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ผมเปนคนที่ไมเคยเชือ่ เรื่องธรรมะ และเรื่องของกฎแหงกรรม ผมไมเคยเขาวัด
ทําบุญ ผมไมเคยไหวพระสงฆ
สาเหตุเหลานี้เกิดจากการอานหนังสือพิมพ ที่ลงขาวบอย ๆ เกี่ยวกับความประพฤติที่
ไมดีของพระสงฆ การทําสิ่งที่ไมดีไมงามของพระสงฆซึ่งหนังสือพิมพมักลงเปนประจํา ทําให
ผมขาดความเชื่อถือ และไมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผมเชื่อเสมอวา ถาผมทําดีแลวจะได
ดีเอง เทานั้นเองที่ผมเชือ่ ถือมาตลอด จนกระทัง่ วันที่ผมไมคาดคิดก็มาถึงตัว เมื่อธุรกิจของ
ผมตองประสบปญหาหลายอยาง การคํานวณการตลาดผิดพลาด ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจที่ทาํ อยูก็ดีอยู
แลว และนี่คงเปนเรื่องของกรรมเกา ที่ผมเคยกระทํามากระมัง ?
ผมเริ่มขาดทุน จับสินคาตัวใหมก็ผิดพลาดจนในที่สุดก็หมดตัว หมดแบบพึ่งพาอาศัย
ใครไมไดเลย นอกจากภรรยา ซึ่งเคยมาพักรักษาตัว และเขาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันตอน
ปวย ภรรยาผม คุณทิพอัปสร ก็แนะนําใหผมไปบวชพราหมณที่วัดอัมพวัน ผมหมดทางเลือก
จึงหันหนาเขาวัดอัมพวัน พบคุณแมใหญ, แมชีสมคิด, แมฉ่ําชื่น และขอคุณแมใหญเขา
ปฏิบัติธรรม ประมาณ ๗ วัน ในตอนนั้นผมยังไมเชื่อเรือ่ งของกรรมเกาและกฎแหงกรรมมาก
นัก (แตที่มาวัดก็เพราะอยากมานั่งสงบสติอารมณตัวเองเทานั้น)
ผมปฏิบัติธรรมอยูประมาณ ๗ วัน ใน ๒ – ๓ วันแรก มีความรูสึกดีขึ้น วันที่ ๓ – ๔ ก็
กลับฟุงซานอีกเหมือนเดิม ผมจึงพยายามปรึกษาแมใหญ แมใหญทานก็แนะนําใหพยายาม
ตั้งสติใหดี พอครบ ๗ วัน ผมก็เขาใจในเรื่องธรรม และกรรมเกามากขึ้น และพยายามทําตาม
คําสอนของแมใหญ ตลอดเวลา ๗ วัน ผมไมมโี อกาสไดพบหลวงพอเปนการสวนตัวเลย ได
แตฟงหลวงพอสวดมนต และเทศนเทานั้น ทั้ง ๆ ที่อยากจะขอคําปรึกษาจากหลวงพอบาง
แตในความรูส ึกลึก ๆ ของผมนัน้ ผมมีความรูสึกวา หลวงพอทานกําลังเปนหวงและให
กําลังใจผมอยู (เพราะทุกครั้งที่ผมไปฟงหลวงพอเทศน – สวดมนต ผมเห็นหลวงพอ
มองมาทางผม ทําใหผมขนลุกตลอดทุกครั้ง) บางทานอาจคิดวา ผมคิดไปเอง แตนั้นเปน
เรื่องของทุกคนจะคิด สวนตัวผมนั้น ผมคิดเสมอวาหลวงพอกําลังชวยผมดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
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จนวันที่ผมตองเดินทางกลับประเทศออสเตรเลีย ผมจึงหาโอกาสพบหลวงพอดวย
ตนเอง และจะมากราบทาน ทั้ง ๆ ที่ตวั เองก็ไมแนใจวาจะไดพบกับหลวงพอหรือไม (หลวง
พอมีภาระมาก ผมก็เขาใจ) เพียงแตคิดวา ถาไดพบหลวงพอจากกุฏิหลวงพอแลวผมก็โชคดี
ไดพบหลวงพอกอนจะกลับออสเตรเลีย ผมไดกราบหลวงพอ พอผมเงยหนาขึ้น หลวงพอ
บอกผมวา “นี่จะรวยแลวนี่เรานะ” ผมตกใจมากที่ไดยินคํานี้จากหลวงพอ (ผมเชือ่ ครึ่ง ไม
เชื่อครึ่ง) ที่ไมเชื่อเพราะตอนนัน้ ผมลําบากมาก เงินที่จะเริ่มตนธุรกิจใหญยังมองไมเห็นเลย
มีแตตวั๋ เครื่องบินของออสเตรเลีย และเงินคาที่พักอีก ๑ อาทิตยในออสเตรเลียเทานั้น เงินแค
นี้ในออสเตรเลียทําอะไรไดไมมากนัก ผมดื่มกาแฟที่โรงแรม (ฟรี) ตลอดอาทิตย หา
หนังสือพิมพมาอานหางานทํา แลวผมก็ไดงานที่รัฐควีนแลนด ผมยายเมืองจาก New South
Wales มาอยูที่เมือง Port Douglas ทํางานอยูกับรานอาหารไทย ซึ่งฝรั่งเปนเจาของ ผมทํา
ทุกอยางที่เปนงาน เชือ่ อยูอยางเดียววา ผมจะตองทําได และคําพูดของหลวงพอ ก็ยังกองอยู
ในหูผมตลอดเวลา ผมทํางานไดประมาณ ๔ เดือน เริ่มมีเงินเก็บ เริ่มปรึกษากับภรรยาวา จะ
เปดรายของเราเองอีกครัง้ แลวเราทั้ง ๒ คนก็ทําไดสําเร็จอีกครั้ง
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕ เราเปดราน “เทส ออฟ ไทยแลนด” ประสบความสําเร็จ
อยางมาก สามารถซื้อทีด่ ินได ๗ ไรกวา
ปที่ ๒ ของราน เรามีเงินซื้อรีสอรทอยู ฐานะดีขึ้นมากจนแทบไมนาเชื่อ
ปที่ ๓ มีเงินขยายรานที่ ๒ ชื่อ “สตารออฟสยาม” รานทั้ง ๒ ขายดีมาก ๆ จัดวา
เปนรานอาหารที่ขายดีที่สุดในเมือง Port Douglas
และในขณะนี้ ธุรกิจของเราไดขยายมากขึ้น และเติบโตมากขึน้ เรื่อย ๆ กอนวัน หลวง
พอให “พร” เราไมมีอะไรเหลือเลย หลังวันหลวงพอให “พร” เรา เปนเวลา ๕ ปกวา ๆ แลว
เรามีสิ่งตาง ๆ ในออสเตรเลีย
รานอาหารไทย ๒ ราน ที่ประสบความสําเร็จมาก
รีสอรท ๑ หลัง ๕ หองนอน
ที่ดิน ๗ ไรเศษ ปลูกผักและผลไมไทย
สามารถทําบุญไดบอย ๆ โดยไมลําบาก และมีโครงการที่กําลังขยายในออสเตรเลีย
รานอาหารญี่ปุน ชือ่ Taste of Japan (เปด ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๐)
รานขายเครื่องแกง และของแหง สําหรับปรุงอาหารไทย ในประเทศ UAE (เมือง
Abudhabi) ชื่อ Taste of Thailand
พรหลวงพอ

๒

และนี่คือผลดีจากการปฏิบัติธรรม สรางบุญสรางกุศลอยางจริงจัง และการเคารพนับ
ถือผูบังเกิดเกลา ครูบาอาจารย และโดยเฉพาะ “พร” และคําสอนของหลวงพอที่ผมไมเคยลืม
หากทานผูอานทานใด ตองการถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องทีผ่ มเขียน ก็กรุณาติดตอ
โดยตรงไปยังผมไดที่
นายศักดิ์ชัย วันชัยจิระบุญ
CL – Taste of Thailand (Australia) Restaurant
P.O. Box 736
Port Douglas, QLD
Australia 4871
Tel. 66 70 994-384
61 70 994-707
61 70 985-955
61 70 985 388
มือถือ 61 70 744 976
FAX 61 70 955-812
ผมยินดีใหคําตอบทุกคําถาม
ถาทานมีปญหา ปรึกษาหลวงพอจรัญที่วัดอัมพวันนะครับ
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