจาของบริษัททัวรสายใต ได
แนะนําใหดิฉันทํารานอาหาร พี่ชายจะนําทัวรมาลงให ตอนนั้นเหมือนทางตัน ดิฉันจึง
ตัดสินใจทํารานอาหาร กอนเปดราน สามีขอรองดิฉันอยางหนึ่งวา ถาดิฉันเลิกเลนการพนัน
ได อยูบานดูแลกิจการจึงสมควรเปด แตถาทําไมไดไมตองเปด ดิฉันบอกวาทําได จึงเปด
รานอาหารขึ้น กิจการรานอาหารมีเงินหมุนทุกวัน ขายดีมีแขกมาก ดิฉันไมไดเลนการพนัน
สามีหยุดดื่มสุรา แตอบายมุขก็คืออบายมุข ไมนานดิฉันก็เริ่มเลนการพนันอีก ทิ้งรานให
หลานชายดูแลกับลูก ๆ สามีเมื่อเห็นดิฉันเริ่มเลน ก็หันกลับมาดื่มสุราประชดอีก ครอบครัว
ดิฉันชอบใชวิธีประชดใสกัน การคาที่ขาดการดูแลจากเจาของกิจการ ปลอยใหลูกนองทํากัน
ไปตามลําพัง ก็คอย ๆ แยลงโดยที่เราไมรูตัว บัญชีกระแสรายวันที่เริ่มกระเตื้องขึ้น เพราะนํา
หลักทรัพยคือ ที่ดินไปขอกูเพิ่มก็เต็มขึ้นมาอีกคราวหนึ่ง ตองเลนแชร ตองกูจากนอกระบบ
เพื่อนํามาปดบัญชีใหลงตัวไมเกินวงเงิน สวนทางดานลูกชายคนโตก็ฝกใฝกับการพนันอีกคน
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ชอบตีกอลฟ คบเพื่อนมีฐานะ ใชเงินเกินตัว ลูกชายคนนี้เรียนไมจบปริญญา เพราะดิฉันให
ออกมาดูแลรานอาหาร แตก็ไมไดชวยอะไรมาก ออกจากบานไปเลนการพนันบาง ตีกอลฟ
บาง กลับบานค่ํา ๆ ทุกวัน เปนแบบนี้มาเรื่อย ๆ จนวันหนึ่งลมปวย บนวาปวดหัว สามีพาไป
โรงพยาบาล ผลการตรวจออกมาทําใหดิฉันและสามี รวมทั้งพี่นองทุกคนหัวใจสลาย หมอ
บอกวาติดเชื้อเอดส ดิฉนั คิดไมถึงเลยวา โรคบา ๆ นี้จะมาเกิดขึ้นในครอบครัวของดิฉัน ตอน
นั้นอาการลูกชายหนักมากเปนตายเทากัน แตโชคดีไดหมอเกง สามารถผานวิกฤตมาได แต
ตั้งแตนั้นมาตองใชเงินซือ้ ยาประมาณเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาททุกเดือน ลูกชายเมื่อหายแลวก็
ยังทําตัวเหมือนเดิม อาจแยกวาเดิมดวยซ้ํา เพราะกอนปวยไมดื่มสุรา ตอนนี้เริ่มดื่มสุรา สูบ
บุหรี่ การพนันทุกอยาง เพราะจิตใจคงไมมคี วามหวังอีกแลว แตยังไมมีสติที่จะคิดทําบุญทํา
กุศล ยังคงใชชีวติ อยางประมาทอยูอยางนั้น ยาทีคุณหมอใหทานก็ทานบาง ไมทานบาง
สรางความทุกขใจใหกับพอแมมาก ดวยความเปนหวงลูก จากที่ทุกขเรื่องธุรกิจอยางเดียว ก็
มากพออยูแลว ยังมาทุกขเรื่องลูกอีก หนี้สินก็มากมาย มองไปทางไหนมีแตเจาหนี้ แตดิฉัน
และสามีไมไดมีสติปญญาในการแกปญหาเลย สามีดื่มสุราเมาทั้งกลางวันกลางคืน ดิฉันเลน
การพนันมากขึ้น กลับบานค่ํามืดดึกดื่นเพราะเครียด ชีวิตนี้ไมมีทางไหนที่จะทําใหไดเงินมาก
เทากับการเสี่ยงโชคแบบนี้อีกแลว ยิ่งอยากไดก็ยิ่งไมได แถมเขาเนื้อไปทุกวัน ในที่สุดเมื่อถึง
ยุค IMF ดิฉันแทบบา ธนาคารไมปลอยบัญชีกระแสรายวัน การคาไมมีเงินหมุนอีกตอไป แชร
ที่เลนไวตองสงทุกเดือน เดือนละหลายแสน แลวยังดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบอีกที่ตอ งสง จน
ตอนหลังแมแตดอกเบี้ยก็ไมมีสง ไปตลาดจายกับขาว เจาหนี้ทวงตองรองไหน้ําตาตกใน
กลับบานทุกวันกลุมใจอยากคิดฆาตัวตายก็หลายครั้ง ติดที่เปนคนไมกลา ถาใจเด็ดซักนิด
ดิฉันคงไมมวี ันนี้ และคงตองตกนรกไปอีกนาน
บุญกุศลแตชาติปางกอน ยังพอมีอยูบาง วันหนึ่งขณะที่ดิฉันอยูบานมีสองสามีภรรยา
ที่ดิฉัน ไมอาจจะลืมบุญคุณไดเลย คือ คุณพาณิชย และคุณถวัลย สมาบุตร มาหาดิฉันที่บาน
ดิฉันแปลกใจมากเพราะขาดการติดตอกันไปหลายป อยู ๆ ก็มาหาและบอกวา คิดถึงพี่สุจีน
มาก และใจคิดวา พี่สุจนี กําลังลําบากมีความทุกข อยากจะมาชวนไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพ
วัน วัดนี้ถาใครไดไปแลวจะไมทุกข จะมีสติแกไขปญหาชีวติ ไดดี ดิฉันฟงแลวก็มิไดปฏิเสธ
หรือไมเชื่อ แตขอผลัดเขาวาวันหนาจะไปตอนนี้ไมวาง เพราะกําลังเปดรานหมูยางเกาหลี
ตองจายตลาดเอง บริหารงานบริหารเงิน รับหนาเจานี้เองคนเดียว เพราะอํานาจการตัดสินใจ
อยูทีดิฉัน จึงเปนเหตุใหดิฉนั ไมสามารถไปปฏิบัติธรรมได คุณพาณิชยแนะนําใหดิฉันคิดวา
ตัวเองไดตายจากโลกนี้ไปแลว ถาเราตายแลวคนอื่นก็จะรับผิดชอบแทนเราเอง แตดิฉันยัง
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ขอเวลาคิดอีก ๑ คืน ดิฉันคงยังพอมีบญ
ุ ที่จะไดปฏิบัติธรรม และ ปวารณาตนเปนลูกศิษย
หลวงพอจรัญ เมื่อดิฉันบอกกับสามีและลูก ๆ วา จะไปปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวัน ๗ วัน ทุก
คนยินดีใหดิฉันไป และ บอกวาจะดูแลงานแทนเอง

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๑

ดิฉันจึงไปปฏิบัติธรรม ครั้งแรกที่ไปไมประสบ
ความสําเร็จนัก ดิฉันเพียงแคทําตามที่ครูสอน แตจติ ใจยังไมซาบซึ้งในการปฏิบัติมากนัก
เมื่อกลับมาบานดิฉันยังไดออกไปเลนการพนันอีก ๑ ครั้ง โดยที่ไมทราบเลยวาครั้งนี้จะเปน
ครั้งสุดทาย เดือนตุลาคม คุณพาณิชยมารับดิฉันไปวัดอัมพวันอีกเชนเคย ทุกครั้งที่ไปปฏิบัติ
ธรรม เราจะไปกราบหลวงพอที่กุฏิ เพือ่ รับฟงโอวาทและรวมทําบุญกับหลวงพอกอน วันนั้น
เปนจุดพลิกผันชีวิตและจิตใจของดิฉนั ตอหนาหลวงพอและคนอืน่ ๆ อีกมากมาย คุณ
พาณิชยกราบนมัสการหลวงพอวา ดิฉันคิดฆาตัวตาย เพราะมีหนี้สินมากมาย หลวงพอผู
เปยมดวยเมตตา ไดขอบิณฑบาตชีวิตดิฉันไว และพรมน้ํามนตใหเปนกําลังใจ ดิฉันตั้งใจวา
ตอไปนี้จะเชือ่ ฟง และปฏิบตั ิตามทีห่ ลวงพอสอนทุกประการ หลวงพอสอนวา ถาเจาหนี้มา
ทวง อยาหลบหนา ใหบอกเขววาไมโกงหรอก ไมหนีไปไหน ถามีแลวจะให บอกเขาไปแบบ
นี้ อยาไปทุกข อยาไปคิดฆาตัวตาย ถาฆาตัวตายจะไปเกิดเปนเปรต กลับจากวัดครั้งนั้น
ดิฉันไดมาปฏิบัติที่บานทุกวัน
เลิกเลนการพนันอยางเด็ดขาด
สวนสามียังดื่มสุราอยู
จนกระทั่งดิฉันไปปฏิบัติธรรมทุกเดือน เดือนละ ๗ วัน ไดประมาณ ๓ ครั้ง ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสามี สามีเริม่ สนใจวา วัดนี้ทําไมทําใหคนเปลี่ยนแปลงไดมากขนาดนี้
เวลาวางสามีเริ่มหยิบหนังสือธรรมะ เชน สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมบาง กฎแหงกรรม
บาง มาอาน และรูสึกศรัทธาหลวงพอตั้งแตยังไมเคยพบไมเคยรูจัก และดวยอานิสงสของการ
ปฏิบัติของขาพเจา สามีสามารถเลิกดื่มสุราไดเด็ดขาดจนถึงทุกวันนี้ ทั้ง ๆ ที่ดื่มมาแลวไมต่ํา
กวา ๔๐ ป โดยที่ไมตองบังคับใจตนเอง สามีบอกดิฉันวารูสึกไมอยากดื่มอีกแลว ปกติสามี
ดิฉันไมศรัทธาอะไรงาย ๆ เปนคนเชื่อคนยาก ตองเห็นวาดีจริงจึงจะเชือ่ แตดวยบารมีหลวง
พอ เพียงไดอานจากในหนังสือก็สามารถโนมนาวจิตใจสามีใหไปปฏิบัติที่วัดได ๗ วัน
หลังจากกลับจากวัด สามีมิไดปฏิบัตกิ รรมฐาน แตสวดมนตพทุ ธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุ
งมหาการุณิโก จบดวยพุทธคุณ ๑๐๘ จบ ทุกวันอยางเครงครัด
ดิฉันตั้งสัจจะวาจะไปปฏิบัติที่วัดอัมพวันทุกเดือน เดือนละ ๗ วัน เปนเวลา ๑ ป การ
ไดไปปฏิบตั ิธรรมที่วัด ทําใหดิฉันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในทุก ๆ ดาน ดิฉันมีสติในการ
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บริหารงาน บริหารเงิน บริหารหนี้สิน ยามวางที่เคยออกนอกบาน ก็ทํางานบาน ซักผา รีดผา
อานหนังสือธรรมะ ฟงเทปธรรมะ ซึ่งจะมีติดรถตลอดเวลา ไมวาจะไปทางไหน ใกลไกลจะมี
หลวงพอไปดวยตลอด การปฏิบัติบวกกับการอาน การฟง ที่ตอ เนื่องสม่ําเสมอ ทําใหจิตใจ
เขมแข็ง มีสติในการตอสูกับปญหาตาง ๆ ขลาดกลัวกับการทําผิดศีล อานิสงสจากการสวด
มนตและปฏิบัติธรรม ไมไดชวยดิฉันเฉพาะดานเศรษฐกิจการเงินเทานั้น ยังชวยใหลูกชาย
ของดิฉันรอดตายราวปาฏิหาริยดวย ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ ลูกชายคนเดิมเริ่มปวย
อีกครั้ง โดยครั้งนี้ไมปวดหัวเหมือนครั้งกอน แตเริ่มทานอาหารไมได และผายผอมลงอยาง
รวดเร็ว ดิฉนั และสามีพาลูกไปรักษาที่โรง พยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี แตอาการไมดี
ขึ้นเลย จึงไดขอรถพยาบาลยายลูกชายไปโรงพยาบาลจุฬา ตามคําแนะนําของเพื่อน แตเมื่อ
ตรวจแลวเปนโรคหลายอยางในชองทองอาการหนัก บวกกับเตียงของโรงพยาบาลไมวาง
คุณหมอแนะนําใหกลับบาน และ ใหยามารับประทานพรอมทั้งนัดใหมารับผลตรวจเลือดใน
อาทิตยถัดไป ระหวางนอนรักษาอยูที่บาน ลูกชายไมสามารถทานอะไรไดเลย โชคดีอยู
หนอยที่ทานยาได สามีคอยดูแลใหยาทุกวันตามที่หมอสั่ง ๑ อาทิตย ผานไปดวยความ
ทรมาน เพราะสามีตองดูแลลูกอยูคนเดียว ตองทนเห็นสภาพลูกที่ผอมลงทุกวันจนเหลือแต
หนังหุมกระดูก เหมือนนอนรอความตาย สวนดิฉันทุกขใจ ไมทราบจะทําอยางไรแลว จึง
ตัดสินใจทิ้งลูกที่นอนปวยอยู ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเพื่อหวังที่จะแผเมตตาใหบุญกุศลชวยลูก
ดิฉันตั้งจิตถึงหลวงพอวา ถาลูกชายของดิฉันจะตองตาย ขอใหตายเลยอยาทรมาน และขอให
หลวงพอแผเมตตาใหลูกไปดี แตถายังไมถึงคราวตาย ขอใหหลวงพอชวยแผเมตตาใหหาย
ดวย นอกจากอธิษฐานจิตแลวยังไดกราบนมัสการหลวงพอดวยวาจาดวย หลวงพอรับปากที่
จะชวยแผเมตตาให ดานสามีเมื่อครบกําหนดไดพาลูกชายไปพบแพทยที่โรงพยาบาล เพื่อ
ตรวจเลือดใหมอีกครั้ง ผลการตรวจออกมาครั้งนี้ คุณหมอรับลูกชายเปนผูปวยใน ใหนอน
รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล อาการดีขึ้นตามลําดับ เริ่มทานอาหารได ๒-๓ คํา อาเจียนออก
บางเปนบางครั้ง รักษาทีโ่ รงพยาบาลไมกี่วัน ลูกชายขอกลับมาพักรักษาตัวที่บาน เพราะไมมี
เทคนิคอื่นใดในการรักษา นอกจากทานยากับเจาะเลือด เมื่อไปตรวจครั้งหลัง ๆ คุณหมอ
บอกวาอาการดีขึ้นมากแลว ใชเวลารักษาประมาณ ๓ เดือน ก็จะหายเปนปกติ ระหวางนั้นลูก
ชายยังบนวา เจ็บแปลบ ๆ ที่บริเวณหนาอก เวลาหายใจก็เจ็บ ขยับตัวก็เจ็บ ทรมานแทบไม
อยากหายใจ ดิฉันและสามีไดรับความเมตตาจากหลวงพออีกครั้ง เมือ่ ไปกราบนมัสการหลวง
พอตามปกติที่เคยปฏิบัติ แตครัง้ นี้หลวงพอไดใหยามารับประทาน บอกวาใหรับประทานกัน
ทั้ง ๒ ครอบครัว คือ ครอบครัวของคุณพาณิชยดวย เปนยาอายุวัฒนะของพระรวงเจาแหง
สุโขทัย พรอมทั้งบอกตํารายาดวยวา มีเกลือ ๓ ถวย มะขามเปยก ๗ ดวย บอระเพ็ดหั่น
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ละเอียด ๕ ถวย ตําบอระเพ็ดกับเกลือใหละเอียด แลวนํามะขามเปยกลงตําผสม จากนั้นนํามา
ผสมกับน้ําผึ้งแท ปนเปนลูกกลอน รับประทานเชาและกอนนอน เมื่อกลับจากวัด สามีไดนํา
ยามาปนใหลูกชายรับประทาน ปกติลูกรับประทานยายากแตพอบอกวาเปนยาของหลวงพอ
ซึ่งเขาศรัทธาอยูแลว จึงยอมรับประทานแตโดยดี และขอรับประทานทุกมื้อที่หลวงพอบอก
รับประทานไปไดเพียง ๓-๔ วัน เทานั้น อาการเจ็บแปลบขางในหนาอกหายไป จนตอนนี้ไม
มีอาการนั้นอีกแลว ทานอาหารเกง น้ําหนักขึ้นจากเดิมมากจนเกือบเปนปกติแลว
ครอบครัวของดิฉันซาบซึ้งในทุกสิ่งทุกอยาง ที่หลวงพอเมตตากับครอบครัวของดิฉัน
จนยากจะบรรยายไดหมด เพราะเรื่องทุกขของดิฉันนั้นมันมากมาย จนไมคิดวาชีวติ นี้จะ
แกไขอะไรใหดีได และดวยเมตตาบารมี และคําสั่งสอนของหลวงพอที่ดิฉันและทุกคนใน
ครอบครัวยึดถือปฏิบัติ สามารถพลิกผันชีวิตไดมากขนาดนี้ ชาตินี้ไมสามารถตอบแทน
พระคุณหลวงพอไดหมด มีเพียงทางเดียว คือ จะตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติธรรม ตั้งอยูในศีลในธรรม
สรางความดีถวายแดหลวงพอจรัญ แหงวัดอัมพวันไปตลอด จนกวาชีวิตจะหาไม

คาถาเมตตา
เมื่อหลวงพอเดิมให (คาถาเมตตา) มา อาตมาก็ทองไปเรื่อย ๆ และในที่สุดก็ไมไดใช
เพราะไมไดสึก พอมาเรียนพระกรรมฐาน และ สติปฏฐานสี่ในตอนหลังนี้ ก็เขาใจแจมแจงวา
คาถาที่หลวงพอใหไมใชคาถาเมตตาที่ไหนเลย แตเปนคําสอนของพระบรมศาสดาทั้งนั้น เชน
ใหระมัดระวังศีรษะ ใหรูจักนอมคารวะผูมีคุณธรรม
หนาผาก ก็ใหผาเผยดวยใบหนาอันยิ้มแยม
ดวงตา ใหสํารวมระวังในการมองดู เพราะนั่นเปนทางเกิดกิเลสตาง ๆ
ดังนั้น คาถาเมตตาของหลวงพอเดิม จึงรวมเอาคําสอนของพระบรมศาสดา เรื่องการ
สํารวมระวังอินทรียทั้งนั้น แตเมื่อคนเกิดไปภาวนาดวยความมั่นใจแลว ก็ทําใหขลังได
เหมือนกัน
จากเรื่อง “เมื่ออาตมาอยูเรียนวิชากับหลวงพอเดิม”
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