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กระผมนายพอน นางดอกแกว นางสาวอารีรัตน เชื้อบุญเกิด กราบนมัสการ
พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม) ที่มี
เมตตาตอครอบครัวของกระผม ซึ่งตอนนั้นถากระผมไมไดพบหลวงพอ กระผมก็ไม
ทราบเหมือนกันวาชีวิตของกระผม อนาคตของลูกและภรรยา จะตกอยูในสภาพไหน
พระเดชพระคุณหลวงพอใหสติใหปญญาใหรูจักกําหนดและใหแสงสวางตอ
ครอบครัวของกระผม เสมือนหลวงพอใหชีวิตใหมตอกระผมและครอบครัว พระเดช
พระคุณหลวงพอจรัญ ดึงกระผมขึ้นจากนรกแท ๆ บุญคุณของหลวงพอจรัญมากดวย
ความเมตตาตอลูกศิษยทุกคน ไมวาจะยากดีมีจน หลวงพอจรัญใหความเมตตาเสมอ
กัน
พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญตอนรับญาติโยมแทบไมมีเวลาพัก แตพระเดช
พระคุณหลวงพอก็ไมเคยบน หลวงพอไมยอมเสียเวลาใหผานไปโดยเปลาประโยชน
ทุกนาทีของหลวงพอมีคามากจริง ๆ กระผมดีใจที่ไดมาเปนลูกศิษยของหลวงพอ
กระผมจะของจดจําในความเมตตาของหลวงพอจรัญ ไมมีวันลืม และกระผมขอกราบ
ปวารณากับหลวงพอวา กระผมจะชวยงานของพระเดชพระคุณหลวงพอทุกอยาง
และรวมพัฒนาศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวนั ของพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ตาม
เจตนาของหลวงพอที่สรางศูนยเวฬุวัน เพื่อพัฒนาจิตใจสรางคนใหมีคุณภาพ ปลูกฝง
สิ่งดีใหกับเยาวชนลูกหลานชาวอีสานใหเปนเด็กดี มีธรรมะ มีปญ
 ญา มีสติ มีความ
กตัญูตอแมพอ ครูบาอาจารย และเปนกําลังปญญา เพื่อพัฒนาประเทศชาติใหมี
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ความเจริญกาวหนาดวยปญญาตอไป กระผมขอกราบอนุโมทนากับพระเดชพระคุณ
หลวงพอจรัญ ที่มีเมตตาตอลูกหลาน และลูกศิษยของหลวงพอทุกคน
กระผมขอเลาเรื่องทั้งหมด กอนที่กระผมจะไดพบหลวงพอ กระผมมีลูกสองคน
คนโตเปนลูกสาวชื่อ นางสาวอารีรัตน คนที่สองเปนชาย คือ นายฉัตรชัย เชื้อบุญเกิด
ครอบครัวของกระผมอยูกันมีความสุขและอบอุนเรื่อยมา ลูกชายของผมเรียนหนังสือ
อยูโรงเรียนแหงหนึ่งที่จังหวัดขอนแกน เชาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ลูกชายของ
ผมก็มาไหวพอแมตามปกติที่เคยทํามา แตครั้งนี้แปลกกวาทุกครั้ง ลูกไหวแลวไหวอีก
“พอครับแมครับผมไปกอนนะครับ” ผมมองดูลูกชาย ดวยความรักและเมตตา ฉัตรชัย
เปนที่รักของทุกคน แกชวยงานทุกอยางที่พอและแมมอบหมายใหทํา เปนที่รักของ
เคยไดรับถวย
เพื่อนบานและเพื่อนทุกคน
เปนนักกีฬาของจังหวัดขอนแกน
พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในการแขงขันจักรยานที่จังหวัด
ขอนแกน ไดรับเหรียญเงินจากการแขงขันจักรยานเสือหมอบที่จังหวัดมหาสารคาม
เปนนักดนตรีของโรงเรียน
ผมมองดูลูกชายขับขี่รถออกจากบานจนลับสายตา ซึ่งผมไมเคยมองแกแบบนี้
มากอนเลย ผมยังนึกชมลูกชายในใจวา ฉัตรชัยของพอนารักมาก หลังจากลูกชายไป
โรงเรียนแลว ผมทํางานหงุดหงิดใจตลอดเวลา จนกระทั่งเวลาประมาณบาย ๒ โมง มี
เพื่อนของลูกชายมาบอกวา “พอครับ พอรีบไปโรงเรียนดวน ฉัตรชัยตกอาคารของ
โรงเรียนครับ” ตอนนั้นผมทําอะไรไมถูกเลย ผมรีบไปโรงเรียนทันที พอไปถึงครึ่งทาง
รถของโรงเรียนก็ไดนําลูกชายผมสงโรงพยาบาลศรีนครินทร ผมก็ขับรถตามไปติด ๆ
คณะครูไดนําลูกชายผมลงจากรถ ผมเห็นลูกชายนอนดิ้นดวยความเจ็บปวด ผมรีบ
เขาไปหาลูกชายทันที “ฉัตรชัย พอมาแลว ทําใจดี ๆ นะลูก” แกลืมตาดูพอดวย
สายตาที่เศรามาก ผมเห็นสายตาของลูกแลว ผมสงสารลูกชายเหลือเกิน ลูกคง
เจ็บปวดมาก ผมมองดูลูกชายนอนดิ้นดวยความเจ็บปวด จนแกหมดแรง หมด
ความรูสึก นอนนิ่งอยูที่รถพยาบาล คุณหมอก็พยายามชวยกันเต็มที่ ผมคิดวาลูกชาย
คงหมดสติจากการเจ็บปวด และไมนานนักคุณหมอก็มาบอกวา “พี่ครับผมเสียใจดวย
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ลูกชายพี่เสียแลว ตอนนี้ใชเครื่องชวยหายใจอยู พี่รับลูกชายพี่กลับไปเลยไหมครับ”
“คุณหมอครับ คุณหมอชวยลูกผมดวยครับ ขอใหคุณหมอชวยแกแมนาทีสุดทาย สง
สายผมดวยครับ” คุณหมอเลยบอกผมวา “พี่ตองทําใจนะ” ผมหัวใจแทบหยุดเตนเลย
ครับ ภรรยาผมแกรองไหสุดเสียง ดวยความเสียใจที่ยังชวยอะไรลูกไมได หลังจากนั้น
คุณหมอก็พารางลูกชายผมเขารักษาตัวที่หองฉุกเฉินสอง ผม ภรรยา ลูกสาว และ
ญาติ ๆ เฝาดูอาการของลูกชายตลอดเวลา ผมถามถึงตนสายปลายเหตุที่ทําใหลูก
ชายผมตกอาคารเรียนครั้งนี้ เพื่อลูกชายก็เลาวา “พอครับ ฉัตรชัยถูกกลุมนักเรียน
โรงเรียนเดียวกันพาพวกบุกขึ้นตีถึงหองเรียนครับ ดวยความรักเพื่อน ฉัตรชัยใหเพื่อน
นักเรียนดวยกันหนีออกทางหนาตางกอน แลวกลุมนักเรียนที่กอเหตุก็บุกขึ้นมาถึง
หองเรียน ดวยความกลัวและตกใจ เพราะเขามีทั้งไมและเหล็กแหลม ฉัตรชัยจึง
ตัดสินใจกระโดดลงทางหนาตางของอาคารเรียนครับ แตฉัตรชัยกระโดดพลาดครับ
พอ” ผมฟงเพื่อนลูกชายเลา ผมหันไปมองภรรยา แกนั่งน้ําตาไหล ผมเห็นแลวทรมาน
หัวใจจริง ๆ เพื่อลูกเลาตอไปวา “ฉัตรชัยกระโดดพลาดไปถูกกระเบื้องทะลุ รางของ
ฉัตรชัยตกลงไปหัวฟาดกับคานเหล็ก รางตกลงสูพื้นของอาคารเรียน ฉัตรชัยชักตาคาง
แทนที่พวกกลุมนักเรียนอันธพาลจะสํานึกในความผิด กลับวิ่งมาเตะอีก” เพื่อนลูก
ชายพูดจบ ผมเขาไปกอดภรรยาไวแนน บอกภรรยาวา “แมไมตองเปนหวง พวกมัน
ทุกคนทํากับลูกเราไว พวกมันทุกคนจะไดรับกรรมเหมือนกับลูกเราอยางสาสม” ผม
พูดแลวผมเดินไปดูลูกชาย ซึ่งนอนนิ่ง ไมไดรูสึกตัวเลย ผมนึกในใจวา ผมไมเคยทํา
ความเดือดรอนใหกับใครเลย แตทําไมครอบครัวของผมถึงไดมาเจอเคราะหกรรม
ขนาดนี้
เชาวันรุงขึ้น คุณหมอไดมาบอกวา ตองการเลือดเพื่อทําการผาตัด กระผมดีใจ
มาก โอกาสของลูกมีแลว ผมรับปากคุณหมอทันที ผมเดินทางเขากรมทหารทันที เพื่อ
ขอความเมตตาจากทานผูการฯ ทานมีเมตตาตอครอบครัวผมมากจริง ๆ เพื่อทหาร
รวมบริจาคเลือด จํานวน ๒๒ ทาน บุญคุณของทานผูการฯ และเพื่อนทหารทุกคน ผม
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จะขอจดจําไวไมมีวันลืมที่ทานเมตตาครอบครัวของผม หลังจากนั้น ผมก็ไดไปบนเจา
พอหลักเมืองขอนแกน ขอใหทานคุมครองชีวิตลูกชายมาใหพน จากความตายครั้งนี้
รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายที่ และมีคุณพี่ศิระประภา สิทธิเกสร มาบอกวาทําไมไมไป
นั่งกรรมฐานที่วัดอัมพวัน สิงหบุรี และขอใหหลวงพอจรัญ ทานแผเมตตาใหกับลูก
ชาย คุณพี่ศิระประภา ทานก็พูดถึงบารมีของหลวงพอจรัญวา หลวงพอทานมีเมตตา
ตอผูมีทุกขและรูเหตุการณลวงหนา ผมไดฟงแลวรูสึกศรัทธาหลวงพอจรัญมาก ทั้ง ๆ
ที่ผมไมเคยเห็นหลวงพอจรัญมากอนเลย
ผมไดปรึกษาภรรยาและพี่นองของภรรยา
ก็พรอมใจกันทุกคนที่จะไปนั่ง
กรรมฐานที่วัดอัมพวัน เพื่อใหผลบุญที่นั่งกรรมฐานชวยใหลูกชายพนจากความตาย
ภรรยาผมไปนั่งกรรมฐาน ไดมีโอกาสเขียนขื่อลูกชายฝากใหหลวงพอทานแผเมตตา
ให หลวงพอทานก็เมตตารับจะแผเมตตาให วันตอมาหลวงพอทานใหโยมลงมาบอก
วา “ลูกชายโยมไมยอมรับความชวยเหลือจากหลวงพอ” หลวงพอทานบอกวาลูกชาย
ผมหันหลังให นั่งน้ําตาไหล ซึ่งตอนนั้นภรรยาผมแกเริ่มทําใจได เพราะจากการนั่ง
กรรมฐาน ที่พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญเมตตาสั่งสอนญาติโยมใหมีสติ ใหรูจัก
กําหนด ใหรูจักตัวเอง ภรรยาผมนั่งกรรมฐานได ๓ วัน ลูกชายของผมก็เสียชีวิต เปน
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ภรรยาผมก็ลาศีล เดินทางกลับขอนแกนดวยอาการ
โศกเศรา เปนธรรมดาของคนที่ตองสูญเสียลูกชายอันเปนที่รักไปอยางไมมีวนั กลับมา
แตเธอมีสติมาก ไมเหมือนกับตอนที่จะไปกรรมฐานครั้งแรก เธอช็อคจนผมของเธอ
ขาวแทบทุกเสน เห็นแลวสงสารเธอมาก ผิดกับผมเริ่มคิดอาฆาตคนที่ทําใหลูกชาย
ตาย
ความรูสึกของผมตอนนั้น คิดถึงคําพูดของพอเด็กที่มาทําใหผมตองสูยเสียลูก
ชายอันเปนที่รักไป เขาวาลูกเขาไมไดทํา มันโดดไปตายเอง คําพูดคํานี้มันกองอยูใน
สมองผมทุกเวลา ทําไมเขาถึงขาดความรับผิดชอบ ผมไดจัดงานศพลูกชายผานไป
ดวยความเศรา แตใจมันมีไฟแคนคิดวา จะทําอยางไรมันจะสาสมใจที่เขาทําใหลูกผม
ตาย ชวงนั้นผมไมคอยเขาบาน ผมไปหาเพือ่ นรักที่เคยรวมทุกข และสุขกันมา ปรึกษา
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ความในใจใหเพื่อนฟง เพื่อนผมคนที่พูดถึงคือ คุณโพธิ์ชัย คําพงษ เจาของกิจการ
ผูจัดการบริษัทเทพโพธิ์เดินรถ จํากัด อีกคนคือ นายเฒา เจาของน้ําดื่ม อยูที่ชายแดน
บุรีรัมย ทุกคนมีความเห็นวามันฆาลูกเรา พวกเราก็จะไปฆาพวกมันทุกคนที่ขวางหนา
ผมเลยพูดกับเพื่อนวา เรื่องนี้มันเปนเรื่องสวนตัวของเรา ขอใหเพื่อนทั้งสองอยาเอา
อนาคตของเพื่อน และครอบครัวของพวกนายทุกคนมาลําบากกับเราเลย คุณโพธิ์ชัยก็
พูดขึ้นวา “นายพูดอยางนี้ไดอยางไร ลูกนายก็เหมือนลูกเรา ขอใหนายสบายใจได ทุก
อยางเราเตรียมไวหมดแลว”
ผมก็กลับบานดวยความสับสนใจ ผมมาถึงบานก็เห็นภรรยานั่งหนาเศรา ถาม
วา “พอไปไหนมา” ผมก็ตอบวา “พอไปหาเพื่อนมา” และพูดกับภรรยาวา “แม ถามี
อะไรเกิดขึ้น ขอใหแมขายบานหลังนี้ พาลูกสาวของเราไปอยูกับพอแมเธอนะ ไมตอง
หวงพี่ ถาไมตายเราคงไดเจอกัน” ภรรยาผมรองไห ภรรยาผมพูดวา “พอไปฆาเขา
แลว พอจะเอาฉันกับลูกไปไวที่ไหน พอทําใจใหสงบลงบาง ลูกเราเขาหมดกรรมของ
เขาแลว พออยาไปทํากรรมเพิ่มใหลูกเราอีกเลยนะพอ” เธอเขามากอดผมรองไห “พอ
หาโอกาสไปกราบหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน ที่สิงหบุรี และนั่งกรรมฐาน แผเมตตา
อุทิศสวนกุศลใหลูกเรา จะไดทําใหจิตใจของพอดีขึ้น ใจจะไดเย็นลง พอฉันขอรอง พอ
อยาไปทํารายเขาเลยนะ” ภรรยาผมเดินไปหยิบธูปมาจุด บอกผมวา “พอสาบานกับ
ฉันนะวาพอจะไมไปทํารายเขา ฉันรูวาพอกับเพื่อนคิดจะทําอะไร” ผมเลยบอกภรรยา
วา “แม พอจะไปนั่งกรรมฐานใหลูก แมจะไดสบายใจ” เธอดีใจมาก “ขอเวลาพอสัก
สองสามวันนะ” หลังจากนั้นผมก็นัดกับเพื่อนทั้งหมดวา “เพื่อนเราจะไปนั่งกรรมฐาน
ที่วัดอัมพวัน เพื่อนทุกคนรูใจผม คุณโพธิ์ชัย เลยพูดขึ้นวา “ทุกอยางเราพรอม ถามัน
จะตายก็ขอใหมันตายดวยกัน” เมื่อทุกอยางเปนไปแบบนี้แลว ก็ไมมอี ะไรตองคิด
ตอไป ผมเลยบอกเพื่อนวาทุกอยางไปวางแผนตอที่วัดอัมพวัน
ผมไดบอกลาภรรยาและลูก คิดอยูในใจวา เราไปครั้งนี้ อาจจะไมไดกลับมาหา
ลูกและภรรยาอีก คิดแลวน้ําตาไมรูมาจากไหนไหลตลอดทาง ผมและเพื่อนเดินทางไป
ธรรมชําระความโกรธ

5

ถึงวัดอัมพวัน เปนเวลาบาย ๓ โมง ก็นํารถไปจอดขางโรงครัว ผมเห็นผูคนมาก
เหลือเกิน เขามาทําอะไรกัน เจาหนาที่ของวัดไดเชื้อเชิญ “ทานขาวกอนนะคะ คุณมา
นั่งกรรมฐานหรือคะ” ผมกับเพื่อนมองหนากันผมยังพูดชมกับเพื่อนวา “คุณพี่ผูหญิง
พูดจาไพเราะจังเลย สมแลวที่ไดมาชวยพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ” หลังจากทาน
ขาวแลว เจาหนาที่ก็บอกใหไปลงทะเบียน ผมลงทะเบียนไว ๗ วัน เจาหนาที่ก็จัดหา
ชุดขาว หาที่พักใหอยางดี และบอกวาใหมาพรอมกันที่อุโบสถ ซึ่งตอนนั้นผมจําไดวา
พระนรินทรเปนผูใหศีลแกผูปฏิบัติธรรม สอนวิธีการเดินการนั่ง กําหนดลมหายใจเขา
ออก พองหนอ – ยุบหนอ ผมบอกตามตรงวาไมเขาใจเลย เพราะจิตของผมสับสน
หลวงพี่นรินทร ทานตําหนิเอาหลายครั้ง หลังจากนั้นผมและคณะวางแผนกอกรรม ก็
มานั่งกรรมฐานที่ศาลาเสด็จพอ ร.๕ หรือศาลากรศรีทิพา โดยการสอนของแมชี ซูงอ
ที่สอนอยางเขมงวด
วางจากการนั่งกรรมฐาน
พวกผมสามคนก็มานั่งวางแผนที่ศาลาริมน้ํา
เจาพระยา เรื่องทุกอยางวางแผนวา ออกจากวัดเมื่อไร ลงมือลางแคนทันที ผมเลยพูด
กับเพื่อนวา พวกเราคงนั่งไมถึง ๗ วันแน ทุก ๆ คนเขานั่งกรรมฐานดวยใจอันบริสุทธิ์
นั่งกรรมฐานเอาบุญใสตัว แตพวกเรากลับนั่งกรรมฐานเอาบาปเขาตัวแท ๆ พระเดช
พระคุณหลวงพอจรัญ ทานเมตตาขาวน้ํา อาหารที่พักอยางดี คิดแลวมันนาละอายใจ
จริง ๆ กระผมไมเคยเห็นหลวงพอจรัญ เลยคิดอยากจะพบทาน ก็พอดีแมชีซูงอบอกวา
หลวงพอจรัญจะมาใหกรรมฐานและเทศนโปรดญาติโยม ผมและเพื่อนดีใจที่จะไดพบ
หลวงพอกอนกลับ ศาลาแนนดวยผูคนที่มีจิตอันบริสุทธิ์ ยกเวน ๓ คน คือพวกกระผม
อยูดานหลังของศาลา หลวงพอทานเดินมาจะขึ้นศาลา ญาติโยมก็นั่งเปนแถวกมลง
กราบหลวงพอดวยศรัทธา ผมเห็นแลวก็ศรัทธาในตัวหลวงพอมาก หลวงพอขึ้นมาบน
ศาลาแลว แมชีซูงอกพาคณะกรรมฐานกราบพระ และขอกรรมฐานจากหลวงพอจรัญ
หลวงพอทานเทศนผมก็ตั้งใจฟง ศาลาแนนมากแตไมมีเสียงคุยกันเลย สายตาทุกดวง
มองไปที่หลวงพอที่กําลังเทศน ตอนหนึ่งหลวงพอทานเทศนวา บางคนมานั่ง
กรรมฐานแตไมมีศรัทธามา แตกลับมาวางแผนฆาคน หลวงพอทานไดชี้มอื มาทางผม
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อีก ผมถึงกับสะดุง ผมและเพื่อนมองหนากัน ผมคิดอยูในใจวาหลวงพอทานทราบ
เรื่องนี้ไดอยางไร เพราะนอกจากเพื่อนสองคนแลวไมมีใครทราบเรื่องนี้เลย ผมกมลง
กราบสามครั้งลุกออกจากศาลา เพื่อจะเดินกลับที่พักดวยความแปลกใจ เพื่อนผมก็
เดินมาติด ๆ ถึงที่พัก ผมก็พูดกับเพื่อนวาทําไมหลวงพอทานทราบเรื่องนี้ มีใครไปพูด
อะไรหรือเปลา เพื่อนทุกคนก็สายหนา ผมนึกถึงคําของคุณพี่ศิราประภาวา หลวง
พอจรัญทานรูวาระจิตของคนดวย การกําหนดเห็นหนอ ผมบอกเพื่อนวา ผมจะไปฟง
เทศนหลวงพอตอ ผมไดกลับมานั่งฟงเทศนหลวงพออยางตั้งใจ หลวงพอทานมองมา
ทางผม เหมือนทานจะมองหาอะไรในตัวผมสักอยาง แลวทานก็เทศนวา “โยม เวร
ยอมระงับดวยการไมจองเวร สายตาของโยมมีแสงความอาฆาตเสมือนอสูร
กาย” ผมไมกลามองไปทางหลวงพอเลย ทานหลวงพอจรัญ ทราบความในใจของ
กระผมจริง ๆ หลวงพอทานก็เทศนตอไปวา “ลูกเราก็ตายไปแลว เขาพนจากทุกข
แลว โยมจะไปสรางกรรมตอไปอีกทําไม ผลกรรมที่โยมกอขึ้นมันจะตกไปถึง
ลูกของโยมเองไมมีวันจบสิ้น ขอใหโยมตั้งใจเจริญภาวนานั่งกรรมฐาน แผ
อุทิศสวนกุศลใหกับเจากรรมนายเวรของลูกชายโยม ผลการเจริญกรรมฐาน
จะทําใหลกู ชายโยมพนจากทุกข” ผมนั่งฟงหลวงพอเทศน น้ําตาไหลตลอดเวลา
ผมศรัทธาหลวงพอจรัญมาก ผมหายสงสัยที่ทําไมผูคนถึงไดไปวัดอัมพวันมากมาย
ขนาดนี้ เพราะหลวงพอทานมีเมตตาใหสติ ใหปญญา ใหรูจักตนเอง คําเทศนสั่งสอน
โยมวา “มานั่งกรรมฐานทั้งทีเอาดีไมได” คําสอนของหลวงพอมีความหมายมาก
จริง ๆ ผมฟงเทศนหลวงพอจบ ผมก็ตั้งจิตอธิษฐานวา “จะขอใชเวลาที่เหลือตั้งใจ
ปฏิบัติธรรมกรรมฐานใหดีที่สุดครับ หลวงพอใหความเปนคนตอพวกกระผมสามคน
เพื่อนของกระผมสองคนก็เลื่อมใสหลวงพอมาก เขามาชวยงานหลวงพออยูบอยครั้ง
ครับ”
เรื่องทั้งหมดที่กระผมเขียนมานี้มันเปนอดีต ถาขอความใดผิดพลาด กระผมขอ
กราบประทานอภัยตอทานทั้งหลายดวย..
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