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เปนโอกาสดีที่หลวงพอไดใหเขียนเรื่อง “กฎแหงกรรม” ของตนเองมาลงใน
หนังสือ “กฎแหงกรรม เลมที่ ๒๐” ไดหาโอกาสนี้มาเปนเวลา ๗ ปแลว
กอนอื่นตองเลาเรื่องความเปนมาของตนเองสักเล็กนอย เพื่อจะไดรูวา “กรรม”
ของตนเองนั้นเปนมาอยางไร ผมเปนเด็กบานนอก เกิดที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เรียนจบแค
ป.๔ ดวยฐานะที่ยากจน ไมมีโอกาสไดเรียนตอชั้นสูง ๆ หลวงพอวัดบางลี่เจริญธรรม
ทานเห็นเปนเด็กไมมีโอกาส ทานก็ขอจากแม แมก็ให ทานเอามาบรรพชาเปน
สามเณร ทานเลี้ยงดูอุปการะใกลชิดทานมาตลอด จนเปนที่รักและไวใจ ทานก็มอบให
ทําภาระแทนทาน เมื่ออายุครบ ๒๐ ทนก็เปนเจาภาพอุปสมบทใหเปนพระภิกษุ ทาน
ก็หวังวา จะสืบทอดเจตนาทานทุกอยาง แตผมก็ทําใหหลวงพอทานผิดหวัง เมื่อ
ความคิดของตัวเองเปลี่ยนแปลง ผมไดทําหนังสือขึ้นเองโดยที่หลวงพอไมรู เรียกวา
“ปลอมเอกสาร” เพื่อเขาออกและยายวัดไดสะดวกตามตองการ หลวงพอทานเสียใจ
มาก
เหตุที่เรียกวา “กรรม” นั้นไดผานมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๔๐ เปนเวลา ๓๐
ป กรรมนั้นก็เริ่มสงผล เมื่อผมลาสิกขาบทออกมาประกอบอาชีพก็ลุม ๆ ดอน ๆ จน
มาถึงป ๒๕๔๐ เศรษฐกิจก็ตกต่ํา ในขณะนั้นก็ผอนรถปคอัพ ๑ คัน เพื่อประกอบ
อาชีพรับเหมากอสรางเล็ก ๆ ก็ไมมีเงินผอนเปนเวลาหลายงวด ก็เปลี่ยนอาชีพไป
คาขายบางเพื่อความอยูรอด โดยใชรถคันนี้เปนพาหนะ ทะเบียนรถขาด ก็ทําทะเบียน
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“ปลอม” ทั้งปายวงกลมและปายหนา-หลัง เพื่อสะดวกในการใชหลีกเลี่ยงการจัดกุม
ของเจาหนาที่
บานของผมอยูในกรุงเทพฯ ยานลาดพราว ตองเดินทางคาขายไปทั่วสารทิศ
ภาคเหนือถึงเชียงราย ตะวันออกถึงจันทบุรี-ตราด อีสานถึงมุกดาหาร ใตถึงภูเก็ต
ตะวันตกถึงกาญจนบุรี ทองผาภูมิ สังขละบุรี ซึ่งก็มีดานเจาหนาที่ตํารวจนับไมถวน
แตก็ไมเคยถูกเจาหนาที่จับกุมเรื่องปายปลอมเลย แมแตสงสัยก็ไมมี แตพอถึงเวลาที่
“กรรม” ที่ทําไวในอดีตจะตามมาถึง เรื่องที่ไมนาเกิดก็เกิดขึ้น วันนั้นเปนเวลา ๒ ทุม ป
๒๕๔๐ ไดนํารถไปจอดที่หางโลตัส เลียบทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค เขาไปจาย
ของใชประจําวันเสร็จออกมาที่รถ ก็มีผูชายอายุประมาณ ๒๘-๓๐ มานั่งทายรถ แลว
แสดงบัตรวาเปนเจาหนาที่ตํารวจ แจงขอหาวาผมใชทะเบียนปลอม แลวเอาไฟฉาย
สองปายทะเบียนซึ่งที่นั้นแสงสวางก็ไมพอที่จะมองเห็น แตทําไมจึงเปนเชนนั้น เพราะ
“กรรม” ทีท่ ําไวในอดีตตามมาถึงแลว ผมเองก็ไมเชื่อวาเปนเจาหนาที่ตํารวจจริงหรือ
เปลา จึงไปหานองชายของเพื่อนที่เปนทนาย เพื่อมาชวยไกลเกลี่ย แทนที่เรื่องจะ
เรียบรอยดวยดี แตกลับถึงเจาหนาที่ทองทีเอารถมาเพื่อยกรถไปสถานีตํารวจ เรื่องก็
ถึงศาลเปนเวลาเกือบ ๒ ป ศาลตัดสินใหรอลงอาญา กรรมตามสนองโดยหลีกเลี่ยง
ไมได
สาเหตุที่รูวากรรมตามสงผล เหมือนวามีอะไรมาดลใจใหตองรู เราหมดที่พึ่ง
แลว เรากําลังทุกขมาก ดวยบารมีของหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน ทานไดแผ
เมตตาปรารถนาใหทุกคนพนทุกข แผเมตตาถึงทุก ๆ คนที่มีทุกข รวมถึงตัวผมดวย ทํา
ใหผมไดเขาวัด วันแรกที่เดินเขาวัดมีความรูสึกชุมเย็นและสบายใจมาก เหมือนวา
ทุกขที่เรามีอยูนั้นจะหมดไป พอเขามาจริง ๆ แลวก็ไดพบวา หลวงพอทานเปนผูใหจริง
ๆ โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ ทานมีเมตตากับทุก ๆ คน ทานใหทุกอยาง เรื่องอาหาร
ที่อยู ที่พัก น้ํา ไฟ ตลอดชุดที่ปฏิบัติธรรมทานก็ให ทานไมเรียกรอง ไมบอกบุญ จะมี
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หรือไม บริจาคหรือไม ตั้งแตเขาวัดอัมพวันมายางเขาปที่ ๙ ทานเพียงแตขอใหเขา
มาปฏัตธิ รรมเจริญกรรมฐาน เพื่อจะไดรูธรรมและพนทุกขได
ผมเขามปฏิบัติธรรม ๗ วัน ปฏิบตั ิตามระเบียบที่ทางวัดจัดไว ก็เริ่มปฏิบัตไิ ดถึง
วันที่ ๓ พอเขาวันที่ ๔ เวลาตี ๔ ก็ลงทําวัตรเชา เริ่มปฏิบัติแบงเปน ๒ ชวง โดยเดิน
๔๕ นาที นั่ง ๔๕ นาที พอเดินครบก็นั่ง แตพอนั่งไดประมาณ ๕-๑๐ นาที ก็มี
ความรูสึกลึก ๆที่ออกมาจากจิตใตสํานึก ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่ไมอาจฝนได มี
ความเสียใจมากและน้ําตาไหลออกมาโดยไมหยุด สะอื้นตลอดเวลา ๔๕ นาที
กําหนดอะไรไมไดเลย จิตใตสํานึกรูวาในครั้งอดีต เราเคยทําใหหลวงพอผูมีพระคุณ
แกเรามาก ตองมาผิดหวังและเสียใจในการกระทําของเรา ดวยการระลึกในขณะนั้น ก็
อยากไปกราบขออโหสิกรรมกับทานที่ไดกระทําไวในอดีตเมื่อ ๓๐ ปโดยเร็ว แตก็ยังไป
ไมไดเพราะอยูยังไมครบ ๗ วัน เมื่อครบแลวก็ขอลากลับ รีบจัดเทียนแพ เครื่อง
สักการะไปขออโหสิกรรม จัดอาหารหวานคาว ผาไตร ถวายสังฆทาน ถวายแดหลวง
พอผูมีพระคุณ

อานิสงสการสวดอิติปโส พาหุงมหากา
นับจากที่ไดปฏิบัติธรรมแลวก็อธิษฐานวา ในพรรษาจะสวดอิติปโส พาหุงมหา
กา ตลอด ๓ เดือน ตอเวยการเจริญกรรมฐาน ๓๐ นาที ออกพรรษาแลวจะปฏิบัติ
เฉพาะวันสําคัญ และวันโกนวันพระเทานั้น ปฏิบัตมิ าเปนเวลา ๗ ปแลว อานิสงสที่
ไดรับคือชีวิตดีขึ้นอยางเห็นไดชัด มีความสุขกายสบายใจ มีความยึดมั่น มีกําลังใจที่ดี
มีที่ยึดเหนี่ยว ไมหวั่นไหว มีสติ จะรูเหตุลวงหนาวาอะไรจะเกิด เกิดแลวแกปญหาได
ทัน กลัวบาปอกุศลทั้งปวง สิ่งที่ไมดีในอดีตขอหยุดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป (บัดนี้คือเมื่อ
๗ ปกอน) เริ่มกระทําความดีปฏิบตั ิธรรม ไมเบียดเบียนใคร ไมใหความทุกขเดือดรอน
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กับผูอื่น ยึดมั่นในคําสอน ยึดมั่นในการปฏิบัติ มีความสุขความสบาย ทรัพยสินเงิน
ทองจะไดมาไมขาดและไดมาโดยสุจริต
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณหลวงพอเปนลนพนหาที่สุดมิได
ที่ไดใหแสง
สวางนําทาง เหมือนใหชีวิตใหม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ
ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลใหหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขทุกข เปนรมไทรแกศิษยานุศิษยตลอดยิ่งยืนนาน
ดวยเทอญ...
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