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เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๙ ขาพเจาไดนอนหลับและฝนไปวา ไดเดินทางไปอยูใน
สถานที่หนึ่ง ที่แหงนั้นเปนเรือนไมสองชั้น สีเรือนออกสีดํา ๆ ตามสีของเนื้อไม รูปทรงของ
เรือนกะทัดรัด ไมใหญนัก จะวาเปนทรงโบราณก็ไมเชิง จะวาเปนเรือนสมัยใหมก็ไมใช แตสิ่ง
ที่ขาพเจาจําไดติดตาก็คือ ชองลมลายฉลุ
ตัวเรือนหลังนี้อยูในบริเวณทุงนา มีทางเขาจากทางถนนใหญ ขาพเจาตองนั่งรถยนต
ไปตามทางที่คลาย ๆ ทางเกวียน เปนทางที่ขรุขระ ทําใหรถตองกระโดกกระเดกไปตลอด
ทาง ขาพเจาเดินทางผานโคกใหญ ซึ่งทางนัน้ มีน้ําขังอยู ทําใหผิวดินออน ขาพเจาจึง
จําเปนตองลงจากรถ เพราะกลัววารถจะติดหลม ผานไปไมได
จนในที่สุดขาพเจาก็เดินทางมาจนถึงเรือนหลังนั้น แตในฝนนั้นขาพเจาก็ไมรูตัวเอง
เลยวา ทําไมตองเดินทางมาบานหลังนี้ มาบานหลังนี้ดวยจุดประสงคใด
ขาพเจาเดินเขาไปในบาน และสํารวจดูทั่วเรือน จนมาสะดุดตาอยูที่ชองลมของบาน
เหตุที่ขาพเจาสะดุดตาและหยุดคิด เพราะวาไมคิดวา บานที่อยูกลางทุงนา สามารถตกแตง
ลวดลายฉลุไดสวยงามอยางนี้ ซึ่งตามธรรมดาแลวชองลมของบานกลางทุงกลางนาทั่ว ๆ ไป
ไมมีที่จะทําลวดลายชองลมเชนนี้
แตน่นั ไมใชสาเหตุสําคัญ แตสิ่งที่ทําใหสายตาขาพเจาตองสะดุด มองตามขึ้นไป
ขางบนนั้น ซึ่งสิ่งที่ขาพเจาไดเห็นเปนสิ่งที่ขาพเจาตองจดจําความฝนนีอ้ ยางฝงใจเปนพิเศษก็
คือ
ขาพเจาเห็นชายคนหนึ่ง รูปรางสันทัด ผิวกายสีดํานั่งอยูบนชั้นบนของบาน ซึ่ง
พื้นบานชั้นบนนั้นยังปูพื้นไมเสร็จดี คือยังเหลือชองกวางประมาณ ๔ x ๔ เมตร และยังไมมี
บันไดขึ้นลง
ขาพเจาเห็นชายผูนั้นนั่งหอยขาอยูตรงบริเวณชองวางนั้น
และชี้มือที่ยาวกวาคน
ทั่วไปลงมาที่ขาพเจา แลวมองขาพเจาดวยสายตาและทาทีวา จะดุก็ไมใช จะใจดีก็ไมใช
ขาพเจารูสึกกลัวทาน แลวทานก็พูดขึ้นพรอมกับชี้มี่กําไลวา กําไลนั่นของเรา
กําไลวงนี้มีความหลังกอนที่ขาพเจาจะไดมาวา
เปนกําไลทรงแขกออกโบราณ
นองสาวของขาพเจาไดมาจากที่ไหนไมทราบ เขาชอบกําไลวงนี้มาก มักจะใสอยูเสมอ แต
ดวยนิสัยของนองคนนี้ทถี่ าหากวาตัวเองชอบอะไร ก็จะตองใหขาพเจาชอบดวย
กําไลจากในนิมิต
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ในความฝนวันนั้น ขาพเจาก็ใสกําไลวงนั้นไป ชายคนนั้นกลับทึกทักวาเปนของตนเอง
เชนนี้ ทําใหขาพเจาตอบยอนกลับไปทันทีวา “กําไลนี้ไมใชของทาน แตเปนของนองสาว
ใหขาพเจา” แตชายผูนั้นยังคงยืนยันวาเปนเจาของกําไลนั้นใหได จนในที่สุดชายผูนั้นก็พูด
ขึ้นวา “รูไหมเราคือใคร เราคือ เจาพออินทรบุรี” เมื่อสิน้ สุดคําพูดนี้ ขาพเจาก็รสู ึกตัวตื่น
ขึ้น
ความฝนนั้นติดตามรบกวนจิตใจขาพเจาตลอดมา จนทําใหขาพเจาคิดจะติดตามหา
ตัวเจาพออินทรบุรีใหได จนในที่สุด ขาพเจาก็ไดรับทราบจากเพื่อนวา ที่จังหวัดสิงหบุรี มี
อําเภอหนึ่งชื่ออินทรบุรี ขาพเจาก็ตดิ ตามไปที่อาํ เภอนั้น ไปถามชาวบานดูวามีศาลเจาที่ไหน
ที่มีเจาพอชือ่ อินทรบุรีอยูบาง ซึ่งไดรับคําตอบวาอยูตรงนั้นตรงนี้ ขาพเจาก็พยายามไปตามที่
เขาบอก ก็กลับไมพบสถานที่ที่จะเหมือนกับในฝนนั้นสักที จนทําใหขาพเจายกเลิกความฝน
เรื่องนี้ไป เพราะคิดวาเปนความฝนที่ไรสาระ
จนกระทั้งเมือ่ ประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๒ ขาพเจาไดพบกับ คุณหมอวิฑูรย วิสุทธเสรี
วงศ ที่จังหวัดเชียงใหม คุณหมอไดแนะนําใหขาพเจาอาน หนังสือกฎแหงกรรม ของหลวง
พอจรัญ แหงวัดอัมพวัน เพราะตัวคุณหมอเองไดไปปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวันมากอนแลว
และเกิดศรัทธาในตัวหลวงพอมาก
คุณหมอไดเลาถึงวัดอัมพวันวา เปนสํานักปฏิบัติธรรมที่สะอาด สะดวก และหนังสือที่
หลวงพอทานเขียนนาอานมาก ซึง่ ตัวของขาพเจาไมไดสนใจในเรื่องการปฏิบัติเลย แตที่
สนใจก็เพราะเห็นวา ตัวคุณหมอเองยังสนใจการปฏิบัติธรรม แสดงวาคงมีอะไรดี ๆ ที่วัด
อัมพวันนี้แน
จนกระทั่งวันหนึ่ง เพือ่ นขาพเจาตองเดินทางไปที่จังหวัดลพบุรี จึงไดชักชวนกันมา
แวะที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรีกอน ปรากฏวาเมื่อขาพเจาเขามาในวัด ก็ไดมีโอกาสพบ
หลวงพอพอดี ทานกําลังพูดถึงเรื่องกฎแหงกรรม แตขาพเจาก็อยูฟง ไมได จึงรีบกลับ
เสียกอนเพราะกลัวจะมืด แตในครั้งนัน้ ขาพเจาก็ไดหนังสือหลวงพอมาศึกษา
หลังจากขาพเจาอานหนังสือกฎแหงกรรมจนถึงเลม ๓ ขาพเจากับเพือ่ นจึงพรอมใจ
กันจัดหาชุดขาวเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันโดยทันที เพราะเกิดความรูสึกวาคงรอ
ตอไปไมไดอีกแลว ตองรีบปฏิบัติ เดี๋ยวจะเสียโอกาสทองของชีวติ
ขาพเจาไดมาถือศีล ๘ และปฏิบตั ิธรรมทีว่ ัดอัมพวันหลายตอหลายครั้ง มาครั้งใดก็
รูสึกชื่นใจ อิม่ ใจ อิม่ บุญ จากผลของการปฏิบัติ และฟงธรรมะของหลวงพอยิ่งนัก
และในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่วัดอัมพวันก็ไดมโี ครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น
รวมกับยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ขาพเจาจึงรีบตัดสินใจนําบุตรชายเขารวมโครงการ
กําไลจากในนิมิต
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นี้ทันที และจนกระทั่งทุกวันนี้ ขาพเจารูสึกดีใจ และมั่นใจอยางยิ่งวา ที่ตัดสินใจใหลูกชาย
บรรพชาในครั้งนั้น ขาพเจาตัดสินใจไมผิดเลย เพราะหนึ่งเดือนที่วัดอัมพวัน สามารถอบรม
ขัดเกลา จนจิตใจลูกชายขาพเจาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากมาย ลูกสวดมนตเปน มี
มารยาท มีสัมมาคารวะ มีจติ ใจออนโยน รูบุญคุณพอแม วานอนสอนงายขึ้นทันตาเห็น และ
ขาพเจาก็พยายามสอนลูกตามแนวทางที่หลวงพอแนะนํา ไมดุดาวาตี แตสั่งสอนพูดคุยกัน
ดวยเหตุผลวาแมตองการอยางไร ลูกตองการอยางไร แลวก็ตกลงกันอยางมีเหตุผล ตั้งแตลูก
บรรพชาเมื่ออายุ ๑๕ ปขึ้นมา ขาพเจายังไมเคยหนักใจเรื่องการสอนลูกเหมือนกอนหนานี้
เลยเพราะไดธรรมะ และปฏิบัตติ ามแนวทางคําสอนของหลวงพอซึ่งทั้งแมทั้งลูกตางเขาใจกัน
ไดโดยงาย
ขาพเจาแอบชื่นชม ฟงคําสั่งสอนและปฏิบัตธิ รรมอยูที่วัดอัมพวันหลายป ไมเคยไดพล
และเขากราบนมัสการทานเปนการสวนตัวเลย กระทั่งวันหนึ่งเพื่อของขาพเจาบอกวา มี
เพื่อนจะพามากราบหลวงพอ ขาพเจาดีใจยิ่งนัก วันนัน้ ขาพเจาไปนั่งคอยที่กุฏทิ านนาน
พอสมควร ระหวางนั้นก็ไดเห็นคนอื่น ๆ ที่มาคอยกราบหลวงพอ ซึ่งหลายตอหลายคนมี
ความทุกขรอ นตาง ๆ นานา หลวงพอเองทานก็ไมคอยสบายและยังตองเขียนหนังสืออีก
ขาพเจานั่งคอยทานตั้งแตเวลาทุมกวา ๆ ไปจนสี่ทุมกวา ๆ ก็เกิดความรูสึกวาไมควรมา
รบกวนเวลาของทานเลย เพราะเวลาของทานเปนประโยชนตอผูคนโดยสวนรวมมาก ควร
หลีกทางใหกับผูมีความทุกขเดือดรอนจริง ๆ ดีกวา ขาพเจาจึงบอกเจาหนาที่ที่กุฏิวา
ขาพเจาคงไมรบกวนหลวงพอแลว และขอกลับที่พักผูปฏิบัติ สักครูหนึ่งเจาหนาที่ก็เขามา
ตามและบอกวา หลวงพอเขียนหนังสือเสร็จแลว ใหขาพเจาเขาพบได ขาพเจาจึงไดกราบ
หลวงพอทานสมความตัง้ ใจ
เมื่อมีโอกาสสนทนากับหลวงพอเปนการสวนตัวเชนนี้ ขาพเจาจึงไดกราบเรียนถาม
ขอขอใจเกี่ยวกับความฝนที่รบกวนจิตใจขาพเจามานานแลววา “หลวงพอเจาคะ กุฏิหลังนี้
เมื่อกอนไมใชเปนแบบนี้ใชไหมเจาคะ และทางที่จะมากุฏินี้ตองผานโคกใหญที่มีน้ํา
แฉะ เปนทางคลายทางเกวียนใชไหม” หลวงพอทานมองหนาขาพเจาดวยความสงสัยและ
ถามวา ทําไมขาพเจาจึงถามเชนนี้ ขาพเจาจึงตอบทานวา ขาพเจาเคยฝนวามาบานหลังนี้
สถานที่แหงนี้ แตทุกอยางกลับไมเหมือนเดิม เคาโครงเดิมหายไป เชน โคกใหญที่มีน้ําแฉะก็
ไมมี ถนนก็ดีขึ้น สีของกุฏิก็ไมใชสีดํา ๆ เหมือนในฝน แตที่จําไดแมนยําก็คือลักษณะการเดิน
ทางเขามา และลวดลายของลายฉลุ และทิศทางที่ตั้งของกุฏิ และอีกหลาย ๆ อยางที่ขาพเจา
ไมสามารถอธิบายได แตโดยสรุปแลวก็คือขาพเจาไดพบบานในฝนนั้นแลว
กําไลจากในนิมิต
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หลวงพอไดกรุณาเลาใหฟงวา เมื่อกอนนี้ที่ดินวัดอัมพวันมีอยูมาก มีโคกใหญ มีหนอง
น้ํา แตตอมาแบงใหกรมชลประทานทําคลองสงน้ํา และโคกใหญนั้นไดขุดยายมาถมที่เพื่อทํา
พระอุโบสถหลังใหม เพราะเมือ่ กอนน้ํามักทวมโบสถ และกุฏิหลวงพอหลังนี้เพิ่งทําการตอ
เติม และทาสีใหม จากนั้นหลวงพอไดกรุณาเลาใหฟงถึงเรื่องสมัยกอนมากมาย เกินกวาที่
ขาพเจาจะบรรยายได แตทั้งหมดทําใหขาพเจาหายของใจในความฝนทีต่ ิดคางใจขาพเจามา
หลายป แมจะดูวาความฝนนั้นไมสําคัญนักก็ตาม
แตสิ่งที่ขาพเจาไดจากหลวงพอนั้น ยิ่งใหญ มีคายิ่งในชีวิตของขาพเจา เพราะ
เมื่อกอนนี้ขา พเจามักคิดและเขาใจวา คําวากฎแหงกรรม คือการไดรับความทุกขจากกรรมที่
ตามมาทัน ทําใหกลัวคําวากรรมตามทันมากที่สดุ ไมเคยกลาทําบาป แตก็ไมทําบุญ ดําเนิน
ชีวิตตามแนวศีล ๕ แตก็ไมเครงครัด ทําไดเทานั้นก็มากพอแลว ไมเคยเขาใจคําวาพัฒนาจิต
จนไดศึกษาธรรมจากหลวงพอ และหนังสือกฎแหงกรรม ๒ – ๓ ครั้ง ทําใหขาพเจาเริ่มเขาใจ
คําวาพัฒนาจิต และเขารวมกับงานพัฒนาจิตของหลวงพออยางเต็มใจ ซึ่งนับแตนั้นมา
ขาพเจาคิดวา กรรมดีที่ขาพเจาไดพากเพียรปฏิบัติพัฒนาจิตกําลังตอบสนองขาพเจาแลว
นับจากนี้ไป
ขาพเจาคงดําเนินชีวิตไดอยางมีหลักมีเกณฑตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา แมชวี ติ นี้จะมีความทุกขหรือความสุข ขาพเจาก็มีสติที่จะรับรูตามความจริง
นั้น ๆ มีศีลกํากับกาย มีธรรมกํากับใจ มุงมัน่ ปฏิบัติกรรมดี เปนคนดีของครอบครัวและสังคม
ใหสมกับที่หลวงพอไดเหนื่อยยากอุทิศทั้งรางกาย
จิตใจ
เพื่อพัฒนาจิตเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหสืบไป นับเปนบุญของขาพเจายิ่งนัก ที่ไดมีโอกาสพบพระสงฆผูเปน
สัพพัญู ไดรับเมตตา และบารมีจากหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล

กําไลจากในนิมิต

๔

