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ดิฉัน นางลัดดา เสริเจริญสถิตย สามีชื่อ นายชัยสิทธิ์ เสรีเจริญสถิตย มี
อาชีพคาขาย มีบุตรชาย ๒ คน
ในระยะที่เศรษฐกิจกําลังดีอยูนั้น ดิฉันใชชีวิตอยางประมาทใชเงินซื้อความสุข
ใหตัวเอง ไมวาจะเปนการไปเที่ยว หรือ ซื้อเครื่อง เพชร ทอง จะหลงระเริงอยูกับ
คําเยินยอ เวลาที่ใครเดือดรอนเรื่องเงิน เมื่อมาหาดิฉนั จะไมเคยผิดหวัง ดิฉันไม
ชอบคาขายเลย แตที่มีเงิน เพราะทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายบาน ที่ดิน และวัสดุ
กอสราง
เริ่มป พ.ศ.๒๕๓๘ เศรษฐกิจเริ่มถดถอย การเงินเริ่มฝดเคือง จนถึงวิกฤต
ในป พ.ศ.๒๕๔๐ ดิฉัน เริ่มมีอาการเครียด หงุดหงิด ตองกลับมาฝนทําการคาใน
บานใหมอกี ครั้งหนึ่ง สงสัยดิฉันคงจะหนางอ การคาจึงขายไมดี สิ่งที่เคยไดก็ไมได
เคยไปเที่ยว ก็ไมไดไป เวลาเห็นใครไปเที่ยวก็คิดอิจฉาอยางรุนแรง ในที่สุด ก็หาทาง
ระบายกับคนในครอบครัว จนลูกๆ กลัวไมกลาเขาหนา ไมกลาคุยหรือปรึกษา
ปญหาตางๆ ดวย ครอบครัวก็เริ่มหางเหินกันขึ้น เปนเชนนี้อยูประมาณเกือบ ๔ ป
จนกระทั่งสามีไดมาพบ คุณถวัลย และคุณพานิช สมาบุตร และไดเริ่มพูดคุยกัน
เกี่ยวกับวัดอัมพวัน และเกี่ยวกับหลวงพอ ซึ่งสามีไดสวดมนตร ตามแนวทางหลวง
พออยูแลว คือ บทพาหุง มหากา และอิติปโสเทาอายุ บวก ๑ จบ พรอมกันนั้น
คุณพานิชได แนะนําใหอานหนังสือ กฎแหงกรรม และมักกะลีผล พรอมทั้งใหยืมไป
อานที่บานเมื่ออานแลว ทําใหเกิดแนวความคิดที่จะมาปฏิบัตธิ รรมในทันที จึงโทรไป
ปรึกษา คุณพานิช ซึ่งคุณพานิชไดแนะนําใหไปปฏิบัตธิ รรมที่วัดเปนเวลา ๗ วัน ซึ่ง
ดิฉันคิดวา เปนเวลาที่ยาวนานเกินไป เพราะหวงลูก และการคา พรอมทั้งอางความ
ไมพรอมตางๆ นานา จนคุณพานิชคงจะหมั่นไสจนทนไมไหวจึงบอกวา “คนที่คิดแบบ
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นี้ คือคนโง เธอจะรอใหลูกมีปญหา หรือติดยากอนแลวคอยไปหรือ ทําไมเธอถึงไม
ปองกันไวกอน ถาเธอรอใหลูกติดยากอนแลวคอยไป จะทําใหหายยาก แตถาไป
กอนที่ลูกจะมีปญหา ก็มีแตจะทําลูกที่ดีอยูแลว ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก การคาก็จะดีดวย”
ทําใหดิฉันคิดวาคุณพานิช คือใคร ทําไมถึงหวังดีกับเราขนาดนี้ จึงตัดสินใจมรปฏิบัติ
ธรรมกับคุณพานิช ในเดือน กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งในขณะนั้น ดิฉันไมไดคาดหวังผล
ใดๆ ทั้งสิ้น
หลังจากการปฏิบัติธรรมที่วัดเปนเวลา ๗ วัน พรอมทั้งนํากลับไปปฏิบัตทิ ี่
บานอยางตอเนื่องมานอย ตามแตเวลาจะอํานวย ปรากฏวา ผลที่ไดรับกลับมา คือ
ความสุขในครอบครัวเปนความสุขที่บริสุทธิ์ ไมตองใชเงินซื้อ ความอิจฉา ริษยา
หายไป (ไมทราบวาตอนไหน) การคาดีขึ้นมาก ครอบครัวของดิฉันเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น ลูกคาที่มาซื้อสินคาก็พูดจาไพเราะเหลือเกิน ดิฉันมีความสุขกับการ
คาขายมาก
แตปญหายังไมหมด เมื่อสามีของดิฉันประสงคจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน
ปรากฏวา พอกับแมของสามีไมเห็นดวย เพราะตองการใหคาขายอยางเดียว ทาน
บอกวาทานทําบุญ และสวดมนตร เผื่อทุกคนอยูแลว ทั้งดิฉันและสามีก็ไดพยายาม
อธิบายใหทานฟงทานก็ไมยอมฟง ดิฉันจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษา คุณพานิช คุณพานิช
แนะนําใหดฉิ ันเงียบไปกอนอยาไปโตตอบ ในขณะเดียวกัน คุณพานิชก็นําเรื่องของ
พอสามีของดิฉันมาปรึกษาหลวงพอเชนกัน
หลวงพอก็มีเมตตารับปากจะชวยแผ
เมตตาชวยอีกแรง และไดประกาศตอหนาคนจํานวนมากวาจะชวยใหดิฉันคาขายดี
ซึ่งเปนพระคุณอันยิ่งใหญเหลือเกิดสําหรับครอบครัวของดิฉัน เมื่อสามีของดิฉันดื้อที่
จะมาปฏิบตั ิธรรมดวยความศรัทธาในหลวงพอ พอของสามียิ่งโกรธหนัก พอสามี
ออกจากบาน ดิฉันก็ลงมาจากขางบน มากราบ พอ และแมของสามี (ความดีนี้ตอง
ยกให กับคุณพานิช เพราะเปนผูแนะนํา) แมของสามีก็ใหพรตามปกติ สวนพอของ
สามีนั้น นอตหลุดคะ ยืนดาดิฉันเปนชั่วโมงเลย หาวาดิฉันงมงาย ดิฉันก็ยืนฟงโดย
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ไมโตตอบ พอดาเสร็จพอสามีก็ออกจากบานไป ปรากฏวาวันนั้นดิฉันขายของดีมาก
จนกระทั่ง ๒๑.๓๐ น. พอสามีกลับมาบานแลวเดินมาถามดิฉนั วา “ลูกดากินขาว
แลวยังลูก” ดิฉันรูในทันทีวาพอสามีใจเย็น และมีเมตตากับดิฉันแลว หลังจากปด
รานแลว ดิฉันจึงมานั่งคุยกับพอสามีวาทีด่ ิฉัน กราบพอ กับแม เพราะตองการความ
เปนมงคลชีวิต อยากมีชีวิตที่เจริญรุงเรือง และจะกราบพอกับแมทุกวันตลอดไป พอ
สามีก็เปนฝายเงียบบาง ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ดิฉนั จะกราบพอกับแมของสามีทุก
วัน จนเริ่มเปนความเคยชินของทาน พอทานเห็นดิฉันในตอนเชา ทานจะยืนรอดิฉัน
กอน โดยที่ทานทั้งสองไมรูตัว แตดิฉันจะเปนคอยสังเกตอยูตลอด เพราะดิฉันไมคิด
จะหยุดเพียงแคนี้ ดิฉันไดคอยๆ นําคําสอนของหลวงพอไปซึมซับในความคิดของพอ
สามี วันละนิด วันละหนอย โดยมีคุณพานิช คอยใหคําแนะนํา และใหกําลังใจ
ตลอด โดยคอยบอกวา “เธอมีหลวงพอคอยแผเมตตาใหไมตองกลัว” จนกระทั่งวัน
หนึ่ง พอของสามีบอกวา จะไปกราบหลวงพอ ทําใหดิฉันดีใจที่สุด ดีใจกวาสมัยที่
สามีซื้อแหวนเพชรใหอีก เพราะดิฉันทราบวา หลวงพอจะสามารถพูด และอธิบายทุก
อยางใหพอสามีของดิฉันไดดีที่สุด ดิฉันรีบโทรหา คุณพานิชทันที คุณพานิชก็ดีใจไป
กับดิฉันดวย และจะเปนคนพาพอสามีของดิฉันไปพบหลวงพอเอง
หลังจากที่พบหลวงพอแลวประมาณ ๑ เดือน พอของสามีไดบอกกับดิฉันวา
ขอใหชวยสอนอานบทสวดมนตรใหหนอย
เพราะทานอานภาษาไทยไมคอ ยออก
ดิฉันตะลึงเลยคะ เพราะไมคิดวา จะมีตรงนี้เกิดขึ้น เปนเพราะบารมีของหลวงพอ
โดยแท จากนั้นทุกเย็น จะเห็นภาพหลานนั่งสอน คุณปู(พอของสามี) สวดมนตร
โดยพูดตาม เปนภาพที่ประทับใจ แกดิฉัน และสามียิ่งนัก
เมื่อถึงวันสําคัญ เชน วันแม วันพอ วันขึ้นปใหม ดิฉัน และสามี จะนําพา
ลูกๆ ลางเทา เช็ดเทา และกราบคุณปู คุณยา คุณตา คุณยาย เพื่อขอศีลขอพรคะ
ดิฉันมีความสุขแลวคะ
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ทั้งหมดที่เลามานี้ เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวของดิฉันเอง และเพราะ
อานิสงส ของการสวดพาหุงมหากา การเจริญวิปสสนากรรมฐาน และคําสั่งสอน
ของพระเดชพระคุณพระเทพสิงหบุราจารย(จรัญ ฐิตธมโม) ที่ทําใหดิฉันรอดพนจาก
วิกฤตที่ผานมาดังกลาวไปได
สุดทายนี้ ลูกตองขอกราบขอบพระคุณหลวงพออยางหาที่สุดมิไดเจาคะ
ดวยความเคารพอยางสูง

( ลัดดา เสรีเจริญสถิตย )
๖๐/๖ ถ.เพชรเกษม
อําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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