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ขาพเจา แตงงานมีภรรยาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๕ ขณะนั้นมีอายุ ๒๐ ป มีบตุ รชาย
๑ คน หญิง ๑ คน ขาพเจาทํางานเปนลูกจางประจําของบริษัทแหงหนึ่ง สวนภรรยาความรู
นอยจึงไมไดทํางาน เปนแมบานอยูก ับบาน
ขาพเจาเปนเด็กกําพราขาดพอแมเลี้ยงดู จึงกลายเปนคนเอาแตใจตัวเอง ไมรูจกั
ความรักระหวางครอบครัว คือ พอ แม ลูก เลิกงานก็จะเที่ยวเตรกินเหลา เที่ยวนักรองตาม
รานอาหาร เลนการพนันสารพัดชนิด เงินเดือนที่ไดรับหมดไปกับอบายมุข ครอบครัวไดรับ
เงินนอยมาก จนภรรยารับภาระไมไหว จึงสงลูกชายคนโตและลูกสาวคนที่สอง ไปเรียนที่
กรุงเทพฯ ในความอุปการะของนองชายและนองสาวของเธอเอง ลูกทั้งสองจึงหางพอหางแม
ความผูกพันระหวางพอลูกแทบจะไมมี รูแตเพียงวาเปนพอเปนลูกเทานั้น
ภรรยาของขาพเจาชื่อ นางพาณิชย สมาบุตร ไมไดทํางาน ไมมีรายได อยูกับบาน
ชอบทําบุญ ชอบไปวัด ชอบฟงรายการธรรมะจากวิทยุชวงหลังเที่ยงคืน และ ชอบสวดมนต
แตสวดไมคอ ยถูกทั้งทํานองและอักขระ เวลาที่ขาพเจากลับมาจากเทีย่ วเตร เธอจะสวดมนต
ผิด ๆ ถูก ๆ บาง เปดวิทยุรายการธรรมะบาง จนขาพเจาเกิดความรําคาญ มีปากเสียง
ทะเลาะเบาะแวงกันบอยครั้ง
ชีวิตในครอบครัวไมมีความสุข ขาพเจายังคงหมกมุนกับอบายมุขเรื่อยมา สวนภรรยา
เธอก็ทนอยูอ ยางทุกขทรมาน ทั้งกายใจกับพฤติกรรมของขาพเจา จะทําบุญก็ตอ งขโมยเงิน
จากกระเปาของขาพเจา แตขาพเจาก็รู และ จะทะเลาะกันทุกครั้ง แตเธอก็ใชความอดทน
เพื่อลูกและครอบครัว
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๑

จนประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๙ ขาพเจาไดมีโอกาส นําของชํารวยของหนวยงานไปมอบ
ใหลูกคาที่จังหวัดลพบุรี ภรรยาของขาพเจาไดติดตามไปดวย และก็ขอใหขาพเจาพามาวัด
อัมพวัน โดยเธอเลาวาไดฟงธรรมะจากหลวงพอจรัญ ทางวิทยุ ธรรมะที่หลวงพอสั่งสอน

ไมไดเนนในเรื่องทําบุญดวยเงิน แตจะเนนวาถึงไมมีเงินก็สามารถสรางบุญไดดวย
การปฏิบัตกิ รรมฐาน ซึ่งจุดนี้เอง ที่ภรรยาของขาพเจาชอบมาก เนื่องจากเธอไมมีเงิน
เหลือพอที่จะทําบุญตามที่วัดตาง ๆ หลาย ๆ วัดนิยมกัน จะทําบุญทั้งทีตองขโมยเงินจาก
กระเปาสตางคของขาพเจา
จากนั้น ขาพเจาและภรรยาก็มาถึงวัด โดยการถามทางจากชาวบานขางทาง จึงเปน
จุดเริ่มตนของการปฏิบตั ิธรรมของภรรยาของขาพเจา สวนขาพเจาก็มีหนาที่รับสงเธอ พอสง
เธอเขาวัดทุกครั้ง ขาพเจาก็จะนัดเทีย่ วผูหญิงบาง นักรองตามรานอาหารบาง เปนอยางนี้มา
ตลอด จนถึงป ๒๕๔๐ ภรรยาไดพาลูกสาวคนเล็กมาปฏิบัติกรรมฐานชวงโรงเรียนปดเทอม
และ กลับไปบอกขาพเจาวา ถาจะใหลูกดี เรียนหนังสือเกง พอกับแมตองรวมใจกันปฏิบัติ
กรรมฐาน ในป ๒๕๔๑ ซึ่งในระหวางนี้ ขาพเจายังคงเที่ยวเตร กินเหลา เลนการพนันอยู
เหมือนเดิม มีภาระหนี้สินมากมาย สวนภรรยาของขาพเจายังคงมาปฏิบัติธรรมอยูอยาง
สม่ําเสมอทุกเดือน
ผลจากการปฏิบัติธรรมของภรรยาขาพเจา สง ผลใหขาพเจาตองมาปฏิบัติ
กรรมฐาน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนเวลา ๗ วัน ๗ คืน พอออกจากการปฏิบัติ
กรรมฐาน ขาพเจาไดเอยปากกับภรรยาวา ตอไปนีค้ ดิ วาจะเลิกอบายมุขตาง ๆ เสียที
หลังจากนั้น ขาพเจาก็ไดเลิกอบายมุข ตามที่ไดเอยปากไวกับภรรยา ระหวางนี้ ภรรยา
ของขาพเจาก็มาปฏิบัติกรรมฐานอยูสม่ําเสมอมิไดขาด เดือนละครั้งบาง ๒ ครั้งบาง
ป ๒๕๔๑ เพื่อนของขาพเจา ซึ่งเปนเพื่อนสนิท (สนิทสนมทั้งครอบครัว) เปนผูหญิง
เคยกินเคยเลนการพนันอยูดวยกันมา ขาพเจาหยุดแลวแตเธอยังไมหยุด มีความทุกขมาก
จากการเลนการพนันและกินเหลา สามีเลยหลงทาง กิน เที่ยว ติดนักรอง จนมีภาระหนี้สิน
มากมาย ธุรกิจการคาขายหยุดชะงัก มีความทุกขถึงกับคิดจะเก็บเสื้อผาหนีออกจากบานไป
ตายเอาดาบหนา ขาพเจาจึงไดพูดหวานลอมใหมาวัดอัมพวัน พบหลวงพอและอยู ปฏิบัติ
กรรมฐานเพียงแค ๓ วัน กลับไปบาน ปรากฏวาเธอสามารถ เลิกเหลา เลิกเลนการ
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๒

พนันได และหลังจากนั้น ไดเขาวัดปฏิบัติกรรมฐานเรื่อยมาจนถึงปจจุบนั นี้ ระหวางนั้น สามี
ของเธอซึ่งกินเที่ยวอยูแลว สารพัดที่จะสะสมความชัว่ ใหมากขึ้น จนมีปากเสียงทะเลาะกัน
ตบตีกันบอยครั้ง แตเพื่อนของขาพเจาก็ทน โดยนําคําสั่งสอนของหลวงพอทีว่ า “สามีจะดี

ลูกจะดี อยูที่แมบานคนเดียว” จนปจจุบนั สามีของเพื่อนขาพเจาก็เริ่มดีขึ้น รูจัก
รับผิดชอบ เลิกเที่ยวแบบแตกอน สวนการดื่มนัน้ ยังคงมีบาง เนื่องจากสังคมและธุรกิจ สวน
ธุรกิจการเงินก็ดีขึ้น หมุนคลองขึ้น
ประมาณปลายป ๒๕๔๑ เพื่อนของขาพเจาทีเ่ ปนผูหญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยูในกลุม
เดียวกัน ออกเดินสายกินเหลาเบียร เลนการพนัน ไมมีเวลาใหกับครอบครัว และ กิจการ
คาขาย สามีกินเหลาเมาเชาเมาเย็น ลูกชายก็เขาบอน เลนการพนัน สวนลูกชายคนโตก็เปน
โรคเอดส กิจการประสบความลมเหลว มีหนี้สินมากมาย หาทางออกไมได ถึงขนาดคิดฆาตัว
ตาย ขาพเจาและภรรยาจึงไดไปชักชวนใหมาพบหลวงพอ หลวงพอไดใหกําลังใจ และ ขอ
บิณฑบาตชีวิตวาอยาฆาตัวตาย ให ปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งเปนที่นา อัศจรรยนัก ลูกชายคน
เล็กที่เขาบอนเลนการพนัน หยุดเลนทันที สวนสามีที่ไดกินเหลาเมาเชาเมาเย็น มาตลอด
๔๐ ป ก็หยุดกิน และไดมาพบหลวงพอ เพือ่ ปฏิบัติกรรมฐาน รวมถึงลูกชายคนโต ก็ไดมา
ปฏิบัติกรรมฐานดวย เพราะแรงศรัทธาที่มีตอหลวงพอ
ตอมาลูกชายคนโตซึ่งเปนโรคเอดส และ ตองกินยาระงับจากโรงพยาบาล โรคได
กําเริบขึ้นเนื่องจากยังหลงระเริงอยูกับอบายมุข เลนการพนัน กินเหลาจนถึงระยะสุดทาย
กินไมได น้าํ หนักลดลงเหลือแตหนังหุมกระดูก ซึ่งคนที่พบเห็นตางบอกวา ไมรอดแลว แต
ดวยอานิสงสของการปฏิบัติธรรมของพอแม และตัวเขาเอง บวกกับอานิสงสจากหลวง
พอที่แผเมตตา และ ใหยาไปกิน สวนการใหยาไปกินก็ไมไดใหแบบตรง ๆ แตจะใหเปน
ปริศนา คลายกับวา เปนผลจากการสวดมนตของผูปวย และ การแผเมตตาของหลวงพอ ทํา
ใหปจจุบนั นี้ นําหนักตัวเขาขึ้นมาจากครั้งที่ผอมที่สุดถึง ๑๓ กิโลกรัม สามารถเดินเหินได

พูดจาไดเหมือนคนธรรมดาทั่วไป
ประมาณเดือน ธ.ค. ๒๕๔๑ ลูกชายของขาพเจา ทนการขอรองจากภรรยาขาพเจา
ไมได จึงตองไปปฏิบัตกิ รรมฐาน ดวยความจําใจ และ ไมศรัทธา หาวาเปนวัดที่เจริญแลว
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๓

เงินเยอะ ไมศรัทธาหลวงพอ ไมอยากบวชที่วดั นี้ แตจะไปบวชวัดที่หางไกลความเจริญ ลูก
ชายของขาพเจาคนนี้ เปนคนที่ดื้อรั้น ชอบกินเหลาเคลานารี ไมหลีกหนีอบายมุขจน
ไดรับกรรม คือ เมาเหลาจนเดินตกลงมาจากชั้น ๒ ของทาวนเฮาส ทําใหกระดูกสัน
หลังยนไป ๒ ขอ มีอาการหลังโกง เหมือนคนแกสูงอายุ และ เปนโรคปวดหลัง รอการ
ผาตัดรักษา
เมื่อลูกชายของขาพเจามาปฏิบัติธรรมไดถึงวันที่ ๓ ดวยความไมศรัทธา ไมเชือ่ มั่น
จึงไดทะเลาะกับแม ซึ่งไดมาปฏิบัตกิ รรมฐานดวย หาวาแมพามาทรมาน จนแมตอ งพูดทวง
บุญคุณของการเปนแมเปนลูก ลูกชายของขาพเจาจึงไดทนปฏิบัติกรรมฐานตอจนถึงวันที่
๕ ปรากฏวา เกิดเวทนาสูงมาก จนเกือบทนไมได แตดวยความทีแ่ กเปนคนดื้อรั้นคิดจะ
เอาชนะ จึงทนจนถึงที่สุด เวทนาก็แตก มีอาการเย็นซาที่หลัง และ อาการปวดหลังได
หายไปตั้งแตบัดนั้น และ หลังก็ไมโกงเหมือนคนสูงอายุอีกตอไป และ พอวันที่ ๖ ของ
การปฏิบัติธรรม เขาก็ขอใหขาพเจาไปรับ เขาอางวา คนเยอะกลัวกรรมฐานจะแตก วันที่
ขาพเจาไปรับ ขาพเจาไปนั่งรอที่มานั่งหินขัด ทางเขาวัด ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๔๑ คน
เยอะมาก เพราะเปนชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จาก
ลูกกับพอที่ไมคอยจะลงรอยกัน เหินหางกัน ลูกชายของขาพเจาไดเดินทางมาหาขาพเจา
โดยในมือของเขาถือพานดอกไม ธูปเทียน มาดวย เมื่อมาถึงหนาขาพเจา เขาไดกมลง
กราบ และ นําพานดอกไม ธูปเทียนแพที่นํามา กราบขอขมาขาพเจา ตอหนาคน
เยอะ ๆ โดยไมมีความอาย ขาพเจาในตอนนั้น รูสึกปลืม้ ปติอยางมาก จนน้ําตาไหล และ

รูสึกรักและผูกพันฉันทพอลูกเปนอยางมากตั้งแตบัดนั้น
อานิสงสของการปฏิบัตกิ รรมฐาน ทําใหขาพเจาไดบวชลูกชายในพรรษา ป ๒๕๔๒
ระหวางพรรษา ขาพเจา และ ภรรยา และ เพื่อน ๆ ที่ปฏิบตั ิกรรมฐานอีก ๒ คน จะเดินทาง
มาทําบุญตักบาตรทุกวันพระมิไดขาด จะขาดอยูเพียงวันเดียว เนื่องจากวันนั้นฝนตก น้ํา
ทวมถนน จนรถไมสามารถผานได
จากอานิสงสของการปฏิบัติกรรมฐาน และ การปฏิบตั ิตามคําสอนของหลวง
พอ พอปจจุบันขาพเจาไดลาออกจากงานมาเปดรานคาขาย กิจการก็เจริญรุงเรือง และ
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๔

ไดลูกสาวคนที่ ๒ มาชวยเหลือกิจการ ทําใหลูกสาวหยุดจากการเที่ยวเตร กินเหลากับ
เพื่อนฝูงในกรุงเทพฯ จะมีบางก็บางครั้งตามประสาวัยรุน ปจจุบันเธอเปนเด็กดี เขาวัด
ปฏิบัติธรรม สวนภรรยาของขาพเจายังคงเขาวัดปฏิบัติกรรมฐานอยางสม่ําเสมอทุกเดือนไม
เคยขาด อานิสงสจากการปฏิบัติ และ จากคําสั่งสอนของหลวงพอ ขาพเจาและภรรยา ได
ตั้งใจปฏิบัตติ ามทุกวัน ทําใหมีความสุขความสบายตามอัตภาพ ถึงแมวาจะไมร่ํารวยมากมาย
นัก แตก็มคี วามสุขที่ไดปฏิบัติกรรมฐานตามทางสายเอก ที่หลวงพอไดสั่งสอน

สุดทายนี้ คนเราทุกคนเกิดมามีกรรมนํามาเกิด ถึงแมวาจะไมมีบุญติดตัวมา
เลย แตก็สามารถสรางบุญใหกับตนเองได โดยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ดังเชน
ชีวิตในครอบครัวของขาพเจา ซึ่งเดิมมีแตความทุกข ครอบครัวเกือบแตกแยก แตเพราะได
บารมีของหลวงพอ และ ดวยอานิสงสจากการปฏิบัติธรรม ทําใหครอบครัวของขาพเจามี
ความสุข และ กิจการรานโทรศัพทมือถือ และ อุปกรณเจริญรุงเรือง จนถึงทุกวันนี.้ ..

กรรมฐานชวยใหครอบครัวมีความสุข
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