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ดิฉัน นางอนงคภัทร ปติวรรณ สามีชื่อ นายธนคุณ ปติวรรณ ครอบครัว
ของดิฉัน มีลูกสาว ๒ คน
เมื่ อ ป พ.ศ.๒๕๒๖ ขณะนั้ น ดิ ฉั น ยั ง รั บ ราชการอยู กรมส ง เสริ ม สหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทํางานอยูในกรมสงเสริมฯ กทม. ตอมาไดยายมาอยูที่
จังหวัดสระบุรี มีหนาที่รับผิดชอบเปนเจาหนาที่การเงิน ประมาณ ๑๔ ป และจะ
ไดรับพิจารณาเงินเดือน ๒ ขั้น บอยมาก สวนคุณธนคุณ ปติวรรณ ทํางานบริษัท
กระเบื้องกระดาษไทย จํากัด ประจําอยูที่จังหวัดสระบุรี ขณะนั้นหนาที่การงานและ
การเงินดีมาก อยูจังหวัดสระบุรีไมนาน ดิฉันก็ไดรูจักกับเพื่อนตางหนวยงานกัน เขา
ไดนําหนังสือ กฎแหงกรรมของพระเดชพระคุณหลวงพอ จรัญ ฐิตธมฺโม มาใหดิฉัน
อาน เมื่อไดอานแล วชอบมาก เกิดความเลื่อมใส ศรัทธาหลวงพอ แตก็ยังไม มี
โอกาสไปกราบนมัสการหลวงพอทานเลย
ประมาณ พ.ศ.๒๕๓๕ ได มี เ พื่ อ นนํ า หนั ง สื อ ของหลวงพ อ มาให อ า นอี ก
พรอมทั้งเลาเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับวัดอัมพวันใหฟง ครั้งนี้ดิฉันไดมีโอกาสไปกราบ
นมัสการหลวงพอ จําไดวา วันที่ไปนั้นเปนวันคลายวันเกิด ลูกสาวคนโต ขณะนั้น
ลูกสาวอายุไดประมาณ ๘-๙ ขวบ ลูกของดิฉันอายุหางกันประมาณ ๒ ป และ
ชอบเถียงกันเปนประจํา บางครั้ง ดิฉันก็พูดกับลูกไมเพราะ ตอนนั้นดิฉันทํางาน
การเงินบางครั้งจะเครียดมาก และก็ยังไมมีอะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สวดมนต ก็ไม
รูจัก พระกรรมฐาน(สติปฏฐานสี่) ก็ไมรูจัก วันแรกที่ไดไปกราบหลวงพอ ดิฉันก็
อานิสงสของการสวดมนตและปฏิบัติกรรมฐาน

1

ไดรับเมตตาจากหลวงพอ ทานชี้มาที่ดิฉัน และบอกวาลูกดีอยูแลว เปนแมตองพูดกับ
ลูกใหดี อาตมาขอบิณฑบาต พอดิฉันไดยินไดฟง เทานั้น ใจก็คิดวา ตอไปจะไมพูด
กับลูกอยางนั้นอีกแลว หลังจากนั้น ดิฉันและสามีก็จะไปกราบหลวงพอ อยูเนืองๆ
เวลาไปกราบหลวงพอครั้งใด ดิฉันและสามีจะไดยินหลวงพอทานพูดวา สวดมนตนะ
สวดแลวจะดี สวดแลวจะรวย สวดแลวหนาที่การงานก็จะเจริญกาวหนา ลูกๆ ก็จะดี
ครอบครัวก็จะมีความสุข ไปครั้งใดก็จะไดยินอยางนี้ทุกครั้ง ดิฉันและสามีจึงไดนําไป
ปฏิบัติ โดยการสวดมนต เจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และพาหุ
งมหากาฯ กั บ อิ ติป โ ส เท า อายุ + ๑ ตามที่ห ลวงพ อท า นบอก ขณะที่ ดิ ฉั น รั บ
ราชการอยู ดิฉันจะมีความคิดวา ถากรมฯ ยายดิฉันออกจากจังหวัดสระบุรี เมื่อไร
ดิฉันจะลาออกจากราชการ เพื่อที่จะอยูกับครอบครัว ดังนั้น ดิฉันจึงเปนคนไมอยูนิ่ง
ชอบหาอะไรทํา เมื่อเวลาออกจากราชการแลวตัวเองจะไดมีงานทํามีรายได ดิฉัน
เรียนตัดเสื้อ ของพรสี ตอนนั้นรับราชการไป และก็รับตัดเสื้อสตรีไปดวยลูกคามาก
บางครั้งทําไมทัน เทานั้นยังไมพอบางครั้งจะประดิษฐดอกไม เปนของชํารวยสงขายที่
พาหุรัด ก็ทําไมทันอีกเชนกัน ขายดีมาก จะมีผูชวยทํา ๓-๔ คน จากนั้นไมนาน
ดิฉันก็คิดที่จะคาขาวสารอีก เพราะหนวยงานราชการที่ดิฉันอยู จะคุมสหกรณทุก
ประเภท รวมทั้งสหกรณการเกษตรดวย และมีโรงสีขาว ดังนั้น ดิฉันจึงมีโอกาสขาย
ขาวสารโดยการขายปลีกและสง นอกจากงานประจําของสามีแลว เขาจะชวยงาน
พวกนี้อีก เราทั้งสองสนุกกับงานพวกนี้มาก เพราะเราไดเงิน เราคิดวาเงินเปนสิ่งที่
สําคัญกับเรามาก ดิฉันทํากิจการพวกนี้มาก เพราะเราไดเงิน เราคิดวาเงินเปนสิ่งที่
สําคัญกับเรามาก ดิฉันทํากิจการพวกนี้อยูประมาณ ๔-๕ ป ชวงนั้น ดิฉันไดเดินทาง
ไปบานเกิด ซึ่งจะไปเยี่ยมคุณพอคุณแม ที่จังหวัดนครปฐม ดิฉันเปนคนนครปฐม
พอไปเยี่ยมคุณพอ คุณแม ดิฉันไดเลาใหดิฉันฟงวา ที่นครปฐมไดมีรานคาขนม เขา
ขายวุนมะพราวออน ขายดีมาก ทําเปนรูปรางตางๆ เปนวุน สีสันสวยงาม คุณแมก็
บอกใหดิฉันไปซื้อทาน เวลาไปเยี่ยมคุณพอคุณแมทีไร ดิฉันก็จะแวะเวียนเขาไป
อุดหนุนทุกครั้ง แตละครั้งที่เขาไปอุดหนุน ดิฉันจะมีความคิดที่อยากจะทําขนมวุน
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มะพราวนี้มาก แตดิฉันทําไมเปนเกิดมาไมเคยทําขนมอะไรเลย ดิฉันเปนลูกสาวคน
เดียวในจํานวนพี่นอง ๔ คน คุณพอ คุณแมจะสั่งลูกๆ เรียนอยางเดียว คุณพอ
เปนขาราชการบํานาญ คุณแมก็เปนขาราชการบํานาญ เหตุที่ดิฉันตัดเสื้อผาเปน
เพราะคุณแมจะมีฝมือตัดเย็บใหดิฉันใส จนดิฉันมีสามีแลว ดิฉันจึงไปเรียนเพิ่มเติม
สวนขนมไมมีความรูเลย แตดิฉันก็อยากที่จะทํา เพราะที่บานนครปฐมจะมีมะพราว
น้ําหอม ดังนั้นดิฉันจึงเริ่มนําไปหัดทําโดยถามผูรูบาง ทําถูกทําผิดบาง โดยจะได
กําลังใจจากสามี ไมวาดิฉันจะคิดริเริ่มทําอะไร สามีจะเปนกําลังใจให และชวยทํา
ทุกอยาง สงเสริมดิฉันทุกอยางทุกอาชีพที่ดิฉันคิดทํา จากนั้น ดิฉันก็ไดมีกิจการขนม
วุนมะพราวออน เปนของตนเอง ดิฉันหยุดกิจการอื่นๆ ทั้งหมด ทําราชการเปนงาน
ประจํ า และก็ ทํ า กิ จ การวุ น มะพร า วอ อน สามี ก็ ทํ า งานเป น ลูกจ า งของบริษั ท อยู
เหมือนเดิม ดิฉันมีครอบครัวที่อบอุน สามีเปนคนดีมาก รักครอบครัว จนเพื่อนๆ
หรือผูที่รูจักดิฉันออกปากชม วาดิฉันโชคดี ที่มีสามีดี ลูกๆ ก็นารัก ครอบครัวของ
ดิฉันชอบไปวัดทําบุญ ขณะเดียวกันดิฉันและสามีก็จะสวดมนตตามที่หลวงพอทาน
สอน แตทําแบบขาดตอนทําแบบไมสม่ําเสมอ ทําๆ หยุด เปนอยางนี้เสมอมา หลวง
พอทานจะสอนเสมอวา ถาทําแบบลุมๆ ดอนๆ ทําแบบจิ้มๆ จ้ําๆ ก็จะไดอยางที่ทํา
เรื่ อ งนี้ เ ป น เรื่ อ งจริ ง ขณะที่ ดิ ฉั น รั บ ราชการาชการอยู และก็ มี กิ จ การทํ า ขนมวุ น
มะพราวออน ดิฉันจะทําสงตามหาง ตามรานอาหาร สงกับเซเวนฯ และมินิมารท
อีกหลายแหง ตอนนั้นขายดีมาก กิจการกําลังเติบโตและเริ่มเปนที่รูจักของผูคน มี
คนชวยทําประมาณ ๗-๘ คน ทําแทบไมทัน ในแตละวัน ดิฉันจะตองใชมะพราว
ออน วันละประมาณ ๑๐๐ กวาลูก ใชกะทิประมาณ ๘๐-๙๐ กิโลกรัม ทําอยางนี้
ทุกๆ วัน ยิ่งเปนเวลาเทศกาลตางๆ ที่ผูคนเขาเที่ยวกัน ชวงนั้นกิจการของดิฉันยิ่ง
ขายดี ถาเปนชวงปใหมยิ่งขายดีมากๆ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๓๖ ขนมของดิฉันไดมีโอกาสขึ้นโตะเสวยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และขึ้นโตะเสวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่วัดมงคลชัยพัฒนา
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อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี หลังจากนั้นไมนานก็ไดเชลลชวนชิม จาก
หมอมราชวงศถนัดศรี ลงหนังสือพิมพ มติชนรายสัปดาห กิจการก็ยิ่งขายดีมากขึ้น
ดิฉันจึงไดลาออกจากราชการเพื่อมาดําเนินกิจการขนมของตนเอง ตอนนั้นขนมขาย
ดีมากๆ แตยิ่งขายดีเทาไรดิฉันก็ยิ่งไมมีเวลา ดิฉันและสามีไมมีเวลาแมแตจะสวด
มนต ทําการคาขายอยางเพลิดเพลิน บางวันนึกไดก็จะสวดมนตบาง บางวันก็ไม
สวด ทําแบบนี้ เสมอมา จนกิจการเริ่มแยลง แลวก็ตองหยุดตัวเอง ซึ่งไมสามารถที่
จะทําขายตอไปได ทําสงไปเทาไร ก็ตองเก็บคืนมาทิ้ง ดิฉันและสามีจึงรูวานี้คือผล
จากการที่เราทั้งสอง สวดมนตแบบลุมๆ ดอนๆ แบบเจ็บๆ ทําแบบจิ้มๆ จ้ําๆ เมื่อ
เหตุไมมี ผลมันก็คงจะไมเกิด จากนั้นดิฉันก็กลายเปนคนวางงานแตก็ยังไมไดสํานึก
ในการกระทําของตัวเอง ดิฉันกลับไมสวดมนตเลย ไมเขาวัด ไมทําบุญ ไมทําทาน
ปดหองพระไมเขาไปสวดมนต และยังมีความคิดอีกวาเราเกิดมาไมเคยทําใหใคร
เดือดรอน ทําไมชีวิตของดิฉันจึงเปนแบบนี้ มีปายเชลลชวนชิม รับรองความอรอยใน
รสชาติของขนม แตก็ไมสามารถทําการคาขายได เพื่อนดิฉันเขาบอกกับดิฉันวา
ดิ ฉั น มี ว าสนาที่ ทํ า ขนมขึ้ น มาจนถึ ง จุ ด นี้ ไ ด แต ดิ ฉั น ไม มี บุ ญ ที่ จ ะครองป า ยเชลล
เพื่อที่จะทําการคาตอไป ดิฉันรูวา บุญมี บาปมี กรรมมี แตก็ไดแตรู ไมเคยเขาใจ
ในคําพวกนี้เลย การคาของดิฉันลงสุดยังไมพอ จากนั้น ชีวิตครอบครัวที่เคยวาดีมี
ความสุข ก็กําลังลงอีก โชคดีที่ดิฉันมีหลวงพออยูในหัวใจ
ปลายป พ.ศ.๒๕๔๑ เพื่อนที่เคยรับราชการอยูกับดิฉันไดมาแนะนําอาชีพ
ขายตรง จําพวกสินคาอุปโภค บริโภค ใหดิฉันและสามี ตัวดิฉันฟงแลว ก็ไมสนใจที่
จะทํา แตสามีดิฉันไดตัดสินใจสมัครเปนสมาชิก และก็ไดทําควบคูกับงานประจํา
สามีของดิฉันก็ไดชวนเพื่อนหญิง ของเขาเขามาทําดวย กิจการดู เหมือนวาจะไปไดดี
สามีของดิฉันก็จะออกไปทํางานรวมกับเพื่อนหญิง ของเขาเสมอจนมีขาวในลักษณะ
ไมดีไมงาม ดิฉันจึงขอรองใหสามีเลิกทํางานขายตรงนั้น แตสามีดิฉันเขาไมยอมเลิก
ครอบครัวเริ่มมีปญหา
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๙ มี น าคม ๒๕๔๓ ดิ ฉั น และสามี ไ ด เ ดิ น ทางไปรั บ ลู ก สาวจากโรงเรี ย น
ประจํา ชวงนั้นสอบเสร็จ จึงปดภาคเรียน ลูกๆ จึงไดอยูบานครอบครัวดิฉันจะเลี้ยง
ลูกโดยดิฉัน และสามี จะเปนทั้งพอ แม และเพื่อน ดังนั้นมีปญหาอะไร ลูกๆ ก็เลย
รับรูดวย สามีดิฉันเมื่อทํางานประจําเสร็จก็จะไปทํางานขายตรงเปนอยางนี้ทุกวัน
เริ่มมีอะไรที่ไมเหมือนเดิม จากการกลับบาน ตามเวลาก็จะเริ่มกลับไมตรงเวลา และ
จะบอกวางานยุง บางครั้งอยูบานก็จะมีคนโทรศัพท ตามใหไปทํางานขายตรง จน
ดิฉันเริ่มมีปากเสียง ทะเลาะกัน ดิฉันพยายามขอรองไมใหเขาทํางานขายตรงนั้น
แตสามีดิฉันก็ไมฟง บานที่เคยวามีความสุข ก็เริ่มรอนเปนไฟ เหมือนนรก ดิฉันจะทะ
เลาหาเรื่องสามีทุกวัน แตสามีดิฉันจะไมโตตอบ จะเงียบ ดิฉันเปนคนที่มีทิฐิสูง ถา
ตองการอะไรแลวตองใหไดดั่งใจ วาถูกก็คือถูก วาผิดก็คือตองผิด จะไมฟงใคร คํา
ว า อภั ย ก็ ใ ห ไ ม เ ป น ๑ เดื อ นเต็ ม ที่ บ า นเป น เหมื อ นนรก หาสุ ข ไม ไ ด มี แ ต ก าร
ทะเลาะ ซึ่งเกิดจากดิฉันเปนคนเริ่มทุกครั้ง จนลูกๆ เครียดมาก สามีก็เลยเลิกไม
ออกไปทํางานขายตรง สามีดิฉันจะเปนคนรักลูกๆ มาก และไมอยากเห็นลูกเสียใจ
๑๗ เมษายน ๒๕๔๓ ดิ ฉั น และสามี พร อ มลู ก สาวได มี โ อกาส ไปจั ง หวัด
สิงหบุรี เสนทางที่ไป จะผานวัดอัมพวัน ดิฉันจึงบอกสามีแวะเขาไปนมัสการกราบ
หลวงพอ เพราะครอบครัวไมได มากราบหลวงพอ นานมากตั้งแตกิจการเจง ดิฉัน
บอกวาสามีบุญก็ไดพบทานถาบุญไมมีก็ไมไดพบ แตตองบอกวาเปนโชคดี ของดิฉัน
และครอบครัว เราไดพบหลวงพอ ดิฉันและครอบครัวไดนั่งฟงหลวงพอทานสอน
ธรรมะ แลวทานก็พูดกับลูกศิษย คนนั้น คนนี้ สักพักทานก็ชี้ มาที่ดิฉันกับสามี และ
พูดวา “ จะเรื่อง ผัวมีชู เมียมีชู กรรมฐาน เทานั้นชวยได ” เปนลูกศิษยเรา เราเรียก
ใหทําแลวจงทําเสียนะ ถาไมทํา ระวังประสาทมันจะกิน เราจะชวยอะไรไมได ผัวก็
ชวยเมียได เมียก็ชวยผัวได ลูกก็ชวยพอแมได พอแมก็ชวยลูกได พอดิฉันไดยิน
หลวงพอทานพูดจบ ดิฉันก็คิดวาเราตองเขาปฏิบัติพระกรรมฐาน ปญหาเรื่องผัวมีชู
อานิสงสของการสวดมนตและปฏิบัติกรรมฐาน
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จะไดไมเกิดขึ้น กับครอบครัวดิฉัน แลวหลวงพอทาน ก็ชี้มาที่ดิฉันอีก และพูดวา รอ
วาสนาหรือ เราจะบอกใหนะ มันไมเกิดหรอก ถาไมกรรมฐาน แลวหลวงพอก็พูดตอ
จําไวนะชีวิตจะดีไดดวยกรรมฐาน ขณะที่หลวงพอสอนดิฉันอยู ลูกสาวคนเล็กก็คิด
วาหลวงตารูไดอยางไร หลวงพอทานก็พูดตอเราบวชมาตั้ง ๕๒ พรรษา แลว เรา
เห็นหนอ อยางเดียวเราก็รูหมด แลวหลวงพอทานก็ชี้มาที่ดิฉันอีก ทานบอกวา แม
ตองเปนแบบอยางที่ดี “ แมแบบ แมแผน แมแปลน แมบท แมกลอน ” แมเทานั้น
ที่เปนแบบอยาง ทุกวันนี้ดิฉันทําตามที่หลวงพอทานเมตตาสอนดิฉันทุกอยาง เปน
แบบอย า ง ทุ ก วั น นี้ ดิ ฉั น ทํ า ตามที่ ห ลวงพ อ ท า นเมตตาสอนดิ ฉั น ทุ ก อย า ง เป น
แบบอยาง สวดมนต ปฏิบัติกรรมฐาน ปจจุบัน สามี และลูกทั้งสอง ก็ไดสวดมนต
เขาปฏิบัติกรรมฐาน วันพระถามีโอกาสก็จะไปกราบนมัสการหลวงพอ และฟงธรรมะ
บรรยาย
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เปนวันแรกที่ดิฉันไดไปเขากรรมฐานที่วัดอัมพวัน
ครั้งนี้ดิฉันเขา ๓ วัน จําไดวาเปนวันฉัตรมงคล ผูคนเขากรรมฐานเปนพันๆ คน
ดิฉันรูสึกประทับใจ ในชีวิตมาก พอกลับถึงบาน ดิฉันก็เลาใหสามีฟง เหตุการณใน
การปฏิบัติ สามีก็สนใจ พอมีวันหยุดงาน ก็ไดเขากรรมฐาน ตามดิฉัน
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เปนครั้งที่ ๒ ครั้งนี้ สามีดิฉันได ไปเขากรรมฐาน
ดวย ดิฉันและสามีไดไปกราบ หลวงพอที่กุฏิ มีลูกศิษย และผูคนไปกราบหลวงพอ
มากมาย ตางก็นําพวงมาลัยถวายหลวงพอ บางคนก็นําซองปจจัยถวายเพื่อที่จะ
ทําบุญกับหลวงพอ ดิฉันจึงพูดกับสามีเบาๆ วานําซองปจจัยถวายหลวงพอ พูดยัง
ไมทันจบคํา หลวงพอทานชี้มาที่ดิฉันกับสามี วาเราไมอยากไดเงินแตเราอยากใหทั้ง
๒ คน มาปฏิบัติกรรมฐานกับเรา ดิฉันและสามีตกใจ เพราะพูดกันเบามาก แตหลวง
พอทานไดยิน หลังจากนั้นดิฉันก็จะเขากรรมฐานทุกเดือน ๕ วันบาง ๗ วันบาง
สวนสามี ถามีเวลาก็จะเขา
อานิสงสของการสวดมนตและปฏิบัติกรรมฐาน
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๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ดิฉันไดไปกราบหลวงพอที่กุฏิ ไดนั่งอยูขางหนา ดิฉัน
ก็นั่งมองหลวงพอทานเหมือนทุกครั้ง หลวงพอทานไดเมตตาชี้ มาที่ดิฉัน และพูดวา
ถาเอาจริงใหรูจัก แมพานิช คนประจวบฯ หลังจากนั้นไมนานดิฉันก็ไดรูจัก แมพานิช
ตามที่หลวงพอทานบอก พี่เขาจะเปนคนที่ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานมาก หลวงพอทาน
สอนอะไร พี่พานิช ก็จะทําตามทุกอยาง วันแรกที่ดิฉันรูจักพี่พานิช เขาจะเขาปฏิบัติ
กรรมฐาน พี่เขาจะบอกวาถาเธอจะปฏิบัติกรรมฐานเธอตองมีสัจจะ เขาใหดิฉันตั้ง
สัจจะกับตัวเอง ใหเขากรรมฐานทุกเดือนๆ ละ ๗ วัน ดิฉันก็ตั้งสัจจะแลวก็เขา
เดือนละ ๗ วัน จากนั้นคําวาสัจจะ นี้ดิฉันก็นําไปใชในการปฏิบัติกรรมฐาน คือตอง
ตื่นตามเวลา แลวก็เขาปฏิบัติกรรมฐานทุกรอบ แบบตั้งใจ ทําตามครูผูสอน แลวคิด
วาถามาแลวตองทํา ทําใหจริง ถาทําไมจริง ก็ใหอยูบาน ไมตองเสียเวลา บางเดือน
พี่พานิช จะชวนดิฉันเขากรรมฐาน ๑๕ วัน ดิฉันก็เขา เวลาที่เขากรรมฐานจะเปนวัน
พระ หรือวันลาศีล หลวงพอทานจะเทศน สอนกรรมฐาน ทานจะพูดเสมอวา ๑๐๐
คน ปฏิบัติได ๑ คน ทานก็ดีใจแลว คนเราไมใชวาเห็นเขาปฏิบัติแลว ชีวิตเขาดีขึ้น
ครอบครัวดีขึ้น ลูกดีตั้งใจเรียนหนังสือ ลูกเลิกติดยาเสพติด สามีเจาชูก็เลิกเจาชู
กลับรายกลายดี จะทําไดกันทุกคนนั้นหามีไม ถาจะทําใหได เหมือนกันก็ตองสราง
บุ ญ สร า งความดี ให ไ ด ถึ ง ๘๐ % ก็ คือ ตั้ ง ใจปฏิ บัติ ก รรมฐาน อย า งต อ เนื่อ ง
หลวงพอทานจะยกตัวอยางแมพานิช คนประจวบ อยูตลอด วาตั้งใจปฏิบัติจนชีวิตดี
ขึ้น ดิฉันและสามี ทําตามแบบอยางพี่พานิช ดิฉันจะเขาปฏิบัติกรรมฐาน พรอมพี่
พานิช เปนประจํา บางครั้ง พี่เขาจะปฏิบัติวันละ ๑๒ – ๑๕ ชั่วโมง ดิฉันก็พยายาม
ปฏิบัติตาม พี่เขาวาอะไรดี ดิฉันจะทําตามทุกอยางใหดิฉันเดิน ๒ ชั่วโมง นั่ง ๒
ชั่วโมง ดิฉันก็ทําตาม แลวชีวิตมันก็ดีจริงๆ พอกลับบานก็จะพยายาม นําไปทําให
ต อ เนื่ อ ง ตามที่ ห ลวงพ อ ท า นสอน เวลาเข า กรรมฐาน ๗ วั น ที่ วั ด ดิ ฉั น ก็ จ ะ
พยายามปฏิบัติตามหลวงพอทานสอน คือ กินนอย นอนนอย พูดนอย ดิฉันเริ่ม
เปนคนใจเย็น มีเหตุ มีผล รูจักการใหอภัย และทิฐิก็ลดลง ดิฉันไดตั้งใจปฏิบัติ
อานิสงสของการสวดมนตและปฏิบัติกรรมฐาน
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ตามที่หลวงพอสอน ไดประมาณ ๒ ป จนรูวาสามีไดมีผูห ญิงอื่น รู ไดจากการ
ปฏิบัติกรรมฐาน ตามที่หลวงพอสอน ใหเรายืนหนอ ๕ ครั้ง ชาๆ แลวก็เดิน ขวายาง
หนอ ซายยางหนอ ชาๆ ตรงนี้สติจะบอกเลย วาสามีของดิฉันนอกใจมีผูหญิงอื่น
ดิฉันก็ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานตอเนื่อง ตัวสติ มันจะบอกใหดิฉัน ถามสามี
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ดิฉันไดถามสามีวา นอกจากดิฉันแลว ขามีคนอื่นอีก
หรื อ ไม สามี เ ขาถามดิ ฉั น ว า เขาทํ า อะไรให ค รอบครั ว เดื อ ดร อ น หรื อ เขาดู แ ล
ครอบครัวดีมาตลอด ดิฉันจึงบอกเขาวาๆ เขามีสิทธิ พูดคําวา ไมมี กลับมีเทานั้น
ดังนั้น คําที่ดิฉันไดยินไดฟง ก็คือ เขายอมรับวาเขามีคนอื่นอีก เขาบอกวามันเปน
กรรมของเขา ซึ่งเขาเลี้ยงดูกันมาประมาณ ๓-๔ ป โดยที่ดิฉันไมรูเรื่องเลย ดิฉันได
ฟ ง รู สึ ก เสี ย ใจมาก แต ต อ งบอกว า เป น บุ ญ ของดิ ฉั น ที่ ไ ด ตั้ ง อกตั้ ง ใจฝ ก ปฏิ บั ติ
กรรมฐานอย า งต อ เนื่ อ ง และหมั่ น ฟ ง ธรรม คํ า สอนของหลวงพ อ นํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน จึงทําใหดิฉันเกิดสติปญญาแกไขปญหาได ถาวันนั้น ดิฉันไมเขา
ปฏิบัติกรรมฐาน ไมสวดมนตใหตอเนื่อง วันนี้ดิฉันคงไมมีโอกาส เขียนขอความนี้
แนนอน ทุกวันนี้ดิฉันจะสวดมนต และปฏิบัติกรรมฐาน แบบตอเนื่อง ไมยอมทํา
แบบ ลุมๆ ดอนๆ ทําแบบเจ็บๆ ทําแบบจิ้มๆ จ้ําๆ อยางเด็ดขาด เพราะกลัวบุญ
หมด หลวงพอทานจะพูดเสมอวา “ มีวาสนา ถาบุญไมมีวาสนามันก็ไมเกิด ”
๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ดิฉันและสามีไดมีโอกาส ไปกราบหลวงพอ พรอม
ครอบครัวพี่พานิช ดิฉันไมคาดคิดวาจะไดยินคําพูดจากสามีกราบหลวงพอ “ หลวง
พอครับ ดวยเมตตาจากหลวงพอที่ไดใหครอบครัวผมรูจักกรรมฐาน ทุกวันนี้ผมไดสวด
มนต และปฏิบัติกรรมฐานอยางตอเนื่อง จึงใหใหผมพนวิบากกรรม จากการมีภรรยา
นอย ” แลวหลวงพอทาน ก็สอนวากรรมเกิดจากการกระทํา ณ วันที่เขียนขอความนี้
เปนระยะเวลาประมาณ ๑ ป ที่สามีดิฉันปฏิบัติตนอยูในศีลในธรรม ตามคําสอนของ
หลวงพอ ทุกวันนี้ ประมาณตี ๓ หรือ ตี ๔ สามีดิฉันจะตื่นขึ้นสวดมนต และปฏิบัติ
อานิสงสของการสวดมนตและปฏิบัติกรรมฐาน
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กรรมฐาน พรอมกับจะหุงขาวใสบาตร ตอนเชาเวลาออกไปทํางานทุกๆ วัน การงานก็
ดีขึ้น ถามีปญหาก็แกไขได
จากอานิสงส ของการปฏิบัติกรรมฐาน สวดมนต พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ พาหุงมหากา อิติปโส เทาอายุ +๑ และการปฏิบัติ ตามคําสอนของ
หลวงพอ ทําใหสามีของดิฉันหลุดพนจากวิบากกรรม จากการมีภรรยานอย และหัน
หนาตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติกรรมฐาน จากรายก็กลายเปนดี ครอบครัวก็มีความสุข
จากอานิสงส ที่ดิฉันและสามีตั้งใจปฏิบัติกรรมฐาน และการปฏิบัติ ตามคํา
สอน ของหลวงพอ ลูกสาวทั้ง ๒ ก็วานอนสอนงาย เปนเด็กดี และตั้งใจเลาเรียนดีขึ้น
แลวยังเขาปฏิบัติกรรมฐานตามอยาง ดิฉันและสามี เวลาลูกๆ มีปญหาอะไร ดิฉัน
และสามีก็จะยกคําสอนของหลวงพอ นําไปสอนลูกทั้งสอง
ดิฉันขอกราบระลึกถึงพระคุณในความเมตตา ของหลวงพอที่มีตอครอบครัว
ของดิฉัน ทําใหดิฉันสามี และลูกทั้งสอง สามารถดํารงตนอยูในศีลในธรรมได จน
ครอบครัว กลับมาสมบูรณอีกครั้ง และครอบครัวดิฉันจะยึดมั่น คําที่หลวงพอทาน
สอนวา “ การกระทําใดๆ ที่เปนไปโดยตอเนื่องนี้ ของเล็กนอยก็เปนของใหญ บุญนอย
ก็ เ ป น บุ ญ มาก ทํ า ดี ไ ม ไ ด ผ ล เพราะทํ า ตนลุ ม ๆ ดอนๆ ทํ า ดี ที่ ไ ด ผ ล เพราะทํ า ตน
สม่ําเสมอ ”
จึงขอเชิญชวนทุกทาน สวดมนต พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
พาหุงมหากาและอิติปโสเทาอายุ +๑ พรอมกับปฏิบัติพระกรรมฐาน (สติปฏฐานสี่)
อยางตอเนื่อง ทําดวยความศรัทธา และเชื่อมั่น ตั้งใจปฏิบัติทุกทานก็จะไดพบของ
จริง ตามที่หลวงพอทานสอน
อานิสงสของการสวดมนตและปฏิบัติกรรมฐาน
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