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ขาพเจาไดเปดฟงรายการรวมดวยชวยกันจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
กรุงเทพมหานคร เปนรายการที่มปี ระโยชน ชวยเหลือสังคมเปนสวนรวม มีหลายเรื่องหลาย
ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน มีทั้งคําแนะนําตักเตือนใหระมัดระวังภัย การชวยเหลืออุบัติภัย
ที่เกิดขึ้นตามทองถนนหนทาง โดยเฉพาะรถยนตที่ขับขี่เกิดเสีย เครื่องยนตดับ น้าํ มันหมด มี
การชน เฉี่ยว ตายอยูตามถนน มีอยูทุกวี่ทุกวัน ขาพเจานึกตําหนิอยูในใจวา เราเปนเจาของรถ
กอนขับออกจากบานหรืออูรถเชา ทําไมไมตรวจดูความเรียบรอย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ มีการ
ดูแลบํารุงประจําวัน สัปดาห ประจําเดือน เจาของรถเชาหรือผูเชาตองมีเวลาตรวจซอมบํารุงใหดี
กอนจะออกรถเดินทางใกลไกลทุกครั้ง
เมือ่ รถเสียกลางทางจึงกอใหเกิดความเดือดรอนแก
เจาหนาที่สถานีตาํ รวจ และผูเกี่ยวของอยูเปนประจํา แตความนึกคิดที่ตาํ หนิเขานั้นมันยอนกลับ
เขาสูตัวของเราเอง เกิดเหตุประหลาดที่คาดไมถึงกับรถยนตของลูกชาย ซึ่งมีขาพเจาและ
ครอบครัวนั่งมาดวย รถแลนมาดี ๆ ไดมีรถมินบิ ัสไดปาดหนา ลูกชายไดหักหลบเขาทางซายริม
ทางพรอมเบรคอยางกะทันหัน เครื่องยนตดับทันที จึงไดตดิ เครื่องดูใหมหลายครั้งปรากฏวาไม
ติด ทั้ง ๆ ทีไ่ ฟในหมอแบตเตอรี่ยังมีไฟเต็มอยู ซึ่งจะเลารายละเอียดใหฟงดังนี้
เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐ ขาพเจาพรอมดวยครอบครัว ลูกชายขับรถไปรวมงาน
ทอดกฐิน ณ วัดอัมพวัน รถวิ่งมาตามปกติไมมีสงิ่ ใดขัดของในเรื่องเครื่องยนต รถแลนมาถึงกอน
กําหนด
เวลา ๐๙.๓๐ น. ไดถวายปจจัยและสิ่งของแดพระคุณเจาทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณ
มงคล พรอมกราบเรียนปรึกษาทานบางอยาง ตอจากนั้นมีพระคุณเจารูปหนึ่งไดมานิมนตไปงาน
ในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ ทานเจาคุณไมวา งติดงานอื่น ตอจากนั้นญาติโยมทยอยกันมาถวาย
ปจจัยจํานวนมาก
ขาพเจาเห็นวายังมีเวลานานกวาจะเริม่ พิธีทอดกฐินจึงพาลูกหลานไป
รับประทานอาหาร ซึ่งมีหลายอยาง ญาติโยมมาชวย เปนตนวา ขาวเมาทอด ขนมเบื้องญวนหอยทอด นอกจากนั้นทานเจาคุณไดสั่งแมครัวที่วัดทําอาหารเลี้ยง ซึ่งมีขาว ขนมจีนน้ํายา แกง
ไก ตมจืดมะระกับหมูพรอมน้ําดืม่ ไดชิมรสทุกอยางอรอยดีสมกับเปนลูกหลานแมครัวหัวปาก
ซึ่งเปนบรรพบุรุษทําอาหารถวายพระพุทธเจาหลวง (ร.๕) ในคราวที่พระองคเสด็จมาเยี่ยม
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ราษฎร เมืองสิงหบุรี เมื่อพระองคไดเสวยชิมรสอาหารเปนที่ตองพระราชหฤทัย ทรงกลาว
ชมเชยเปนพิเศษ ขอใหรักษารสชาติไวใหดี ทานเจาคุณมีจิตเมตตากรุณา โอบออมอารี ตอนรับ
ขับสูอยางตามมีตามเกิด ใหเพลิดเพลินกายากวาจะกลับ ใครมาถึงวัดไมวา ดึกดื่นปานใด ทานให
เจาหนาที่เลี้ยงดูมาคอยตอนรับ มีขา วตม น้ําชา กาแฟ ฯลฯ เพื่อดับความหิวกระหายใหหาย
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา อิ่มแลวคอยนั่งเจรจากัน ซึ่งเจาคุณหยั่งรูจ ิต คลายปญหา ให
คําแนะนําใหญาติโยมไดเห็นหนทางออกจะไดสบายใจ ทานพระคุณเจาหาโอกาสตอบแทนญาติ
โยมทางดานอบรม แนะนําการปฏิบัติธรรม ละชั่ว ประพฤติดี เจริญวิปสสนากรรมฐาน อุทิศสวน
กุศลใหเจากรรมนายเวร ชีวิตก็จะมีความสุขกายสุขใจ เงินที่ญาติโยมมาบริจาค ทานเจาคุณ
นําไปใชตามเจตจํานงคของผูให จะไดทราบผลงานในแตละป พระคุณเจาไดสรางชวยเหลืออะไร
ที่ไหน อยางไร มีปรากฏรายละเอียดในหนังสือกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ แตมีบคุ คลบางกลุม
ไมเขาใจ กลาวหาอยางเลื่อนลอยวา ทานเจาคุณไมไดทาํ อะไร ไมมผี ลงานเลย ขอใหญาติโยมได
ชวยอธิบายชี้แจงใหเขาเหลานั้นไดมาดูมาเห็นดวยตนเองเถิด ความจริงยอมหนีความจริงไปไม
พน ธรรมะยอมชนะอธรรมอยางแนนอน
เมื่อขาพเจาพรอมครอบครัวไดจัดการกับอาหารเรียบรอยแลว จึงไปคารวะสมเด็จหลวงปู
โต เจาแมพิกุลทอง และกราบพระประธานในโบสถ ทําใหเกิดจินตนาการยอนหลังไปสูอดีตป
๒๕๑๑ – ๒๕๑๒ – ๒๕๑๓ ไดเคยมารวมสรางโบสถกับชายบานรานตลาด ซึ่งมีคณะกรรมการ
เจาหนาที่หลายทาน แตที่ลืมไมไดก็คือ คุณพี่ทองยอย คุณพี่สุมาลย ชโลธร เปนเสาเอก มีจิต
เปนกุศลมั่นคงแนวแน ออกใหทั้งแรงกาย ควบคุมการกอสรางเอง กําลังทรัพยขาดเหลือเทาใด
จะออกใหทั้งหมด คุณพี่ทองยอยเคยเลาความหลังวา ลําบากมามาก เพราะความขยันหมั่นเพียร
จึงมีฐานะดีขึ้น มีกิจการมากขึ้นไมมีเวลาทําบุญ เคยเขาวัดอื่น ๆ มาบางแตไมมจี ิตศรัทธามาก
เหมือนวัดนี้ จึงตองทุมเทอยางเต็มที่ นับถือหลวงพอมาก จากนั้นจึงเดินทางไปซือ้ ของที่ตลาด
สิงหบุรี เสร็จแลวจึงเดินทางกลับ ออกจากตลาดเวลา ๑๒.๓๐ น. กลับมาขึ้นรถ ตั้งใจไววา จะแวะ
วัดอีกครั้ง แตหลาน ๆ รองจะกลับบาน และประกอบกับทองฟาเริ่มครึม้ ฟาครึ้มฝน อากาศรอน
อบอาว จึงไดอธิษฐานจิตขออนุญาตทานเจาคุณไมรวมงานพิธีดังกลาว รถไดแลนมาดวย
ความเร็วธรรมดา ทุกอยางราบรื่นไมมีสิ่งใดผิดปกติ เมือ่ แลนผานทางแยก จ.อางทอง มา
เล็กนอย ไดมีรถมินิบัสแซงปาดหนาเขามา เปนเหตุใหลูกชายหักพวงมาลัยหลบเขาริมทางและ
เหยียบเบรค อยางกะทันหัน ทําใหเครื่องยนตดับลงทันที ไดลองติดเครื่องหลายครั้งติดตอกันอยู
พักใหญ จนไดสตารทไมมีแรงหมุน จึงพนมมืออธิษฐานจิตขอใหทานเจาคุณไดโปรดแผเมตตา
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ชวยดวย ขอใหมีคนขับรถที่มีจิตเปนกุศลไดผา นมาแวะและชวยเหลือเทาที่จะทําได บริเวณที่รถ
เสียอยูในเขตอําเภอมหาราช เปนทีเ่ ปลี่ยวไมมีโรงราน ปมน้าํ มัน ไดมีรถวิ่งลองไปกรุงเทพฯ คัน
แลวคันเลาไมแวะลงมาถามเราเลย ลูกไดวิทยุมือถือไปบอกนองตุมรถไดเสียอยูบริเวณใด ขอ
ชวยบอกนองชาย (พ.ต.อ. อลงกต) ใหชวยติดตอกับตํารวจทางหลวง เพื่อขอความชวยเหลือ
ดวน ระหวางที่ติดตอกันอยูก็ไดมีคุณสมควรฯ ไดขับรถมาจอดถามสาเหตุจึงไดแกไขเบื้องตน
โดยตอแบตเตอรี่พวงเขาหากันและเรงเครื่องยนต ลูกก็สตารทชวย ทําอยางไรเครื่องยนตไม
หมุนไมติด จนน้ํามันเครื่องเดือดปุด ๆ จึงตองลากจูงมายัง อูสงา เซอรวิส อยูปากทางเขา อ.
นครหลวง แตนองชายไดติดตอทางวิทยุมอื ถือใหเอารถมาจอดที่ดานตํารวจยอย ขางทางเขา
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชวาสนะ (อดีตสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิตรไดสรางไว) เมื่อ
คุณสมควรจูงเขาอู บอกเจาของอู ขาพเจาก็ขอรองชวยลากจูงไปยังดานตํารวจตามนัดไว และ
ขอบใจเจาของอู คือ คุณสงา สุสา และคุณสมควร จึงไดมอบเงินเปนรางวัลเปนคาตอบแทนตาม
สมควร ขาพเจาไดพูดกับเจาหนาที่ตํารวจประจําดานถึงเหตุรถเสีย ขณะนี้แบตเตอรี่ออน ติดตอ
ทางกรุงเทพฯ ไมได ขอรองใหตํารวจนําลูกชายไปโทรฯ ทางไกล ซึ่งอยูลึกเขาไปในถนน
ทางเขาโรงพยาบาลประมาณ ๑ กม. ขณะอยูที่ดานพวกเราไดรับการตอนรับจากเจาหนาที่อยาง
ดี มีน้ําเย็นใหดื่ม เมื่อลูกชายกลับมาบอกวาโทรฯ ติดตอบอกไปแลว ไดรับคําตอบจากนองตุมวา
ตํารวจทางหลวงมีรถยกคันเดียว ขณะนี้ไปยกรถที่อื่นอยู จะเสร็จเมื่อใดยังไมรู ขอใหรอไปกอน
เมื่อเปนเชนนี้ ขาพเจาไดขอรองเจาหนาที่วิทยุตดิ ตอสถานีตาํ รวจ อ.นครหลวง ขอชวยจัดหารถ
ยกที่ชํานาญทางใหโดยดวนดวย ไมตองรอรถยกของตํารวจใหเนิ่นนานเสียเวลา ขาพเจาและลูก
ชายก็อธิษฐานจิตขอใหทานเจาคุณไดหยั่งทราบ พวกเราทีก่ ําลังทุกขหนักกลัวจะมืดค่ําหมดทีพ่ ึ่ง
แลว ขณะที่ติดตอขอเชารถพลเรือนอยูนั้น ลูกชายไดตัดสินใจเปดประตูรถสตารทดูอกี ครั้งให
แนใจ ขาพเจายังยืนมองดูอยูหาง ๆ ไดเห็นรถถอยหลังเขามาจึงดูเวลาเปนเวลา ๑๔.๔๐ น.
ขาพเจาตืน่ เตนดีใจ บอกพวกเราและเจาหนาที่ตาํ รวจวารถติดแลวหายหวง แนใจมัน่ ใจวาคงจะ
ไมเสียกลางทางแน ไดบอกระงับการเชารถทันที และกลาวขอบคุณเจาหนาที่ตาํ รวจทุกทานทีไ่ ด
มีจิตไมตรีตอ นรับชวยเหลือครั้งนี้ พวกเรารีบขึ้นรถบอกใหลูกขับไปไมตองเร็วนัก ประคองรถ
แลนไปเรื่อย ๆ ถึงแมจะมีรถแนน ตองเบรคบอยครั้ง ทุกอยางปลอดภัย แวะจอดเติมน้ํามันใกล
บานบางเขน เมื่อเติมน้าํ มันเสร็จก็สตารทรถ เครื่องยนตติดไดดีไมเปนอะไรเลย ลูกชายไดขับมา
เขาบานบางเขน ขาพเจา ภรรยา ลูกสาว ไดเปลี่ยนรถเดินทางกลับมายังฝงธนบุรี มาถึงเวลา
๑๗.๐๕ น. การไปวัดครัง้ นี้มีอุทาหรณสอนใจที่ขาดสัจจะไมปฏิบัติตามที่ตั้งใจไวแตแรก ขาพเจา
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เคยไปรวมพิธีที่วัดหลายครั้ง แตมิเคยมีปญหาอยางใดเลย แตคราวนี้มีปญหากอใหเกิดความ
ทุกขเปนอยางมาก ยามใดเมื่อขาพเจาเจ็บปวย อาการหนักหัวใจหยุดเตนไมทาํ งาน ก็ไดรับ
ความเมตตาจากทานเจาคุณไดโปรดแผเมตตาชวยเหลือกลับฟนคืนสติรสู ึกตัว อยูมาไดทุกวันนี้
เคยเรียนถามทานเจาคุณ ถาเปนอีกจะมีทางรอดไหมครับ ทานพูดวาเตรียมโลงใสไดถายังไร
ประมาทอยู การประมาทเปนหนทางแหงความตาย เมือ่ ไดเกิดมาเปนมนุษยถอื วาเปนสัตว
ประเสริฐแลว ควรหมั่นทําบุญสรางกุศล ปฏิบัตกิ รรมฐาน นัน่ แหละเรานําติดตัวไปใชในโลกหนา
ได สวนสมบัติพัสถาน แกวแหวนเงินทองเอาติดตัวไปไมไดเลย ศพเผาแลวก็เหลือแตขี้เถา ทิ้ง
สมบัติใหลูกหลานแยงกันทะเลาะกัน สวนบุญไมมีตัวตน จับไมได ใครเอาไปไมได แตนําติดตัว
ไปได ใครทําใครได จิตจะเปนผูบันทึกไว เหมือนเทปบันทึกเสียง เอาไวเปดใหยมบาลทานฟง
ยังไงเลา ทําใหขา พเจามีความซาบซึ้งใจจนลืมไมลง ตองปฏิบัติตามคําแนะนําตักเตือนของทาน
เจาคุณตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน
วันรุงขึ้นจึงไดโทรถามลูกชายเกี่ยวกับรถ ไดรับคําตอบวาสวนใหญมิไดเปนอะไรมาก
เพียงแตสายดินของไดชารทหลุดหอยลงมาขางหนึ่งก็แกแลว ยังมีของับกระโปรงหนากดพัดลม
จึงถอดออก นอกนั้นปกติ ทําใหขา พเจาสบายใจที่ประหยัดเงินคาซอม โดยไมตอ งนํารถเขาอู
ซอม นับวาเปนโชคดีอยางยิ่ง
สุดทายนี้ ขออํานวยพรใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไดโปรดดลบันดาลใหทา นเจาคุณพระราช
สุทธิญาณมงคล จงมีพลานามัยสมบูรณแข็งแรง ไรโรคาพยาธิ มีชนมายุยิ่งยืนนานเปนศูนยรวม
ใจ เปนรมโพธิ์ทอง อบรมสั่งสอน ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ลูก ๆ หลาน ๆ ใหละชั่ว
ประพฤติดี สามัคคีปรองดอง เสียสละ พัฒนาจิตใหเปนพลเมืองดี มีประสิทธิภาพ พิทักษรักษา
ชาติศาสนกษัตริย ใหดาํ รงอยูตลอดจนประสบความสําเร็จสมปรารถนาทุกประการ..

ความทุกขเกิดขึ้นไดไมเลือกกาลเวลา
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