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เมื่อขาพเจาเปนเด็ก ไดถูกสงเขาเรียนโรงเรียนคริสต ทีอ่ ําเภอหาดใหญ ดังนั้นความรู
ในเรื่องพุทธศาสนาจึงนอยมาก เขาใจวาทําบุญคือใสบาตร ฟงพระสวดมนตเทานั้น จวบจน
โตและเขามหาวิทยาลัยแลวก็ยังไมเขาใจในแกของพระพุทธศาสนา ชีวิตจึงมีแตความรอนใจ
การแกปญหาจึงไมสุขุม และขาดสติ มีโทสะมาก ชอบเอาชนะในทางผิด ๆ เสมอ แตอยางไร
ก็ตาม ขาพเจามีหลักในการดําเนินชีวิต คือ จะทําสิง่ ใดตองไมผิดกฎหมาย ไมผิด
ศีลธรรม ไมเบียดเบียนคน ไมใสรายคน ไมริษยาใคร อันนี้ถือมาตลอด และมีนิสัย
ประจําตัว คือ จะทําสิ่งใดแลวตองทําจนใหรูเห็นรูดํารูแดงจึงจะเลิก ทําอะไรตองทําให
ดีที่สุด ดังนัน้ ความวิริยะจึงมีติดตัวมาตลอด
ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ ขาพเจาเกิดปวยดวยโรคขาดน้ําตาลในเลือด เปนลมบอย ๆ ทําให
ขาพเจาวิตกกังวลและเครียดมาก ดวยวาไมรูจักฝกสมาธิ ปลอยวางอารมณไมเปน อุเบกขา
ไมเปน เจออะไรก็เก็บมาคิดมากังวลใจตลอด ในชวยที่ปวยนั้น เพื่อนแนะนําวา ถาจิตใจไม
สบายควรจะฝกสมาธิเพือ่ ใหใจสงบ จึงแนะนําใหไปวัดบวรนิเวศ ขณะนัน้
สมเด็จ
พระสังฆราช ทรงดํารงตําแหนง สมเด็จพระญาณสังวร ทานสอนกรรมฐานสัปดาหละ ๒
วัน คือวันโกนและวันพระ ขาพเจาสนใจมากจึงไดไปกราบทาน พอเห็นทานก็รองไห ดวย
ทุกขใจที่ปวยเปนโรคกังวล จิตใจหดหูเศราหมอง ทานถามขาพเจาวา เรียนธรรมะขึน้ พื้นฐาน
หรือยัง ขาพเจาตอบวายังไมรูจักธรรมะอะไรเลย ทานจึงไดมอบหมายใหหมอมหลวงทาน
หนึ่งพาขาพเจาไปอบรมและใหมาวัด มาฟงสมเด็จเทศนและนั่งสมาธิ ขาพเจาก็ดใี จมาก
สมเด็จทานสอนเรื่องสติปฏฐานสี่ กาย เวทนา จิต ธรรม ขาพเจาชอบมาก ดวยน้ําเสียง
ของสมเด็จชัดเจน มีจังหวะเปนระยะ ๆ ฟงแลวจิตใจสงบสบาย ขาพเจาพิจารณาตามทุกครั้ง
นี่เปนกาวแรกของการอบรมจิตซึ่งไมเคยรูมากอนเลยวา แกนของศาสนาพุทธอยูตรงนี้นี่เอง
แตอาการปวยก็ยังคงรบกวนอยู ทําใหขาพเจาไมสบายใจมาก นอนไมหลับ กินขาว
ไมลง วันหนึ่งเดินผานหองถายเอกสารของที่ทํางาน เห็นมีรูปพระเรียงรายติดอยูขางผนัง
หอง เปนรูปเล็ก ๆ ขนาด ๑ นิ้ว จึงเดินดูอานรายชื่อพระวาเรารูจักใครบาง อานผาน ๆ ไป
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มากมายก็รูจักเพียงหลวงพอปาน เพราะบิดานับถืออยู และเจอรูปหลวงพอจง วัดหนาตาง
นอกก็ดีใจมาก เพราะจําไดวาพอมีแหวนหลวงพอจง พอจะใสติดนิ้วกอนออกจากบานเสมอ
ๆ ตกดึกขาพเจาก็นอนไมหลับกังวลใจดวยเรื่องที่ตนปวยไมหาย เปนลมบอย ๆ
ก็งีบหลับไปประมาณตี ๔ ไดฝนไปวา มีพระภิกษุรูปหนึ่งมานั่งบนเตียงขาพเจา
ขาพเจากลับลงไปนั่งบนพื้นแลวยกมือไหวพรอมกับพูดวา “สวัสดีคะหลวงพอจง” พระภิกษุ
รูปนั้นมีรปู กายสูงใหญมาก ผิวขาว สูงจรดเพดานหอง ขาพเจาตองเงยหนาพูดกับทาน ทาน
หมผาสีเหลืองเหมือนทองคําสวยงาม ขาพเจานั่งพนมมือพรอมกับคิดวา ตัวเราปวยอยูจะขอ
ยากิน แตเปนเด็กไมกลา ควรจะยืมชือ่ พอมาขอดีกวา เพราะพอเองก็กระเพาะลําไสไมดี เรา
ขอยาใหพอและก็เอายามากินดวยเผื่อจะหาย ในฝนคิดดังนั้น จึงเอยวา”พอไมคอยสบาย จะ
ขอยาหลวงพอจงไปใหพอ” ทานยิ้มทานนั่งทาพับเพียบหันไปหยิบหอผามาสงใหขาพเจา
ขาพเจามองดูแลวถามวา กินแลวหายไหม หมายความวา ขาพเจาขอกินดวยจะหายโรค
ไหม ทานยิ้มบอกวา หายทั้งนั้น ใครกินก็หายหมด ขาพเจาดีใจมากรีบรับหอยามาก็ตื่นขึ้น
เชาวันรุงขึ้นก็เที่ยวไปสอบถามวาหลวงพอจงนัน้ รูปรางอยางไร เพราะขาพเจาไมเคย
เห็นเพื่อนบอกวา ผอม ๆ สูง ๆ ขาว ๆ ขาพเจาก็ดีใจระหวางคุยกัน มือก็หยิบหนังสือเลม
หนึ่งซึ่งวางอยูบริเวณนัน้ มาเปดดูก็ตกใจมากเพราะหนังสือเลมนั้น ไดบรรยายอาการปวย
ของขาพเจาไวโดยตลอด วาเปนโรคขาดน้ําตาลในเลือด ขาพเจาดีใจมากจึงรีบไปหาหมอ
หมอจึงแนะนําใหกินทุกอยางที่ขวางหนา กินน้ําตาลมาก ๆ และใหยานอนหลับมา ๗ เม็ดกิน
วันละ ๑ เม็ด เพื่อใหพักผอนมากทีส่ ุด ขาพเจาก็มีอาการทุเลาขึ้นโดยตลอดและหายปวยใน
ที่สุด ระหวางนั้นขาพเจาเริ่มเดินทางสูเสนทางกําเนิดบุญ ครั้งแรกไปกราบไหว ฟงธรรมะ
จากพระอริยเจา
ชวงที่ปวยนัน้ ขาพเจาไมทราบวาตนเองเปนโรคอะไร อยากใหพระนั่งสมาธิดูให ก็ไม
ทราบจะหาพระที่ไหนไมรูจัก ก็ไดเดินผานแผงหนังสือแถว ๆ วัดบวรนิเวศ ไดซื้อหนังสือพระ
ชื่อ คนพนโลก อาจารยปถัมภ เรียนเมฆ เปนผูพิมพผูโฆษณา พบรายการทัวรธรรมะจึง
สนใจ เพราะรายชื่อพระลวนแตแก ๆ ทั้งนั้น ขาพเจาจึงสนใจและไดติดตามคุณปถัมภไป
ทันที ก็ไดพบหลวงปูชามา หลวงปูศรีจันทร หลวงปูคําดี ที่จังหวัดเลย หลวงปูออน
หลวงพอพุธ พระอาจารยมหาบัว พระอาจารยวัน พระอาจารยโชติ วัดภูเขาแกว พระ
อาจารยคูณ หลวงปูดุลย ขาพเจามีเงินติดตัวไป ๒๐๐-๓๐๐ บาท ไดแลกเงินแบงกสิบบาท
ไว ใสซองเขียนชื่อไวซองละ ๒๐ บาท เพราะกลัวจะไมครบทุกวัด และครั้งนี้ไดพบหลวงปู
ขาวดวย คณะคุณปถัมภนั่งสมาธิเกงมาก ขาพเจาไมรูเรือ่ ง ใครทําอะไรก็ทําตาม เขาก็สอน
ใหอธิษฐานจิต ขอใหไปนิพพาน ขอสติปญญาเปนเลิศ ก็จํามา
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ขาพเจาสังเกตเห็นพระอริยเจาทุกรูปนั้นมีผิวพรรณผองใสสะอาด ขาวนัง่ มองไดทั้งวัน
อายุมากแตกลับผิดจากคนแกที่เคยเห็น ผิวสวยมาก ตาแจมใส พูดเสียงเพราะและใจดีมี
เมตตา ทําใหสบายใจมาก จึงคิดวาเรามาทําบุญกับพระแก ๆ นี้ดีมาก ตอไปจะมาอีก และ
เริ่มเรียนรูเรื่องราวการธุดงคของพระอริยเจาตาง ๆ ใหรูสึกอัศจรรยในบุญบารมีของทาน
ขาพเจาเริ่มเขาใจธรรมะมากขึ้น ป ๒๕๒๒ นั้นก็เดินทางไปภาคอีสานอีก ไดเตรียม
อาหารแหง ผลไมไปถวายพระตามกําลังเงินของตน คือ สม ๒ กิโล ขนมเปยะ ไขเค็ม ไปกี่
ครั้งก็มีปญญาซื้อไดเพียงนี้ เนื่องดวยเงินจํากัดจึงตองซือ้ อาหารที่มีจาํ นวนมาก จะไดถวาย
พระไดหลายวัด ในระยะนั้นก็นึกวาเรานี้จนนักไมมีเงินทําบุญ หันไปมองคนอืน่ ๆ เขาก็เอา
ของดี ๆ มาถวายพระและสมารถทําบุญ ๑๐๐ บาท ตอ ๑ วัด สวนเรานั้น ๒๐ บาทเทา
นั้นเอง
การระลึกเชนนี้เสมอ ๆ จิตก็ประทับความปรารถนาไววา หากวันใดเรามีเงินมากกวา
นี้เราจะทําวัดละ ๑๐๐ บาท เราจะซื้อของถวายพระมากกวานี้ การตัง้ จิตนั้นเปนการสั่งสม
ซึ่งความปรารถนาเจตนาทําทานบารมีอันบริสุทธิ์ เปนการสะสมทานบารมีโดยไม
รูตัว เหมือนน้ําหยดลงทีละหยด ที่สุดแลวน้ําก็เต็มตุม ในปจจุบนั ขาพเจาก็บรรลุความ
ปรารถนานั้น ซื้อของถวายพระครั้งใดผูคนตกใจ เพราะคิดวา ขาพเจาเปดรานขายของชํา
หรือเปนแมคา เพราะสิง่ ของที่นําไปถวายพระนั้นตองใชคนแบกขน ๔-๕ คน รถของขาพเจา
จึงเต็มไปดวยของถวายพระอุดมสมบูรณเปนที่สุด คราวหนึ่งขาพเจาและคณะ ๑ คันรถบัสไป
กราบนมัสการพระอาจารยแบน วัดดอยธรรมเจดีย แวะพักคางคืนที่วัด ๑ คืน รุงเชาไดเห็น
อุบาสิกาซึ่งเปนลูกสาวรานทองมาถือศีลแปดที่วัด เพราะเปนโยมอุปฏฐากจึงไดนําอาหารมา
ถวายพระ เปนอาหารคาว หวาน ถาดใหญ ๆ ๔-๕ ถาด มีน้ําพริกปลารา ผักตม ผักดิบ แกง
ปา อาหารหลายอยาง แมแตขนมก็ประดิษฐสวยงามมาก ยังความประทับใจแกขาพเจาซึ่งยืน
มองดวยความแปลกใจ เพราะเขตวัดดอยธรรมเจดียสมัยนั้นอยูไกลมาก การคมนาคมไม
สะดวก แตตื่นเชาก็พบอาหารประณีตวางเรียงรายอยูในครัว ขาพเจายืนมองแลวรําพึงวา
เพราะวาเขารวยเขาจึงมีเงินมาทําอาหารถวายพระมากมายขนาดนี้ ของดี ๆ ขนมาใหวัดใน
ปา ทําอยางไรเราจึงมีวาสนาเชนนี้ แมผานไปหลายป ก็ยังระลึกในภาพนั้นอยู
ในป ๒๕๓๔ เดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ๒๕๓๔ ขาพเจาไดมีโอกาสทําอาหาร ๓ ถาด
ใหญ ๆ มาถวายพระวัดจินดิต แขวงมีนบุรี กทม. วัดจินดิตตั้งอยูในเขตไกลบานเรือน อยูใน
เขตอิสลาม อยูกลางทุงนา จึงไมคอ ยมีใครใสบาตร ขาพเจาไดมาวัดจินดิตเสมอ ๆ เพราะ
เปนวัดที่เครงครัด พระมีจริยาวัตรงดงาม บริเวณวัดสะอาด เงียบสงบ สวยงาม เมื่อรูวาพระ
ไมคอยมีอาหารฉันจึงสลดใจ ไดจัดอาหารมาถวายพระ ๓ ถาดใหญ ๆ ขาว ๑ หมอทุกเชา
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เปนเงินเฉลี่ยวันละ ๓๐๐ บาท ๒ เดือนเต็ม เวลานั้นจึงระลึกไดวาบัดนี้เราไดสมปรารถนา
แลว สามารถถวายอาหารพระไดมากมายขนาดนี้ นับเปนบุญวาสนาจริง ๆ จึงไดเขาใจวา
การตั้งจิตอันดีไวบอย ๆ ความปรารถนานั้นยอมบรรลุผลในกาลขางหนาไมชาเกิน
รอ
นับตั้งแตไดกราบไหวครูบาอาจารยพระอริยเจาผูทรงศีลบอย ๆ ครั้ง ขาพเจาเริ่ม
แยกแยะระหวางพระแทกับพระปลอม จึงอธิษฐานจิตเสมอ ๆ วาจะไหวพระทําบุญทั้งที
ขอใหไดไหวพระแท ๆ จากป ๒๕๒๒ มาบัดนี้ ขาพเจาไดพบแตพระดีพระแทตลอดเวลา
และดวยเหตุนี้กุศลตาง ๆ ที่ขาพเจาไดถวายแดพระแทนั้น ก็สงผลงอกงามใหกับ
ขาพเจาในทุก ๆ ทาง ดวยวาหากจิตของเราปรารถนาจะทําบุญ ทําดวยศรัทธามาก
สิ่งของถวายก็มาจากเงินที่หามาจากหยาดเหงื่อแรงงาน ผูรับเปนพระทรงศีล ถวาย
แลวก็ยังเก็บมาชื่นชมวาเรานี้มีวาสนาไดทําบุญกับพระดี ๆ เหตุนั้นจึงระลึกไดวา
ขาพเจาหวานขาวพันธุดี ในนาดี ขาวจึงอุดมสมบูรณมาก
ทุกครั้งที่ไปกับคณะทัวรคุณปถัมภ เรียนเมฆ (ปจจุบันเสียชีวิตแลว) จะตองแวะหา
หลวงพอจรัญเสมอ และบางครั้งมาดึกดื่นเที่ยงคืน แตหลวงพอกลับยิ้มแยมตอนรับสอน
ธรรมะดวยความเมตตา ในปนั้นขาพเจายังไมมีคุณสมบัตติ ิดตัวเลยจึงละอายไมกลาเขาใกล
นั่งหาง ๆ และแอบสังเกตดู ใคร ๆ ก็บอกวาหลวงพอจรัญเกง หลวงพอจรัญดี และมีเมตตา
แตขาพเจานั้นกลัวชอบไปไหวพระแก ๆ ใจดีมากกวา แตแลวไมกี่ปตอมาขาพเจากลับ
กลายเปนลูกศิษยหลวงพอจรัญและไดดีมาก็เพราะทาน จึงอดไมไดที่จะระลึกถึงทานในปแรก
ๆ
ธรรมะของครูบาอาจารย
เมื่อขาพเจามีเวลาวางจะนิยมไปแสวงหาครูบาอาจารย ไปฟงธรรม ไปถวายสังฆทาน
ผาปา กฐิน จะไปทุกครั้งที่มีโอกาส ไปแลวสบายใจ ไดหนังสือธรรมะ เทปมาทุกครั้ง ก็จะเปด
อานเปดฟงทันทีที่กลับมาถึงบาน หรือยามวาง จนกระทั่งติดเปนนิสัยชอบอานธรรมะ ฟงเทป
บางคนไมเขาใจ มองคนที่อานหนังสือธรรมะเปนคนมีปญหา หรือเปนคนที่ไมไดความ แต
ขาพเจาขอยืนยันวา หนังสือธรรมะก็ตาม เทปธรรมะก็ตาม คือกุญแจไขความทุกขที่วิเศษ
ที่สุด ยามใดที่ทํางานทําการ หรือพบปะบุคคลที่มีจิตใจไมดี เราถูกประทุษรายดวยคําพูดก็ดี
การกระทําตาง ๆ นานาก็ดี สิ่งที่เปนโลกธรรมแปดนั้น เรายอมหลีกไมพน ที่จะนําคําพูด การ
กระทํานั้น ๆ มาครุนคิดเปนกังวลใจ บั่นทอนจิตใจของเราใหหดหู เศราหมอง วิตก กังวล
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ทุกขรอนกินไมได นอนไมหลับ ทุรนทุราย มีโทสะ เสียใจ โกรธแคน อาฆาตพยาบาท จอง
เวร ยามใดที่ขาพเจาเกิดความคิดเชนนี้ในมโนนึก ขาพเจาจะรีบเปดหนังสือธรรมะอานทันที
และชางแปลกจริง ๆ เรื่องราวในหนังสือนั้นบรรยายความตรงใจดําพอดี ไฟที่กําลังลุกกลับ
ลดลงและมอดไปในที่สุด ความสงบก็เกิดขึ้น และเกิดความละอายใจ และตอมาจะเกิด
สติปญญาขึน้ วา วันหนึ่งขางหนาเราจะพิสูจนใหเห็นวาเราเปนคนเชนไร ใครที่กลั่น
แกลงเรามากเทาใด ตอไปเขายอมตองกลืนน้ําลายที่ถมรดตัวเรามากเทานั้น และ
ตั้งใจมั่นวาใครวาเราเลว เราตองดีใหได ใครวาเราจน เราตองรวยใหได ใครวาเราโง
เราตองฉลาดใหได
แตการติดคางคําดาในใจไมใชจะใหหลุดไดงาย พอเผลอ ๆ ก็นึกถึงคําพูดนั้นอีก ก็
กลับบานไปเปดเทปธรรมะฟง เทปธรรมะซือ้ สะสมไวมากมายเปนสิบ ๆ ตลับ มีหัวขอธรรมะ
หลายอยาง เลือกตรงใจที่กําลังเดือดรอนอยู เชน โลกธรรมแปด อุเบกขาบารมี ขันติบารมี ใจ
ที่มันกําลังฟุงและรอนรุมก็ถูกธรรมะของหลวงปูตาง ๆ ดับไปจนหมดสิ้น ขาพเจาจึงมีจิตที่
สงบ สบาย สวางและสามารถตอสูก ับอุปสรรคนานาชนิดได เมื่อขาพเจาเริ่มเรียนรูธรรมะวา
ดวยอานิสงสของบุญกุศลและกฎแหงกรรมวา ใครทําอะไรไดอยางนั้น
ขาพเจาก็เริ่มมาพิจารณาคําสอนของพระทานสอนวา อยากรวยใหทําทาน อยาก
สวยใหรักษาศีล อยากฉลาดหรือดีใหภาวนา แตขาพเจากลับมาพิจารณาวา เรามีทุกข
เรื่องความจน พระทานสอนวาอยากรวยใหทําทาน พระสอนวา ธรรมะพระพุทธเจาพิสูจนได
และนิสัยของขาพเจาก็คือตองพิสูจนวาจริงหรือเปลา ทําทานแลวรวย ขอนี้สนใจมาก ขอ
พิสูจนขอนี้กอ น
จากนั้นเปนตนมา ขาพเจาก็ลงมือพิสูจนสัจธรรมวา ทําทานแลวรวย วันหนึ่งในเดือน
ตุลาคม ๒๕๒๕ ขาพเจาไดขาววา หลวงพอฤาษีลิงดําจะมาที่บานซอยสายลม เพราะเปนวัน
เกิดทาน มีพระธาตุแจกแกญาติโยมดวย ขาพเจาจึงรีบออกเดินทางไปแตเชา ปรากฏวาผูคน
หลั่งไหลมาแนนขนัด ขาพเจามีเงินติดตัวอยูประมาณ ๓๐๐ บาท จึงถวายเงินทําบุญวันเกิด
หลวงพอฤาษีลิงดํา ๑๐๐ บาท ไดรับแจกพระธาตุและคาถาหลวงพอปานมาอานแลวก็พับใส
กระเปาถือ ไมไดสนใจใยดี
ชวงนั้นขาพเจาเริ่มมีบานอยู เริ่มจะผอนสงเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท แตเงินเดือนเพียง
๓,๐๐๐ บาทเศษ ทุกขใจเหลือเกิน เงินในธนาคารก็จะหมดแลว พอดีเห็นกระดาษพับอยูใน
กระเปาถือ เปนคาถาหลวงพอปาน ก็นํามาอาน
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“คาถาเรียกทรัพย” พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระ
หิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม ทองทุก
วันวันละ ๓ จบ ๕ จบ ๙ จบ แลวใหใสบาตรทุกวันกอนไปทํางานหรือทองคาถาแลวเอาเงินใส
กระปุกทุกวันแลวนําเงินไปถวายเปนคาอาหารพระ ขณะนัน้ กําลังจนตรอก เงินจะขาดมือแลว
เราแยแน ๆ จึงตัดสินใจวา ลองดู จะรวยไดอยางไรมองไมเห็น แตทานสัง่ ใหเราทองเราก็ทอง
แลวก็ตั้งหนาตั้งตาทองคาถาหลวงพอปานทุก ๆ วันแลว นํากระปุกมาติดปาย “พุทธะมะอะ
อุ” กันไว ไมใหเผลอหยิบเงินไปใช นําเงินเหรียญ ๕ ใสกระปุกทุกวัน ยามนั่งรถเมลก็ทอง
คาถาเพราะกลัววา ทองนอยไปจะไมพอ เพราะรถติด ๑ ชม. กวาจะถึงที่ทํางาน ทองคาถา
พุทธะมะอะอุ ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที เวลาเหลือก็สวดอิติปโ ส ๒-๓ จบ จากนั้นแผเมตตา นั่ง
เพลิน ๆ ก็ถึงที่ทํางาน ทําอยางนีอ้ ยู ๒ สัปดาห ความอัศจรรยก็เกิด เพราะมีคนอาศัยอยู
หมูบานเดียวกันแตอยูซอย ๕ ไดมาหาทั้ง ๆ ที่ไมรูจัก มาชวนไปทํางานพิเศษ เขาเคยเห็น
ขาพเจา ๒ ครั้ง และคิดวาจะตองชวนมาทํางานพิเศษคือ ขายน้ํายาทําความสะอาดบาน เชน
น้ํายาซักผา น้ํายาลางรถ น้ํายาขัดพื้น น้ํายาลางเครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง ลางเพชรพลอย
ชื่อน้ํายา.....................ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา น้ํายาแตละอยางมีราคาสูงขวดละ ๑๐๐
บาทเศษ ซึ่งเทียบคาเงินสมัยนั้นจัดวาแพง ขาพเจาหนักใจ แตก็พิจารณาวาเปนอาชีพสุจริต
แลวเราจะมาจนอยูอยางนี้ไมได ตองขยัน จะเหนื่อยเทาใดไมวา ขอเราไดเงินมาผอนบาน
เราก็มีความสุขแลว ก็จัดแจงนําน้ํายานั้นมาทดลองใชประมาณ ๕-๖ วัน ตามสรรพคุณที่
เขียนไวเปนภาอังกฤษ และไดเขาอบรมที่บริษัทในวันหยุด (วันเสาร) และพยายามหาจุดเดน
ของน้ํายา วาตางจากยี่หออื่น ๆ อยางไร เมื่อพบแลวก็ตื่นเตนมาก รูว า ตอนี้ไปเราจะไดเงิน
แลว จึงมาพิจารณาหาลูกคา คอย ๆ วางแผนทํางาน คิดพิจารณาวาจะพูดกับลูกคาอยางไร
จึงใหเขาสนใจ จะตองไปหาใครบาง ก็ทบทวนไปมาจนแนใจจึงเริ่มจากเพื่อนสนิทกอน เวลา
นั้นเงินติดตัวหมดแลวจึงขอยืมเพื่อน ๒๐๐ บาท มาซื้อนํายา ชั่วระยะเวลาผานไป ๗ วัน ก็มี
กําไรมา ๒,๐๐๐ บาท ตื่นเตนเปนที่สุด นําเงินไปคืนเพื่อน เพือ่ นถามวาเธอทําไมไมมาหาฉัน
เหมือนกอนนี้ หายไปไหน จึงตอบวา เวลาวางไมมีแลว ไมมีเวลาคุยไมมีเวลาเที่ยวเตรเวลา
นอนพักก็ไมมี ทีวีก็ไมดู เพราะตองหาเงินมาผอนสงคาบาน เวลาเย็น ๆ และเสาร-อาทิตย
จึงทํางานหนักมาก
แตทุกเชาก็ยังทองคาถาหลวงพอปานเหมือนเดิม พอรวมเงินไดมา ๕๐ บาทก็นําไป
ซื้ออาหารถวายพระและเนื่องจากพระที่เลื่อมใสอยูตางจังหวัดหมด จึงไดคิดวาจะตองสงทาง
ไปรษณียดีที่สุด เงิน ๕๐ บาทเพิม่ เปน ๑๐๐ บาทตอสัปดาห วัดที่สงไปเปนวัดปฏิบัติธรรม
ทั้งสิ้น เชน หลวงพอจําเนียร วัดถ้ําเสือ จ.กระบี่ วัดปบผลิวนาราม บานคาย จ.ระยอง
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(หลวงพอกัสสปมุนี) หลวงพอวิชัย วัดถ้ําผาจม จ.เชียงราย และหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน
จ.สิงหบุรี บางครั้งก็รวบรวมถวายผาปา เมื่อรูวามีพระอริยเจาทานไดมาพํานักในกรุงเทพฯ
หรือฝากเพื่อนนําไปถวายเปนสังฆทาน
สวนการทํางานนั้น เมื่อมีเวลาวางชวงเย็น หรือเสาร-อาทิตย ขาพเจาจะตองไปหา
ลูกคาที่เปนเพื่อน ๆ ญาติพี่นอง เพื่อสาธิตการใชนํายาในวันหยุด การทํางานนั้นหนักเหน็ด
เหนื่อยมาก ตองพูดทั้งวัน ไมคอ ยมีเวลานอนพัก วางจากไปหาลูกคาก็ตองทํางานบาน เวลา
ทํางานบานก็จะเปดเทปธรรมะฟงไปดวย มิฉะนัน้ จะหาเวลาวางไมไดเลย สวนลูกคานั้นเมื่อ
ใชนํายาแลวก็ติดใจมากเพราะเปนของคุณภาพดี ใชแลวใชตดิ ตอโดยตลอด กลายมาเปนขา
ประจํา ขาพเจาจึงไดลูกคาเกา ๆ มากและลูกคาใหมที่ไดจากการแนะนําตอ ๆ กันไป
ขาพเจาก็เริ่มมีเงินมาผอนบาน ๕,๐๐๐ บาททุกเดือน อีกทั้งเงินทําบุญก็สามารถทําไดครั้งละ
๑๐๐-๒๐๐ บาท เมื่อสงไปรษณียไปครั้งใหมจะเพิ่มเปน ๒๐๐ บาท
ขาพเจาไดรับนิตยสารโลกทิพยเปนประจํา ไดเปดดูคอลัมนที่บอกขาวทําบุญ จึงเริ่ม
สงเงินไปสรางวิหาร ทานตามจังหวัดตาง ๆ แหงละ ๑๐๐ บาท ไดสงไปเดือนละ ๒-๓
วัด ในแตละเดือนนัน้ จะเนนเรือ่ งสรางโบสถกุฏิกรรมฐานและซื้อที่ดินถวายวัดเพราะ
ขาพเจายังมีทุกข ที่เปนหนี้ผอนสงบานอยู จึงคิดวา อานิสงสผลบุญนี้คงจะเกิดแกเราใน
อนาคต เมือ่ มีโอกาสไปวัดตางจังหวัด เห็นวามีการบอกบุญเรื่องซื้อที่ถวายวัด จะรีบทํา
ทันทีไมใหตกหลนเลย ไมมีการรังเกียจหรือปฏิเสธบุญแตอยางใด ตอมาอานิสงส
เหลานี้ไดสงผลมาใหขาพเจากลายเปนผูมีเงินทอง ทรัพยสิน มีบานชองหลายหลัง
และที่ดินหลายแปลงอยางมหัศจรรย
ในการทํางานนั้น ขาพเจามีนิสัยอยางหนึ่ง คือตองทํางานใหไดระดับดาวหรือ
ดีเดน เพราะถือวาเขามีมือมีสมอง เราเหมือนเขาทุกอยางจะใหตางกันไมได คนเรา
แพชนะตรงความขยันเทานั้น ในระยะเวลานั้น เพื่อนฝูงจะชวนเที่ยวเตร ขาพเจาไมยอม
ไป หาเงินอยางเดียว และตั้งเปาหมายวาจะพึ่งตนเองเทานัน้ ไมยอมงอมืองอเทาใหใครมา
สมเพชเวทนา เปนกฎธรรมดาอยางหนึ่งที่จะตองเจอมารผจญ ในระยะนั้นมีเพื่อนที่ทํางาน
เจานายบางคน มองดูดวยความดูถูกเหยียดหยามวา ต่ําตอย ยากจนตองทํางาน
พิเศษหาเงิน พากันหาทางกลั่นแกลงตาง ๆ นานา บางอยางไมจริงก็ใสความใหเสียหาย
พูดวารายตาง ๆ แตก็อดทนไมเคยตอปากตอคํา เพราะที่ทํางานคนสวนใหญเสวยบุญเกา
คือพอแมร่ํารวย มีรถขับมาทํางาน มีเงินใชฟมุ เฟอยจากคาดอกเบี้ยบาง จากกิจการใหญโต
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บาง คนขึ้นรถเมลจึงมีปมดอย ดังนัน้ จึงเปนเรื่องทุกขใจของคนที่ไมมีรถ ตองตะเกียกตะกาย
หารถมาขับ ทั้ง ๆ ที่รายไดก็ไมมีแตตองทําไป เปนเรื่องของเกียรติยศ
ชวงที่ขาพเจาทํางานหนักมากทั้งราชการ ทั้งงานพิเศษ ทั้งงานบาน แตก็สามารถอยู
ไดอยางมีความสงบสุข ไมเคยทะเลาะกับใคร ไมดาวาใคร เพราะจิตใจเปนสุข โดยมีธรรมะ
เปนพี่เลี้ยงสิ่งหลอเลี้ยงขาพเจาอีกประการหนึ่งคือ ยิ่งนับวันผานไป ทานบารมีที่สั่งสมไวทุก
ๆ สัปดาห ทุกเดือน ก็สงผลงอกงามขึ้นทีละนอย ขาพเจามีความชืน่ ชมมาก จึงไมเคยใสใจ
ตอการนินทาวารายของใคร แมในระยะที่วิกฤตนั้น ขาพเจายังคงเย็บปากสนิท สวดมนตแผ
เมตตานั่งสมาธิตามโอกาส แตสวนใหญจะกําหนดจิตในอิรยิ าบถตาง ๆ ซึ่งไดรับการสอนจาก
หลวงพอพุธ วัดปาสาละวัน หนึ่งในจํานวนธรรมะพระอริยเจาที่เปรียบเสมือนกําแพงกั้น
ขาพเจาใหพนจากการถูกทําลายตาง ๆ นานา ก็คือธรรมะของหลวงพอจรัญ ทานเขียน
จดหมายมาสอนใหแผเมตตาหนัก ๆ สวดมนตอโหสิกรรม และสอนใหขยันมาก ๆ พึ่งแต
ตนเองเทานัน้
ในปนั้น อธิษฐานจิตวาขอใหไปญี่ปุน ปรากฏวาสมาชิกขาพเจาไดทํางานขาย
เครื่องสําอางไดสูงเกินเปาหมายที่ขาพเจาวางไว โดยขาพเจาไมรูเรื่องเลย เพราะตางคนตาง
ติดตอเขาบริษัทเอง ไมตองผานมาที่ขาพเจา ตามที่ขาพเจาสอนงานไว ดังนั้น แมงาน
ราชการจะหนักหนาสาหัสเพียงใด แตอีกดานหนึ่ง ลูกทีมสมาชิกขาพเจากลับทํางานทะลุ
เปาหมาย ขาพเจาสังหรณใจวา เราทํางานหนักขนาดนี้จนงานเกือบหมดแลว แตวันรุงขึ้น
กลับมีงานสุมลงมาบนโตะแบบไมรูจบอีก เขาเอาเราใหตายแน ก็เปนความจริง แลว
คําสั่งก็มาถึงขาพเจาวา ไมขึ้นเงินเดือนให ยังความตกตะลึงแกเพือ่ นฝูงญาติพนี่ องเปน
อยางยิ่ง โดยมีเหตุผลวา ผลงานต่ํากวาเกณฑ นี่คือรางวัลที่เขาเจตนาจะใหขาพเจาโดย
แทจริง ขาพเจารูสึกขมขื่นเปนที่สุด รูวาวันนี้จะตองมาถึง
โลกธรรมแปด ครั้งนี้หนักมาก เพือ่ นฝูงไดยุใหขาพเจาตอสูข อความเปนธรรมโดยให
ตั้งกรรมการสอบสวน ขาพเจาทุกขใจมากเพราะทุกคนก็อยากใหตอสูทางโลกทั้งสิ้น แต
ขาพเจาเองนั้นไมปรารถนาจะเรียกรองสิ่งใด เพราะรูดีวาหากตอสูไปแลวเรื่องราวจะหาขอยุติ
ไมได ผูใหญที่เกี่ยวของจะตองถูกกระทบกระเทือน ระหวางนัน้ ก็มีเทปธรรมะเปนที่พงึ่
รุงขึ้นชางนาอัศจรรย ไดรับจดหมายจากหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน ทานสอนให
อดทน อดกลั้น สวดมนต แผเมตตา ไมโกรธใคร พึ่งตนเองดีทสี่ ุด เมื่อขาพเจาไดอาน
จดหมายแลวน้ําตาแทบรวง ทานชางรูใจเราเหลือเกิน อยางนอยเราก็มีครูบาอาจารยที่เปน
พระอริยเจา รูเห็นการกระทําของเรา วาดี-ชั่วประการใด เรายังมีที่พึ่ง กําลังใจและสติก็คืนมา
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ทันที เอาจดหมายใหใคร ๆ ดูบอกวา ฉันเชื่อพระอริยเจา ทานสอนมาอยางนี้ ถือเปน
มงคล ฉันไมเชื่อใคร ฉันไมตอสู แตจะใหเวลาเปนเครื่องพิสูจนตอ ไป
ดานหนึ่งที่กําลังถูกทําลายชื่อเสียง กลั่นแกลงในเรื่องการงานตาง ๆ นั้น ขาพเจากลับ
อยูในความสงบ ยึดคําของครูบาอาจารยเปนแนวปฏิบัติ แมวาเพื่อนฝูงญาติพี่นอ งจะตองการ
ใหขาพเจาลุกขึ้นตอสูบาง แตขาพเจากลับเฉย ไมตอปากตอคําแตอยางใด ชวงนั้นขาพเจา
อธิษฐานจิตวา ดวยบุญกุศลที่ขาพเจากําลังทํางานหนักอยูนี้ ตองอยูทําราชการถึง ๒-๓ ทุม
เปนเวลากวา ๓ เดือนนี้ โดยยกเงินคาลวงเวลาทั้งหมดใหราชการ ไมเอาแมแตบาทเดียว
เพราะถือวามีรายไดพิเศษแลว แตขอใหขาพเจามีโอกาสเดินทางไปตางประเทศ คือประเทศ
ญี่ปุนดวย เมื่ออธิษฐานจบก็บันทึกไววา เชื่อมั่นในผลบุญของตนแลวเวนที่วางไว เผื่อกลับมา
บันทึกวาคําอธิษฐานสัมฤทธิ์ผลหรือไม
ปรากฏวางงานพิเศษที่เคยทําอยูนั้น ขาพเจาไดเปลี่ยนแปลงยายมาเปนแผนกบริหาร
ของบริษัทเครื่องสําอางยอหอหนึ่ง
มีหนาที่เปนผูใหคําแนะนําปรึกษาในงานขายของ
พนักงานซึ่งสังกัดในทีมงานขาพเจา ประมาณ ๓๐๐ คน การบริหารงานนั้นไมไดยงุ ยากแต
ประการใด
เพราะทางบริษัทใหงบประมาณสําหรับขาพเจาที่จะจัดสถานที่ฝกบรรยายแก
สมาชิกทั้งหลายในวันเสาร-อาทิตย ตามโรงแรมใหญ ๆ การพบปะพูดคุยแกไขขอของใจ
อบรมใหความรูดานการขายกับสมาชิกตาง ๆ ทัว่ ประเทศ จึงเปนเรื่องที่ตองรูจกั ใชศิลปะการ
พูดใหคนจํานวนมาก ๆ เขาใจ และในเวลาเดียวกันนั้น สมาชิกที่อยูตางจังหวัดที่ไดรับคํา
บรรยายพรอมภาพประกอบและอัดเทปการสอนงานจากขาพเจา ทําใหงานขายในตางจังหวัด
รุดหนาไปมาก แมสมาชิกของขาพเจาไมเคยพบเห็นกัน ก็สามารถทํางานขายที่จังหวัด
ตนเองไดมปี ระสิทธิภาพสูง ไดรับรางวัลสรอยคอทองคําไปหลายคน เมื่อขาพเจาคิดคน
วิธีการสอนงานไดแลว นั่งอยูที่ใดขาพเจาไมเคยอยูนิ่งคิดเรื่องงานตลอด
ระหวางที่งานราชการหนักมาก ดวยวาถูกสั่งใหไปทํางาน ๒ สายงาน งานจึงประดัง
เขามาจนแทบไมไหว แตที่ไมปริปากใจก็สู และเห็นความผิดปกติของการสั่งใหทาํ งานแบบ
สาหัสนี้ รูวา ถูกมารผจญแลว สภาพจิตธรรมะนั้น จึงมีทยี่ ึดเหนี่ยวและมั่นใจในคุณธรรมที่
ตนเองกระทํามา ใครจะดาวา กลั่นแกลง เราก็เฉยเสีย วันหนึ่งเขาจะรูเอง
จากนั้นประมาณอีก ๑ สัปดาห ขาพเจาก็ฝนไดไปเที่ยวญี่ปุน ในความฝนนั้น
ผูบริหารของบริษัทถามวา ทําไมเธอไมออกไปเที่ยวขางนอก มานั่งอยูในหองโถงของโรงแรม
ทําไม ขาพเจาตอบวา เนื่องจากมาญี่ปุนแบบกะทันหัน จึงเอาเสื้อผามาแค ๓ ชุด กําลังรอให
เขาสงมาให ขณะนี้รอกระเปาเสื้อผาจากเมืองไทย ผูบริหารบริษัทถามวา เธอรูต ัวแลววาจะ
มาญี่ปุน เหตุใดจึงรีบรอนขนาดเก็บเสื้อผามาไมทัน ขาพเจาก็เฉยแลวตกใจตื่น
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อีก ๒-๓ วันไดรับโทรศัพทใหไปงานเลี้ยงฉลองรางวัลผูที่จะไปญี่ปุนโดยจะมี
การประกาศรายชื่อผูไดไปดวย ขาพเจาก็ไปงานเลี้ยงที่โรงแรมเซ็นทรัล ที่จัดขึ้นในวัน
เสาร การประกาศรางวัลเขมขนมาก เพราะทางบริษัทไดจํากัดจํานวนคนไปตางประเทศให
ลดลงกวาทุกครั้ง จึงเหลือเพียง ๑๕ คนเทานัน้ ขาพเจามานั่งฟงการประกาศดวยใจระทึก
ผานไปแลว ๑๐ คนก็ยังไมมีชื่อขาพเจา เพราะตัวเก็งที่ยังไมไดประกาศรอคิวอีกหลายคน
ขาพเจาใจไมดี
เมื่อประกาศมาถึงคนที่ ๑๔ ก็ยังไมใชขาพเจา ใจขาพเจาหลนวูบลง พรอมคิดวาหลวง
พอ (พระ) ทําไมลูกขอไวไมใหลูก ลูกอยากไปเที่ยวญี่ปุน
เพราะขณะนี้ทุกขใจไมอยากอยูเมืองไทย ลูกทํางานหนักมากทั้ง ๒ ดาน การไปญีป่ ุน
นั้น เพียงทัศนศึกษาไมอยากอวดวาโกหรูแตประการใด โฆษกไมยอมประกาศชื่อคนที่ ๑๕
ทําใหคนที่รอฟงผลกระวนกระวายใจ สักครูหนึง่ ก็พูดวาคนที่ ๑๕ เปนคนที่ผูบริหารบริษัท
แทบจะไมเคยเห็นตัว พวกเราก็ไมเคยเห็นเขาโผลมาที่บริษัทในชวงเย็น วันหยุดก็ไมเคยเห็น
ไมรูมีดีอะไรจึงสามารถทําใหทีมงานชนะเปาหมายในครั้งนี้ ไดรางวัลไปตางประเทศบอย ๆ
แลวก็ประกาศชื่อขาพเจาเปนคนสุดทาย พรอมกับมีหลายคนหนาซีดและแทบเปนลม เพราะ
ไมมีใครคาดหมายวาครั้งนี้ขาพเจาจะไดไปตางประเทศ
เพราะในขณะที่งานประจําที่ทําอยูก องทวมจนเต็มตัว ขาพเจายุงมากนอนดึกตลอด
แตเหตุใดครั้งนี้จึงไดรับรางวัลไปตางประเทศอีกแล น้ําตา ๒-๓ หยดของขาพเจาก็รวง
ออกมา ทีส่ ุดแลวขาพเจาก็สมปรารถนา จึงสอบถามทางบริษัทวา ทีมงานขาพเจาเปน
อยางไร ทางฝายบัญชีเลาวา สมาชิกที่สังกัดในทีมงานที่ขาพเจาอบรมอยูนั้นตางก็สงยอด
จําหนายที่สูง ๆ เขาบริษัทดวยตนเองจํานวนมากมาย กอนการแขงขันจะสิ้นสุดลง จึงทําให
ยอดแขงขันขาพเจา พุงขึ้นสูงมากจนแซงหนาคนไปจํานวนหลายสิบคน ขาพเจาจึงลาพัก
รอนไปญี่ปุน ๗ วัน เมือ่ กลับจากญีป่ ุนแลว ก็กลับมาเติมขอความทีบ่ ันทึกคางไววาจากคํา
อธิษฐานจิตนั้น สมปรารถนาแลว บัดนี้กลับมาจากญี่ปุนแลว จึงบันทึกไวเปนหลักฐาน ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๓๐
ความมั่นคงในคําสั่งของครูบาอาจารยมีผลใหขาพเจามั่นใจเปนที่สดุ ขาพเจา
ตอสูอยูในความสงบมาตลอดและแนนอนที่สุด ไมมีใครเห็น เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็
ตองเห็น การอธิษฐานของขาพเจาจะกระทําในกรณีสําคัญ ๆ เทานั้น
สวนที่เลามานั้นเปนเพียงเสี้ยวหนึ่งที่ขาพเจาตองผานความลําบาก
การถูก
กระทบกระทั่งมาตลอด แมบัดนี้จะพนพงหนามแลว ก็ระลึกยอนดูวา หากไมมีธรรมะครูบา
อาจารยเปนที่ยึดเหนี่ยวแลวสภาพจิตของขาพเจาจะเปนฉันใด
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วันนี้ วันทีข่ าพเจาสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ตนตองการ ไดสั่งสมบารมีคุณความดีมา
ตลอด และมาเสวยบุญในวันนี้ มีคนจํานวนมากรูสึกประหลาดใจ อัศจรรยใจในการตอสูของ
ขาพเจา อัศจรรยในการเกิดกุศลและอานิสงสจากผลบุญที่ขาพเจาไดรับ และขอใหขาพเจา
แนะนําแกเขา ความจริงแลวธรรมะนั้นเราทุกคนก็ไดรับฟงกันบอย ๆ แตเราไดนําไป
ประพฤติปฏิบัติหรือไม เราจริงจังแคไหน พระทานเทศนสอนเราก็ไปฟง ฟงแลวหลนอยูตรง
ประตูวัด ไมไดเอากลับบานดวย เราจะดีไปไดอยางไร หรือสวนมากทําดีในระยะแรก ๆ
ตอมาก็ลดหยอนยานไปเรื่อย ๆ ก็คืนสูสภาพเดิม คือทําแบบเลน ๆ ไมจริงจัง ดังนัน้ ผลกุศลก็
คือไดนิดหนอย ไมเปนสาระอะไร เราก็ไดตามกรรมที่เราทําไวนั่นเอง
จากเหตุที่ขาพเจาตองการพิสูจน ทําทานแลวรวย ก็ยิ่งงอกงามใหญโต
ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ขาพเจาไดหลนลงสูวงการซื้อขายที่ดินโดยไมรูตัว ไมรูเรื่องไมเขาใจ
ก็ใหจําเปนตองรูตอ งเขาใจ เพราะเหตุวามีเพือ่ นไดไปซื้อที่ดินที่ตางจังหวัดและถูกโกง ทําให
ขาพเจาตองเขาไปชวยเหลือ จนกระทั่งจากการที่ไมเขาใจกลายเปนเขาใจ ขอมูลตาง ๆ จึง
ไดถูกซึมซาบทีละนอย ๆ และทําใหตองมาซื้อที่ดินขายที่ดินอยางเหลือเชื่อ และไดกลับ
กลายเปนเจาของที่ดินจํานวนหลายแปลง ในระยะเวลาเพียง ๒ ปเทานั้น จนเพื่อนฝูง
ตกใจมาก
ขาพเจาจึงพิจารณาทบทวนวาเปนเพราะเหตุใด แลวก็เกิดความปตวิ า เราเขาใจแลว
เราเห็นแลว ทํากรรมใดไวก็จะมาเสวยกรรมนั้น ก็เพราะเหตุวาป ๒๕๒๒ ขาพเจายังผอนคา
บานและผอนที่ดินอยู จนทุกขใจมากพยายามสรางกุศลดวยการซื้อที่ดินถวายวัดและสราง
วิหารทาน (โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิกรรมฐาน ขุดสระ ซื้อแทงคน้ําใหวัด) ขาพเจา
ขยันทํากุศลผานไปตั้งแตป ๒๕๒๒ จวบจนป ๒๕๓๒ เริ่มเสวยบุญนั้นกินเวลา ๑๒ ป ทําบุญ
จนจําชือ่ วัดไมได เพราะเปนรอยแหงโดยเริ่มตั้งแต ๑๐ บาท มาบัดนี้เมื่อจะสรางวิหารทานที่
ใด ก็สามารถชวยเหลือทางวัดไดครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ก็ระลึกยอนไปวา วันนัน้ ในอดีต ขาพเจาไดเตรียมเงินใสซอง ๆ ละ ๒๐ บาท เพื่อ
ถวายพระอริยเจาตามวัดตาง ๆ พรอมทั้งรําพึงวาเรานี้วาสนานอยนัก จะทําบุญกับพระดี ๆ
ก็มีเงินแคนี้ เมื่อใดเรามีบุญวาสนาเราจักถวายปจจัยใหมาก เพราะพระอริยเจา พระที่
ปฏิบัติดี เปนโคตรเพชรเม็ดใหญไมมีไฝฝา ไรรอยตําหนิ เปนบุคคลที่หาไดยากยิ่ง
สมควรที่เราจะบํารุงทาน ชวยเหลือการงานของทาน พระสงฆไมมีรายได จึงเปนหนาที่ของ
เราตองหาเงินมาชวยทาน ขาพเจาจึงตั้งปณิธานวาทํามาหากินที่ใด ไดเงินทองมา
จะตองแบงเงินนั้นไปบํารุงวัดวาอารามในเขตนั้น ๆ และอีกสวนแบงไปใหกับวัดที่ดี ๆ
ทั่วประเทศไทย โดยทําการคัดเลือกวัดเอง โดยทานไมมีสวนรูเห็น ทานรูเมื่อขาพเจามา
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม
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ถวายปจจัยแลว เพื่อใหสมกับที่ทานเมตตาหวงใยมาตลอด พยายามปฏิบัติตามคําสอนของ
ทาน มีการพัฒนาจิตใจสูงขึ้น ตามกาลเวลาที่ผานไปพรอมกับความเจริญทางดานการดําเนิน
ชีวิต การงานเจริญรุงเรืองมีความเปนอยูสุขสบายไมทุกขยาก เปนคนดีในสังคม
ตอนที่ ๒

อํานาจของกุศล
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
ผูใหสิ่งที่เลิศ ยอมไดรับสิ่งที่เลิศ

ถาเราเปนชาวพุทธจริง ๆ เรายอมเชื่อในคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และจะตองมีการปฏิบัติตามคําสอนของทานอยางจริงจังเพือ่ พิสูจนวา สิ่งที่ทานสอนนั้นจริง
หรือไม ชวยใหพนทุกขไดอยางไร จึงมีคําถกเถียงกันอยูเสมอวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว หรือ
ทําชั่วไดดี ทําดีไดชั่ว และคนจํานวนมากที่ทําดีแลวไมไดผลสนอง มักจะหมดกําลังใจ
เปรียบเสมือนคนที่ปลูกมะมวงดวยเมล็ด ๘ ป ตนมะมวงจึงจะออกลูก คอยมาได ๕ ป ชัก
หมดกําลังใจ ไปเห็นเพื่อนบานปูลกมะมวง ๓ ป ออกลูก ก็โกรธวามะมวงของเราไมไดเรื่อง
จึงฟนตนทิ้งหมด เมื่อไปสอบถามก็ไดความวามะมวงของเรานั้นปลูกดวยเมล็ด ๘ ปจึงมีลูก
เราเองเลือกปลูกดวยเมล็ด มันจึงใชเวลานานกวาปลูกดวยกิ่งตอนหรือทาบกิ่ง แลวมาเสียใจ
วาไมนาใจเร็วดวนได เสียดายมากฟนตนมะมวงอายุ ๕ ปทงิ้ จนหมด ทีเ่ ปนดังนี้เพราะวาไม
เขาใจ เรื่องการทําบุญและระยะเวลาที่บุญออกสงผลมาให เราจะไปกําหนดตามใจที่เราชอบ
ไมได ก็ทํานองเดียวกับเรื่องมะมวง ปลูกดวยเมล็ดก็ ๘ ป ปลูกดวยกิ่งตอนหรือทางกิ่งก็ ๓ ป
ผลกุศลแตละชนิดจึงเปรียบเหมือนพืชพันธุใหดอกใหผลตามกาลเวลาของมัน ใครจะบังคับ
มันไมได
ดังนั้นจึงหนาที่ของเรา คือ คัดตนไมพันธุดี ๆ มาปลูก และดูแลไปเรื่อย ๆ เมื่อถึง
วาระของมันก็ยอมจะออกดอกออกผลใหเราชื่นใจ ถาเราบํารุงดี ๆ หมั่นทํากุศลบอย ๆ ตนไม
ถึงงอกงามออกลูกออกผลมากมาย ลูกโต ๆ นากิน
ขาพเจาก็เชนเดียวกัน ไดรับการสั่งสอนจากพระอริยเจาตาง ๆ ใหหมั่นทํากุศล ทาน
ศีล ภาวนา มาตลอด รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร และอดทนตอความลําบากทุกชนิดใน ๑๐
ปดังนั้นสิ่งใดที่เรียกวา เปนกุศลนิดหนอยก็ทํา พยายามทําอยูเสมอ ๆ จนกระทัง้ เปนนิสัย
ภายใน ๗ วันไมไดสรางกุศลจิตจะเตือนตองออกไปทําสังฆทาน บริจาคคาน้ําคาไฟวัด ไป
ถวายอาหารพระ บริจาคสรางวิหารทาน เชน กุฏิ ศาลา โบสถวิหาร สถานปฏิบัติธรรม ซื่อ
ที่ดินถวายวัด สรางโรงเรียน ฯลฯ เหลานี้ทําแลวก็อธิษฐานจิตขอไปนิพพาน เพราะวาเปน
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม
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ของสูงตองขอไวจนเปนนิสัย ตอมาขอปญญาเปนเลิศ เพราะคนฉลาดมีปญญานั้น จะรักษา
ตัวรอดได รักษาทรัพยไวได และสั่งสอนคนอืน่ ได และขอทานบารมีเปนเลิศ ขอมีบารมี
สามารถสอนธรรมะแกคนทั่วไปใหเขาใจงาย ๆ และปฏิบัตติ ามได และจะคิดจะทําและพูดใน
เรื่องกุศลอันใด ขอใหสมปรารถนาหมด
ทําบุญมา ๑๐ ป ไดทําทานบารมี วัตถุทาน เปนรอย ๆ วัด ทุกครั้งที่ทํากุศลจะสงกุศล
ใหบิดามารดา ครูอาจารย ผูมีพระคุณ เจานายผูบังคับบัญชา เทพยดาทุกเหลาชั้น ทุกภพภูมิ
เพื่อนฝูงบริวาร ผูเกี่ยวของในการงานทั้งหลาย มนุษยทั้งหลาย สรรพสัตวทั้งหลาย สัมภเวสี
ทั้งหลาย เจากรรมนายเวรทั้งหลาย เทวดาในบาน เทวดาที่ทํางาน แผกุศลไปหมดทั่วไป
อยางบิดามารดามีเชื้อจีน ติดประเพณีจีนชอบไหวเจา จึงไมคอยเขาใจพุทธศาสนา ก็ใสบาตร
นิดหนอย ทําผาปากฐินปละ ๒-๓ ครั้ง ถือวาทําบุญแลวไมไดปฏิบัติธรรมและไมรูถึงอานิสงส
อันประมาณไมไดของ ทาน ศีล ภาวนา จึงหนักใจวาบิดามารดานั้นไมเขาใจ จะทําอยางไรจึง
จะใหทานมาสนใจเชื่อถือและเริ่มปฏิบัติ เพราะลําพังบิดามารดาไมไดทํางานแลว (อายุ
ประมาณเกือบ ๗๐ ป) แตไดรับเงินทองจากลูก ๆ สงมาใหใชทุกเดือน เพราะมีลกู หลายคน
จึงไดรับรายไดพอเลี้ยงตนใหสุขสบาย แตขาพเจาพิจารณาแลว การที่เราบํารุงบิดามารดาให
กินอิ่มนอนหลับนั้น พีน่ องทุกคนเขาก็ทํากันอยูแลว นั้นคือคุณธรรมที่ดี แตถาทานทั้งสอง
ตายไปแลว โดยไมมีกุศลติดตัวจะตองไปทนทุกขอยูในนรก หรือเกิดในภพภูมชิ ั้นต่ํา เพราะ
เมื่ออยูเมืองมนุษยไมเขาใจการบุญการกุศลเลย
ขาพเจาจึงคิดวาเราทําบุญทุกครั้งก็อทุ ิศกุศลไปให ก็เหมือนกับสงของไปใหเขา เขา
ไมรูไมเขาใจ เขาจะไมยอมรับ สมบัตินั้นยอมกองอยูหนาบานนั่นเอง เมื่อเปนดังนี้จึงได
อธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทําบุญหรือระลึกได
ยามใดจะอธิษฐานวาดวยบุญกุศลที่ขาพเจาได
กระทํานี้ ขอใหบิดามารดามีจิตใจฝกใฝในธรรม หันหนามาสนใจเรื่องบุญกุศลใหมาก ๆ
จนกระทั่งทานสามารถเอาตัวรอดไมลงอบายภูมิ อธิษฐานมาเรื่อย ๆ ตั้งแตป ๒๕๒๒ เปน
ตนมา แตขณะเดียวกันขาพเจาก็คิดวาหาก ขาพเจาสามารถแสดงใหบิดามารดาเห็นการ
เสวยบุญของขาพเจาแลวไซร ทานยอมปติและชื่นชม เมือจะสอนจะแนะอยางใดทานยอม
ศรัทธาและสามารถเขามาสูรมเงาแหงพุทธศาสนาไดเต็มที่
ขาพเจาจึงเพียรทําตนใหเปน
เยี่ยงอยางวาทําบุญไดบุญจริง ความชัว่ ไมเอาเลย แลวอธิษฐานจิตของขาพเจาก็เริ่มบัง
เกิดผล
อํานาจกุศลชวยบิดา
ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ขาพเจาไดมีโอกาสไปทอดกฐินตกคาง ๑๐ วัด ทีอ่ ําเภอทาปลา
จังหวัดอุตรดิตถ ๒ วัน คือวันศุกรที่ ๙ พฤศจิกายน เสารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ในชวง
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม
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บายสี่โมงเย็น ที่กําลังทอดกฐินอยูนั้น ขาพเจาไดเริ่มอุทิศสวนกุศลไปใหบิดามารดา ครูบา
อาจารย ผูมพี ระคุณ ผูบงั คับบัญชา เทพยดา มนุษย สรรพสัตวทั้งหลายนั้น ขาพเจาจดจอแต
การทํากฐิน โดยไมรูวาอีก ๑ ชั่วโมงจะมีเรื่องรายแรงเกิดขึ้น ประมาณ ๔.๓๐ – ๕.๐๐ น.
ตอนเย็น ขาพเจากําลังทอดกฐินวัดทิ่ม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถก็แผกุศลใหบิดา
มารดาเชนเดิม ไดรูสึกตัววาอึดอัด หายใจไมออก คลาย ๆ เครียดเพงสมาธิมากไป จึงสง
สมาธิแผออกไปใหม ขณะเดียวกันนั้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา บิดาขาพเจากําลังเขา
หองน้ํา จะอาบน้ําเกิดปวดศีรษะรุนแรงมาก และกําลังหมดสติจะลมลง แตยังพอรูต ัวเปด
ประตูออกจากหองน้ําไดสําเร็จ เรียกมารดาใหชวย มารดาและสาวใชจึงมาประคองออกไป
จากหองน้ํา และสงโรงพยาบาลทันที ปรากฏวาบิดเสนเลือดแตกในสมอง มีอาการใกล
อัมพาต ขณะถึงโรงพยาบาล ขาพเจากําลังเดินทางไปทอดกฐินวัดที่ ๓ สงกุศลมาใหบิดา
มารดาอีก มารดาเลาวา หนาตา มือ เทาของพอเกร็งกําลังจะเปนอัมพาต แตพอเขา
โรงพยาบาล หมอก็ใหเขาหอง ไอ.ซี.ยู. ขาพเจากําลังทอดกฐินอยูวัดที่ ๔ ไดสงกุศลมาให
บิดามารดาอีก ปรากฏวาหมอดีใจมาก เพราะคนไขอยูเพียงครึ่งชั่วโมงเทานั้น ความดันที่ขึ้น
พรวดพราดแตแรก ๆ กลับดิ่งลงมาใกลเคียงกับคนปกติอยางรวดเร็ว เพียงครึ่งชัว่ โมงก็ออก
จากหอง ไอ.ซี.ยู. และนอนหลับ
นั่นคือกฐินวัดที่ ๕ และกฐินวัดที่ ๖ ก็ไดทอดกฐินเวลากลางคืน ๒ ทุมเศษ ชวงตอมา
บิดาไดนอนหลับสนิทตลอดคืน พนภัยไปไดเวลานั้น ขาพเจารูแตวาวัดแรก ๆ นั้น ขาพเจา
ปวดหัวเครียด เพราะพลังสมาธิสงใหพอมันสะทอนกลับ ก็สง ไปใหมรูสึกเหนื่อยมาก หายใจ
ไมออก แตพอเย็น ๆ ค่ํา ๆ การสงสมาธิไปรูสึกสบายขึ้น ความดันของพอลดลงและพอออก
จากไอ.ซี.ยู. แลว ขาพเจามาสอบถามเวลาตาง ๆ จากมารดาแตละชั่วโมง เวลาไหนบิดาเปน
อยางไร จึงตกใจวาคนหนึ่งอยูอุตรดิตถทําบุญทอดกฐิน อีกคนอยูหาดใหญไกลกันมากแต
ชวยทันไดพอดี รอดตายอัศจรรยก็เพราะอาศัยบุญที่ขาพเจาอุทิศใหบิดามารดามา ๑๐ ป นับ
จํานวนไมถว นไมอาจนับได กฐิน ๑๐ วัดนี้ ทอดเปนสวนตัวออกเงินทางเปนแสนดวยความ
เต็มใจ ทั้ง ๆ ที่เวลานั้นยังไมมีเงินแสนใชเลย ก็ดวยจิตบริสุทธิ์อยากทอดกฐินมาก ศรัทธา
มากขาพเจาจึงไดแรงบุญมหาศาลที่สงไปชวยบิดาทันกาลพอดีอยางอัศจรรย หากขาพเจาทํา
กุศลชากวานี้ก็อาจจะยุงยากไมสามารถทํานายไดวาจะเกิดอะไรแกบิดา
เชาวันรุงขึ้น บิดาตื่นขึ้นมาอาการดีขึ้นมาก ไดสั่งใหมารดาโทรศัพทถึงขาพเจา
มารดาเลาวาไดโทรมาหลายครั้งแตไมมีคนรับสาย จึงบอกบิดาวาสงสัยแมวไปทําบุญแน ๆ
เพราะเขาบอกวาจะไปบวชพราหมณ
บิดาซึ่งนอนปวยรูสึกดีใจมากและมีกําลังใจสูงขึ้น
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เพราะรูวาลูกสาวไปปฏิบัติธรรม ตองสงกุศลมารักษาไขของตนใหหายแน ๆ จึงกินขาว ตม
ยา กินยา และนอนพักผอน
สวนขาพเจานั้น ตื่นเชาก็เริ่มทอดกฐินวัดที่ ๗ และสงกุศลมาใหบิดามารดาอีกเชนเคย
จนกระทั่งบายโมงก็ทอดกฐินครบ ๑๐ วัด (รวม ๒ วัน) จึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึง
กรุงเทพฯ ประมาณเที่ยงคืน
เมื่อมาถึงบาน ขาพเจาเห็นกระดาษขาว ๆ เสียบตรงรัว้ จึงหยิบมาอานก็ตกตะลึง ตัว
แข็ง เพราะขอความมีวา “พอปวยหนัก เสนเลือดแตกในสมอง ขณะนีอ้ ยูโรงพยาบาล รูสึก
หัวใจแทบหยุดเตน ชั่วครูเทานั้นสติคืนมา ขาพเจาก็ระลึกวาไปทําบุญทอดกฐินมา ๑๐ วัด
เหนื่อยแทบตามกุศลมากอยางนี้ ไดอุทิศใหบิดาดวยแลวไฉนเราไปทําบุญมาหยก ๆ เจอ
เรื่องราย ๆ อันนี้ ขณะนัน้ ขาพเจาจึงกําหนดจิต และรูสึกวาบิดาไมเปนอะไรมาก อธิษฐานจิต
ดวยบุญกุศลของการทอดกฐินตกคาง ๑๐ วัด ที่อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถนี้ จงเปน
ปจจัยใหพอหายปวยโดยเร็ว คืนสูสภาพปกติเหมือนคนธรรมดาดวย แลวขาพเจาก็ปลอยวาง
แทนที่จะตกใจโดยวายกลัยเฉย ๆ เผอิญเพือ่ นที่เฝาบานขาพเจาเขาไมคิดวาจะกลับมาวัน
เสาร จึงปดประตูบานและเอากุญแจไป ขาพเจาจึงเขาบานไมได ขาพเจาจึงตองไปนอนบาน
พี่จิตรา เตชะเสน ซึ่งเดินทางไปทําบุญดวยกัน กอนเขานอนจึงไหวพระสวดมนต แผเมตตา
ไปทั่วเทวดามนุษยสรรพสัตวและสงกุศลไปใหบิดาโดยเจาะจง
วิญญาณมารับกุศล
บานพี่จติ ราเปนเรือนไทยโบราณ สรางดวยไมสักอายุประมาณ ๑๐๐ ป มีภาพบรรพ
บุรุษอยูในหองนอนจํานวนหลายภาพ แรก ๆ ขาพเจามองแลวหวาดเสียว แตไมไดคิดอะไร
ไมเคยชินกับบานเรือนไทยอยางนี้ หองนอนติดแอรซึ่งปดหนาตางหมด นอนอยูในความมืด
มองไมเห็นอะไรเลย ขาพเจาเขานอนกอน กอนนอนก็ไหวพระสวดมนตและขาพเจานิยม
อุทิศกุศลยาว ๆ ใหเจาที่เจาทาง เทวดาทั้งหลาย ครั้งนี้ขาพเจาเอยวา “แมวไปทําบุญ
ทอดกฐินตกคาง ๑๐ วัด ที่อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถกับพี่จติ รา แบกบุญมามากมายเพิ่ง
กลับมาบาน จึงขอสงบุญนี้ใหแกคนในตระกูลเตชะเสนทั้งหมด บรรพบุรุษทั้งหลายของพี่
จิตรา ญาติพี่นองที่ยังอยูก็ดี ลวงลับไปแลวก็ดี เมื่อทราบความนี้แลว จงอนุโมทนาโดยทั่วกัน
แลวขอใหทานทั้งหลายผูลวงลับไปแลว จงไปสูภพภูมิที่เจริญยิ่งขึ้น” แลวก็งวงหลับไป
ไดยินเสียงพี่จิตราเขามาในหองนอน แตความงวงก็ไมสนใจ นอนหลับไปประมาณ
ครึ่งชั่วโมงก็สะดุงตื่น ดวยวามีเสียงคนคุยกันประมาณ ๗-๘ คน ตรงหัวนอนขาพเจา ๆ ฟง
แลวก็คิดวา แหมนอนยังไมอิ่มก็เชาแลว คนแถวนี้ตื่นเชาจริงและชวนไปตลาดกัน จึงคุยจอก
แจก จึงทําใหขาพเจานอนไมหลับ เพราะเขาไมเลิกคุยกัน ฟงไมออกวาคุยกันเรื่องอะไร
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ขาพเจาจึงนอนหลับตาในความมืด พรอมกับคิดวาแหมทําไมมายืนคุยตรงถนนดานหัวนอน
เราพอดี เลยนึกตอไปวา ชั้นลางของบานไมเปนถนน เปนที่วางโองน้ําเรียงรายเต็มไปหมด
เกือบ ๑๐ ใบ และไมมีถนน ถัดไปบานขาง ๆ นั้นก็มีคนเพียง ๒-๓ คน เอะแลว คน ๗-๘ คน
เขามายืนคุยกันตรงโองน้ําก็ไมได ไดพิจารณาตอมาตําแหนงหองนอนอยูดานหลังของบาน
ซึ่งมีรั้วติดกันหมด ก็ไมมีทางเดินอะไรแลว ขณะนี้ขาพเจานอนใหหองแอรจะไปไดยินเสียง
ขางนอกไดอยางไร เวลาสี่โมง ขาพเจาจําไดวาเพิ่งหลับเทานั้น
ก็ตกใจเมื่อนึกไดวาเสียงคุยกันไมเลิกขณะนี้ คือเสียงบรรพบุรุษ เจาที่เจาทางบานพี่
จิตราคุยกันนั่นเอง เพราะน้ําเสียงที่คุยกัน ตื่นเตน เจี๊ยวจาวมาก มีนา้ํ เสียงดีใจซักถามกัน
วุนวาย แตฟงไมออก ก็เพิ่งนึกไดวาบรรพบุรษุ พี่จติ ราเปนคนมอญ เราจึงฟงไมออก นึกถึง
ตอนนี้ขนลุกใหญเกิดกลัวขึ้นมาแตกส็ งบใจไดวาเราอุทิศกุศลใหมากมายอยางนี้
เขาจึง
ออกมาแสดงตัวตื่นเตนกันใหญและคงถามวาใครนะมานอนในบานเรา ไปทําบุญมากและแจก
บุญใหพวกเราเยอะแยะ ขาพเจาจึงสวดมนต อิตปิ โส ภะคะวา บอกวาอุทศิ กุศลใหมากแลว ก็
ขอใหคุยกันเงียบ ๆ เพราะเหนื่อยมาก อยากนอนหลับอยารบกวนนะ แผเมตตายังไมทันจบ
ก็ผลอยหลับไป ตื่นเชามาก็สวดมนตแผกุศลใหบิดาอีก เดินมองรอบหองนอนเห็นรูปบรรพ
บุรุษแขวนเต็มหัวนอนไปหมด และไดไปสํารวจชั้นลาง ไมมีถนนมีแตโองน้ําวางเรียงเต็มไป
หมด จึงถามพี่จติ ราวาคนแถวนี้ตนื่ เชามากไปตลาด ตี ๔-๕ คุยกันเสียงดังลั่น พี่จิตรางงบอก
วาใครกัน แถวนี้ไมคอ ยมีคนตื่นเชา ไมมีใครไปตลาดไปทําอะไรกัน ขาพเจาหัวเราะเลาใหฟง
พี่จิตราจึงบอกวาบรรพบุรุษเคยมาแสดงตัวในบาน มีคนเห็นเพราะรักพี่จิตรามาก มาหา
หลาน ตอนพี่จิตราเด็ก ๆ บรรพบุรษุ เคยมานั่งดูพี่จิตรา มีคนเห็นเขาก็กลัวกัน
อํานาจแหงกุศลเปนเรื่องที่มีพลังสูงสงมาก
สามารถสงขามจังหวัดจาก
ภาคเหนืออุตรดิตถ สูภาคใตอําเภอหาดใหญ อยางมหัศจรรย และสามารถสงใหคน
ละภพภูมิไดดวย
เมื่อทําธุระอาบน้ํา กินขาวเชาแลว จึงขอกลับบานที่บางกะป โทรศัพทถึงมารดา ถาม
อาการบิดา ปรากฏวาน้ําเสียงมารดาเรียบเฉยไมตกใจ เพราะวันนี้บิดาไมเปนอะไรมาก กิน
ขาวปลาไดดี และถามหาแตขาพเจา ขาพเจาจึงไดโอกาสสอนธรรมะบอกวา ขอใหทําใจให
สบาย ขาพเจาทําบุญมากมาย ๑๐ วัดอุทิศใหพอ-แมตลอด พอจะหายปวยเร็ว ๆ นี้ ระหวาง
ที่ขาพเจายังเดินทางยังไมถึงหาดใหญ ขอพอจงไดนอนสวดมนตระลึกถึงหลวงพอทวด หลวง
พอจง หลวงพอปานตลอดเวลา ใหทําแคนี้ วันหนึ่ง ๆ ใหระลึกถึงพระ ๓ องคใหมาก ๆ
ขาพเจาสอนใหทําสังฆานุสติ เพราะพอนับถือหลวงปูทั้ง ๓ องคมาก สั่งแลวขาพเจาก็เตรียม
ไปซื้อตั๋วเครือ่ งบิน จัดของเดินทาง
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เมื่อมาถึงหาดใหญ ขาพเจารีบไปเยี่ยมบิดา บิดานอนหลับอยูถูกปลุกใหตื่น พอเห็น
ขาพเจาก็ยิ้มแยม ตอมาก็รองไหที่ไดเห็นขาพเจามา เพราะมารดาเลาใหฟงวาลูกสาวไป
ทอดกฐินมา ๑๐ วัด ชวยที่พอกําลังปวยพอดี ถาชากวานี้พอ อาจเปนอัมพาต บิดาจึงดีใจมาก
และรอคอยการมาของขาพเจาโดยใจจดจอ นั่นคือบุญที่ทุกคนรอบ ๆ ขางเตียงพอไดเห็น
กระนั้นก็ตามขาพเจาก็ระลึกวา บิดาแมสรางกุศลมาก็ไมมากพอที่จะนํามาใชงานใน
ครั้งนี้ จึงไดแนะนําวาทีพ่ อเจ็บปวยขนาดนี้ก็เพราะกรรมที่ทาํ ไวมันตามมาทัน ก็ขอใหพอทํา
สังฆทานอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวรไปเสีย หากเขาอโหสิกรรมก็จะหายเร็ว ลําพังเรา
จะคอยแตลูกทําบุญใหไดอยางไร ตองทําเองมันจะไดบุญมากกวา พอก็เขาใจ เพราะขณะนี้
เชื่อแลววาทีน่ อน เจ็บแคนี้ไมถึงกับอัมพาตและเสียชีวิตก็เพราะบุญยังหนุนอยู หากบุญที่ใช
ไปเรื่อย ๆ ไมสรางเพิ่มมันหมดก็หมดบุญ คือตายไปทันที ขาพเจาจึงไดจัดสังฆทานให ๑ ชุด
ประกอบดวยพระพุทธรูป ผาไตรจีวรครบชุด อาหารแหง เชน ขาวสาร น้ําปลา นมสด โอวัล
ติน น้ําตาลทราย ใบชาจีน ขิงผง ของใช กระดาษทิชชู แฟบ สบู แปรงสีฟน ยาสีฟน น้ํายา
ลางจาน สกอตไบรท น้าํ ยาลางหองน้ํา แปรงขัดหองน้ํา ยาหมอง ยาแกทองเสีย ยาแกหวัด
ดอกไม ธูปเทียน และเงินใสซอง เมือ่ จัดมาแลวก็นําผาไตร พระพุทธรูป ดอกไม ธูปเทียนให
บิดาประคองไว สวนของตาง ๆ วางไวบนโตะขางเตียงแลวทําพิธถี วายสังฆทาน โดยเริ่มสวด
นะโมกอน ๓ จบ แลวก็กลาวคําถวายสังฆทาน
ในครั้งนี้ขาพเจาไดพูดนําและใหบิดาพูดตาม
ความสําคัญในการอุทิศกุศลที่พอได
อุทิศใหบิดามารดา เทวดาทั้งหลาย สรรพสัตวแลวก็ใหกลาววา ขาพเจาขออุทิศกุศลในการ
ถวายสังฆทานนี้ แดเจากรรมนายเวรของขาพเจา ที่ขาพเจาเคยกระทําตอทาน ใหเจ็บปวด
ทุกขทรมานใด ๆ ก็ตาม ซึ่งขาพเจาระลึกไดก็ดี ระลึกไมไดก็ดี เจตนาก็ตาม ไมเจตนาก็ตาม
ขอทานจงอโหสิกรรม กรรมที่ขาพเจามีตอทาน เมื่อทานอโหสิกรรมแลว จงอนุโมทนาใน
สังฆทานนี้ดวย อนึ่งกรรมใดที่เจากรรมนายเวรทั้งหลายกระทําแกขาพเจาใหเจ็บปวยในครั้งนี้
คือจะเจตนาก็ดี ไมเจตนาก็ดี ขาพเจาขออโหสิกรรมนั้นตอทาน ไมติดใจเอาความเชนกัน และ
ขอใหทานจงอนุโมทนาในการถวายสังฆทานครั้งนี้ดวย เมื่ออนุโมทนาแลว ขอทานจงเจริญใน
ภพภูมิที่สูงขึ้น
ปรากฏวาบิดามีสมาธิ มีปติมาก ขาพเจาจึงนําสังฆทานทั้งชุดซึ่งบิดาไดกระทําพิธบี น
เตียงโรงพยาบาลหาดใหญ ไปถวายแดทานอ่ํา วัดเกาะเสือ อําเภอหาดใหญ ทานเปนพระ
ปฏิบัติซึ่งเครงครัดสมถะ และทานก็ไดรับสังฆทานและใหพร ความตอนหนึ่งทานใหขาพเจา
พูดตาม ดวยกุศลนี้ขอใหนายทวี ยืนตระกูล ซึ่งปวยเปนเสนเลือดแตกในสมองที่โรงพยาบาล
หาดใหญ ขณะนี้จงหายจากอาการปวยโดยเร็ว และเมื่อทานใหพร ขาพเจาก็อุทิศกุศลใหบิดา
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม

๑๗

เหตุที่ขาพเจาสามารถทําพิธีสังฆทานที่โรงพยาบาล เพราะทานอ่ํา แหงวัดเกาะเสือ สอน
ขาพเจาใหทําพิธีที่เตียง เสร็จแลวนํามาถวายทานก็ได ไมจําเปนตองใหทานไปที่โรงพยาบาล
ขาพเจาก็เขาใจในบัดนั้นวาทุกอยางอยูที่ใจ ใจสําคัญมาก เมื่อขาพเจาทอดกฐิน ๑๐ วัด ที่
อุตรดิตถ ยังสงมาใหบิดาที่หาดใหญไดเชนกัน ขาพเจาดูแลบิดาอีก ๒ วัน ก็กลับกรุงเทพฯ
เมื่อกลับกรุงเทพฯแลว ก็ถือโอกาสสอนธรรมะบิดา โดยสงหนังสือกฎแหงกรรมของ
หลวงพอจรัญไปใหอาน เพราะบิดาชอบอานหนังสือ อาศัยที่มีเชื้อจีน บิดานับถือเจาแม
กวนอิม จึงไดถามขาพเจาวาทําสมาธิทําอยางไร ขาพเจาก็บอกวาใหสวดมนต หรือนึกถึง
พระที่เรานับถือบอย ๆ เชนหลวงพอทวด หลวงพอจง หลวงพอปาน จากนั้นคอยโทรศัพท
ทางไกลไปตรวจดูวาบิดาทําอะไรไปถึงไหน บิดาไปไดบทสวดมนตเจาแมกวนอิม จึงสวด
มนตวันละ ๑ ชั่วโมง บิดาเลาวาหลังจากที่เวลาผานไปอีกหลายเดือน ก็เริ่มเขาใจธรรมะมาก
ขึ้น ไดสวดมนตเพิม่ อีกเปนรอบกลางวัน ๑ ชัว่ โมง รอบเย็น ๑ ชัว่ โมง การสวดนั้นสวด
กลับไปกลับมาจนครบ ๑ ชั่วโมง จิตก็สงบเปนสมาธิไปโดยอัตโนมัติ และภายหลังบิดาเลาวา
ไดดูทีวีทุกวันพฤหัส รายการแผนดินธรรม เห็นหลวงพอจรัญออกรายการธรรมะก็ตื่นเตน
เพราะไดอานประวัติของทานกฎแหงกรรม มีความเลื่อมใสมาก
เปนเวลานบ ๑๐ ปจากวันที่ขาพเจาอธิษฐานจิตใหบิดาใสใจในธรรมะมากขึ้นนั้น มา
บัดนี้ก็เริ่มเห็นผล การที่เราจะพูดสอนใหใครลุกขึ้นมาสวดมนตไหวพระทํากุศลมากทุกวัน ๆ
นั้น ไมใชของงายเลย เพราะจะตองประกอบดวยศรัทธากอน บิดาเห็นผลของกุศลที่รอดตาย
จากเสนเลือดแตกในสมอง เห็นที่ขาพเจาเสวยบุญจากทานบารมี จากไมมีอะไรเปนชิ้นเปน
อัน เริ่มมีทดี่ ินมีเงินเปนลานภายใน ๒ ป บิดาก็ตื่นเตนดีใจและไดพิจารณากุศลที่ขาพเจาเลา
ใหฟงตลอด และปติในขาพเจามาก
บัดนี้บิดาไดรับการตรวจเช็ครางกายจากโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ (เมษายน ๒๕๓๔)
เสนเลือดที่เคยปริแตกนัน้ ไดหายเขาสูสภาพเดิม และมีจุดดําในเสนเลือดอีกเล็กนอย เมื่อออก
กําลังกายบอย ๆ ก็จะปกติ สรุปแลวบิดาพนจากการอันตราย สามารถกินไดนอนหลับ
ภารกิจประจําวัน คืออานหนังสือธรรมะ สวดมนตวันละ ๒ ชัว่ โมง ทําบุญทําทาน ยกระดับจิต
ขึ้นสูงกวาเดิมมาก และไมมีใครรูวาขาพเจานั้นไดตอรองชีวติ ของบิดาไวดังนี้ เมื่อครั้งที่รูวา
บิดาเสนเลือดในสมองแตก ขาพเจาตื่นเชาไหวพระสวดมนตในหองนอนพี่จิตรา ไดอธิษฐาน
หนาพระวา
ขออายุบิดาไว ๑๐ ป ใน ๑๐ ปจะสอนธรรมะบิดาใหเขาใจในการทําทาน รักษาศีล
ภาวนา คือใหมีชีวิตเพื่อบุญกุศลแท ๆ ตลอด ๑๐ ป แตขาพเจาบอกบิดาเพียงวา พอจะอายุ
ยืนอีก ๑๐ ป แต ๑๐ ปของการอยูทําบุญทํากุศล ไมใชใหอยูกินนอนไปวันหนึ่ง ๆ และบอก
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม

๑๘

วาพอจะอายุยืนมากกวา ๑๐ ปก็ขึ้นอยูกับการปฏิบัติของพอหรือ ๑๐ ปนี้ทําดีอายุจะยืนยาว
ไปอีก บิดาก็เขาใจ และขาพเจาก็หวังวาเมื่อบิดาปฏิบัติดีตลอด ทานจะยกจิตขึ้นที่สูงไปเรื่อย
ๆ และจะหมายไดวาจะมีที่ไปอันดีเปนเมืองสวรรคไมตอ งลงอบายภูมิ แตละครั้งโทรศัพทถึง
พอจะคุยนานกวาครึ่งชัว่ โมง คาโทรศัพททางไกลครั้งละหลายรอยบาทเปนพันบาท แต
ขาพเจาไมสนใจ เพือ่ น ๆ ถามวาทําไมไมโทรกลางคืน ราคาถูกดี ขาพเจาบอกวาเมื่อใด
ขาพเจาระลึกไดวา ตองคอยสอบถามดูอาการบิดา อยากสอนธรรมะการปฏิบัติมันจะทําทันที
ในปจจุบันจะไมรอไปกลางคืน และแมวาคาโทรศัพทจะแพงแตการใหธรรมะนั้นคุมคา จึงไม
สนใจเงินทอง อยากสอนธรรมะก็สอนแตเดี๋ยวนี้ไมตองไปคอย ไมมีกาลเวลา
ตอนที่ ๓

กุศลชวยชีวิตมารดา
สกฺกตฺวา ธมฺมรตนํ
ปริฬาหูปสมนํ
นสฺสนฺตุปทฺทวา สพฺเพ
ภยา วูปสเมนฺตุ เต

โอสถํ อุตตฺ มํ วรํ
ธมฺมเตเชน โตสฺถินา
ทุกฺขา วูปสเมนฺตุ เต
โรคา วูปสเมนตุ เต

เพราะทําความเคารพพระธรรมรัตนะ ซึ่งเปนดังโอสถอันอุดมประเสริฐ สําหรับระงับความกระวน
กระวาย ขอสรรพอุปทวทั้งหลาย จงพินาศไป ขอทุกข-โรค-ภัยของทานจงสงบไปโดยสวัสดี ดวยเดชแหง
พระธรรมรัตนะนั้น

หลังจากการทอดกฐินในป ๒๕๓๒ ผานไปป ๒๕๓๓ ขาพเจาก็ไดจัดทอดกฐินอีก แต
ครั้งนี้เปนการจัดทอดกฐินถายพระอริยเจาตาง ๆ จํานวน ๑๐ วัด ไดแก หลวงปูบุดดา
หลวงปูสิม หลวงปูศรีจันทร หลวงพอพุธ หลวงปูสาม หลวงปูชา หลวงปูวัย ฯลฯ และ
ไดเดินทางติดตามหลวงปูหลอด ไปทอดกฐินและทอดผาปารวม ๑๐ วัดที่จังหวัดอุดรธานี
และจังหวัดเพชรบูรณ รวม ๔ วัน ในระหวางที่เดินทางไปทอดกฐินกับหลวงปูหลอดนั้นได
บริจาคทาน รักษาศีล และทําสมาธิตลอด
ขาพเจาไดรับการอบรมจากหลวงปูหลอดในเรื่องปญญา ทานสอนใหนั่งสมาธิ พุทโธ
และสอนเรียนอุเบกขา เมื่อขาพเจาเห็นเขาฉายหนังเสียงดังในวัดดวย ญาติโยมไปเชาหนัง
มาฉายในวันทอดกฐิน ขาพเจานอนไมหลับจึงฟองหลวงปูหลอด แตทานกลับอารมณดีบอก
วาไมเปนไร สนุกดี ไมเปนอะไร ขาพเจาตกใจทีท่ านพูดเชนนั้น สึงไดสติ ทานสอนวา ใคร
เขาจะทําอะไรเรื่องของเขา เราไมเอาจิตไปของไปเกี่ยวเราก็ไมวุน ถาเอาจิตเราไปวุน
กับเขา เราจะมีโทสะวุนวายใจ ทานไมไดพูดอะไรมาก แตขาพเจาก็แปลความออกทันที จึง
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม

๑๙

รูวาบางครั้งเราก็ตามไมทันในเหตุการณที่เกิดขึ้น ในระหวางกฐินนั้น หลวงปูไดนําคณะ
ขาพเจาขึ้นไปบนเขาคอ ทานไดนับรายชื่อทหารที่เสียชีวิตและตอมาเมือ่ แวะวัดปาไชยชุมพล
ขาพเจาไดถวายเครื่องผาปา หลวงปูไดเขาทําพิธี ชักผาบังสุกุล เพื่ออุทศิ กุศลใหวิญญาณบน
เขาคอดวยประการหนึ่ง หลวงปูหลอดทานสอนเรื่องความสะอาดไวมาก เชนเดียวกับหลวง
พอจรัญ คือเมื่อเดินทางไปแวะพักที่ศาลาขางทาง อ.ภูเรือ จ.เลย ทานไดสั่งใหขาพเจานําไม
กวาดออกกวาดที่บริเวณศาลาทั้งหมด
ขาพเจาและเพื่อนจึงจัดการเก็บกวาดขยะใบไม
เปลือกผลไม เศษกระดาษตาง ๆ และเผาเศษขยะทิ้ง กินเวลาครึ่งชั่วโมง หลวงปูจึงสั่งใหออก
เดินทางพรอมกลาวแกขาพเจาวา “แมแมว เทวดาเขาฝากขอบใจมา ชวยกวาดบานเขาจน
สะอาด เขาวาคนชอบทําสกปรก ไปไหนก็ทิ้งขยะ” ยังความตกตะลึงแกขาพเจาเปนอยางยิ่ง
ตลอด ๔ วันนั้น ขาพเจารูเห็นความอัศจรรยที่ปรากฏออกมาหลายอยางจากหลวงปู เปน
เรื่องเหลือเชื่อ แตขาพเจาก็เขาใจดีวาหลวงปูทานมีวาระจิตสูงมาก และมีเมตตาตอขาพเจา
และคณะอยางสูงมาก ในเวลานั้นหลวงปูมักกลาววา “แมแมวมีบุญนะ ทําบุญมากครั้งนี้แบก
บุญกลับไปมาก” ขาพเจาไดยินทุกวัน ๆ ก็ไมเขาใจในความหมายนั้น จึงพิจารณาวา เปน
เพราะวัด ๑๐ วัดที่ขาพเจาไปทอดกฐินและผาปานั้น ขาพเจาไมรูชื่อ ไมไดสนใจวาเจาอาวาส
เปนใคร มีหนาที่จัดสิ่งของปจจัยตามหลวงปูไปดวยใจศรัทธา จิตจึงเปนกุศลมาก เพราะไม
ติดยึดอะไร สืบเนื่องแตวัดทั้งหมดนั้นพระทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ขาพเจาจึงคิดวาอยางไร
เสีย ขาพเจาก็ไดบุญมากอยูแลว
เมื่อทอดกฐินเสร็จตามกําหนดแลว ขาพเจาก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ รุงขึ้นก็พักผอน
กะวาจะไมไปไหนเพราะเหนื่อยจากการเดินทางมา ๔ วัน แตแลวขาพเจาก็ตองตกใจเปน
ที่สุด เมื่อไดรับโทรศัพททางไกลจากหาดใหญ นองชายโทรมาวา มารดาปวยหนัก ขณะนี้
นอนใหน้ําเกลือที่โรงพยาบาล ขาพเจารูสึกตัวชา อะไรกันนี่ กลับจากทอดกฐินป ๒๕๓๒
บิดาปวยหนักเสนเลือดแตกในสมอง ป ๒๕๓๓ กลับจากทอดกฐินยังไมทันพักก็มีขา วมารดา
ปวยหนักอีกแลว แตความที่ขาพเจารูดีวาตนเองไดสรางกุศลมาตลอด ในชวงกฐินนัน้ และที่
หลวงปูหลอดกลาววา แมแมวมีบญ
ุ มาก แบกบุญกลับไปมาก จึงเขาใจในบัดดลวาบุญที่
ขาพเจาไดกระทําไวแลวนั่นเอง จะตองนํามาชวยชีวิตมารดาซึ่งปวยหนักขณะนี้ ขาพเจาจึง
ไมวิตกทุกขรอนมาก จิตใจกลับสงบเฉย ๆ ไดโทรศัพททางไกลไปสอบถามอาการปวยของ
มารดา และซักถามจากบิดาวา
ชวงเวลา ๑ เดือนที่ผานมา มารดาไปไหน ไปทําอะไร ไดความวา มารดาไปสรางกุศล
ตลอด ไดทอดกฐิน ๒-๓วัดที่หาดใหญ สงเงินมารวมทอดกฐินกับขาพเจา ๒ วัด ไปงานฝง
ลูกนิมิต ใสบาตร ขาพเจาซักถามตอไปจึงไดความวาประมาณ ๑ เดือนที่ผานมา บิดาและ
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม

๒๐

มารดาเกิดการทะเลาะกัน เนื่องจากบิดาไดขอเบิกเงินคายาเพื่อนําไปจายใหหมอนวดแขนขา
ซึ่งยังมีอาการชา ซึ่งเปนผลจากการที่เสนเลือดแตกในสมอง เมื่อป ๒๕๓๒ โดยเปนวันที่
พี่สาวสงมาจากอเมริกา ๑๐,๔๐๐ บาท จายเปนคารักษาพยาบาลของบิดา บิดาจึงเก็บเงินไว
ในธนาคาร ตอมามารดาไดนําเงินนั้นมารวมในบัญชีธนาคารของตน และนําไปใชจายเปน
คาอาหารและอื่น ๆ จนหมด เมื่อบิดาทวงเงินจํานวนนี้ จึงเกิดการโตเถียงกันใหญ บิดาลุแก
โทสะจึงกลาววา นําเงินคนเจ็บไปใชจาย ใหปวยแลวจะรูสึกวาเปนอยางไร จากนั้นมารดา
เริ่มกินอาหารไมลง นอนไมหลับ ซูบผอม และประมาณ ๔-๕ วันที่ผานมากินอะไรแลว
อาเจียนหมด บิดาจึงสงสัยวาจะเปนเรื่องนี้ ขาพเจาก็เขาใจทันทีวาเกี่ยวของกัน เงินที่
เจาของเขาไมอนุญาตแตนําไปใช
เขาทวงคืนพรอมทั้งวาอยางรุนแรงยอมมีผล
แนนอน
ประการหนึ่งนั้น มารดาของขาพเจายังขาดความเขาใจในเรื่องการบุญการทําทาน
รักษาศีลภาวนา คิดวาการทําบุญไมควรทํามาก เพราะควรจะเก็บเงินไวมาก ๆ จะดีกวา เมื่อ
ไดยินไดฟงมาวาขาพเจาทําบุญทอดกฐินเปนแสน ใหรูสึกเสียดายเงินเปนอันมาก ก็วิตกทุกข
รอนวาขาพเจาจะหมดตัว ยังตั้งตัวไมได ทําไมจะมาทุมเทการทําบุญขนาดนี้ มารดาจึงตอวา
ขาพเจาและไมเห็นชอบในการทําบุญมาก ๆ เสมอมา ขาพเจาจึงรูวาธรรมดาคนทั่วไปเขา
อยากร่ํารวยแตเขาไมนิยมทําบุญ เขาจะรวยไมได เพราะหลักการของบุญกุศลคือยิ่งทํา
ทาน ยิ่งรวย คนจนเพราะตระหนี่ไมคอยทําทานหรือทํานิดเดียว แตขอบุญเกิดมาก ๆ
เรียกวา คากําไรเกินควร แตเนื่องจากขาพเจามีเวลานอย งานการมีมากมายจึงไมไดเลา
ละเอียดวาขณะนี้ขาพเจาไดเสวยผลของทานกุศลแลว แตมารดาก็ยังไมเขาใจ ขาพเจาจึงคิด
วาไมบอกดีกวาเพราะ ถามารดามาขัดขวางการทําทานของขาพเจาจะเกิดบาปกรรม จากนั้น
ก็สงเงินไปใหบิดามารดาใชจายเสมอมา แลวคอย ๆ สอนธรรมะใหทีละนอยวา ขณะนี้
ขาพเจากําลังเสวยผลจากทานบารมีประการใดบาง มารดาก็เงียบไป ดังนั้นการที่มารดาลม
ปวยแลวไมสามารถกินอะไรได กินอะไรอาเจียนหมดนั้น ขาพเจาระลึกวา
๑. เปนเพราะมารดานําเงินบิดาซึ่งจายเปนคายามาใชจายเปนคาอาหารอื่น ๆ ซึ่งบิดา
ไมยินยอมและพี่สาวก็ระบุวาเปนเงินคายา คารักษาพยาบาลเทานั้น แตมารดาเห็น
วาไมสําคัญ ถือวาหยิบมาใชไดตามพลการก็เกิดโทษขึ้นมา
๒. เงินทองที่ขาพเจาสงมาเปนคาใชจาย คาอาหาร ใหบิดามารดานั้น เปนเงินทองจาก
การเสวยผลบุญของขาพเจา แตมารดาไมชอบใจ แลวขัดขวางการทําบุญของ
ขาพเจาตลอดมา ดังนั้น เมื่อมารดานําเงินนี้ไปจายเปนคาอาหาร กินอะไรเขาไปจึง
อาเจียนหมด สวนบิดาไมเปนอะไร เพราะไมเคยคิดขัดขวางการทําบุญของขาพเจา
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม

๒๑

มารดาอาเจียนอยู ๔-๕ วัน กินอะไรไมได อาเจียนจนน้ําหนักลดลง ๖-๑๐ กิโลกรัม
ทําใหรางกายทรุดโทรมมาก ขาพเจารับทราบขาวทางโทรศัพทจากบิดา จึงนึกวาถึง
คราวที่กรรมแสดงแลว มารดาจะตองปวยกินอะไรไมไดอีก ๒-๓ วัน จนกวาจะ
อโหสิกรรมที่ตนลวงละเมิดไวกอน จึงไดแจงใหบิดานําขาวไปบอกมารดาวา ขอใหนํา
เงินไปคืนบิดา ๑๐,๔๐๐ บาท แลวขอใหสองฝายอโหสิกรรมตอกัน เพราะบิดาได
กลาวโทษมารดาไวรุนแรงมากวาไมเจ็บปวยไมรสู ึก เอาเงินไปใชทําใหไมสามารถมา
ซื้อยาหรือจายคารักษาตัวได ถือสิทธิพลการ บิดาไดยินขาพเจาพูดเรื่องกรรมสงผลก็
ตกใจมากกลัวมารดาจะตาย เพราะมารดาปวยหนักมาก ไมเคยเขาโรงพยาบาลมา
กอน บิดาจึงรองไหเสียใจที่ตนไดกลาวโทษไวรุนแรง จากนั้นมารดาก็ลมปวยลงใน
ระยะเพียง ๒-๓ สัปดาห
แตการสงขาวไปใหมารดานําเงินมาคืนบิดานั้นลมเหลว
เพราะนาสาวและ
นองชายซึ่งนําขาวไปแจงมารดากลับโกรธ หาวาบิดานั้นไมสมควรจะทวงเงินคนปวย
คนจะตายแลวยังมาทวงเงิน เกิดความโกรธเคืองเปนอันมาก และไมยอมใหมารดา
ถอนเงินจากธนาคารมาใชคืน ขาพเจาไดฟงขาวทางโทรศัพททางไกลแลว ก็อุเบกขา
วา เออหนอคนเรา เวลากรรมสงผล เราหวังดีใหเขาอโหสิกรรมตอกัน แตก็มีมารมา
ผจญไมใหอโหสิกรรมตอกัน ตองการใหใชกรรมจนได ดวยวานาสาวและนองชายตาง
ไมเชื่อกฎแหงกรรม ไมสนใจทําบุญทํากุศล จึงเห็นวาเหลวไหล คนจะตายตองใหหมอ
รักษา จะทําอะไรไมสนใจฟง ขาพเจาจึงแจงบิดาวาเนื่องจากทราบขาวกระทันหันจึง
เพิ่งจะซือ้ ตัว๋ เครื่องบินได โดยความอนุเคราะหจากคุณอุมาภรณ ไพศาลสุทธิเดช
เพื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และคุณอนันต ผูอ ํานวยการกองน้ํามัน กระทรวง
อุตสาหกรรม เปนธุระจัดการตั๋วเครื่องบินใหอยางดวน เพราะขาพเจามัวแตวนุ วาย
เรื่องการโทรศัพททางไกลไปหาดใหญ และเตรียมจัดของจึงไมมีเวลาและขอใหบิดา
ทําใจดี ๆ มารดาจะไมเสียชีวิต แตกรรมกําลังสงผลอยูและรุนแรง เพราะยังไม
อโหสิกรรมตอกัน จากนั้นขาพเจาก็รีบเดินทางมาหาดใหญ ระหวางนั่งเครื่องบิน
ขาพเจาไดแผกุศลจากการไปทอดกฐินรวม ๒๐ วัด ใหบิดามารดา ครูบา
อาจารย ผูบังคับบัญชา ญาติพี่นอ ง ผูเกี่ยวของในการงาน ผูมีพระคุณ เทพยดา
ทั้งหลาย มนุษยสตั ว สัมภเวสีทั้งหลาย และขอใหเดินทางราบรื่น ชวงที่เดินทาง
นั้นอยูในระยะมีมรสุม แตกัปตันประกาศวา ทองฟาโปรง กอนจะถึงสนามบิน
หาดใหญ ขาพเจาไดแผกุศลอีกครั้งใหเจาที่เจาทาง เทพยดาทั้งหลายที่สนามบิน
หาดใหญ ก็เกิดอัศจรรย เพราะมีฝนเม็ดละเอียดโปรยมากระทบที่หนาตางเครื่องบิน
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม

๒๒

ขาพเจารูสึกปติเพราะรูว า เทวดาเขารับรู เมือ่ เครื่องบินจอด อากาศครึม้ แตมีแดดสอง
ลงมาบาง ๆ และสายฝนเม็ดเล็ก ๆ กระทบตัวขาพเจาขณะเดินเขาสูทาอากาศยาน
หาดใหญ นองชายนองสะใภมารับขาพเจาทั้ง ๒ คน กลาววากําลังวิตกวาเครื่องบินจะ
ลงไมได เพราะเมฆดําเต็มไปหมด แตก็โชคดีที่เครื่องลงได ขาพเจางงเพราะเห็นวา
ทองฟาโปรงอากาศดีมาก แตทาํ ไมเขาจึงบอกวาทองฟาดําครึ้ม ไมเขาใจเลย ทําไมจึง
มองเห็นไปคนละอยาง พอขาพเจาขึ้นรถแลวฝนก็เทกระหน่ําลงมาอยางไมลืมหูลืมตา
ตกหนักจนมองอะไรไมเห็น ฝนตกหนักไมหยุด จนกระทั่งประมาณ ๑ ทุม ฝนจึงซาลง
กินเวลาที่ฝนตกหนัก ๖ ชัว่ โมง ชางอัศจรรยอะไรเชนนี้ เมือ่ ขาพเจาลงจากเครื่องบิน
ได ๑๐ นาที ฝนก็เทลงมาเหมือนอั้นไว นั่นเองจึงไดเขาใจวาตลอด ๑ ช.ม. เศษบน
เครื่องบินนัน้ ขาพเจาไดแผกุศลใหเทพยดา อากาศเทวดา พระพิรุณ แมธรณี เทวดา
ทุกชั้นขอใหอากาศดี อยามีปญหาใด ๆ เลย และสิ่งนี้เปนสิ่งที่ประทับใจมาก เพราะรู
เห็นอยูคนเดียว
ขาพเจารีบไปโรงพยาบาล เห็นสภาพมารดาแลวตกใจ เพราะทรุดโทรมมาก
ผายผอมผิดรูปผิดตามาก แตขาพเจาก็สงบใจได จึงถามอาการตาง ๆ และไดแจงแก
นายแพทยโรงพยาบาลเอกชนชื่อโรงพยาบาลมิตรภาพ ซึง่ กอสรางจากเงินมูลนิธิวา
ขาพเจาจะเตรียมยายมารดาไปโรงพยาบาลหาดใหญ และหมอแจงวาเพิ่งจะตรวจ
พบวามารดาเปนโรคฝในตับขนาดใหญมาก ขาพเจาจึงเริม่ ใหมารดาสรางกุศลเปนสิ่ง
แรกคือ นําเงิน ๓๐๐ บาทไปบริจาคใหมูลนิธิของโรงพยาบาลแลวอธิษฐานใหหาย
ปวย
เมื่อไปถึงโรงพยาบาลหาดใหญก็เกิดวุนอีก เพราะเตียงไมวางทําใหหนักใจ
มาก จะทําอยางไรดีมารดาก็มาถึง ร.พ.หาดใหญแลว พยาบาลไดแนะนําวามีเตียง
วางอยู ๑ เตียงแตเปนของผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดใหญ ขาพเจาจึงยืนกําหนด
จิตวา
ดวยกุศลที่ขาพเจาไดเคยถวายปจจัยเปนคารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆผู
อาพาธมากมายหลายครั้งจนจําไมได เคยซื้อยาถวายวัดตาง ๆ มากมาย ขอกุศลนี้ให
ไดเตียงมาใหมารดาดวย จึงตัดสินใจเขาหาผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดใหญ และ
แนะนําวาขาพเจารับราชการและทํางานเกี่ยวของกับโรงพยาบาลตาง ๆ ทานก็ดีใจ
และอนุเคราะหใหทันที แถมกําชับกําชาใหนางพยาบาลจัดการดูแลคนไขใหดีดวย
สักครูใหญ หมออํานาจ ซึ่งชํานาญทางดานโรคตับมาตรวจอาการและไดเจาะ
หนองในตับ นาสาวซึ่งเฝาอยูดวยเลาวาหนองที่เจาะออกมา มีปริมาณเทาถวยกาแฟ
จากนั้นก็นํามารดาไปหองผูปวยพิเศษ ขาพเจาเห็นวามารดามีกําลังใจดีมาก จึงเลา
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม

๒๓

เรื่องการบุญการกุศลตาง ๆ ที่ขาพเจาไดกระทํามาตลอด มารดาฟงแลวชื่นใจที่เกิด
อัศจรรยตาง ๆ ขาพเจาจึงสอนเรื่องการอโหสิกรรม มารดาบอกวาเงินนั้นใชหมดแลว
ขาพเจาจึงกลาววาไมเปนไร จะใหมารดา ๑๐,๔๐๐ บาท เพือ่ คืนบิดา วันรุงขึ้นจึงเปด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชยใหทั้ง ๒ คน คือเปดบัญชีใหบิดา ๑๐,๔๐๐ บาท มารดา
๑๐,๔๐๐ บาท และมอบเงินคารักษาพยาบาลใหมารดาอีก ๑๕,๐๐๐ บาท ความจริง
แลวคารักษาพยาบาลเบิกไดหมด แตก็ตอ งการใหมารดามีติดตัวไวใช ระหวางเปด
บัญชีอยูนั้น ขาพเจาถามเพื่อนที่ธนาคารไทยพาณิชยวา อ.หาดใหญ มีพระผูทรงศีลที่
ไหนบาง ตองการ ๒ วัด จะทําสังฆทาน เพื่อนจึงแนะนํามา ๔ วัด แตขาพเจารูจกั แลว
๑ วัด คือ ทานอ่ํา วัดเกาะเสือ เปนพระทรงศีลมีระดับจิตที่สูงมาก ครอบครัว
ขาพเจาคุนเคยกับทาน และอีกรูปหนึ่ง คือ หลวงปูรวง วัดศาลาโพธิ์ กิ่งอําเภอบาง
กล่ํา อ.หาดใหญ จ.สงขลา ขาพเจาไมรูจักจึงถือวาเปนนิมิตดีทจี่ ะมาทําบุญให
มารดา
เย็นนั้นจึงกลับมาเยี่ยมมารดาที่โรงพยาบาล ปรากฏวาหมออํานาจและหมอที่
เชี่ยวชาญการผาตัดตับไดมาเยี่ยมมารดาและยืนคุยที่ปลายเตียงคนไขมารดา
จัด
ความไดวา คนไขรายนี้จะตองผาตัด เพราะดูดหนองไมหมด หนองจะไหลไปตาม
รางกาย ซึ่งทําใหติดเชื้อได แตคนไขออนเพลียมาก ไมไดกินขาวมา ๖-๗ วัน อายุก็
๖๐ ปเศษ กลัววาผาตัดแลวจะหมดแรง จะเสียชีวิตได มารดาวิตกมาก จึงแจงขาพเจา
วาหมอมารอขาพเจา ๑ ช.ม. เพือ่ เซ็นอนุมตั ิยินยอมใหมารดาผาตัด แตรอจน ๖ โมง
เยน ขาพเจาก็ยังไมมาโรงพยาบาล หมอจึงกลับบานและจะมาหาขาพเจาตอนเชาอีก
ครั้งของวันรุง ขึ้น สวนขาพเจานั้นรับทราบวาหมอจะผาตัด จึงถามมารดาวา อยาก
ผาตัดไหม มารดากลาววาไมอยากผาตัด แตจะตองเชือ่ หมอเพราะวากลัวหนองจะ
ไหลไปติดเชื้อตามสวนอืน่ ๆ ของรางกาย มารดาก็พูดซ้ําซากวาตองผาตัด ขาพเจาก็
ถามอีกวา อยากผาตัดหรือไม มารดาพูดวาไมอยากผาตัด ขาพเจาจึงบอกวาไมอยาก
ผาตัดก็ตองทําบุญ อุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวรไป ขออโหสิกรรม ดวยการถวาย
สังฆทาน ๒ วัด ซึ่งไดรายชื่อวัดมาแลว มารดาก็เงียบเพราะกลัวผาตัด ขาพเจาสังเกต
ดูรูวาจิตของมารดาออนลงแลว มีศรัทธามากแลว เพราะขณะนีไ้ มมีที่ยึดทางใจ
นอกจากพระเทานั้น จึงเลาอานิสงสของการถวายสังฆทานและสอนวิธีการอธิษฐาน
จิต
ขาพเจาจึงสั่งนองสาวใหไปจัดซื้อเครือ่ งสังฆทานมา ๒ ชุด ประกอบดวย
ดอกไม ธูป เทียน ผาไตรจีวรครบชุด พระพุทธรูป อาหารแหง ขาวสาร นม โอวัลติน
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม
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ใบชา น้ําตาลทราย น้ําปลา ฯลฯ ของใชมีสบู แปรงสีฟน ยาสีฟน ผงซักฟอก น้ํายา
ลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา แปรงขัดพื้น มารดาไดเสริมวาใหซื้อยาถวายดวย เปนยา
ลม ยาหมอง ขาพเจาจึงรูว าทานปรารถนาบุญแลว จึงสั่งซื้อยาถวายพระ
ประมาณ ๑ ทุม ขาพเจาก็ทําพิธีถวายสังฆทาน โดยมารดานั่งบนเตียงโดย
ประคองผาไตรจีวร พระพุทธรูป ดอกไม ธูปเทียนไว แลวไดกลาว นะโม ๓ จบ
จากนั้นก็กลาวคําถวายสังฆทาน ตามคําบอกของขาพเจา มารดาไดกลาวอโหสิกรรม
ตอเจากรรมนายเวร และไดระบุวา ดวย “อานิสงสแหงสังฆทานนี้ ขอใหขาพเจา
หายจากโรคตับโดยเร็ว และไมตองผาตัด หายเปนปกติเชนคนธรรมดา นับแต
ถวายสังฆทานเปนตนไป” ขณะที่ทําพิธีอยูนนั้ นองสาวไดเปดประตูหองไว ปรากฏ
วามีลมพัดกรรโชกเขามาถึง ๓ ครัง้ ขณะที่ขาพเจากลาววา ขออุทิศกุศลในการ
ถวายสังฆทาน ๒ วัด คือวัดเกาะเสือ และวัดศาลาโพธิ์แดเทพยดาทั้งหลาย
เทพทุกชั้นทุกภูมิ รวมทั้งพระอินทร พระพรหม แมธรณี พระเพลิง พระพาย
พระพิรุณ เจาที่เจาทางที่รักษาโรงพยาบาลหาดใหญ ขอจงอนุโมทนากุศลนี้
และอุทิศใหเจาของเตียงเจาของหองที่มารดาปวยอยู
อุทิศใหสรรพสัตว
วิญญาณทั้งหลายในโรงพยาบาลหาดใหญ จงมารับกุศลโดยทั่วกัน ขณะนั้นสาว
ใชนั่งตรงพืน้ หองมีอาการตกใจ บอกขาพเจาวามีลมพัดเขามาจนหนาว ขาพเจาก็รสู ึก
เชนกันและคิดวาเขามารับกุศล เพราะเราอุทิศไปใหทั้งโรงพยาบาล
จากนั้น ขาพเจาและนองสาวจึงหอบหิ้วเครือ่ งสังฆทานจํานวนมากมายนั้น
กลับบาน ขณะที่ขาพเจาเดินมาพนชายคาโรงพยาบาลหาดใหญ กําลังจะเดินไปรถ
ปกอัพที่จอดอยูก็ไดสัมผัสละอองฝนเม็ดเล็ก ๆ โปรยลงมา ขาพเจาก็อทุ านวาเทวดา
ทั้งหลาย เจาที่เจาทางเขาอนุโมทนา นองสาวบอกวาเครือ่ งสังฆทานไวทายรถกระบะ
จะเปยกหมดเพราะฝนลงเม็ดแลว แตขาพเจากลับพูดวาไมใชฝนตกหรอก เขา
อนุโมทนากุศล เครื่องสังฆทานจะไมเปยกฝน ฝนไมตกจนกวาจะถึงบาน เพือ่ น
นองสาววาทําบุญแลวมีฝนปรอย ๆ อยางนี้บอย ๆ หรือ ขาพเจาหัวเราะ บอกวาเปน
บอย ปรากฏวาละอองฝนโปรยไปตลอดทาง เมื่อขาพเจาเขาบานแลว นองสาวก็ขอ
ตัวไปกินอาหารในตลาดสักครูใหญฝนก็เทกระหน่ําลงมาไมลืมหูลืมตาอีก ขาพเจา
เทานั้นที่รูดีวาอะไรเปนอะไร
เชาวันรุงขึ้นจึงเตรียมตัวไปวัดเกาะเสือ ถวายสังฆทาน ขาพเจาแวะซื้ออาหาร
ถวายพระดวย ทานอ่ําจึงใหขาพเจาทําพิธีถวายสังฆทาน ตอนหนึ่งระบุวา ขออุทิศ
กุศลในการถวายสังฆทานใหมารดาชื่อเจริญใจ ยืนตระกูล ซึ่งเจ็บปวยดวยโรคตับที่
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม
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โรงพยาบาลหาดใหญ ขอใหหายปวยโดยเร็ว ไมตองผาตัด ขาพเจาไดกําหนดจิตเพิ่ม
วาขอใหมารดากินอาหารไดนับแตขาพเจาไดถวายอาหารพระในเชานี้เปนตนไป เหตุ
ที่ตองกลาวเชนนั้น เพราะนับตั้งแตปวย มารดาไมสามารถกินอาหารได กินแลว
อาเจียนหมด มิหนําซ้ําทางโรงพยาบาลก็จัดอาหารผิดประเภทมาให แทนที่จะจัด
อาหารเหลว ๆ มาให กลับจัดขาวสวยและมะระยัดไสมาใหผูปวยโรคตับ จะกินอาหาร
แข็ง ๆ ไมไดจะอาเจียน พอขาพเจาทราบความจึงสัง่ ใหเปลี่ยนเปนอาหารออน
ปรากฏวามือ้ เย็นก็สงขาวสวยมาอีกคูกับหมูนึ่ง ขาพเจาก็อุทานวาเอาอีกแลว แตก็รู
วาชางเถิดพรุงนี้ทุกอยางจะเรียบรอยหลังพิธีสังฆทานและอโหสิกรรมกันแลว
ชางนาประหลาดใจ ขณะที่ขาพเจาอยูวัดเกาะเสือ กําลังถวายสังฆทาน ทาง
โรงพยาบาลน้ําขาวตมมาใหมารดา นองสาวนําขาวตมมาใหมารดา นองสาวเลาวานี่
คืออาหารมือ้ แรกใน ๗ วัน มารดากินขาวตมดวยความอรอยหมดชาม ไมอาเจียน
นอนพักสบาย
จากนั้นขาพเจากับเพื่อนสนิทชื่อมณีรัตน ก็เดินทางไปวัดศาลาโพธิ์ กิ่ง อ.บาง
กล่ํา อ.หาดใหญ จ.สงขลา มาถึงวัด ๙ โมงเชา หลวงปูรวงไมอยู ไดรับนิมนตไปใน
เมือง จะกลับชวงบาย ขาพเจานั่งคอยอยูไมไดการ เห็นวาศาลาและบริเวณวัดรกดวย
ใบไม จึงจัดการเก็บกวาดเผาขยะกองโต หมดเวลาเก็บกวาดไป ๒ ชั่วโมง บริเวณวัด
สะอาดตา เพลแลวจึงถวายอาหารพระ ระหวางนั้นไดอุทิศสวนกุศลใหมารดา โดย
กลาววาขอใหมารดากินขาวไดนับแตถวายอาหารพระ ชางอัศจรรย อีกดานหนึ่ง
มารดากําลังกินขาวตมอยูและไมอาเจียน ขาพเจาก็กินอาหารที่วัดศาลาโพธิ์ บายแลว
หลวงปูรวงยังไมมา จึงนัง่ พักที่ใตตนจามจุรีซึ่งมีอายุประมาณ ๑๐๐ ปเศษ ขาพเจาจึง
แผกุศลใหเทวดา พรอมทั้งสวดมนตที่ใตตนไมนั้นประมาณครึ่งชั่วโมง กะวาจะนอน
พัก หลวงปูร วงก็เดินทางกลับมาพอดี เพิ่งรูวาทานอายุ ๙๐ ปแลว แตแข็งแรงมาก
เดินวองไว และทานไดมองเครื่องสังฆทานของขาพเจาซึ่งมีพระพุทธรูปเปนประธาน
กลาววาถวายพระพุทธรูปนี้ดีมาก ทานจึงใหขาพเจากลาวตาม ขาพเจาวาตามทุก
ประการจนจบลง
ขาพเจาจึงถามวาหลวงปูใหวาตามยาวเหยียดแตไมเห็นเอยชื่อ
มารดาขาพเจา กลัวมารดาไมหายปวย หลวงปูจึงกลาววา “เธอไมไดยินหรือที่กลาว
วา มาตา ปตุ คือมารดานั่นเอง” ขาพเจาสงสัยวาแคนั้นมารดาไดกุศลแลวหรือ หลวง
ปูบอกวา “ไดแลว หายแลว” ขาพเจาก็งงมากก็เพราะเราไมมตี าในอยางหลวงปูจึงไมรู
เรื่อง จึงขอใหทานเทศนใหฟง ทานจึงเทศนสอนและเทศนเรื่องสังฆทาน การทําทาน
ความมหัศจรรยแหงกุศลกรรม
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และศีลหา สวนการนั่งสมาธิ ทานบอกใหมาคางที่วัดจะสอนให ขาพเจาขอตัวเพราะ
มารักษามารดาตองรีบกลับกรุงเทพฯ
หลวงปูมองขาพเจาสักครูแลวกลาววา “กลับไปแลวรวยเปนลาน” ไดเงินลาน
ขาพเจาก็นิ่งเฉย ทานจึงพูดเรื่องตาง ๆ ใหฟง ขาพเจาถามหลวงปูวา “คนที่หาดใหญ
บอกวาทานไมสอนกรรมฐาน แตทา นดังทางหนังเหนียว ตะกรุดดี” หลวงปูหัวเราะ
กลาววา “คนมันพูดไปเอง ชอบมาขอตะกรุด บางคนก็มาหาบอกวาตะกรุดดีมาก รถ
คว่ําเกือบตายรอดราวปาฏิหาริย” แลวหลวงปูก็พูดย้ําอีกวา “เมื่อกีพ้ ูดวากลับไปจะ
รวยไดเงินเปนลานไมไดยินหรือ จึงเฉยอยู” ขาพเจาก็หัวเราะบอกวา “ไดยินแลวแต
ไมไดตื่นเตนอะไร เพราะวาสรางทานกุศลไวตลอดเวลา วางก็ทําทาน ทําจนจําวัด
ไมไดตองคอยจดไว และเพิ่งกลับจากทอดกฐิน ปนี้ทอด ๒๐ วัด จึงรูวาอานิสงสตองมี
มาก เพราะเคยไดรับบุญกุศลมาเสมอ ๆ” จึงถามหลวงปูวา “ที่เปนดังนั้นเพราะทาน
กุศลที่สะสมมาใชหรือไม” ทานหัวเราะตอบวา “ใช” และทานกลาววา “ปากฉันพูด
เปนจริงทุกสิ่งไปนะ จําไว” ขาพเจาตกใจเมื่อไดยินดังนั้นจึงถามวา “เพราะหลวงปูได
บําเพ็ญศีลขอที่ ๔ คือ ไมมุสา มีสัจจะ ไมเพอเจอเหลวไหล พูดแตสิ่งดีงามมาตลอด
สะสมมาหลายชาติ จึงมีวาจาสิทธิ์ใชหรือไม” ทานก็ตอบวา “ใช บุคคลใดบําเพ็ญอันใด
สะสมอันใดมาก ก็มีบุญบารมีนั้นมาก”
เมื่อกลับถึงกรุงเทพฯ ขาพเจาก็ไดรับเช็คเงินสดคอยอยูประมาณลาน
บาทเศษจริง ๆ รายละเอียดของหลวงปูรวงนั้น ขาพเจาจะไมเลาละเอียดมาก เพราะ
จะเก็บไวเขียนในคราวตอไป กอนกลับทานใหศีลใหพรขาพเจามากมายจนเกิดปติ
เมื่อมาถึงโรงพยาบาลหาดใหญก็เปนเวลาเย็น ๖ โมงครึ่ง มารดากลาววาหมออํานาจ
มาคอยอยู คอยไมไหวกลับไปแลว ขาพเจาก็นึกในใจวาหมอก็ชางมาตามตัวเราให
เซ็นผาตัดทุกวัน แตก็คลาดกันทุกที และรูวามารดาไมตองผาตัด เพราะเชื่อที่หลวงปู
รวงพูดวาหายแลว หมออํานาจและหมอผาตัดมาดูอาการมารดาแลวก็ใหพิศวงมาก
เพราะคนปวยหนาตาแจมใส แถมกินขาวตมหมด ๒ ถวย หมอ ๒ คนก็เถียงกันวา
อาการดีแลวจะผาอยางไรได ถาไมผาก็กลัวติดเชื้อ จึงตกลงกันวาวันรุงขึ้นจะมาดู
คนไขอีกครัง้
ขาพเจาไดเลาเรื่องหลวงปูรวงและทานอ่ําใหมารดาฟง และเตรียมตัวจะกลับ
กรุงเทพฯ และไดย้ําวามารดาจะไมตอ งผาตัด จะหายปกติอีก ๔-๕ วันนี้ และขาพเจา
ก็กลับกรุงเทพฯไปโดยไมไดวิตกแตประการใด กลับมาถึงกรุงเทพฯ ก็วุนวายจัดการ
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ธุระการงานมากมาย ดวยขาพเจากลับจากทอดกฐิน ๔ วัน จึงทําใหมีภาระตองทํา
วุนวาย จนลวงเลยไป ๕ วัน ก็ระลึกไดวาควรโทรศัพทไปตรวจสอบเรือ่ งมารดาวา
ผาตัดหรืออยางไร แตขาพเจากลับปลื้มใจและตื้นตันเมื่อนองสาวบอกวา “แมมาอยู
บานแลว กิน ๆ นอน ๆ อยูที่บานเปนปกติ ไมไดผาตัด แตหมออํานาจสั่งใหดูดหนอง
อีก ๑ ครั้ง แลวก็ใหมารดากลับบานได” ปรากฏวามารดาหายปวยอยางรวดเร็ว
ผิดความคาดหมายของทุกคน เวนแตขาพเจาซึ่งไดดําเนินการมาตลอด รูวาอํานาจ
แหงบุญกุศลนั้นเปนเรื่องยากแกการอธิบาย บุคคลใดสรางสมไวมาก ยามบุญสงผล
มาใหเราอาจจะรูดว ยตนเอง เปนอานิสงสจากกุศลใดที่สรางไว ทํานองเดียวกับบาป
เคราะหทั้งหลายก็สงผลให เราก็ยอมรูวาเราทําชั่วไวประการใด กรรมนั้นเราเลี่ยง
ไมได จึงไมควรทําชัว่ ไมสรางความดีก็อยาไปสรางความชัว่ เพราะยามรับกรรมชัว่
นั้นเปนที่เวทนามาก
บทสรุป
เรากินขาววันละ ๓ มือ้ มื้อหนึ่ง ๆ ประกอบดวยขาวอยางและกับขาว ๑-๒
อยาง มีน้ํา ขนม ผลไม แตเวลาเราทําบุญปละ ๑-๒ ครั้ง แคใสบาตรสรางโบสถ ๑๐ บาท มัน
พอแลวหรือ? เราเกิดมาไดเสวยบุญ มีขาวปลาอาหาร มีที่อยูอาศัย มีงานการทํา มีรางกาย
แข็งแรงไมพกิ ารก็เพราะบุญที่ทํามาหลาย ๆ อยาง มีศีล ๕ มีทานบารมี ถาสนใจเรื่องธรรมะ
ก็เคยทําบุญทางปญญามา ทําไมเราไมพิจารณาวาเราทํามามากแคไหนจึงมาเสวยอยางนี้
และที่ทํากุศลนิดหนอย เกิดตอไปจะเอาเลวกวานี้ใชไหม จึงไมใสใจการบุญหรือชอบที่จะเกิด
มาลําบากในชาติหนา ขณะนี้เราพอกินไหม ไมพอตองขยันหาทรัพยเพิ่ม (เปนสัมมาอาชีวะ)
อันนี้คุณธรรมแท ๆ ของมนุษย ถาเราสรางตัวเองไดแลว เราจะรูสึกวาเราโงอยูนาน ปลอยให
ทุกขทรมานอยูไดตั้งหลายป บุญเปนของหมดไดถาไมรูจักทําเพิ่มเติม
บุญเหมือนเงินในธนาคาร เกิดฉุกเฉินเจ็บปวยก็เบิกมาใชอุนใจ คนที่ไมขยันทําความ
ดี เมื่อเกิดเหตุการณกะทันหันแลวไปเบิกธนาคารบุญมีอยูแค ๑๐ บาท แตความตองการใช
หมื่นบาท เราก็จะลําบากทําอะไรก็ขัดของ ทําอะไรก็ไมขึ้น ขายอะไรก็ขายไมดี เพราะมันไมมี
บุญมีแตบาปในใจ ก็นอยใจวาเปนคนโชคราย อยากจะโชคดีกส็ รางบุญอยูต ลอดก็จะ
กลายเปนคนโชคดี ทํากุศลใดที่อธิษฐานวาขอใหเราคาขายดีใหเราหากินเจริญ แตการที่บุญ
จะสงผลก็ตอ งอยูที่เราเปนคนดีดวย ถาไมดีจะใหสงไดอยางไร อธิษฐานไมขึ้น
เวลานี้ ขาพเจาจะแจกสมุดเล็ก ๆ ขนาดสมุดโทรศัพทใหเพื่อน ๆ ญาติ ไวจดชื่อวัดที่
ทําบุญ ทําบุญวัดไหน จดรายการเชนชือ่ วัดจินดิต มีนบุรี กทม. คาถมดินสรางโบสถ
๑๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เพื่อนงง ถามวาทําไมตองจด ขาพเจาบอกวาจด
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ไปเถิดทํา ๑๐ บาท ๕ บาท ก็จดแลวหลาย ๆ เดือนหยิบมาดู ก็จะตกใจวาผานไป ๖ เดือน
โอเราทําบุญไป ๒๐ วัดแลวจะปลื้มใจมาก เวลานี้เรากําลังขัดของในเรื่องการงานอยู ไปสมัคร
งานใหม ขอกุศลที่ทํา ๒๐ วัดนี้จงเปนปจจัยใหเราไดทํางานดวยเถิด สงใหพอแมและมีเงิน
ทําบุญอีก หรือมิฉะนั้นผานไป ๒ ป หยิบสมุดบุญกุศลมาดู ตายแลวผานไป ๒ ป เราทําบุญ
ไป ๑ วัดเทานั้น ทํางานการใดก็ขัดของ ขายของก็ไมดี เพื่อนเราขายดีจนนาอิจฉา ก็เขา
ขยันทํางานและขยันทําบุญ
อันนี้จะไดระลึกเปนสอนเปน วา อํานาจแหงกุศลนั้นมีมากมายไมอาจบรรยายไดหมด
อยากรูวาทําอะไรเสวยอะไร ก็ตองทําบุญดวยความตั้งใจ ทําแลวก็ทําอีกทําเปนนิสัย ทําแลว
อธิษฐานไปตามปรารถนา (ทางดี) แลวสังเกตดูวาที่เจริญขึ้นมาจากบุญอันใด คอยสังเกตดู
เชน ชอบซือ้ ที่ถวายวัดสรางโบสถ สรางวิหาร ประเภทนีม้ ักจะเจริญทางมีที่ดินเพิ่มขึ้น ได
ที่ดินดีราคาถูก หรือแมแตมีที่ขนาดเทาแมวดิ้นตาย เมื่อจะขายราคาแพงกวาที่ดินผืนใหญ ๆ
หรือจะมีบานชองอยูดี บานใหญ ถาเกิดมีบานเล็กก็จะมีหลายหลัง สิ่งนี้ไดกับขาพเจาเองและ
เพื่อนฝูงใกลชิด อยากจะไดอยางนี้ก็ตองทําเอง พระพุทธเจาสอนวาตนเปนที่พึ่งแหง
ตน บุญวาสนาตองกระทํา มันจึงจะสงผลมาให
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