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เรื่องราวของดิฉันเปนเรื่องจริงที่มีความอัศจรรยอยางเหลือเชื่อ ตอหลาย
เรื่องที่เกิดขึ้นมาในชวงระหวางที่ดิฉันไดมาปฏิบัติพระกรรมฐานที่วัดอัมพวัน
เดิมทีดิฉันไมเคยรูจักดวยซ้ําวา “กรรมฐานคืออะไร” ยังไมเคยแมแตจะคิดเขา
วัด ฟงธรรม ถือศีล ลูกนองขอลางานไปงานไปวัด ๗ วัน ดิฉันยังมองเปนเรื่องตลก ไม
จําเปน
กอนหนานี้มีเรื่องแปลกมากที่ดิฉันฝนวาตัวเองอยูในชุดนุงขาวหมขาว นั่งอยู
หนาประตูโบสถวัดไหนไมรู และฝนเห็นเหตุการณที่สามีขออยาและทะเลาะกัน ดิฉัน
เลาเรื่องความฝนนี้ใหสามีฟง เขาหัวเราะและบอกวา “ เปนไปไมได ”
พอเวลาผานไประยะหลังเราสองคนทะเลาะกันบอย ความคิดเห็นไมตรงกัน
ตางคนตางเก็บสิ่งที่ไมพอใจจนทนไมไหว เราไมเคยคิดแกไขที่ตนเหตุ เพราะเราหามัน
ไมเจอ
จนเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ ดิฉันตกหลังคาโรงงานลงมาขอมือหักกระดูก
แตกละเอียด และขาซายบาดเจ็บ ช้ําอยางรุนแรง เนื่องจากคุณอาผูชายที่ดิฉันชวนขึ้น
ไปซอมหลังคาตกลงมาเปนเพื่อนดิฉันอีกคน โดยเขานั่งทับอยูบนขาซายดิฉัน ดิฉัน
นาจะขาหักดวยซ้ําแตไมหัก เปนเรื่องแปลก ที่กอนตกหลังคา ๑ สัปดาหไดมีมูลนิธิ
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ทหารผานศึกขดรับบริจาคทําขาเทียมใหทหาร ดิฉันตัง้ ใจทําไป ๑ ขาง เปนเงิน
๒,๐๐๐ บาท ลูกนองยังพูดแซวดิฉันวา “คนพวกนี้มาพูดแคคําสองคํา พี่บุศก็ใหเขาไป
ตั้ง ๒,๐๐๐ บาท เอาไปทําจริงหรือเปลาก็ไมรู” ดิฉันบอกเขาวา “ไมเปนไร เราตั้งใจ
ทําบุญแลว เงินนี้เขาจะเอาไปทําจริงหรือไมพี่ไมสน”
ดิฉันตกลงมาในทาทีบ่ าดเจ็บนอยที่สุด คุณหมอยังบอกวาโชคดีมากที่ไมพิการ
หรืออัมพาต หลังจากนั้น ๑ เดือน ดิฉันทะเลาะกับสามีเพราะหงุดหงิดกับสภาพ
สังขารตัวเอง มองเขาไมมีคุณคา ไมเขาใจดิฉัน เลยทาเขาหยา สุดทายโดนเขาบังคับ
หยา ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตอนนั้นรูเลยวาความทุกขเปนอยางไร จะอยูอยางไร
โดยไมมีเขา ทั้งที่อยูกันมา ๑๓ ป มีบุตรดวยกันถึง ๓ คน (ดิฉันไดสูญเสียบุตรสาวคน
กลางไปเมื่อป ๒๕๓๙ เพราะอุบัติเหตุ)
ดิฉันเสียใจมาก ควบคุมตัวเองไมได ไมเคยคิดวาจะมีวันนี้เกิดขึ้น เพราะยึดมั่น
ถือมั่นและเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไป
จนดิฉันไดรับการแนะนําจากคุณเก(เทพธิดา
พยากรณ) เธอแนะนําดิฉันใหไปพบหลวงพอจรัญที่วัดอัมพวันวาทานชวยดิฉันได
ดิฉันไดพบและเลาเรื่องใหหลวงพอฟง ทานบอกวา “เอาหนังสือสวดมนตไป
สวด มีลูกดวยกันไมตองหยา” แลวทานก็ไปโบสถ ดิฉันงงอยูครูหนึ่ง ทุกคนบอกวา
หลวงพอตอบแลว ดิฉันถามกลับ “แคนี้หรือ” ทุกคนตอบวา “ใช” ดิฉันก็ยังงงอยู จน
ทานพระครูสังฆรักษบอกวา “อยากรูไหมวาทํากรรมอะไรไว ก็ใหมาปฏิบัติกรรมฐาน
สิ”
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แลวดิฉันก็ตัดสินใจไปทดลองดู ๓ วัน รูสึกทรมานมากอึดอัดหายใจไมออก
อยากกรีดรองออกมา ครบ ๓ วันรีบกลับบานทันที เมื่อเจอหนาสามีก็ขอรองเขาให
กลับมาดีกันใหม เขาก็ไมยอม จนทะเลาะกันอีก
เมื่อพี่พาณิชยโทรศัพทมาหาและชวนไปวัด ๗ วัน เรื่องราวการเริ่มปฏิบัติ
กรรมฐานของดิฉันจึงเริ่มขึ้น
จากการปฏิบัติเดือนแรกรูวาสามีจะเอาคืน เพราะเห็นแววตาเขา เราคงทําให
เขาช้ําใจมาก กดดันเขามาตลอดโดยไมรูตัว จากคนรักกัน เคยพูดกันดีๆ ก็หางเหิน
พูดจาไมไพเราะ ไมสนใจความรูสกึ คนที่รับฟง
เดือนที่สอง เปนเดือนแหงการชดใช ใชหนีท้ ุกคน ระลึกไดขณะนั่งกรรมฐาน
เชน เรื่องชุดของนองสาว ปใหมพี่พาณิชยชวนไปตัดชุดผาไหมทีห่ ัวหิน ดิฉนั ก็ไปโดย
ชวนนองสาว ชื่อครูเปลไปดวย จูๆพี่พาณิชยก็บอกวา “บุศตัดชุดใหนองสักชุดสิ” ตัว
ดิฉันยังรูสึกเสียดายเงินเพราะราคาแพง แตสุดทายก็ตัดใจตัดใหนอง ๑ ชุด กลับบาน
ยังรูสึกเสียดาย คืนตอมานั่งกรรมฐานเห็นเลยวาตอนเด็กเคยไปแยงเสื้อที่คุณแมสงมา
ใหจากญี่ปุนจากนองคนนี้ เห็นนองเสียใจน้ําตาไหล พอออกจากกรรมฐาน โทร.หาพี่
พาณิชย บอกวา “รูแลว ชุดนี้ตองใหนอง จะแพงเทาไหรก็ตองใหคืนเขาไป”
เรื่องขอมือหัก
นั่งกรรมฐานตอมารูวาตัวเองตองตกหลังคาลงมาขอมือหัก
เพราะตอนเด็กเคยกอวีรกรรมดื้อ เถียงอามา จนเขาโมโห เอามือจะฟาดตัว แตดิฉัน
หลบทัน มือของอามาไปถูกหัวบันไดแทน บวมปูดเลย ตองพอกยาที่มือเปนเดือน
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เรื่องงานที่อัศจรรย ดิฉันไดรับงานสินคาเพื่อสงเสริมการขายของบริษัทตางๆ
จากลูกคามาทํา จํานวน ๘ ลานชิ้น ระหวางดําเนินการไปได ๒ เดือน ลงทุนไปหลาย
แสนบาทปรากฏวาลูกคาขอลดจํานวนลงเหลือแค ๒ แสนชิ้น ดิฉันตกใจมาก คิดวา
อยางนี้ไมทําดีกวา จึงปรึกษาพี่พาณิชยและไดใหคําแนะนําวา ๒ แสนชิ้นก็ใหทําไป
ดิฉันบอกวามีแคนเสียสติเทานั้นที่จะทํา เพราะมันจะขาดทุนมาก พี่พาณิชยบอกวา
“เชื่อหลวงพอไหม ทําไป เราไมเสียสัจจะ แลวจะพบสิ่งอัศจรรย” ดิฉันจึงตอบตกลง
ทําใหลูกคา ปรากฏวาระหวางที่ทาํ งานชิ้นนี้ ลูกคาไดเพิ่มจํานวนการสั่งสินคาเปน ๘
ลานชิ้น และเพิ่มมาเรื่อยๆจนถึง ๗ ครั้ง จนยอดสั่งซื้อสูงถึง ๓๖.๙ ลานชิ้น
เดือนที่สาม เดินจงกรม ๓ ชั่วโมง นั่ง ๓ ชั่วโมง ดิฉันเห็นภาพงู ๒ ตัวขดกัน
ตอนแรกไมเขาใจวาหมายถึงอะไร สักครูหนึ่งก็นึกไดวา สามีเคยขับรถทับงูเหาตอนไป
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์โดยไมไดเจตนาเปนงูเหาขนาดใหญมากยาวประมาณ ๒ เมตร
กําลังเลื้อยขามถนนในขณะที่รถวิ่งผานดวยความเร็ว จึงขออโหสิกรรม เนื่องจากนึก
ไดถึงเรื่องที่สามีบนวาปวดหลังโดยไมรูสาเหตุอยูบอยๆบางครั้งปวดมากจนตองไปหา
หมอ
ดิฉันเคารพหลวงพอมาก ทานเมตตาดิฉันตลอดมา พระกรรมฐานที่หลวงพอ
ใหดิฉันมาจะรักษาไวจนวันตาย อุทาหรณครั้งนี้ดิฉันตองขอกราบระคุณสามีดิฉัน
อยางที่สุด ถาเหตุการณดังกลาวไมเกิดขึ้น ดิฉันไมมวี ันรูตัว และคงไมไดมาวัดอัมพ
วัน ไมไดรูจักหลวงพอจรัญ
พระกรรมฐานขัดเกลานิสัยดิฉันเสียใหม ใหชีวิตใหมดฉิ ันอยางนาอัศจรรย ครั้ง
แรกที่มาวัดอัมพวันพบหลวงพอ ดิฉันดูแก อวน นาเกลียดมาก อมทุกข เมื่อปฏิบัติ
พระกรรมฐาน เริ่มตั้งแตขัดเดินจงกรม ๒ ชั่วโมง นั่งสมาธิ ๒ ชั่วโมง บุคลิกภาพของ
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ดิฉันเริ่มเปลี่ยนแปลง จากที่เคยนั่งหลังโกง ยืนหลังคอม มุมปากตก เวลาเดินหัวจะไป
กอนตัว เปลี่ยนมาเปนนั่งหลังตรง ยืน-เดินตรง ดิฉันดูดีขึ้น ทั้งรูปรางหนาตา
“อดทนเปนคุณสมบัติของนักสู” หลวงพอพูดอยูเสมอ สอนใหดิฉันหัดอดทน
ใหมาก ถาอดทนไดขนาด ๖ ชั่วโมงไมพูดกับใคร ทนเจ็บปวดได เมื่อเราออกไปใช
ชีวิตประจําวัน เจอเหตุการณตางๆที่มากระทบใจ เราก็ใชความอดทนนี้มาสรางสติ
เตือนใจตนเองได
ชวงแรกที่มาวัดอัมพวัน ถือศีล ๗ วัน ทุกครั้งเมื่อกลับถึงบานสอบตกทุกครั้ง
เจอสามีเปนตองทะเลาะกัน หนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นลงไมลงมือ จากเดิมที่แทบจะไม
เคยตีกัน ชนะใจตัวเองไมไดเลย ซึ่งจริงอยางที่หลวงพอสอน ทุกอยางที่เกิดขึ้นกับดิฉัน
“ทําความดีนั้นทํายาก และเมื่อยิ่งทําดี กรรมก็จะตามมาใหชดใชเร็วขึ้น”
ทุกอยางที่เกิดกับดิฉัน เพราะดิฉันมีศรัทธา หลวงพอสอนเสมอ “มองคนอื่น
ใหดี ถามองเขาไมดี ตัวเรานั้นแหละไมดี” ตอนแรกดิฉันไมสามารถทําได มอง
สามีวาเขาผิดตลอด เราดี เราถูก สิ่งนี้มักจะเกิดกับหลายๆคน จะเรียกวาทิฐิก็คงใช
พระกรรมฐานขัดเกลาทิฐิจนราบเรียบ แมแตใหกราบเทาขอขมาสามีดวยธูปเทียนแพ
ดิฉันก็ทํา ตั้งแตเกิดมายังไมเคยกราบเทาใคร
ดิฉันจดจําคําที่หลวงพอสอน
ทั้งนั้นขึ้นอยูกับตัวเรา

ดิฉันเชื่อวาทุกคนอาจกลับตัวกลับใจใหมได

ปจจุบันนี้ ครอบครัวดิฉันกลับมาอยูพรอมหนาพรอมตา สามีกลับมาเปนคนดี
ที่รักครอบครัว และมองเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงในตัวดิฉัน ทั้งที่กอนหนานี้เคยพูดกับดิฉัน
วา “ดิฉันไมมีวันเปลีย่ นแปลงได”
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เขาศรัทธาในหลวงพอจรัญ ที่สามารถเปลี่ยนภรรยาของเขาได หลวงพอทาน
เจียระไนดิฉันใหม ใหรูจักอดทนอดกลั้น พูดใหนอยฟงใหมาก กิน

นอยนอนนอย ปฏิบัติใหมาก มองคนอื่นใหดี พูดดี ทําดี คิดดี
ขวางอะไรไปไดอยางนั้นกลับ ยิ่งใหยิ่งได
ประสบการณที่ผานมามีคุณคามากมาย เงินลานไมสามารถซื้อความสงบในใจ
ได อยากใหหลายๆคนมองเห็นสิ่งที่หลวงพอสอน เหมือนอยางที่ดิฉันไดพบและจะขอ
จดจําไวไมลืมเลือน
ดิฉันตั้งใจเขียนเรื่องราวทั้งหมดนี้ เพื่อใหมนุษยอีกหลายทานหันกลับมามองดู
ตัวเองวาเปนตนเหตุแหงทุกขหรือไม และสามารถแกไขที่ตนเหตุไดถูกตอง
หลวงพอทานใหชีวิตใหมแกดิฉันและครอบครัว กวาจะมีวันนี้ดิฉนั ตองผานการ
อบรม เจอดานทดสอบมากมาย ขอกราบขอบพระคุณพอที่มอบสิ่งวิเศษที่สุดใหดิฉัน
และขอกราบขอบพระคุณทานพระครูสังฆรักษ พี่พานิชย พี่ถวัลย และพี่ๆญาติธรรม
ทุกทานที่เปนกําลังใจ คอยสอยสั่งชี้แนะ
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