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เกือบสามสิบปมาแลว หมอดูไดทํานายผมไววา พออายุกลางคนผมจะตองตาย ถา
ไมตายก็ตองเจ็บหนัก ตอนนั้นผมยังอยูในวัยรุน ไมไดคิดอะไรมาก ยังไมรูจักความหมายของ
คําวา “เวรกรรม”
๕-๖ ปมานี้ มีเหตุการณบางอยางทําใหผมตองหันมาสใจเรื่องของธรรมะ ผมเริม่ หัด
สวดมนต และนั่งสมาธิ โดยการอานจากหนังสือธรรมะทีว่ างขายตามทองตลาดทั่วไป ผมเริ่ม
เชื่อเรื่องเวรกรรม เริ่มปฏิบัติอยางจริงจัง เรือ่ งการพูดคุยก็หันมาพูดคุยแตเรื่องธรรมะ จน
สังคมรอบขางตัวผมมองผมเหมือนเปนตัวตลก บางก็วาผมเพี้ยน
๓-๔ ปที่ผานมานี้ ผมมักจะคิด (บางทีก็มีอะไรดลใจใหคิด) อยูเสมอวา ผมกําลังจะถึง
คราวตาย จิตใจมักเศราหมอง หดหู มีความทุกขอยูตลอดเวลา และก็มีเหตุการณทีทําใหผม
ใกลตาย เกิดขึ้นหลายตอหลายครั้งดังนี้
๑. คนขับรถกระบะพุงเขาชนรั้วบานผมจนพัง
และพุงเลยเขามายังหองรับแขก
ตรงที่ผมและภรรยานั่งดูโทรทัศนกันอยู เสียงดังสนั่น หนารถชนติดผนังบาน
ดานนอก สวนผมและภรรยานั่งติดดานผนังดานใน หางกันแค ๑๐ เซนติเมตร
เทานั้น ผมและภรรยารอดตายเพราะคานบานอยูสูง ผมมักพูดกับภรรยาเสมอวา
“เขาคงมาตาทวงแลว”
๒. เชาวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมา จิตใจหดหู มีความรูสกึ เหมือนวา วันนี้คงตองเปนวัน
ตายของเรา ผมจึงเลาใหภรรยาผมฟง เขาก็แนะนําผมวา วันนี้ใหเขาวัดทําบุญ
เสีย ผมและภรรยาจึงไปที่วัดแหงหนึ่ง เขาไปไหวพระทําบุญ ขากลับก็พบ
เหตุการณประหลาด พอขับรถพนจากประตูวัด ปรากฏวามีนกนอนตายขวางอยู
กลางถนน ลักษณะผิดธรรมชาติ คือขาชี้ฟาเปนแนวดิ่ง ซึ่งปกติแลวหลังนกมี
ลักษณะโคงมน การตายจึงตองเปนไปในลักษณะนอนตะแคงหรือเฉียง ในตอน
นั้นผมเลยสวดมนต และตั้งจิตอธิษฐานวา ถาพบเหตุผิดธรรมชาติครบ ๓ อยาง
เมื่อใด แสดงวาจะตองมีอันตรายเกิดขึ้น จากนั้นผมขับรถตอไปไดอีกประมาณ
๕๐๐ เมตร ก็พบตัวเงินตัวทอง (ตัวเหี้ย) โผลออกมาจากขางทางเดินเพื่อขาม
หนีตายไปมีชวี ิตใหมที่วัดอัมพวัน
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ถนน แลวหยุดขวางกลางถนน หางจากรถผมประมาณ ๑๐ เมตร ผมหยุดรถ
แลวบีบแตรไลก็ไมไป ซึ่งมันผิดธรรมชาติของสัตวชนิดนี้ทตี่ กใจงาย ผมตองหยุด
สวดมนตแผเมตตาใหเขา เขาจึงยอมคลานออกไป จากนั้นขับรถตอไปอีก
ประมาณ ๑ กม. ก็มีงตู ัวยาวเฟอยเลื้อยออกมาจากขางทาง เลื้อยมาขวางถนน
แลวก็หยุดนิ่งอีก ผมบีบแตรไลก็ไมไปอีก เปนเรื่องผิดธรรมชาติอีก ผมจึงตอง
สวดมนตแผเมตตาใหเขาอีก เขาจึงยอมเลื้อยออกไป ภรรยาจึงเตือนผมใหผมรีบ
เขาวัดเถอะ เพราะวามีเหตุการณที่ผิดปกติเกิดขึ้นครบ ๓ ครั้งแลว เกรงวา
เดินทางตอไปตองเกิดอุบัติเหตุแนนอน ผมในตอนนั้นก็คดิ จะไมกลับบาน จะ
เดินทางตอ จะไปหาหลวงพออีกวัดหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน เพื่อไหวพระและ
ทําบุญ และรอเวลาใหจิตใจปลอดโปรง แลวคอยเดินทางกลับบาน จึงบอกภรรยา
วา “คงไมเปนอะไร เราจะเดินทางไปทําบุญ เขาคงไมเอาชีวติ เราหรอก” และผม
ก็เดินทางไปถึงวัด ไปพักผอนจิตใจที่วัด จนกระทั่งเย็น รูสึกวาจิตใจปลอดโปรง
แลว จึงเขาไปลาหลวงพอ หลวงพอก็บอกวา “ไมเปนอะไรแลว เดินทาง
ปลอดภัย อาราธนาหลวงปูแหวนใหไปสงดวยนะ และอาตมาจะไปสงดวย” ผม
ขับรถกลับบานพรอมภรรยา เราทั้งสองคนแปลกใจมาก เพราะวาไมไดเลาเรื่องนี้
ใหใครฟงเลย สวนภรรยาผมก็สวมสรอยคอพรอมล็อกเกตหลวงปูแหวนจริง แต
อยูในเสื้อ ไมมีใครเห็น เราจึงมั่นใจวาเรารอดตายแน จึงขับรถกลับบานอยาง
สบายใจ
๓. เชาวันหนึ่งขณะขับรถไปทํางาน ก็เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน ๓ คัน รถผมอยูกลาง
ถูกอัดกอบป รถคันหลังขับมาดวยความเร็วพุงชนทายรถผมโดยไมเบรก ความ
แรงทําใหทายรถผมยุบเขาไปถึงถังน้ํามัน ตัวผมคาดเข็มขัดนิรภัย จึงไมกระแทก
กับพวงมาลัย คอผมเกิดแรงเหวี่ยงแตก็ไมหัก ตองนอนพักรักษาตัวอยูเกือบ
เดือน กอนเกิดเหตุมีความทุกขใจตลอดเวลา อับโชคและทําอะไรไมขึ้นเลย
๔. คืนวันหนึ่ง ขณะที่ผมนอนคว่ําหนาอานหนังสือธรรมะอยูบนเตียง สวนภรรยาผม
ก็นอนอานหนังสืออยูถัดจากผมไป ขณะนั้นภรรยาผมมองไปทางหนาตาง
แลวตกตะลึง สักพักหนึ่งก็บอกผมวา เห็นคนตัวดํา รูปรางสูงใหญ หนาตา
นากลัว นุงโจงกระเบนสีแดง ลอยกาวขามหนาตางเขามา แลวก็หยุดนิ่ง
หันหนากลับไปทางเดิม เหมือนกับวามีอีกคนหนึ่งมาดวยกันแตอยูขาง
นอก แลวพูดคุยกันสักพัก เขาก็ลอยถอยกลับไป ผมบอกภรรยาไปวา “เรา
หนีตายไปมีชวี ิตใหมที่วัดอัมพวัน
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กําลังอานหนังสือธรรมะ เขารูวาเรากําลังสรางบุญ คงใหโอกาสเราอยู
ตอไปอีก”
๕. พระสงฆรูปหนึ่งมีความเวทนาสงสารผมและครอบครัว
ที่อยูในสภาพตกอับ
ยากจน ทําอะไรก็ไมประสบความสําเร็จ ทั้ง ๆ ที่ผมและครอบครัวเปนคนใจบุญ
ทําทานและใฝธรรม ทานแนะนําใหผมหาหมอดู เพื่อตรวจดวงชะตา เผื่อจะมี
ชองทางแกไขใหดวงชะตาดีขึ้น ผมและภรรยาเดินทางไปหาหมอดูในวันนั้นเลย
และหมอดูไดตรวจดูวันเดือนปเกิดของผมแลว ก็ทําการผูกดวง ผมเห็นหมอดูทํา
การคํานวณแลวคํานวณอีก สักพักใหญ ๆ หมอดูจึงพูดกับผมอยางไมคอ ยมั่นใจ
วา “คุณมานั่งอยูตรงนี้ไดอยางไร” ผมก็ตอบดวยความซื่อวา “ผมขับรถมาจาก
กรุงเทพฯ พอมาถึงที่นผี่ มก็เดินเขามา แลวคุณก็เชิญใหผมนั่ง” หมอดูจึงพูดวา
“ไมใช ไมไดหมายความวาอยางนัน้ ” แลวหมอดูก็อธิบายใหผมฟงวา เจาของ
ดวงชะตาตกภพมรณะตองตายไปแลว ลัคนานี้กินเวลาเจอวันนี้เปนวันสุดทาย
พอดี ใหประคองจนขามพนคืนนี้ไป แลวพรุงนี้ก็เริม่ ตนสูวิถีใหม แตการ
เปลี่ยนแปลงจะคอย ๆ เปลี่ยน ใหระมัดระวัง อยาประมาท ผมนั้นไมไดคิด
คํานึงถึงคําพูดของหมอดูสักเทาใด ไมใชวาผมไมกลัวตาย เพียงแตผมคิดวา
หลายปมานี้ ตั้งแตชะตาผมตกอับแลว ผมก็ไดแตอาศัยวัดเปนที่พึ่ง เขาวัดนั้น
ออกวัดนีอ้ ยูตลอดเวลา มีเวลาก็สวดมนตภาวนา นั่งสมาธิ จึงมีความเชือ่ มั่นวา
หากจะตองตายแลว คงไปสูที่ดีบางไมมากก็นอ ย ที่กลัวมากกวาความตายก็คือ
กลัวจะไมมีเงิน และครอบครัวจะลําบาก
๖. คืนหนึ่งขณะที่กําลังนั่งสมาธิอยูที่บา น จิตก็คิดถึงเหตุการณหนึ่ง เมื่อตอนอายุ ๖๗ ขวบ เคยใชไมแหลมยาวประมาณ ๑ เมตร ทิ่มทองจิ้งเหลนแลวโยนออกไป
ทางสวนหลังบาน จําไดติดตาวา ปลายไมแหลมพุงชีฟ้ า ทีป่ ลายไมมีตัวจิ้งเหลน
เสียบทะลุอยู และดิ้นรนกระเสือกกระสน คงทรมานหลายวันกวาจะแหงตาย เมื่อ
ออกจากสมาธิ ผมสวดมนตขออโหสิกรรม แผเมตตา หลายเดือนตอมาประมาณ
ตนเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ผมมีโอกาสไดรับใชพระสงฆรูปหนึ่ง ผมเรียน
ปรึกษาทานวา “พรุงนี้ผมตองเดินทางไปเชียงรายตามลําพังเพื่อติดตองาน แตที่
ผานมา เจาถิ่นมักจะใชอิทธิพลของานไป ผมจะทําอยางไร” ขณะนั้นผมกําลัง
เดินทางไปสงทานกลับวัด ขณะทีอ่ ยูในรถทานไมพูดอะไรเลย พอถึงวัดแลว
ทานไดใชแขนซายโนมคอผมลงต่ํา ใชมอื ขวากําหมัดตอยทองผมเบา ๆ ๓ ที
หนีตายไปมีชวี ิตใหมที่วัดอัมพวัน
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พรอมทั้งทองคาถาไปดวย เสร็จแลวทานพูดกับผมวา “ไมมีอะไรแลวโยม” ผม
เดินทางกลับบานไมไดคิดอะไร แตปรากฏวาตกกลางคืนผมเกิดปวดทองอยาง
หนัก ปวดจนตัวงอเปนกุง ภรรยาผมพาไปรักษาที่โรงพยาบาล เขาออก ๒
โรงพยาบาลทั้งยากิน ยาฉีดก็ไมหาย นอนทรมานจนกระทั่งสายวันรุงขึ้น ผม
ปวดมากจนไมไดสติ ภรรยาผมโทรศัพทบอกอาการของผมใหคุณหมดที่นับถือ
กันทราบ
คุณหมอจึงแนะนําภรรยาผมใหรีบนําสงโรงพยาบาลวชิระโดยดวน
ทานจะรอ ไปถึงโรงพยาบาลตอนเที่ยง ผมนอนใหหมอตรวจอาการดวยความ
เจ็บปวด ทรมานจนไมรสู ึกตัว ผมฟน ตอน ๕ โมงเย็น ภรรยาผมยืนอยูขางเตียง
บอกวาคุณหมอผาตัดใหแลว เปนโรคกระเพาะทะลุ วันรุง ขึ้นคุณหมอมาตรวจ
เยี่ยมอาการของผม แลวบอกวากระเพาะอาหารจะทะลุ มันตองมีอาการของโรค
กระเพาะอยูนานทําไมไมรักษา ผมตอบคุณหมอวาผมรางกายแข็งแรงดี ไมมี
อาการของโรคกระเพาะอาหารเลย
ผมไมแปลกใจวาอาการเจ็บปวดของโรค
กระเพาะทําไมไมแสดงออก ทําไมถูกปดบัง ไมมีอาการเจ็บปวด เหมือนคนปกติ
ทุกอยาง เพราะกรรมมันแรง เขาไมอโหสิกรรมให ถาผมไมไดหลวงพอที่ตอ ย
ทองใหกรรมที่บังความเจ็บปวดไดเปดตัว เปดอาการแลว ผมคงจะขับรถไป
เชียงราย แลวอะไรจะเกิดขึ้น ถาผมเกิดปวดทองระหวางทางเปนเขาเปนเหว
ทั้งนั้น ผมคงมีโอกาสรอดออกมายากแนนอน
หลังจากออกจากโรงพยาบาลไดเพียงเดือนเดียวผมก็ตองมีกรรมพัวพันกับเพื่อนคน
หนึ่ง ที่รูจักกันตั้งแตสมัย
ยังเปนเด็กนักเรียน และธุรกิจกอสรางของผมก็ถูกเพื่อนโกงจนหมดตัว และเปนหนี้ธนาคาร
เกือบ ๒ ลานบาท เปลี่ยนสภาพกลายเปนตกนรกทั้งเปน
ความกังวลเรื่องหนี้สิน และความโกรธเพื่อนทําใหผมทอแท หมดกําลังใจ เซื่องซึม
และคิดมาก เปนหวงอนาคตของครอบครัว มองลูทางแลวไมมีทางจะกูส ถานการณที่เลวราย
ใหดีขึ้นไดเลย ทุกขใจเหลือเกินเหมือนตกนรกทั้งเปน นานวันเขาความวิตกกังวลก็ยิ่งเพิ่ม
มากขึ้นเปนเงาตามตัวเหมือนหนี้สิน เพราะดอกเบี้ยทบตน เงินติดตัวเหลือนอยเต็มที ถาเงิน
หมดแลวอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัว ไมมีเงินใหลูกไปโรงเรียน ไมมีเงินสําหรับอาหารการ
กิน และคาใชจายในบาน และที่สําคัญ ถาธนาคารยึดบานไป ครอบครัวจะไปอยูที่ไหน
บุคคลที่มีกรรมพัวพันกับผม มีความทุกขใจไมนอยไปกวาผมเลย คือ คุณแม ซึง่ มี
อายุเกือบแปดสิบ พอทราบขาวก็คิดมากและวิตกกังวลแทนผมและครอบครัว ความทุกขใจ
ของทานมากขึ้น จนเปนโรคหัวใจกินไมไดนอนไมหลับ จนปวยเขาโรงพยาบาล ผมเสียใจ
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เหลือเกินที่ผมเปนลูกที่ไมประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน จนคุณแมตอ งคอยเปนหวง
และสงเคราะหเงินทองใหผม และครอบครัวอยูบอ ย ๆ และผมยังเปนตนเหตุใหคุณแมผมตอง
ปวยจนเขาโรงพยาบาล สวนภรรยาผมสวดมนตไหวพระทั้งน้ําตา ทุกขใจยากเกินกวาจะ
บรรยาย ลูก ๆ สีหนาเศราหมองและเซื่องซึม ลูกสาวคนโตกําลังเรียนอยูมัธยมปลาย เตรียม
ตัวสอบเอนทรานซ ลูกชายคนรองกําลังสอบเขาเรียนกอสราง เพื่อจะไดมอี าชีพอยางผม สวน
ลูกสาวคนเล็กอายุเพียง ๒ ขวบ ยังไมรับรูอ ะไร ผมไมสามารถหยั่งความรูสึกของลูก ๆ ไดวา
มีความทุกขใจขนาดไหน โดยปกติแลว เมื่อลูกมีปญหาทางดานการเรียนมักจะปรึกษากับผม
เสมอ แตหลังจากที่มีเรื่องเชนนี้เกิดขึ้นในครอบครัว ลูก ๆ ไมปรึกษาผมเลย เหลือแตเพียงสี
หนาที่เศราหมองและเซื่องซึมเทานัน้ ที่ผมพอจะประเมินไดวา ลูก ๆ ก็ทุกขใจไมนอยไปกวา
พอแม
ความทุกขใจของผมนานวันเขากลายเปนความอาฆาตแคน เมื่อเปรียบเทียบความ
เปนอยูระหวาง ๒ ครอบครัว ครอบครัวของเขามีรานคาวัสดุกอสราง มีหอพักใหนักศึกษาเชา
มีอพารทเมนทราคาเปนลานอยูกับเมียนอยในกรุงเทพฯ ในขณะที่ครอบครัวผมลําบากแสน
เข็ญ ไมมที ี่จะอยูไมมขี าวจะใหลูกกิน ผมไมสามารถรับงานเพราะความทุกขใจ และไมมี
เงินทุน
ผมและภรรยาปรึกษากันวาจะทําอยางไรสําหรับชีวติ ครอบครัว ภรรยาผมบอกวาถา
เขาไมคืนเงินเรา เราก็คงลําบาก ไดเตรียมตัวเตรียมใจไวแลววา ถาหมดหนทางจริง ๆ ก็จะ
ฆาตัวพรอมลูก จะเอาลูกไปดวย เพราะสงสารกลัวลูกจะไมมีกิน แตอีกใจหนึ่งภรรยาผมบอก
วา คนตางจังหวัดไมมีความรูก็ยังสามารถทํามาหากินในกรุงเทพฯ เลี้ยงครอบครัวได ไมอด
ตาย ลองคอย ๆ คิดวาจะทํามาหากินอาชีพอะไร สําหรับผมทุกขใจจนสับสน สงสารแต
ครอบครัว ยิง่ สงสารยิ่งแคน ผูหลักผูใหญที่นับถือ เพื่อน ๆ และนอง ๆ ในหลายสังคม เสนอ
มือปนมาใหผมโดยไมคิดคาใชจาย เพราะเห็นผมเปนคนซือ่ จนถูกหลอกตมจากเพื่อน ผม
ลําบากใจเหลือเกินที่จะตองเลือกระหวางการทําลายลางชีวิตเขาโดยมีความอาฆาตแคนของ
ผม และความทุกขยากของครอบครัวเปนแรงหนุน กับการทําใจยอมรับวาสิ่งที่เกิดขึ้นเปน
การชดใชหนี้กรรม โดยอโหสิกรรมใหแกเขา ถาเลือกอยางแรกทุกอยางพรอม ถาเลือกอยาง
หลังครอบครัวจะอยูอยางไร จนทนทุกขไดนานแคไหน จะไปเชาบานอยูยังไมมีเงินเลย
คืนหนึ่งเมื่อหลายปกอนหลังจากสวดมนตและนัง่ สมาธิแลว ผมก็เขานอน และฝนไป
วาผมไดไปกราบหลวงพอเทียม (พระครูพิพธิ วิหารการ) วัดกษัตราธิราช จังหวัดอยุธยา ซึ่ง
ผมเคยเปนลูกศิษยเพื่อขอใหหลวงพอชวยสอนเรื่องการนั่งสมาธิ หลวงพอเทียมในรูปกาย
โปรงใส ไดชี้ไปทางทิศเหนือ แลวบอกวา “โนนไปเรียนกับแมชีโนน” ผมมองตามเห็นแมชียืน
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หันหลังใหผม หันหนาไปทางทิศเหนือ บุญเกายังพอมีอยูบา ง ผมไดมีโอกาสอานหนังสือกฎ
แหงกรรม – ธรรมปฏิบตั ิ ของวัดอัมพวัน ยิ่งอานมากยิ่งทําใหผมเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมมาก
ขึ้น ผมจึงเปลี่ยนแนวปฏิบัติจากสมถกรรมฐาน มาเปนแนวทางการปฏิบัติและการสรางบุญ
กุศลตามแนวทางของหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน และผมมั่นใจวาคงใชวัดนี้แนที่หลวงพอเทียม
มีนิมิตบอก และวัดอัมพวันก็อยูทางทิศเหนือของวัดกษัตราธิราช ผมเสาะแสวงหาจนพบวัด
อัมพวัน (พบวัดอัมพวันกอนทีจ่ ะถูกโกง) ผมเขาออกวัดอัมพวันบอยครั้งมาก แตผมไมมี
โอกาสไดของดีจากวัดอัมพวันเลย เหมือนคนหลงทาง ผมไปแตละครั้งก็ไดแตไปไหวพระ
เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลวขากลับก็แวะซื้อหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบตั หิ ลาย ๆ ชุด
ตามแตกําลังทรัพย ผมทําอยางนี้เปนป ๆ จนตองไปใชกรรม ถูกโกงจนหมดตัว ตกนรกทั้ง
เปนทั้งครอบครัวเปนเวลา ๑ ปเต็ม ๆ แลววันหนึ่งผมก็ไดของดีจากวัดอัมพวัน วันนั้นคือ
วันที่ผมถึงทีส่ ุดแลวของความทุกขใจ จะตองตัดสินใจแลววาจะทําลายลางชีวิตคนโกงหรือจะ
ดําเนินชีวิตครอบครัวอยางไรตอไป ผมตัดสินใจเขียนจดหมายไปถึงหลวงพอจรัญ ทั้ง ๆ ที่
ผมไมเคยรูจกั หลวงพอเปนการสวนตัวเลย นอกจากรูจากหนังสือธรรมะ เขาออกวัดอัมพวัน
เปนป ๆ ก็ไมเคยนั่งฟงเทศนจากหลวงพอเลย ทั้ง ๆ ที่ผมอยูหนากุฏิที่หลวงพอกําลังเทศน
โปรดญาติโยม
หลังจากนั้นประมาณสองอาทิตยตอมา ผมไดรับจดหมายตอบจากหลวงพอ ผมอาน
ใจความในจดหมายตอบจากหลวงพอทวนแลวทวนอีกประมาณ ๒๐ เทีย่ ว แตละประโยค แต
ละบรรทัดมีความหมาย ผมพยายามทําความเขาใจ เพื่อจะไดปฏิบัติตามไดถูกตอง แลวผมก็
ใหสวดมนตและอโหสิกรรมแลวแผ
พบวามันไมงายเลยที่จะปฏิบัติตามที่หลวงพอชีแ้ นะ
เมตตาใหเพื่อนที่ขี้โกงมีความสุขความเจริญ จิตใจจะขัดแยงอยูตลอดเวลาวา “ทุกวันนี้มันก็มี
ความสุขความเจริญอยูแ ลว มีบานอยู มีกิจการคาวัสดุกอสราง มีหอพักใหนักศึกษาเชา มีเมีย
นอยอยูอยางสุขสบาย ครอบครัวผมเสียอีกที่ไมมีอันจะกิน มีทุกขใจกันทุกคน แลวหลวงพอ
ยังแนะนําใหผมสวดมนตแผเมตตาใหเขามีความสุขความเจริญมากกวานีอ้ ีกหรือ” ผมรูว า
ภรรยาผมสวดมนตไปรองไหไป สวนผมน้ําตาซึม ไมงายเลย ทรมานมากที่จะตองสวดมนต
แผเมตตาใหกับเพื่อนขี้โกง ใหเลือกทําลายลางชีวิตมันจะงายกวา แตเพราะความศรัทธา
และความเชือ่ มั่นในหลวงพอ และจากหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบตั ิ ผมและครอบครัวจึง
ตองอดทน
บุญเกาผมยังพอมีอยูบางที่ภรรยาและลูก ๆ ชอบอานหนังสือธรรมะ แทนที่จะดาวา
ผมที่สรางปญหาขึ้นมา กลับชวนผมเขาวัดไหวพระทําบุญ ใหกําลังใจผม
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หลังจากสวดมนตและแผเมตตาใหเพื่อนไดไมนาน ผมก็มโี อกาสไปปฏิบัติธรรมทีว่ ัด
อัมพวันเปนครั้งแรกในชีวิต ไดรับการตอนรับเปนอยางดี ทั้งจากมนุษยและดวงวิญญาณ
วันแรกผมไปถึงวัดอัมพวันประมาณสี่ทุม ทั้งวัดเงียบหมดผมไดรับการตอนรับจากลูก
ศิษยหลวงพอ ไดกรุณาชี้แจงถึงขอปฏิบัติตาง ๆ วา จะตองลงทะเบียนรับศีลกอนจึงเขา
ปฏิบัติได ผมจึงจะขอลาเขาเพื่อกลับเขากรุงเทพฯ กอนกะวาจะมาใหมในตอนเชาวันพรุง นี้
แตกัลยาณมิตรทานนี้กลับเปนหวงเกรงวาการเดินทางไกลในเวลาค่ําคืนจะเปนอันตราย จึง
ชักชวนใหผมนอนคางทีว่ ัด โดยจัดใหผมเขาพักที่กุฏิ ๒ ชั้น
ผมตื่นขึ้นมาตอนประมาณตี ๓ ผมอาบน้ําชําระรางกายแลวก็นั่งสวดมนตแผเมตตา
นั่งปฏิบัติจนประมาณตี ๕ ก็ยังไมสวาง และไมรูจะไปไหน ผมเลยลงนอนกําหนดไปเรื่อย ๆ
แลวก็เกิดสภาวะคลายครึ่งหลับครึ่งตื่น เหมือนฝนไปวาพบคน ๒ คน คนหนึ่งเปนเพื่อนรูจ ัก
กัน แตจําไมไดวาสมัยไหน บวชเปนพระมาทักทายผมและกําพระพุทธรูปองคเล็ก ๆ ขนาด
เมล็ดขาวเปลือก สีดํา ลักษณะคลายหลวงพอองคดําที่วัดอัมพวัน ทานควักออกมาจากยาม
แลวยื่นใหผม และบอกวา “หลวงพอใหเอามาให” ในขณะเดียวกันมีผูชายอีกคนหนึ่งรูปราง
เล็ก สันทัด อรยุประมาณ ๕๕-๖๐ ป แตงตัวแบบชาวบาน หยิบพระจากในยามของเขา
ออกมาใหผมอีก ๒ องค องคหนึ่งขนาดเทากับพระ ๒ องคแรก ลักษณะเหมือนพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในทายืน ผมรูสึกดีใจที่ไดพระเครือ่ งทีเดียว ๓ องค และมีขนาดนารักมาก ผมจําได
วาในความฝนนั้นผมถามผูชายคนนั้นไปวา “พี่ทํางานอะไร และอยูที่ไหนครับ” เขาตอบวา
ทํางานอยูกองปราบปราม แลวผมก็ตื่นเก็บสัมภาระออกจากหองพัก เพือ่ รอลงทะเบียนตอน
บาย รูสึกมีกาํ ลังใจ ตื่นกายตื่นใจ เปดปติสุขใจทั้งวัน
เย็นวันนั้นผมไดรับศีลและเริ่มปฏิบตั ิ จึงไดรวู านี่แหละของดีวัดอัมพวัน ที่เราไปมาหา
สูอยูหลายป แตไมเคยถึงวัดอัมพวันเลย ทําใหผมตองไปใชวิบากกรรมตกนรกทั้งเปน เปน
เวลา ๑ ปเต็ม กวาจะถึงวัดอัมพวันก็เกือบจะสายเสียแลว ผมคิดอิจฉาคนที่มาวัดอัมพวันเปน
ครั้งแรก ๆ และสามารถเขาปฏิบัติธรรมไดเลย ผิดกับผมที่เสียเวลาอยูเปนป
ผมตั้งใจปฏิบัติธรรมที่วดั อัมพวัน และแผเมตตาใหกับภรรยาและลูก ๆ ใหมีบุญและ
ไดมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันบาง เพราะภรรยาและลูก ๆ ชอบอานหนังสือธรรม แต
ไมชอบปฏิบตั ิ เมื่อปฏิบตั ิครบกําหนดแลว ผมก็เดินทางกลับบาน และเลาเรื่องราวตาง ๆ ที่
วัดใหคนในครอบครัวฟง หลังจากนั้น ๑ อาทิตย ภรรยาผมก็ขอมาปฏิบัติธรรมทีว่ ัดอัมพวัน
และตามติดมาดวยลูกสาวคนโตและลูกชายคนรองในโอกาสตอมา
และครอบครัวผมก็มี
โอกาสปฏิบัติธรรมทีว่ ัดอัมพวันอีกตามแตโอกาสจะอํานวยและพอจะปลงตกไดในเรื่องชะตา
กรรม
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ไมกี่เดือนถัดมา หลังจากที่ตองฝนใจปฏิบัตติ ามที่หลวงพอชีแ้ นะ ความเปลี่ยนแปลงก็
เริ่มเกิดขึ้น ลูกสาวผมสอบเอนทรานซได และลูกชายก็สอบเขาโรงเรียนกอสรางได ผมและ
ภรรยาทั้งดีใจและเสียใจ ที่เสียใจเพราะผมไมมีงานทํา ไมมีเงินทุน ไมมีปญญาที่จะสงลูก
เรียนตอ นึกนอยใจในชะตาชีวติ กอนหนาที่เพื่อนคนนี้จะโกงผม เขาเคยโทรศัพททางไกลมา
หาผม ขอใหผมชวยหาเงินจํานวนหลายหมื่นบาทให เพราะวาลูกสาวของเขาจะตองยาย
โรงเรียนใหม ผมก็โอนเงินเขาธนาคารใหเขา และดวยความเปนหวงผมยังถามเขาวา พอ
ไหม ถาไมพอจะโอนเงินเพิ่มใหอีก ผมนึกแลวก็ตองนึกสมเพชตัวเองจริง ๆ
ถึงอยางไรก็ตาม ผมก็ยังเชื่อมั่นและศรัทธาตอหลวงพอจรัญเปนอยางมาก ชีวิต
ครอบครัวผมนาจะดีขึ้นเพราะหลวงพอมีเมตตาตอบในจดหมาย และบอกวาจะแผเมตตาชวย
ครอบครัวผม
ถัดมาเพียงเดือนเดียวก็มีญาติสนิทมิตรสหาย
เสนอตัวจะหาเงินทุนให
ใน
ขณะเดียวกันก็มีงานมาเสนอใหผมทําถึงบาน กระแสเมตตาของหลวงพอแรงจริง ๆ ผมกับ
ภรรยาปรึกษากันวาจะรับเหมางานเล็ก ๆ คอย ๆ ทําไป เก็บเงินใชดอกเบี้ยธนาคารไปกอน
เพราะทั้งตนทั้งดอกที่ขาดการชําระเปนป ก็รวมแลวกลายเปน ๒ ลานกวาบาท ปรากฏวา
ความตั้งใจของผมในเรื่องนี้ตองเปลี่ยนแปลงไปเพราะกระแสความเมตตาของหลวงพอ ที่ทํา
ใหตลอด ๑ ป จากนั้นผมตองทํางานอยางหนักมากเพราะงานที่เขามา มูลคารวมหลายสิบ
ลานบาท เหนือความคาดคิด ญาติสนิทมิตรสหายก็ใจดีกับครอบครัวผมเหลือเกิน เอาเงินมา
ใหทั้งแบบใหยืม ทั้งแบบใหกูโดยไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน
ผมรับงานไวหลายงาน งานไหนทําเสร็จแลวมีกาํ ไรผมก็ใชหนี้ธนาคารสวนหนึ่ง ถวาย
วัดอัมพวันสวนหนึ่งดวยความสํานึก เพื่อใหหลวงพอไวใชสบื ทอดพระพุทธศาสนา และเปน
การใชหนี้สงฆดวย เพราะผมและครอบครัวเยไปกินขาวฟรี พักฟรี เรียนการสรางบุญสราง
กุศลฟรีที่วัดอัมพวัน แถมดวยแตละคนยังแบกถุงกรรมที่หนัก (ใจ) เหลือเกินไปทิ้งไวที่วัด
อัมพวันอีกคนละถุง จนกลับบานตัวเบาสบาย เพียงระยะเวลา ๑ ปหลังจากกระแสเมตตาของ
หลวงพอที่แผใหกับครอบครัวผม ทําใหผมไดงานทําอยางไมหยุด บางครั้งตองทํางานถึงตี ๒
นอนไดเพียงครูเดียว ตี ๔ ก็ตองขับรถไปตางจังหวัด เพื่อรับคนงานเพิ่ม ทํางานไมมีวันหยุด
ไมมีเสาร-อาทิตย ไมมีหยุดเทศกาล ทํางานลวงเวลาตลอด เพราะงานมาก และสวนมากเปน
งานเรงดวน ไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี เพื่อน ๆ ที่เปนวิศวกรทาง
ภาครัฐ และเอกชนไดมาชวยผมดําเนินงานจนแลวเสร็จ ผมเหนื่อยมาก แตกม็ ีความสุข มี
ความหวัง ในที่สุดหนี้สินผมก็หมด เหลือเครื่องมือเครือ่ งใชอีกเกือบลาน เหลือเงินกอนหนึ่ง
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ใหภรรยา มีเงินเปนคารักษาพยาบาลใหกับคุณแมของผมที่ปว ยเปนโรคมะเร็ง ตองผาตัดและ
ฉายแสง
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐ กระผมและครอบครัวไดเดินทางไปวัดอัมพวันเพือ่ ถวายปจจัยให
หลวงพอไวใชสืบทอดพระพุทธศาสนาตอไป โดยใหภรรยาและลูก ๆ เปนคนถวายพรอมฝาก
จดหมายไปถึงหลวงพอดวย ที่ผมไมเขาไปเพราะไมอยากรบกวนทาน เนื่องจากแตละวันจะมี
ญาติโยมรอเขาพบทานจํานวนมาก ผมจึงเดินเลี่ยงไปทําธุระ เสร็จแลวก็จะทําความสะอาด
หองน้ํา เพื่อเพิ่มพูนปญญา แลวเลยไปทานขาวฟรีที่โรงอาหาร เพราะหลวงพอมักกลาวเสมอ
วา “ถาอยากรวยใหไปทานขาวที่โรงอาหาร เพราะขาววัดนี้ผานการปลุกเสกและแผเมตตา
แลว” อิม่ แลวจึงไปคอยภรรยาและลูก ๆ อยูดานหนาวัด สักพักใหญภรรยามาตาม และบอก
วา หลวงพอใหไปพบ ระหวางเดินทางจากหนาวัดไปกุฏิ ภรรยาไดเลาใหฟงวา หลวงพอได
เทศนตอหนาญาติโยมวา
“โยมกุศลนะ กรรมหนัก ตองตายตั้งแตปที่แลว แลวถาอาตมาไมแผเมตตาไปชวย คง
ตองไปฆาคนที่เชียงใหม เราโกงเขา เขาโกงเรา โกงกันไป โกงกันมา ไมหมดสิ้นเสียที
ตอไปนี้ใหหมั่นสวดมนต แผเมตตา ทําบุญใหมาก ๆ และสรางความดีตอ ไป”
สําหรับชาตินี้ผมไมเคยโกงเพื่อนคนนั้นของผมเลย มีแตคอยชวยเหลือเขายามเขา
เดือดรอน แตสําหรับชาติกอน ๆ ผมไมอาจทราบได พิจารณาจากคําเทศนของหลวงพอ
นาจะมีสวนเปนกรรมพัวพัน ผมยังเคยมีความรูส ึกวา ชาติกอน ๆ นี้ผมอาจจะไปมีสวนกับ
การปลน ฆา ทําลาย เพราะชาตินผี้ มรับกรรมหนักมาก บานเคยถูกไฟไหมจนหมด บานเคย
ถูกปลน เคยถูกหลอกตมจนหมดตัว ชีวิตเสี่ยงตายก็หลายครั้ง แตคงเปนเพราะบุญเกายังมี
อยูบาง ตลอดจนการสวดมนต ปฏิบัติธรรม สรางบุญใหม อาจมีผลใหกรรมเจือจางลง ทําให
ผมยังมีชีวิตรอดอยู และไดพบหลวงพอจรัญ พระผูใหชีวิตใหมแกครอบครัวผม
อยางไรก็ตาม ผมก็ตัดสินใจ ใหกรรมพัวพันระหวางผมกับเพื่อนคนนี้จบสิ้นกัน
ในชาตินี้แลว
โดยผมขออโหสิกรรมและใหอโหสิกรรมตลอดจนแผเมตตาใหเขามี
ความสุขความเจริญ ตามที่หลวงพอไดชี้แนะไว ไปเรียบรอยแลว และขอใหกรรมนี้
สิ้นสุดลงไมมีผลพัวพันตอไปภายหนาอีก
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