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แรงบันดาลใจที่ทําใหขา พเจาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมา ก็เนื่องจากคําสั่งสอนของหลวงพอ ที่มี
ความปรารถนาดีและหวงใยแกผูที่เขามาพบเสมอ ซึ่งมีใจความสําคัญวา
• ธรรมนัน่ แหละรักษาผูประพฤติธรรม
• อยางคิดวิตกกังวลถึงอดีตที่ผานมาแลว ใหทําปจจุบันใหดีที่สุด การทําความดีไมมีสาย
ทําไดเลยวันนี้เดี๋ยวนี้
• ใหขยันทําการงาน ขยันเลาเรียนหนังสือ หาความรู ไมมีใครแกเกินเรียน
• ใหมีความกตัญูกตเวทีตอพอแมและผูม ีพระคุณ
แตสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ขาพเจาขอเนนใหทานผูอานไดทราบ ณ ที่นี้เลยวา หลวงพอเปน
พระสุปฏิปน โน มีปณิธานมัน่ คง พัฒนาคนใหสูงดวยคุณธรรม เสกคนใหเปนงาน ทานบําเพ็ญ
ธรรมดวยการใหธรรม ที่พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญวาเปนยอดทานอันชนะการใหทั้งปวง ดังคํา
บาลีวา สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การใหธรรมชนะการใหทั้งปวง
เมื่อทานเหยียบยางเขามาในบริเวณวัดอัมพวัน ซึ่งมีทา นเจาคุณหลวงพอพระราชสุทธิ
ญาณมงคลเปนเจาอาวาส และเปนเจาคณะจังหวัดสิงหบุรี ทานจะพบกับความสะอาด มีตนไมให
ความรมรื่น รมเย็น ใตตนไมก็มีคติสอนใจ พบกับหองน้ําที่สะอาดและมีอยูอยางเพียงพอ
ตอจากนั้นก็มีอาหารใหรบั ประทานอยางอิ่มหนําสําราญ
โดยหลวงพอมอบใหพี่สมประสงค
จัดเตรียมไวตอนรับ ตอจากนั้นก็ฟงธรรมะจากหลวงพอ ซึ่งไดบรรยายใหเขาใจชัดเจนแจมแจง
นําไปปฏิบตั ไิ ดอยางดียิ่ง
ประวัติยอผูเขียน
ขาพเจาชื่อนายเสรี ปน ทอง อายุ ๓๙ ป เปนเจาของโรงพิมพ “วิริยะพัฒนาโรงพิมพ”
ตั้งอยูที่ ๕๘/๒๙ รามอินทรา (กม.๑๑) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. ๑๐๒๓๐
ขาพเจาเกิดที่ตําบลมหาสอน อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี บานอยูริมแมน้ําบางขาม ซึ่งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของวัดอัมพวัน และอยูไมหา งจากวัดอัมพวันเทาไรนัก ขับรถไปประมาณ
๒๐ นาทีก็ถึง
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๑

คุณพอคุณแมเปนคนที่รักลูกมาก แตก็มีขอบกพรองที่ไมคอ ยใชลูกทํางาน มีอะไรก็ยอม
ทํากันเสียเอง ขาพเจาชอบคําสั่งสอนของหลวงพอที่พูดเปนประจําวา “...ลูกบางคนดื้อรั้นชอบ
เถียงคําไมตากฟาก....วันเกิดของลูกเหมือนวันตายของแม เลี้ยงลูกกันโตเหมือนตนตาล
....” ที่บา นผมจะปรารภกันเสมอวา หลวงพอทานสอนไดละเอียดลออถี่ถวนจะแจง มีตวั อยาง
ของจริงมาประกอบ เราเปนผูครองเรือนยังคิดไมถึง เหมือนเสนผมบังภูเขา ปลุกอารมณให
ขบขัน ฟงแลวไมเบื่อ สมกับที่วา ศาสนาพุทธเปนศาสนาทีท่ ําใหเปนผูรู ผูเบิกบาน ธรรมะของ
หลวงพอฟงแลวไมงว งนอน ไดความรูเขาไดกบั คนทุกชั้นทุกเพศและทุกวัย
ยายจากบานนอกเขามาอยูในเมือง
คุณพอสอบเลื่อนวิทยฐานะและตําแหนงชั้นขาราชการไดสูงขึ้น จึงยายเขามารับราชการ
เปนศึกษานิเทศก ทํางานที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี และอพยพครอบครัวมาอยูใกล ๆ ตลาด
ลพบุรี เมื่อขาพเจาไดเรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๗ ในป พ.ศ. ๒๕๑๓
พบพระสุปฏิปนโน
บานพักของขาพเจาอยูตดิ กับบานผูจ ดั การไฟฟาลพบุรี (คุณอาสมปอง บุญมา) ขาพเจา
เปนเพื่อนรักกับลูกชายผูจัดการ ครอบครัวของเราทั้งสองสนิทสนมกันมาก ในสมัยนั้นวัดอัมพ
วันยังไมมไี ฟฟาใช หลวงพอไดไปติดตอกับอาสมปองขอไฟฟาเขาวัด ทานมักจะไปกลางคืนอยู
จนดึก เพราะอาสมปองมีงานยุงกลับดึกถึงบานมืดค่ําแทบทุกวัน วันไหนหลวงพอมา อาสมปอง
จะมาตามคุณพอคุณแมของขาพเจาวาหลวงพอจรัญวัดอัมพวันมา คุณพอก็จะใหคุณแมไปกราบ
หลวงพอ ขาพเจาตอนนัน้ อายุประมาณ ๙ ขวบ ก็จะตามไปดวยทุกครั้ง
เดินทางผิดหันเขาสูอบายมุข
หลังจากจบการศึกษาชั้นประถมปที่ ๗ แลว ขาพเจาก็ไดมาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่
๑ ในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ขาพเจาเรียนอยูที่กรุงเทพฯ หางไกลจากพอแม ประกอบกับมี
อายุยางเขาสูวัยรุน ชอบลองของ อยูชั้น ม.ศ. ๒ เริ่มสูบบุหรี่ พอจบชั้น ม.ศ. ๓ ก็เริ่มดื่มสุรา ครั้ง
แรก ๆ ก็คดิ วาลองเลนสนุก ๆ ไมจริงจังอะไรนัก แตนาน ๆ เขาก็ชักจะติดเอาเสียแลว เมื่อเดิน
เขาสูอบายมุข การเรียนก็ออนลงเปนสัจธรรมอยางแนนอนที่สุด เมื่อคุณพอคุณแมทราบวา ลูก
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เกเรจึงตัดสินใจเขามาอยูในกรุงเทพฯ เพื่อที่จะดูแลลูก แตก็สายเกินไปเสียแลว เพราะหลังจากที่
จบชั้น ม.ศ. ๕ ขาพเจาก็ยิ่งกินเหลามากขึ้นจนพอแมวากลาวไมได
วันหนึ่งขาพเจาไปเลี้ยงสงเพื่อน เพื่อไปศึกษาตอตางประเทศ ดวยความอยากกินเหลา
มาก อุตสาหไปถึงกอนกําหนดเวลายังไมมีใครมาเลย จึงไปนั่งเลนอานหนังสืออยูในหองรับแขก
หยิบหนังสือฟาเมืองไทยมาอาน พบเรื่องของทานผูวา ปญญา “เรื่องปลาดุกยางเปนเหตุ” เห็น
รูปหลวงพอ จึงจําไดวา หลวงพอองคนี้เคยเห็นมาทีบ่ านอาสมปองบอย ๆ ทําไมทานถึงเกงอยาง
นี้ ไมใชหลวงพอธรรมดาเสียแลว จึงเอาเรื่องนี้มาใหคุณพอคุณแมดู ก็จึงรูวาทานเปนประเภทคม
ในฝก คุยกับทานตั้งหลายครั้งทานไมขยายอะไรใหฟงเลย นับวาเปนบุญของพวกเราอยางยิ่ง
ที่มาพบของจริงของแทเขาแลว
หลังจากนั้นไมนาน คุณปูของขาพเจาก็เสียชีวิต ขาพเจาไดไปทําศพของทานที่บา นมหา
สอน ซึ่งเปนบานเกิด ขาพเจาดื่มเหลากับญาติรุนเดียวกัน มาตลอดเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน ขณะนั้น
ก็กําลังเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงปที่ ๑ พอเสร็จงานก็พากันกลับกรุงเทพฯ ในระหวาง
ทางขาพเจาก็ด่มื เหลามาตลอด พอถึงวัดอัมพวันก็พากันมากราบหลวงพอ ขณะนั้นจําไดวา
ประมาณ ๑๕ – ๑๖ น. หลวงพอทานกําลังคุยอยูกับแขกประมาณสิบกวาคน คุณพอคุณแมก็พา
ขาพเจาเขาไปกราบหลวงพอ หลวงพอจําได เรียกใหขาพเจาเขาไปนั่งขางหนา ทานก็พูดสอน
ไปพรอมกับเอามือลูบศีรษะขาพเจา ทานสอนอยูเปนเวลานาน ขาพเจาเห็นแมขา พเจานั่งน้าํ ตา
ไหล เพราะซาบซึ้งในคําสั่งสอนของหลวงพอ และไมรจู ะทําอยางไรถึงจะใหลูกหายเกเรได หมด
ปญญาแลว ในขณะเดียวกันหลวงพอก็พูดปลอบใจคุณแม สวนตัวขาพเจาก็รูบา งไมรูบา ง เพราะ
ยังไมสรางเมา กอนจะลากลับหลวงพอบอกกับคุณพอคุณแมวา “เสรีนถี้ าใครเลี้ยงไมไดหลวง
พอจะเอามาเลี้ยงเอง ตอไปภายหนาเด็กคนนี้จะไดด”ี คุณพอคุณแมซาบซึ้งในพระคุณของ
หลวงพอ และถวายใหเปนลูกของหลวงพอ ทานยังกําชับไวดวยวา ถามีปญหาอะไรใหมาหา
หลวงพอ อยาไปกินเหลา ใครชวนไปกินเหลาก็ใหนึกถึงหลวงพอเขาไว แตขา พเจาก็ยังเลิกดื่ม
ไมได
มาระยะหลัง พอแมรวมทั้งพี่นองเห็นวาไมไหวแลว ใหเรียนหนังสือไปก็ยิ่งกินเหลามาก
ก็เลยจับใหมาทํางานทีส่ ํานักพิมพแหงหนึ่ง ก็ดขี ึ้น เพราะวาจะกินเหลาไดแตเฉพาะวันเงินเดือน
ออก เพราะระหวางวันธรรมดากินไมได ตอนเย็นก็ตองทํางานถึงเที่ยงคืนทุกวัน ก็เลยไมมีเวลา
กินเหลา แตวันเงินเดือนออกก็กินเหลาจนเงินหมด เมาจนหมดสติ ตามปายรถเมล ขางถนน
สนามหญา ลานจอดรถ เคยเปนที่นอนของขาพเจามาแลวทัง้ นั้น ตอมาระยะหลัง ๆ นี้ชักเริ่มเขา
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ไปหาหลวงพอบอยขึ้น ชวงหลังงานไมเรงมากวันอาทิตยไมตองทํางาน วันเสารตอนเย็นก็จะนั่ง
รถทัวรจากหมอชิตมาวัด มาคางคืนที่วัด มาถึงวัดประมาณ ๒ ทุม มาถึงก็มากราบหลวงพอ
หลวงพอก็จะใหพี่สมประสงคผัดขาวใหกิน กินขาวแลวขาพเจาก็นั่งฟงหลวงพอคุยกับญาติโยมที่
ไปหา ขาพเจาก็จะนั่งฟงหลวงพอสอน หลวงพอสอนอะไรขาพเจาก็จะนํากลับมาคิด บางทีคิดได
วาเปนเรื่องของตัวเองก็มี
หลวงพอจะสอนแปลกกวาพระอื่น ๆ ที่ขา พเจาไดพบมา หลวงพอจะสอนใหคิดเปน สอน
ใหรูจักเหตุรจู ักผล ทานจะไมสอนใหทําบุญดวยเงิน ทานจะสอนใหทําบุญดวยความดี ดวยการ
สวดมนต ดวยการเจริญกรรมฐาน ทานวาไดบญ
ุ มาก ในเวลานั้นขาพเจาชอบมาก เพราะไมตอง
เสียเงินแถมมีขาวใหกินฟรี ๆ อีกดวย มีเรื่องทุกขรอนอะไรมาหาหลวงพอรูหมด โดยยังไมทัน
พูดอะไรเลย ชักเริ่มแปลกใจ สงสัยวาทานรูไ ดยังไง
หลวงพอคุยกับญาติโยมจนดึก บางครั้งถึงตี ๑ ตี ๒ ญาติโยมกลับไปแลวขาพเจาก็จะไป
นอน หลวงพอจะสั่งใหลงโบสถไปสวดมนตดวยกันตอนตี ๔ สวดมนตเสร็จก็ออกจากโบสถเดิน
ตามหลวงพอมา ตอนนัน้ หลวงพอยังไมสรางหอประชุมภาวนากรศรีทิพา ทานก็บอกวาตอไปคน
จะมาอบรมที่วัดเยอะ ตรงนี้จะสรางหอประชุม แลวตอมาไมนานทานเริ่มสรางหอประชุม เทฐาน
รากเสร็จหินก็หมด หินไมพอสราง ขาพเจาก็รบั อาสาจะไปหามาให เพราะมีเพื่อนเปนเจาของโรง
โม และก็ไดหินมาสรางกันจนเสร็จ ขาพเจามีความภาคภูมิใจกับบุญที่ไดทําโดยไมตองใชเงินเลย
มีปติยินดีมาก
ตอนนั้นหลวงพอไดสอนขาพเจาวาใหคิดเปรียบเทียบดูวากินเหลาดีอยางไร เสียอยางไร
หาขอดีขอเสียมาเปรียบเทียบกัน และทานก็ใหพิจารณาดูวา กอนกินเหลาเปนอยางไร พอกิน
เหลาเขาไปแลวเปนอยางไร แตกตางกันอยางไร ทานใหดูทตี่ ัวเราเอง กอนกินเหลานี้ดูงาย แต
หลังกินเหลานี้สิจาํ ไมไดเพราะเมาทุกที ทําอยางไรจะรูวา เราเมาแลวเปนอยางไร ก็เลยซื้อเทป
เล็ก ๆ มาอัด เวลาไปกินเหลาก็เอาไปดวย พอหายเมาก็เอามาเปดฟงดู ฟงครั้งไรไมเคยฟงจน
จบเลยสักครั้งเพราะอายตัวเองวา เราพูดไปไดอยางไร เราทําไปไดอยางไร ชักจะรูแลววาเหลา
ไมดีอยางไร ชักเบื่อหนายอยากจะเลิกกินและชอบมาหาหลวงพอมากขึ้น
เรื่องกินเหลาเมายาก็เริม่ หางออกไป ตอมาป ๒๕๒๙ ขาพเจาก็แตงงาน หลังจากนั้นก็
เริ่มหางวัดอีก จนเริ่มมีปญ
 หาทางครอบครัว จึงหันหนามาหาหลวงพออีก คราวนีห้ ลวงพอใหเขา
กรรมฐาน ๗ วัน หลังจากออกกรรมฐานแลวทุกอยางก็ดีขึ้น เปนคนใจเย็นขึ้น มีความอดทนมาก
ขึ้น เดิมทีนนั้ เปนคนใจรอน เปนคนไมยอมใคร โมโหใครแลวจะเอาชีวติ เปนเดิมพัน ไมกลัวตาย
หลวงพอทําใหขาพเจาพบชีวติ ที่รุงเรือง
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ไมเห็นคุณคาของชีวิต กรรมฐานชวยทําใหรูจักชีวิต รูจักคุณคาของเวลา แตก็ยังไมเชื่อวา
กรรมฐานจะทําใหรูเหตุการณลวงหนาได จนกระทั่งตอมาไดมีโอกาสไปพบหลวงพออีก วันนั้น
ไมมีธุระอะไร ไมมีปญ
 หาอะไรจะมารบกวนหลวงพอ เพียงแตอยากไปฟงหลวงพอสอนเพื่อให
เกิดกําลังใจเทานั้นเอง เมื่อไปถึงเวลาประมาณสัก ๔ ทุม เห็นหลวงพอกําลังคุยกับผูใหญทา น
หนึ่ง ขาพเจานั่งอยูหาง ๆ ไมไดฟงหลวงพอ พอนั่งไปไดสกั ๑ ชั่วโมง ก็คิดวาหลวงพอนากลัว
จะลืมเราเสียแลว ไมเห็นทักเราเลย เพราะทุกทีเวลาขาพเจามาพอนั่งลงเรียบรอยแลว ทานจะ
ถามเสมอวา “เสรี มายังไง กินขาวหรือยัง พอแมสบายดีไหม” ตองทักอยางนี้เสมอ แตทําไม
วันนี้จึงไมทกั สงสัยลืมเราเสียแลว เพราะไมไดมาเสียนาน พอขาพเจานึกเสร็จ หลวงพอก็พดู
ขึ้นมาทันทีเลยวา “เสรี มายังไง กินขาวหรือยัง พอแมสบายดีไหม ยังไมลมื หรอกจําได”
ขาพเจาก็ตกใจวาหลวงพอรูไดอยางไร หนาก็ไมไดมอง คิดมาคิดไปไมเชื่อก็ตัดสินใจวาเปนไป
ได หลวงพอจะรูความคิดเราไปไดยงั ไง เปนเรือ่ งบังเอิญมากกวา บังเอิญที่เราคิดกับบังเอิญที่
หลวงพอพูดมาตรงกันพอดี คนที่ไมรูก็สรุปวาหลวงพอรูวาระจิต พอคิดจบ หลวงพอพูดขึ้นมา
ทันที “เสรีไมบังเอิญหรอก ของจริง เดี๋ยวทานผูพพิ ากษาไปแลวเรามาเจอกัน” เอาแลวสิ
ขาพเจาเจอของจริงเขาแลวสิ แทบจะเปนลมเลย เปนอันวา หลังจากวันนั้นแลวขาพเจาหมดขอ
กังวล สงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น คืนนั้นหลวงพอสอนขาพเจาอยูจนถึงตี ๒ จนทําใหขา พเจาเชื่อและเริ่ม
ปฏิบัติตามโดยศรัทธาและเลื่อมใสเรื่อยมา ไมวา ขาพเจาไปทําอะไรมา จะเปนทีไ่ หนก็ชางเถอะ
หลวงพอรูหมด เคยโกหกภรรยากับแม หนีไปเชียงใหม ไปหาเจาเขาทรง ไปกับบุญประสิทธิ์ แซ
ลี้ รถจะไปชนกันตายถึง ๒ ครั้งในเวลาไลเลี่ยกัน ที่จังหวัดกําแพงเพชรครั้งที่ ๑ อีกไมกี่ชั่วโมง
ถัดมาที่จังหวัดนครสวรรคเปนครั้งที่ ๒ หลวงพอก็ตามไปชวย ขาพเจานอนหลับไปขาพเจารู
หมด รูกอนคนขับรถอีก ขณะเดียวกันนั้นแมกับภรรยาของขาพเจาไปนั่งกรรมฐานทีว่ ัด ออกจาก
กรรมฐานจะกลับบานเจอหลวงพอ หลวงพอพูดวา .”เสรี ถาหลวงพอไมชวยตายหาไปแลว”
กลับมาถึงบาน แมถามวาไปไหนมา ก็เลยตองสารภาพความจริง สําหรับตัวขาพเจาแลว
ความลับไมมีในโลกจริง ๆ ขนาดบางเรื่องไมมีคนอื่นรูเด็ดขาดเพราะขาพเจาแอบทําคนเดียว
พอไปวัดหลวงพอรูอีก เลยตองยอมแพกัน
ตอมาประมาณป ๓๐ – ๓๑ ขาพเจาไปดูหมอ หมอทักมาไมดี ก็ไปหาหลวงพอ ไปถึงยัง
ไมทันพูดอะไร ทานก็บอกวา “เสรีมีธรรมะติดตัวมาตั้งแตอดีตชาติแปดสิบเปอรเซ็นต ถา
ชาตินสี้ วดมนตไหวพระไวจะรวย” ในใจขาพเจาอยากจะเปนเจาของโรงพิมพเหมือนกัน หลวง
หลวงพอทําใหขาพเจาพบชีวติ ที่รุงเรือง
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พอพูดออกมาเลยวา “เสรี เปนเถาแกไมไดเปนเจาของกิจการไมได เพราะบารมีไมถึง อดีตชาติ
ทําแตบุญ ไมไดสรางบารมีไว ทํากิจการของตัวเองก็เจงหมด พวกที่ทาํ การคาแลวขาดทุนเจงกัน
ไปนั้น เพราะพวกเขาไมมีบารมี ตอนเปนลูกจางเขาทําใหเถาแกรวยได พอมาทําเองเจงหมดเลย
พวกราชการก็เหมือนกัน ถาบารมีไมถึง ไดตาํ แหนงใหญโตหนอยก็อยูไดไมนานก็มีอันเปนไป
วันนั้นก็เลยคิดวาไมเปนไร ไมไดเปนเจาของกิจการก็ไมเปนไร ขอใหรวยก็แลวกัน ดวยความ
อยากรวยกลับมาบานสวดมนตเปนการใหญ สวดหลายบทเลย แตจะสวนในวันอาทิตยวันเดียว
เทานั้น สวดหลายบท ใครวาบทไหนดีสวดหมด สวดทีหนึ่ง ๓ – ๔ ชั่วโมง วันอื่น ๆ ไมคอยมี
เวลาก็เลยไมไดสวดเลย คราวหลังไปหาหลวงพอ ทานบอกวา “เสรี สวดมนตอะไรกัน
มากมายนัก สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ แลวมาสวดบทพุทธคุณหอง
เดียวเทาอายุบวก ๑ ก็พอแลว แตตองสวดทุกวันนะ สวดวันอาทิตยวันเดียวไมได”
ขาพเจาถามวาทําไม หลวงพอทานก็บอกวา ถาอยางนั้นเองก็กินขาววันอาทิตยวันเดียวสิ กินให
มาก ๆ เลย วันอื่นไมตอ งกิน เพราะไมมีเวลา ขาพเจาก็บอกวาไมได ขาวตองกินทุกวันไมหยัง่
งั้นหิวตายแน หลวงพอก็บอกวาถาอยากรวย ก็ตองสวดมนตทุกวันเหมือนกัน บทอื่นก็ดีไมใชไม
ดี แตที่ใหสวดเฉพาะพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ จะไดสวดทุกวันไดไมเปลือง
เวลา ความที่ขาพเจาอยากรวยก็เลยตองสวดทุกวัน พอสวดทุกวันเขาก็เลยเลิกกินเหลา ตอน
หลังขาพเจาทําอะไรเหมือนมีลางสังหรณมาบอก ขาพเจาจะรูอะไรกอนเปนบางครั้ง ขาพเจาก็
ถามหลวงพอ หลวงพอตอบวา นั่นแหละสวดมนตมาก ๆ เขาจะมีสติ สติก็ออกมาบอก ขาพเจา
เคยถามหลวงพอวาทําไมตองสวดเทาอายุ ทานตอบวาเปนการฝกใหเรามีสติ แลวสวดเทาอายุ
บวก ๑ นั้นจะทําใหมีอายุยนื เปนการตออายุ จะไมเสียชีวิตถายังไมถึงคราวสิ้นอายุขัย จะไมตาย
ดวยอุบัติเหตุ นับแตนั้นมาขาพเจาสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ และพุทธคุณ
เทาอายุบวก ๑ ไมไดขาด
ในชวงป ๓๓ หลวงพอบอกวา “เสรีทําไมไมดสี ักที ติดขัดอะไรหนอ เสรีเคยทําใหพอแม
เสียใจน้ําตารวงไหม” บอกโอโฮหลวงพอ รวงจนไมมีจะรวงแลว ตอนทีผ่ มกินเหลา พอแมเหมือน
ตกนรกทั้งเปน หลวงพอจึงบอกวา เสรี นั้นแหละบาปกรรมมาก ตองไปแกกรรมกับพอแม เพราะ
คนที่เถียงพอแมชอบดุพอแม ทําใหพอแมเสียใจ คนพวกนีท้ ําอะไรก็ไมประสบความสําเร็จ ทํา
อะไรก็เอาดีไมได ทานก็บอกวาถึงวันเกิดของเราใหซื้อเสื้อผาใหม ใหพอแมคนละ ๑ ชุด
ผาเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ ๑ ผืน ตื่นเชามาไหวพระสวดมนตจบแลว จัดหาอาหารอยางดีที่สุดที่พอแม
หลวงพอทําใหขาพเจาพบชีวติ ที่รุงเรือง
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ชอบ ใหพอแมรับประทาน เมื่อรับประทานแลว ใหทานนั่งบนเกาอี้พรอมกัน เอากะละมังใสน้ําอุน
มาลางเทาพอแม เอาสบูฟ อกใหสะอาดแลวลางดวยน้ําใหสะอาด เอาผาเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ ทีซ่ ื้อมา
เช็ดใหแหง เอาแปงโรยใหทั่วใหหอม เอาเสื้อผาที่ซื้อมาใหทา น เสร็จแลวพูดวา กรรมใดที่ลูกได
ลวงเกินคุณพอคุณแม ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี ขอใหคุณพอคุณแมอโหสิกรรมใหแก
ลูกดวย เสร็จแลวกราบเทาทาน ๓ ครั้ง เอาเทาทานทั้งสอง คนละขางเหยียบที่ศีรษะเรา แลวให
ทานใหพรเรา นั่นแหละถึงจะลางกรรมกันได ฟงดูแลวเห็นวาไมยาก ลองไปทําดูเถอะงายนิด
เดียว
พอป ๓๔ หลังจากแกกรรมแลว หลวงพอก็บอกวา “เสรี ป ๓๕ เดือนเมษายน เอ็งจะ
ไดเปนเจาของโรงพิมพ จะไดเครื่องพิมพ” ขาพเจาก็บอกวา “ก็หลวงพอบอกวาผมบารมีไม
ถึง เปนเจาของกิจการไมได ทําไปก็เจง” หลวงพอตอบวา นั้นมันตอนโนน ตอนนี้บารมีถึงแลว
เปนเจาของโรงพิมพไดแลว ขาพเจาก็บอกวา หลวงพอผมไมเคยไดทําบุญอะไรเลย บาตรก็
ไมไดใส เอาปจจัยถวายพระก็ไมเคย ทอดกฐินทอดผาปาก็ไมเคย หลวงพอก็บอกวา “ก็เสรี
พิมพหนังสือสวดมนตแจกเขา (ตอนนัน้ พิมพเปนใบปลิวบอกวิธีสวดใหเสร็จ) ชวยหาหิน
มาสรางหอประชุมใหเขาปฏิบัติธรรม นั้นแหละไดบารมีมาก เพราะชวยใหพวกเขาพน
ทุกข รูไหมถาพวกเขาไมไดมาไหวพระสวดมนต ไมไดมาเจริญกรรมฐาน เขาตายไปดวง
วิญญาณของเขาก็ไปรับทุกข พอเขามาปฏิบัติธรรมแลวเขาตายไปเขาก็อยูส บาย พวก
คนดีเขาไมลืมบุญคุณคน เขาไปอยูดเี ขาก็แผเมตตาใหเราเหมือนสายฝนเลย เสรีไมรู
เสรีไมเห็นหรอก หลวงพอรูก ารใหธรรมเปนทานไดกุศลมาก”
พอถึงเดือนเมษายน ป ๓๕ ขาพเจาก็ไดโรงพิมพจริง ๆ อยางที่หลวงพอพูดไว ทานตั้ง
ชื่อใหวา “วิริยะพัฒนาโรงพิมพ” พอไดเครื่องพิมพมาแลวก็ไปหาลูกคาไมเปน หางานไมเปน ก็
ไมมีงานจะพิมพ หลวงพอก็สอนอีกวา สวดมนตกอนนอนเสร็จแลวอธิษฐานวา “บัดนี้ ชาตินี้
ขาพเจาไดมาทํากิจการโรงพิมพ พิมพหนังสือธรรมะ ขอใหทานที่เคยเปนญาติกัน เคย
ชวยเหลือค้าํ ชูกนั เคยมีบุญคุณเกือ้ หนุนกันในหลาย ๆ ภพ หลาย ๆ ชาติที่ผานมา ขอให
ไดมาชวยกันอุดหนุนค้าํ ชูกนั อีกในชาตินดี้ วยเถิด” นับแตนั้นมากิจการของขาพเจาก็เริม่ ดี
ขึ้นเรื่อย ๆ
ขอยอนไปถึงเรื่องครอบครัวของขาพเจา ขาพเจาแตงงานตัง้ แตป ๒๙ อยูมาจนถึงป ๓๙
ก็ยังไมมบี ุตร ถามหลวงพอ หลวงพอทานก็บอกวา สวดมนตเขาไวถึงเวลามีเอง ไมตองไปขอ
หลวงพอทําใหขาพเจาพบชีวติ ที่รุงเรือง
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ใครเขา ไมตองไปทํา เสียเงินเปลา ๆ ภรรยาขาพเจาใครวาทีไ่ หนก็ไปทําหมด ทั้งกิฟ ทั้งอิกซี่
หมดเงินไปหลายบาทก็ไมไดผลจริง ๆ อยางที่หลวงพอวา พอดีคุณพิศสมัย ฝอยสุวรรณ
บรรณารักษหองสมุดเกิดฝนไปวา หลวงพอมาบอก ใหไปบอกเสรี ถาอยากมีลูกใหสวดมนต
พุทธคุณ ๑๐๘ จบ คุณพิสมัยก็ไมเคยทราบมากอนเลยวา ขาพเจายังไมมีบตุ ร อยูดี ๆ ก็มาถาม
ขาพเจาวาพีเ่ สรียังไมมีบตุ รหรือ ขาพเจาก็ตอบวายังไมมี คุณพิศสมัยเลยเลาความฝนใหขาพเจา
ฟง ขาพเจาเลยกลับมาบอกภรรยา คราวนี้ภรรยาขาพเจาสวดใหญเลย สวด ๑๐๘ จบ ทัง้ กอน
นอนและตื่นนอน สวดหนัก ๆ เขาไมตองใชลูกประคํานับแลว มันคลองไปเอง พอป ๔๐ ตั้งครรภ
จริง ๆ ในระหวางตั้งครรภก็สวดมนตเหมือนเดิม หลวงพอสอนไววา เราตองสอนลูกตั้งแตยังอยู
ในทอง เดือนกุมภาพันธ ๔๑ ก็คลอด สุขภาพแข็งแรง อารมณดี ยิ้มเกง หลวงพอตั้งชื่อใหวา
ด.ญ. รุงเรือง เดี๋ยวนี้แมเคาไมไดสวดมนตที่หองพระแลว สวดบนที่นอนนั้นแหละ สวดใหลูกดูไว
โตขึ้นมาเขาจะไดสวดมนตเกง เอาอยางที่หลวงพอสอน คือทําตัวอยางใหลูกดู สอนลูกเสียตั้งแต
ยังเล็ก โตแลวจะสอนยาก ทานเคยพูดไววา นกที่ออกจากกรงแลวจะตามไปสอนไดอยางไร ตอง
ตีลูกคือตีดวยแบบอยางทําอยางใหลูกเห็น
พอพูดมาถึงเรื่องลูก ก็นึกเรื่องที่หลวงพอสอนไวอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องฉีดวัคซีนใหลูก มี
ครั้งหนึ่งขาพเจาไปวัดไปนั่งฟงหลวงพอคุยกับญาติโยมที่เดือดรอนมา จําไดวา มีอยูคนหนึ่งเปน
ผูหญิงสูงอายุแลว เขามานั่งคุยกับหลวงพอแลวก็รองไห หลวงพอก็ถามวามีเรื่องอะไร ก็เลาให
หลวงพอฟงวามีลูกอยูคนหนึ่ง
เรียนจบปริญญาตรีในเมืองไทยแลวก็สงไปตอปริญญาโทที่
ตางประเทศ ยังเรียนไมทันจบก็เปนโรคประสาทเสียกอน ถามหลวงพอวาจะแกหายไหม เปน
เพราะกรรมอะไรถึงไดเปนแบบนี้ หลวงพอก็ตอบวา เปนเพราะเราไมเคยสั่งสอนแนะนําทํา
แบบอยางใหลูกดูเลย ไมเคยสอนใหลูกสวดมนตไหวพระเลยตั้งแตตอนลูกยังเล็ก ลูกก็เลยไม
เลื่อมใสทางนี้ ตอนนั้นอยูในชวงที่เขาเสวยรอบของกรรมดีอยูก็ไมเปนไร ทุกอยางดี พอมาบัดนี้
บุญกุศลเกาของเขาหมดแลว พอมีปญ
 หาแกไมได ทําใหจิตตก หรือที่เขานิยมเรียกวา ดวงตก
และชาตินี้กไ็ มไดทาํ ใหมไวเลย จึงตองเปนเชนนี้แกไขไมได เปรียบเสมือนไมไดฉดี วัคซีนไว คือ
ตองนําลูกสวดมนตภาวนาไว นําเขาทําบุญใสบาตรไว พาลูกเขาวัดไว อยารอใหเกิดปญหาแลว
แก แกไมได แผเมตตาใหกไ็ มได รับไมได เพราะเขาหมดเชื้อแลวจุดไมติด และมีอีกเรื่องหนึ่ง
กอนที่ขาพเจาจะขับรถกระโดดขามเกาะกลางถนน บนถนรามคําแหง ชวงหมูบ า นสัมมากร ชวง
นั้นเขาทําถนนเสร็จใหมพอดี เอาดินมาถมไวที่เกาะกลางถนน สูงมาก หลวงพอไดพูดกับ
ขาพเจาลวงหนากอน ๗ วัน แตทา นไมไดพูดตรง ๆ อยูดี ๆ ทานก็บอกวา “เสรี บอกกับคนที่
หลวงพอทําใหขาพเจาพบชีวติ ที่รุงเรือง

๘

เขาพิมพหนังสือนะ วาใหสวดมนตกนั ทุกวัน สวดแลวระลึกถึงหลวงพอ เวลาเขามีเรื่อง
เดือดรอนกะทันหัน หลวงพอจะไปชวย” ทานบอกวาทานอธิษฐานจิตไว “ถาคนไหนสวด
มนตตามทีท่ านไดสอนไว ถาเขาจะมีเหตุการณรายเกิดขึ้น ขอใหทานรู ทานก็จะไปชวย”
ทานก็ยกตัวอยาง ลูกศิษยคนหนึ่งขับรถไป รถคว่ํา เขาสวดมนตทุกวัน พอรถคว่ําหลวงพอสะดุง
ทานก็กาํ หนดจิตไปทานก็รูวารถของเขาคว่ํา ทานก็แผเมตตาไปชวย เขาก็ปลอดภัย รถพังหมด
เลย ทานก็ย้ําวา “เสรีเกิดอะไรใหระลึกถึงหลวงพอไว” จากประสบการณหลายครั้งที่ผานมา
ทําใหก็คิดวา เอ อะไรจะเกิดขึ้นหนอ หลวงพอพูดอยางนี้
พอหลังจากนั้นอีก ๗ วัน เวลาประมาณตอนเที่ยงวัน ก็เกิดเหตุขึ้นจริง ๆ ขาพเจาขับรถ
จากบางกะปจะกลับบานที่อยูหมูบานเคหะธานีวงิ่ อยูขวาสุด พอชวงกอนถึงหมูบา นสัมมากร ไมรู
สิบลอนึกอยางไรขับเบียดมาที่ขา พเจา ขาพเจาตกใจก็หักหวาหลบทันที รถขาพเจาก็กระโดด
ขามเกาะกลางถนนทันที พุงไปยังฝง ตรงขาม ขาพเจาก็นึกถึงหลวงพอวา หลวงพอชวยลูกดวย
ลูกตายแน ลูกตายแน ๆ รถลูกพังหมดแน ๆ เงินลูกก็ไมมีซอม ลูกถูกรถฝงตรงขามชนแน
เพราะขาพเจาไมสามารถบังคับรถไดเลย ประโยชนของการนั่งกรรมฐานออกมาตรงนี้ ขณะนัน้
ขาพเจาสามารถมีสติรูเหตุการณตา ง ๆ เหมือนทุกอยางคอย ๆ เกิดขึ้นชา ๆ แตจริง ๆ นั้น
เกิดขึ้นเร็วมาก ไมรูวา รอดมาไดอยางไร ไมมีใครชนขาพเจาเลย ทั้งที่รถวิ่งอยูเต็มถนนทั้ง ๓
ชองทาง รถก็ไมพังเลย ไมจอดดูรถดวย รีบกลับบาน บอกกับภรรยาเสร็จรีบขับมาหาหลวงพอ
เลย จากเหตุการณครั้งนั้นก็เลยทําใหนึกถึงเรื่อง ผอ. ชัยสิทธิ์ ไกรคุณาศัย ที่ลงในกฎแหงกรรม
เลมที่ ๘ ไดวา ตอนที่ทา นเกิดอุบัติเหตุ ทานสามารถคุมสติไวทาํ ใหทา นรอดตาย ตอนอานทีแรก
ก็ไมคอยเชื่อ พอมาเกิดกับตัวเองเขาก็เปนจริงอยางนั้นทุกประการ ขอย้ําอีกครั้งหนึง่ วา เพียงแต
ทานไหวพระสวดมนตตามทีห่ ลวงพอไดสอนไวแลวทุกวัน ถึงแมจะยังไมไดพบหรือไดคุยกับ
หลวงพอเลยก็ไดขึ้นชื่อวาเปนลูกศิษยของหลวงพอแลว สวดมนตตามแบบของหลวงพอนั้นตอง
สวดทุกวัน เปรียบเสมือนกับการกินขาว ขาวตองกินทุกวันฉันใด สวดมนตก็ตองสวดทุกวันฉัน
นั้น
จากที่ขา พเจาไดเขียนมาทั้งหมดนี้
เปนเพียงสวนหนึง่ ที่ขาพเจาไดรับจากหลวงพอ
เทานั้น มีอีกหลายเรื่องที่ไมสามารถจะเขียนออกมาได เพราะเปนเรื่องที่ไมควรจะนํามาเปดเผย
และบางเรื่องหลวงพอก็สั่งไววาไมใหพูดถึงอีก ไมใหคิดถึงอีก มันเปนอดีตไปแลว
จากประสบการณที่ขา พเจาไดประสบมานี้ ขาพเจาคิดวาหลวงพอคือ นักสราง สรางในสิ่ง
ที่สรางไดยากที่สุดในโลก หลวงพอเปนนักพัฒนา พัฒนาในสิ่งที่พัฒนาไดยากที่สุด
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ถาทานคิดวาสรางทางวัตถุแลวขาพเจาคิดวา ทานสามารถสรางโบสถหลังใหญที่สุดที่
สวยที่สุด สรางศาลาสรางวิหารใหญที่สวยที่สุด สรางพระสรางเจดียสวยที่สุดใหญที่สุด เสร็จไป
แลวไมรจู ักเทาไร และผูคนทั้งหลายคงสรรเสริญเยินยอยกยอง ทางการคงปูนบําเหน็จความดี
ความชอบ ยศฐาบรรดาศักดิ์คงใหญโต เพราะสามารถวัดผลงานไดดวยเงินทองที่ไปเรี่ยไรเอา
ของชาวบานมา แตผลงานทีห่ ลวงพอไดสรางนี้ไมมีใครรู ไมมีใครประเมินคุณคาได เพราะทาง
โลกที่เจริญดวยเทคโนโลยีไมมีเครื่องมือวัด จะวัดไดดวยภูมิปญญาเทานั้น ถึงจะรูจ ะเห็นคุณคา
ของงานชิ้นนี้ ทั้งที่ตัวหลวงพอผูสรางนั้นตองทุม เททั้งแรงกายแรงใจ กําลังสติปญญาอยางเต็มที่
บอยครั้งที่ขาพเจารู ขาพเจาเห็นไดวา หมอตองมาฉีดยา มาใหน้ําเกลือ พอถอดเข็มน้ําเกลือ
เสียงยังไมมีเลย ตองลงมาคุยกับญาติโยม แลวตองมาเปดประชุม ตองมาปดประชุม พอนั่งลง
เสียงทานก็มาเอง ทานเคยพูดวา “พวกญาติโยมเขามาจากแดนไกล ตองลําบากลําบนมา
เราจะมัวมานอนอยูอ ยางไร” ผูจะรูจะเห็นคุณคาก็มีแตเพียงผูที่ถูกสรางขึ้นมาเทานั้น และจะ
สักกี่คนที่กลามาพูด รวมทั้งตัวขาพเจาดวย เพิง่ จะตัดสินใจประกาศใหคนทั้งหลายรูวา ตัวเราที่
ไดเปนอยูทุกวันนี้ มีชีวิตอยู มีงานทํา มีเงินใช มีครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณเยี่ยงมนุษย
ทั้งหลายพึงมี ตามเพศของฆราวาสทั้งหมดนั้น เปนผลงานการสรางของหลวงพอทัง้ สิ้น หากไม
มีหลวงพอแลว ขาพเจาคงจะไมมีชีวติ อยูจนถึงทุกวันนี้เปนแน
โอกาสนี้ตองขอยุติไวเพียงเทานี้กอน เพราะถาเขียนไปเรื่อยก็นึกออกมาเรื่อย หลวงพอ
ไดสอนไวมากมายเหลือเกิน ปจจุบันนี้ขา พเจาไดพบกับชีวิตที่รุงเรืองเพราะบารมีและเมตตา
ธรรมหลวงพอ ขาพเจาถือวาหลวงพอมีพระคุณตอขาพเจามากเกินกวาที่ขาพเจาจะประมาณได
ทานชวยชุบชีวิตและใหอนาคตแกขาพเจาขึ้นใหม รวมทั้งชวยพอแมของขาพเจาพนจากความ
ทุกขที่เกิดจากตัวของขาพเจา จากการที่ขา พเจาเกเรจนพอแมหมดปญญาที่จะหาวิธีมาแกไข
ขาพเจาได พูดไดเลยวาที่ขาพเจายังมีชีวิตอยูไดทุกวันนี้ เพราะหลวงพอชวยไว ถาทานไมชวย
ปานนีต้ ายแลว และขอยืนยันวา ตายจริง ๆ ดวย แตเรื่องนี้เปดเผยใหทานทราบไมได หลวงพอ
จึงเปรียบเสมือนพอผูใหกําเนิดแกขาพเจา บุญคุณที่หลวงพอมีตอขาพเจานั้น มากมายจนไม
สามารถพรรณนาไดหมดสิ้น
สุดทายนี้ ขาพเจาขอตัง้ จิตอธิษฐานวา จะทําตัวใหอยูในวิถีของคนประเภท “สวางมา
สวางไป” ใหเปนไปตามความประสงคของหลวงพอ และบิดามารดา....
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