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กรรม คือ การกระทํา ไมวาจะดีหรือชั่ว เปนบุญหรือเปนบาป ผูก ระทําจะตอง
ไดรับผลกรรมนั้นอยางแนนอน จะชาหรือเร็ว จะหนักหรือเบา เทานั้นเอง
ดิฉันเคยเลาอุปนิสัยของตัวเองในกฎแหงกรรมเลม ๘ มาแลว ดังนั้นเรื่องราวที่
ดิฉันจะเลาตอไปนี้ เปนเรื่องจริงที่เกิดกับครอบครัวของเรา บางเรื่องก็ไมสามารถบอก
กลาวใหฟงได เพราะจะเปนการกระทบกระเทือนคนอื่น

เรื่องที่ ๑ ใชกรรมปลาดุกยักษ
ลูกชายดิฉันเคยมาบวชสามเณรภาคฤดูรอนที่วัดอัมพวัน กอนจะมาที่วัดไดจัด
ใหมีการบายศรีสูขวัญ นําปลาดุกยักษที่เลี้ยงไวในบอมาทําเปนอาหารเลี้ยงแขก ผูที่
ฆาปลาดุกยักษจํานวนมากมายนั้นก็คือ ลูกชายดิฉันนั่นเอง
ลูกบอกวาจะปวดศีรษะอยางรุนแรงเมื่อปฏิบัติธรรม
มีอยูครั้งหนึ่งเขาออก
ฝกงาน ไดเกิดอุบัติเหตุอยางรุนแรงแขนหัก เกิดอาการเลือดคั่งในสมอง ตองผาตัด
สมองอยางเรงดวน หากชาไปก็จะไมทนั การ ดิฉันไดขอเมตตาบารมีใหพระเดช
พระคุณหลวงพอไดโปรดแผเมตตาใหเขาปลอดภัย สวนดิฉันนั่งสวดมนตภาวนาให
เขาปลอดภัยเชนเดียวกัน โดยนั่งรอที่หนาหองผาตัด แพทยใชเวลาในการผาตัดนาน
มาก เมื่อนายแพทยออกมาพบดิฉันไดบอกดิฉันวา มันเหมือนเกิดปาฏิหาริย เพราะ
เนื้อสมองไมมีเลือดแมนิดเดียว ดิฉันน้ําตารวงเพราะทราบดีวา ไดรับเมตตาจากพระ
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เดชพระคุณหลวงพอ จนกระทั่งทุกวันนี้อาการทุกอยางปกติ ประกอบสัมมาอาชีพ มี
ครอบครัวที่อบอุน

เรื่องที่ ๒ ใชกรรมหมู
อาชีพหลักของพวกเรา คือ รับราชการครู สวนอาชีพเสริม คือ เลี้ยงหมูแมพันธุ
ไว ๑ ตัว ชือ่ แมทองคํา ออกลูกครั้งละ ๗ – ๑๓ ตัว ลูกของแมทองคําทํารายไดเสริมให
พวกเราเปนอยางดี ทุกครั้งที่แมทองคําออกลูกมา สามีของดิฉันจะใชกรรไกรตัดเล็บ
อันใหญ ๆ ไปตัดฟนของลูกหมูทุกตัวและทุก ๆ ครั้งดวย โดยบอกวาชวยไมใหเตานม
แมมันอักเสบ
แลวเขาก็เกิดอาการปวดฟน เสียวฟน หนักเขาก็ชาที่ลิ้น ปวดศีรษะอยางรุนแรง
ไปรักษาเกือบทุกโรงพยาบาล อาการตาง ๆ ก็ไมดีขึ้น ถอนฟนเกือบหมดทั้งปากก็ไม
หาย จนตองผาตัดสมองที่โรงพยาบาลศิริราช อาการจึงหาย
หลังผาตัดสมองแลว พวกเรามาปฏิบัตธิ รรมถวายหลวงพอในเดือนสิงหาคม
เขาบอกวาที่แทที่เขาเจ็บปวยนั้น เพราะทํากรรมกับลูกหมูไว จึงตองใชกรรมเปนเวลา
ถึง ๕ ป

เรื่องที่ ๓ ใชกรรมงู
สมัยเด็ก ๆ ครูบอกวา ”งูจะเลื้อยไปไดดวยกระดูกสันหลังและซี่โครง” ดวย
ความอยากรู ดิฉันก็กดหัวงูไว ใชมืออีกขางบีบกระดูกซี่โครงหักหมดทั้งตัว มัน
เคลื่อนไหวไมไดจริง ๆ จนมันตายอยูที่ตรงนั้น เปนอาหารของอีกาในที่สุด
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ในป ๒๕๓๙ ดิฉันตองผากระดูกทับเสนประสาททีห่ ลังเปนครั้งที่ ๑ ในป
๒๕๔๔ ผาที่หลังเปนครั้งที่ ๒ เพราะอาการตาง ๆ ไมดีขึ้น ในครั้งนี้แพทยบอกวา
กระดูกหลังทรุด ตองใสเหล็กไว ดูในฟลมมีการขันน็อตไว ๔ ตัว อาการตาง ๆ หลัง
ผาตัดครั้งที่ ๒ ก็ไมดีขึ้นเลย ดิฉันทรมาน ทนเจ็บปวดที่หลัง ชาที่ขา ดิฉันขอ
อโหสิกรรมงู เจากรรมนายเวร อุทิศสวนกุศลผลบุญ ก็ไมมีทาทีวาจะดีขึ้น รับประทาน
ยาจนปากเนาเปอย ตระเวณรักษาไปทั่วทุกโรงพยาบาล ทั้งแผนปจจุบันและแผน
โบราณ
การผาตัดครั้งที่ ๓ จะเริ่มขึ้นในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยนายแพทยทศ
ศาสตร หาญรุงโรจน แหงศิริราชพยาบาล โดยแพทยวินิจฉัยวานอต ๔ ตัวนั่นแหละที่
ไปทับเสนประสาท จะผานําเอาน็อตที่หลังออก ดิฉันมั่นใจวาคราวนี้ตองหายเปนปกติ
อยางแนนอน ดิฉันปฏิบัติธรรมเครงมาก แผเมตตาใหคุณหมอ เหนืออื่นใดก็คือเชื่อใน
เมตตาบารมีพระเดชพระคุณหลวงพอ เปนเวลา ๒๐ ป ในการใชกรรมกับงู

เรื่องที่ ๔ ใชกรรมแมว
คุณยายรักแมว เลี้ยงไวจํานวนมากทีเดียว ดิฉันเปนเด็กเกลียดแมวที่สุด แกลง
ตีมันเปนประจํา เมื่อโตขึ้นก็แยกจากแมว ปจจุบันนี้ที่บานของดิฉันมีแมวมาจากทั่ว
สารทิศมาอาศัยอยู ออกลูกเต็มไปหมด บางตัวออกลูกได ๓ วัน แมก็ถูกรถทับตาย
ตองคอยปอนนมลูก ๆ ของมันจนเติบใหญ รักใครสงสารมัน มันตาย มันเจ็บปวย
นําไปรักษา น้ําตารวงเพราะรักเพราะสงสาร จับไปทําหมันกรรมก็ตามันในบัดดล
เพราะอยู ๆ ก็เปนฝที่ชองคลอดกอนขนาดใหญ จนตกใจคิดวาเปนเนื้องอก แพทย
บอกเปนฝ พอผาเสร็จ อุดผากอสไว เหมือนทําหมันแมวเลย กรรมตามทันเร็วจริง ๆ
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ความรักที่มีแตกันไมวาจะเปนคนกับสัตว ก็ชวยชีวิตเราได แมวชวยใหรอดพน
จากฟาผา แตกอนนั้นดิฉันมีนิสัยดุดัน ชอบสาบานใหฟาผา วันนั้นเปนวันพระ วันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ลงจากหองพระเห็นกอนเมฆดําทะมึนเคลื่อนมาที่บาน มองแลว
ขนลุกซู สติบอกวา “ใหระวัง” ดิฉันรูทันทีเลยวาเขามาตามคําสาบาน ขณะนั้นเวลา
ประมาณ ๗ โมงเชา สามีออกไปทํางานแลว ดิฉันอยูบานกับแมวนึกกลัว ก็เลยนั่ง
สวดอิติปโสอยูหนาจอโทรทัศน (แตไมไดเปดทีวี) สวดไดประมาณ ๗ จบ แมวทํา
แจกันหลน จึงลุกขึ้นเดินไปเก็บแจกัน ทันใดนั้นเสียงฟาผาก็ดังสนั่นหวั่นไหวขึน้ ที่บาน
ควันมืดทั้งบานเลย เดชะบุญที่สติยังพอมี ดิฉันกําหนด “ตกใจหนอ ตกใจหนอ” อยู
หลายครั้ง สายฟานี้มันชางรุนแรงจริง ตูไหมเกรียม ปลั๊กไฟกระเด็นไปไกลทีเดียว สวน
ดิฉันรอดไดแบบปาฏิหาริย
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ดิฉันกับสามีเดินทางจากยโสธรจะมุงหนาไปสิงหบุรี
เพื่อไปที่วัดอัมพวัน ไปรวมโครงการปฏิบัตธิ รรมถวายหลวงพอ เวลาประมาณ ๔ ทุม
เมื่อไปถึงดานเก็บเงินปากชอง ตอนนั้นดิฉันเปนคนขับรถ ไดขับไปชนรถน้ํามันที่จอด
อยูขางถนน รถเละทั้งคัน งัดออกอยูตั้งนาน เสียงคนถามวาตายกี่ศพ เมื่อออกมาได
ดิฉันไมมีแผลแมแตนิดเดียว แมแตรอยถลอกก็ไมมี สวนสามีมรี อยบาดแผลจากเข็ม
ขัดนิรภัย คลาดแคลว ปลอดภัย เพราะเข็มกลัดหลวงพอที่พี่ตะลุมจัดทํามามอบให
คณะปฏิบตั ิธรรม ดิฉันจะกลัดติดตัวประจํา พรอมทั้งหอยคอดวยเหรียญหลวงพอ
นับเปนบุญที่รอดตายมาได ดวยบารมีพระเดชพระคุณหลวงพออยางแทจริง

เรื่องที่ ๕ ซื้อบาน
ลูกชายไดมายึดอาชีพทํามาหากินที่กรุงเทพฯ เชาบานอยู ดิฉันก็ไมเคยใสใจนัก
เมื่อมีหลานคนแรกความใสใจก็เกิดขึ้น อธิษฐานขอใหลูกไดมีบา นที่กรุงเทพฯ ไดบาน
ถูกใจหลังหนึ่งราคาพอประมาณ สภาพดีมาก วางเงินจํานวนหนึ่ง และขอเขาอยูใน
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บาน นัดทําสัญญาจายเงินกัน ดิฉันเขาปฏิบัติธรรมที่วัด อธิษฐานขอใหเจาหนาที่
ธนาคารที่ขอกูซื้อบานไวมีความสุข และอนุมัตเงินกูใหแกลูกชายดวยเถิด สวดมนต
ภาวนา อธิษฐานขอเรื่องบานอยูตลอดเวลา เมื่อธนาคารแจงวาไมผา นการอนุมัติ
พวกเราแทบช็อค เพราะใกลจะถึงวันสัญญาจายเงินแลว เราตองยายออกจากบานไป
ตองเสียงเงินที่จายลวงหนา เปนทุกขมาก
ดิฉันตัดสินใจโทรศัพทไปหาคุณนิรันดรที่วัดอัมพวัน เลาเรื่องธนาคารไมอนุมตั ิ
เงินซื้อบานใหแกลูกชาย คุณนิรันดรใหคําแนะนําพรอมทั้งหมายเลขโทรสาร จําไดวา
เปนวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๔๘ ดิฉันแฟกซโฉนด พรอมรายละเอียดตาง ๆ ถึงหลวงพอ ซึ่ง
อันที่จริงแลวไมอยากรบกวนพระเดชพระคุณหลวงพอเลยแมแตนิด เหตุเพราะสุด
ปญญาแลว อยู ๆ ก็ไดรับโทรศัพทจากเจาหนาที่ธนาคารใหไปเขียนอุทธรณเรื่องบาน
และวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ธนาคารก็อนุมัติเงินกูซื้อบาน ซึ่งเปนบานแหงบุญ
ที่พวกเราไดพักพิงอยูในขณะนี้อยางมีความสุข บุญคุณใหญหลวงนัก ไดแตภาวนา
อธิษฐานขออํานาจบารมีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไดโปรด
อภิบาลคุมครองใหพระเดชพระคุณหลวงพอมีความสุข อายุยืนนานตราบนานเทา
นาน
สัจจะในการดํารงชีวิตในปจจุบันคือ จะกมหนากมตาใชกรรมเกาที่เคยกระทํา
ไว สวนกรรมใหมจะไมสรางอยางเด็ดขาด
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