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ขาพเจาชื่อนางชญา โพธิ์สุวรรณ เกิดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ปกุน
เดือน ๘ อายุประมาณ ๔๓-๔๔ ป อาชีพคาขายขนมหวานและขายแกงทั้งปลีกและสง
ขายอยูที่ตลาดบางบัวทอง ตั้งแตเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน ดิฉันมีลูก ๔ คนดวยกัน ลูก
สาว ๓ คน ลูกชาย ๑ คน ซึ่งเปนคนเล็ก ดิฉันโชคดีมากที่ลูกดีทุกคน ขยันอดทน ลูก
ชวยดิฉันขายของกอนไปโรงเรียนทุกวัน ดิฉันไมมีเงินทองมากมาย แตลูกดีก็นับวาเปน
โชคอันประเสริฐ ไมตองทุกขใจเพราะลูก
ชวง พ.ศ. ๒๕๔๔ ดิฉันขายของไดเงินมาพอใชจาย แตพอมาตนป ๒๕๔๕ จาก
ที่ เ คยขายได วั น ละประมาณ ๑๔,๐๐๐ – ๑๘,๐๐๐ บาท พอถึ ง เดื อ นเมษายน –
พฤษภาคม ๒๕๔๕ เหลือวันละ ๖,๐๐๐ – ๙,๐๐๐ บาท ขายไดไมพอซื้อของ เปน
อยางนี้ทุกวัน ดิฉันกลุมใจมาก คาบานก็ไมมีสงจนกระทั่งธนาคารฟองตองขึ้นศาล
ดิฉันไมคิดวาเรื่องจะบานปลาย ทําใหดิฉันนึกเสียใจจนทุกวันนี้ ดิฉันทําใหนองสาว
ของดิฉันโกรธดิฉันมาก ไมพูดกับดิฉันเลย เห็นหนานองแลวก็เสียใจ ดิฉันแอบรองไห
ทุกวัน เขาเปนผูชวยเหลือดิฉันมาตลอด ดิฉันระลึกอยูเสมอ ตลอดชีวิตนี้ดิฉันจะใชหนี้
ชีวิตนองหมดไหม ดิฉันเคยคิดจะฆาตัวตายหรือเดินใหรถชนตาย บางวันดิฉันนั่ง
รถเมลไปเรื่อย ๆ พอรถจอดก็ลง พอนึกถึงลูกวาถาลูกขาดดิฉันเสียคน ลูกตองลําบาก
แน ก็นั่งรถกลับ
อยูมาวันหนึ่ง เพื่อนที่ขายของขาง ๆ ไดไปเลาใหนองรสสุคลฟงวา ดิฉันไมไหว
แลวใหชวยหนอย พอนองของดิฉันไดฟงก็รองไห พอรุงขึ้นอีก ๑ วัน นองก็โทรมาบอก
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ใหดิฉันไมหาแมชีที่หัวหิน เขานัดเอาไวแลวตอนตี ๕ นองดิฉันไดเอาเงินมาใหดิฉัน
๕,๐๐๐ บาทดวย พอวันรุงขึ้นดิฉันไปหาแมชี แมชีบอกใหดิฉันเขาวัดเลยนะ ไปนั่ง
กรรมฐานแกกรรมภายใน ๗ วัน ดิฉั น ก็ ไ ด ม าเล า ให น องฟง ประมาณปลายเดื อน
เมษายน ๒๕๔๕ จําวั นที่ไมได น องก็ไ ดพาดิฉันไปสงที่ วัดอัมพวัน จ.สิ งหบุรี และ
แนะนําใหรูจักเพื่อนของนองชื่อคุณพานิช สมาบุตร และเพื่อน ๆ อีก ๒ คนเปนครั้ง
แรก ซึ่งพักอยูในหองเดียวกัน พอถึงเวลาปฏิบัติธรรมดิฉันก็ลงมาปฏิบัติธรรมขางลาง
อาคารภาวนา ๑ ดิฉันอยู ๗ วัน คุณพานิช สมาบุตร ก็อยู ๗ วัน แตคุณพานิชมาอยู
กอนดิฉันแลว ๕ วัน ดิฉันอยูรวมหองกับคุณพานิชแค ๒ วัน พอครบกําหนดคุณพานิช
และเพื่ อน ๆ ก็กลับในตอนเย็น ดิ ฉันก็ ปฏิ บัติธรรมตามปกติ ประมาณ ๑ ทุม คุ ณ
พานิชเขาไปเรียกดิฉันในอาคารภาวนา ๑ ใหออกมาคุยกันขางนอก ดิฉันก็งง เดินตาม
ออกมาที่มานั่งหินออนที่เพื่อน ๆ ของคุณพานิชรออยูอีก ๒ คน
ดิฉันตกใจมาก เมื่อคุณพานิชไดพูดกับดิฉันวา “เธอขโมยสรอยคอของเพื่อนฉัน
ไป เอาไปไวที่ไหน เอามาคืน อยูกันมาตั้งนานหลายปไมมีของหาย พอเธอมาอยู ๒
วันเองของก็หาย เดี๋ยวจะโทรไปบอกรสสุคล เธอยอมรับมาเสียดี ๆ” แลวก็มีคนถามวา
ดิฉันมาวัดเอาเงินมาเทาไร ดิฉันก็บอกวาเอามา ๒๐๐ บาท ซึ่งตอนนั้นดิฉันจําไมไดวา
เพื่อนคนไหนพูด ดิฉันรองไหโฮเลย เพราะตกใจในเหตุการณที่เกิดขึ้น ดิฉันไมเคยคิดที่
จะขโมยของของใคร แคนี้ก็ทุกขใจมากพอแลว จะสรางเวรกรรมทําไม ของของเพื่อน
คุณพานิชเปนอยางไรไมเคยเห็น ก็ไมรูจะไปหาที่ไหนมาให ก็ไดแตรองไห บอกวา
ไมไดเอาไป
อีกพักหนึ่ง เพื่อนของคุณพานิชอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีอายุมากหนอยก็ไดคนกระเปา
ของคนที่บอกวาสรอยคอหาย เปดโนนเปดนี่จนไปถึงกลองใสแวนตา เขาก็เปดไมออก
ก็บนวาทําไมแนนจัง นานประมาณ ๓ นาทีก็เปดออก ทั้งเจาของสรอยเองและปาคนที่
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เปดตกใจและดีใจระคนกันที่สรอยคออยูในนี้เอง พอดิฉันเห็นสรอยคอเสนนั้น ดิฉันก็
รองไหโฮอีก คือ ดีใจที่เจอสรอย และดีใจที่ทุกคนเขาใจในตัวดิฉัน
คุณพานิชและเพื่อนเจาของสรอยตางก็ไดขอโทษดิฉันตอหนาแมชีที่ทําหนาที่
ลงทะเบียน และพูดวาดิฉันบริสุทธิ์จริง ๆ ดิฉันก็บอกกับทุกคนวา ดิฉันัไมโกรธคะ เปน
เพราะโชคของดิ ฉัน ไมดี เอง ถาไม มีเหตุการณ แบบนี้เกิด ขึ้นในวั นนี้ ดิฉั นก็อาจจะ
เปนไปอยางอื่นก็ได และคุณพานิชก็ไดพูดขึ้นวา “ทําไมฉันจึงตองเปนคนตัดกรรมให
เธอนะ”
หลังจากวันนั้นมา ดิฉันไดมาปฏิบัติธรรมบอย พอวางก็มา หลังจากนั้นจนทุก
วันนี้ ดิฉันก็ขายของดี ขายไดวันละ ๑๖,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาทตอวัน เดี๋ยวนี้ดิฉันสวด
มนตพาหุงมหากา อิติปโส และทํากรรมฐานเปนประจํา มากนอยแลวแตโอกาส การ
สวดมนตเจริญวิปสสนากรรมฐานชดใชกรรมไดจริง ๆ ดิฉันไดตั้งจิตอธิษฐานจะปฏิบัติ
ธรรมตลอดไป
ขอใหผูที่อานเรื่องราวของดิฉันใชเวลาวางมาปฏิบัติกรรมฐาน สวดมนตพาหุงม
หากา และทานจะไดรูไดดวยตนเอง
เพียงแตใหมีความซื่อสัตย อยูในศีลในธรรม รักษาความดีไว ใคร ๆ ก็ทําอะไร
เราไมได ตอใหมีมารมาผจญก็ทําอะไรเราไมได และเมื่อปฏิบัติตัวเองใหอยูในศีล
สมาธิ ปญญาก็จะเกิด
ขอขอบคุ ณ คุ ณ พานิ ช สมาบุ ต ร ที่ อ นุ ญ าตให เ อ ย นามในเรื่ อ งนี้ และ
ขอขอบคุณ คุณรสสุคล เกียรติอุทัย ที่อโหสิกรรมใหพี่ ขอใหความดีทั้งหลายที่เธอทํา
ใหพี่ จงสนองตอบใหเธอไดรับแตสิ่งดี ๆ ตลอดไป...
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