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ดิฉันเปนลูกศิษยหลวงพอมาแลว ๑๐ ป แตลงมือปฏิบัติธรรมจริงจัง ๒ ป สวน ๘
ปทําแบบ “จิ้มๆ จ้ําๆ” ไปตามสภาวะ วางก็ทํา ไมวางไมทํา เมื่อเราลงมือทําเหมือนมี
บุญเปนกําไร

เจากรรมนายเวรเขามาทวง

มีกําไรเจากรรมนายเวรเอาไปหมด

ครอบครัวตองชดใชกรรมในอดีต บุญหมด บุญใหมทาํ ไมทัน ทํากิจการเจงไมเปนทา
เปนหนี้หลายลานบาท แกปญหาไมได

หลวงพอจะเทศนเสมอวา ใหทําแบบจริงจัง อยาทําสงเดชจะเกิดโทษ ดิฉันเปน
ชางเสื้อรับออกแบบเสือ้ งานไมราบรื่นติดขัดตลอดเวลา ปฏิบัติธรรมไมตอเนื่อง เพราะ
หมดเนื้อหมดตัว ตองทํางานตั้งแตเชา เลิกตี ๑ ตี ๒ หมดแรงปฏิบัติ แบงเวลาใหการ
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ปฏิบัติไมได หลวงพอบอกวาสามีและลูกจะ ดีไดเพราะแมดี ดิฉันก็คิดวาทําไมเราทํา
เพื่อสามีและลูกไมได สามีเปนคนดีมาก ลูกก็เปนคนดี สามีก็หาเลี้ยงคนเดียว ดิฉัน
มองลูกกับสามีทุกปวาไมมีอะไรดีขึ้นเลย มีทางออกอยูทางเดียวดิฉันตองตัดสินใจปฏิบัติ
อยางตอเนือ่ ง ทุกวันไมมีวันหยุด เพื่อลูกและสามี

การปฏิบัติบางครั้งก็เบื่อหนาย

เมื่อยลา ไมสู ไมมีกําลังใจ จิตใจก็หมองหมนตลอดเวลาไมผองใส จะหาอุบายอยางไร
ใหตัวเองเขมแข็ง

หลวงพอบอกวา ตองปฏิบัตชิ ดใชกรรมทีเ่ หลือใหเบาบาง ตองอดทนในความ
ลําบากใหได หลวงพอจะแผเมตตาชวย จะเปดรานเสื้อไดตอเมื่อโยมปฏิบัติตอเนื่อง
ครอบครัวจะพบความพรอมสมบูรณได เมื่อโยมลงมือทํากรรมฐานอยางเขมแข็ง ดิฉัน
พูดไดคําเดียววา “ยอมแลว”

ดิฉันก็ตั้งใจตั้งแตนั้นวา ตายเปนตาย ไมมีใครตายในกรรมฐาน เวลาตีหาสวด
มนตแลวตอดวยปฏิบตั ิกรรมฐาน ทําแบบนั้นทุกวัน กมหนากมตาทํา แตงชุดขาวหม
สไบ ทั้งเชาเย็น ๖ เดือนผานไป อยางแรกที่เห็นกรรมมาทันตาอีกเหมือนเดิม คือเรื่อง
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การเงินฝดเคืองทั้งสามีและดิฉัน แตกําลังใจนั้นดีมาก เขมแข็งที่จะตอสู ไมบนไมรองไห
กินนอยเพราะไมมี นอนนอยเพราะทํางานมาก เอาเวลานอนดูโทรทัศนไปปฏิบัติธรรม
ทําอยูเชนนัน้ ๖ เดือน ฝนไปวามีคนมาบอกวาจะคืนบุญใหใชเบิกได ๙,๐๐๐ บาท เปน
จริงดังฝน

เริ่มลืมตาอาปากได

เปลี่ยนงานจากทั่วไปมารับงานจากอาจารยใน

มหาวิทยาลัย มีอาจารยที่ใสผาไหมมาตัดชุดเยอะมาก สามีก็มงี านเขามามากพอเลี้ยง
ครอบครัวใหสุขสบาย ลูกเรียนหนังสือเกง สอบไดที่ ๑ ของโรงเรียน เปนที่รักของ
คุณครูและเพื่อน ดิฉันพาลูกไปสมัครบวชสามเณรใจเพชรของยุวพุทธฯ บวชวัดอัมพวัน
ในป ๒๕๔๙ รุน ๑๒ ชือ่ สิทธิชัย พลายงาม ไดเปนสามเณร “ดีเยี่ยม” ของโครงการ

ตอนลูกชาย ๗ ขวบ วันนั้นไปวัดอัมพวันแลวนั่งหนา หลวงพอบอกกับดิฉันวา
“เมื่อลูกอายุครบ ๑๔ ป ใหมาบวชเณรในโครงการสามเณรใจเพชร ลูกโยมจะเปน
ดอกเตอร ถาแมยอมปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง ตลอดชีวิตของโยม พรอมกันโยมจะเปนเศรษฐี
ใหจําคําอาตมาไว” ลูกสวดพาหุงฯ ทุกวัน สวดมนตเองไมตองเตือน ผลที่ไดแกตัวลูก
คือ เรียบรอย ไมดื้อ ไมโกหก เรียนเกง ไมติดเกม เอื้อเฟอเพื่อนเรื่องการเรียน เปนที่
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ยอมรับของครูและเพื่อนฝูง ชวยงานบาน ซักผา ทํากับขาว ยามแมไมวาง ใหเงินเทาไร
ใชเทานั้น ประหยัด กราบเทาพอแมกอ นนอน สิ่งเหลานี้ไดจากสามเณรใจเพชร

ใน พ.ศ.๒๕๕๐ เขาไดไปพาเพื่อนรุนนองในโรงเรียนไปบวชสามเณรดวย ๒ องค
พอแมของนองตกใจวาลูกชายดิฉันพูดยังไงนองๆถึงยอมไปบวช วันบวชผูปกครองของ
นองเหลานั้นรองไห

เมื่อเห็นลูกชายไดหม ผาเหลืองและเปนลูกศิษยของหลวงพอจรัญ

คิดไมถึงวาผูปกครองของเด็กจะขอบคุณดิฉนั วาเลี้ยงลูกดี ดิฉันก็พลอยยินดีไปกับลูกๆ
เขาดวยที่มีบุญรวมกัน มีครูอปุ ชฌายผูเลิศคุณเหมือนกัน

ในป พ.ศ.๒๕๕๐ นี้ เปนโครงการสามเณรใจเพชร รุน ๑๓ กอนบวชลูกชายปวย
แตก็อดทน ในที่สุดวันสึก ประกาศผลลูกชายไดเปนสามเณรดีเยีย่ มติดกันเปนปที่ ๒

ใครอยากใหลูกของทานเปนเด็กดี มีธรรมะ โดยที่เขาไปซึมซับสิ่งดี ลางใจเด็กให
สะอาดผองใส มีกตัญูรูคุณ เขมแข็งตอสูอดทนไดเมื่อยามลําบาก มีสติรูเทาทัน ไม
ตกไปอยูในสิ่งที่ชั่ว จงพาบุตรหลานของทานไปที่ยุวพุทธิกสมาคมฯ ถนนเพชรเกษม
ปฏิบัติธรรมดับไฟทุกข

4

ซอย ๕๔

ตรงขามฟวเจอรพารคบางแค อายุบวช ๑๔-๒๔ ป คาใชจายทุกอยาง

แลวแตจะทําบุญ แตเด็กจะไมไดบวชทุกคน จะตองมีการคัดเลือกเอาเด็กที่พรอม ใบ
สมัครจะมีตอนกลางเดือนกุมภาพันธไปถึงปลายเดือนมีนาคม เก็บตัว ๗ วัน บวช ๑
เดือน ที่วัดอัมพวัน ๑-๓๐ เมษายน

๒ ปที่ดิฉันเลือกทางเดินเปนการกระทําที่ถูกตองที่สุด ทําใหคิดเสียดายเวลา ๘ ป
ที่ “จิ้มๆ จ้าํ ๆ” ไมไดเรื่อง

หลวงพอสั่งใหสามีสวดพาหุงฯ กอนออกไปทํางาน สามีสวดทุกวัน แลวลูกและ
ดิฉันสวดตอ หิ้งพระไมวาง ตอนเย็นสวดกันทั้งครอบครัว เรามีกินมีใชไมอด ครอบครัว
ของเพื่อนเห็นครอบครัวดิฉันวาสวดจริงทําจริงจึงทําบาง

จากหนาแหงตอนนี้เพื่อนเพิ่ง

ฟนตัว สามียอมทํางานและทําทนดวย ไมออกจากงานบอย เพราะภรรยาสวดพาหุงฯ
และแผเมตตาใหสามี เราเลยเปนสองครอบครัวที่พนทุกข
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ดิฉันดับไฟดอกเบีย้ ดวยพาหุงฯ

หาความผาสุกปลอดภัยทั้งครอบครัวดวยการ

สวดธรรมจักรฯ เขาหาผูใหญใหเมตตาเรื่องงานดวยการสวดมหาเมตตาใหญ หนังสือ
สวดมนตที่หลวงพอแจกตอนสวดมนตปใหม วันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกป มีหลายบท
สวดทั้งเลมนั้นมา ๒ ป เมื่อสวดจนจิตสงบนิง่ สม่ําเสมอ ถามีเหตุเภทภัยอันตรายอะไร
จะเกิดกับครอบครัว ดิฉันจะรูกอ น นี่คือสิง่ ที่หลวงพอบอกวา ไมตองดูหมอดู ปฏิบัติ
ธรรมแลวชวยเหลือตัวเองใหไดเมื่อยามคับขัน และเปนที่พึ่งของคนอื่นได ดิฉันเคยลม
จนหมดตัว บัดนี้ยืนอยูไดดวยความภูมิใจที่เปนลูกศิษย หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม

บุญใดที่ดิฉนั ทํา

ขอใหบุญนัน้ ถึงครูอาจารย

ใหหลวงพอมีอายุยิ่งยืนนาน

สุขภาพแข็งแรง เปนรมโพธิ์ของศิษยตลอดไป
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