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ขาพเจาอายุ 38 ป เปนเจาของโรงงานเย็บกางเกงยีนสยี่หอมหายีนส ขายทั้ง
ปลีกและสง ทั้งภาคเหนือและภาคใต กําลังจะเริ่มขยายกิจการเพิ่มสาขาและโรงงาน
กอนจะมาพบแสงธรรมนําชีวิตจากหลวงพอ ขาพเจาก็เปนเด็กมอเตอรไซครับจาง หา
เงินไดแควันละไมกี่บาท เดี๋ยวนี้ขาพเจามีรายไดถึง 400,000 บาท ภายในวันเดียว
ตอนเด็กขาพเจาลําบากมาก พอแมมีลูก 8 คน ขาพเจาตองชวยพอแมทํานา
ตั้งแตเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เมื่ออายุ 14-15 ป เห็นคนอื่นเขามีอาหารดี ๆ
รับประทาน มีเสื้อผาใหม ๆ ใส นึกถึงตัวเองแลวน้ําตาไหลเพราะไมเคยมีเสื้อผาใหมใส
เลย มีชีวิตอยูไปวัน ๆ ผิดกับลูกปานาอา เขาคาขายฐานะดีมีรถใช เมื่อขาพเจาวาง
จากการทํานาก็จะไปชวยเขาชําแหละกลวยบาง นํากลวยไขลองไปขายถึงสิงหบุรี
อางทอง และกรุงเทพฯ เขาก็ซื้อบุหรี่ใหสูบ ซื้อเหลาใหดื่ม คาแรงไดบางไมไดบาง ใช
ชีวิตเที่ยวเตรไมมีแกนสารอะไร แตดวยยังหวังความกาวหนา จึงไปสมัครเรียน
การศึกษานอกโรงเรียนที่จังหวัดกําแพงเพชร ยังไมทันสอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาก็ตอง
หยุดเรียนเพราะไมมีเงิน แลวตามแมไปอยูกับปาที่แมสอด ขาพเจากับเพื่อนชวยปา
เผาถาน ซึ่งเปนงานที่เสี่ยงมาก ตองใชความอดทนสูง ขาพเจาเคยพลาดตกลงไปใน
เตาครั้งหนึ่ง จึงตัดสินใจออกจากบานปา ขณะนั้นมีญาติคือลูกปาเปนเจาของโรงงาน
ตัดเย็บเสื้อผา เขากําลังขาดคนพอดีจึงไปอยูกับเขา แตเพราะความรูนอยและยังออน
ประสบการณ เขาจึงไมไวใจใหเปนคนขาย แตเขามีมอเตอรไซคอยูหลายคันจึงให
ขาพเจาขับมอเตอรไซครับจาง ใชเวลาปกวาจึงชํานาญทางในกรุงเทพฯ พอยางเขาป
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ที่สอง หัวหนาวินเขาไมพอใจวาขาพเจาเปนคนตางจังหวัดมาแยงอาชีพเขา เขาคอย
หาเรื่องอยูบอยๆ ขาพเจาไมอยากมีเรื่องกับใคร จึงบอกเถาแกลูกปาวาขอกลับบานที่
ตางจังหวัด ไปทํานาอยางเดิม
ขาพเจาเขากรุงเทพ ฯ อีกครั้ง พอดีชวงนั้นโรงงานตัดเย็บเสื้อผาของลูกปา
กําลังขายดีมาก เขาเลยใหขาพเจาขายกางเกงยีนส ใหคาแรงวันละ 50 บาท ขาย
ตั้งแตเชาถึงตีสอง ลําบากมาก จนเขาไวใจใหขาพเจาขายโดยใหเปอรเซ็นต ขาพเจา
จึงเริ่มขายเปน ตระเวนขายเรื่อย ๆ ไปทุกจังหวัด ขายอยูหลายปไมมีอะไรเปนของ
ตัวเองเลยก็กลับตางจังหวัดอีก มีเงินเหลือไปนิดหนอย พอเงินหมดก็กลับมาขายอีก
ทําเชนนี้อยูหลายป ตอนนั้นขาพเจาเริ่มสวดมนตบางแลวแตยังไมถูกตอง ปาสอนให
สวดชินบัญชร พอพบหลวงพอ ทานสอนวาจะสวดคาถาอะไรก็ได แตอยาขามพระ
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
ขาพเจาไปทํางานขายผาอยูกับนองสาวแทๆ ซึ่งเคยเปนชางตัดผาในโรงงานมา
กอน แลวแยกมาทํากิจการสวนตัวอยูที่จังหวัดนครสววรค ทําอยูหลายปก็ไมมีอะไรดี
ขึ้นมา พอกินพอใชไปวัน ๆ
ขาพเจาไดรูจักหลวงพอเมื่อป 2534 และไดทราบคําสอนของทานจากหนังสือ
กฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติของหลวงพอ ซึ่งถานํามาปฏิบัติแลวจะสามารถแกกรรมได
ขาพเจาจึงเริ่มสวดมนตบทอิติปโส และพาหุงมหากา พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
ตามที่หลวงพอสอนใหสวดทุกวัน แลวเริ่มมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน สวดมนตทุกเชา
ค่ํา เริ่มมีสติปญญาขึ้นมาเรื่อยๆ แกปญหาชีวิตได พึ่งตนเองได สอนตัวเองได จากนั้น
ชีวิตของขาพเจาก็เริ่มดีขึ้น จากที่ใจรอนก็ใจเย็นลง ตอนที่ยังไมไดปฏิบัติธรรม ภรรยา
กับขาพเจาพูดดีกันก็ไมกี่คํา เดี๋ยวก็ดาทะเลาะกัน หาความสุขไมไดเลย พอเขาไป
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กราบหลวงพอทานมองหนาภรรยาผม แลวก็สอนวา สามีภรรยาอยาทะเลาะกัน เดี๋ยว
เงินหนีหมด ภรรยาขาพเจาตกใจ หลวงพอรูไดอยางไร ทําอะไรผิดหลวงพอรูหมดทุก
เรื่อง
หลวงพอใหคํากลอนสอนวา พูดดีเขาใจงาย พูดรายเขาใจยาก เขารายมา
อยารายตอบ เขาไมดมี าจงเอาความดีไปแกไข คนตระหนี่ใหของที่ตองการ คนพูด
เหลวไหลเอาความจริงใจไปสนทนา ทานสูงสุดคือการใหอภัยกัน ใจเย็นเหมือน
น้ําแข็งจะลอยเหนือน้ําได ใจรอนเหมือนไฟเผาบานเรือนไหมหมด คนใจรอนหายใจ
สั้น จะทําอะไรเสียหมด ขาดเหตุผล
ตั้งแตนั้นมาขาพเจากับภรรยาก็ไมทะเลาะกันอีกเลย คิดถึงคําหลวงพอที่วา
เรารักเขา เขาก็รักเรา เราเกลียดเขา เขาก็เกลียดเรา เราอยากใหเขาเมตตาเรา เรา
ตองมีเมตตาเขากอน อยากใหเขาชวยเรา เราตองชวยเขากอน

หายใจ
ใหถูก หายใจเขาก็รู หายใจออกก็รู หายใจเขายาว หายใจออก
ยาว ขาพเจามาปฏิบตั ิ 8-9 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ถึงจะกําหนดไดถูกวิธี หลวงพอสอนวา
กอนที่ขาพเจาปฏิบัติธรรม ขาพเจาหายใจสั้นมาก หลวงพอสอนวา

เหมือนปลูกมะมวง ไมใชปลูกแลวจะไดกินผลเลย ตองรอเวลา
ขาพเจากลับจากวัดแลวก็ทําเปนกิจวัตรทุกวัน วันไหนเวลานอยก็เดินจงกรม
30 นาที นัง่ สมาธิ 30 นาที ขอสําคัญเดินนั่งตองใหเวลาเทากันจึงจะไดผล จากนั้นมา
ชีวิตของขาพเจาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับ ขาพเจาผอนรถปคอัพไดคันหนึ่ง ทําให
สามารถมาวัดอัมพวันไดบอยขึ้นและพาแมพี่นองมาปฏิบัติธรรม นองชายที่กินเหลา
เที่ยวเตรก็มาบวชเปนลูกศิษยหลวงพอ พอสึกไปแลวกลับเปนคนดี ตอนนี้ทํางานเปน
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ผูจัดการมีลูกนองเปนรอยคน พี่ชายขาพเจาที่เคยผอนสงรถหลายคันแตถูกยึดหมด
ขาพเจานําคําสอนหลวงพอไปแนะนําใหเขาฟงบอย ๆ วา คนเราจะทําบุญใหไดตอง
ละบาป ถาละความชั่วไมได รวยไมได ดีไมได จนกระทั่งเขาเชื่อและมาปฏิบัตธิ รรม 3
วันบาง 7 วันบาง สองสามครั้ง กลับไปแลวดีขึ้นกวาเดิมมาก ผอนสงรถไมถูกยึด
เหมือนแตกอน
ตอมาขาพเจาก็ซื้อบาน เปนบานไมสักทองสองชั้น ทั้งๆที่อยูในภาวะเศรษฐกิจ
ไมดี กิจการของขาพเจาไมตก
ป 45-46 ที่ผานมาขาพเจาเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ํา รถเละหมดแตขาพเจาไม
เปนอะไรเลย รอดมาไดอยางปาฏิหาริย
การไดฟงเทศนจากหลวงพอบอยๆ เปนผลดีตอชีวิตมาก ขาพเจาเลิกดื่มเหลา
เลิกเที่ยว แตยังคงเลนหวยอยู พอมาถึงวัดหลวงพอก็เทศนเรื่องหวยพอดี เหมือนทาน
ทราบ ขาพเจาจึงเลิกเลนหวยตั้งแตบัดนั้นมา
สมัยที่ขาพเจาเปนลูกจางขายผา ขายไดเทาไรก็ไมรวยสักที ไดมาปฏิบัติธรรมที่
วัดอัมพวันจึงระลึกไดวาเมื่อ 10 กวาปกอน ขาพเจาเคยขโมยเงินญาติคนหนึ่ง
ประมาณ 300-400 บาท ขาพเจาจึงนําเงินไปคืนจํานวน 1,500 บาท โดยที่เขาไม
ทราบมากอนเลย ทานเจาของเงินทานก็อโหสิกรรมให ตั้งแตนั้นมาขาพเจาไปขายของ
ที่ไหนของไมหายอีกเลย ขายดีมาเรื่อยๆ
เวลามาปฏิบัติที่วัดอัมพวัน ขาพเจาจะลางชามกับลางหองน้ําเปนประจํา ถามี
เวลาวางก็กวาดลานวัด หนาโบสถบาง หนาศาลหลวงพอโตบาง เพื่อไมใหจิตฟุงซาน
เมื่ออยูครบ 7 วันแลว ขาพเจาจะชวนผูปฏิบตั ิทั้งชายและหญิงขัดหองน้ําหองสวม เคย
ชวนไดถึง 17 คน ชวยกันลางทั้งวัดประมาณ 300 หอง
แสงธรรมนําชีวิตรุงเรือง
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คุณแมใหญทานแนะนําขาพเจาวา ถาปฏิบัติกรรมฐานเปนประจําแลว วันไหน
ไมปฏิบัติจะเหมือนขาดอะไรไปอยางหนึ่ง ถึงเวลาแลวตองนั่งสมาธิ นั่นแหละจึงจะ
ไดผล ดังนั้นควรจะปฏิบัติใหเปนกิจวัตรประจําวัน ไมวาจะไปขายหรือสงของดึกขนาด
ไหน ขาพเจากลับมาก็ตองเขาหองพระกอน เพื่อปฏิบัติธรรมเจริญกุศลและภาวนา
ตอเนื่องเสมอตนเสมอปลาย
หลวงพอเคยอสอนวา อุปสรรคในการปฏิบัตมิ ีอยู 2 อยางคือ
1. ปฏิบัติธรรมแลวไมไดผลจึงเลิกเสีย
2. ปฏิบัติธรรมแลวร่ํารวยเจริญกาวหนาแลวไมมีเวลาปฏิบตั ิตอเนื่อง เลิกไป
เลย
หลวงพอเคยเตือนลูกศิษยของทานเสมอวา ถาปฏิบัติไมตอเนื่องลุม ๆ ดอน ๆ
ไมเสมอตนเสมอปลาย

ใหหมั่นจําหมั่นจด สิ่งใดใหงด ใหหมั่นจด
หมั่นจํา เรียนใหรู ดูใหจํา ทําใหจริง ไมเรียนหรือจะรู ไมดู
หรือจะเห็น ไมทําหรือจะเปน จะย่ําแยจนแกตาย เมื่อกอนขาพเจา
หลวงพอบอกวา

ไมเคยจดเลย ขายไดเทาไรก็ไมจด รายจายเทาไรก็ไมรู ขาดทุนหรือกําไรเราก็ไมรู
เมื่อ พ.ศ.2541-2542 ปนั้นตรงกับงานนเรศวรมหาราชพอดี ขาพเจาฝนไปวา
หลวงพอบอกวา “ถาหลวงพอไมขอยมทูตหรือยมบาลไว ปยวัฒนตายแน” พอ
วันรุงขึ้นผมไปวัดอัมพวันไปเจอแมใหญ แมสุม ทองยิ่ง บอกขาพเจาวาป 45-46 ใหมา
นั่งกรรมฐานเพราะดวงไมดี
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พ.ศ.2546 ขาพเจาพาลูกนองไปขายในงานพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร พอหมด
งานขาพเจาก็กลับบานประมาณตี 4 ตี 5 ขาพเจาใหหลานซึ่งเปนลูกของพี่ชายขับรถ
กลับ เขาหลับในรถขาพเจาพุงลงขางทางในเขตจังหวัดพิษณุโลก รถพลิกคว่ําหลาย
ตลบ กางเกงที่บรรทุกมาตกกระจายเกลื่อนกลาดไปทั่วขางถนน ขาพเจาเหมือนตาย
แลวเกิดใหม นึกถึงคําที่หลวงพอบอกในนิมิตวา “ถาหลวงพอไมขอยมบาลไว ปยวัฒน
ตายแน” รถขาพเจาใชไมไดเลยตองขายเปนเศษเหล็กไป แตคนไมเปนอะไรเลย
นอกจากถลอกเลือดออก ไมกี่วันก็หาย ขาพเจาไดสอนใหลูกนองสวดมนตกันทุกคน
นี่เปนเรื่องราวชีวิตของขาพเจา เพื่อยืนยันผลการปฏิบัติธรรมตามคําแนะนํา
ของหลวงพอที่ขาพเจาศรัทธา เคารพสูงสุด
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