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เพื่อนของดิฉันอยูจังหวัดอุดร วานใหหาซื้อหนังสือ “สัตวโลกยอมเปนไปตาม
กรรม” สงไปให เมือ่ ซื้อไดแลวก็กลับไปอานดู ก็มาติดใจ “หลวงพอเจริญ” ใน
หนังสือ ก็เลยตองกลับไปซื้อมาเปนสมบัติของตนเองบาง
ในความรูสกึ ขณะที่ไดอานหนังสือนั้น ดิฉันมีความรูส ึกวา ศรัทธาหลวงพอ
เจริญในหนังสือมาก คงดวยบุญกุศลที่ดิฉันเคยสรางไวในชาติปางกอน ประมาณ
เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙ ทําใหดิฉันไดรูจักกับอาจารยทานหนึ่ง ทานบอกวา
หลวงพอเจริญ ในหนังสือเรื่องสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมนั้น เรื่องจริงก็คือ “หลวง
พอจรัญ” และวัดปามะมวง ในเรื่องจริงก็คือ “วัดอัมพวัน” ที่อําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงหบุรี นั่นเอง และไดทราบอีกวา เรื่องราวทั้งหมดในหนังสือ ก็คือเรื่องราว
ความเปนจริงของ พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ นั่นเอง
เมื่อดิฉันรูทางไปวัดอัมพวันแลว ดิฉันจึงขออนุญาตสามี ขอไปวัดอัมพวัน
เพื่อไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ และหากดิฉันสามารถอยูปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานที่วัดนี้ได ดิฉันขอมาปฏิบัติที่วัดเดือนละครั้ง สามีของดิฉัน
อนุญาต ดิฉันจึงมาวัดอัมพวัน
ครั้งแรกที่มากราบพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ที่วัดอัมพวัน คือ ตนเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๙ วันที่เทาไรจําไมได และเริ่มเขาปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐาน ครั้ง
แรกเมื่อประมาณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ปเดียวกัน ดิฉันจําไดวาเปนชวงกอนออก
พรรษา และหลังจากนั้น มา ดิฉันก็จะมาปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน ทุก
เดือน โดยมาปฏิบัติครั้งละ ๕ วันบาง ๗ วันบาง แลวแตโอกาสจะอํานวย ทุกครั้ง
ที่มาปฏิบัตดิ ิฉันจะตองเลือกใหตรงกับวันพระ เพื่อจะไดฟงธรรมเทศนาจากพระเดช
พระคุณหลวงพอ คําสั่งสอน จากธรรมเทศนาของทาน ดิฉันจดจําใสใจ และปฏิบัติ
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ตามดวยความเคารพศรัทธาตลอดมา ดิฉันมีความรูสกึ วา ดิฉันเกิดมามีบญ
ุ วาสนา
มาก ที่ไดมารูจักพระเดชพระคุณหลวงพอ และไดกราบไหวบูชาทาน ซึ่งเปนครูบา
อาจารยผูชี้ทางสวางแกดิฉัน ดังนั้น ดิฉันจึงตั้งสัจจะไววา “ชาตินี้ ดิฉันจะตอง
เอาดีใหได ดวยการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของทาน” แมเวลาอยูบาน ดิฉันจะ
แตดิฉันก็ไมเคยละเลยกับการสวดมนตร
ปฏิบัติไดไมเหมือนกับปฏิบัติทวี่ ดั ก็ตาม
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุง มหากาฯ ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพอทาน
เมตตาเตือนสติไว
ทุกครั้งที่ดิฉันปฏิบัติทวี่ ัดอัมพวัน ดิฉันจะปฏิบัติอยางตั้งอกตั้งใจ และถือ
สัจจะอยางเครงครัด ไมวาจะมีเวทนามารบกวนหนักสักเพียงใดก็ตาม ดิฉันนึกถึง
คําพูดของพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญที่วา “ตายใหมันตาย ถาตายขณะปฏิบัติ
กรรมฐานจะไดไปสุขคติ” เพราะดิฉันรูวาไมเคยมีใครตาย มีแตคนรอดตายหรือ
หายจากโรครายได ดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
วิบากกรรม ที่ตองชดใช ดวยความอดทน
ดิฉันจําคําสอนที่พระเดชพระคุณหลวงพอพูดใหคิดวา
“หากเราคาขาย
ขาดทุนก็ไมมีใครมาทวงหนี้ เพราะเราไมมีจะให หากเราคาขายมีกําไร
เดี๋ยวก็มีเจาหนี้มาทวง เชนเดียวกัน การปฏิบัติกรรมฐาน ถาปฏิบัติไดผล
เจากรรมนายเวรเขาก็ตองตามขอใหชดใช”
เมื่อปลายป พ.ศ.๒๕๔๐ สามีนาํ ลูกชายของดิฉันอายุประมาณ ๒ ป ไปฝาก
ไวกับสถานเลี้ยงดูเด็กเล็ก (Nursery) เพื่อเตรียมตัวกอนเขาโรงเรียนอนุบาล แตลูกก็
มีปญหากลาวคือ ชอบแยกตัว ไมพูดหรือสื่อสารกับคนอื่น ไมยอมสบตา ชอบทํา
อะไรซ้ําๆ ควบคุมอารมณไมได อยูๆ ก็หัวเราะ หรือรองไห ไมรูจักเลนของเลน มี
สมาธิสั้น ไมอยูนิ่ง เดินไปเดินมา บางครั้งก็นิ่งเฉยไมสนใจอะไร จับนั่งตรงไหนก็นั่ง
อยูอยางนั้น สามีของดิฉันจึงพยายามหาหมอที่จะมารักษาความผิดปกติของลูกชาย
ไปหามาหลายราย บางหมอก็แนะนําใหไปหาจิตแพทยเด็ก จนสุดทายไปรับการ
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ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการ
ตรวจคลื่น สมองเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๑ ปรากฏวา ลูกชายของดิฉันเปน
โรค “autism” และคลื่นสมองผิดปกติเปน “โรคลมชักในสมอง” ตองทานยากันชักเปน
ประจําขาดไมไดเลย! ทั้งสามีและดิฉันเหมือนกับสูญเสียลูกชายไปแลว เพราะการ
พัฒนาการตางๆ หยุดลงสิ้นเชิง ปฏิกิริยาตอบรับแทบไมมีเลย จะหิว จะรอนจะ
หนาว ก็บอกไมได เจ็บปวดก็บอกไมได ความเปนพอเปนแมมันชางปวดราวสิ้น
ดี ทรมานจิตใจเหลือเกิน ความรูสึกของเราทั้งสองเหมือนกับโลกทั้งโลกพังทะลาย
เพราะลูกชายคือความหวังของเรา โดยเฉพาะสามีของดิฉัน หมดอาลัยตายอยาก
กลายเปนคนเครียด หมกมุน ไมยิ้มกับใคร
ความแตกราวเริ่มเกิดขึ้น สามีแสดงความรังเกียจและเกลียดชังดิฉันมากขึ้น
ทุกวัน เขาแยกลูกสาว และลูกชายออกจากดิฉัน มีเพียงแมสามีกับพี่เลี้ยงเทานั้นที่มี
สิทธิ์ดูแลลูก ทุกคนรังเกียจดิฉัน คลายกับวาดิฉันเปนแมที่ใชไมได ไมสามารถให
ความสมบูรณกับลูกเขาได ดิฉนั ไมมีโอกาสลวงรูเรื่องราวเกี่ยวกับลูกๆ ของดิฉันได
เลย แมเราจะอยูบานเดียวกัน การเรียนของลูกสาวเปนอยางไรก็ไมรู ถาอยากรูก็
ตองแอบสอบถามจากทางโรงเรียน อาการปวยของลูกชายดิฉันก็ไมสามารถรูไดถา
อยากรู ก็ตองแอบสอบถามกับแพทยที่โรงพยาบาล นี่หรือโลกมนุษย หรือวาดิฉัน
สรางกรรมทําชั่วไวมาก รูสึกวาโชคชะตาชางโหดรายกับดิฉันเหลือกิน ดิฉันเคยคิด
ฆาตัวตายหลายครั้ง แตเมื่อนึกถึงคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอที่วา “คนฆา
ตัวตายตองตกนรก ใครทําบุญใหก็ไมถึง และจะตองเกิดมาฆาตัวตายอีก
หลายชาติ” ก็ไดสติ ขออยูชดใชกรรมใหหมดไปในชาตินี้เลยดีกวา
ดิฉันสงสารลูก สงสารตัวเอง ดิฉันก็อาศัยแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพอ
สอนไว ดิฉันเขาหองพระ ไหวพระสวดมนตร อธิษฐานจิตแผเมตตาใหลกู ชาย ให
เจากรรมนายเวร เมื่อจิตสงบดีก็คิดยาวไปอีกวา วิบากกรมเชนนี้ สวนหนึ่งเปนกรรม
ของดิฉันเอง และกรรมของลูกนาจะเปนผลจากการกระทําของดิฉันก็ได จําไดวา
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พระเดชพระคุณหลวงพอเคยเทศนสอนญาติโยมวา “พอแมสรางกรรมไมดี มันจะ
ไปออกที่ลูก” เพราะตัวดิฉันเองก็ถูกสามีและแมสามีรงั เกียจ ก็คงเปนเพราะกรรมที่
ดิฉันสรางไว ทุกวันนีด้ ิฉันกําลังใชกรรม
กรรมฐานระลึกชาติได กรรมฐานรูกฎแหงกรรม
แมดิฉันจะมีความทุกขหรือความสุขก็ตาม ดิฉันก็ยังคงไปปฏิบัตกิ รรมฐานที่วัด
อัมพวันเปนปกติดังที่ดกลาวแลว ประมาณกลางป พ.ศ.๒๕๔๑ ระหวางที่กําลังเดิน
จงกรมอยูในอาคารภาวนา ๑ สติบอกดิฉันวา สาเหตุที่ลูกชายดิฉันตองเปนเด็ก
autism ก็เพราะกรรมของดิฉันเอง ดิฉันนึกถึงแม ตั้งแตเล็กจนโตเปนสาว จนกระทั่ง
แตงงาน ดิฉันเปนคนเอาแตใจตัวเอง ถาตักเตือนดิฉันจะโตเถียงชี้แจง ไมเคยคิดวา
แมจะเสียใจหรือไม บางครั้ง แมถึงกับน้ําตารวง ดิฉนั ตัดพอตอวาแม วาไมรักดิฉัน
เสมอๆ ยิ่งนึกก็ยิ่งรูสึกตัววาบาปมาก เลวมาก ดิฉันเสียใจ ดิฉันรองไหเหมือนคน
ขาดสติ ดิฉันตองกําหนดรูหนอๆๆ อยูนาน กวาจะเดินจงกรมตอไปได
เมื่อครบกําหนดกลับ ลาศีลออกจากกรรมฐานแลว ดิฉันตรงไปยังบานแม
ทันที ดิฉันยกพาน ธูปเทียนแพ ดอกไม ขึน้ มาจบ ขออโหสิกรรมตอทาน แลวกราบ
แทบเทาคุณแม ขอพรจากคุณแม พระเดชพระคุณหลวงพอบอกวา “พอแมใหพร
ลูกรับรองดีทุกคน รวยดวย” ดิฉันบอกกับคุณแมวา สาเหตุที่ลูกชายของดิฉันเกิด
มาดี แลวกลับมาเปนเชนนี้ เพราะในอดีตดิฉันเคยสรางบาปกรรมกับแม ทําใหแม
ตองรองไห และเสียใจ เพราะความดื้อรั้น เอาแตใจตนเอง ไมเคยรูซึ้งถึงความรักอัน
บริสุทธิ์ที่แมมีตอดิฉัน ไมเคยเขาใจความรูส ึกที่ดีที่แมมีตอดิฉัน วันนี้ลูกชายของดิฉัน
ปวย autism เขาก็ไมเขาใจความรัก และความรูสึก ของดิฉันเหมือนกัน ดิฉันระลึก
ได รูกฎแหงกรรม จึงขอใหแมอโหสิกรรมใหดิฉัน
โดยปกติแลวดิฉันเปนคนชางเอาใจคนเกง ดิฉันจะเอาอกเอาใจ และดูแลเอา
ใจใสปรนนิบัติสามีและคุณแมของสามีอยางดี แต เขาทั้งสองก็รังเกียจดิฉัน ทําอะไร
ใหก็ไมถูกใจ เปนเชนนี้มานาน แตดิฉันยังคงมาปฏิบัติเปนประจําทุกเดือนเหมือน
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เคย และดิฉันก็ระลึกไดอีกวา ดิฉันเปนคนปากไว ถาไมผิดแลวจะตองเถียง ตอง
ยอน เพราะเปนคนทีไ่ มเคยกลัวใคร และเอาแตใจตัวเอง ทําใหดิฉันติดเปนนิสัย
แลวแสดงกับคุณแมของสามีเองดวย ก็เหตุนี้เชนกัน จึงทําใหสามีและคุณแมเขา
รังเกียจดิฉัน ดิฉันระลึกถึงคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอที่วา “พอแมของ
สามีหรือภรรยา ก็ตอ งเคารพเหมือนพอแมของเรา” ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งนึกถึงความดี
ตางๆ ของสามี และแมสามี การกระทําที่ผานมาเปนการขาดความเคารพ เปนการ
ลบหลู ดิฉันรูสึกเปนบาปมาก รูตัววาผิด จริงอยางพระเดชพระคุณหลวงพอสอน
“กรรมฐาน ทําใหอานตัวออก บอกตัวได ใชตวั เปน จะไดเห็นตัวตาย จะ
ไดคลายทิฐิ จะไดดาํ ริชอบ จะไดประกอบกุศล เปนผลอนันต”
ดิฉันจึงนําธูปเทียนแพ ไปกราบขออโหสิกรรมตอคุณแมของสามีและสามีของ
ดิฉัน เหมือนที่ดิฉันเคยไปกราบคุณแมของดิฉัน ถึงกระนั้นก็ตามเขาทั้งสองยังคงเฉย
เมย และเย็นชากับดิฉัน ไมพูดดวย ไมมองหนา อยูเปนเวลานาน แตดฉิ ันอดทน
คําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอกองอยูในหู “หลวงพอนิ่งหลวงพอทน หลวง
พอทนหลวงพอนิ่ง ... ทําความดีตองมีอุปสรรค ทําความดีตองเสมอตนเสมอ
ปลาย ... ธัมมะแปลวาฝนใจ...” ดิฉันตั้งใจทําดีตลอด กอนไปทํางานหรือกลับจาก
ทํางาน ดิฉันจะตองกราบเขาทั้งสอง เวลาจะมาปฏิบตั ิดิฉันก็จะบอกกลาวขอ
อนุญาตและกราบทุกครั้ง แมเขาทั้งสองจะไมสนใจดิฉนั ก็ตาม
ดิฉันนึกถึงคําเตือนของพระเดชพระคุณหลวงพอ ที่กลาวกับดิฉันวา “อยาทิ้ง
กรรมฐาน” ดิฉันจดจําใสใจและปฏิบัติตามตลอดแมขณะทํางาน ทําอะไรก็กําหนด
และดิฉันก็จําไดแมนยําเชนกันวา “กรรมฐานคือหนาที่การงาน
คนไหนมี
กรรมฐาน คนนั้นจะขยันไมพัก” ดิฉันไมเคยลืม และปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
ตอบแทนพระคุณทาน
เมื่อราวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ และเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ คุณ
แมสามีปวยหนักตองเขารักษาตัว เปนคนไขใน ครั้งสุดทายถึงกับตองอยูหอง ICU
อยาทิ้งกรรมฐาน
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(Intensive Care Unit) ดิฉันอยูเฝาปรนนิบตั ิทานอยางใกลชิด ตลอดระยะเวลาที่อยู
โรงพยาบาลราวหนึ่งเดือน จนกระทั่งหายดี กลับบานได เหตุการณตางๆ ก็
เปลี่ยนไปดีขึ้น ทานดีกับดิฉันมาก ญาติพี่นองก็ดีกับดิฉันทุกคน สวนสามีดิฉันยัง
เหมือนเดิม แตดิฉันเขาใจเขา ก็อดทนสรางความดีกันตอไป ออ..ดิฉันยังคงไปปฏิบัติ
กรรมฐานที่วัดเปนปกติทุกเดือนนะ
อานิสงสกรรมฐาน มีปญญาแกไขปญหาชีวิต
ดิฉันรักษาสัจจะ อดทนปฏิบัติ ตลอดระยะเวลา ๔ ป และไมเคยขาดการ
อโหสิกรรมแผเมตตาใหลูกใหสามี และผูม ีพระคุณ เปนประจําทุกครั้ง กรรมฐาน
ไมใชแกกรรม แตกรรมฐานเปนการชดใชกรรม ใครทําใครก็ตองใช อยา
ปฏิเสธ นี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพอสอนสั่ง เชนเดียวกัน สามีไมดีอยาไปดา
สามี สามีคนที่ไมดีอยาไปตามเขามา เราเปนแมดูลูกเขาไว สวดมนตรแผ
เมตตาใหสามีคนดีคนเดิมกลับมา ดิฉันจําขึ้นใจ และตนป พ.ศ.๒๕๔๔ สามีของ
ดิฉันก็กลับมาเปนคนเดิม เขาดีกับดิฉันเหมือนเราไมเคยทะเลากันมากอนเลย และที่
สําคัญลูกชายของดิฉัน มีพัฒนาการดีขึ้น ตอบสนองไดมากขึ้น มีสมาธิดี เปลง
เสียงออกมาเปนคําๆ ไดบาง ตักขาวใสปากเองได
เมื่อตนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ดิฉันไปที่โรงพยาบาล เพื่อรับยามาใหลูก
ชาย ซึ่งดิฉันจะตองไปทุก ๒ เดือน ครั้งนี้ดิฉันขอพบแพทยเจาของไข แตทานไมอยู
ไปตางประเทศ เจาหนาที่จึงใหพบกับแพทยทานอื่น และดิฉันก็เรียนใหคุณหมอ
ทราบความตองการวา “จะขอนําลูกชายมาตรวจคลื่นสมองใหมอีกครั้ง เพราะจาก
การตรวจครั้งแรกจนถึงวันนี้ เปนเวลากวา ๓ ป แลว ยังไมไดตรวจอีกเลย ไดแต
ทานยาตลอด ๓ ป” ดิฉันใจหายวาบเมือ่ คุณหมอทานนั้นตอบวา “การตรวจคลื่น
สมองนั้น ถาตรวจแลวผลออกมาผิดปกติ ไมวาจะตรวจกี่ครั้งก็ผิดปกติเหมือนเดิม
การทานยา เปนการทานเพื่อปองกันการชัก ไมใชทานเพื่อรักษา” เมื่อรับยาแลวก็
กลับบาน ดิฉันทําใจได เพราะมั่นใจในคําสอนของพระเดชพระคุณหลงพอแผเมตตา
อยาทิ้งกรรมฐาน
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ชวยดวย พอแมชวยลูกได ดิฉันตั้งใจปฏิบัติและสวดมนตรสม่ําเสมอ พรอมกับ
เคยขอใหพระเดชพระคุณหลวงพอแผเมตตาชวยดวย ซึ่งเรื่องการขอความชวยเหลือ
นั้น ดิฉันจําไดวา เราตองชวยตัวเองกอน และการที่ทานจะชวยใครนั้น เขาผู
นั้นตองมีบุญกุศลอยูบาง ทานเปรียบเทียบวา คนมีบุญกุศลก็เหมือนแผน
ธาตุแบตเตอรี่ยังพอมีไฟใชได พอแผเมตตาไปก็เหมือนกับการชารจไฟเขา
ก็คือชวยได แตถา เขาไมมีบุญกุศลเพียงพอ ก็เหมือนแบตเตอรี่เสียแลว
ชารจไฟไมเขา แผเมตตาก็ชวยไมได
เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ดิฉันตั้งใจไปรับยาอยางเดียวไมตองการพบแพทย
แลว เหมือนบุญบันดาล นางพยาบาลถามดิฉันวา “คุณหมอกลับจากอเมริกาแลว
จะพบคุณหมอไหมคะ” ดิฉันดีใจมาก เพราะไมไดพบคุณหมอมานานป เมื่อดิฉันพบ
คุณหมอก็เลาอาการและพฤติกรรมตางๆ ใหคุณหมอฟง และไดเรียนปรึกษาวา
จะตองปรับ dose ยาใหลูกรับทานหรือเปลา เพราะทานมานานกวา ๓ ปแลว คุณ
หมอก็เมตตานัดหมายใหดิฉันพาลูกชายมาตรวจคลื่นสมอง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เปนวันที่มีความสุขที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง
ดิฉันและสามี ดีใจมาก เพราะผลการตรวจคลื่นสมองของลูกชาย “ปกติ” ดิฉันถาม
ย้ําอีกครั้ง คุณหมอยืนยันชัดเจนแนนอนวา “สมองปกติ” แลวคุณหมอก็สั่งระงับยา
ทุกตัวที่เคยทานมาตลอดเวลากวา ๓ ป
ณ วันนี้ ดิฉันมีครอบครัวที่อบอุน ยิ้มแยมแจมใส พรอมหนาพรอมตาพอแม
ลูกและคุณแมสามี ทุกคนเบิกบาน ทุกคนดีกับดิฉัน ญาติพี่นอ งดีหมด ความรัก
ความอบอุน กลับคืนมา สามีดิฉนั พูดวา เขาจะประคับประคองครอบครัวใหอยูอยาง
มีความสุขเชนนี้ตลอดไป
เปนเวลานานรวมปทดี่ ิฉันประสบวิบากกรรม ซึ่งดิฉันถือวารายแรงและยิ่งใหญ
มากในชีวิตของดิฉัน เพราะดิฉันเกือบตองเสียทั้งลูกและสามี แตดิฉันก็ไดกําลังใจ
จากคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอ ทําใหดิฉนั ได “สติ” และดวยอานิสงส
อยาทิ้งกรรมฐาน
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กรรมฐานที่ดิฉันปฏิบัตติ ามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพอสอนชวยใหทุกสิ่งทุก
อยางกลับราย กลายดีอยางนาอัศจรรยใจทุกวันนี้ดิฉันมีครอบครัวที่อบอุนและอยูกัน
อยางมีความสุข
มีหลายคนถามดิฉันวา “ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน เปนลูกศิษยหลวง
พอจรัญตั้งนานไดอะไรมาบาง” ดิฉันตอบเขาวา ดิฉันไดแตธัมมะ ดิฉันไมรูวา
สวรรค นิพพาน เปนอยางไร แตที่แนๆ ดิฉันได “สติ” ไดรูความจริงของชีวิต จาก
คําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ดิฉันไมเคยทิ้งกรรมฐาน เพราะหลวงพอ
เตือนดิฉันวา “อยาทิ้งกรรมฐาน” ดิฉันไมไดปฏิบัติเฉพาะที่วัดเทานั้น อยูบ าน อยู
ที่ทํางาน ดิฉันก็ปฏิบตั ิ มีสติกําหนดรูทุกอิริยาบถ รูแต ปจจุบันๆ เทานั้น
ทุกสิ่งทุกอยางที่ดิฉันมีดิฉันเปนอยางทุกวันนี้
ดวยบารมีที่พระเดชพระคุณ
หลวงพอเมตตาพร่ําสอน แลวดิฉันปฏิบัติตาม ปฏิบัตดิ วยความศรัทธาเชื่อมั่น อยาง
มีสติ มิใชปฏิบัติเพียงครั้งสองครั้งหรือวันสองวัน แตปฏิบัติ เปนประจํา กวา ๖ ป
ไดพิสูจนแลวดวยตัวของดิฉันเอง ดังที่กลาวแลว เพราะดิฉันจําคําสอนของพระเดช
พระคุณหลวงพอไดวา “กรรมฐาน ตองการใหมีปญญาแกไขปญหา จําตรงนี้
เอาไว เพราะกรรมฐานเปนวิชาแกปญหาชีวิต เปนวิชาแกทุกข ตองเรียนรู
เอง ซึ่งพระพุทธเจาเปนผูคนพบ”
ทําใหดฉิ ันมีกําลังใจ เมื่อดิฉันประสบ
ผลสําเร็จในการแกปญหาชีวิตดวยตนเองดังนี้ ทําใหดิฉันซาบซึ้งในบทสวดมนตรทํา
วัตรเชายิ่งขึ้น
สันทิฏฐิโก เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นไดดวยตนเอง
อะกาลิโก เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดและใหผลได โดยไมจํากัดเวลา
ปจจัตตัง เวทิตัพโพวิญูหิ เปนสิ่งที่ผูรู ก็รูไดเฉพาะตน
นับเปนบุญวาสนาของดิฉันและทุกคนในครอบครัวอยางแทจริง ที่ไดพบพระ
เดชพระคุรพระเทพสิงหบุราจารย(หลวงพอจรัญ) ิตธมฺโม
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ธนพร ศรีวิเชียร
๑๕๑–๑๕๓ ซอยนอมจิต
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