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ผมมีอายุ ๕๖ ป ภรรยาผมชื่ออุบล มีบุตรชาย ๑ คน เปนคนกลาง บุตรสาว ๔
คน ตัวผมเองเกิดในครอบครัวที่มีฐานะไมร่ํารวยนัก ผมมีพี่นองทั้งหมด ๘ คน ฉะนั้น
คุณพอจึงเปนหัวหนาครอบครัวที่มีภาระหนักมาก ทานรักคุณแมและลูก ๆ ทุกคน
ทานมีปณิธานแนวแนที่จะใหลูก ๆ ทุกคนมีการศึกษาดี แมบางครั้งจะหาเงินคาเลา
เรียนไมคอยทัน แตทานก็ไมใหลูก ๆ ออกจากโรงเรียน และพยายามเคี่ยวเข็ญใหลูก ๆ
ตั้งใจเรียน
ตกเย็นคุณพอเลิกจากงานกลับถึงบานก็จะชวยเหลืองานบานคุณแม
ตลอดจนชวยพับซองจดหมายเปนรายไดเสริมใหครอบครัว และฝกใหลูก ๆ ทุกคน
ชวยกันทํา เมื่อยามที่ลูกเจ็บปวย ทานทั้งสองจะคอยเช็ดตัวเฝาไขเราตลอดทั้งคืน คุณ
พอทานเปนตัวอยางของความกตัญู โดยทุก ๆ เดือนทานจะตองเจียดเงินสวนหนึ่ง
สงไปใหปูยา ตาทวดยังประเทศจีน ความที่คณ
ุ พอตรากตรํางานหนักมาก เมื่อผมอายุ
๑๘ ป ทานก็มีอันจากเราไปโดยไมมีวันกลับ นับตั้งแตทานเริ่มปวย ผมก็ออกจาก
โรงเรียนเพื่อทํางานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว พรอมทั้งตองสงนองอีกสามคนเรียน
เงินเดือนทุกบาททุกสตางคผมใหคุณแมหมด เพราะทางบริษัทมีอาหารให ๓ มื้อ แม
รายไดในครอบครัวเราจะนอยนิดแตคุณแมทานมีกําลังใจที่ดีมาก และคอยอบรมสั่ง
สอนเปนกําลังใจใหลูก ๆ ทุกคน ทานอดเพื่อใหลูก ๆ ทุกคนอิ่มกอนทานจึงทาน ทาน
มักจะสอนลูก ๆ เสมอวา
“เรามีนอยก็ใชตามนอย อยาไปสรางหนี้ หรือกินกอนจายทีหลัง”
ลูก ๆ ทุกคนก็ชวยกันจุนเจือครอบครัว จนกระทั่งนองสาวคนเล็กจบคณะบัญชี
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อถึงวันคลายวันเกิดของคุณพอคุณแม พวกเราพี่นอง
ทุกคนจะชวยกันจัดงานเลี้ยงวันเกิดใหทาน เมื่อยามที่ทานเจ็บไขไดปวย พวกเราทุก
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คนก็ชวยกันดูแลทานเชนที่ทานดูแลเรามาตลอด ตัวผมเองไมเคยทําใหทาเสียใจ เสีย
น้ําตาแตอยางใด ผมไดรับความรักความอบอุนจากทาน และผมก็ไดนําไปปฏิบัติตอ
บุตรธิดาของผมเชนกัน
ผมไดเริ่มทํางานครั้งแรกที่บริษัทลูกกวาดแหงหนึ่งในตําแหนงเด็กรับใช และ
ดวยความที่ผมเปนคนขยัน ประกอบกับมีอัธยาศัยที่ดี ทําใหผมไดเลื่อนตําแหนง
ตอเนื่องมาตลอด จนไดเปนพนักงานขายในเขต กทม. และเมื่อไดออกตลาดตอมาไม
นานก็ไดพบคุณอุบล ซึ่งเปนลูกคาของบริษัท ก็เกิดชอบพอกันและไดติดตอคบหากัน
มาตลอด และเห็นวาคุณอุบลเปนคนคาขายเกง ตื่นแตเชา เปนคนสูงาน จนวันหนึ่ง
คุณแมของผมไดเอยปากวา นาจะหาคูครองไดแลว ผมจึงไดตัดสินใจแตงงานกับคุณ
อุบล เมื่อผมอายุได ๒๙ ป ระยะแรกของการแตงงาน ผมยังตองอาศัยบานพี่ชายอยู
โดยแบงสวนหนึ่งใหเปนหองหอ
หลังจากแตงงานแลว ผมยังคงทําหนาที่บริษัทเดิม จนถึงปที่ ๑๓ ผมจึงคิดวา
ลําพังรายไดจากเงินเดือนคงไมสามารถนําพาครอบครัวไปได จึงไดตัดสินใจลาออก
จากงาน เพื่อมาประกอบกิจการสวนตัว ถึงแมตัวผมเองจะไมมีความรู แตมี
ประสบการณและคําสอนของเจานายเกาใหขยัน อดทน และประหยัด ผมจึงไดมุงมั่น
ตอสูโดยเปดโรงงานผลิตลูกกวาดขึ้น กิจการก็ดําเนินดวยดีมาตลอด จนถึงป ๒๕๓๘
ซึ่งเปนปที่เศรษฐกิจกําลังเฟอง ผมไดขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น โดย
เริ่มจากการซื้อที่ดินและเครื่องจักร โดนเนนการขยายตลอดตางประเทศ ตลาด
ภายในประเทศไมคอยไดใหความสนใจนัก จนในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีการลดคาเงิน
บาท สภาพทางเศรษฐกิจตาง ๆ ก็ประสบปญหา การสงออกเริ่มหยุดชะงัก ตลาดใน
ประเทศแตเดิมไมคอยไดใหความสนใจมากนัก ทั้งกําลังซื้อก็ตกลงไปถึง ๕๐% ทําให
รายไดหดหายไปมาก ขณะเดียวกันก็ตองรับผิดชอบภาระหนี้สินของธนาคารที่ไดกูยืม
มาเพื่อขยายการลงทุน ทําใหรายไดไมพอที่จะชําระหนี้ธนาคาร จึงทําใหผมทุกขมาก
แตดวยอานิสงสผลบุญของผมและภรรยาที่ไดเคยเขาปฏิบัติกรรมฐาน ตลอดจนไดนํา
กลับไปปฏิบัติอยางตอเนื่องที่บาน ตั้งแตสวดมนตภาวนา เดินจงกรม และนั่งสมาธิ
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ทําใหเราสองคนมีสติและคอยลําดับการแกปญหาตาง ๆ จนคลี่คลายดวยดีจนถึงทุก
วันนี้
ในอดีตผมเปนชาวพุทธที่รูแตทําบุญตามวัดตาง ๆ ตลอดจนการเชาวัตถุมงคล
ตาง ๆ โดยเชื่อวาหลวงพอองคนี้หอยแลวทําใหเกิดเมตตามหานิยม องคนี้คงกระพัน
มีโชคมีลาภ ปลดหนีไ้ ด เปนตน จนเมื่อป ๒๕๓๙ ผมไดซื้อหนังสือมือสองมาเลมหนึ่ง
ในราคา ๑๐ บาท ชื่อหนังสือเรื่อง “สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” เมื่ออานจบแลวจึง
ไดทราบวา ที่วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี มีพระอริยะเจารูปหนึ่งคือ “พระราชสุทธิญาณ
มงคล หรือหลวงพอจรัญ” พระผูซึ่งเปยมพรอมไปดวยเมตตาธรรม ที่เทศนโปรดญาติ
โยมอยูทุกวันโดยไมมีวนั หยุดหรือพักผอน โดยเทศนในเรื่องกฎแหงกรรม ซึ่งทานได
ประสบเองอยางสาหัสสากรรจจนเกือบถึงแกชีวิต ครั้งแรกที่ผมไดมีโอกาสมานมัสการ
ทาน ผมไดรับฟงธรรมะจากทานจนซึ้งใจถึงกับน้ําตาคลอ คือทานไดเทศนวา
“พอแมเปนพระอรหันตของลูก และเปนครูคนแรกของลูกที่ชุบเลี้ยงเรามาดวย
เรือน ๓ น้ํา ๔ คือ เรือนครรภเรือนตักที่แมอุมใสตัว และเรือนที่อยูอาศัย ซึ่งพอแมทํา
ไวให สวนน้ํา ๔ คือน้าํ นม น้าํ จากคุณพอคุณแมที่ทานใหพร น้ําพักน้ําแรงที่เลี้ยงอุมชู
เรา และน้ําใจที่ไมมีอะไรจะเทียบได วันเกิดของลูก คือวันตายของแม ฉะนั้นวันเกิด
ของเราพาเพื่อนไปเลี้ยงเหลา จดจําไวเลยวาอายุจะสั้น กอนจะไปเลี้ยงเพื่อนขอให
เลี้ยงพอเลี้ยงแมใหอิ่มกอน ซื้อเสื้อผาสวย ๆ ใหทานแลวกราบเทาทาน ขอพรจากทาน
แลวจะไดเจริญร่ํารวยแน ๆ”
ผมไดบทสวดมนตเลมเล็กจากหลวงพอใหไปสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆ
คุณ บทพาหุงมหากา และบทพุทธคุณเทาอายุแลวเพิ่มตออีก ๑ จบ และแผเมตตาให
คุณพอคุณแม ปูยาตาทวด ญาติผูใหญ ผูมีพระคุณ และเจากรรมนายเวร ทุก ๆ ชาติ
แลวอะไร ๆ จะดีขึ้น
การแผเมตตานั้น ผมเชื่อมาก เพราะมีอยูวันหนึ่งของเดือนสิงหาคม พ.ศ.
๒๕๔๒ เวลา ๑.๕๕ น. ผมหลับไปแลว เทพหรือเจาบานเจาเรือนมากระซิบบอกวา
หลวงพอจรัญทานแผเมตตามาให ผมตื่นขึ้นมาพนมมือรับ ขนลุกซาไปตั้งแตศีรษะ
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จนถึงปลายเทา เปนสิ่งที่แปลกมาก ผมพาครอบครัวไปวัดฟงธรรมะเดือนละประมาณ
๒ ครั้ง และปฏิบัตธิ รรมทุกวัน จนลูกผม ๓ คนสนใจและไดขอไปปฏิบัติกรรมฐาน ๗
วัน หลังจากนั้นก็รูวาการเรียนของลูกชายผมดีขึ้น มีสมาธิดีขึ้นมาก คือกอนหนานี้ลูก
ชายผมเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๑ และปที่ ๒ ตองซอมหลายวิชา พอขึ้นมัธยมศึกษาปที่
๔ และพอมัธยมศึกษาปที่ ๕ ไดลองสอบเทียบมัธยมศึกษาปที่ ๖ ดู และสอบผาน จึง
ไดลองสอบเอ็นทรานซดู
ปรากฏวาสอบไดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะ
เศรษฐศาสตร สวนลูกสาวคนที่ ๒ ก็เหมือนกัน สอบเทียบมัธยมศึกษาปที่ ๖ ได และ
สอบเขาไดที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปภาษา
สวนลูกสาวคนโตจบปริญญาตรี
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะ
เศรษฐศาสตร ก็เรียนตอปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ (MBA) ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
โดยทางมหาวิทยาลัยไดแจงใหไปรายงานตัวลงทะเบียนภายใน
กลางเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ แตยังไมสามารถจัดหองพักใหได จนกวาจะถึงตน
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ผมและภรรยามีความเปนหวงและกังวลมาก เพราะไมมี
เพื่อนและญาติอยูที่อเมริกาเลย จึงปรึกษาวาเราอาจจะตองเดินทางไปสงลูกสาวดวย
แตดวยอานิสงสผลบุญที่ไดทําตามคําแนะนําของหลวงพอ ใหสวดมนตแลวแผเมตตา
ใหลูก ๆ ไดพบคนดีมีเมตตา และไดผูอุปถัมภหองพักอาศัยชั่วคราว จนกวาจะได
หองพักจากทางมหาวิทยาลัย กอนลูกสาวจะเดินทางก็ไดพาไปกราบขอพรจากหลวง
พอ ทานก็กรุณาใหพร และบอกวา ไมตองหวงลูกสาวมาก เดี๋ยวก็ดีเอง จากนั้นไมกี่วัน
ก็ไดพบกับคุณมาลี ปาละวงศ ซึ่งครอบครัวของเราทั้งสองสนิทสนมกันมาก รักกัน
เหมือนญาติพี่นอง และมักจะไปกราบนมัสการทานพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ
ดวยกันเปนประจํา ภรรยาผมไดไปปรับทุกขเรื่องนี้กับคุณมาลี และก็ไดคําตอบที่ชื่นใจ
และทําใหหมดหวง ปรากฏวาคุณมาลีมีเพื่อนซึ่งสงลูกชายชื่อเอก เรียนจบคณะ
วิศวกรรมศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเดินทางไปทําปริญญาโทที่
สหรัฐอเมริกา และเปนเมืองเดียวกันกับที่ลูกสาวผมจะไป คุณเอกเปนเด็กที่มีน้ําใจ
มาก เมื่อไดทราบขาว ก็อาสามารับลูกสาวผมถึงสนามบิน พรอมกับใหที่พักจนกวา
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ทางมหาวิทยาลัยจะมีหองพักวาง อานิสงสที่ผมและภรรยาสวดมนต ทํากรรมฐาน
และแผเมตตาใหลูก หรือวาเปนผลบุญของลูกสาว นี่ก็เปนเรื่องที่นาอัศจรรยยิ่ง
สุดทายนี้ผมขอใหชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ อยาเปนแตในทะเบียนบาน
เทานั้น หันหนาเขาวัด เพื่อศึกษาธรรมะ ฟงเทศนบาง หรือหาหนังสือของหลวง
พอจรัญที่ลูกศิษยืของทานหลาย ๆ คน รวบรวมเรียบเรียงคําสั่งสอนและคติพจนของ
หลวงพอที่สอนสั่งอยูทุกวัน มาจัดเปนเลมถวายหลวงพอ เปนพุทธบูชา ธรรมบูชา
สังฆบูชา และอาจาริยบูชา ที่ทา นพระเดชพระคุณหลวงพอมีอายุครบ ๗๒ ป เพื่อ
แจกจายแกพุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลา
ตามคําสอนของหลวงพอที่วา
“พระพุทธศาสนามีแตใหกับชวยเหลือ โดยไมหวังผลตอบแทนใดใดทั้งสิ้น” หนังสือ
เลมนี้ชื่อวา “อนุสาสนีปาฏิหาริย พระเดชพระคุณหลวงพอที่จะปลุกคนใหตื่น เสกคน
ใหทํางาน เกิดปญญาแกไขปญหาชีวิตได เพื่อความสุขของครอบครัวทุกชั้น”

ผลบุญของพอแมถึงลูก
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