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เรื่องราวของขาพเจาเหมือนฝนรายที่ผานเขามาในชีวิต เปนฝนรายที่ยาวนาน
ที่สุด และมันไดซึมซับฝงลึกลงไปในใจของขาพเจาเปนเวลานานโดยไมรูตัว ขาพเจามี
พี่นอง ๓ คน พี่ชาย ๒ คน ขาพเจาเปนคนสุดทอง ครอบครัวเรามีฐานะปานกลาง คุณ
พอเปนขาราชการ มีตําแหนงเปนผูบริหาร สวนคุณแมเปนแมบาน จะดวยเหตุใดก็ไม
ทราบได คุณพอกับคุณแมทะเลาะกันแทบจะทุกวัน และจะรุนแรงมากหากวันไหนคุณ
พอดื่มเหลากลับมา
คุณพอจะมีคนรูจักเยอะ เวลามีงานชาวบานตองเชิญไปเปนเกียรติ คุณแมก็
ตองไปดวย ตางคนก็ตางดื่ม พอกลับถึงบานก็มาพูดกันเรื่องในงานแลวก็ตําหนิกัน
เสียงดังขึ้นเรื่อย ๆ (ความรูสึกตอนนั้นอายุประมาณ ๑๓-๑๔) ขาพเจาจะตกใจทุกครั้ง
กลัวและอายชาวบานเปนที่สุด พอดังขึ้นเรื่อย ๆ ก็เริ่มมีเสียงตบ ตี เตะประตู เสียงวิ่ง
เสียงรองใหคนชวย กระชากลากถู มันติดตาขาพเจามาจนถึงทุกวันนี้
บางครั้งคุณแมก็หนีออกนอกบาน เพราะไมอยากทะเลาะดวย เดินหนีเขาไป
สวนหลังบานตอนกลางคืนมืด ๆ หลบตามขอนไม คุณแมเคยเลาใหฟงวา “คืนวัน
หนึ่งพอทะเลาะกัน แมก็เดินออกจากบานไปเรื่อย ๆ แลวไปนอนอยูในปาชาที่วัด ไป
หาพี่ชาย (ลูกชายคนกลางเผาที่วัดนั้น) ผีไมมีหรอก แมไปนอนปาชามาไมเห็นมา
หลอกเลย” แมเพิ่งจะมาเลาใหฟงเร็ว ๆ นี้เอง ปกติทานจะไมชอบเลาอะไรที่ทําใหลูก
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ไมสบายใจ แตเกริ่นกันเรื่องผีก็เลยเลาออกมา รูสึกสงสารทานมาก ขาพเจาจะรักคุณ
พอคุณแมมาก แมวาคุณพอกับคุณแมจะทะเลาะกันบอย แตทานทั้งสองไมเคยทํา
รายลูก หรือดาแบบหยาบคายไมมีเลย
เหตุการณรายแรงที่สุดสําหรับชีวิตในตอนนั้นก็เกิดขึ้น คุณพอคุณแมทะเลาะ
กันรุนแรงมาก แมโดนทํารายรางกาย บอบช้ําเขียวช้ําไปทั้งหนาและตามรางกาย คุณ
แมจึงหนีไปอยูกับคุณนา วันนั้นก็อยูบานกันสองคนกับพี่ชาย เชาวันนั้นพอทานขาว
เรียบรอย ก็เหลือบไปมองหองพี่ชายขางบนบาน หนาตางเปนกระจก มองเห็นเชือกตึง
ๆ เหมือนแขวนอะไรอยูในหองพี่ชาย ก็เลยเอาเกาอี้ไปปนดู เห็นภาพพี่ชายแขวนคอ
ตายอยูในหอง จึงรองตะโกนเรียกคุณพอ ตอนนั้นคุณพอกําลังจะออกไปทํางาน คุณ
พอรีบวิ่งเอามีดมางัดหอง แลวก็รองไหโฮ วิ่งเขาไปกอดศพพี่ชายที่ขึ้นอืด ร่ําไหปานจะ
ขาดใจ (ขาพเจาเพิ่งจะเคยเห็นคุณพอแสดงความรักตอพี่ชายเปนครั้งแรก) สภาพคุณ
แมที่มาดูศพลูกก็ตองมีคนหิ้วปกทั้ง ๒ ขาง เปนภาพที่หดหู สะทอนใจมาก พอมาเจอ
หนาคุณพอ คุณพอก็โทษคุณแมเปนเหตุใหลูกตองตาย ตางคนตางโทษกัน ทะเลาะ
กันทั้งน้ําตา ภาพเหตุการณในวันนั้น ขาพเจาไดทราบถึงความรักที่คุณพอกับคุณแมมี
ใหลูก แมปกติอาจจะไมคอยไดพูดหรือสนใจ แตเมื่อสูญเสียลูกทานทั้งสองรองไหใจ
จะขาด เหมือนจะตายตามลูกไปเลยทีเดียว ขาพเจานึกไดทันทีวา ตอไปนี้จะไมฆาตัว
ตายเด็ดขาด แมแตคิดก็ตาม เหตุการณวันนั้นทําใหขาพเจาไมกลาที่จะทํารายตัวเอง
ตั้งใจเรียน กลัววาทานจะเสียใจมาก แตเปนการกดดันตัวเอง เครียดกับตัวเองจนติด
เปนนิสัย
พอพี่ชายคนกลางเสียชีวิต คุณพอหันมาสนใจขาพเจามากขึ้น ทําหองนอนให
ใหม ติดฝาเพดานใหม ไมใหมีชองทางที่จะแขวนคอฆาตัวตายไดเลย พอจบ ม.๓ คุณ
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พอสงใหไปเรียนที่ตางจังหวัดอยูกับเพื่อนของพอเอง แตสภาพครอบครัวของขาพเจาก็
ยังเหมือนเดิม แตกอนจะมี คุณพอกับคุณแมทะเลาะกัน แตชวงหลังมีพี่ชายคนโตเขา
ไปรวมอีกคนหนึ่ง คุณพอจะวาคุณแมตามใจพี่ชายเกินไป ใหเงินใชเยอะไป ในชวงนั้น
ขาพเจาคิดวาคุณแมเสียใจมากและอยากแกตัวใหม ทานจะใหทุกอยางที่ลูกตองการ
จนบางครั้งอาจจะดูเหมือนวาตามใจพี่ชายมากเกินไป เมื่อคุณพอเขามาทํารายคุณ
แม พี่ชายก็จะชวยคุณแม และเขาทํารายคุณพอ โกรธคุณพอ คุณพอไดรับบาดเจ็บ
หลายครั้ง มีครั้งหนึ่งกระดูกหัวเขาแตกตองเขาเฝอกเปนเดือน ๆ ชวงนั้นพี่ชายก็เงียบ
อยูแตในหองนอน ไมกลาเดินไปซื้อของที่รานคา ไมกลาไปในที่ที่มีคนเยอะ เสพยา
เสพติด ทํารายจิตใจคุณแมหลายครั้ง ครอบครัวเรามีสภาพชีวิตอยูแบบนั้นหลายป
เหตุการณทําใหขาพเจาเกิดปญหาขึ้น เมื่อมีความรักในวัยเรียน เขาเปนเพื่อน
ของขาพเจาเอง เขาเปนคนราเริง หัวเราะเกง เรียนเกง พูดจาตลก ซึ่งมันทําใหชีวิต
ขาพเจาดูสดชื่น แจมใสมากขึ้น คิดวาเขาคงมองวาขาพเจาเปนคนเรียบรอย พูดจาดี
มีเมตตา ขาพเจาเองก็คิดวาตัวเองเปนแบบนี้ แตเวลาที่โมโหหรือโกรธ ขาพเจาจะเปน
คนรุนแรง เอาแตใจตัวเอง โมโหราย ระงับอารมณตัวเองไมอยู มันตรงกันขามกับที่เขา
รูจักเราหมดเลย ก็เลยเปนนิยายรักแสนเศราไป นิสัยโมโหราย ขาพเจาไมเคยรูตัวมา
กอน ตองการที่จะใหคนอื่นเขาใจตัวเองฝายเดียว เขาบอกเลิก เหตุการณครั้งนั้นเปน
ฐานความคิดของขาพเจาในเรื่องความรัก ขาพเจาจะไมยอมเอาความรูสึกตัวเองไป
ผูกพันกับใครจนเกิดความรักเด็ดขาด มันทรมานมากถาหากรักนั้นไมสมหวัง นี่เปน
ความทุกขรูปแบบใหมที่ขาพเจาสะสมไวในจิตตัวเอง
เหตุการณวิกฤติอีกครั้ง เมื่อขาพเจาเรียนจบ คุณพอแยกทางกับคุณแม คุณพอ
ลาออกจากราชการ ไปสรางครอบครัวใหมกับผูหญิงคนใหม คุณแมกับพี่ชายอยูบาน
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ไมมีรายได ไมมีอาชีพ พี่ชายก็อยูแตในหอง บางครั้งก็บังคับใหคุณแมไปหยิบยืมเงิน
มาให คุณแมดื่มเหลาเกือบทุกวัน เคยดื่มติดตอกัน ๘-๑๐ วันโดยที่ไมทานขาวเลย
ขาพเจาสงเงินใหคุณแม บางครั้งพี่ชายก็แอบไปเบิกเงินกอน พี่ชายเกเรมาก
ขาพเจามีความทุกขมาก และไมสามารถแกไขอะไรไดเลย ดูเหมือนปญหามัน
เกิดขึ้นใหมเรื่อย ๆ งานตัวเองก็เริ่มมีปญหา ทํางานผิดพลาด เกิดความเครียดในที่
ทํางาน จนตองหางานใหม ชวงที่วางระหวางรองาน ขาพเจาเริ่มสนใจศึกษาธรรมะมา
ตลอด เราคิดวาเรารูดี รูชั่ว แตพอเกิดปญหาเราเอาธรรมะมาใชไมเปนเลย แตก็เริ่ม
สนใจมากขึ้น ชอบฟงเทปธรรมะ ซื้อหนังสือธรรมะเยอะแยะ ฟงก็มาก อานก็มาก แต
ปญหามันก็แกไมไดสักที และความทุกขก็ประเดประดังรุมเราเขามา
จนวันหนึ่งมีเหตุใหตองพาคุณแมไปอยูดวยกัน เพราะไมอยากใหคุณแมดื่ม
เหลาอีก ทั้งคุณพอก็พาผูหญิงคนใหมไปอยูบานดวย (มีบุตรดวยกันแลว) ขาพเจา
ตัดสินใจพาคุณแมมาอยู ที่กรุ งเทพฯ ถึงแมว าจะมีความกังวลเรื่องคาใชจายเรื่อง
สุขภาพของคุณแม แตชวงนั้นไดอานหนังสือสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมและติด
มาก ซึ่ ง เนื้ อหาของหนั งสือมีทั้ ง ความรู เรื่ อ งพระพุท ธศาสนา ความบั นเทิ ง และวิ ธี
ปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน
ขาพเจาเคยไปที่วัดอัมพวันมาแลว ๓ ครั้ง แตไมเคยกลับไปทําที่บานเลย แต
เหตุ ก ารณวิ ก ฤติค รั้ งนี้ เป น กัง วลเรื่ อ งแม ม าก เริ่ ม หยิ บ หนั ง สื อ สวดมนตข องหลวง
พอจรัญมาสวดมนตทุกคืน สวดอิติปโส พาหุงมหากา แลวตอดวยอิติปโส ๑ หองเทา
อายุ +๑ สวนทุก ๆ คืนและก็อธิษฐานจิตเสมอวาขอใหลูกมีทางออก ขอใหคุณแมอยู
ได ขอใหคุณแมมีงานทํา และในที่สุดคุณแมก็ไดงาน คุณแมมีความสุขในการทํางาน
ทําใหรูสึกศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพอมาก เพราะคําสอนที่สอนวา “พอแมมี
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ปญ หาแก ที่ลู ก ลู กมี ปญ หาแก ที่พ อแม” ใหฝา ยที่ จะแก สวดมนต เป นประจํ า หรื อ
ปฏิบัติกรรมฐานเปนประจํา แลวแผเมตตาใหกับเจากรรมนายเวร ฟงดูแทบไมนาเชื่อ
แตขาพเจาเชื่อ เพราะประจักษแกตัวเองแลว
คุ ณ แม กั บ ข า พเจ า สวดมนต ทุ ก คื น ข า พเจ า ได เ ริ่ ม สวดตอนเช า ด ว ยเพิ่ ม
อาราธนาศีล ๕ ดวย และก็สวดพาหุงมหากา ทําอยางนี้กอนนอนทุกคืน ทุกเชา จนใน
ที่สุดขาพเจาไมตองดูหนังสือสวดมนต แปลกใจตัวเองที่สามารถสวดบทพาหุงมหากา
ได ทั้ง ๆ ที่แตกอนความจําไมดี สมาธิสั้น ขี้หลงขี้ลืม แตพอตั้งใจจะจําบทสวดพาหุงม
หากา วันเดียวก็สามารถจําไดเลย และมีความจําดีขึ้นมาก สามารถจําเบอรโทรศัพท
หนวยงานที่เคยติดตองานไดเกือบหมด แคนึกก็จําได ไมตองเปดสมุดโทรศัพทบอย ๆ
ทํางานเร็วขึ้นและถาจะตั้งใจจําอะไรจะจําไดเลย จะติดตาตัวเองสามารถนึกออก
แปลกใจมาก ห อ งนอนที่ พั ก สะอาด ทานเข า วเสร็ จ ต อ งล า งเลย เราไม นึ ก ขี้ เ กี ย จ
เหมือนแตกอน มีความรูสึกภูมิใจตัวเองมาก ศรัทธาตัวเองมากขึ้น
คําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอเปนจริงทุกประการ สวดมนตทํากรรมฐาน
ทําใหเรียนหนังสือเกง ทําใหมีความจําดี คนทํากรรมฐานได จะขยันไมพัก จะไมเดี๋ยว
ที่กินสะอาด ที่ถายสะดวก ฯลฯ แตกอนจะอยูที่ทํางานดึกทุกวัน ทํางานยังไมเสร็จ
บางวันอยูที่ทํางานถึง ๔ ทุม แตปจจุบันกลับตรงเวลาทุกวัน บางทีงานเสร็จกอนเวลา
ตองเขาไปเสวนาธรรมที่เว็บหลวงพอจรัญทุกวัน ความศรัทธาตอพระเดชพระคุณ
หลวงพอเริ่มมีมากขึ้น ซื้อหนังสือและเทปของพระเดชพระคุณหลวงพอมาฟงเกือบจะ
ครบทุกเลมทุกมวน เยอะมากและจะตั้งใจอานทุกตัวอักษรเลยก็วาได และไดเริ่ม
ปฏิบัติ เดินจงกรม และนั่งสมาธิ กอนนอนและตอนเชาทุกวัน โดยเดิน ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑
ชั่วโมง และก็สวดมนตตามปกติ ซาบซึ้งกับแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจามาก
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บางครั้งนั่งนึกน้ําตาไหล พระเดชพระคุณหลวงพอชางประเสริฐ ทําใหลูกไดเห็นความ
จริงของชีวิต ใหลูกไดสัมผัสกับความสุขที่ไมเคยไดจากที่ไหนเลย
จากประสบการณ ข องตั ว เอง อยากยืน ยั น ด ว ยชี วิ ต ที่ มี อยู การปฏิ บั ติ ธ รรม
สามารถสรางความสันติสุข สงบ รมเย็นใหกับชีวิตของเราได ทานปฏิบัติตามแนวทาง
ของพระเดชพระคุณหลวงพอใหจริง สวดมนตใหจริง ทําทุก ๆ วัน สวดมนตไมได ก็
อานตามหนังสือไปเรื่อย ๆ ใหคลองในอักขระ และพอตั้งใจจําจะจําไดงาย พอสวดทุก
ๆ วัน จิตจะเริ่มมีสมาธิ สติ มีความจําดี เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในทางที่
ดีขึ้น จะเริ่มศรัทธาในการปฏิบัติในคําสอน พอศรัทธาลึกซึ้งก็จะมีความเพียรในการ
ปฏิบัติ เพียรมาก รูมาก เขาใจมาก ก็จะเพียรไปเรื่อย ๆ ทําใหเราพัฒนาศักยภาพของ
ตัวเองใหดีขึ้น เรื่อย ๆ
จากประสบการณของขาพเจา จะปฏิบัติธรรมใหเจิรญในธรรมเราตองมีความ
กตัญูตอคุณพอคุณแม เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับขาพเจา ขาพเจาไมโทษใคร ไมเคยโกรธ
คุณพอ รักทานมาก ความไมเขาใจกันระหวางคุณพอกับคุณแม ปญหาทุกอยางที่
เกิดขึ้นเปนกรรมที่เราไดกระทํารวมกันมา ทุกคนตองชดใชกรรมตามที่ตัวเองไดกระทํา
ไว อยาเอามาเปนทุกข ถูกตองที่พระเดชพระคุณหลวงพอสอนทุกอยาง พอแมทะเลาะ
กัน เราเปนลูก อยาไปเขาขางไหน วาทานไมดี เปนบาปเปนกรรมเปลา ๆ
ป จ จุ บั น คุ ณ แม มี ส ภาพจิ ต ใจดี ขึ้ น มาก สวดมนต ทุ ก วั น ปฏิ บั ติ ธ รรมทุ ก วั น
พี่ชายหลังจากบวชได ๑ พรรษา ก็ลาสิกขา และก็แตงงานมีอาชีพการงานชวยเหลือ
ครอบครัวตั วเอง เลิ กดื่มเหลาได คุณพอยังใช ชีวิตอยูกับภรรยาใหม ข าพเจ าและ
ครอบครั ว ได ไ ปทํ า บุ ญ อุ ทิ ศ ส ว นกุ ศ ลให พี่ ช ายที่ วั ด อั ม พวั น โอกาสนั้ น พ อ ก็ ไ ด เ ข า
กรรมฐานที่วัด ๗ วัน ซึ่งวันนั้นเปนเรื่องที่แปลกที่ครูบาอาจารยที่สอนกรรมฐานทาน
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พูดเรื่อง การทํา บุญอุทิ ศส วนกุศลให คนที่ฆาตั วตาย ซึ่งทําให คุณพ ออยากปฏิบั ติ
กรรมฐานมากขึ้น พอกลับจากวัดคุณพอทานศรัทธาหลวงพอมาก และเลิกดื่มเหลา
เบียรอยางเด็ดขาด ทานสามารถนอนหลับไดโดยไมตองพึ่งของมึนเมา ทุกวันนี้คุณพอ
และครอบครัวของขาพเจาหันมาสนใจธรรมะมากขึ้น ขาพเจาจะชักชวนใหทานไป
ปฏิบัติธรรม และคอยใหกําลังใจในการปฏิบัติอยูเรื่อย ๆ ขาพเจาคิดวา ชีวิตนี้ขออยู
เพื่อธรรมเปนเรื่องหลัก เพราะรูซึ้งวาทุกขไดลดนอยลง และมีความสุขในการดําเนิน
ชีวิตมากขึ้น
ขอบุญกุศลคุณความดีที่ขาพเจาไดเคยกระทําในทุกภพทุกชาติ คุณความดีที่
คุณพอเคยสรางใหกับสังคม ขอบารมีพระเดชพระคุณหลวงพอ และทานผูมีเมตตาทุก
ทาน ชวยสงผลใหคุณพอของลูกมีจิตใจที่สวางและไดเห็นในธรรมดวยเทอญ สวนบุญ
กุศลใด ๆ ที่เกิดจากการเผยแพรประสบการณในครั้งนี้ ขออุทิศสวนกุศลใหกับ นาย
ปฤษฎางค แสงงาม พี่ชายของขาพเจาที่ไดลวงลับไปแลว...
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