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ขาพเจาชื่อ นางปรียาภรณ ประภัศรานนท ปจจุบันอายุ ๔๘ ป มีบุตรชาย
๑ คน อายุ ๒๔ ป กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู สามี รั บ ราชการ ข า พเจ า เป น คนจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ
ขาพเจาไดเขามาปฏิบัติธรรมครั้งแรกเมื่อวันเขาพรรษาป พ.ศ.๒๕๔๓ เปน
เวลาเพียง ๔ วัน การมาปฏิบัติในครั้งนั้นขาพเจาไมคอยเขาใจ แตก็มิไดลดละความ
พยายาม ยังคงเวียนมาวัดอยูหลายครั้ง บางครั้งก็ชวนเพื่อนหรือญาติพี่นองมาเพื่อ
ฟงคําสั่งสอนของหลวงพอ และไดนําหนังสือไปสวดมนต บทพุทธคุณ ธรรมคุณ
และอิติปโส เกินอายุ ๑ จบ เนื่องจากในชวงนั้นขาพเจายังเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
อยูจึงไมคอยมีเวลาที่จะมาวัดเพื่อปฏิบัติไดบอยๆ ปจจุบันขาพเจาไดลาออกจากงาน
แลวจึงมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมไดมากขึ้น นิสัยเดิมของขาพเจาเปนคนใจรอน โกรธ
งาย ไมกลัวใคร ชอบทําอะไรตามใจตัวเอง เอาความคิดของตัวเองเปนใหญ ชอบ
ดื่มสุรา เที่ยวเตร และเลนการพนัน ไมเคยเขาใจเรื่องเวรกรรม
ขาพเจาไดเคยแตงงานมาแลว ๑ ครั้ง มีบุตรชาย ๑ คน สามีของขาพเจา
เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเชนเดียวกับขาพเจา มีตําแหนงหนาที่การงานดี เปนคนรัก
ครอบครัว แมขาพเจาทําผิดก็ใหอภัย รูจักประหยัด เหมือนมีกรรมบังตา ขาพเจา
กลับไมชอบไมถูกใจ มองวาเคาเปนคนเห็นแกตัว ขาพเจาชอบออกไปเที่ยวกับเพื่อน
และดื่มสุราเปนประจํา จนทําใหขาพเจาไดรูจักกับสามีคนปจจุบัน ซึ่งมีครอบครัวอยู
แลว ชอบดื่มสุรา เที่ยวเตร เลนการพนัน และเจาชู แตขาพเจากลับมองวาดี โดย
มิไดเกรงกลัวตอบาป มีอยูวันหนึ่งขาพเจาไดมาวัดพรอมกับพี่พาณิชย พี่พาณิชย
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ไดเรียนหลวงพอวาสามีของขาพเจา เจาชูมีภรรยานอยควรจะทําอยางไรดี หลวงพอ
ทานหันมาทางขาพเจา ชี้ใสขาพเจา และกลาววาก็เรามันไมดีเอง ถึงไดไปเลือกเคา
มา ขาพเจาก็รูสึกเห็นจริงตามที่หลวงพอทานกลาว จึงตอบรับวาเจาคะ จึงเริ่มไดคิด
วาการดื่มสุรานี้ และการทําอะไรโดยไมยั้งคิด ตัดสินใจผิดๆ ขาดสติ โดยไมคิดเกรง
กลัวตอบาป ไมคิดวาเวรกรรมมีจริง จนเมื่อไดมาปฏิบัติธรรม และไดฟงคําสั่งสอน
ของหลวงพอในวันพระบาง จากเทปที่หลวงพอเทศนบาง และจากหนังสือกฎแหง
กรรม จึงทําใหเขาใจ และรูถึงผลกรรมมากขึ้น เมื่อทําไปแลวก็ไมสามารถจะเรียก
กลับคืนมาไดอีก คนเราเมื่อทํากรรมใดไวก็ยอมตองไดรับผลของกรรมนั้น ไมวาจะชา
หรือเร็ว ปจจุบันทําใหขาพเจาเลิกดื่มสุรา และเลิกเลนการพนันโดยเด็ดขาด
จากผลกรรมที่ทํามาก็ทําใหขาพเจามีความทุกข จนทําใหตองหาทางดับทุกขที่
เราเปนผูกอขึ้นเอง เมื่อมาอยูกินกับสามีคนปจจุบันไดประมาณ ๘ ป สามีก็เริ่ม
ประพฤติตนแบบเดิมๆ อีก ชอบออกเที่ยว เลนการพนัน พูดจาโกหก (ติดผูหญิง
ใหม พรอมกับติดยาบาควบคูกัน) ไมคอยกลับบาน โดยที่กอนหนานี้ เมื่อมาอยู
ดวยกันกับขาพเจา เคาเริ่มรูจักที่จะทํามาหากิน ชวยกันสรางฐานะ จนมีบานเปน
ของตัวเอง ๑ หลัง มีรถยนต และมีที่ดินเพิ่มขึ้นถึงจะพอมีพอกิน ก็ดูจะมีความสุข
เมื่อสามีไปมีผูหญิงคนใหมจนมีลูกดวยกัน ก็ยังไมยอมที่จะไปจากชีวิตของขาพเจา
ยิ่งทําใหขาพเจาทุกขใจ มากขึ้น หาความสุขแทบไมได มีปากเสียงทะเลาะกันเปน
ประจํา จึงพยายามที่จะหาทางดับทุกข จนมีโอกาสไดมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน
ทําใหจิตใจที่เคยรอน ก็เย็นลงไดบาง ถึงจะทําไดไมมากนักแตก็ยังดีกวากอนที่จะมา
ปฏิบัติธรรม
ชวงกอนออกพรรษาป ๒๕๔๓ สามีไมเคยกลับมาบานเลยเนื่องจาก ขณะนั้น
ก็ยังติดยาบาและไปอยูกับผูหญิงคนนั้น ขาพเจาก็คิดวาคงจะจบกันไดแลว ไมคิดที่
จะอยากไดเคาคืนมา แตก็อดเปนหวงเรื่องที่เคาติดยาบาและยังเลิกไมได เวลาที่
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ขาพเจาขึ้นหองพระเพื่อสวดมนตทุกวัน ก็จะขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอบารมี
หลวงพอใหชวยแผเมตตาใหกับสามีของขาพเจา หากสิ่งที่ลูกไดปฏิบัติมานี้เปนสิ่งที่ดี
ก็ขอใหสามีเลิกยาเสพติดไดดวยเถิด จนถึงวันออกพรรษาขาพเจาก็ไดมาปฏิบัติธรรม
ที่วัดอัมพวัน เปนเวลา ๗ วัน ก็ไดแผเมตตาใหกับสามี และขอบารมีหลวงพออีก
เชนเคย เมื่อปฏิบัติครบ ๗ วัน ขาพเจาเดินทางกลับบาน วันรุงขึ้นสามีก็กลับเขา
บานเชนกัน ก็เปนเวลา ๑ เดือน พอดี ที่ขาพเจาไมเคยเห็นหนาเคาเลย เหมือน
ปาฏิหาริย สามีมาบอกกับขาพเจาวาเลิกยาบาไดแลว ขาพเจาทําทาไมเชื่อ เคาบอก
วาเลิกไดจริงๆ ขาพเจาถามวาเลิกไดตั้งแตเมื่อไร เคาก็พูดโกหกวาเลิกไดนานแลว
ขาพเจา จึงพูดวาเธอจะยอมรับความจริงไหมวาเธอเพิ่งเลิกไดกอนหนาที่จะมาพบกับ
ฉันเพียง ๒-๓ วันนี้เอง เคาก็ยอมรับวาใช และเลาถึงการที่เลิกไดวาชวงที่ขาพเจาไป
วัดเคาไดกลับมาบานแตไมพบขาพเจา เนื่องจากปกติคนเราถาติด(ยาบา) หากไมได
เสพก็จะรูสึกปวดหัว และทุรนทุราย แตนี่กลับไมเปนเชนนั้น เมื่อเสพแลวกลับปวด
หัวมาก เวลานอนเหมือนมีอะไรหนักๆ มาทับที่หนาอก คลายมีสัญญาณมาเตือนวา
ถาขืนเสพตอไปไมรอดแน จึงรีบกลับบานมาตามหาขาพเจา ขาพเจาจึงเชื่อวาการ
ปฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น ช ว ยให ค นในครอบครั ว ไม ว า จะเป น สามี หรื อ ลู ก เป น คนดี ไ ด
ปจจุบันสามีเลิกยาบา และลูกของขาพเจาก็เชื่อฟงไมคอยเถียงเหมือนแตกอน
เรื่องที่ขาพเจาเขียนมานี้เปนเรื่องจริงทั้งหมด ถึงแมจะไมละเอียดเหมือนกับ
ชีวิตจริง แตใครที่อานแลวตองประสบกับเวรกรรมที่คลายคลึงกับขาพเจาก็พอจะเปน
แนวทางใหทานไดนําไปปฏิบัติอยาไดทอแทกับชีวิต ตั้งใจปฏิบัติธรรม และสวดมนต
ควบคูกัน ทานตองตั้งใจทําจริงๆ แลวทานจะไดพบกับสิ่งดีๆ ในชีวิตของทาน ซึ่ง
ทานสามารถ จะรูไดดวยตนเอง สําหรับทานปฏิบัติดีอยูแลว หากทานไดมาลอง
ปฏิบัติธรรมดูทานก็จะไดดียิ่งขึ้นไปอีก จะไดไมเดินทางผิด การมีเงิน มีทอง มีทรัพย
สมบัติมากมาย นั่นเปนเพียงความสุขทางกาย แตความสุขทางใจนั้นหาไดยากมาก
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ข า พเจ า เองก็ ต อ งขอขอบคุ ณ สามี ข องข า พเจ า ที่ ทํ า ให ข า พเจ า ได พ บกั บ
เหตุ ก ารณ ที่ ทํ า ให รูถึ ง ความทุ ก ข รู ถึง เวรกรรม ผลกรรมที่ ไ ด ก ระทํ า มา จึ ง ทํ า ให
ขาพเจาไดมาพบกับ(หลวงพอจรัญ) ซึ่งมีแตความเมตตา และพร่ําสั่งสอนใหเอาของ
จริงไปปฏิบัติ ขาพเจาจะตั้งใจปฏิบัติธรรม และสวดมนตควบคูกันไป ตามคําสั่ง
สอนของหลวงพอ ใหรูจักรักตัวเอง อยาเอาจิตไปฝากไวกับคนอื่น เดี๋ยวนี้เมื่อสามี
ออกจากบาน ขาพเจาก็สามารถอยูไดอยางมีความสุข ไมตองเที่ยวออกไปตามดูให
ตองทุกขใจ
ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณหลวงพอจรัญ ที่ทานไดพร่ําสอน จนขาพเจาได
พบกับความสุขที่แทจริง ขออํานาจคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงประธานพรใหหลวงพอมีความสุข มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
อยูเปนรมโพธิ์ รมไทร ใหกับลูก หลานทั้งหลาย ที่ยังหาหนทางที่จะพนทุกขยังไมเจอ
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