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การเจริญพระกรรมฐานจะทําใหชีวิตรุง เรือง วัฒนาสถาพร และจะรุงเรืองตอไปถึง
ลูกหลาน โยมลองดูไดเลย ยกตัวอยางเรื่องจริงใหเห็นดังนี้
เมื่อสมัย พ.ศ. ๒๕๐๐ มีผหู ญิงคนหนึ่ง พอเปนจับกังรถลพบุร-ี สิงหบรุ ี แมรับจางซักรีด
เสื้อผา สมัยนั้นใชเตารีดชนิดเตาถาน ตองใชพัดโบกใหถานติด
ครอบครัวนี้มีลูกทั้งหมด ๖ คน ผูห ญิงคนนั้นเปนลูกสาวคนโต เรียนจบชั้น ม.๖
(เทียบเทา ม.๓ สมัยนี้) พอแมไมมีเงินสงเรียนตอ เพราะตองเลี้ยงนองอีก ๕ คน
บานที่อยูปลูกทรงหมาแหงน อาศัยปลูกอยูในที่หนาบานของเศรษฐีผูหนึ่ง
ลูกสาวคนโตนุงผาขาดปะแลวปะอีก สรอยสักเสนก็ไมมี แหวนสักวงก็ไมมีใส แถมยังนํา
เชือกปอมามัดเอวแทนผา
“หลวงพอคะ หนูคงหมดโอกาสที่จะมีสามีที่ดไี ด หนูคงจะมีสามีเปนจับกังเหมือนคุณพอ
ของหนู”
อาตมาก็ถามวา “ทําไมหนูคิดอยางนั้นเลา เปนเพราะเหตุผลประการใด”
เขาก็ตอบวา “หนูเปนคนจน หาเชากินค่ํา หาค่ํากินเชา ตองเลี้ยงนอง เงินทองก็ไมพอจะ
เลี้ยงนอง และสงนองไปโรงเรียนไดบางวันก็ขาดแคลนเหลือเกิน เพราะไมมีของจะแบกขึ้นรถ ไม
มีใครมาจางซักจางรีด ขาวสารจะกรอกหมอก็ไมมี”
อาตมาดูเด็กคนนี้แลว เห็นหนอ....มันบอกวาจะตองเปนเถาแกเนี้ย เปนอาเสีย่ ใหญ หนาตา
ยิ้มแยมแจมใสตลอดรายการ เมตตาเธอมีอยู โหงวเฮงมันขึ้นแลว เขาจะตองเปนใหญเปนโต จะ
จริงหรือไมประการใด ถาจริงเขาจะตองเชื่อหลวงพอแน
อาตมาจึงบอกวา “จะเชื่อหลวงพอไหมละ มาอยูที่วัดหลวงพอสักเดือนหนึ่ง”
เขาก็ถามวา “หลวงพอจะใหหนูอยูทําอะไรคะ”
อาตมาตอบวา “มาเถอะ มาชวยอยูที่โรงครัว”
ตอนนั้นยังไมมีสํานักชี มีโรงครัวอยูหลังเดียวที่อาตมาไปซื้อมา ในทีส่ ุดเขาก็มาอยูที่วัด
มารับใชบาง นั่งกรรมฐานบาง ๑ เดือนเต็ม
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ที่วัดสอนทั้งแมบานเคหศาสตร เขาเปนคนที่สอนงาย คนที่มีคุณธรรม สอนงาย ไมหัวดื้อ
หัวรั้น คนไมมีกรรมสอนงาย
คนที่กฎแหงกรรมดันไปทางความชั่ว มันจะไมฟงคําสอนเราเลย ขอฝากญาติโยมไปคิด
ในวันนี้
เด็กคนนั้นก็เปนกฎแหงกรรม พอไดยินหลวงพอวัดอัมพวันกลาววา เอาละหนู หนูไปฝก
จิตสูงเมื่อใด หนูจะไดสามีจิตสูง ถาหนูจิตต่าํ เมื่อใด หนูจะไดสามีเปนคนใจต่ํา” เด็กคนนั้นคิดออก
เลยทีเดียว
เพราะคนมีบุญวาสนา สะกิดนิดเดียว เขารูแลว คนทีไ่ รบญ
ุ วาสนา บอกปากจะฉีกถึงรูหู
ยังไมรูเรื่อง จิตคอยหลั่งไหลไปสูกฎแหงกรรมทีท่ ําไว มันจะไมยอมฟงเลยนะ
ในเมื่อเปนเชนนี้เขาก็มาอยูที่วัด อาตมาก็ใหซื้อเสื้อผาใหใสใหม เขาก็ปฏิบตั ิกรรมฐาน
เดินจงกรมถึงระยะหก จิตเขาถึงธรรมะ มีความอดทนสูงปฏิบัติถึงขนาดตายใหตาย
เขาเปนโรคโปลิโอดวย กลับกลายไปไดเพราะตัง้ สติเขาไป แตงตัวก็สวยนารัก เปนที่
เจริญใจของผูทไี่ ดพบเห็น
พอแมเขาก็เปนหวงลูกสาวของเขาเหมือนกัน แตพอเขาพูดรูเรื่อง เดิมที่เขาไมใชคนจน
แตไปไดเมียคนจน ทางบานเลยไมยกสมบัติใหเลย มีความรูแค ป.๔ เลยเปนจับกัง ตองชวย
ตัวเอง
พอเขาก็มาหาลูกสาวเรือ่ ย อาตมาก็บอกวา นีค่ ุณโยม อยามาหวงลูกสาว อาตมาจะรับ
เปนลูกสาวเอง จะดูแลอยางดี แมก็รับจางซักรีดไปกอน เปนทุกขทรมานชั่วคราว นี่แหละกฎ
แหงกรรม
คนจะสรางความดีตองลงทุนความลําบากได พระเอกนางเอกในเรื่องละครชีวิต เปนคน
ยากจนทั้งนัน้ เก็บผักหักฟนขาย กตัญูตอพอแม
ขอญาติโยมโปรดฟง “สรางความดีชอบลงทุนความลําบาก สรางความชั่วชอบ
ลงทุนความสบาย”
คนที่ชอบเลี่ยงงานเกง ไมเอาเหนือเอาใตแตประการใด มีมากทัว่ ไป แตหาคนดีจริง ๆ
หายาก มันตองทนทุกขทรมาน ลําบากตลอดรายการ ชั่วโมงบินมันมาก
คนที่ยากจนดวยเงินทอง แตไมจนดวยน้ําใจ รูเรื่องความทุกขดี
การเจริญพระกรรมฐานทําใหจติ รวย ทําใหไมจนเงินจนทอง ทําใหมีสติปญญา แกไข
ปญหาได ตรงนี้ไมมีใครคิดบางหรือ
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ทานตองการจะมานั่งหลับตาไปสวรรค นิพพาน อยางนั้นหรือ ทานจะผิดหวังนะ แค
มนุษยสมบัติทานยังไมครบเลย มีเครื่องมือแกไขปญหาหรือยัง ถายังไมมี ทานจะไปสวรรค
นิพพาน ไมได
การเจริญกรรมฐานตองการใหมีปญญาแกไขปญหา จําตรงนี้ไวใหแมน
ลูกสาวอาตมาก็มานั่งกรรมฐาน แผเมตตา อานิสงสของการแผเมตตา ทําใหพอ
แมมีงานทํามากมาย เขาจึงมาขอลูกสาวใหกลับไปชวย
อาตมาก็บอกวา “ยังไมครบหนวยกิต ยังกลับไมได ตองใหครบเดือนกอน” นี่เห็นไหน ลูก
สาวคนโตชวยพอแมได
อาตมาคิดถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาวา ลูกสาวคนโตก็เปนแมของนองได ถาเปน
พี่ชายคนโตก็เปนพอได
พอปฏิบัติกรรมฐานไดครบ ๑ เดือน ก็มีปญญา มีมนุษยสมบัติครบ เปนกุลสตรีอันดียิ่ง
เปนลูกแกวลูกขวัญ เธอจะไปเปนแมแกวแมขวัญของลูกในอนาคต มีมนุษยสัมพันธดีมาก ยิ้ม
ตลอด
เขาชวยงานหลวงพอไดดี แขกมาก็เจาคะเจาขา เชิญรับประทานอาหาร แขกผูใหญมาก็
ชวยตอนรับ โอภาปราศรัย หลวงพอเบาใจมาก ไดลูกสาวดีอีกคนหนึ่ง เปนที่พึ่งของหลวงพอได
พอลูกสาวกลับไป ใครมาวัดก็ถามถึงแตหนูคนนัน้ ไมถามถึงหนูคนอื่นเลย เพราะหนูอื่น
ไมเคยไปเลี้ยงแขก อาตมาจึงไดตําราใหม
บอกกับหนูวา “หนูเอย มาอยูกับหลวงพอเพียงเดือนหนึ่ง หนูกลับไปนะเขาถามถึงจังเลย
หนูกลับมาอยูกับหลวงพอใหมไหม?”
เขาบอกวา “ไมไดหรอกคะ หลวงพอบอกใหหนูไปเปนเศรษฐีจะกลับมาไดยังไง ถาหนู
กลับมาก็ไมเปนเศรษฐีซิคะ จะไมมีเงินทอง มาชวยหลวงพอนะ”
อาตมาก็บอกวา “ตกลง หนูจา ไดเพชรหลวงพอไปหนึ่งกิโลแลว ไดทองคําไปหนึ่งตัน
ทองกับเพชรอันนี้ไมตองมีตาํ รวจมาอารักขา เก็บไวที่ใจของเธอ”
“เพชรน้าํ หนึง่ คือ ซื่อสัตยสุจริตเปนนิจ ขยันประหยัดใหมนั่ หันหลังใหอบาย มีความ
ขยันหมัน่ เพียร เรียนดวยตนเอง อัตตาหิ อัตโนนาโถ คนเปนที่พงึ่ แหงตน นี่คือเพชรของหลวงพอ”

สัจจังเว อะมะตาวาจา พูดแลวตองทํา ไมทาํ ไมได คือเพชรน้ําหนึ่งในดวงใจ เสียสละ
สามัคคี มีสัจจะ มีวินัย ขยันเอาการ งานสะอาด ฉลาดรอบคอบ ชอบระวัง ตัง้ ใจใหตรงศีลธรรม
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จะไดนําทางใหถูก จะไดปลูกสติ จะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล ไดผลอนันต นีค่ ือ เพชรใน
ดวงใจ ถาคนใดมีเพชรในดวงใจ รับรองคนนั้นเปนเศรษฐีแน ขยันหมั่นเพียรตลอดรายการ
ลูกสาวหลวงพอคนนี้มีมนุษยสมบัตคิ รบ จะยืนเดินนั่งนอน จะเหลียวซายแลขวา จะคู
เหยียด เหยียดขาก็สวยนารัก ถึงจะนุงผาปะหนาปะหลังเหมือนแผนที่อยางไรก็ตามก็ยังนารักอยู
บางคนแตงตัวฉูดฉาด ทาปากแดงสวยจริง ๆ แตดูแลวมันนาเกลียด ทําอะไรก็นา เกลียด
จะนั่งก็นา เกลียด จะลางชามก็นา เกลียด แตลูกสาวหลวงพอนารัก จะทําอะไรก็นา ดู กลับไปอยู
บานก็ยังเจียมตัวอยู ยังนุงผาปะเจียมตัววาเปนคนจน พอแมก็พอมีเงินสงนองเรียนหนังสือ สวด
มนตแผเมตตาใหนอง พอมืดค่ําแลวก็สอนหนังสือใหนอ ง นองเรียนเกงทุกคน
สอนใหนองสวดมนต พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พาหุงมหากาฯ แลวก็ชวน
นองนั่งกรรมฐาน พอแมก็ดีอกดีใจ ลูกเอย ถึงเหนื่อยมาพอก็ยังดีใจ
เขาบอกกับคุณพอคุณแมของเขาวา “หนูจะไมทําลายน้าํ ใจของคุณพอคุณแมเลย จะยาก
ดีมีจนนุงผาปะ หนูกไ็ มอายเขานะ หนูสรางความชั่วหนูถึงจะอาย ผาปะนี่มันปดรางกาย เพื่อกัน
หนาวกันรอนเทานั้น ไมใชกันอยางอื่น หอเขาไวเพื่อกันความละอายในเทานั้น ไมตองการสวย
ฉูดฉาดนะ” คุณพอคุณแมก็ดีใจเหลือเกิน
อาตมาก็สวดมนตแผเมตตาให หนูเอย ลาหลวงพอกลับไปแลว หนูตองไดสามีหนึ่งใน
ตองอูแน
เพราะคนดี ตองไดสามีดี คนชั่วตองไดสามีชั่ว ถาดีกับชั่วไดกัน จะอยูกันไมได ตองเลิก
กันแน ๆ
อยูตอมามีเถาแกที่สิงหบุรีพาอาเสี่ยใหญจากเยาวราชมาขอลูกสาวเศรษฐี เขามีโรงสี มี
โรงน้ําแข็ง มีลูกสาว ๓ คน ใสเพชรพราวทาปากเสียแดง คิ้วก็โกงยังกับเขียน แตไมไดเรียนวิชา
เถาแกพาอาเสี่ยเดินผานบานลูกสาวของเราพอดี เพราะมาอาศัยบานเศรษฐีอยู อาเสี่ย
คนนี้สบเนตร เห็นลูกสาวของหลวงพอกําลังลางชามอยู นึกพอใจทีเดียว นี่เห็นไหม ใสผาปะก็ยัง
พอใจ
เขาก็พากันเดินเขาไปในบานเศรษฐี ก็ไดรับการตอนรับเปนอยางดี เถาแกก็เจรจาจะมา
ขอลูกสาวบานนี้ จะใหคนไหนแลวแตจะชอบกัน แตคุณแมมคี วามประสงควาจะขายคนโตกอน
ถามอาเสี่ยวาลูกสาวคนโตนี่ชอบไหม เขาก็ตอบวา ไมชอบ คนรองชอบไหม ก็ไมชอบอีก
พอถามถึงคนเล็ก ก็ไมชอบทั้งสามคน
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อาเสี่ยเขามา จะมีใครไหวเขาสักคนไมมีเลย เดินกระโปรงบานออกมา ใสแหวนเพชร
แพรวพราวไปหมด ทาปากแดงดวย จะสวัสดีคะไมมีเลย ขอฝากไปคิด นี่บานลูกเศรษฐีนะ
เถาแกที่พาอาเสี่ยไปนึกวาจะมีหนามีตา กลับเสียหนาเพราะเขาไมชอบ อาเสี่ยบอกวา
ชอบคนหนาบาน เถาแกบอกวา ไปชอบทําไม บานคนจน เปนขี้ขาเขา
แตอาเสี่ยประทับใจ เดินผานมาก็ถามวา
“คุณครับ ทําอะไรครับ”
ลูกสาวหลวงพอบอก “ขอบคุณคะ หนูกําลังลางชามคะ ขอบคุณที่อุตสาหถามหนู”
แตสามคนนัน้ ไมเคยไหวอาเสี่ยที่จะมาขอเลย ไมมีขอบอกขอบใจ ถาไปเปนนางกวักใน
บานของใครคงขายของไมได หนาก็งอเหมือนมือนางกวัก จะยิ้มสักหนอยก็ไมไดเลย เพราะไม
เคยมาเรียนจิตวิทยาที่นี่
ถามาฝกกอนก็จะไดใหยิ้ม พอเขาจะมาดูตัวคอยยิ้มเขาไว
ขอฝากนักกรรมฐานไว ไมลมขามได คนลมอยาไปขามนะ บริษัทลมไปแลว เดี๋ยวนี้เปน
เสี่ยใหญรวย เอาสามคูณเลยนะ
อาตมาจําคําคมนี้ไดตงั้ แตเปนเด็ก
อยาไปขามคนลม อยาไปขมคนรู อยาไปขูคนกลา อยาไปทาคนพาล
อยาไปวานคนราย
อยาไปขายคนรัก อยาไปกักคนรีบ อยาไปบีบคนบอบ อยาไปชอบคนชั่ว อยา
ไปยั่วคนดี อยาไปตีคนตาย
โยมกรรมฐาน คนลมไปแลวอยาไปขามนะ อยาดูถูกคนจนนะ ดูเห็นหนอใหมันรูข ึ้นมา
บางซิวา ขางนอกเปนเงาะปา ขางในเปนทอง มันมีวิชา มีปญญาหากิน รูปชั่วตัวดําแตนา้ํ ใจงาม
ไมดหี รือ รูปรางสวยอยางเทวดา แตนิสัยเลวที่สุด จะมาเลี้ยงเราไดหรือ
ตอนหลังอาเสี่ยมาคนเดียว มานั่งคุยกับลูกสาวบอกวา “คุณกําลังทําอะไรครับ” ลูกสาวก็
ตอบวา “ขอบคุณคะ สบายดีหรือคะ”
ลูกเศรษฐีสามคนนั่น ขอบคุณไมเปนเลย ตอนหลังก็ไมมีใครขอ มีสามีไมไดเลย
อาเสี่ยก็พูดตรง ๆ บอกวา “คุณครับ ผมชอบคุณแลว” พูดเองไมตองมีเถาแก ลูกสาว
ตอบวา
“ขอบคุณคะที่ชอบดิฉัน ชอบดิฉันแบบไหนคะ”
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อาเสี่ยก็ตอบวา “ชอบที่จะขอคุณไปอยูบานผมซิครับ”
ลูกสาวตอบวา “ขอบคุณอยางสูงที่สุด ดิฉันไมบังอาจหรอกคะ”
อาเสี่ยถามวา “เพราะเหตุใดรึ”
ลูกสาวตอบวา “ดิฉันจนไมมีอะไรเลยนี่คะ ดูบานดิฉนั ซิ ทรงหมาแหงน มาอาศัยบาน
เศรษฐีเขาอยูนี่”
อาเสี่ยบอกวา “เอาละเธอ ฉันดูเธอมา ๓ ครั้งแลว ฉันเขาออกบานนี้ ฉันดูเธอนะ”
ลูกสาวก็บอกวา “ดิฉันตกลงดวยไมไดหรอกคะ ดิฉันยากจน เจียมตัวเจียมตนทุกประการ
เจาคะ คุณมาชอบดิฉัน ขอบพระคุณอยางสูงที่สุดที่อุตสาหเมตตาคนจน”
ลูกสาวหลวงพอพูดดี มีโอกาสที่นาคิด ทําใหอาเสี่ยรักเพิ่มมากขึ้น
อาเสี่ยก็บอกวา “เอาละ เพื่อไมใหเสียเวลา ผมมาพูดเรื่องจริงนะนี่ ผมตกลงเลย”
ลูกสาวก็บอกวา “ก็คุณมาขอลูกสาวเขาทั้งสามคน ลูกสาวเขาดีนะ ดิฉนั มาอาศัยบานเขา
อยูนะนี่ ตกลงดวยไมได เดี๋ยวเขาจะมาวาเอา”
อาเสี่ยก็อุตสาหเทียวไปเทียวมา ๓ ครั้ง จึงไดตกลง เรียกพอแมมาบอกวาจะเลี้ยงโตะจีน
๒ โตะ
ลูกสาวก็มาหาหลวงพอวัดอัมพวัน บอกวา หลวงพอคะเรื่องราวเปนอยางนี้ หนูไมตกลง
นะ เดี๋ยวเขาจะมาแหเขา
หลวงพอบอกวา “เอา! แหใหมันแห เขาไลใหเราไปรวยแลว ดีแลว” อาตมารูวา ตองแหแน
ๆ
พอตกลง เขาก็มากันสีห่ า คนเทานั้น เอาเสื้อผาใหเปลี่ยน คาดเข็มขัดทอง ใสแหวนเพชร
แพรวพราว ใสแควงเดียวพอ แลวเขาก็ไปอยูที่เยาวราช ขายทอง
วันนั้นจวนสีท่ ุม คุณพอของลูกสาวมาหาอาตมา แลวบอกวา “หลวงพอ จะทําอยางไรเลา
เขาไลผมแลว ไลใหไปภายในคืนนี้ ผมจะไปยังไงทัน”
อาตมาจึงตองเอาชางที่วัดไปชวยรือ้ บาน ไปอาศัยอยูที่วัดทับควาย (เสถียรวรดิษฐ) ปลูก
ทรงหมาแหงนอยูขางวัด ปลูกคืนเดียวเสร็จ
นี่คนรวยมีเงินนะ ดูถูกคนจนไลแหคืนนั้นเลย เขาก็ไมมปี ากมีเสียงจะเถียงเลยนะ
ลูกสาวไปอยูกรุงเทพฯ แลวยังกลับมาทําขนมมาไวทวี่ ัดนี้ และเลี้ยงเพลดวย
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อาตมาเคยไปเยี่ยมเขา พบตาแปะหนวดยาวคือเตี่ยของเขาบอกวา “หลวงพอเอย ลูก
ศิษยของหลวงพอดีจริง ๆ ถาไมอยูขายของไมไดนะ คนมาทีไรก็ถามวาอาเจไปไหนเลา อาเจไม
อยู อยูแตอั๊ว อยูนี่กันหลายคนเปนอะไรหา ถาอาเจอยูก็ขายดี เจมันพูดดีนี่”
อาแปะพูดอีกวา “แหม! หลวงพอเอย ลูกสะใภอั๊วไมผิดหวังเลย ไดนางกวักเขาบาน เฮง
ไล เฮงขื่อ เซ็งลี้ฮอ ขายของดี”
เขาก็มีลูกเปนใหญเปนโตหมด ไปเรียนที่สิงคโปร ไตหวัน เรียนเมืองนอกหมดทุกคนทั้ง
ลูกสาวลูกชาย
“หลวงพอดีใจเหลือเกิน หนูไมตองมาตอบแทนหลวงพอหรอกนะ”
เมื่อมีเงินทอง ประกอบอาชีพการงาน เลยสงนองเรียนสําเร็จการศึกษาทุกคน พอแมก็ไป
อยูกรุงเทพฯหมด เขาก็ไมไดเปนลูกเปนหลานอะไรของหลวงพอหรอก เราก็สอนเขาใหดไี ด
เปนใหญเปนโต
อาตมาดีใจเหลือเกินที่ ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน สอนคนใหมีหนาที่การงานทํา
เปนเศรษฐีมหาเศรษฐี เปนที่พอใจของอาตมาในโลกมนุษยนี้ ไมตองไปสวรรค นิพพาน มันจะ
ผิดหวัง
คนเรายากดีมีจนอยางไร สรางคุณสมบัติมนุษยไวใหครบ สมบัติมนุษยตองสรางใหกับ
ตนเอง เมื่อคุณสมบัติครบแลวมันจะดันใหสูงขึ้นไปเอง ดังที่กลาวมา
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