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ฉันเคยไดยินมาวา นวนิยายไดมาจากชีวิตจริง สิ่งที่ฉันจะถายทอดออกมานี้ อาจจะ
เปนนวนิยายน้ําเนาในสายตาของคนบางคน แตคนบางคนจะรูดีวา ไดสัมผัสกับรสพระธรรม ได
ซึมซาบในความบริสุทธิแ์ หงสายธารนี้ ยากที่จะบรรยายออกมาเปนตัวอักษรได
เกือบครึ่งชีวิตที่ผา นมาของฉันซึ่งมีทงั้ ความสุขและความทุกข ฉันภาคภูมิใจตัวเองกับ
ความเชื่อมันและการทาทายในชีวิต ฉันคิดวาฉันประสบความสําเร็จแลวในทุก ๆ ดาน แมวา สิ่ง
เหลานี้กวาที่จะไดมาจะลําบากแสนเข็ญ ฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอมา ชีวิตของฉันอยูกับยายเสียเปน
สวนมาก พอและแมเปนเพียงผูใหกําเนิดเทานัน้ ยายรักฉันมากกวาตัวยายเอง ยายเปนทุกสิ่ง
ทุกอยางในชีวิตของฉัน ฉันรักยายมากกวาใครในโลก ยายเปนคนดีมีธรรมะอยูในใจ ยายใส
บาตรเปนนิจศีล
ฉันใกลชิดกับยาย แตฉนั กลับหลีกหนีสิ่งที่ยายมี ฉันเชื่อมั่นวาตัวฉันนีแ้ หละคือพระ ฉัน
ไมเคยนับถือศาสนาใดเปนหลัก แตก็ไมเคยลบหลูดวย ฉันแทบจะนับครั้งของการสวดมนตได
จําเปนดวยหรือที่จะกราบไหวสิ่งที่เรามองไมเห็น ชาติหนามีจริงหรือ ใครจะบอกฉันได ฉันไม
เคยยกมือไหวใครถาไมศรัทธา พระสงฆองคไหนถาฉันจะไหวก็ตองแนใจวาดี
ฉันไมเคยคิดวาใครจะไปดีกวาตัวฉัน หรือแมกระทั่งพอแมฉันเอง ฉันกาวราวกับผูให
กําเนิดเสมอ ฉันมีปากเสียงกับพอบอยสมัยเมื่อทานยังมีชีวติ อยู แมวา ทานจะไดชื่อวาเปนคนดุ
ทานเคยไลฉันออกจากบานเมื่อทานโกรธฉันมาก ฉันไมกลัวหรอก ฉันยืนอยูตรงนั้นเพื่อเพิ่ม
อารมณโกรธใหทานมากยิ่งขึ้น
ฉันนับถือในหลวงรัชกาลที่ ๖ มาตั้งแตฉนั เคยยกมือไหวพระรูปของทาน และขอใหได
ทํางานในทีแ่ หงหนึ่ง และฉันก็ไดแบบไมคาดฝน วันนั้นฉันวิ่งขึ้นไปฟองทานวาฉันถูกพอลงโทษ
อยางไมยุติธรรม ฉันขอใหทานทําใหพอตองออกจากบานภายในเจ็ดวัน หลังจากนัน้ พอก็มีอัน
ตองออกจากบานของพอเอง
พอไดกลับมาบานอีกครั้ง แตครั้งนี้พอไดกลับมาเพียงเพื่อใหลูกไดดูแลยามที่โรครายรุม
เลนงานพอ ฉันไมเคยดูแลทานเลย ฉันยิ้มอยูในใจพรอมกับชัยชนะวา เห็นหรือไมในที่สุดฉันก็
ชนะแมกระทั่งพอ ที่ฉันตองเลาเรื่องราวนี้ก็เพื่อใหใคร ๆ รูว า ฉันอาฆาตแมกระทั่งพอ เวลาฉัน
มีเรื่องกับใครและผานขัน้ ตอนโตตอบอยางเผ็ดรอนจากฉันไปแลว ฉันมีความคิดวาขึ้นตอไปฉัน
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จะทําดีดวยแตสักวันหนึง่ ฉันจะกอดเขา ยิ้มกับเขา และฉันจะใชมีดปกหลังเขาจนมิดดามใหเขา
ตกใจตายภายในวงแขนฉันเอง แคนี้คงพอสําหรับแรงแกแคนที่ฝงลึกอยูในตัวฉัน
ฉันถูกผาตัดตั้งแตเล็ก ๆ เชน ตอมทอลซิล ไสติ่ง และมาเรื่อยๆ ซีสตามตัว ถุงน้าํ ดี และ
สุดทายคือตัดมดลูก ทุกครั้งที่รูวาตองผาตัด ฉันไมเคยแสดงอาการหวาดกลัวเลย ซึ่งตรงกันขาม
กับคุณแมที่ดูจะกังวลไปหมด ฉันไมเคยเฉลียวใจเลยวาเปนเพราะเหตุใด มาระยะหลังฉันเขา
โรงพยาบาลบอยขึ้นจนเกิดความเบือ่ ตัวเองที่รางกายเปนภาระในการดําเนินชีวิต ถาจะเทียบ
ระหวางความรูของฉันกับหนาที่การงานแตละแหง
ฉันออกจะโชคดีที่ไมเคยมีหัวหนางาน
นอกจากนายโดยตรง งานทีฉ่ ันทํานานที่สุดถึง ๑๒ ป คืองานโรงแรม ฉันชอบงานดานบริการให
คนอื่นเปนชีวิตจิตใจ ฉันเอาใจคนรอบขางเสมอ ยกเวนแมฉนั เอง ฉันพูดกับแมเหมือนผี
เขาสิง ฉันเลวไดอยางบริสุทธิก์ บั แมเสมอ แตไมวา กีค่ รั้งตอกี่ครั้ง แมก็ไมเคยตอบแทน
ความเลวของฉันเลย แมอดทนตอความชั่วของฉัน ฉันไมเคยถูกแมตีสักครั้ง ฉันจะไมพดู
กับแมไดเปนระยะเวลานาน ๆ ดูจะเปนความสุขของฉันที่เห็นแมมีความทุกข สาแกใจดี
ฉันขอเงินแมซื้อรถใหมในขณะที่แมตองใชรถคันเกามานานเต็มที แมไมยินยอมในตอน
แรก จนกระทั่งฉันเขียนจดหมายวาดวยถอยคําเจ็บปวด ฉันไดรถใหมสมใจ ฉันชนะแมอีกแลว
ฉันอยากเลาความชั่วทีฉ่ ันทํากับแมอีก แตคงพอแลวที่จะนึกภาพเอาเองใน ความอกตัญูของ
ฉัน ที่มีตอ แมผูบังเกิดเกลา เพราะถาฉันจะเลาตอ ความยาวคงยาวกวากระดาษชําระอยาง
หนาหลายเทานัก
ฉันคอนขางแปลกใจกับลางสังหรณของตัวเองที่คอนขางแมนมาก เวลาฉันบอกใครก็ไม
คอยมีคนเชื่อ ฉันบอกกับตัวเองวาฉันไมตอ งการทานของเหลือจากการเซนไหวหรือทานของ
เหลือจากใคร ฉันไมชอบรดน้ํามนต และ
ในความชั่วนี้ฉันก็นิยมการทําทาน ในวันเกิดของฉันเมื่ออายุครบ ๓๖ ฉันซื้อปนโตหาชั้น
อยางดีพรอมอาหารหวานคาวนําไปใหเด็กนักเรียนยากจนเทาจํานวนอายุของฉันในวันนั้น เด็ก
ทุกคนกลาวขอบคุณฉันดวยน้ําตานองหนา แตก็ไมตางไปจากฉันเทาไรนัก การทําบุญคงมีแตไม
มากนัก เพราะฉันไมรูวาบุญจะไดกันเมื่อไร แตทาํ ทานฉันเห็นไดในทันที ฉันชวยคนยากจน
เสมอ ใหไดจนหมดในขณะนั้น ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ไดทําบุญหรือทําทาน แตแปลกที่พอฉัน
รูสึกตัวก็จะคัดคานทุกทีไป
ครั้งสุดทายของผลกรรมที่แสดงออกชัดเจน คืองานที่ฉันทําอยูมีอุปสรรคแทบทุกอยาง
ปญหามีไดทุกวันเปนเสนยาแดงผาแปด ฉันแทบหมดกําลังใจ ไมอยากสูอีกแลว เพื่อสนิทสอง
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สามีภรรยา มาเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลและพาฉันไปพักผอนที่พัทยา ฉันไดพักจริง ๆ คือไดกิน
และนอน เกือบหาวันที่ฉันถูกจูงใจใหเขาหาวัด รูจักพระธรรม แตดูจะเปนเรือ่ งเพอเจอและ
เหลวไหลสําหรับฉัน ฉันตัดความรําคาญบอกไปวาแลวฉันจะไปบวชตามคําชักชวน
วันสุดทายทีพ่ ัทยา ฉันหิว้ ลิ้นจี่กระปองจากกรุงเทพฯ ไปหาพระเพื่อทําบุญ ไดพบพระรูป
หนึ่งโดยบังเอิญ ทานบอกฉันหลังจากที่รูวนั เดือนปเกิดแลววา คอขาด ฉันไมรูสึกอะไรหรอก
นอกจากจะบาหรือไงตลกจริง แตฉันถามทานไปวาแลวจะมีวธิ ีไหนที่จะชวยได ทานบอกวาใหไป
จุดธูปเทียนบูชาพระ แลวนอนลง ทานเอาผาขาวคลุมรางฉัน แลวบอกวา ฉันตายแลวนะ ใหนกึ
วาขณะนี้ฉนั ตายแลว ครูเดียวทานก็เอาผาออก แลวใหนอนกลับหัวใหม และเชนกัน คราวนี้ให
คิดวา กําลังจะเกิดใหม ใหอธิษฐานเอง ฉันนึกในใจวา สนุกดี เลนอะไรนะ แตก็สนุกไปดวยการ
ขอวา ขอใหฉันเปนคนดี ซื่อสัตย ไมเอาเปรียบใคร ยังไมทันขอตอวาขอใหรวย ทานก็ดึงผา
ออกแลว
วันนั้นฉันทําบุญไปหมดตัวเพียงเพราะคิดวา ทานชวยทําพิธใี หฉันเทานัน้ ระหวางทางที่
ฉันจะกลับกรุงเทพฯ ก็ไมรวู า ตอบตกลงกับเพือ่ นไปไดอยางไรวาจะไปบวชชีที่วัดอัมพวัน ซึ่ง
ความจริงฉันเคยไปวัดนี้เมื่อคราวบวชเพื่อนเทานั้น ไมเคยสนใจสิ่งใดในวัดนี้เลย แตก็แปลกที่
เพื่อนผูนไี้ มถามหรือคัดคานประการใด
ฉันกลับมาบอกคุณแมและใครตอใครวาฉันจะไปบวช ผูคนรอบขางตกใจและแปลกใจกับ
ขาวนี้ เหมือนไดฟงวาพระอาทิตยขึ้นตอนเที่ยงคืน ฉันมัน่ ใจวาฉันจะไดไปบวช เหมือนฉันถูก
เรียกใหทําสิ่งนี้ ฉันไปหาซื้อชุดบวชดวยตนเอง ฉันเตรียมของทุกอยางราวกับวาจะไปอยูนาน ก็
ไมรวู า เปนเพราะอะไรฉันจึงนึกอยากจะกราบเทาขอขมาคุณแม กอนไปบวชหนึ่งวัน ฉันเอา
กะละมังสะอาดพรอมใสน้ําไปกราบเทาขอขมาแม ฉันบอกแมวา สิ่งใดก็ตามทีฉ่ ันเคยทําผิด
เคยทําใหแมเสียใจหรือรองไหและในทุก ๆ อยางตั้งแตเกิดมา ฉันขอใหแมอโหสิ แมตอบทันที
วา แมขออโหสิใหหมดเลย เพื่อน ๆ และนอง ๆ ที่ทาํ งานไปสงฉันที่วัดอัมพวัน
ฉันบอกแมชวี า ฉันไมมกี ําหนดที่จะบวช ไมรวู า ทําไมจึงตอบไปอยางนัน้ ฉันอยูวัดนี้ได
สองวันเกิดมีความรูสึกวา ตัวเราจะบาหรือไงทีม่ าเดินกาวขวากาวซาย และนั่งลง ไมเห็นไดอะไร
เลย ที่นี่เหมือนโรงพยาบาลบา พวกที่เขามาทีน่ ี้คือคนบา ฉันอายที่จะไปบอกใคร ๆ วาฉันเคย
มาที่นี่ ฉันตัง้ ใจวาจะโทรศัพททางไกลใหเพื่อนมารับกลับ
แตคืนนัน้ ฉันไดฟงหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณเทศน ฉันฟงจนจบโดยไมงวงเลย
คืนนั้นทานเทศนถึงหาทุม ถามตัวเองวาฟงพระเทศนไดอยางไรกัน คําพูดของทานเหมือนฝงลึก
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เขาไปในโสตประสาทของฉัน ไมเขาหูซายออกหูขวาเหมือนเมื่อกอน นี่เปนครั้งแรกที่ไดฟงพระ
เทศนจนจบ แตตวั ฉันกลับไมรูสึกวาไดฟงพระเทศน กลับรูสึกวา เหมือนกับฟงพออบรมสั่งสอน
แตเปนพอที่ดุจังเลย ฉันไมลุกไปไหน ฉันถูกบังคับหรือไม ถามตัวเองอีกแลว ฉันเริ่มทาทาย
แมแตหลวงพอ ไหนใคร ๆ วาทานสูงไง สูงเปนอยางไร อยากรูจัง ก็มีคนบอกฉันอีกวา แม
ใหญหมายถึงผูทรงศีลทานหนึ่งที่ดูแลพวกเราอยู ทานรูอดีต รูอนาคต เรื่องเหลวไหลทั้งเพ
ไปเปดสํานักงานหมอดุซิ แกปานนีแ้ ลวจะมีความสามารถขนาดไหน จิตใจและรางกายของฉันมี
การตอตานสําหรับการปฏิบัติธรรมเปนอยางมาก ฉันเริ่มเบือ่ และทอแท ทาทายทั้งหลวงพอและ
แมใหญ
เมื่อฉันกําลังจะหมดความอดทน ฉันก็พูดในใจกับหลวงพอวา ขอใหฉนั มีพลังที่จะนั่ง
สมาธิใหไดตามเวลา ฉันลืมตาเมือ่ ครบกําหนด ก็คงเปนเหตุบังเอิญกระมั่ง วันตอมาฉันลอง
ดีกับทานอีก ผลเปนอยางไรหรือ ฉันลืมตาเมื่อถึงเวลาเดิมไง คนตอมาก็คือแมใหญ ทาน
ขึ้นมาปฏิบัตธิ รรมหลังตีหาเล็กนอย ฉันพยายามเดินไปใหใกลทานมากทีส่ ุด ตั้งจิตไววา ขอพลัง
จากทานใหนั่งสมาธิจนถึงหกโมงเชา ฉันลืมตาอีกครั้งเมื่อเวลาหกโมงตรง วันตอมาทานมาเวลา
ไลเลี่ยกัน ฉันก็ขอพลังจากทานอีก ใครจะเชื่อวาฉันลืมตาในเวลาเดิม ตอนนี้แหละที่ฉันเริ่มมี
ความรูสึกกลัวแลววามันคงไมใชเหตุบังเอิญบอยนัก
วันพระถัดมา หลวงพอขึ้นเทศน ฉันก็ฟงไปงั้นแหละ แตพอเวลาผานไปไดครูใหญ ฉัน
เหมือนถูกบังคับใหรองไห ฉันพยายามสุดกําลังที่จะไมทาํ ตามนั้น และตอมามือของฉันก็พนม
ขึ้นจนจรดหนาผาก ฉันกราบไปยังทิศทางที่หลวงพอนั่งอยู และอีกสักครูฉันก็เปลีย่ นไป
กราบในทิศทางทีแ่ มใหญนั่งอยู ทั้ง ๆ ทีห่ ลับตา คราวนี้ฉันพนมมือจรดที่ปาก และกมลง
กราบจนติดพื้น คลายคนแกหลังงอ ฉันมีสติตลอดเวลา ฉันไดยินเสียงผูคนรอบขาง เสียงสะอื้น
ของฉันคงดังพอการไดยินของคนใกลชิด แตแปลกที่เขานั่งเฉยกัน ฉันรองไหเสียใจถามตัวเองวา
ทําไมจึงเปนอยางนี้ ทําไมตองรองไห ทําไมไมขัดขืน เหมือนเปนพลังที่ฉนั ไมอาจตอสูไดเลย คืน
นั้นฉันมีความรูสึกวาฉันถูกลงโทษที่ลบหลูทานทัง้ สอง ฉันเริ่มเกิดความกลัวแลว ไมใชกลัวผี
เหมือนเมื่อกอน แตเริม่ กลับบาป ฉันรูสึกบาป แลวเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉัน ฉันเปลี่ยนไปได
อยางไร
ในวันตอมา ฉันมีความตั้งใจในการนั่งสมาธิดีขึ้น ฉันคิดถึงแมขึ้นมาอยางจับใจ
มองเห็นความเลวของตนเองขึ้นมาทีละอยาง มันเหมือนดอกเห็ดที่ขึ้นเต็มไปหมด ฉัน
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เริ่มรูสึกเสียใจตอการกระทําของตัวเองที่มีตอ แม ทําไมทานจึงดีตอฉันมากมายปานนี้ วันที่
ฉันไปขอขมาทาน ฉันสมควรที่จะถูกกระทืบมากกวาการอโหสิ ฉันจะตองตกนรกขุมไหนกันหนอ
แตฉันก็ยังคงทาทายตอไป มีพระอีกรูปหนึ่งที่บงั เอิญฉันไดมีโอกาสพบทาน ฉันก็วาทาน
ในใจแลว วาไมเห็นสมควรเปนพระเลย ทานบอกฉันวา โยมเปนคนมีทิฐิ ถาใชไปในทางที่ดีก็จะ
มีประโยชน ฉันไมพอใจเลย แตก็นั่งเฉย วันตอมา ฉันเกิดความทออีกแลว ก็นึกในใจวา ขอพลัง
หนอยซิคะ ผลหรือ วันนั้นฉันนั่งสมาธินิ่งจนรูสึกเลย นี่อะไรกัน พระรูปนี้เปนใครกันหนอ ฉัน
หาธูปเทียนแพไปขอขมาทานในเวลาตอมา วันสุดทายกอนที่ฉันจะกลับ ฉันเตรียมพวงมาลัย
สําหรับลาศีล และบอกแมใหญวา พรุงนี้ฉันจะกลับแลว ทานบอกฉันวา ขออยูตออีกสองวันไมได
หรือ ฉันก็ไมรตู อบตกลงไปไดอยางไรกัน ก็ฉันมาอยูครบเกาวันแลวนี่ นับวานานสําหรับ
ความรูสึกทีค่ นอื่นที่มีตอฉัน แตสําหรับฉันนับเปนชวงเวลาที่มีคาที่สุดในชีวิต ฉันไมไดนับวัน
กลับเลย รูแตวา ยังมีภาระทีต่ องรับผิดชอบรออยูเบื้องหนา วันทีฉ่ ันกําหนดจะกลับในตอนแรก
ฉันรูมาวา วันนั้นมีพระสงฆที่เพิ่งสึกออกไป ถูกรถชนเลยหนาวัดไปนิดเดียว คุณพระชวย!
ถาวันนั้นเปนวันที่ฉนั จะกลับไปเลา อะไรจะเกิดขึ้นกับฉัน หลังจากฉันรูข าวนี้ ความรูสึกบอกเลย
วา รีบไปกราบขอบพระคุณแมใหญโดยเร็ว ทานชวยชีวิตฉันไวแลว
สองวันสุดทายยังเปนชวงทาทายและลองดีของฉันอีก ฉันมีนาฬิกาปลุกมาดวย ฉันคิดใน
ใจวา ถาฉันตื่นเองตอนตีสามครึง่ ติดกันสองวัน ฉันจะยกนาฬิกานี้ใหกับแมชที ี่รับฉันเขามา
ปฏิบัติธรรม และวันสุดทายฉันก็มีโอกาสนํานาฬิกาปลุกนี้ไปมอบใหแมชีตามที่คดิ ไว ฉันมี
เรื่องราวทํานองนี้มากมายกวาที่ฉนั เลา แตบอกแลววา จะมีคนคิดวาฉันเขียนนวนิยายน้ําเนา
วันนี้และเวลานี้ ฉันอยากจะไปและไปเลาและเลาใหใคร ๆ ไดรับรูว า กรรมมีจริง ทําดีไดดี ทํา
ชั่วไดชั่ว และอะไรตอมิอะไรอีกมากมาย
ฉันใหสญ
ั ญากับหลวงพอวา ฉันจะไมกลับไปหาสิ่งชั่วรายอีกตอไป ฉันขอพรจาก
ทานใหความดีอยาไป ความชั่วอยามา ฉันเข็ดและกลัวเหลือเกิน ฉันเพิ่งรูวาผลและอานิสงส
ของการมาปฏิบัตธิ รรมจะทําใหหูตาของฉันสวางและสดใส รูจักตัวเอง ละอายใจและ
เกรงกลัวตอบาป ฉันคงไมกลาบอกวาฉันเปลี่ยนไปมากนอยแคไหน แตจากการทีไ่ มคอยจะ
สวดมนตกลายมาเปนวาฉันสวดพุทธคุณมากวาทีห่ ลวงพอสั่งโดยไมมีการนับ คนรอบขางมอง
ฉันแปลก ๆ เหมือนวันที่ฉันบอกวาฉันจะไปบวช แตความรูสึกแปลกในวันนี้ มีแววฉายของ
ความปติยินดีในชีวิตใหมของฉัน ชีวิตที่สดใสปราศจากมลพิษของความชั่วรายในจิตใจ
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จิตที่เบิกบานกับรสพระธรรม ทานอานเรื่องราวของฉันแลว ไมอยากรูหรือวาถาทานไดมา
ปฏิบัติอยางฉัน ทานจะไดมีสมบัตมิ ีคาติดตัวกลับไป อาจมากกวาที่ฉันไดรับในขณะนี้
และสุดทายนี้ฉันขอตั้งจิตอธิษฐานตอองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอกราบขอบพระคุณตอ
ทานทีไ่ ดประทานธรรมสําหรับฉัน เปนเสมือนน้ําทิพยที่รดชุมฉ่าํ ในชีวิตของฉัน ตอหลวงพอพระ
ภาวนาวิสุทธิคุณ แมใหญ คุณชีทุกทาน ผูดูแลฉันที่วัดอัมพวัน และผูท ี่พาใหฉันไดเขามารูจ ักกับ
รสพระธรรม พลังของทุก ๆ ทานจะเปนทํานบที่กั้นความชัว่ ใหหา งไกลไปลิบลับจากใจฉัน และ
บางทีสุดทายของชีวิต ฉันอาจกลับมารับใชตอบแทนบุญคุณของผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน ณ ที่นี้
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