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ชีวิตไรคา เวลาไมมีประโยชน
กวา ๓๐ ป ที่ผมใชชีวิตลูกผูชายหมดไปกับการดื่มเหลา เคลานารี เลนการ
พนัน และเที่ยวเตรแทบทุกวัน ทัง้ ๆ ที่ผมบอกตัวเองและใคร ๆ วาผมเปนชาวพุทธ
ไหวพระ คลองพระ ทําบุญ แตกวาผมจะกลับเขาบานก็ตองตี ๓ ตี ๔ หรือไมก็สวางคา
ตา และทั้ง ๆ ที่ผมไมใชคนโสด ผมมีภรรยา ลูกสาวกําลังนารัก ๒ คน ที่สําคัญผมมีแม
ที่คอยเปนหวงผมอยูอีก ๑ คน
ชีวิตที่ผานมาเปนอยางนี้จริง ๆ ผมไมเคยสนใจครอบครัว ไมสนใจวาเขาจะรูสึก
อยางไร ไมเคยพะวงวาเขาจะอยูกันอยางไร พอค่ํามาผมก็แตงตัวออกเที่ยว นัดพบ
เพื่อนฝูง สรวลเสเฮฮา เหมือนคนโสดที่ไรความรูสึกผิดชอบชั่วดี ไมคิดถึงอะไรเลย ขอ
เพียงไดออกจากบานทุกคืนก็เปนสุขแลว ไมสนใจวาภรรยาและลูกสาวทั้งสองจะหลับ
หรือรอคอย ทานขาวหรือยัง ทานนมหรือยัง มีอะไรทานกันหรือเปลา ไมเคยคิด พอ
กลับเขาบานก็อาบน้ํานอน กวาจะตื่นลงมาทํางานก็ประมาณหาโมงเชาทุกวัน

การคามีปญหา ชีวิตมีปญหา
ปลายป พ.ศ. ๒๕๓๖ ลูกคาของผมรายหนึ่ง ที่ผมปลอยบัญชีไป ตองลมเลิก
กิจการ สินคาที่ผมสงไปกอนหนานี้มีมูลคาประมาณ ๑๕ ลานบาทก็พลอยสูญไปดวย
เปนภาระหนี้สินที่ผมตองทวงถามอยูนาน แตก็ไมมีวี่แวววาจะได นอกจากเครื่องจักร
เกา ๆ ราวกับเศษเหล็ก ที่ผมจะขอยึดมาเปนการชําระหนี้ แตสภาพเครื่องจักรตอง
ซอมทุกเครื่อง ดูแลวไมนาจะมีราคา แตทานทราบไหมวา เขาคิดราคาเต็มตามที่เขา
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ซื้อมา คือประมาณ ๖-๗ ลาน เมื่อรับโอนมาก็ขายไมไดอีก เพราะอยูในทําเลไมดี
ขาดทุนมากมาย ผมก็ตองยอมดีกวาไมไดอะไรเลย
ลูกคาอีกรายหนึ่งเปนเพื่อนกัน แตตองเลิกกิจการไป เพราะถูกตํารวจจับ
เนื่องจากผลิตของเทียมเลียนแบบ เปนการฝาฝนลิขสิทธิ์ เขาก็ยินยอมใหยึดทรัพยสิน
ที่เขามีอยูมาหักลางหนี้ราคา ๓ ลานบาท แตราคาขายจริง ๆ ผมก็ไมสามารถขายได
ตามนั้น ก็ขาดทุนอีกตามเคย
รวม ๒ ราย ผมสูญเงินไปประมาณ ๑๙ ลานบาท แมตอมาลูกคารายแรกจะ
ขายที่ดินได แตเขาก็ไมคิดจะชดใชหนี้ สวนรายที่สองทราบวากลับมาทําการคาพอฟน
ตัวได แตก็ไมยอมชดใชหนี้อีกเชนกัน ทําไมเขาไมคิดจะใชหนี้ผม ทําไม? ทําไม?
เปนชวงชีวิตที่มึนงง สับสนวุนวายใจมาก คิดไมออก บอกไมถูก ปลงไมตก
เทากับวาผมลงมาที่ศนู ย เริ่มตนนับหนึ่งใหม แตจะใหผมยอมแพเลิกลมกิจการตาม
ลูกคา ผมคงทําไมได เพราะผมไมเคยยอมแพอะไรงาย ๆ และที่สําคัญจะ
กระทบกระเทือนจิตใจของแม เมียและลูก ผมคงยอมไมได ก็เลยตัดสินใจกูเงินเพื่อน
ๆ และพี่นองมาลงทุนทําการคาตอไป
แตปญหาผมก็ยังไมหมด คูคาผมที่เปนโรงงานหลายโรงงานก็ไมยอมขายเชื่อ
ใหผมเลย ผมตองนําเงินสดไปซื้อถึงจะขาย ผมก็ตองยอมเพราะเขายังไมมั่นใจ เขา
กลัววาผมจะลมตามลูกคาไป แตเรื่องเที่ยวผมยังไมเลิก ผมยังคงเที่ยว ดื่ม กิน คบ
ผูหญิงเหมือนเดิม แตคราวนี้ผมหาเหตุผลเขาขางตนเองวา เที่ยวเพื่อผอนคลาย
ความเครียด

หมดเวรหมดกรรม
ชีวิตนี้มีขึ้นมีลง ลมแลวตองลุกขึ้นสู ซึ่งผมก็โชคดีไดคุณสุรชัย เชื้อเล็ก ผูเปน
กัลยาณมิตร ชักชวนผมไปเขากรรมฐานที่วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ในเทศการสงกรานต
ป พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนเวลา ๗ คืน ๘ วัน ในขณะนั้น ก็ไมมีความเขาใจอะไรเลย เพื่อชวน
ไปก็ไปอยางนั้นเอง นึกเสียวาเปลี่ยนบรรยากาศ เพราะเห็นวาหยุดตอเนื่องหลายวัน
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คนอื่นเขาก็ไปเที่ยวกัน ลูกนองก็กลับบานนอกหมด กวาจะกลับก็อีกหลายวัน ไม
อยากอยูบานเฉย ๆ แลวผมก็ไปอยูวัดจนครบ ๗ คืน ๘ วัน ระหวางปฏิบัติก็ทําไดไม
เต็มที่เพราะคนเยอะมาก แตก็พยายามทําใหไดตามกําหนดกฎเกณฑ ที่เจาหนาที่เขา
วางไว และนี่เปนครั้งแรกที่ทําใหผมไดรูจักพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ผูโดงดัง แหง
วัดอัมพวัน
ถาจะถามผมวา ไดอะไรจากการไปเขาวัดปฏิบัติธรรมในครั้งนั้น ผมก็ตอบไม
ถูก แตผมก็ไดขอคิดหลายอยาง เมื่อไดฟงธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพอสอน
โดยเฉพาะชวงสงกรานต ทําใหผมทราบวา เปนวันกตัญู ที่พระเดชพระคุณหลวงพอ
ปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ คือ บังสุกุลอุทิศถวายใหกับอดีตเจาอาวาสวัดอัมพวันทุก
องคตั้งแตองคแรกคือ ปูครูญาณสังวร และบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว รวมทั้งแสดง
กตัญูกตเวทิตาตอโยมมารดา และใหทานแกผูสูงอายุที่อยูรอบวัดทั้งบานเหนือบาน
ใตหลายสิบคน ทําใหผมคิดถึงแมมาก และตั้งใจแนวแนที่จะเลิกประพฤติตัวแบบเดิม
ๆ และมีกําลังใจที่จะสูชีวิต

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแตกลับจากวัดอัมพวัน ผมเลิกอบายมุขอันเปนทางแหงความเสื่อมทั้งหมด
เลิกเที่ยวกลางคืน เลิกดื่มเหลา เลิกเลนการพนัน เลิกเที่ยวผูหญิง ผมกลับมาดูแล
กิจการคา ดูแลแม ดูแลลูกสาว และเห็นใจภรรยาที่อดทนกับผมมาตลอดไมเคยบน
เมื่อสังคมกับเพื่อนฝูงผมก็ดื่มน้ําเปลาหรือไมก็น้ําอัดลม
แตที่ผมปฏิบัติสม่ําเสมอ
หลังจากกลับมาจากวัดอัมพวันก็คือ สวดมนต ทําวัตรเชา ทําวัตรเย็น ผมสวดมนตทุก
วัน แลวเดินจงกรม นั่งกําหนด วันละ ๒๐-๓๐ นาที เปนประจํา และที่สําคัญผมมี
ความตั้งใจจะถือศีล ๕ ใหครบทุกขอ นี่คือจุดเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของผม
กลับจากวัดผมกลายเปนคนรูสึกเกรงกลัวตอบาปมาก จากคนใจรอนก็เปนคน
ใจเย็น ใครทําอะไรไมถูกใจ ผมเคยดุดาอยางไมเกรงใจ ผมก็สามารถระงับได กับคุณ
แมผมเคยเถียงทานจนทานรองไหบอย ๆ ผมก็เลิก กลับรักและเคารพมากยิ่งขึ้น
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ปจจุบันนี้ ผมใชเวลาที่อยูบนรถฟงเทปธรรมะ อยูบานเวลาวางผมก็จะอาน
หนังสือธรรมะของพระอาจารยตาง ๆ หรือไมก็หนังสือพระไตรปฎกสําหรับประชาชน
เพื่อใหมีความรูทางพระพุทธศาสนา จะไดนําเอามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
ผมลดความโลภลงมาก พยายามระงับความโกรธ และควบคุมตัวเองไมใหหลงไปกับ
สิ่งยั่วยุตาง ๆ ในวันหยุดหากไมมีภารกิจอื่นที่จําเปน ผมมักจะพาครอบครัวไปกราบ
นมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอเสมอ ผมโชคดีที่ทั้งคุณแม ภรรยาและลูกสาวทั้ง ๒
คน สนใจทางธรรม การทําบุญทําทานก็ไดรับการสนับสนุนดวยดีจากทุกคนใน
ครอบครัว คําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอที่วา “ยิ่งใหยิ่งได ยิ่งหวงยิ่งอด หมดไม
มา” เปนสิ่งที่ผมนํามาปฏิบัติอยางไดผล
ทุกวันนี้ ผมทําบุญถวายทานไดอยางมีความสุข ไมมีความกังวล และมีความ
เต็มใจที่จะทําดวยความยินดี ไมมีความเสียดายเลย มีแตอยากจะให ทั้ง ๆ ที่กอน
หนาจะเขาวัดอัมพวัน กอนที่จะมาพบพระเดชพระคุณหลวงพอนั้น เวลาทําบุญทํา
ทาน ผมจะเสียดายเงินมาก
กิจการคาที่ทําอยูในปจจุบัน ก็ดําเนินไปดวยดีแมฟองสบูแตก แตดวยอานิสงส
ของการปฏิบัติกรรมฐานและการสวดมนต กิจการของผมทํากําไรไดเปนปกติ หนี้เสีย
ก็มีบางเล็กนอย เรียกวา ไดมากกวาเสีย เพราะกรรมฐานทําใหผมมี “สติสัมปชัญญะ”
ทําใหผมคิดและระมัดระวังในการลงทุน ทําใหผมมีปจจัยพอที่จะแบงมาชวยทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา ชวยเหลือสาธารณประโยชน โดยเฉพาะการทําบุญกับพระเดช
พระคุณหลวงพอ ผมทําไดโดยไมติดขัดอะไรเลย และมีความสุขที่ไดทําบุญถวายทาน
ทั้ง ๆ ที่ทานไมเคยบอกบุญผม ไมเคยบนวาขาดแคลนอะไรหรือตองการอะไร ผม
ศรัทธาทานจริง ๆ “ยิ่งให ยิ่งได” เปนจริงครับ
ภรรยาผมจะเขาปฏิบัตธิ รรม ทั้งที่วัดอัมพวันและที่ยุวพุทธิกสมาคม ซึ่งนําโดย
คุณแมสิริ กรินชัย ทุกป ลูกสาวผมทั้ง ๒ คนก็เขาอบรมพัฒนาจิตของคุณแมสิริ กริน
ชัยดวยเชนกัน ลูกสาวผมจะสวดมนตเชาเย็น และรักษาศีล ๕ ดวย นี่เปนความภูมใิ จ
ของผมเชนกัน
ผมเองมีความสุขมากนับตั้งแตไดปฏิบัติตามคําสอนของพระเดช
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พระคุณหลวงพอ และไดพบทางปฏิบัติเพื่อพนทุกข ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงนํามาสั่งสอนชาวโลก
โชคดีที่วันนี้ผมเพิ่งจะอายุ ๓๙ ป มีกิจการคาของตัวเอง รับผิดชอบคุณแมและ
ลูกสาว ๒ คนกับภรรยา ดําเนินชีวิตที่เรียบงายและเปนประโยชนตอสวนรวมที่พระ
เดชพระคุณหลวงพอสอนไววา “ชวยตัวเองไดยังไมดี อยากดีตองชวยพอแมได อยาก
ดีเดนเห็นไกลตองชวยสังคมได”
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