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ขาพเจาเปนเจาของธุรกิจสวนตัวเกี่ยวกับการขายของอุปโภคบริโภคอยูที่
กรุงเทพฯ เดิมขาพเจาเปนคนจังหวัดพังงา ขาพเจาขอเลาประวัติของขาพเจาที่ได
ประสบมา อาจจะเปนขอคิดของใครหลาย ๆ คนที่มีชีวิตคลายกับขาพเจา
ขาพเจามีพี่นอง ๒ คน มีลูกพี่ลูกนองที่อยูบานเดียวกัน ๓ คน ขาพเจาเปนลูก
คนโต และมีพี่ปอมลูกของปาขาง ๆ บาน เปนเพื่อนรุนพี่แกกวาขาพเจาประมาณ ๖ ป
บานของขาพเจาอยูใกลปาชายเลน มีปาชายเลนอยูหลังบานติดภูเขา ตั้งแตเด็กพอ
แมของขาพเจาชอบสวดมนต ทุกวันตอนเย็นพอของขาพเจาสวดมนตกอน พอสวด
เสร็จแมก็สวดมนตตอ ขาพเจาฟงพอกับแมสวดมนตทุกวัน จนขาพเจาเริ่มสวดคลอ
เสียงของพอกับแมที่สวดได
ตอนนั้นขาพเจาบูชาเจาแมกวนอิมมาก แมก็เลยมาบอกขาพเจาวา ถาสวด
มนตบทวา นะโมกวงซีอิมผอสัก จนครบ ๑๐,๐๐๐ จบ จะไดเจอเจาแมกวนอิม เจาแม
กวนอิมจะมาที่บาน ขาพเจาอยากเจอเจาแมมาก ก็เลยสวดทั้งวัน เดินสวด นั่งสวด
ยืนสวด นอนสวด จนจิตนิ่งเปนสมถกรรมฐาน โดยที่ตัวเองไมรูตัว สวดตั้งแตเชาจนถึง
เย็น ขาพเจาก็ยังไมไดเจอเจาแมกวนอิม ก็เลยหยุดสวดแลวก็ไมสวดอีกเลย เพราะ
เปนเด็กขี้เกียจ
พออยูมาอีกสักพัก แมก็หัดใหขาพเจาสวดมนต บทที่แมใหสวดนั้นก็คือ บท
สวดตามทีห่ ลวงพอจรัญพิมพไวในหนังสือแนวทางชีวิตรุงเรือง ก็คือสวดบูชาพระและ
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สวดบทพาหุงมหากา แตเพิ่มคาถาชินบัญชรเขาไปดวย ขาพเจาก็สวดบางไมสวดบาง
ตามภาษาเด็ก แตก็สวดมาเรื่อย ๆ และถาวันไหนตรงกับวันหยุดที่ยาไปทัวรบญ
ุ ตามที่
ตาง ๆ ยาก็จะมาชวนขาพเจาไปดวย ยาชอบไปทําบุญสรางโบสถ ฝงลูกนิมิต ขาพเจา
ก็เลยไดมีโอกาสไปทําบุญกับยาบอย ปละประมาณ ๒-๓ ครั้ง
เมื่อตอนเปนเด็กประมาณ ๙ ขวบ ขาพเจาเปนคนที่ซุกซนมาก ชอบทําบาป
มาก ๆ พอแมพูดอะไรหามอะไรก็ไมฟง เวลาวันธรรมดาขาพเจาไปโรงเรียน กลับมา
ตอนเย็นก็จะไปเที่ยวเตร กลับมาก็ดูทีวี ไมเคยชวยพอแมทํางานบานเลย เอาแตหา
เรื่องทะเลาะกับนอง เถียงพอแมตลอดเวลา วันหยุดพี่ปอมก็มาชวนไปเที่ยวปา ในปา
ชายเลนจะมีน้ําขึ้นน้ําลง เวลาน้าํ ลงเราจะไปหาหอยกัน พรอมกับมีเพื่อนของพี่ปอม
ชื่อวาจุยไปดวย เราจะไปพรอมกัน ๔ คน เวลาหาหอยเสร็จเราก็จะเอาไปไวทบี่ าน
ในสี่คนที่ไปขาพเจาจะเปนคนที่หาหอยไดนอยที่สุด เพราะหาไมคอยเกง สวนพี่
ปอมกับเพื่อนเขาจะหาไดประมาณคนละ ๕ กิโลกรัมบาง ๑๐ กิโลกรัมบาง แตตัว
ขาพเจาไดประมาณ ๑-๒ กิโลกรัม ขาพเจายังนอยใจอีกวาเราหาไดนอยจัง (แตตอนนี้
กลับเสียใจอีกวาเราไมนาจะไปทําลายชีวิตเขาเลย) แลวก็เอาไปใหแมหรือพี่ผัดทั้งเปน
บางครั้งตมทั้งเปน เพราะเวลาชาวบานเขาผัดหรือตมหอย เขาจะใสไปทั้งเปน แลวผัด
หรือตมจนกวามันจะเปดปาก โดยไมรูบาปบุญอะไรเลย แลวถาวันไหนไมหาหอย
ขาพเจากับพี่ปอมและเพื่อน เขาก็จะไปตกปลากัน เวลาตกปลาก็เหมือนกัน ขาพเจา
จะตกปลาไมเคยไดเลย นั่งหยอนแบ็ดแลวหยอนเบ็ดอีก ๓ ชม. ถึงจะไดสักตัว แตพี่
ปอมและเพื่อนเขาตกปลาไดเยอะมาก ทุกครั้งขาพเจาก็แอบนอยใจอีก แตมีอยูวัน
หนึ่งขาพเจาตกปลาไดเยอะกวาคนอื่น แตคนอื่นตกไมไดเลย พี่ปอมกับเพื่อนเขาก็เลย
งง ขาพเจาดีใจมากเพราะไดมากกวาคนอื่น รีบเอากลับบาน พอเอากลับไปใหพี่สาว
ทํา เขากลับเอาปลาไปใหเปดกิน เพราะปลาที่ตกไดที่บานไมกิน ในตอนนั้นก็ไมไดคิด
อะไร (แตตอนนี้ขาพเจารูสึกเสียใจมากที่ไปฆาชีวิตเขา)
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บางวันขาพเจากับพี่ปอมขี้เกียจไปในปาทีไ่ กล ๆ ก็จะไปเอาไซ (อุปกรณในการ
จับปู) ของพี่ปอม ไปจับปูดําหลังบาน เพราะพี่ปอมเขาจับปูเกง ขาพเจาก็ลองจับ
เหมือนเขาบาง พี่ปอมเขาจะจับปูไดเยอะมาก แตขาพเจาก็เหมือนเดิม ไดนอยกวาเขา
อยูดี เมื่อไดปูมาพี่ปอมจะเอาไปขายและแบงไวกินบาง สวนขาพเจาก็จะเอาไปบาน
บางครั้งขาพเจาจะเอาปูใสในหมอน้ําแลวปดฝาตม ปูก็จะดิ้นในน้ํารอนจนตาย แลว
รอจนตัวปูเหลือง แสดงวาสุกแลวเอามากินได บางครั้งไมไดตมปู ขาพเจาก็จับมันมา
หงายทองบนเขียง
แลวเอามีดเสียบที่หนาอกมันจนกวามันจะตายกอนเอาไปผัด
บางครั้งแมก็ทําเองหรือพี่ทําถาขาพเจาขี้เกียจ แลวมีบางครั้งที่ขาพเจานึกสนุก จับปู
ตัวเล็กมาหักขาหมด เหลือแตกามปู แลวใหมันเดินดวยกามจนตาย ในตอนเด็ก
ขาพเจายังนึกสนุก ยังไมรูวาบาปเปนอยางไร บุญเปนอยางไร (แตมาถึงตอนนี้ เมื่อ
ขาพเจานึกถึงเรื่องที่ขาพเจาเคยกระทํามา ชาพเจาจะรูสึกเสียใจมากจนน้ําตาตกใน
ทุกครั้ง) แตถึงแมขาพเจาจะเที่ยวเตรไปทําบาปอยางไร ขาพเจาก็ยังสวดมนตกอน
นอนอยูบางถึงจะไมทุกวันก็ยังสวด
ขาพเจาโชคดีมากที่พอกับแมหัดใหสวดมนต
ตั้งแตเด็กจึงจําไดขึ้นใจ และชอบสวดมนตมาตั้งแตเด็ก
เมื่อขาพเจาเริ่มเขามัธยมตน ขาพเจาก็เจอเพื่อนใหมที่รายกวาเดิม คือชวน
เที่ยว หนีเรียน หาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นทั่วไป วาครูบาอาจารย หนีออกจากบานไป
เที่ยว ทําใหแมตองเสียใจตลอดเวลา ที่เปนอยางนั้นเพราะตามเพื่อน คบเพื่อนไมดี
ฉะนั้นขอฝากพอแมทุกคนวาหากรักลูก ขอใหทานดูแลลูกของทานอยางใกลชิด อยา
ดาลูก อยาวาลูก ปลูกฝงใหเขาสวดมนตตงั้ แตเด็ก อยาใหลูกหางจากแมมาก จะทํา
ใหเขาเสียคนไดงาย แลวพอแมจะเสียใจภายหลัง พอแมสําคัญที่สุด ตองเปนเพื่อนกับ
ลูก ลูกสามารถปรึกษาไดทุกเรื่อง อยาเดี๋ยวดีเดี๋ยวรายกับลูก อยาใชอารมณกับลูก
ตองเปนตัวอยางที่ดีใหกับลูกเสมอ เพราะตรงนี้ขาพเจาไดประสบการณมาเอง
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ขาพเจาเริ่มใชกรรมที่ทํากับปูตอนอายุ ๑๐ ขวบ งานกินเจที่พังงา ตอนขาพเจา
เด็ก ๆ ก็ยังไมรูอะไร เวลาพอแมกินเจก็กินกับเขาดวย สวนพี่ปอมไมเคยกิน ในปที่เขา
ถือศีลกินเจกันนั้น พี่ปอมจะตองถูกรถชนทุกครั้ง บางครั้งขาหัก บางครั้งแขนหัก แต
ในชวงกินเจขาพเจาไมไดซอนทายรถของพี่ปอมเขาเพราะจะอยูกับพอแม แตกรรม
เมื่อทําแลวตองชดใช ตอนกินเจป ๒๕๓๙ ปกติขาพเจาจะไปงานกินเจกับแมกับพอ
ประจํา จนถึงวันสุดทายของานกินเจที่ศาลเจา เราจะนั่งดูหนังกลางแปลงกัน ตอน
เที่ยงคืนขาพเจาจะกลับบานพรอมกับพอแมเปนประจํา แตวันนั้นเผอิญตอนที่ขาพเจา
จะกลับเจอพี่ปอมที่ศาลเจาพอดี พี่ปอมมาชวนขาพเจาใหซอนทายรถเขากลับบาน
พรอมกัน แตขาพเจาบอกเขาวาจะกลับกับพอแม พอไปหาพอแม พอกับแมก็บอกให
ขาพเจาไปนั่งรถเปนเพื่อนกับพี่ปอม เพราะพี่เขามาคนเดียว แตไมรูวาขาพเจาเปน
อะไรคืนนั้น ไมอยากนัง่ รถไปกับพี่ปอมเลย บอกแมวาไมอยากไปกับพี่เขา อยากไปกับ
พอแม แตพอกลับบังคับใหไปกับพี่เขาเสียอีก ขาพเจาก็เลยตองนั่งไป ตอนนั่งไปก็
ไมไดคิดอะไร ก็นั่งหลับ ๆ ตื่น ๆ ไป พอนั่งไปถึงระหวางทาง ขาพเจาก็ตกใจเพราะได
ยินเสียงดังโครม รถของพี่ปอมก็เสียหลักลมลงไป ทําใหตัวขาพเจานอนกลิ้งสลบอยูที่
ถนน รถของพี่ปอมทับขาขางซายอยู สวนขาขางขวานั้นถลอก สวนพี่ปอมนั้นขาขาง
ซายหัก แลวขาพเจาก็รูสึกวามีคนมายกรถขึ้น แลวพาขาพเจาไปสงโรงพยาบาล พอ
กับแมก็ตามมาที่โรงพยาบาล
หมอบอกพอกับแมวา เสนเอ็นบริเวณขอเทาพลิก และมีแผลถลอกตามตัว พอ
กลับบานขาพเจาตองทรมานเดินกะเผลกอยูประมาณ ๑ อาทิตย เหมือนปูที่ขาพเจา
หักขามัน มาถึงตอนนี้ขาพเจาคิดถึงเหตุการณในครั้งนั้น หากขาพเจาไมสวดมนตไหว
พระและไปทําบุญกับยาเปนประจํา ขาพเจาก็คงจะตองขาหักเหมือนพี่ปอมแนนอน
เพราะบุญชวย เมื่อถึงเวลาใชเขา เราก็มีบญ
ุ ใหเขาก็เลยไมตองเจ็บหนัก แตถาหากใน
ครั้งนั้นขาพเจาไมเคยทําบุญ สวดมนตไหวพระ ก็ไมรูเหมือนกันวาจะเปนอยางไร
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เมื่อขาพเจาเรียนจบ ขาพเจาก็ไดเขากรุงเทพฯ ไดเริ่มเรียนรูกับประสบกาณ
ชีวิตใหม และไดเขาทํางานบริษัทขายตรงบริษัทหนึ่ง ไดเจอเพื่อนรวมงานที่ใจบุญ
ชอบทําบุญ ตางกับเพื่อนที่ขาพเจาเคยคบที่พาเที่ยวเตรกินเหลาเมายา ในตอนแรกที่
ขาพเจาไดเจอพี่คนนั้น ขาพเจาก็คิดวาเขาบา พูดแตเรื่องธรรมะ ขาพเจาก็ไมรูอะไร
เวลาเจอพี่เขาก็จะรูสึกไม
เพราะไมใชนิสัยของขาพเจาที่จะมาฟงเรื่องธัมมะธัมโม
อยากคุยดวย เพราะขี้เกียจฟงเรื่องพระ แตพอคบกับพี่เขาไปเรื่อย ๆ ประมาณ ๑
เดือน ก็เริ่มสนใจเรื่องธรรมะมากขึ้น เพราะวาพี่เขาจะเลาเรื่องของประวัติพระศาสดา
ใหฟงประจําจนรูสึกวาชอบ ขาพเจาก็เริ่มศึกษาธรรมะมาเรื่อย ๆ แลวเริ่มไปหาวิธี
ปฏิบัติกรรมฐานมาปฏิบัติ ขาพเจาก็นึกถึงตอนเด็ก ที่แมใหอานหนังสือของหลวง
พอจรัญ เรื่องกฎแหงกรรม ขาพเจาก็รูสึกกลัวบาปเหมือนกัน แตก็เฉยเพราะตอนนั้น
ยังเด็กอยู แลววันหนึ่งขาพเจาไดไปดูงานมหกรรมหนังสือที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ไดเจอบูธหนังสือธรรมะ เห็นซีดีธรรมะของหลวงพอจรัญ เรื่องการฝกจิตก็เลยซื้อมาฟง
เพื่อจะฝกปฏิบัติที่บาน ขาพเจาเดินทางมาถึงบานเวลาประมาณตอนเย็น เมื่อขาพเจา
อาบน้ําเสร็จเรียบรอยแลวก็ออกมาเตรียมตัวจะฟง เมื่อเปดซีดีของหลวงพอฟง ตอน
แรกขาพเจานึกวาทานจะเทศนเหมือนที่วัดอื่น ๆ บอกวิธีปฏิบัติเหมือนที่ตอนเด็กเคย
ฟงเทศน แตพอฟงแลวขาพเจาถึงกับน้ําตาไหล เพราะในซีดีที่หลวงพอเทศนนั้นตรง
กับการกระทําของขาพเจาทั้งหมด
ตั้งแตนั้นมาขาพเจาก็เริ่มปฏิบัติธรรมตามวิธีที่
หลวงพอเทศนในซีดีตลอดมา
ในตอนแรกที่ขาพเจาเริ่มปฏิบัติกรรมฐานที่บานคนเดียว ขาพเจารูสึกวาปฏิบตั ิ
ยากมาก เพราะขาพเจาจะถนัดกับการภาวนาคําวาพุทโธมากกวา แตก็ยังพยายาม
ตอไปเรื่อย ๆ ทําไปสักประมาณ ๑ อาทิตยก็เริ่มพองหนอ ยุบหนอได และเมื่อปฏิบัติ
ไปเรื่อย ๆ ขาพเจาก็เริ่มมีอาการเจ็บที่บริเวณหนาอก เหมือนมีอะไรมาแทงเปนระยะ ๆ
ขาพเจาก็กําหนดไปเรื่อย ๆ ประมาณ ๓-๔ วันก็ระลึกไดวา เมื่อตอนเด็กขาพเจาไดไป
จับปูดําแลวนํามันมาฆา โดยการที่จับมันหงายทองแลวเอามีดแทงที่หนาอกมันจน
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ตาย เมื่อขาพเจาระลึกไดมันทําใหขาพเจาเสียใจ น้ําตาไหล เพราะรูสึกผิดและสํานึก
ในบาปของตัวเองที่ทํา ขออโหสิกรรมและแผเมตตาใหกับเขา ขาพเจาเจ็บที่หนาอก
ประมาณ ๗ วัน อาการเจ็บก็คอย ๆ หายไป
พอขาพเจาปฏิบัติมาสักประมาณ ๑ เดือน ก็เริ่มรูเรื่องกฎแหงกรรม หลาย ๆ
อยางมันทําใหขาพเจารูสึกผิดในกรรมที่ขาพเจาทําไวเมือ่ ตอนเด็กเปนอยางมาก แตก็
แกไขสิ่งที่ทํามาไมได ขาพเจาก็เลยสวดมนตและปฏิบตั ิกรรมฐาน เพื่อสงผลบุญใหกับ
พวกเขา พอปฏิบัติมาประมาณเดือนกวา ๆ ขาพเจาก็มีอาการปวดขาที่หัวเขาซาย
มาก เวลานั่งสมาธิขาพเจาทนปวดนั่งไปเรื่อย ๆ ประมาณ ๑ เดือนก็ยังปวดอยู แลว
วันที่ขาพเจาปฏิบัติอีกครั้ง ในครั้งนั้นขาพเจาก็พยายามที่จะนั่งจนหายปวด แตเกิด
เห็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นตอนนั่งสมาธิวา เมื่อชาติกอนขาพเจาเคยไปทุบตีดาบสผูหนึง่
จนขาซายของเขาหัก ตองใชไมเทาค้ําจึงจะเดินได เมื่อระลึกไดอยางนั้นขาพเจาจึง
ยอมรับกรรมทั้งหมดที่ขาพเจากระทํา โดยทีไ่ มมีคําปฏิเสธใด ๆ มีแตความเศราใจใน
บาปของตัวเอง ขาพเจาก็นั่งไปเรื่อย ๆ จนหมดเวลาทีข่ าพเจาตั้งไว เมื่อขาพเจาปฏิบัติ
ธรรมไปเรื่อย ๆ ประมาณ ๒-๓ เดือน ก็ไดไปเที่ยวกับพี่คนที่ทํางานอยูดวยกัน เมื่อ
ขาพเจาไปไหน มักจะกําหนดเห็นหนอเปนประจํา เมือ่ เห็นหนาพี่เขาตอนจะกลับบาน
ขาพเจาก็ไดยินเสียงเล็ก ๆ บอกวา ใหเตือนเขาดวยวาใหพาแมไปทําบุญบริจาคขา
เทียม เพราะเขากําลังจะมีอุบัติเหตุเรื่องขา ขาพเจาก็เตือนพี่เขา พี่เขาก็เชื่อแลวรีบพา
แมเขาไปทําบุญในวันรุงขึ้น เพราะพี่เขาเปนคนปฏิบัตธิ รรมอยูแลว แลวพี่เขาก็เลาให
ฟงวา พอดีพี่เขากับครอบครัวจะไปเที่ยวงานแสงสีเสียงที่จังหวัดกาญจนบุรี พอดีเห็น
ขาพเจาเตือนก็เลยรีบพาแมไปทําบุญ แลววันตอมาพี่เขาก็ไปเที่ยวที่เมืองกาญจนบุรี
กับครอบครัวเขา ประมาณ ๒ วัน เขาก็กลับมาเลาใหขาพเจาฟงวา หากขาพเจาไม
เตือนเขาก็คงไมรูจะเกิดอะไรขึ้น เพราะตอนที่เขาจะออกจากบานไปกาญจนบุรีนั้น
เขาไมเอารถไปเพราะกลัวอุบัติเหตุ ก็เลยเรียกรถแท็กซี่ แลวพอเขาขึ้นไปนั่งในรถ
แท็กซี่นั้น นองสาวเขานั่งขางหนา พี่เขาและแมกับคนใชนั่งขางหลัง พี่เขาบอกวาปกติ
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แมของพี่จะนั่งริมประตู แตวันนั้นแมพี่เขาเขามานั่งขางประตูขวา สวนคนใชนั่งประตู
ซาย ตอนที่คนใชขึ้นไปนั่งที่ประตูซายนั้น ขาซายของคนใชยังไมไดขึ้นมาอยูในรถ
เรียบรอย แท็กซี่มันก็กระชากรถออกไปโดยที่ขาของคนใชยังไมยกขึ้นมาวางในรถเลย
แลวตองบอกใหหยุดแท็กซี่จึงจะหยุด พี่เขาบอกวา หากไมไดไปทําบุญกอนไป ถาแม
พี่เขายังนั่งริมประตูรถเหมือนเดิม ในวันนั้นขาของคนแกอายุ ๗๐ กวา คงจะตาน
แรงกระชากของรถไมไหว คงจะไมไดไปเที่ยวเมืองกาญจนบุรีแน
สําหรับขาพเจา สิ่งที่ไดรับในการปฏิบัติกรรมฐานดวยตนเองใน ๖ เดือนแรกนั้น
ใหขอคิดและคติธรรมแกขาพเจาหลายอยาง โดยที่ขาพเจาไมไดศึกษาธรรมะมากอน
เลย ถึงแมมันอาจจะมีอะไรหลาย ๆ อยางที่รูเห็นไดดวยตัวขาพเจาแตเพียงคนเดียว
แตมันก็มีประโยชนในการใชชีวิตประจําวันมาก และสามารถชวยใหคนรอบตัวเรานั้น
ปลอดภัยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาในอนาคตไดโดยวิธีการปฏิบัติธรรม
นับจากวันที่ขาพเจาไดเตือนพี่เขาไปเรื่องของแมเขาประมาณ ๒ อาทิตย พอดี
วันนั้นขาพเจามีความคิดที่จะไปทําบุญ เอาเงินไปถวายวัดเพื่อชวยในการสรางถนนที่
วัดกระโจมทอง ในวันนั้นขาพเจารูสึกไมคอยจะสบายตัว กระสับกระสายชอบกล รูสึก
ไมคอยดีเหมือนกับวาจะมีอะไรเกิดขึ้น แตก็ไมไดสนใจ เมื่อขาพเจาทําบุญเรียบรอย
เดินทางกลับจากวัดมาถึงปายรถเมลเพื่อที่จะตอรถกลับบาน ปกติขาพเจากับเพื่อนจะ
นั่งรถสองแถวกลับ แตวันนั้นไมรูวา นึกอะไรขึ้นมา เดินขึ้นรถเมลกันหมด เพราะรถเมล
จอดรออยูหนาปายแลว พอขึ้นมานั่งที่รถขาพเจากับเพื่อนก็นั่งไปเรื่อย ๆ พอถึงที่
จะตองตอรถอีกครั้ง ขาพเจาก็เตรียมตัวที่จะลงจากรถ พอรถจอดเมื่อขาพเจากาวเทา
ลงจากรถไดขางหนึ่ง และจะกาวขางที่สอง รถก็กระชากออกอยางแรง แตโชคดีที่
ขาพเจากระโดดลงมาทันพอดี
ในตอนนั้นขาพเจารูสึกเหมือนกับวามีใครมาดึง
ขาพเจาออกจากรถอยางแรง ขาพเจาก็ไมทราบวาเปนความรูสึกของตัวเองหรือเปลา
แตพอมาถึงบานก็รูสึกปวดขาและเปนไขจนเพลียหลับไป ขาพเจาไดมานั่งพิจารณาดู
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ก็เลยรูวา ถาในตอนนั้นขาพเจาไมไดปฏิบัติกรรมฐานก็คงตองไปนอนที่โรงพยาบาล
แนนอน เรื่องของขาพเจาอาจเปนขอคิดเล็ก ๆ นอย ๆ สําหรับใครบางคน ก็ขอใหทุก
ทานลองพิจารณาดู...
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