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ขาพเจาอายุ ๔๙ ป พอแมเปนคนจีน มีพี่นอง ๕ คน ขาพเจาเปนบุตรคนที่ ๔
เรียนจบชั้น ป.๔ ไปเรียนตัดเสื้อตอ แลวรับตัดเสื้ออยูกบั บาน ชวยพอแมขายกาแฟ

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙ ขาพเจาไดพบกับสามีทมี่ าทานน้ําที่ราน รูจ กั กันอยูร ะยะหนึ่ง
ขาพเจาก็ไดไปทํางานเย็บเสื้อทีร่ า นตัดเสื้อเพื่อฝกงาน มีอยูวันหนึ่งสามีไดไปรับขาพเจา
เปนครั้งแรก เหตุการณไมคาดคิดก็เกิดขึ้น มีชาวบานบอกคุณแมวาเห็นขาพเจาซอน
มอเตอรไซคไปกับผูชาย เย็นวันนั้นคุณแม คุณพอและพี่สาวไดดาเสียๆ หายๆ วาไปเสีย
ตัวใหเขาแลว ขาพเจาไดแตรองไห อธิบายก็ไมฟงวาขาพเจายังไมมีอะไรกัน ยังไมคิดที่
จะอยูดวยกัน เพียงแตดูใจกันไปกอน ตอนเชาคุณพอดาอีกมาก เอาปนขึ้นมาขูจะยิง
ขาพเจา และขาพเจากลัวจนตัวสั่น
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อีกสองวันตอมาสามีไดโทรบอกใหขาพเจาออกไปหาหนอยมีเรือ่ งจะคุยดวย
ขาพเจาไดแอบออกไปหา คืนนัน้ ขาพเจาไมกลากลับบาน ขาพเจาตองไปอยูก ินกับสามี
โดยไมมีอะไรเลย มีหมอนใบ เสื่อผืน ตองเชาหองอยูเดือนละ ๔๐๐ บาท ออกไป
ทํางาน ๒ คน ไดเงินเดือนรวม ๑,๔๐๐ บาทก็พอใช มีความสุขมาก พอเดือนที่ ๘ ตั้ง
ทอง ปพ.ศ. ๒๕๒๑ ไดคลอดลูกสาว ๑ คน

สามปผานไป สามีก็เปลี่ยนไป ไปติดผูหญิง ไมใหเงินขาพเจา ไมสนใจขาพเจา
และลูก ขาพเจาตองลําบากเลี้ยงลูก ทุกขทรมานอยูคนเดียว ไมกลาบอกใคร แมกระทั่ง
คุณแมคุณพอ

๑๒ ปหลังจากนั้น สามีก็แยกไปอยูก ับภรรยาคนที่สอง ขาพเจาทุกขทั้งเรื่องสามี
และพี่สามี แมสามีเริ่มเขากันไมได หลังจากสามีแยกไปอยูกบั ภรรยาคนทีส่ องได ๑ ป
สามีซื้อจักรเย็บผาให ๕ คัน และสงงานมาใหทํา รับจางเย็บผาโหล พอป พ.ศ. ๒๕๓๕
ขาพเจาไดยายมาอยูท ี่ซอยจรัญสนิทวงศ ๑๒ พี่สาวสามีไดลงจักรรวมหุน โดยแบง
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รายไดคนละครึ่ง ทําได ๕ ปก็แยกหุนกับพี่สามีเพราะมีปญหา ขาพเจาก็หยุดทํางาน
ระยะหนึ่งเพราะเครียดมาก

ตอมาสามีบอกวาจะขายจักรทั้งหมด ขาพเจาก็เสียใจ ถามสามีวา “ขายจักร
แลวฉันจะเอาอะไรทํากิน” พอรุง ขึ้นสามีก็มาขนไปหมด ไมสนใจขาพเจา ขาพเจาไมมี
เงินใชจาย ถึงขั้นไมมีกิน ลูกนองเกาที่อยูใกลบาน มีน้ําใจหิ้วอาหารใสหมอไปใหกิน ให
เงินใชกอ น มีแลวคอยคืนให คอยใหกําลังใจ

วันหนึ่งลูกนองบอกใหขาพเจาลุกขึ้นสูตอ อยาทอถอย ยุใหตั้งจักรขึ้นมาทําใหม
โดยที่ขาพเจาไมมีเงินทุนสักบาท ตัดสินใจไปขอยืมเงินคุณแมซอื้ จักร ทําไปเพิ่มไปทีละ
คันสองคัน รับงานที่อนื่ มาทํา โชคดีที่ทางโรงงานชวยเหลือใหยืมจักรอีก ๕ คัน เพราะมี
งานเขามามาก มีคนงานสิบกวาคน ทําได ๒ ป ก็เกิดปญหา เรือ่ งลูกนองเขา-ออกจน
เหลือคนเดียว ขาพเจารูสึกทอแททุกขใจมาก เครียดมากเลยเลิกกิจการ
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หลังจากนั้น ๒ ป ขาพเจาไดจองที่หนารานคาแหงหนึ่งเพื่อขายอาหารยํา ยืมเงิน
สามีไปวางมัดจําแผงและซื้ออุปกรณ ๓ เดือนก็โดนโกง รานคาไมเปดใหขาย เงินมัดจํา
ก็ไมไดคืน เครียดมาก ทุกขมาก ไมกลาบอกสามี ตองโกหกไปเรือ่ ย กลัววาสามีจะเอา
เงินคืน

อีกปหนึ่งตอมา

เพื่อนลูกสาวชวยเหลือโดยใหไปขายที่ตึกเขา

ขาพเจาก็เอา

อุปกรณที่ซอื้ ไว ไปขายกาแฟโบราณ ขายขนมปงปง พอขายอยูร ะยะหนึ่ง ขายไมคอย
ดี ก็เลิกกิจการ

ชวงที่ขายกาแฟ คุณสุณิสา จิระพัฒนพิศาล แวะไปที่ราน ไดชวนใหไปปฏิบัติ
ธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ขาพเจาก็ปฏิเสธวายังไมถึงเวลา ยังตัดกิเลสไมได
ยังหวงลูก ทิ้งลูกไมได ชวนอยูห ลายครั้งขาพเจาก็ไมไป คุณสุณิสาชวนไปกราบหลวง
พอจรัญในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๖ ขาพเจาก็ปฏิเสธอีก
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ตอมาไมนานภรรยาคนที่สองจับไดวาสามีไปมีผูหญิงคนที่ ๓

ภรรยาคนที่สอง

ไมใหสามีไปหาขาพเจาและใหเอาบานคืน ใหขาพเจาไปเชาบานอยู

สามีขาพเจาจะ

โทรมากวนบอยๆ ใหขายบานหลังนี้เพื่อจายหนี้

ขาพเจากับลูกสาวไมยอมยายออก

ขาพเจากับลูกเครียดมาก รองไหทุกคืน ลูกไมมีใจทีจ่ ะเรียน วันหนึ่งพี่สาวสามีโทรถึง
ลูกสาว พูดเรื่องขายบานและขอใหลกู สาวชวยไปสืบวาผูหญิงคนที่ ๓ อยูที่ไหน จะไดไป
ปราบใหเลิกกับสามีขาพเจา บอกวาขอความรวมมือเพราะสงสารภรรยาคนที่สอง ให
เราสองแมลูกเห็นใจภรรยาคนที่สอง ขาพเจากับลูกไมรว มมือดวย ก็โกรธเราสองแมลูก
และยังมีปญหาอื่นตามมาอีกมากมายหลายเรือ่ งจนขาพเจาหมดที่พึ่ง

ขาพเจาตัดสินใจไปวัดอัมพวัน วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๖ ขึ้นไปที่ศาลาสุธรรม
ภาวนา มีผูคนมากมาย เห็นหลวงพอนั่งอยู ทานหันมามองขาพเจา ขาพเจาก็หาที่นั่ง
สักพักหลวงพอก็หันมามองขาพเจาอีก
มองขาพเจาอยูหลายครั้ง

จนขาพเจารูสึกแปลกใจวาทําไมหลวงพอถึงได

ขาพเจาแปลกใจอีกอยางก็คือไดเห็นหลวงพอนั่งอยูหลาย

ชั่วโมง ไมขยับตัวเลย
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ขาพเจาเดินทางกลับมาถึงบานแลวไดบอกกับลูกสาววา แมจะไปบวช ๗ วัน ที่
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี กอนบวชขาพเจาไดตัดกังวลออกหมด ไมหวงลูก ไมคิดถึง
ใคร ไมรับโทรศัพทใครเลย

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๖ ขาพเจาไดเริ่มเขาปฏิบัติธรรม ที่วัดอัมพวันเปนเวลา ๗
วัน ตั้งใจปฏิบัติตลอดทุกวัน พอปฏิบัติธรรมถึงวันที่ ๔ ขาพเจามีความกังวลเรื่องใชหนี้
สงฆ เปนทุกขอยากกลับบาน เพราะมีเงินมาไมพอใช มีเงินมาเพียง ๖๐๐ บาท

ขาพเจาไปกราบที่เรือนแมกาหลง เลาความทุกขใจหมดอาลัยตายอยาก สิ้นหวัง
ทุกอยาง เรื่องงาน เรื่องครอบครัว เรื่องลูก ขาพเจาไปทํากรรมอะไรไวหรือ ชีวิตถึงได
เปนอยางนี้ พูดไปรองไหไปโดยขาดสติ สะอึกสะอื้นอยูพักใหญ ก็ตั้งสติได พอชวงเย็น
ไดรับความเมตตาจากคุณวิภาพร

ทําใหขาพเจาไดอยูปฏิบัติธรรมตอใหครบ ๗ วัน

ตามที่ไดใหสัจจะกับหลวงพอไว
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อานิสงสที่ขาพเจาไดปฏิบัติธรรมครั้งแรก เมื่อกลับถึงบานลูกนองเกาพักอยูท ี่บาน
หนึ่งคน บอกวาสามีขาพเจาไดโทรศัพทมาหาทุกวัน วันละหลายครั้ง ตลอด ๗ วันที่
ขาพเจาอยูท ี่วัด ตั้งแตนั้นมาสามีก็เปลีย่ นไปและดีกับขาพเจามาก และใหเงินขาพเจา
ใช

ตอมาขาพเจาไดไปปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวันอีก เปนครั้งที่ ๕ เปนเวลา ๗ วัน มี
อยูวันหนึ่งขณะนั่งกรรมฐานอยู

นิมิตเห็นภาพถายคุณพอซึ่งเสียชีวิตไปแลวตั้งอยู

ตรงหนาขาพเจา ทานมองตาขวางมาที่ขาพเจา ขาพเจาเห็นชามขาว หมูสามชั้นตม
เตาหูเหลือง และไดเห็นคุณแมนั่งอยูที่เตียงนอน มีอางน้ําโรยดวยดอกมะลิวางอยู มี
เสื้อ ๑ ชุด พวงมาลัย ๑ พวง แลวขาพเจาลางเทาแมกราบเทาแม ขออโหสิกรรมที่คิดไม
ดีทําไมดีกับแม ไดกอดแมบอกแมวารักแมนะ และยังไดเห็นสามีนั่งอยูท ี่เตียงนอนที่
บาน ขาพเจาไดนําพวงมาลัยกราบขออโหสิกรรมกับสามี ในภาพนิมิตบอกวา แลว
ขาพเจาจะโชคดีมีความสุข ทํามาคาขึ้น ชีวิตเจริญรุงเรือง ขาพเจารองไหน้ําตาไหลไม
หยุด จนแมครูไดมาบอกใหกําหนดวา รูหนอ รูหนอ
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หลังจากปฏิบัติธรรมกลับมา

ขาพเจาก็ไดทําตามภาพนิมิตที่ขาพเจาไดเห็นใน

พระกรรมฐาน ขาพเจาทํากับขาวที่เห็นไปไหวคุณพอที่บาน และไดลางเทาใหคุณแม
กราบเทาคุณแม และขออโหสิกรรมกับคุณแมและคุณพอที่เสียชีวิต

อีกไมกี่วันสามีบอกวาจะมาหาขาพเจา

ขาพเจารูสึกดีใจบอกไมถูก

รีบไปซือ้

พวงมาลัยสวยๆ ที่ปากคลองตลาดมา ๑ พวง พอชวงบายสามีมาที่บาน ก็นําพวงมาลัย
ไปกราบสามี ขอใหสามีอโหสิกรรมใหขาพเจา สามีขาพเจาก็อโหสิกรรมให ขาพเจามี
ความสุขที่ไดขออโหสิกรรม ขาพเจาใจเย็นขึน้ สงบนิ่ง มีสติมากขึ้น และใหอภัยสามี
มากขึ้น ไมโกรธ ไมเกลียด ไมผูกพยาบาท และขาพเจาไดปฏิบัติธรรม อยูท ี่บานดวย

หลังจากที่นั้นสามีก็ดีกับขาพเจามาก ใหเงินใช และยังทํากําไลเพชรใหดวย

อยูม าวันหนึ่งสามีโทรศัพทมาบอกวา แมปวยเปนโรคมะเร็งที่ตับขั้นสุดทาย อยูที่
โรงพยาบาลจุฬา ขาพเจาไดถามสามีวาจะใหไปเยี่ยมไหม สามีไมใหไป บอกวาเอาไว
เผาศพแมแลวจะพาไปกราบอัฐิ และอีกอยางกลัวไปเจอกับภรรยาคนที่สอง
มีสติเปนหลักสูช ีวิต
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หลังจากนั้นไมกี่วัน สามีโทรมาใหขาพเจากับลูกสาวไปหาดวน ขาพเจาไปถึง
โรงพยาบาล ๓ โมงเย็นพรอมลูกสาว เห็นแมสามีเปลี่ยนไปมาก นาสงสารมาก แมสามี
เห็นขาพเจาก็ดีใจ กอดและบอกขาพเจาวา “ขออโหสิกรรมที่ทํากับเธอไว” เธอก็ยังเปน
ลูกสะใภแมอยู ขาพเจาและ ลูกสาวก็กราบขออโหสิกรรมทาน

ขาพเจาไดไปเยี่ยมแมสามีอีก ไดปอนขาวปอนน้ํา ดูแลเปนวาระสุดทาย ไมกี่วัน
แมสามีก็เสียชีวิต หลังเสร็จงานศพสามีขาพเจาไดบอกลูกสาววา “พอก็จะไมทิ้งแมเจา
นะ บอกแมเจาดวย” ขาพเจาปลอยวางไมคิดเอาสามีกลับ เพราะสงสารภรรยาคนที่
สองที่ตองทุกขเรื่องขาพเจา ระแวงขาพเจาตลอดเวลา

ขาพเจาขอขอบพระคุณหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม ที่แผเมตตาใหขาพเจาและให
กําลังใจมีสติตอสูชวี ิต สอนใหขาพเจาปฏิบัติกรรมฐานใชหนีก้ รรมเกา

และขอกราบ

ขอบพระคุณญาติธรรมทั้งหลายที่ไดชวยเหลือใหคําแนะนําเปนกําลังใจใหขาพเจาตลอด
๔ ป
มีสติเปนหลักสูช ีวิต
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ขอใหคนทีม่ ีชีวิตเหมือนขาพเจา ไปปฏิบัติธรรมเถิดจะไดพนทุกข เพราะตอนนี้
หลวงพอยังอยูเปนที่พงึ่ ของเราทั้งหลาย ขอใหรีบเรงปฏิบัติธรรมเถิด ขาพเจาขอยืนยัน
วาการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ ที่หลวงพอสอนนั้นไดผลจริง

ขอบารมีคณ
ุ พระศรีรตั นตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลคุมครอง

หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม ใหอยูเปนรมโพธิ์รมไทรแกลูกศิษยนานๆ ดวยเทอญ

มีสติเปนหลักสูช ีวิต
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