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ฉันเกิดที่จังหวัดอุทัยธานี แตเดี๋ยวนี้ฉันมาอยูทจี่ ังหวัดนครสวรรค โดยนิสยั ตั้งแต
เด็กฉันชอบไปวัด ตามยาย-แมหรือนาไปวัดในวันพระ ฉันเคยชวยลูกแมวเพิ่งคลอด
(โดยแมแมวตายหรือไปไหนไมรูฉันจําไมคอยได)

โดยไปซื้อโอวัลตินรอนมาปอนจนมัน

ลืมตาและสามารถมีชวี ิตอยูได ฉันชอบเผามดที่มันเดินเปนขบวนตามพื้น โดยการจุด
กระดาษเผาเปนทางยาว ดูแลวสนุกมาก ฉันชางโงเขลา ไมรูเลยวาฉันทําการฆาสัตว
อยางทรมาน และตอนเด็กแมชอบใชฉันทําปลาประกอบอาหารดวย ฉันฆาปลามาก
เหมือนกัน
ตอนเด็กฉันรูสึกรักพอมากกวาแม เพราะพอหาเลี้ยงครอบครัว ตื่นเชากลับดึก
ฉันไมคอยไดพบหนาพอตอนกลางคืน เพราะพอกลับดึกรอไมไหว สวนแมชอบสอนและ
บน อยูดวย ทุกวันฉันเบื่อ มารูตอนหลังวาทานรักมาก หวงมาก อยากใหลกู เปนคนดี
เกิดใหมในรางเดิม
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แลวเหตุการณก็เปลี่ยนแปร พอ-แมแยกทางกันดวยปญหาเงินทอง ฉันเสียใจ
มาก ฉันกําลังเริ่มเขาสูชวงวัยรุน ทําตัวไมคอยดี ไมเชื่อฟง ชอบเรียกรอง สรางความ
สนใจใหตัวเอง ฉันเปนคนกาวราว แตลึกๆฉันอยากใหครอบครัวของฉันพรอมหนาพอ
แมลูก แตมันหาไมไดอีกแลว
ตอมาแมกม็ ีสามีใหม ทั้งพอก็มภี รรยาใหมดวย ฉันไมโกรธและวาพอเลย แตฉัน
กลับเกลียดแม

แมพยายามทําดีกับฉัน

ใหความรักความอบอุนเทาที่ทานจะใหได

พยายามเติมในสิ่งที่ฉันขาด แตฉันไมเคยสํานึก ฉันจะทําตัวเลว อยางไรแมกย็ ังรักฉัน
ฉันชอบทํารายจิตใจแมใหแมเสียใจรองไห

ฉันไมเคยรูเลยวาความรักที่แมมีตอลูกเปน

เชนไร
อายุ ๑๙ ป ฉันไดไปไตหวัน ทํางานและสงเงินมาไถบานใหพอแม ฉันยิ่งหยิ่ง
ผยองนึกวาตัวเองดี เกง พูดจาอวดดี และชอบดุแม เพราะฉันคิดผยองแบบคนโงวาฉัน
ไถบานใหพอแมอะไรทํานองนี้ ฉันเปนลูกที่เลวมาก ขาดความเขาใจ ในหลักธรรมใน
การทําความดี แมทําอะไรใหฉันทุกอยาง ฉันไมเคยสํานึกและมองเห็นความดีของแม
เลย ทุกวันนี้ฉันนึกทีไรฉันยังเสียใจไมหาย
เกิดใหมในรางเดิม
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เมื่อกอนฉันชอบไปวัดบวชชีพราหมณ ทําบุญเกือบทุกอยาง หวังขัดเกลาและ
เปลี่ยนนิสยั ของตัวเอง แตพอกลับมาบานก็เปนเหมือนเดิม จนแมกับพี่สาวฉันออนใจ
ความเลวของฉันยังไมจบ ฉันทําตอแมและฉันก็เสียใจมากที่สุดในชีวิตของฉัน และฉันก็
ไมสามารถลืมและใหอภัยตอตัวเองไดทุกครัง้ ที่ฉันคิด ปกติฉันจะเถียงแมสารพัด แต
คราวนี้ฉันอวดดีทะเลาะกับแมไมลดราวาศอก ฉันวาแมตางๆนานา แมรอ งไหเสียใจ
มากและกราบฉันลงไป ๓ ครั้ง บอกวาลูกอยาสรางบาปเลย ในตอนนั้นฉันตกใจและ
เสียใจมากๆพรอมกัน ฉันรูทันทีวาฉันบาปและเลวมาก ฉันตองไดรับกรรมอยางสาหัส
แตดวยความทิฐิฉันก็ยงั ทําเชิดใสแม ไมมีคําขอโทษจากฉัน แตใจฉันนั้นมันเจ็บปวด
และแตกสลาย ฉันอยากจะบอกทุกคนวาอยาไดทําเลวอยางฉันเลย เพราะมันยิ่งกวาเรา
ทําบาปทั้งปวง และชีวิตตอจากนี้ฉันก็พบกับความยากเข็ญ ดวยการกระทําชั่วของฉัน
เอง
ตลอดเวลาฉันจะพบเจอแตอุปสรรค ปญหา คนอิจฉาริษยา ใครเห็นฉันมีแตคน
เกลียดฉัน ฉันมารูตอนหลังวาเปนเพราะทํากับพอแมผูมีพระคุณสูงสุด ฉันยังคงหลง
ตัวเอง หลงในสังขารนึกวาจะยั่งยืน ฉันมีผูชายมาติดพันหลายคน บางคนฉันทําใหเขา
เกิดใหมในรางเดิม
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เสียใจแทบไมเปนผูเปนคน และกรรมติดปก ฉันจะชอบรักคนที่เคาหยิ่งกับฉัน ฉันชอบ
เอาชนะ คนที่รัก-หลงฉันฉันไมชอบ มันไมทาทาย และฉันก็มาลงเอยที่ผูชายคนนี้ (พอ
ของลูกที่ทั้งดีมีเสนหตอผูพบเห็น) เขารูจักสัมมาคาราวะ ออนนอมถอมตน และรูจัก
เด็กผูใหญ จริงใจ นิสัยดี ซึ่งสิ่งนี้ฉันไมมี และสามีของฉันตรงกันขามกับฉันเหมือนขาว
กับดํา
ฉันเลือกเขาโดยเขาไมเต็มใจเลย ตลอดเวลาฉันพยายามเปลี่ยนตัวเอง ฉันคิดวา
ฉันจะหยุดที่เขา ฉันพยายามทําดี สวดมนตไหวพระ สะสมบุญและฝนกฎแหงกรรม
หวังจะใหบุญชวย ฉันเริ่มกลัว ฉันไมอยากเสียเขาไป ฉันเขากับใครไมได ทั้งครอบครัว
ของเขารวมทั้งเพื่อนเขาดวย ฉันยังไมโทษตัวเอง ยังคงโกรธเกลียดวาทําไมทุกคนทํากับ
ฉันอยางนี้ กรรมทีฉ่ ันทํากับแม ฉันตองทนอยูก ับคนที่เขาไมรักฉัน ฉันตองเจ็บปวด
ทรมานยังไมพอไปตกที่ลูกดวย

ลูกฉันเกิดมาเปนดาวนซินโดรม (บกพรองทาง

สมองและปญญา) ฉันเสียใจมาก แตฉันรักลูกของฉันมาก ฉันไมคิดวาเรื่องแบบนี้จะ
เกิดขึ้นกับฉันเลย
หลังจากคลอดลูกชีวิตฉันเปลี่ยนไปมาก

หมอใหฉันเขมแข็ง

พยายามฝก

พัฒนาการใหลูกตามหมอแนะนํา เพื่อเด็กจะดีขึ้น บานสามีทํารับเหมากอสราง เปนตึก
เกิดใหมในรางเดิม
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มีหลายชั้น ชั้นลางเปนสํานักงาน ฉันเลี้ยงดูแลลูกอยูข างบน ฉันเห็นลูกที่เกิดมาโดยผล
กรรมของฉัน ฉันเสียใจที่เด็กบริสุทธิ์ตองมารับกรรม ตอนนี้ฉันคิดวาถาเวลายอนคืนได
ฉันจะสะสมแตความดี

แตมันสายเสียแลว

แตยังโชคดีที่ครอบครัวสามียังรักลูกฉัน

นอกจากนีล้ ูกฉันยังเปนโรคภูมิแพ ไวตออากาศรอนหนาว เปนหอบหืด และปวยบอย
มาก พอเริ่ม ๒ ขวบตองนอนโรงพยาบาลเกือบทุกเดือน ฉันตองรักษาทั้งอาการปวย
และการฝกพัฒนาการของลูก ฉันขาดความมั่นใจในตัวเอง
ความทุกขเขามาหนักเชนนี้ ฉันเริ่มสนใจไหวพระ สวดมนตขอพรทุกแหงที่ฉันได
ไปไหว เหมือนคนไมมีสติ ไปไหนก็ไหวบนบานศาลกลาวจนจําไมได และติดสินบนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ไปทั่ว สลับกับหาหมอที่เกงๆเปลี่ยนไปทั่ว ก็ไมชวยอะไรได และก็ไปหาหมอจีน
จับชีพจรที่เขาวาเกง ฉันตองไปหาทุกอาทิตย ตองจางคนพื้นที่ลงชื่อเพื่อจะไดพบหมอ
และรอหมอทุกครั้ง ๕-๖ ชั่วโมง คนเต็มราน ฉันไปอยูห ลายเดือน แลววันหนึ่งขณะที่รอ
หมอ ฉันหยิบหนังสือมาเลมหนึ่ง หนามาก ฉันพยายามตั้งใจอานตั้งแตตนจนจบ
เนื้อหาเขียนถึงวัดอัมพวัน การปฏิบัติธรรมนั้นวิญญาณก็ปฏิบัติธรรมได ฉันอานจบเปน
เวลาหลายชั่วโมง แตฉันรูสึกไมเหนื่อย รูสกึ มีพลัง มีความหวัง ฉันบอกกับตัวเองวาฉัน
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ตองไปวัดนี้ใหได และบอกตัวเองวาฉันจะไมมารอหมอนานๆอยางนี้อีกแลว ฉันตั้งใจ
สวดมนตไหวพระ อธิษฐานใหฉันไดมีโอกาสมา
แลววันนั้นก็มาถึง ฉันมาวัด คนมากจนลนกุฏิ

หลวงพอเทศนโปรดญาติโยม

ฉันยังไมไดที่นั่งดี หลวงพอเทศนวา “คนเถียงพอแมคําไมตกฟาก ดีบมีได” ฉันสะดุง ทึ่ง
ศรัทธาในความหยั่งรู และถามีโอกาสฉันจะพยายามมาหาหลวงพอ ทานก็ยังเมตตา
เทศนวา คนที่คลองพระแมกวนอิม แตไมเคารพพอแม พระแมกวนอิมทานไมคุมครอง
(ฉันคลองทานอยู) ฉันเริ่มสวดมนตมากขึ้นทั้งสามีดวย พรอมเอาลูกมานั่งตัก เชื่อไหม
ลูกฉันสวดมนตตามไดจากตนจนจบอยางชัดเจน ซึ่งลูกของฉันอาการปวยก็เริ่มดีขึ้นบาง
ฉันรูสึกเห็นผลจากการสวดมนต แลวถาปฏิบัติธรรมลูกของฉันตองดีขึ้นอยางมาก ฉันรู
และพร่ําอธิษฐานขอใหไดไปปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวัน
ฉันไดไปปฏิบัติธรรมดังอธิษฐาน ฉันตื่นเตนดีใจ ตอนนั้นคนประมาณสอง-สาม
รอย ทุกคนปฏิบัตกิ ันอยางเครงครัด แตมีฉันคนเดียวที่นั่งไมได ฉันปวดอกและแขนซาย
เหมือนมีคนเอามีดมาปกไวตรงกลางพอดี ฉันหายใจไมไดทั้งออกและเขา เพราะมันเจ็บ
และเสียด ฉันลืมตามองไปดูทุกคนนั่งไดอยางนิ่ง ฉันตกใจ นึกไดทันทีวาฉันทํากับแม
ไว ฉันตองไปกราบขอขมาแม ฉันรูตัวฉันเอง ฉันกลับมาขอขมาแม ดวยการลางเทา
เกิดใหมในรางเดิม
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มอบดอกไมขอขมาและใหเงินแมอยางจริงใจ แมดีใจและเมตตาตอฉันมาก ตอมาฉันได
ขอขมาพออีกดวย ฉันหาโอกาสมาวัดอัมพวันอีกจนพอรูก ารปฏิบัติ คราวนี้ฉันพอทําได
ฉันกลับมาบาน สวดมนตบทพาหุงฯ และเดิน ครึ่งชั่วโมง นั่งครึ่งชั่วโมง แตการเจริญ
กรรมฐานของฉันทําไดยากมาก เพราะฉันตองดูแลลูกตลอดเวลา ถาไมสบายลูกก็จะ
ตื่นบอย แตเวลาปฏิบัติฉันจะตั้งใจมาก ฉันจะพยายามไมลืมตาตอนนั่ง เพราะฉัน
เสียดายเวลาที่ฉันเดินจงกรม ถาฉันนั่งครบและแผเมตตาฉันก็จะไดอธิษฐาน แรกๆก็
ตองเรียนรู บางครั้งเดินจงกรมเสร็จลูกยังหลับอยู แตพอนั่งลูกตื่นและเปดประตูออก
นอกหอง ฉันเริ่มนั่งไมเปนสุข แตก็แข็งใจไมลืมตาไปตามลูก และที่บานก็มีบันไดดวย
ฉันก็กําหนดตามความเปนจริง “เปนหวงลูกหนอ” และตั้งจิตอธิษฐานวา “เวลาที่ขาพเจา
ปฏิบัติธรรม ขอใหลูกของขาพเจารอดปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวงเทอญ” พอ
หมดเวลาฉันรีบแผเมตตา

และรีบไปตามลูกก็พบวาปลอดภัย

ฉันยิ่งมั่นใจในพระ

กรรมฐาน
ตอมาฉันก็อธิษฐานกอน ขอใหปฏิบัติไดสําเร็จและใหลูกปลอดภัย โรคภัยไขเจ็บ
ก็ขอใหหาย แลวเวลาที่เคยตองดูแลลูกที่ปวยขอเปลีย่ นเปนปฏิบัตธิ รรม แลวตอมาฉันก็
ผานความพยายามอยางสูง
เกิดใหมในรางเดิม

จนตอนหลังเวลาฉันปฏิบัติธรรมลูกฉันจะอยูในหองไมมา
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วุนวาย บางครั้งนั่ง ๒ ชั่วโมง เขาก็อยูได จนฉันแผเมตตาเสร็จลูกถึงจะเขามาพูดวาจะ
เอาอะไร

ฉันไมมีเงินอยากใสบาตรก็อธิษฐาน สามีก็ใหเงินเดือน ซึ่งเมื่อกอนไมมี

เพราะเรากินอยูก ับกงสี ฉันไมเคยเชือ่ ฟงใครนอกจากหลวงพอ เพราะทานเมตตาใหใน
สิ่งที่ทุกคนตองการในทางที่ชอบ
ฉันเริ่มปฏิบัติมากขึ้น เดิน ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง ฉันเริ่มรักกรรมฐาน และวัน
หนึ่งหลังจากปฏิบัติฉันคิดถึงแมมากๆ จนฉันแทบอยากจะกลับบานมาหาแม ฉันกลัว
แมฉันตาย ฉันเพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวารักแมเปนอยางไร ฉันรองไหสะอึกสะอื้นเรียกหาแม
ฉันอยากทําดีใหแมเห็น ซึ่งเมื่อกอนฉันไปมาหลายวัด ปฏิบัติมาหลายวิธีแตไมมีผล ฉัน
ยอมรับฉันมาวัดนี้ไดอะไรที่ดๆี หลายอยาง การปฏิบัติในระยะเริ่มตนไดผลดีมาก ลูกฉัน
เริ่มดีขึ้น งานเงินทุกอยางดีขึ้นตามลําดับ
มารไมมี บารมีไมเกิด ประเสริฐไมได หลวงพอสอน ฉันจําไดดีเสมอ ลูกของ
ฉันดีขึ้น แตสามีที่แสนดีเปลี่ยนไปเหมือนคนละคน เขาเริ่มกลับดึกมากเกือบทุกคืน พูด
กับฉันนอยลง บางครั้งทําเหมือนกับไมมีตัวตน และสนใจลูกนอยลงอยางเห็นไดชัด ฉัน
พอรูวาอาการอยางนี้คืออะไร

แตฉันจับไมได

และไมเชื่อวาผูชายคนนีจ้ ะทําสิ่งนี้ได

สุดทายก็เปนจริงดังคิด เขามีผูหญิงใหม เขาหลงมากถึงขนาดยอมเสียครอบครัว ยิ่งพอ
เกิดใหมในรางเดิม
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เขารูวาฉันรูแลวเขาก็ไมแคร จะกลับดึก มีเวลาก็ใหผูหญิงใหม สุดที่จะเหนี่ยวรั้งได
บัดนี้เขาเปลี่ยนไปหมด จากที่ไมเคยทํา เขาทําไดทุกอยางเพื่อหวังแยกทางจากฉัน ฉัน
หมดอาลัยตายอยาก ฉันรักเขามาก ฝากชีวิตไวที่เขา ซึ่งหลวงพอสอนวาโงมาก ตอง
รักตัวเองกอน ฉันถามตัวเองหลังจากที่เราแยกทางกันวา ฉันจะอยูไดอยางไรถาไมมีเขา
ฉันอยูก ับเขามาเกือบ ๑๐ ป และถามวาฉันจะไปอยูไหน เหมือนมีเสียงบอกไปอยูวัด
อัมพวันซิ
ฉันตัดสินใจโดยไมลังเล โดยฝากลูกไวกับสามีกอน ฉันตั้งใจอยางมาก ฉันเปน
คนเคารพระเบียบในวัดมาก แมกระทั่งเรื่องเล็กนอย ฉันจะระวังไมทําผิดเลย และฉัน
ตั้งใจเกินรอย ยิ่งนั่งเจริญกรรมฐานนานฉันก็ยิ่งปวด ยิ่งปวดก็ยิ่งมีสติปญญามากขึ้น
ยามปฏิบัตฉิ ันก็ทนตอเวทนาอยางสุดๆ แตฉันก็ทํากรรมฐานที่เวลา ๑ ชั่วโมงครึ่ง นั่ง ๑
ชั่วโมงครึ่งตลอด เพราะเชื่อหลวงพอวาใหเดินและนั่งมากๆ ฉันรูวาหลวงพอเมตตาตอ
ทุกคน ฉันทําอยางตั้งใจ บวกทั้งความเสียใจเรือ่ งสามีอยางสุดๆ

หนึ่งอาทิตยผานไป

ไขขึ้นตั้งแตวันมา แตฉันก็อดทน ฉันไมยอมพูดคุยกับใคร ฉันตองการปฏิบัติ

ใหได

ปญญาเพื่อแกไขปญหา

เกิดใหมในรางเดิม
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ฉันเปนคนมีเหตุผลมากขึ้นจากการปฏิบัตกิ รรมฐาน ฉันไมโทษใคร ฉันรูและเห็น
ความผิดของตัวเอง ฉันให อภัยเขา เลิกทิฐิทันที ฉันดีใจและมีความสุข และหลังจาก
ปฏิบัตกิ ลับบานฉันก็ไมทิ้งการปฏิบัติ

ฉันหาโอกาสมากราบขอขมาสามี

เขาก็

อโหสิกรรมใหฉัน ฉันรับลูกมาอยูก ับฉันทีห่ อพักในนครสวรรค ฉันอยูไดสักพักรวมทั้ง
ปฏิบัติธรรมทุกวัน และมีโอกาสก็พาลูกมากราบขอพรหลวงพอดวย และครั้งนี้หลวงพอ
ทานจองหนาฉันนานมากจนฉันรูสึกกลัว แตในใจก็รูวาทานแผเมตตาให
สังหรณใจหวงลูกมาก

แถมในใจฉันแอบอธิษฐานตอหลวงพอวา

และรูสึก

“ลูกจะตั้งใจทํา

กรรมฐาน” แตฉันก็ทําผิดสัจจะ กรรมของฉันยังคงตามมา ฉันยังปฏิบัติที่หอพัก ฉัน
พยายามสวดมนตแผเมตตาใหอดีตสามี ฉันยังตัดใจจากเขาไมได
ชีวิตของฉันตองลมลุกคลุกคลาน

คนเริ่มมองวาทําไมฉันปฏิบัติธรรมแลว

ครอบครัวถึงเปนเชนนี้ ฉันเห็นแกตัวไมสามารถบอกใครได แตฉันไดอธิษฐานตอหลวง
พอวา “หลวงพอเจาขา ใครจะวาดาอะไรหนู หนูไมวา แตขออยาใหหนูมาวัดหลวงพอ
มาเปลืองขาวสาร มาผลาญขาวสุก ขอใหหนูไดดีเปนตัวอยางแกใครบางคนดวยเถิดนะ
เจาคะ” ฉันเริ่ม ปฏิบัติชนิดแทบไมขาดเลย ฉันอธิษฐานขอสามีตางชาติที่เปนคนดี
ชวยเหลืออุปถัมภฉันและดูแลแมพอและลูกฉันดวย
เกิดใหมในรางเดิม
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ฉันยังไมสามารถมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได เพราะตองคอยดูแลลูกตลอดเวลา ฉันจะ
รักการเจริญกรรมฐาน เดินนั่งอยางสม่ําเสมอ แลวก็มีผูชายตางชาติติดตอมาและได
ชวยเหลือเรือ่ งเงินใหฉันใชทกุ เดือน

โดยไมไดหวังผลตอบแทนและยังไมเคยพบกันมา

กอน ฉันก็นําเงินมาใหพอแมบา ง ฉันไมกลัวตอปญหา มีอะไรใชสติกบั ปญญาแกไข
ปญหา ฉันจะไมรอนรน ฉันสวดมนตนั่งกรรมฐาน ตอมาพอแมของอดีตสามีสงเสียให
ทุกๆเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และมีชายชาวเยอรมันมา ฉันก็คุยใหฟงเรื่อง
ประเทศไทย ฉันใหเขามาทําพิธีตามประเพณีไทย เราก็ทําพิธีผูกขอมือใหพอแมปูยาตา
ยายไดรับรู และไปวัดถวายภัตตาหารเพล แลวก็อธิษฐานขอใหไดมีบานเปนของตัวเอง
สามีชาวเยอรมันของฉันเขาเคยถูกผูหญิงไทยหลอกมากอน

แตฉันแผเมตตาใหดวย

ความจริงใจ แรกๆเขากลัวฉันจะหลอกเขาเหมือนกัน เพราะมีบางคนมาพูดใหเขากลัว
และระวังจนเขวไปมาก แตฉันก็อธิษฐานขอบานนี้เปนของขวัญใหพอแมไดเห็น และ
สามีฉันก็ซอื้ บานดวยเงินสด

ใหเปนของขวัญพอแมฉัน ทุกวันนี้ฉันรักกรรมฐานมากๆ

และฉันจะปฏิบัตจิ นรางกายและสังขารฉันทําไมไหว

เกิดใหมในรางเดิม
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ฉันจะหมั่นสรางความดีตอบแทน

พระคุณหลวงพอและวัดอัมพวัน ฉันอยาก

บอกวายังไมสายถาคิดจะเกิดใหมในรางเดิม ทุกวันนีฉ้ ันมีความสุข สามีรักฉันมาก เขา
เปนคนดี ชวยงานและดูแลลูกใหฉันเทาที่เขาจะทําได
ฉันขอกราบขอบพระคุณหลวงพอจรัญอยางสูง

ที่โปรดแมกระทั่งคนเลวเชนฉัน

ใหฉันเกิดใหมในรางเดิม แลวฉันจะพยายามสรางความดีตอบแทนพระคุณที่หลวงพอมี
ความเมตตาตอฉัน ขออนุญาตอางอํานาจคุณพระศรีรตั นตรัย ดลบันดาลใหหลวงพอมี
สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนนาน อยูเปนรมโพธิ์รมไทรแกสาธุชนทั้งหลายดวยเทอญ

เกิดใหมในรางเดิม
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