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ฉบับนี้เปนภาคตอของเรื่อง “ความอัศจรรยแหงพระกรรมฐาน” ในหนังสือกฎ
แหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑๘ กอนที่สามีจะกลับมาอยูกับดิฉันและลูก ๆ จะขอ
เลายอนเหตุการณกอนชดใชกรรมของดิฉัน (กันยายน ๒๕๔๕) ในชวงที่สามีบังคับ
หยา สามีบอกวาเขามีผูหญิงคนใหม รักชอบมานานแลว ตอนนั้นมากราบหลวงพอ
และเลาใหหลวงพอฟง ทานบอกวา
“มี ลู ก ด ว ยกั น ไม ต อ งหย า สามี บ า หรื อ เปล า ของจริ ง ไม เ อาจะไปเอาของ
ปลอม”
พอไปหาหลวงพออีกครั้ง ดิฉันบอกทานวา “หยาแลว”
หลวงพอตอบวา “ไปหยาใหทําไม อาตมาเห็นแลววาไมตองหยา แตเอาเถอะ
เดี๋ยวก็ตองมาจดทะเบียนกันใหม”
ในชวงเวลานั้น ดิฉันพยายามขอรองเขาใหกลับมาคืนดีกันทุกวันจนเขารําคาญ
และเลาใหฟงวา เพื่อนของเขาคนหนึ่งหยาขาดจากภรรยาและกําลังมีแฟนคนใหม
ผูหญิงคนนี้ก็มีเพื่อนที่ยังไมไดแตงงาน เพื่อนของสามีคนนี้จะแนะนําผูหญิงคนนี้ให
สามีดิฉัน
พอทราบเรื่องดิฉันก็โทรศัพทตอวาเพื่อนสามีคนนี้วา เขาชางไมเห็นแกดิฉันและ
ลูก ๆ เลยหรือ เพิ่งหยายังไมทันถึงป จะแนะนําผูหญิงใหสามีดิฉันแลว เพื่อนสามีก็ขอ
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โทษ ในขณะนั้นดิฉันนึกสงสารอดีตภรรยาของเขามาก คิดวาเธอคงมีหัวอกเดียวกับ
ดิฉัน จึงชักชวนเธอใหไปวัดอัมพวัน ในวันนั้นไดพบหลวงพอ ดิฉันพูดวา “บุษพาเพื่อน
มากราบหลวงพอเจาคะ”
แตนาแปลกที่วันนั้นหลวงพอไมมองหนาเธอเลย ไมยิ้มดวย ขณะกลับออกจาก
วัดดิฉันยังพูดกับเธอวา
“แปลกมากวันนี้หลวงพอหนาบึ้งจัง ไมยิ้มเลย”
ดิฉันไมเฉลียวใจเลยแมแตนอย วาเธอคือคนที่สามีแอบรักชอบมานานแลว
เป น ต น เหตุ ข องเรื่ อ งทั้ ง หมด ดิฉั น มารู ต อนพาเธอกลั บ จากวั ด ไม ถึ ง ๗ วั น พอนั่ ง
กรรมฐานเห็นภาพสายตาของามีมองผูหญิงคนนี้ในกรรมฐาน รูเลยวาเรื่องราวเปน
เชนไร
หลังจากออกกรรมฐานดิฉันไดโทรศัพทถามสามีวา “รูแลววา คุณมีผูหญิงคน
หนึ่งแอบซอนอยูในใจมาตลอด ผูหญิงคนนี้คือภรรยาของเพื่อนคุณเองใชไหม”
เขาตอบวา “ใช” เขาแอบรักชอบมานานแลว เขาคิดวาไมใชความผิด ไมไดทํา
ใหใครเดือดรอน ก็แคความคิด แตหลวงพอเคยสอน คิดดี ทําดี พูดดี ความคิดนําการ
กระทําของคน และนําไปสูเรื่องราวในตอนหลังที่จะกลาวถึง ดิฉันเสียใจมาก ไมรูมัน
เกิดขึ้นไดอยางไร กลุมเพื่อนนี้เราเลนแชรกันมาเปนเวลา ๑๐ ป ทานขาวกันทุกเดือน
ไมเคยคิดเลยวาจะเกิดเรื่องแบบน้ําเซาะทรายกับดิฉัน
หลังจากนั้นดิฉันไดโทรศัพทไปหาอดีตภรรยาเพื่อนสามี เลาใหเธอฟงวา “สามี
แอบรักเธอ” แรก ๆ เธอก็ดูตกใจ และบอกดิฉันวา “เปนไปไมได เธอไมเคยมีใจกับ
สามีดิฉันเลย และใหสัญญากับดิฉันรวมทั้งอดีตสามีเธอวาจะไมขอยุงเกี่ยวกับสามี
ดิฉันแตอยางใด”
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ดิฉันจึงลืมเรื่องนี้ไปสนิท จนเมื่อสามีไดแยกตัวออกไปซื้อบานใหม ดิฉันไมเคย
คิดไปดูความเปนอยูเขาเลย จนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่ดิฉันปฏิบัติกรรมฐานที่บาน
เวลาใกลเที่ยงคืน ดิฉันไดยินเสียงเคาะกระจกบานประตู ๒ ครั้ง และตอดวยเสียงหวีด
หวิวยาวพอสมควร ทําใหดิฉันขนลุกรูสึกกลัว จึงกําหนดและขอใหหลวงพอชวย กลัว
มาก ไมเคยไดยินเชนนี้มากอน
พอรุงขึ้นดิฉันมีนัดลูกคา บังเอิญที่อยูเขาใกลบานสามี ก็เลยลองแวะไปดู สิ่งที่
ดิฉันไดพบที่บานเขาคือ มีเสื่อผาผูหญิงตากอยูในบาน ก็รูวาสามีเอาผูหญิงมาอยูดวย
ดิฉันเสียใจ กําหนดอะไรไมไดเลย ตีกระจกบานเขาแตก เก็บเสื้อผาผูหญิงไปทิ้งขาง
ถนน พอสามีกลับบานเห็นสภาพที่เกิดขึ้น เขาโกรธมาก โทรศัพทตอวาดิฉัน ดิฉันจึง
ถามวาผูหญิงคนนี้เปนใคร มาอยูนานแคไหน เขาบอกวาเปนลูกคาเพิ่งคบไมนาน ก็
แคชั่วคราว เขาเหงาเลยเอามาอยูดวย แตสุดทายก็เลิกไปหลังจากที่ดิฉันเขาไปพบที่
บานวันนั้น
ดิฉันเคยถามสามีวาเคยคิดจะจดทะเบียนสมรสใหมกับผูหญิงคนใหมไหม เขา
ตอบวาไม ตั้งแตนี้จะไมยอมจดทะเบียนสมรสกับใครอีก ดิฉันก็นําไปเลาใหหลวงพอ
ฟง ทานตอบวา
“ก็ไมจดทะเบียนกับใครที่ไหน นั่นหมายความวาจะจดทะเบียนสมรสกับเรานั่น
แหละ” “ไมจดกับใครก็จดกับคนเกานี่แหละ”
ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ สามีกลับไปอยูบาน เนื่องจากวาดิฉันขอใหเขา
กลับ ดวยเหตุที่หลวงพอมักจะถามดิฉันเสมอ ๆ เวลาที่ไปวัดอัมพวันวา
“สามีกลับบานหรือยัง”
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หลังจากที่สามีกลับไปอยูกับดิฉันและลูก ๆ ในใจดิฉันยังเฝาเวียนรูสึกวา เขามี
อะไรแอบซอนอยูในใจลึก ๆ (สามีเปนคนน้ํานิ่งไหลลึกมาก) ในชวงเดือนมกราคม
๒๕๔๗ ดิฉันไดเปรยกับเขาวา
“ปาปา มามา รูสึกวา ปาจะตองชดใชสิ่งที่ปาทําเกี่ยวกับบานหลังนั้นเร็ว ๆ นี้”
ปรากฏว า สิ่ ง ที่ สั ง หรณ ไ ว เ ป น จริ ง ไม วั น ที่ ๕ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๗ มี อ ะไร
บางอยางดลใจใหดิฉันแวะเวียนไปดูบานหลังนั้น เพราะสามียายกลับไปแลวและบอก
วาปดบานไวเฉย ๆ ไมมีใครอยู ดิแนพบกับเหตุการณที่เสียใจมากอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ
พบผูหญิงคนหนึ่งอาศัยอยูในบานของสามี ดิฉันพยายามกดกริ่งหลายครั้งเพื่อใหเธอ
เปดประตูออกมา เธอก็ไมยอม สักครูเดียวสามีก็โทรศัพทถามดิฉันวา
“มามาไปที่บานหลังนั้นทําไม”
กวาผูหญิงคนนั้นจะเปดประตูก็โดนดิฉันทุบกระจกรถยนตรอบคันแตกหมด
สุดทายสามีบอกวา “คนที่มามาคิดนั้นแหละ” ดิฉันถึงกับเขาออน “หมายถึงอดีต
ภรรยาเพื่อนของคุณนะหรือ” เธอคือผูหญิงที่ดิฉันเคยพาไปวัดอัมพวัน
ดิฉันเอามือกุมล็อคเก็ตหลวงพอจรัญแนบอก คิดถึงหลวงพอมาก ขออยาให
สามีทํารายจิตใจหรือรางกายลูกตอหนาผูหญิงคนนี้เลย ดิฉันคงรับไมไดแน อยาให
เหตุการณที่คุณพอดิฉันเคยทํารายคุณแมตอหนาเมียนอย ตองเกิดกับดิฉันเลย
ดิฉันบอกสามีวา หลวงพอสอนเสมอวาคนดีตองมีศีล ๕ ซึ่งเปนศีลของความ
เปนมนุษย ตองรูจักละอายตอบาปและความชั่วทั้งหลาย คนดีเขาไมทําใหผูอื่นตอง
เดือดรอน ถาทําไปแลวเปนทุกขเขา แตเราสุข ก็ไมควรทํา ยิ่งทําไปแลวทุกขทั้งเราทั้ง
เขา ยิ่งไมควรทําเลย
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สามีละอายใจมากที่ไดบังคับดิฉันใหหยากับเขาแลว จะมาขอใหจดทะเบียน
สมรสอีกก็กระไรอยู สามีบอกวาหากดิฉันตองการ เขาพรอมและยินดีจะจดทะเบียน
สมรสกับดิฉันใหม ดิฉันก็ตอบตกลง
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ เราทั้งสองคนตั้งใจไปจดทะเบียนสมรสที่เขต
บางรัก ในวันนั้นสามีไดตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๕ ขอไป เราสองคนไมไดคาดหวัง
อะไรเพราะคนเยอะมาก
หลังจากนั้นประมาณ ๑-๒ สัปดาห เจาหนาที่เขตบางรักโทรศัพทมาแจงวา เรา
ทั้งสองคนไดทะเบียนสมรสทองคํา ปนี้มอบให ๑๐ คู ใบแรกมอบใหคูแรกที่มาเขต
บางรัก อีก ๙ คูมาจากผูที่ตอบแบบสอบถามถูกตองทั้งหมด ๕ ขอ เราเปน ๑ ใน ๙ คู
นี้ ในวันนั้นมีคูที่ไปจดทะเบียนสมรสมากถึง ๑,๒๐๐ คู ตอบคําถาม ๕ ขอถูกหมด มี
๒๐๐ คู และในจํานวน ๒๐๐ คูนี้ใชวิธีจับฉลากขึ้นมา ๙ คู ซึ่งก็มีชื่อเราสองคนในนั้น
ดิฉันนําทะเบียนสมรสทองคําไปใหหลวงพอจรัญทานดูและแผเมตตา ทานยัง
เมตตาสอนเราทั้งสองวา
“เปนสามีภรรยาใหพูดจากันดี ๆ พูดดีเขาใจงาย พูดไมดีเขาใจยาก ครอบครัว
ตองรักกัน อยาทะเลาะเบาะแวงกัน”
ทําเบียนสมรสทองคํานี้ วาไปแลวเปรียบเสมือนหลวงพอใหเราสองคนจริง ๆ

ขอฝากคิด
หลายทานอานเรื่องของดิฉันแลวอาจตําหนิดิฉันวาทําไมปฏิบัติมาขนาดนี้แลว
ยังยับยั้งอารมณตนเองไมอยูอีก ไปตีขาวของเขาทําไม ดิฉันอยากเรียนชี้แจงวาหาก
ดิฉันไมรูจัก “พระกรรมฐาน” และตองมาเจอกับ ๒ เหตุการณเชนนี้ ดิฉันคงไดกอ
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โศกนาฏกรรมขึ้น แลวชีวิตจะเหลืออะไร ดิฉันยังคงเปนปุถุชน ยังไมหลุดพนจาก รัก
โลภ โกรธ หลง แตหลังจากที่ไดเรียนรูปฏิบัติกรรมฐานแลว ดิฉันไดคําวา “สติ” มาก
ขึ้น จากเดิมที่มีอยูนอยใหมีมากขึ้น
แตกอนดิฉันเปนคนเจาอารมณ โกรธ ไมพอใจงาย ปากราย คือ วากันตรง ๆ
ออกมาเลย แตหลังจากปฏิบัติ ดิฉันเขาใจสิ่งที่หลวงพอทานสอน และนํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน นั่นคือความคิดในแงบวก (คิดดี) เชน คําวา “แคนี้ก็ดีแลว ดีกวาไมมี
เลย”
ทุกวั นนี้ครอบครัว ของดิฉั นกลั บมามี ความสุ ขอี กครั้ ง เรากลั บมามีความรั ก
ความเขาใจ และใหอภัยกันมากขึ้น ตัวอภัยนี้หากดิฉันไมมีใหสามี ดิฉันจะไมไดรางวัล
ที่ยิ่งใหญ นั่นคือคําวา “ครอบครัว” กลับมา

ข อ ความต อ ไปนี้ สามี ดิ ฉั น ตั้ ง ใจเขี ย นเพื่ อ ถวายหลวง
พอจรัญ แหงวัดอัมพวัน
“พระดีไมไดมีอยูที่จังหวัดสิงหบุรีที่เดียวหรอก”
ใชครับ ผมยังจําคําพูดที่ผมเอยออกจากปากของผมไดดี แมเวลาจะผานมาก
วาสองป โดยปกติผมจะเปนคนที่ไมคอยจดจํารายละเอียดคําพูดนัก มักจะจําแต
เนื้อหาใจความหลักเสียเปนสวนใหญ แตไมใชคราวนี้ที่ผมกลับจําคําพูดนี้ไดเปนอยาง
ดี
ผมขอโอกาสนี้กราบขออโหสิกรรมตอพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ซึ่งเปนผู
ชุ บ ชี วิ ต ใหม ใ ห ผ มและภรรยาและครอบครั ว ของผม ขอให พ ระเดชพระคุ ณ หลวง
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พอจรัญไดอยูโปรดสัตวโลก ผูยังจมปรักอยูในทุกข ผูยังไขวควาหาความสุขสงบใน
ชีวิต ผูยังประสงคมุงสูความสุขในธรรม
สําหรับสามีภรรยาทุกคู ทะเบียนสมรสของทาน จะเปนทะเบียนสมรสทองคํา
ถาคูของทานรูจักคําวา “ถนอมน้ําใจ” เพียงคํานี้คําเดียว จะเปนจุดเริ่มตนที่ดีสําหรับ
ทุก ๆ เรื่องที่ทานจะไดกระทํารวมกัน กวาสิบปที่ผมแตงงานกับภรรยา หลายคนมอง
วาผเปนฝายยอมภรรยามาก มองวากลัวเมียบาง ซึ่งความจริงแลวผมยอมเพราะ
ตองการถนอมน้ําใจ แตในขณะเดียวกัน ผมกลับไมไดรับสิ่งนั้นกลับมาเลย ซึ่งทํา
ความเจ็บช้ําน้ําใจใหผมมาตลอดเวลา ดวยความที่ผมไมชอบพูดเรื่องสวนตัวกับคน
อื่น จึงเก็บงําทุกอยางเอาไวในใจ และในที่สุดสิ่งเลวรายก็ไดเกิดขึ้นในครอบครัวของ
ผม ผมบอกตัวเองวายอมตอไปไมไดอีกแลว ครั้งสุดทายที่ภรรยาขูขอหยากับผม ผม
จึงตอบตกลงทันที และเรื่องราวตาง ๆ ก็อยางที่ภรรยาผมไดเลามาแลวนั่นแหละครับ
ขณะนี้ผมสามารถพูดไดเต็มปากเต็มคําวา ผมมีความสุขในชีวิตของผมมาก
ผมมีความสุขที่ไดมาอยูใกลชิดกับคนที่ผมรักทุกคน เพื่อลูกและภรรยาผูซึ่งมีหัวใจดวง
ใหม ซึ่ ง พระเดชพระคุ ณ หลวงพ อ จรั ญ เป น ผู ม อบให ผมจะรั ก ษาเอาไว ใ ห ดี ที่ สุ ด
เดี๋ยวนี้ภรรยาของผมก็รูจัก “ถนอมน้ําใจ” ของผมแลวเชนกัน
ผมขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง และขอกราบขอบพระคุณ
หลวงพอจรัญที่ไดมอบโอกาสและชีวิตใหมใหกับผมและครอบครัว การอันใดถาหาก
ผมสามารถชวยเหลือได ผมจะไมลังเลที่จะชวยเหลือผูที่ดวยโอกาสกวา ผมไดรับมา
มากแลว ผมตองการจะตอบแทนคืนเพื่อเปนการแบงเบาภาระของหลวงพอบางแมจะ
นอยนิด หวังเปนอยางยิ่งวา ขอเขียนสั้น ๆ ของผมคงเปนประโยชนบาง สําหรับทานที่
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กําลังจะหลงผิด ไดโปรดนํากลับไปพิจารณาและตรึกตรองใหละเอียดรอบคอบ กอนที่
ทานจะเดินหลงทางเหมือนอยางที่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของผม...
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