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In 1987, when I first came to Wat Amphavan to ordain as a novice
monk at the influence of my brother-in-law, Khee Mong and his friend,
Ah Lim. I was already a married man with a son and a daughter. Our
objective was to experience the life of being a monk with the believed
that if I ordain as a monk, my parent would be able to receive the merits.
Before we arrived in Thailand, we do not have any proper knowledge of
the procedures and worst, I could not understand Thai language.
Ever since I stepped into Wat Amphavan, my faith in the practice
of Buddhism has grown. In the followings, I would briefly relate may
personal experiences before and after my practice of Vipassana in Wat
Amphavan with the strict discipline and guidance of my Upaccha, Luang
Phor Jaran Dhitta Dhammo, whom I highly revered.
In early January 1997, I got married and was an ordinary hawker
selling “You Tiao” (Thai-Phla-tang-quo) in Singapore. The stall was
given to me by my late mother whom I had helped since I was a young
boy. Though I have two elder brothers, a younger brother and two
younger sisters, I was the one she trusted most. Being a part-time Taekwan-do black belt instructor before, it had helped me a lot. Kneading
those flour dough manually with bare hands required a lot of my strength
and the work was tough because our business was good.
Since young, I was not on good terms with my father as he rarely
helped my mother in her business despite being unemployed. Apart
from the monthly allowance I had given him, he would occasionally
asked for extra money. As I realized that he had been spending his
money on gambling, smoking and womanizing. I refused to give him
more. Out of anger, he took all the “You Tiao” out from a container and
threw it down the drain. These had made me so furious that I would give
him a kick. Luckily, my wife, Soo Cheng (Soo Ngoh’s elder sister) and
my two younger sisters had managed to grab and pulled me back;
shouting “He is your father!”
During the fifteen days as a novice monk, though I had learnt
“kwa-yang-nor, sai-yang-nor”, I still do not know much about meditation.
Nevertheless, I felt good and had missed my family very much. I
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realized that I had so much responsibilities; to look after my family to
look after my father, my younger brother and to take care of the store. I
did it with all my might as I knew I had to carry out my duties well. Once,
I met my father and called him “PA” (Thai-Phor) which I had never called
him before. He was shocked and acknowledged with tears in his eyes.
Later, my sister-in-law, Soo Ngoh, came to Wat Amphavan to
meditate and also helped out at the temple in supervising the practice of
meditation. I was proud of her and glad that she could supervise me so
that I can continue my meditation. After her explanation, I can practice
with much ease. One day, while I was doing my walking meditation, I
kept thinking of my late mother and recalled what she had spoken to me
at her death-bed. It was almost seventeen years ago that my mother
had passed away and had almost forgotten about it. Even as a man, I
could not hold back my tears and had to excuse myself to stay behind
the meditation sala to sob and sob. As a usual practice, I transferred
and dedicated my merits to her.
Back in Singapore, my business is getting better and better. One
day, my father felt ill and could not walk. I have to drive and carried him
on my back to walk up and down the stairs, to and from the house to the
Chinese physician’s shop to have him diagnosed. I had been doing this
for months till he was cured and could resume walking. The Chinese
physician was impressed with my effort that he wrote me a Chinese
word “SIOW” – meaning filial piety.
Time has passed and now I had bought a factory with my brotherin-law who was an engineer who knew how to manipulate with
machinery to churn out dough and working out formulas to keep frozen
dough. We have become the frozen dough distributor in Singapore for
“You Tiao”
As age was catching up, I grew thinner and thinner, suffering from
insomnia, poor appetite and felt tired all day. Week later, my eye sight
began to fail. Regardless of these factors, I have to force my myself to
be strong and went out to work as usual. My condition had made my
family uneasy and I was advised to consult a doctor as my health was
deteriorating. The doctor told me I was suffering from diabetes and the
reading was rather high at about 500. I was also told that I need an
operation on my testicles as it was swelling and was very painful. I was
only 42 years old then-the age my mother passed away whom was also
suffering from diabetes. It was the gene I had inherited from her. I went
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to the “Kwan-Imm Hood Temple” in Singapore with my wife to get my
oracle reading. It read in this way, “Nobody nor any medicine could help
you except by yourself”. My wife came back sobbing thinking that it was
time for me to leave this world soon, just like my late mother.
It was then my sister-in-law, Soo Ngoh, hastily called and pestered
me to go to Thailand to meditate. Initially, I was reluctant to go because
I was worried about my work. Nevertheless, I followed her to Wat
Amphavan to meditate for seven days. Soo Ngoh told Luang Phor about
my situation and he replied “Never mind, not to worry. Just meditate
sincerely”. I went for seven days meditation faithfully. Before I left Wat
Amphavan, I paid my respect to Luan Phor and he gave me his blessing.
I then went to pay my respect to Mae Yai. She looked at me for a while
and asked me to bend down. She blew over my head three times with
chant and gave me her blessing.
Khun Wee and her younger brother gave us a ride back to Don
Muang Airport. During the journey, I suddenly began to perspire
profusely despite not feeling warm. The air-con in the car was cool and
everyone in the car were feeling comfortable.
The next day, I had an appointment with the doctor and he
examined me again. After the examination, he was puzzled and looked
at me. He said that my diabetes reading was back to normal. He was
surprised as how I could recovered just within a week. He assumed that
I had watched my diet well during my stay in Thailand which I did not
disclose about my meditation. Anyway, I thought he might be a
Christian and might not believe me. Now I have gained weight, strength
and looking healthy again. Finally, I had understood the “Kwan Imm”
oracle reading – “Nobody nor any medicine could help you except by
yourself”
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ป พ.ศ. ๒๕๓๐ ขาพเจามาวัดอัมพวันเปนครั้งแรก เพื่ออุปสมบทเปนพระภิกษุตามคํา
ชักชวนของขีมง ผูเปนพี่เขยและอาลิ้มเพื่อนของเขา ตอนนัน้ ขาพเจามีครอบครัวแลว และมี
บุตรชายหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน จุดประสงคของพวกเราในการมาบวช ก็เพื่อตองการหา
ประสบการชีวิตตอนบวช ดวยความเชื่อทีว่ าถาลูกชายบวช พอแมจะไดรับสวนบุญสวนกุศล
ดวย กอนมาเมืองไทย เราสามคนไมรูอะไรมากนักเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ
และที่รายยิ่งกวานั้น ก็คอื พวกเราไมเขาใจภาษาไทย
นับแตยางกาวเขามาในวัดอัมพวัน ศรัทธาที่มีตอพระพุทธศาสนาก็เพิ่มพูนขึ้น
ในเวลาตอมา ขาพเจาก็สามารถเชื่อมโยงประสบการณสวนตัวที่มีมากอน และ
หลังจากปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน ซึ่งมีกฎระเบียบที่เครงครัดภายใตการ
แนะนําสั่งสอนของพระอุปชฌาย คือ พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม ผูซึ่ง
ขาพเจาเคารพบูชาอยางสูง
เมื่อตนเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ขาพเจาไดแตงงานและมีอาชีพขายหยูเถียว
(ปาทองโก) อยูที่สิงคโปร โดยคุณแมผูลวงลัยไดทิ้งรานเล็ก ๆ ไวให เปนรานที่ขาพเจาเคย
ชวยคุณแมขายมาตั้งแตสมัยที่ยังเปนเด็ก แมขาพเจาจะมีพี่ชายสองคน นองชายหนึ่ง และ
นองสาวอีกสอง แตคุณแมก็ไววางใจขาพเจามากที่สุด อาศัยที่เคยเปนครูฝกเทควันโดสายดํา
มากอน จึงชวยไดมากเพราะการทําปาทองโกตองใชเรี่ยวแรงในการนวดแปง และก็เปนงาน
หนัก เพราะวาขายดี
ขาพเจาไมคอ ยกินเสนกับคุณพอมาตั้งแตเปนเด็ก เพราะคุณพอไมคอ ยชวยคุณแม
ทั้งที่ไมไดทํางานทําการอะไร นอกเหนือจากรับเงินรายเดือนที่ขาพเจาให คุณพอมักจะขอ
เพิ่มอยูเนือง ๆ ขาพเจาเห็นวาคุณพอใชเงินหมดไปกับการพนัน บุหรี่ และผูหญิง จึงไมยอม
ใหเพิ่ม คุณพอโกรธเปนฟนเปนไฟ ถึงกับควาภาชนะบรรจุหยูเถียวไปเททิ้งในทอระบายน้ํา
ขาพเจาโกรธจัดถึงกับจะเขาไปเตะคุณพอ แตถูกซูเช็ง ภรรยา (ซึ่งเปนพี่สาวซูงอ ) และ
นองสาวอีกสองคนดึงตัวไว พรอมกับตะโกนบอกวา “เขาเปนพอเฮียนะ”
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ชวงระยะเวลา ๑๕ วัน ที่ขาพเจาไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ แมจะไดเรียนรู “ขวายาง
หนอ – ซายยางหนอ” ขาพเจาก็ยังไมรูอะไรเกี่ยวกับกรรมฐานมากนัก แตถึงกระนั้น
ขาพเจาก็รูสึกดีขึ้น และคิดถึงครอบครัวมาก ขาพเจาตระหนักวา ตัวเองมีภาระหนักที่ตอง
ดูแลครอบครัว ดูแลคุณพอ และนอง ๆ รวมไปถึงดูแลราน ขาพเจาทําหนาที่เหลานี้เต็มกําลัง
ความสามารถ ดวยคิดวาตองทําหนาที่ใหดีที่สุด ครั้งหนึ่งขาพเจาพบคุณพอและเรียกทาน
“ปา” ซึ่งขาพเจาไมเคยเรียกมากอน ทําใหทานตื่นเตนและซาบซึ้งถึงกับน้ําตาคลอ
ในเวลาตอมา ซูงอ นองสาวภรรยาของขาพเจาไดมาปฏิบัติ และชวยสอน
กรรมฐานอยูที่วัดอัมพวัน ขาพเจาภูมิใจและดีใจที่เธอสามารถใหคําแนะนําเรื่องการปฏิบัติ
ทําใหการปฏิบัติของขาพเจาเปนไปอยางตอเนื่อง และคลองตัวขึ้น วันหนึ่งขณะที่ขาพเจา
กําลังเดินจงกรมอยู จิตก็คิดไปถึงแมผูลวงลับไปแลว แลวก็นึกถึงคําพูดของทานกอนตาย
เกือบสิบเจ็ดปที่ทานจากไป และขาพเจาก็เกือบลืมไปแลว แมจะเปนชายชาตรี แตขาพเจาก็
ไมอาจกลั้นน้ําตาไวได จึงหลบมารองไหสะอึกสะอื้นอยูหลังศาลาปฏิบัติ ขาพเจาแผเมตตา
และอุทิศสวนกุศลไปใหทานทุกครั้งที่ปฏิบัติกรรมฐาน
กลับมาอยูสิงคโปรแลว การคาของขาพเจาก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ วันหนึ่งคุณพอลมปวย
ถึงกับเดินไมไหว ขาพเจาขับรถพาทานไปหาหมอและตองแบบทานขึ้นลงบันไดจากบานไป
ถึงรานหมอทั้งไปและกลับ ขาพเจาปฏิบัติเชนนี้เปนเวลานับเดือนกระทั่งทานอาการดีขึ้นและ
เดินได หมอจีนที่รักษาคุณพอประทับใจในความเพียรพยายามของขาพเจา
วันเวลาผานไป และบัดนี้ขาพเจาไดซื้อโรงงานแหงหนึ่งโดยเขาหุนกับพี่เขยซึ่งเปน
วิศวกร รูว ิธีทําเครื่องปนแปง และคิดสูตรการทําแปงแชเย็น เราจึงกลายเปนผูผลิตและ
จําหนายแปงแชแข็งสําหรับทําหยูเถียวในสิงคโปร
เมื่ออายุมากขึ้น ขาพเจาเริ่มผอมลง ๆ และเปนโรคนอนไมหลับ เบื่ออาหาร และรูสึก
เหน็ดเหนื่อยทั้งวัน หลายสัปดาหตอมาสายตาก็แยลง จากอาการตาง ๆ ที่ปรากฏ ขาพเจาจึง
ตองตอสูกับตัวเอง เพือ่ จะไดแข็งแรงและทํางานไดตามปกติ คนในครอบครัวเริ่มกังวลเมื่อ
เห็นขาพเจาตกอยูในสภาพดังกลาว จึงแนะนําใหไปหาหมอเนื่องจากสุขภาพทรุดลง ๆ หมอ
บอกวาขาพเจาเปนโรคเบาหวานและน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเกือบ ๕๐๐ และตองเขารับการ
ผาตัดลูกอัณฑะ เนื่องจากมันบวมและเจ็บมาก ตอนนั้นขาพเจาอายุ ๔๒ เทากับอายุคุณแม
ตอนตาย คุณแมตายดวยโรคเบาหวาน และขาพเจาไดรับถายทอดโรคนี้จากทานทาง
พันธุกรรม ขาพเจาไปที่วัดเจาแมกวนอิมในสิงคโปรเพื่อเสี่ยงเซียมซี ขาพเจาอานเซียมซี มี
ขอความวา “ไมมีใครหรือยาชนิดใดชวยได นอกจากตัวของตัวเอง” หลับมาบาน
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ภรรยาของขาพเจารองไหสะอึกสะอืน้
ดวยคิดวาถึงเวลาที่ขาพเจาตองจากโลกนี้ไป
เชนเดียวกับคุณแม
ชวงนั้นเปนเวลาเดียวกับที่ซูงอ นองภรรยาขาพเจาไดโทรศัพทมาบอกใหขาพเจาไป
เมืองไทย เพื่อเขากรรมฐาน ขาพเจาไมเต็มใจไปเพราะหวงงาน อยางไรก็ดีขาพเจาก็ตามเธอ
ไปวัดอัมพวันเพื่อเขากรรมฐาน เปนเวลา ๗ วัน ซูงอ กราบเรียนหลวงพอเกี่ยวกับเรื่องของ
ขาพเจา ทานตอบวา “ไมเปนไร ไมตองวิตก ขอใหตั้งอกใจตั้งใจปฏิบัติก็แลวกัน”
ขาพเจาปฏิบัติอยางมุงมั่นตลอดระยะเวลา ๗ วัน กอนจากวัดอัมพวัน ขาพเจาไปกราบ
นมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพอ ทานก็ไดใหศีลใหพรขาพเจา นอกจากนี้ยังไดไปกราบ
แมใหญดวย แมใหญมองหนาขาพเจาอยูครูหนึ่ง แลวบอกใหขาพเจากมศีรษะลง เปาศีรษะ
ใหสามครั้งพรอมกับวาคาถา แลวจึงใหศีลใหพรเปนลําดับสุดทาย
คุณวีและนองสาว ใหเราโดยสารรถมาลงที่สนามบินดอนเมือง ระหวางที่นั่งมาในรถ
อยู ๆ ขาพเจาก็เหงื่อออกทวมตัวทั้งที่ไมรูสึกรอน เครื่องปรับอากาศก็เย็น และทุกคนในรถก็
รูสึกสบาย
วันถัดมา ขาพเจามีนัดกับหมอ และไดรับการตรวจเช็ครางกายอีกครั้ง
หลังจากตรวจเสร็จ หมอประหลาดใจมาก จองมองขาพเจาและบอกวาปริมาณ
น้ําตาลในเลือดปกติแลว หมอแปลกใจวาขาพเจาทําอยางไรจึงสามารถคุมน้ําตาลได
ภายในหนึ่งสัปดาห และตั้งขอสันนิษฐานวาระหวางอยูเมืองไทย ขาพเจาคงควบคุมเรื่อง
อาหารเปนอยางดี ขาพเจาไมไดเปดเผยเรื่องการไปเขากรรมฐานใหหมอรู หมอคงจะเปน
คริสตและอาจไมเชื่อ หากขาพเจาเลาใหฟง บัดนี้ขาพเจาน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น แข็งแรง และ
กลับมาสุขภาพดีเหมือนกอน ขาพเจาเขาใจแลวที่เซียมซีวดั เจาแมกวนอิมทํานายวา “ไมมี
ใครหรือยาชนิดใดชวยได นอกจากตัวของตัวเอง”
แปลโดย รศ.ดร.สุจิตรา รณรื่น
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