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ดิฉัน ไดมีโอกาสมากราบหลวงพอจรัญเมือ่ ประมาณ ๗ ปที่แลว ดวยแรงดลใจจาก
หนังสือกฎแหงกรรม ซึง่ มีพี่สาวที่ทาํ งานอยูกรมทางหลวง นํามาใหอาน ดิฉันจึงเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาหลวงพอทานมากขึ้น ดิฉันขอใหพี่สาวชวยสอบถามผูทรี่ ูวา “วัดปามะมวง
และ หลวงพอองคนี้มจี ริงหรือไม” อยากจะหาโอกาสไปกราบทาน ดิฉนั ไดทราบวา หลวง
พอจรัญ วัดอัมพวัน เมืองสิงหบุรี เปนองคเดียวกับหลวงพอวัดปามะมวง ดิฉันเกิดความปติ
ยินดีมาก คิดวาตองไปกราบทานใหได ประกอบกับชวงนั้น ลูกสาวคนโตของดิฉันจะไปศึกษา
ปริญญาโทตอที่ประเทศอังกฤษ
ดิฉันไดถือโอกาสนี้ขอรองใหสามีชวยขับรถไปที่วดั
เนื่องจากสามีเปนคนไมชอบเขาวัด และไมเลื่อมใสหลวงพอองคใดเลย แตก็นาแปลกใจที่ยอม
พาไปกราบทาน ตอนทีไ่ ปกราบทานครั้งแรก ดิฉันเห็นทานเหลือบมอง แตพอเรียนถามอะไร
ถานก็ตอบแบบดุ ๆ (ดวยความรูสึกในตอนนั้น) ตอนแรกก็เกิดทอใจวาเราตั้งใจมากราบทาน
และ อยากใหทานเมตตา อาจเปนบุญของดิฉันและครอบครัวทีจ่ ะไดทานเปนที่พึ่งตอไปใน
ภายหนา จึงเหมือนมีแรงบันดาลใจ หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกวา ตองพยายามไปกราบทานอีก
ใหได
จากนั้นดิฉันไดมีโอกาสไปกราบทานอีก ๒ ครั้ง พอดีมีเพือ่ นโทรมาชวนใหไปปฏิบัติ
ธรรมกรรมฐาน ที่วัดอัมพวัน ๓ วัน ตอนแรกดิฉันอยากจะบอกยกเลิกกับเพื่อน แตก็แปลก
เหมือนมีบางสิ่งเตือนวา “อยานะ ตองไปปฏิบัติใหได” ก็เลยตัดสินใจไป
นับจากวันทีไ่ ปปฏิบัติกรรมฐาน ดิฉันคิดวาตองพยายามไปกราบใหทานเมตตาใหได
พอไปถึงวัด คนทางวัดบอกวาทานอยูที่กุฏิ ดิฉันก็พาลูก ๆ ขึ้นไปกราบทาน สวนสามีเปนคน
เฉย ๆ ไมคอยสนใจ จึงนั่งคอยอยูดานนอก วันนั้นหลวงพอทานตองขึ้นไปอบรมเด็กที่ศาลา
ใหญ ประกอบกับมีญาติโยมไปรอทราบทานเปนจํานวนมาก ทานจึงเลี่ยงเดินลงทางดาน
ประตูหลัง เดินออมไปทางดานหนากุฏิ คนขางนอกก็กมลงกราบทาน รวมทั้งสามีดิฉันดวย
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พอขึ้นรถจะกลับบาน สามีบอกดิฉันและลูกวา “รูไหม ตอนหลวงพอเดินผานดานหนากุฏิ
ทานเดินมาจับมือรับไหว และ พูดอะไรดวย แตฟงไมถนัด” ทําใหสามีดิฉันเกิดความปติ
เปนอยางมาก
พอดิฉันและลูกสาวทั้งสอง ไดฟงก็รสู ึกใจไมดี เหมือนมีลางสังหรณวา การที่หลวงพอ
ทานจับมือครั้งนี้ อาจไมใชเรื่องดี เพราะเทาที่อา นหนังสือกฎแหงกรรมมา ทราบวาบุคคลที่
หลวงพอทานทัก บางทีเปนการที่หลวงพอทานแผเมตตา ใหผูมีเคราะหกรรม ดิฉันจึงบอก
สามีวา “บางทีทานอาจแผเมตตาใหพอ อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได ทานอาจจะเห็นอะไร ตอง
ระวังไวบางนะ”
หลังจากนั้นไมนาน เคราะหกรรมก็เกิดขึ้นในครอบครัวของดิฉัน ปรกติสามีจะเปนคน
ดี ไมเที่ยว ไมเลนการพนัน ไมดื่ม เพื่อน ๆ คนรอบขาง และ ญาติชมอยูเสมอ แตคงเปน
กรรมของสามีดิฉัน วันหนึ่งก็อานหนังสือพิมพเจอเพือ่ นหญิงสมัยเรียนมัธยมปลาย ที่เคย
เรียนอยูตางจังหวัดดวยกันวา เพือ่ นหญิงคนนี้เปนคนเกง มีชอื่ เสียงดานการโรงแรม อยู
จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก
ประจวบกับชวงนัน้ ดิฉันมีเหตุตองไปลอยอังคารพีช่ ายที่
จังหวัดนั้นพอดี สามีก็ชวนลูกสาวกับดิฉันออกไปหาเพื่อนหญิงคนนั้น รับประทานอาหารเย็น
ที่โรงแรมของเธอ ดิฉันก็ไมคิดอะไรมาก เห็นวาเปนเพื่อนนักเรียนธรรมดาที่เคยเรียนดวยกัน
จากวันนั้นสามีก็เริ่มติดตอโทรศัพทหาผูหญิงคนนี้ โดยทางครอบครัวก็รับทราบ ดิฉันกับลูก
สาวก็สังหรณใจวาอาจมีเหตุไมดีเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา เนื่องมาจากผูหญิงคนนี้
เนื่องจากลูกสาวคนโตมีโครงการจะไปศึกษาตอทีป่ ระเทศอังกฤษ ผูหญิงคนนี้คงยัง
ติดตอกับสามีดิฉัน และเสนอสามีฉันวา เธอมีเพือ่ นทํางานแนะแนวเรื่องการศึกษาตอที่
ประเทศอังกฤษ จึงนัดสามีดิฉันใหพาลูกสาวไปสอบถามเรื่องเรียนตอกับเพื่อนของเธอ พอ
เสร็จธุระ สามีก็พาลูกมาสงบานพรอมผูหญิงคนนี้ และขอไปรับประทานอาหารเย็นตอกับ
ผูหญิงคนนี้ และ เพื่อน ๆ ของเธอ ลูกสาวดิฉันมักเปนคนมีลางสังหรณที่แมน บอกกับดิฉัน
วา “ผูหญิงคนนี้ มีอะไรแปลก ๆ อาจมาทําลายครอบครัวเรา คงไมใชเพื่อนนักเรียนธรรมดา
กับพอ” ดิฉันก็ยังไมวิตกอะไรมาก คิดวาสามีคบหากับผูห ญิงคนนี้ก็เปดเผยใหครอบครัว
รับทราบ
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หลังจากวันนั้น สามีดิฉันก็เกิดอาการซึมเศรา เริ่มนอกใจไมสนใจทํางาน ดิฉันตอง
รับผิดชอบธุรกิจที่ทําอยูคนเดียว มีปญหาทะเลาะระหองระแหงกันตลอด บางครั้งดิฉันก็
คิดถึงขนาดจะฆากันใหตายไปขางหนึ่ง อาจเปนเพราะดิฉันก็เปนคนเจาอารมณ โมโหงาย
เนื่องจากเปนลูกสาวคนเดียวในจํานวนพี่นอ ง คุณพอคุณแมทานจึงตามใจ บางครั้งก็คิด
ประชดชีวิตตัวเอง แตกห็ กั หามใจไว
วันหนึ่งดิฉันพยายามชวนสามีใหพาดิฉันและลูกไปหาหลวงพอจรัญอีกครั้ง และ ได
กราบเลาเรื่องความเปนมาของปญหาครอบครัวใหทานฟง ทานซักถามเรื่องราวกับดิฉันและ
ลูก ลูกสาวคนโตเสียใจเรื่องพอมาก น้ําตาไหลเต็มหนา ซึ่งถือวาเปนบุญของลูก ทานเมตตา
รับลูกสาว ๒ คนใหเปนลูกทาน ดิฉันเกิดความปติมาก ทานเตือนดิฉันวา “ทําอะไรใหใจเย็น
ๆ มันเปนเวรกรรม ความจริงสามีเปนคนดี” ดิฉันไมคิดมากอนวาหลวงพอจะเมตตาเราขนาด
นี้ จึงคิดวาเพราะความตั้งใจแนวแนของดิฉัน ที่จะมากราบทานจนทานเมตตา และ อาจาเปน
เพราะทานตองการลองใจเรากอนก็เปนไดวา มีความอดทน ตั้งใจ เลื่อมใสศรัทธาทานแคไหน
ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันไดเตือนเพือ่ น ๆ และคนรูจักหลายคนที่เคยมากราบทานแลววา ทานดูจาก
ความตั้งใจและศรัทธาของคนมา ไมไดเลือกที่จะคุย หรือ เมตตาเฉพาะแตคนมีเงิน เพราะตัว
ดิฉันเองก็ไมเคยทําบุญ ถวายเงินทานมากมาย ทานยังเมตตาขนาดนี้ ถาใครมีทุกขก็จะ
ตักเตือน แผเมตตา และ ใหหลักธรรมไปปฏิบตั ิ เพื่อจะไดยอมรับกับกรรมที่ทํามา
ดิฉันเองไดพยายามชวนลูกและสามีไปวัดเปนประจํา จนตอนหลังสามีไปติดพันกับ
ผูหญิงคนนี้มาก ไมยอมพาไปและทิ้งครอบครัวไปเกือบ ๒ ป ลูกสาวคนโตก็ไปเรียนตอแลว
ชวยนี้ดิฉันก็พาลูกสาวคนเล็กไปกราบทานเสมอ จนครั้งหนึง่ ทานพูดวา “มันเปนเวรกรรมนะ
อยาไปทําอะไรเคานะ เคาไมไดโดนอาคมใครหรอก ถาเคาไมเปนอยางนี้เคาตองตายรูไหม”
“จากเปนยังดีกวาตาย ปลอยเขาไปสักพัก หมดเวรก็จะกลับมาเอง ใหอดทน พยายามปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน แผเมตตาใหเจากรรมนายเวรของเขา” อีกทั้งทานยังใหกําลังใจใหกลับไป
ประกอบธุรกิจเองใหได
ดิฉันนึกยอนเหตุการณดู รูสึกวาหลวงพอมีญาณวิเศษ รูเหตุการณลวงหนาได เพราะ
วันนั้นเพือ่ นดิฉันไดพาไปหาหมอไสยศาสตร ที่จะทําใหผูหญิงคนนั้นมีอันเปนไปกอนที่จะ
เดินทางไปหาทานที่สิงหบุรี ดิฉันคิดถึงคําสอนของหลวงพอที่สอนไว เลยไมคิดจะทําพิธี
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เพราะไมอยากจองเวรกรรมกันตอไป ทานก็ไดทักเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไปกราบทาน ทําใหดิฉัน
และลูกศรัทธาทานมากขึ้นอีก
ดิฉันคิดวา ทําธุรกิจคนเดียวไมไหว ลูกคนเล็กยังเรียนปริญญาตรีอยู จึงไปเรียนถาม
ทานวาจะใหลูกคนโตกลับมาชวยงาน ทานเตือนวายังไงก็ตองสงใหเรียนใหจบโท ทานไมให
กลับ ใหดิฉันอดทนทําธุรกิจตอไปซึง่ ทานวาทําได ทานถามลูกสาวคนเล็กวา จะเรียนโทตอ
ไหม ลูกตอบวา “จะเรียนเจาคะ” ทานยิ้ม ๆ แลวบอกวา เรานะจะเรียนก็ได แตใหเรียนใน
เมืองไทย ไมตองไปนอก ลูกสาวยังตอบกลับไปวา “หนูอยากไปเมืองนอกเหมือนพี่” หลวง
พอทานเลยวา “เอ็งอยากไปก็ตามใจ” แลวไมวา อะไรตอ
ตอมาดิฉันและลูกจึงตีความออกวา ทานพูดไวเปนนัยนั้นเปนความจริง อีกปกวา ๆ
ตอมา ชวงเศรษฐกิจไมดี คาเงินบาทออนตัวมาก ชวง ไอ เอม เอฟ คนเรียกลูกหลานที่อยู
เมืองนอกกลับมากันมาก ประกอบกับปญหาครอบครัวยังไมคลี่คลาย ทําใหลูกคนเล็กไมได
ไปตอโทที่เมืองนอก
ตอนมีเรือ่ งใหม ๆ เคยกราบเรียนถามทานวา สามีจะหายไหมคะ ทานวาหายแตอีก
๓ ปกวา ๆ ในใจก็คดิ วานี่ก็เกือบ ๒ ปแลวยังไมมีอะไรดีขึ้น ชวงนั้นนึกในใจอยากจะทําไมดี
หลายครั้ง แตทุกครั้งก็แปลกเหมือนทานรู พอเจอทานก็จะตักเตือนอยูตลอดวา ขอใหขายดี
ๆ นะ ขายไดหมดทุกอยาง แตตัวตองเก็บไว ซึง่ ทานก็ใหกําลังใจตลอดมา
ป ๔๐ ทานก็บอกลูกวา ใหไปเรียกพอกลับบานไดแลว ลูกคนเล็กเรียนจบจะรับ
ปริญญา สามีจะมางานรับปริญญาลูก จะกลับมาอยูบาน พรอมทั้งลูกคนโตก็จบโท กลับมาอยู
บานพรอมกันอีกครั้ง แตเวรกรรมยังไมหมด สามีกลับมาบานแตกย็ ังปฏิบัติตัวแปลกแยก
และอารมณฉุนเฉียวงาย ทําใหเกือบจะเลิกกันอีก แตคงเปนเพราะเมตตาที่หลวงพอแผให
และการนั่งวิปสสนากรรมฐาน ทําใหดิฉันเปนคนใจเย็นและมีเหตุผลมากขึ้น คิดกอนทํา และ
อดทนจนเรือ่ งราวตาง ๆ ผานไปดวยดี อีกราว ๒ ปตอมา สามีจึงกลับมาเปนปกติ ทําให
ครอบครัวกลับมาสมบูรณอีกครั้ง ซึง่ รวมเวลาทีม่ ีเรื่องเกิดขึ้นมาก็ประมาณ ๕ ป
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ดิฉันอยากฝากเรื่องราวของครอบครัวดิฉันไวเปนอุทาหรณวา การครองเรือนนั้น
ผูหญิงเรา ตองอดทน และ ใหอภัยซึ่งกันและกัน อยาถือทิฐิเอาชนะกัน ไมประชดชีวิตดวย
การมีสามีใหม ฆาตัวตาย หรือ ฆาอีกฝายหนึ่ง เพราะทําใหตองจองเวรกรรมกันตอไปอีก ควร
นึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองคทาน และการทําวิปสสนากรรมฐาน ก็เปนเพื่อทาง
ใจยามทุกขไดมาก จะผอนหนักใหเปนเบาลงได อยายึดอบายมุขเปนที่พึ่งยามทุกข ขอให
ตั้งใจสวดมนต ทั้งพาหุงมหากา และ อิติปโสเกินอายุหนึ่งจบ และ ปฏิบัติธรรม
ดิฉันขอกราบระลึกถึงพระคุณในความเมตตาของหลวงพอ ที่ทานมีตอครอบครัวของ
ดิฉัน ทําใหดิฉันสามารถดํารงตนอยูในศีลในธรรมได จนครอบครัวกลับมาสมบูรณอกี ครั้ง
ขอใหหลวงพอทานมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ อยูเปนรมโพธิ์ของศาสนิกชนทั่วไปอีก
นานเทอญ...

บารมีหลวงพอ
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