ผลของอธิษฐานจิตปฏิบัติกรรมฐาน
พรทิพย โลสริ ิลักษณ
P17009

ดิฉันชื่อ นางพรทิพย โลสิริลักษณ เดิมเปนชาวจังหวัดเพชรบุรี ไดแตงงาน
กับสามีเปนชาวหัวหินดิฉัน จึงไดชื่อวาเปนชาวหัวหินจนถึงปจจุบันนี้ ดิฉันมีลูกสาว
สองคน บุตรชาย สามคน ลูกสาวคนโตจบปริญญาตรี มีกิจการงานทําแลว คนที่
สอง จบปริญญาโทจุฬา มีงานทําแลว บุตรชายคนที่สาม จบปริญญาตรีจุฬา ตอโท
อเมริกา ปจจุบันมีกิจการงานสวนตัว บุตรชายคนที่สี่ จบปริญญาตรีมหิดล ตอโท
อเมริกา มีอาชีพสวนตัว คนสุดทองจบปริญญาตรีจุฬา นิติฯ
ดิฉันมีความสุขพรอมทั้งฐานะการเงินการงานและครอบครัว ทั้งลูกและสามี
เปนคนดีมาก มาป พ.ศ.๒๕๓๔ เศรษฐกิจ กิจการคาเริ่มซบเซาขาดทุนเรื่อยมา ผลที่
ตามมาคือ ความไมสงบสุขของครอบครัว มีแตเรื่องที่พูดกันไมเขาใจกันมีปากเสียง
กันไมมีใครฟงใครทุกคนมีแตความเครียดมีแตความทุกขใจ ความสุขไมมีในบานเลย
ระหองระแหงกัน ความยิ้มแยมหาไมพบเลย มีแตความเครียด ของทุกคนตัวติดฉัน
เองก็ ต อ งพึ่ งยาเพราะนอนไม ห ลั บ มี แ ต ค วามวิ ต กกั ง วลอยู ต ลอดเวลา สุ ข ภาพ
รางกายและจิตใจก็โทรมไปอยางมาก หาความสุขความสงบในจิตใจไมไดเลย สัก
นาทีเดียว ตอมาประมาณเกือบป ดิฉันไดพบปะพูดคุยกับคุณวลัยลักษณ ซึ่งเปน
ญาติ เขาเคยไดรับความทุกขมากกวาดิฉันมาแลว เขาไดไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัด
หลวงพอจรัญ ปรากฏวา ปจจุบันชีวิตของเขาดีขึ้น หนาตาสดใสเปลงปลั่งสดชื่น
เพราะเขาปฏิบัติกรรมฐานเปนประจําสม่ําเสมอกรรมฐานชวยใหกิจการเขาดีขึ้นยิ่ง
กว า เดิ ม ดิ ฉั น ได พ บปะพู ด คุ ย กั บ เขาเรื่ อ งปฏิ บั ติ ก รรมฐานที่ วั ด หลวงพ อ จรั ญ
บอยครั้งที่ไดฟงในเรื่องกรรมฐาน รูสึกชอบและสบายใจ มีความรูสึกตองการไปวัด
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ของหลวงพอไปกราบหลวงพอสักครั้ง เมื่อคุณวลัยลักษณ และเพื่อนๆ ชาวประจวบฯ
ไดไปนมัสการหลวงพอ ดิฉันไปกับเขาดวย ดิฉันไดกราบหลวงพอ ความรูสึกที่ไดรับ
คือ ความปติ และกระแสแหงความเมตตาที่ไดรับรูดวยตัวเองในเวลานั้น และรูสึกดี
ใจมากและมีความสบายใจ ซึ่งไมเคยไดรับมาเปนเวลา ๘ ป มาแลว
หลังจากนั้นก็กลับหัวหิน และในโอกาสตอมาไดมีโอกาสไปปฏิบัติกรรมฐาน
กับคุณพานิช คุณวลัยลักษณ และเพื่อนๆ ชาวประจวบฯ ไปปฏิบัติกรรมฐานครั้ง
แรกเปนเวลา ๘ วัน ๗ คืน ทําใหจิตใจสดชื่น มีความสุข มีความศรัทธา ความสุขนี้
มีคายิ่งสําหรับดิฉัน เพราะ ๘ ปผานมา ความสุขขาดหายไปสําหรับดิฉัน ความสุขนี้
มีคายิ่งนักสําหรับดิฉันแมเพียงนอยนิด ดิฉันไดนําการปฏิบัติกรรมฐานนี้มาปฏิบัติ
อยางตอเนื่องที่บานของดิฉันและมีโอกาสไดไปปฏิบัติกรรมฐาน ที่วัดอัมพวันของ
หลวงพอจรัญ
ดวยความศรัทธาในความเมตตาของหลวงพอที่มี ตอทุกคน ดิฉั นติ ดว าทํ า
อยางไร จะไดพระสมเด็จไดรับจากมือหลวงพอขอใหไดรับจากมือหลวงพอก็ไดแตคิด
ระหวางนั่งปฏิบัติกรรมฐานกําหนด ในกรรมฐานวาอยากไดหนอ ไดก็ดีหนอ ไมไดก็
ไมเปนไรหนอ แลวก็ปลงอยาไปยึดมั่นอยากไดโนน อยากไดนี่คิดหนอฟุงซานหนอ
แลวก็ปลอยวางไมคิดอีกมีสติรูหนอ เวลาผานไปเลิกคิดไปแลวเรื่องที่เปนไปไมได แต
เรื่องนี้ไมเคยมีใครรูมากอนเพราะไมคิดวาเปนเรื่องมีสาระอะไร
ในวันหนึ่งคุณพานิชและเพื่อนๆ ชาวประจวบก็ชวนดิฉันไปกราบเยี่ยมหลวงพอ
ในวันนั้นดิฉันได อยูใกลชิดหลวงพอดิฉันดีใจอยางมากที่มีโอกาสไดเห็นไดยินเสียง
หลวงพอเห็นใบหนาหลวงพอสดชื่น พูดคุยยิ้มเสมอทําใหคิดไปวาหลวงพอไมแกเลย
มาปฏิบัติหลายปแลว หลวงพอทําไมไมแกก็ไดแตนั่งมองแลวก็คิดและมีความสุขมาก
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ที่ไดกราบหลวงพอยางใกลชิดเชนนี้ แตก็ไมคอยจะกลามองทานมาก เกรงบารมีของ
หลวงพอระหวางนั่งหลวงพอก็ยิ้มแยมแจมใสมาก
แตอยูๆ คุณพานิชก็ถวายของใหหลวงพอและบอกวา ใหหลวงพอมอบใหหลวง
พอมอบใหดิฉันหลวงพอก็กําไวไมใหแลวมองหนาดิฉันจนดิฉันเกิดอาการกลัวเพราะ
หลวงพอมองแลวไมยิ้ม และทานก็กําไวเฉยเปนเวลานานทานก็พูดเรื่องอื่นๆ จนคุณ
พานิชเตือนหลวงพอเจาขาใหเขาซิเจาคะ หลวงพอก็ยังเฉยอีกความรูสึกบอกดิฉันวา
เหมือนหลวงพอกําลังพิจารณาวาสมควรจะใหหรือไม สักครูหลวงพอจึงมอบให เปน
พระสมเด็จเทพนิมิตเลี่ยมทอง ดังที่ไดเลามาตั้งแตตนวา ไมเคยเลาใหใครฟงวาอยาก
ได อ ะไรอย า งไร แต ดิ ฉั น ก็ ไ ด อ ย า งที่ นึ ก ดิ ฉั น ไม ท ราบมาก อ นเลยว า เพื่ อ นชาว
ประจวบเขาไดกัน เวนดิฉันคนเดียวที่ในวันที่เขาไดรับพระดิฉันไมไดไปดวย และมา
ทราบภายหลังพระนี้ไมไดมีมากและที่ดิฉันไดมากเพราะบุญที่ดิฉันไปปฏิบัติกรรมฐาน
และกําหนดวาอยากไดจากมือหลวงพอมาหอยคอ แลวก็ปลงไมคิดอยากไดจึงไดมา
เหมือนปาฏิหาริย ดิฉันมาทราบอีกวาคุณพานิชไมไดตั้งใจจะให ที่เขาใหเพียงคิดวา
มาดวยกันทุกคนไดมีดิฉันคนเดียวไมไดคงคิดกลัว จะเสียใจเลยมอบใหหลวงพอให
ดิ ฉั น ด ว ยเห็ น ว า ดิ ฉั นเป น คนที่ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติก รรมฐาน และเคยมาอยู ด ว ยกั น แต ถึ ง
อยางไรดิฉันก็ขอขอบคุณ คุณพานิชมาก และดิฉันก็เชื่อในการปฏิบัติกรรมฐานอยาง
สม่ําเสมออีกหลายครั้ง ไดไปกับคุณพานิช และคุณวลัยลักษณ และเพื่อนๆ ชาว
ประจวบฯ ตั้งแตดิฉันไดปฏิบัติกรรมฐานอยางตอเนื่องตลอดมา สิ่งที่ดิฉันไดรับคือ
มีสติระลึกตัวเองใหอยูกับปจจุบันไดรูตัวเองวาสิ่งใดควรสิ่งใดไมควร มีความอดทนไม
โกรธง า ย รู จั ก การให อ ภั ย ไม อ าฆาต รู จั ก ให รูจั ก การแผ เ มตตาให ศั ต รู แทนการ
อาฆาต ทําใหจิตใจดิฉันเบิกบานเมื่อไดแผเมตตา เมื่อดิฉันรูจักใหอภัย จิตใจก็สงบ
และหนาตารางกายก็สดใส เหมือนดังวาเราคิดเชนไร สีหนาแววตาจะบงบอกฟอง
ตัวเองเหมือนเชนนั้น นี่แหละกรรมฐานของหลวงพอไดสอนใหดิฉันมีความสุขที่
แทจริงเชนทุกวันนี้ ดิฉันมีที่พึ่งที่เปนของจริงดิฉันมีความสุขและพอใจ และขอยึดมั่น
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ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อตัวเองไมมีใครชวยใครไดนอกจากตัวเอง ทุกวันนี้ธุรกิจการงาน
ของครอบครัวดิฉันและของลูกทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆ และทุกคนมีความสุขดวยกันทุกคน
ดิฉั น ปฏิ บั ติ กรรมฐานอย า งสม่ํ าเสมอตลอดเป น ประจํ า เพราะดิ ฉั น ได รูด ว ย
ตัวเองวา เปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนปฏิบัติกรรมฐาน และหลังการ
ปฏิบัติกรรมฐานดิฉันมีสัจจะกับตัวเองอยางไรก็ปฏิบัติโดยไมผลัดวันเวลามีแตจะ
ปฏิบัติใหมากกวาเดิม กอนที่ดิฉันจะมาปฏิบัติกรรมฐาน ดิฉันตองทรมานกับการปวด
เข า ปวดขา ทั้ ง นวดทั้ ง ฉี ด ยาเป น ระยะยาว ไม ห ายจนมานั่ ง ปฏิ บั ติ ใ หม ๆ ดิ ฉั น
นั่งขัดสมาธิไมได เพราะปวดหัวเขา ดวยความศรัทธาในองคหลวงพอก็พยายามแตก็
นั่งไมไดนานนัก มาวันหนึ่งระหวางนั่งปฏิบัติเทาเริ่มชา ดิฉันจะเอาขาลงก็ลงไมได
ดวยสติที่ดิฉันพอจะไดบางจากการปฏิบัติก็ปวดหนอๆๆๆๆ มีความรูสึกไดขนาดวา
เสนเลือดมีกี่เสน เสนไหนกําลังแลนขึ้นมาถึงไหน ปวดเหมือนเสนจะแตกออกมาปวด
ไลขึ้นถึงโคนขา เปนเวลาที่ดิฉันตองใชความอดทนอยางมากจนกระทั่งมีความรูสึกวา
ความปวดกําลังแผกระจายซาๆๆๆๆ มากๆ หลังจากเหตุเกิดครั้งนั้นจนวันนี้ดิฉันไมเคย
ปวดสวนใดๆ ไมตองหาหมอหลวง ไมตองหาหมอนวดอีกเลย ดิฉันมีความเชื่ออยาง
ไมตองมีความสงสัยวาตัวเราตองชวยตัวเองดวยกรรมฐาน การปฏิบัติก็ตองเชื่อมั่น
และปฏิบัติใหจริงแลวจะไดในสิ่งที่ตองการปจจุบันนี้ดิฉันอายุ ๕๙ ป เดิน หนึ่ง นั่ง
หนึ่ง สบายๆ และตองปฏิบัติใหมากขึ้นกวานี้ยิ่งปฏิบัติยิ่งเกิดความสุข ไมตองเสีย
สตางคซื้อ เพียงแตใหมีความมั่นคงของจิตใจ และความเพียรพยายามอดทน เพราะ
การปฏิบัตินี้ไมงายก็หมายความวายากมาก แตเปนของจริงแทแนนอนมีเรื่องที่คาด
ไมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉันดวยความศรัทธาในองคหลวงพอผูมีเมตตาทําใน
หลายสิ่งเพื่อชวยคนใหปฏิบัติกรรมฐาน หลวงพอเสียสละมากมายเพื่อชวยคนโดยไม
เลือกวาใครมาจากไหนชวยโดยไมไดเรียกรองอะไร คนมีก็ชวยคาน้ําคาไฟเต็มใจชวย
กันเองเพราะเดือนๆ หนึ่งหลวงพอรับคนมาปฏิบัติมากอยากใหทุกคนที่มาปฏิบัติไดรับ
ความสะดวกสบาย เพราะหลวงพอสงสารอยากชวย คาน้ําคาไฟ หลวงพอตองจาย
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เองทานไมไดตองการคาน้ําคาไฟ จากนักปฏิบัติเพียงขอใหปฏิบัติใหจริง เพื่อไดชวย
ตัวเองไดและหลวงพอตองการสรางบุญทุกคนที่เปนลูกศิษยรูทั่วกัน ดังนั้นความสุขที่
หลวงพอใหไมตองเสียสตางคเวนแตวาใครอดทนมีความเพียรก็ไดความสุขที่ไมตอง
เสียเงินนี้ไปมากนอย กรรมฐานปฏิบัติอยางใจบริสุทธิ์แลว จะไดพบในสิ่งที่สมความ
ปรารถนาโดยไมคาดคิด ที่ดิฉันเลามานี่เปนเพียงตองการใหทานอยาไดเคลือบแคลง
สงสัยในการปฏิบัติเพียงทานตั้งใจคิดเสมอวาปฏิบัติเพื่อพนทุกข ไมใชเพื่อจะไดในสิ่ง
ที่อยากได แลวทานจะไดเมื่อทานปลง คือไมเรารอนไดก็ดีไมไดก็ไมเปนไร อยาง
ดิฉันไดประสบดวยตัวเองมาแลว เมื่อทานไดรับทราบในเรื่องสวนตัวที่เลามาเพื่อได
แลกเปลี่ ย นประสบการณ กั น ของประโยชน ข องการปฏิ บั ติ ก รรมฐาน แต ถ า นั ก
กรรมฐานจริงดวยกันจะไดรับเหตุการณที่มากมายของจริงยิ่งกวาดิฉันมากนัก แตถา
ยังไมปฏิบัติจริงก็ไมตองมาติมาชมไวปฏิบัติจริงดวยตัวเองจะพบดวยตัวเอง แตขอ
บอกไวกอนวามองเห็นวางายปฏิบัติแลวจะรูวาไมงายอยางที่คิด ตองอดทนเพียร
พยายามและตั้งใจจริง แลวทานจะมีความสุขสมหวังในทุกประการแตอยูที่ทานตั้งใจ
ที่จะปฏิ บัติมากนอยเพียงใด ขอใหทุ กทานพบความสุขสมหวังในสิ่งที่ถูกตองทุ ก
ประการทุกคน
สุดทายนี้ขอพรและบารมีของ พระเทพสิงหบุราจารย(หลวงพอจรัญ) โปรดได
เมตตาใหดิฉัน และชาวไทยทั้งประเทศและประเทศชาติ จงอยูรอดปลอดภัยจากภัย
พิบัติทั้งปวง ขอใหหลวงพอไดมีโอกาสอยูสรางบุญบารมีอีกนานเทานานนับรอยกวา
ป อยูเปนมิ่งขวัญแกลูกศิษยใหมีโอกาสสรางความดี เพื่อตัวเองครอบครัวและสังคม
หลวงพอเปนพอดังนั้นลูกๆ จึงตองขอพรหลวงพอไมทราบดิฉันคิดเชนนี้จะถูกตอง
หรือไมผิดพลาดสิ่งใด ดิฉันหวังไดรับการใหอภัยดวยนะคะ
จากชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผลของการอธิษฐานจิตปฏิบัติกรรมฐาน
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