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ดิฉัน นางกันตเกตน (นงลักษณ) สุวรรณรัตน เปนชาวอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยกําเนิด ปจจุบันรับราชการตําแหนงศึกษานิเทศก
เทศบาลตําบลหัวหิน สามีรับราชการตํารวจตระเวนชายแดน ปจจุบันยศ รอย
ตํารวจเอก มีบุตร ๓ คน เปนชายทั้งหมด
ถาไมเกิด
ชีวิตดิฉัน
ยังคงหลงระเริงในโลกียสุขอีกมากมายนัก
เหตุการณนี้ขึ้น ดิฉันมีความทุกขมากกับบุตรชายคนเล็ก ชื่อ นายจักรกฤษฏิ์
(พฤหัส) สุวรรณรัตน ปจจุบันอายุ ๑๘ ป เขาจะมีนิสัยตางจากพี่ชาย ๒
คน มาก ชอบคบเพื่อนที่นําไปทางเสื่อม รักเพื่อนมาก เพื่อนยกพวกตีกันก็
รวมดวย ไปโรงเรียนทุกวัน แตเขาหองเรียนบางไมเขาหองเรียนบาง แลวแต
เพื่อชักชวนไป สิ่งที่ดิฉันกลัวมากที่สุดก็คือ กลัวเขาเสพยาบา ดิฉันกลับจาก
ทํางาน เวลา ๑๗.๐๐ น. จะไดพบหนาลูก นอยครั้งมาก เขาจะออกไปเที่ยว
บานเพื่อนบาง ไปขับรถจักรยานยนตรอนไปรอนมาบาง กลับบานดึกดื่นคอน
คืนเปนประจํา ดิฉันก็พยายามตามลูกวาอยูที่ไหน เปนอยางไร ดิฉันทุกขหนัก
มาก สามีก็ชอบดื่มสุรา ถาดื่มสุราเขาบานแลวก็ขวางหูขวางตาไปหมด พาล
ดา และก็จะทะเลาะกันเปนประจํา แตความทุกขเรื่องทะเลาะกับสามีก็ยังไม
เทากับความทุกขของลูกชายคนเล็ก
ไปโรงเรียนครูฝายปกครองก็เรียก
ผูปกครอง คือดิฉันไปพบเสมอ เลาพฤติกรรมของลูกชายใหฟง ซึ่งเปน
พฤติกรรมที่เปนไปในดานลบทั้งสิ้น ความทุกขนี้ใหญหลวงนัก ดิฉันกลุมใจ
มาก ไมรูวา จะปรึกษาใครดี
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ดิฉัน ไดรูจักหลวงพอจากหนังสือสวดมนตรมานานแลว และไดอาน
หนังสือของหลวงพอเทาที่จะหาอานได ก็คดิ วาทําอยางไรจะไดไปกราบหลวง
พอ เลาความทุกขใหหลวงพอฟง เพราะดิฉันเองก็ไมทราบจะไปปรึกษาใคร
ครูที่โรงเรียนของลูกชายก็คอยแตจะซ้ําเติม สามีก็เปนที่พึ่งใหคําปรึกษาไมได
บังเอิญดิฉันไดไปซื้อโทรศัพทมือถือที่รานโมบายเมท(ปจจุบันหลวงพอเมตตา
ตั้งชื่อใหใหมวา “รานโชคดีวิริยะ”) ใหลูกชายคนโต ดิฉันไมทราบวาเจาของ
รานเปนใครชื่ออะไร วันหนึ่ง เปนเชามืดวันอาทิตย ดิฉันเปดดูโทรทัศน
รายการธรรมะ ชอง ๓ ไดพบเจาของรานขายโทรศัพทมือถือและภรรยา ออก
รายการธรรมะกับหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ดิฉันจึงไดรูวา
เจาของรานชื่อคุณถวัลย สมาบุตร และภรรยาชื่อคุณพานิช สมาบุตร เปน
ลูกศิษยหลวงพอ มานานแลว หลวงพอเมตตา ๒ สามีภรรยานี้มาก ดิฉันดี
ใจมาก คราวนี้ดิฉันจะมีโอกาสไดไปกราบหลวงพอแลวเพราะดิฉันจําไดวาทั้ง
สองคนนี้เปนใครอยูที่ไหน ตอจากนั้นดิฉันก็ไดไปถามหาคุณพานิช สมาบุตร
ถึงการเดินทางไปวัดอัมพวัน การไปเขากรรมฐานทําอยางไร ทั้งคุณพานิช
และคุณถวัลย ๒ สามีภรรยานี้ เปนคนดีมาก นัดหมายใหดิฉันไปเขา
กรรมฐานกับหลวงพอในเดือน กันยายน ๒๕๔๓ ๘ คืน ๙ วัน ครั้งแรก
ดิฉันยังลังเลไมแนใจ เพราะเปนหวงลูกชายคนเล็กมาก เขาดื้อ ชอบตาม
เพื่อน ไมอยูบาน หากไมมีใครตามหา ก็คงจะเตลิดไปกับเพื่อนๆ ก็ตอง
ขอขอบคุณ นองออ ลูกสาวคุณพานิช ซึ่งพูดใหสติดิฉันวา “ปาลังเลใจ
เพราะอะไร ลางานไมไดหรือ หรือหวงลูก ถาปาหวงลูก ปาตองตัดใจเลย ถา
เขาจะเลวไมกลับบาน ปาอยูบานเขาก็จะเปนเชนนั้น ปาไมอยูบา นเขาก็ตอง
เปนเชนนั้น ดิฉันจึงตัดสินใจลางานไปเขากรรมฐานกับคุณพานิช ที่วัดอัมพ
วัน จังหวัดสิงหบุรี เปนครั้งแรก
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หลังจากนั้นดิฉันก็ยังสวดมนตร พาหุงมหากา และอิติปโส ๑๐๘ จบ
แลวทํากรรมฐานทุกวัน มากนอยแลวแตโอกาสจะอํานวย แตลูกก็ยังเปน
เชนเดิมอีก คุณพานิช ก็แนะนําใหดิฉนั เขียนจดหมายใหหลวงพอฟง ถึง
ความทุกขที่ดิฉันมีกับลูก หลวงพอก็เมตตาตอบจดหมายดิฉันมา ๑ ฉบับ
สอนใหดิฉันมีสติ ทุกคนเกิดมายอมมีกรรมติดตัวมา ไมใหยึดติดกับลูก ตอมา
ทางโรงเรียนที่ลูกชายเรียนอยู
ก็พยายามบีบที่จะใหดิฉันยายลูกออกจาก
โรงเรียน ดิฉันไดเขียนจดหมายไปปรึกษาหลวงพออีก ๑ ฉบับ หลวงพอก็
เมตตาดิฉัน ตอบจดหมายดิฉัน แนะนําใหตั้งใจปฏิบตั ิ หลังจากสวดมนตร
เจริญวิปสสนากรรมฐานแลว
ใหแผเมตตาแผสวนกุศลและกรวดน้ําใหเจา
กรรมนายเวรของลูกชายทุกวัน และใหแยกกลุมเพื่อนใหยายลูกชายไปเรียนที่
ตางจังหวัดโดยใหไปอาศัยอยูกับญาติ ดิฉนั ไดปฏิบัตติ ามคําแนะนําของหลวง
พอทุกประการ ตอมาดิฉันไดรูปหลวงพอบานใหญใสกรอบบูชาไว ดิฉันไดนํา
รูปลูกชายคนเล็กติดไวขางกรอบรูปหลวงพอ บอกกับหลวงพอวา หลวงพอ
เจาขา ดิฉันฝากหลวงพอชวยดูแลลูกชายดวยเจาคะ เวลาลูกชายออกจาก
บานไปดึกดื่น เที่ยงคืน เขายังไมเขาบานดิฉันก็จะยกมือไหวที่รูปหลวงพอ
บอกวา หลวงพอเจาขา ลูกชายยังไมกลับบานเลย ไมทราบไปทางไหน ลูก
เปนหวง หลวงพอชวยดลจิตดลใจใหลูกชายกลับบานดวยเถิด เวลาผานไป
ไมเกินชั่วโมง ลูกชายดิฉันก็จะกลับมาบาน และดิฉนั ไดปฏิบัตนิ อกครู เชนนี้
อีกหลายครั้ง ลูกชายก็จะกลับมาทุกที ดิฉนั ไดถามลูกชายวา ใครไปตามลูก
ใหกลับบาน
เขาตอบวาไมมีใครตาม
แตใจมันอยากกลับก็กลับ
เดี๋ยวนี้ลูกชายของดิฉันดีขึ้นมาก ตั้งใจเรียนหนังสือ จากไมเรียนเลย ๑
ป ตองมาเรียนซ้ําชั้นใหม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ เทอมแรกที่ผานไป เขาสอบ
ติด ๐ ตัวเดียว ดิฉันดีใจมาก ดีใจยิ่งกวาคนที่เขาคุยวาลูกเขาสอบได เกรด
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๓ เกรด ๔ หลายเทานัก และตองขอบคุณนองสาวและนองเขยที่รับลูกชาย
ดิฉันไปอุปการะอยูที่อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
หมดปญหากับเรื่องลูกแลว ดิฉันก็ยังมาพบกับปญหาของสามีอีก สามี
ชอบดื่มสุรา พอเขาบานก็พาลหาเรื่องดา ดิฉนั ก็ตองดาตอบทุกครั้งไป
จนกระทั่งดิฉันมาวัดอัมพวัน กับคุณพานิช อีก ๒-๓ ครั้ง หลวงพอก็จะสอน
เรื่องสามีภรรยาทะเลากัน ไมดี บานนั้นอัปรีย ดิฉันก็จําที่หลวงพอสอน และ
นํามาปฏิบตั ิ สามีเมาสุรากลับมาก็ดาวาดิฉนั และลูก ดิฉันก็อดใจไวไมโตตอบ
แลวยกมือไหวสามี “บอกวา ฉันขอบคุณคุณมากนะที่ฝกใหฉันรูจักอดทน ไม
โตตอบเธอ ถาเปนแตกอนนี้ ฉันจะไมยอมใหเธอมาชี้หนาดาฉันเชนนี้หรอก”
แลวดิฉันก็เขานอน
กราบขอบพระคุณหลวงพอ ทีส่ อนใหดิฉันรูจักอดทน อดกลั้น ไม
โตตอบสามี ในที่สุดสามีก็เลิกดา ปจจุบันนี้ ดิฉันกับสามีเลิกทะเลากันแลว
และเปนนิมิตหมายทีด่ ี ดิฉันกับสามี แตงงานกัน ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๘ เปน
เวลา ๒๖ ป สามีไมเคยนึกถึงภรรยาเลย ไมวาจะเปนวันเกิด วันครบรอบ
แตงงาน วันเงินเดือนออก เงินที่ภรรยาไดรับจะพอใชหรือไม จะมีเงินพอที่จะ
สงลูกเรียนหรือไม คาลงทะเบียนเรียนของลูกจะเอามาจากไหน ดิฉันก็อดทน
สงลูก ๒ คน โต จนจบปริญญาตรี และคนเล็ก(นายจักรกฤษฏิ์) กําลังเรียน
อยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ อยูที่อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตปนี้ วัน
รับเงินเดือน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ สามีใหสรอยทองดิฉัน ๑ บาท ดิฉันคิด
วาฝนไปหรือเปลา แตดิฉันไมไดฝน คะ มันเปนความจริงที่เกิดขึ้นแลว และลูก
ชายคนกลางที่ทํางาน บริษัทเอกชน ไดรับโบนัส ก็ได สงเงินโบนัสมาใหแม
ซึ่งเปนเรื่องที่ไมเคยมีขึ้นเลยในชีวิตของดิฉันคะ
ทั้งหมดที่เลามานี้ เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากอานิสงสของการสวดมนตร
เจริญวิปสสนากรรมฐาน และคําสอนของหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน จังหวัด
พอคนที่สอง

4

สิงหบุรี คะ ปจจุบันทานไดรบั สมณศักดิ์ เปน พระเทพสิงหบุราจารย
พระคุณของทานมีตอดิฉันและครอบครัวเปนลานพน
และดิฉันไดเลือก
เสนทางนี้เปนทางเดินของดิฉันอยางถูกตองแลวคะ ขอใหผูที่อานเรื่องราวของ
ดิฉันแลว ไดตัดสินใจเขามาปฏิบัติกรรมฐาน สวดมนตรพาหุงมหากา กัน
มากๆ นะคะ แลวทานจะไดพบของจริง ดังที่ดิฉันไดพบ โดยไมตองไปทัวร
บุญที่ไหนเลยคะ
สุดทายนี้ลูก ตองกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพอเปนอยาง
หาที่สุดมิไดคะ
ดวยความเคารพอยางสูง

(นางกันตเกตน สุวรรณรัตน)
๓๒/๕๑ คลองชลประทาน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทรศัพท ๐–๓๒๕๑–๓๐๖๐
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