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มีคนเคยบอกวาชีวิตเหมือนละคร ในขณะนั้นขาพเจาไดรับฟงก็ยังไมรูสึกอะไร
จนกระทั่งวันหนึ่ง ขาพเจาและครอบครัวก็ไดเขาไปสัมผัสกับละครในชีวิตจริง วันนั้น
วันที่ขาพเจาไดเขาไปพบหลวงพอจรัญหรือพระธรรมสิงหบุราจารย ชีวิตของขาพเจา
และครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปมาก จนกระทั่งขาพเจาเองก็ยังไมอยากจะเชื่อ
แตมันก็เปนความจริง ขาพเจานายวัฒนา พัฒนาภิวัฒน และนางจรีรัตน พัฒนา
ภิวัฒน และบุตรชาย บุตรสาว เปนหนี้ชีวิตหลวงพอจรัญ จนไมสามารถจะทดแทน
บุญคุณไดหมดสิ้น ขาพเจาจึงตั้งใจจะทดแทนบุญคุณของหลวงพอจนชีวิตจะหาไม
ดวยการกระทําความดีใหมากที่สุดที่ขาพเจาจะกระทําได
ประมาณป ๒๕๔๑ ขาพเจาและครอบครัวประสบปญหาเศรษฐกิจอยางมาก
เพราะในชวงนั้นเปนยุค  ขาพเจาเปนหัวหนาครอบครัว และเปนผูหารายไดคน
เดียวในครอบครั วตอ งตกงาน ข าพเจ าจึ งต องหารายไดโดยการคาขายเล็ กๆนอ ยๆที่
จตุ จั ก ร และห า งบางลํ า พู สาขางามวงศ ว าน วิ ถี ชี วิ ต ของข า พเจ า เปลี่ ย นไป รายรั บ
นอยลง รายจายสูงมากขึ้น ขาพเจาจําเปนตองใหภรรยาและลูกๆไปอยูตางจังหวัดเพื่อ
ลดคาใชจาย สวนตัวเองตองทํางานหนักอาทิตยละ ๗ วัน เวลาผานไปเกือบ ๒ ป
ขาพเจาเริ่มดีขึ้นเล็กนอย ขาพเจาจึงใหภรรยาและลูกๆกลับมาอยูกรุงเทพฯอีกครั้ง แต
รายรั บ ก็ ยั ง คงไม มี ม าก พอดี ข า พเจ า ได ห นั ง สื อ ของหลวงพ อ จรั ญ มา ๑ เล ม เป น
หนังสือกฎแหงกรรม เลม ๘ พิเศษ ทําใหขาพเจารูสึกอยากไปปฏิบัติธรรม จึงได
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ไปวัดครั้งแรก ๕ วัน หลังจากนั้นขาพเจาก็เริ่มคาขายดีขึ้นเปนลําดับ ขาพเจาเริ่มขยาย
กิ จ การเล็ ก ๆของข า พเจ า จนโตขึ้ น เปน ลํ า ดั บ เรื่ อ ยมา และข า พเจ า ได ย า ยร า นจากห า ง
บางลําพู งามวงศวานมาอยูแถวสุริวงศ สวนที่จตุจักรก็ขยายรานขึ้นตั้งแตป ๒๕๔๑
ขาพเจาสวดมนตตามบทที่หลวงพอทานใหมาคือ พระพุทธคุณเทาอายุบวก ๑
ตลอดมาทุ ก วั น และบางวั น ก็ ทํ า สมาธิ ด ว ย เช น เดิ น ๓๐ นาที นั่ ง ๓๐ นาที
ขาพเจาคาขายดีขึ้นเรื่อยๆ มีคนเอาของมาขายใหไมแพง และสามารถขายไดงายๆ
ความคิดที่จะไปกูยืมเงินผูอื่นก็หายไป ขาพเจาทําสมาธิทุกเชามากขึ้น ทําใหขาพเจารู
ความจริงตางๆวาจะทําอยางไรกับชีวิตของตนเอง และมีความอดทน มากขึ้น ขยันมาก
ขึ้น มีเมตตามากขึ้น และคิดจะทําบุญมากๆ โดยเฉพาะกั บหลวงพอจรัญ จึงทําให
ขาพเจามีกําลังใจใน การดํารงชีวิตอยางมีสติตอไป
ขาพเจาขอเลาประสบการณเหตุการณสําคัญในชีวิตของขาพเจาดังนี้ ชวงป พศ
 ๒๕๔๓ ในชวงนั้นขาพเจาตองขับรถขึ้นทางดวนจากประชานุกูลไปลงที่ทางดวนสี
ลม ทุกวัน ตั้งแตวันจันทรวันศุกร ชวงเวลา ๑๐๐๐๑๐๓๐ น มีอยูวันหนึ่งในชวง
กลางป ๒๕๔๓ ขาพเจาเดินทางออกจากบานไปทางดวนปกติ เวลาประมาณ ๑๐๐๐
น ขาพเจาใชเวลาเดินทางจากบานไปที่ทํางาน ๓๐ นาที ขาพเจาขับรถขึ้นทางดวน
ไปประมาณ ๑๐ นาที ปรากฏบริเวณหนารถขาพเจามีควันหนาทึบ ในขณะนั้นขาพเจา
ตกใจมาก ขาพเจาขับรถดวยความเร็วประมาณ ๑๐๐ กมตอชั่วโมง ชวงนั้นมีรถมาก
รถของขาพเจาอยูในชองขวาสุด รถสวนใหญขับดวยความเร็วสูง ขาพเจาพยายามหาทาง
เขาชองซายเพื่อจอดรถแตก็ทําไมได เพราะมองกระจกขางซายขวาไมเห็น และมีรถ
มาก แถมขับดวยความเร็วสูงดวย เวลาผานไป ไมถึง ๒ นาที ควันหนารถทึบมาก
ขึ้น จนแทบจะขับตอไปไมได ในขณะเดียวกันก็มีควันเขามาในรถเปนจํานวนมาก
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ขาพเจาตกใจมากขึ้น พยายามลดกระจกไฟฟาลงเพื่อใหควันในรถออกไป แตกระจก
ไฟฟาก็ไมยอมทํางาน ขาพเจาเกิดความกลัวขึ้นจับใจ
พอดีขาพเจาเหลือบไปเห็นสติ๊กเกอรรูปหลวงพอจรัญที่ขาพเจาติดไวหนารถ ทํา
ใหขาพเจามีสติขึ้นพรอมกับมีกําลังใจขึ้นมา ขาพเจาเริ่มสวดมนตพาหุงมหากาในใจ
และคิดถึงหลวงพอใหชวยขาพเจาดวย พอขาพเจาเริ่มสวดมนตวา พาหุง ควันทึบ
ขาวที่อยูหนารถก็เริ่มจางลงอยางรวดเร็ว แตควันในรถยังคงมีอยู ขาพเจาจึงลองลด
กระจกไฟฟาอีกครั้ง ปรากฏวากระจกไฟฟาเริ่มทํางานได ควันในรถจึงคอยหมดไป
อยางรวดเร็ว ขาพเจาจึงเริ่มมองกระจกดานขางเห็น จึงไดนํารถเขาทางเลนซายจะจอด
รถ แตปรากฏวาไมมีควันใหเห็นแมแตนิดเดียว ขาพเจาจึงขับรถตอไปอีกประมาณ
๑๐ นาที ก็ถึงทางลงทางดวนถนนสีลม พอขาพเจาเอารถเขาไปจอดบริเวณที่จอดรถที่
ขาพเจาจอดเปนประจํา พรอมกับพูดกับพนักงานรับรถวา รถผมมีปญหาระบบไฟฟา
ชวยตามรถลากใหผมดวย คนรับรถไมทราบวาไดยินหรือไม จากนั้นขาพเจาก็เดิน
ขามถนนไปที่ทํางาน พักใหญคนรับรถวิ่งหนาตื่นมาบอกวารถของขาพเจาไมทราบวา
เปนอะไรควันขึ้นเต็มไปหมด แถมมีประกายไฟขึ้นบริเวณหนารถ อาจจะเกิดไฟไหม
รถได ซึ่งถาเปนเชนนั้นตองเสียหายมากแน เพราะที่จอดรถบริเวณนั้นมีรถจอดจํานวน
มาก ประมาณ ๕๐๖๐ คัน และทางเขาออกมีทางเดียวเล็กๆเทานั้น รถที่จอดบริเวณ
นั้นเปนรถของพอคาเพชรพลอย ซึ่งเปนรถที่มีราคาแพง ขาพเจารีบตามคนรับรถไปที่
จอดรถ สิ่งที่ขาพเจาเห็นในขณะนั้นคือ มีควันขึ้นบริเวณหนารถเหมือนตอนอยูบนทาง
ดวน คนขับรถลากตะโกนบอกผมวา ผมยังไมไดทําอะไรเลย แคบิดกุญแจรถก็เกิด
ควันขึ้นเต็มไปหมด ทําทาจะเกิดไฟไหม ขาพเจาจึงรีบไปบิดกุญแจกลับ ควันจึง
คอยๆหายไปหมดเหมือนเดิม คนขับรถลากบอกกับขาพเจาวา ขับรถมาไดอยางไรโดย
ไฟไมไหม เพราะปกติแลวรถตองเกิดไฟไหมไปแลว บางครั้งคนขับรถตองเสียชีวิตใน
ที่หนึ่งในดวงใจของขาพเจา

3

รถเพราะลงจากรถไมได เขาบอกวาเขาลากรถยี่หอหนึ่ง ที่เปนลักษณะนี้บอย สวน
ใหญรถจะไฟไหม แตยังแปลกใจมากวาทําไมขาพเจาไมเปนอะไร เมื่อลากรถไปถึงอู
แลว ชา งซ อ มรถบอกข า พเจ า ว า หลั ง จากตรวจสอบหมดแล ว พบว า ระบบไฟฟ า
โดยเฉพาะสายไฟไหมหมดทั้งคัน ตองเปลี่ยน สายไฟและวางระบบไฟฟาใหมหมด
โชคดีที่ขาพเจาไมเปนอะไร และรถไมไหมหมดทั้งคัน ซึ่งปกติตองเกิดไฟไหมรถ
แนนอน
จากเหตุการณในครั้งนี้ ทําใหขาพเจาระลึกถึงเหตุการณครั้งหนึ่งในอดีต สมัย
เด็กๆอายุประมาณ ๑๒๑๓ ขวบ ชวงที่ขาพเจาเรียนอยู ม๑ โรงเรียนนนทรีวิทยา
ขาพเจาชอบวิชาวิทยาศาสตรมาก อาจารยวิทยาศาสตรสอนเกี่ยวกับกํามะถัน และ
ขาพเจาไดเก็บเอากลับมาบานดวย และไดทดลองโดยการเอากํามะถันเผาไฟ ปรากฏวา
ควันของมันฉุนมากจนแทบหายใจไมออก ในขณะที่ขาพเจาทดลองที่หนาบานอยูนั้น
ไดเหลือบไปเห็นเจาคางคกตัวหนึ่ง จึงเกิดคิดวาเราทดลองเอาคางคกใสในถุง และเอา
ควันกํามะถันใสลงไปดูวาจะเปนอยางไร ขาพเจาลงมือทันที ในขณะนั้นขาพเจามิได
ตั้งใจจะฆามันแตอยางไร ขาพเจากระทําไปเพราะวาตัวเองกําลังทดลองเกี่ยวกับควันของ
กํามะถันนั่นเอง ปรากฏ วาเพียงแค ๒๓ นาที ขาพเจาเอาคางคกออกมาจากถุงนั้น
มันตายแลว ตอนนั้นขาพเจาเสียใจแตไมรูจะทําอยางไร จนกระทั่งขาพเจามาประสบ
เหตุใ นขณะขับรถ และเปด กระจกไฟฟ า ไมอ อก และที่มี ควั นเข ามาในรถจนเกื อ บ
หายใจไมออก ขาพเจาหวนนึกถึงเหตุการณในครั้งนั้นไดอยางไร ขาพเจาเองก็ยังไม
ทราบ
หลังจากเหตุการณในครั้งนั้น ทําใหขาพเจาเชื่อเรื่องกฎแหงกรรมมากขึ้น และ
เคารพรักหลวงพ อจรัญมากขึ้นไปอีก และตัดสินใจวาขาพเจาจะขอเปนลูกศิษยข อง
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หลวงพอไปจนวันตาย และจะตั้งใจทําดี คิดดี พูดดี เพื่อตอบแทนพระเดชพระคุณ
ของหลวงพอและครูอาจารย จะเปนลูกศิษยของครูอาจารย และวานอนสอนงาย จะ
เชื่อฟงครูอาจารย และเคารพรักทั้งกาย วาจา ใจ ตลอดไป
สุดทายนี้ขา พเจาขออัญเชิญพรสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ แก
ทุกๆทาน ผูมีปรกติไหวกราบ มีปรกติออนนอมตอผูใหญเปนนิตย ขอใหทุกๆทานมี
อายุยืนยาว มีผิวพรรณผองใส มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน
ขอใหสําเร็จในหนาที่การงาน ขอใหพรอันศักดิ์สิทธิ์จงสัมฤทธิ์ผลแดทานทั้งหลาย
ขอจงสวัสดีมีชัยตลอดไป
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