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ชีวิตของนิ ลําบากมากๆ มาตั้งแตเกิด พอ แม แยกทางกันเดิน พอเปนผูชาย
ที่เจาชูมาก เริ่มโตขึ้นมาก็ตองเรียนหนังสือ นิ เปนเด็กเรียนดี บานไมยากจนแตไมสง
ใหเรียน บอกวาเรียนทําไมเรียนไปเดี๋ยวก็มี ผัว พออายุได ๑๓ ป พี่ชายก็จะขมขืน
เขาจะแอบดูเวลานิอาบน้ําบอยๆ บอกแม แมก็ดา ไมมีใครเชื่อ นิ จนมาวันหนึ่ง
พี่ชายก็จะทําอีกจึงไปแจงความ แตแมดา และไล นิ ออกจากบาน นิ จึงหนีออก
จากบานแตพี่ชายคนที่ ๒ ตามจนเจอ จึงกลับมาอยูบาน แตครั้งนี้ นิ อยูบานเหมือน
ไมมีใครรักเลย ขอเงินแมซื้ออุปกรณการเรียน แมก็ไมอยากให ตองรองไหมากๆ จน
แมรําคาญ จึงใหเงินเพื่อซื้ออุปกรณการศึกษานะ ไมใชขอเงินไปเที่ยว นิ เก็บกด
ความรูสึกมาก ทําไมนะ เราชวยงานที่บานทุกอยางที่ทําได ทําหมดแตพอขอเงินซื้อ
ของเพื่อใชในการเรียนกลับไมให จึงพยายามทุกวิธี เพื่อที่จะไดมีเงินซื้อของที่จะตอง
ใช สอบชิงทุน วาดรูปประกวด เปนนักกีฬาของโรงเรียนจะไดมีเงินเบี้ยเลี้ยง วาดรูป
ขายเพื่อนนักเรียนดวยกัน รับจางทํางานที่บา นคุณครู ชวยแมคาขายอาหารกลางวัน
ซื้อถุงพลาสติกมาขายใบละ ๑ บาท
จนอยูมาวันหนึ่ง คือ นิ เปนเด็กที่ดูโตเกินอายุ พอดีมีพี่ชายเพื่อนรูวา นิ
ลําบาก อยางไร เขาก็บอกวาจะสงใหเรียนความที่เปนเด็ก ไมรูเรื่องก็ตามเขาไป เขา
ไมสงใหเรียนเลยเขาเอา นิ เปนเมีย สุดทายเขามาสงตัวจึงไดแตงงาน ตั้งแตอายุ
เพียง ๑๔ ป เทานั้น ที่บา นพอ แม ไมชอบสามี เขาเปนคนขี้เหนียวมาก นิชวย
เขาขายของ เขาก็เก็บเงินเองหมด เขาโตกวาตั้ง ๗-๘ ป บอกอะไร ก็ตองฟงเขา พอ
อยูกันไมนานก็มีครรภ แตเขาใหเงินใชวันละ ๑๕ บาท คนทองนะมันหิวบอยแตก็
ตองอดทน หลังจากคลอดลูก นิ ตองใชเงินในการทําพิธีโกนผมไฟ แตสามีไมใหบอก
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วาไมมี สุดทายนิแอบคนเจอเงินสดอยู ๕,๐๐๐ บาท บัญชีเงินฝากธนาคารอีกเปน
หมื่น ทําไมละตองโกหก นิ ดวย สุดแคนเลยทะเลาะกับสามี แลวนิก็ออกขายของ
เอง คลอดลูกไดแค ๒๐ วัน ตองไปซื้อผักจากปากคลองตลาดมาขายที่ จังหวัด
นนท เก็บเงินได กอนหนึ่ง ก็ปลูกบานใหแม และตัวเองก็อยากเรียนหนังสือใหจบ
ม.๓ จึงไปเรียนตอจนจบก็เรียนตอ ปวช. แตเปนภาคค่ํา เพราะตองขายของเลี้ยง
ลูกและเรียนดวย พอเรียนใกลจบ เกิดไปสอบงานราชการติด แตการทํางานตอง
เดินทางไปตาง จังหวัด ทํางานไดปกวาเกิดตั้งครรภ ลูกคนที่ ๒ บอกสามีแตเขากลับ
วาไมแนใจวาใชลูกของเขา นิ รูสึกโกรธมาก คราวนี้ไมยอมแลว เลิกกันดีกวา นิ
เลี้ยงลูกเองได ตอนนั้น เขาไปติดแมคาสาวในตลาดอยูเพราะนิ ไมไดอยูดวย
ตลอดเวลา
ตอนนั้นพี่ชายที่เปนทหารปวยรักษาตัวอยูที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎ นิก็ไดพบ
กับสามีคนที่ ๒ เขารับจะเปนพอเด็กให ก็เลยตัดสินใจมาอยูกับเขา ความที่เชื่อคน
งาย นิ ถึงตองลําบาก เพราะมาอยูบานสามีคนที่ ๒ บานเขาจนมากไฟฟาก็ไมมีใช
ใชตะเกียง สวมก็ไมมี มาอยูที่นี่ ลําบากมาก เพราะ นิ ไมรูจักใครเลย จึงขยัน
ทํางานอยางเอาเปนเอาตายไมคิดกลับบานเด็ดขาด ถายังไมมีเงิน คิดถึงบานมาก
ที่สุด เพราะสามีไมใชคนอยางที่ นิ คิด เขาติดกัญชา เหลา บุหรี่ การพนัน ขโมย
พระในบานขายเกือบหมด จนสุดทาย เขาจะมีคดีความบอยมาก แตละที่ตองเสีย
เงินครั้งละ ๒,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ บาท บาง แตครั้งสุดทายนี้หนักเพราะเขา
ไปขโมยพระพุทธรูปในวัดแลวโดนจับ ตอนแรก เขาสาบานเลยวาไมไดขโมยเพื่อนที่
ไปดวยกันเปนคนเอา สุดทายหมดเงินวิ่งคดีไปรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท เขาถึงบอกวา
เขาเปนคนผิด กวาเขาจะบอก นิ หมดตัวเลยแถมยังเปนหนี้เขาอีกตั้งหลายหมื่นบาท
ที่เก็บจะปลูกบานหมดไปเลยไมเหลืออะไรอีกแลว นมลูกก็หมด นิไมกลากลับบาน
ไปขอความชวยเหลือจากใคร พอดีชวงนั้นมีผูใหญเขาเปนผูรับเหมากอสรางบอกวา
ครอบครัวมีสุขเพราะตั้งมั่นปฏิบัติธรรม

2

จะใหเงิน นิ ลงทุนแลวคอยใชคืน นิ เอาเงินมาเปดรานเสริมสวย สุดทาย นิ ตกเปน
เมียเขาอีกคน นิ ละอายใจก็ไปบอกสามี สามีดา และไล นิ ไมให นิ มาเยีย่ มเขาอีก
นิ จึงตัดสินใจอยูกับสามีคนที่ ๓ แตอนิจจาอยูกันไดไมถึง ๒ เดือน เมียเขามาตาม
จึงไดรูวาเขามีเมียแลวแตหนีเมียมา แตเมียเขาก็ตามจนเจอ และเขาก็ไมยอมไปอยู
กับเมีย จะอยูกับนิ สุดทายเมียเขามาขอรองมาขออยูดวย จะเลี้ยงลูกของ นิ ให
เขาก็มาอยูรวมบานเดียวกับ นิ
โลกถลมเพราะมารูวาเขามีเมียทั้งหมด ๓ คน มีลูกสาว ๑ คน นิ ตองรับ
เลี้ยงทั้งหมดเงินที่เขาบอกจะลงทุนให นิ ก็ตองเปนผูใชเขาเอง เพราะเปนเงินกู ชีวิต
เหมือนจมอยูใตน้ํา สามีคนนี้ ติดการพนันอยางมาก นิ ตามใชหนี้เขาไมไหว จึงขอ
เลิกกับเขา เพราะ นิ รับภาระตอไปไมไหวอีกแลว จึงคิด ฆาตัวตาย แตยังไมถึงเวลา
กรรมยังไมหมดเลยยังไมตาย นิ คิดฆาลูกดวยเพราะแมเหนื่อยเหลือเกินแลว รับไม
ไหวจริงๆ แตคืนนั้นก็นิมิตถึงพระรูปหนึ่ง ซึ่ง นิ ไมทราบวาทานเปนใครอยูที่ไหน
ทานบอกเหมือนกับวาใหมาหาทานแต นิ ไมทราบวาทานคือใคร เลาความฝนใหสามี
เขาฟงเขาก็ตีเปนหวยหมด แต นิ เปนคนทีไ่ มเลนการพนันทุกชนิด เกลียดสิ่งเสพติด
ทุกอยาง แตชีวิตก็มาเจอ หรือเปนกรรมเกา ทําไมมันเยอะเหลือเกิน คิดจะบวชแต
ติดที่ลูกยังเล็กอยู อยูไดมา ๗ วัน ไปเดินซื้อหนังสือที่โลตัส สุพรรณบุรี ก็เจอ
รูปภาพของพระเหมือนในฝนเลย
จึงตัดสินใจซื้อมาอานและจะติดตอพระทานได
อยางไรเลา เพราะมีแตชื่อและวัดเทานั้น จึงโทร ไปตามเบอรในหนังสือ เขาบอกวา
เขาไมรูจัก เขาชื่อ เลี่ยงเชียง เปนรานขายหนังสือ ทําอยางไรถึงจะไดพบพระที่อยูใน
รูป ก็เหมือนพระใหปญญา เพราะนึกขึ้นไดวานาจะโทรถาม ๑๓ ดู สุดทายดวยบุญ
บารมี ก็มพี ระรับสาย และบอกทางใหจึงขับรถมาหาหลวงพอทันที มากับสามีคนที่
๓ อยากใหเขาไดบวชจะไดกลับตัวกลับใจ จะไดพนนรก เสียที แตวันนั้นมาพบ
หลวงพอกําลังมีแขกมากมายเหลือเกิน หลวงพอคุยอยูกับอาจารยผูหญิง พูดถึงเรื่อง
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คนจีน ขยัน แตคนไทยขี้เกียจ สามีไดยินหลวงพอพูดก็ลุกออกไปเลย แต นิ ยังคง
นั่งฟงหลวงพอจนจบ นิ ก็เขาไปหาหลวงพอ บอกวามาหาหลวงพอตามนิมิต หลวง
พอนั่งมองหนาสักครู หลวงพอก็ใหลูกศิษยไปหยิบพระมาให ๑ องค บอกวาไปบูชา
ใหดี สวดมนตร ตามหนังสือเลมเล็กที่หลวงพอใหไดแลวจะดี สวดพุทธคุณ
ธรรมคุณ พาหุงมหากา ใหไดนะ พอจะลากลับก็รีบไปตามสามีใหมากราบลาหลวง
พอ แตพอเจอเขาเทานั้นแหละ ดาเปนชุดเลยบอกวา หลวงพอเปนคนจีนก็วาคนจีนดี
อาศัยเมืองไทยอยู แตมาดาคนไทยไดอยางไร นิ อธิบายใหเขาฟง เขาก็ไมฟงเลย
บอกไมนับถือหรอกพระองคนี้ จน นิ ไมอยากพูดตอจึงกลับบานมา ก็พยายามอาน
และสวดมนตร
แตความที่ นิ เคยปฏิบัติมาแบบไมคอยเขาใจ จึงอยากมาศึกษาแนวทางอยาง
ถูกตอง แตไมมีโอกาส เพราะสามีไมใหไปไหน จนอยูมาวันหนึ่งเขาตองการใชเงิน
หนึ่งแสนแปดหมื่นบอกกับ นิ วาจะไปลงทุน นิ บอกไมมีแลว เขาก็รูอยู เขาบอกวาก็
ใหเอารถไปเขาไฟแนนท แตนิไมยอมก็ทะเลาะกันใหญโตสุดทายก็คิดไดวามาปฏิบิต
ธรรมที่วัดดีกวา เผื่อจะมีทางออก บอกกับสามีวาถาอยากไดเงินจาก นิ จะตามใจ
แตขอมาอยูวัด ๔ วัน เขาก็ใหมา วันแรกของการปฏิบัติ ทําไมไดเลย คลื่นไส
อาเจียร เวียนหัว ปวดหัว ปวดทอง ทองเสีย ทําอะไรไมไดเลย ทําอยางไรดี จึงไป
คุยกับครูซูงอ ครูบอกวาใหหายใจยาวๆ ก็เลยกลับเขามาปฏิบตั ิใหมแตคราวนี้นั่งได
แตหลับเลย ยืนหนอ ก็หลับ ถึงขนาดจะลมคว่ําตกใจเลย มองไปที่คนอื่นทําไมเขา
ทํากันไดทําไมเราทําไมได เอาละเปนไงเปนกันซิ กลางคืนกอนนอนก็นั่งสมาธิ นั่งไปก็
นึกถามหลวงพอไปดวย วาใหหลวงพอชวยดวยวาจะทําอยางไรดี พอวันที่ ๒ ก็เริ่ม
นั่งไดสงบขึ้น แตวันที่ ๓ นี่ซิ มันปวดตั้งแตหัวลงไปเลยตนคอ หัวไหล หลัง หนาอก
กนกบ มันปวดทรมานมาก เลยไมรูจะทําอยางไร นึกถึงหลวงพอ นึกไปถึงคําสอน
ของหลวงพอวาตายเปนตายกัน ยอมตาย กําหนดใหไดเทานั้น ออ ปวดหนอมันเปน
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อยางนี้นี่เอง พอหลังจากกําหนดไดเทานั้นแหละ มันรูสึกเย็นเฉียบ วูบวาบรอนแลว
มันก็จะหายไปในที่สุด
หลังจากนั่งก็พยายามฝกจนวันที่ ๔ ครบกําหนดกลับบานคิดปญหาไดเลย
เมื่อเขาอยากไดก็ใหเขาก็แลวกันเพราะถาแมนสมบัตมิ ันไมใชของเรามันก็จะตองไป
ไมวันใดก็วนั หนึ่ง แกไดแลว จึงไปลาหลวงพอกลับ แตวันนั้นหลวงพอไมอยูจึงกราบ
ลากับรูปเหมือนของหลวงพอ พอสามีมารับ ระหวางเดินทางกลับก็คุยกับสามีวา เอา
ทะเบียนมาหรือเปลาเพราะตกลงจะขายใหเขา หรือจะทําอะไรก็ได แตพอไดยินสามี
พูดเทานั้น นิ น้ําตาซึมดวยความปติ สามีบอกวาไมเอาแลว
นี่แหละกรรมฐาน จากการที่เราปฏิบัติอยางจริงจัง ตั้งใจ แลวจะพบกับ
ความสําเร็จ
หลังจากไดพบและปฏิบัติตนตามที่หลวงพอบอกชีวิตเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลง ขอรองกับสามีวา นิ ไมไหวแลวจริง ไมตองการอยูกับชีวิต ผัว เมียอยาง
นี้อีกแลว เขาไมยอม แต นิ ตั้งใจเด็ดขาดแลว ไมอยูแน จึงหอบลูกหนีอีกไปอยูเหนือ
เขาก็ตามจนเจอ มาอยูที่สิงห ก็ตามเจออีก ไปอยูบางแสน พัทยา เขาก็ตามมาอีก
เพราะเขาสืบตามที่อยูแจงยายนักเรียน จนสุดทายยอมเอาเงินแลกกับอิสรภาพใหเขา
อีกรวมเกาหมื่น แตเขาบอกวาใหกลับสุพรรณแลวจะไมมายุง แตพอเงินเขาหมด
เขาก็จะกลับมาอีก แต นิ ยอมตายไมอยูอีกแลวชีวิตนี้ ขอเลี้ยงลูกตามลําพังดีกวา
สุดทายเขาก็บอกวาให นิ กลับไปดีกับสามีคนที่ ๒ แลวเขาก็จะไมมายุงแนๆ ตอน
นั้น นิ มีผูชายชอบหลายคน และสามีคนที่ ๓ ก็ตามรังควาญ จึงตัดสินใจกลับมาอยู
กับสามีคนที่ ๒ เพื่อจะใหสามีคนที่ ๓ นี่หยุดตามรังควาญเสียที สามีคนที่ ๒ เขา
ติดยาบาวันละ ๑๒ เม็ด กินเบียรวันละ ๓ ขวด บุหรี่วันละ ๓-๔ ซอง จึงบอกลูก
ใหชวยกันสวดมนตรใหพอกลับตนเปนคนดีอยูไดไมนานเขาบอกวา เขาจะเลิกยาบา
และเลิกกินเหลา แตจะพยายามเลิกบุหรี่ ตอนเลิกยาบาใหมๆ เขาทําอะไรไมไดเลย
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นอนอยางเดียว กินขาวจุขึ้น เบียรนี่ไมเคยเห็น หรือไดกลิ่นเลยพอหลังจากเลิกยา
เขาขอใหลงทุนใหเขาขายของ เดี๋ยวนี้เขามีความรับผิดชอบครอบครัวดีขึ้นกวาเดิม
ถาไมใชเพราะปาฏิหาริยมีจริง ทําไมชีวิต นิ ลูกผูหญิงซึ่งหมดหนทางตอสูกับชีวิตแลว
กลับพลิกชะตาชีวิตใหมได ครอบครัวอยูกันพรอมหนา ทํากิจการก็ดีขึ้นตอนนี้เปลี่ยน
รถใหมอีกคันแลว ตอไปก็คิดจะซื้อบานแลว ขอกราบขอบพระคุณหลวงพอที่อบรม
สั่งสอนใหไดรูแจงเห็นจริงกับการครองชีวิตมนุษยปจจุบันไดอยางสงา ผาเผย
เรื่องราวของ นิ คงมีประโยชนกับคนอื่นไดบาง ไมมากก็นอย เพียงแตตั้งมัน่
ในความดี อยางนอยขอใหมี ศีล แลววันหนึ่งเมื่อเรายอมใชกรรมโดยดีแลว ปฏิบัติ
ตัวเองใหอยูบนทาง ศีล สมาธิ ปญญาก็จะเกิดแนนอน พระอาทิตย ไมไดตกอยูทั้ง
วัน ชีวิตของมนุษยก็เหมือนกันไมมีใครจะพบแตความทุกขอยูไดตลอดชีวิตหรอก

นาง นิภาพร โอนาคะ
๔๙๔/๘ หมู ๒ ตําบล สามชุก
อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐
โทรศัพท ๐–๑๘๕๗–๘๑๑๓
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