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ผมชื่อวิฑูรย อายุ ๓๘ ป ไดเคยเขียนเรื่องลง
ในหนังสือกฎแหงกรรม เลมที่
๑๙ ในหัวเรื่อง “พระคุณหลวงพอ อันประมาณมิได” เปนเหตุการณซึ่งเกิดขึ้นกับตัว
กระผมเองที่ไดจากการปฏิบัติธรรม หลังจากนั้นผมก็ยังคงไปวัด กราบพระเดชพระคุณ
หลวงพอและปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่องเปนปกติ จนเมื่อวันทอดกฐินวัดอัมพวัน ๓๐
ตุลาคม ๒๕๔๘ พระเดชพระคุณหลวงพอไดใหพี่ชํานาญมาบอกกับผมวา ทานจะให
เขียนเรื่องลงในหนังสือกฎแหงกรรม เลมที่ ๒๐ และในภายหลังพระเดชพระคุณหลวงพอ
ก็ไดกําชับผมดวยวาจาอีกครั้งหนึ่ง นับเปนความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพอที่
ใหกับกระผมและครอบครัวเปนที่สุด ผมจึงขอถือโอกาสนี้เขียนเลาเรื่องประสบการณที่
เกิดขึ้น หลังจากที่ผมและภรรยาไดรับพระกรรมฐานและปฏิบัติตอเนื่องกันมา โดยขอ
ถือเปนการปฏิบัติบูชาตอพระเดชพระคุณหลวงพอที่ผมและครอบครัวเคารพอยางสูง

พบพอบังเกิดเกลา
ในเดือนมกราคม ป ๒๕๔๔ ผมและภรรยาไดไป รวมงานทําบุญแผนดิน และ
ไดมีโอกาสกราบพระเดชพระคุณหลวงพออยางใกลชิด นับเปนปแรกๆที่ผมไดเริ่มปฏิบัติ
ธรรม ตามแนวคําสอนของพระเดชพระคุณทาน ในวันนั้นผมไดกราบเรียนถามพระเดช
พระคุณหลวงพอเรื่องการขออโหสิกรรม ตอบิดา ผูซึ่งผมไมเคยไดพบหลังจากที่ทานได
แยกทางกับคุณแมตั้งแตผมมีอายุ ๘ ป และตลอดเวลาที่ผานมาคุณแมก็จะเลาเรื่องที่ไม
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ดีของคุณพอใหฟง ในวันนั้นหลวงพอไดบอกกับผมวา ใหจุดธูปตอหนาพระพุทธรูปและ
กลาวคําขออโหสิกรรมตอทาน เพราะเราไมรูวาคุณพอจะอยูดีหรือไมอยางไร
เมื่อกลับถึงบานที่กรุงเทพฯแลว ผมก็ไดทําตามที่ พระเดชพระคุณหลวงพอบอก
ทุกประการ โดยจุดธูปและกลาวคําขออโหสิกรรมตอหนาพระพุทธรูปและรูปหลอของ
หลวงพอ ในเวลาตอมาอีกประมาณ ๒ อาทิตย ผมไดรับมอบหมายภารกิจราชการไป
ยังจังหวัดนครพนม ซึ่งผมจําไดวาเปนจังหวัดที่คุณพอยายไปอยูหลังจากแยกทางกับ
คุณแม ผมเดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ โดยเดินทางไปยังอําเภอ
ธาตุพนม ในระหวางนั้นผมไดถามนายตํารวจที่ทํางานดวยกันถึงอําเภอเรณูนคร ซึ่งจํา
ไดวาเปนอําเภอที่คุณพออยู ก็ไดทราบวาอยูใกลกับอําเภอธาตุพนม จึงไดใหทางตํารวจ
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร ก็พบวามีตัวตนและมีที่อยูในอําเภอเรณูนคร
เมื่อทราบดังนั้น ผมจึงไดเดินทางไปยังที่อยูดังกลาว ไดพบกับญาติทางฝงภรรยา
ใหมของคุณพอ ซึ่งบอกวาครอบครัวทานไดยายไปยังจังหวัดสกลนครแลว ในที่สุดผมก็
สามารถติดตอกับนองคนหนึ่งซึ่งเปนลูกคุณพอที่เกิดกับภรรยาคนใหม หลังจากนั้นอีก
ประมาณ ๒-๓ เดือน ผมและครอบครัวกับนองๆก็ไดเดินทางไปพบคุณพอที่จังหวัด
สกลนคร และเปนโอกาสที่ผมไดมีโอกาสกราบลงตรงหนาแทนที่จะเปนแคการอธิษฐาน
จิต ผมและนองๆไดอยูกับทานประมาณ ๒-๓ วัน เมื่อผมไดไปกราบพระเดชพระคุณ
หลวงพอ และรายงานเรื่องนี้ใหทานทราบในภายหลัง ทานไดมีเมตตาสอบถามถึงคุณ
พอวามีความเปนอยูดีหรือไมอยางไร และบอกกับผมวาที่เปนเชนนี้เพราะเปนกฎแหง
กรรม
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ผมและภรรยาไดปฏิบัติกรรมฐานอยางตอเนื่อง
โดยจะตื่นในเวลาประมาณ
๔.๓๐ น. เพื่อสวดมนตและ ปฏิบัติกรรมฐานในตอนเชา ทุกครั้งที่ไปวัดผมและภรรยา
จะพาลูกๆทั้งสองคนคือ จิรายุและอรกานตไปดวย ตั้งแตทั้งคูยังเล็กๆ เพื่อที่จะไดปลูกฝง
ลักษณะนิสัยการเขาวัดใหตั้งแตเด็ก โดยลูกทั้งสองเมื่อเห็นพอแมสวดมนตและปฏิบัติก็
จะสนใจ ไดสอนใหทั้งคูสวดมนตพาหุงมหากาฯ และพุทธคุณกอนเขานอนทุกวัน
เมื่อกอนในขณะที่ลูกทั้งสองยังเล็ก เมื่อไปวัดพระเดชพระคุณหลวงพอก็จะบอกกับผม
และภรรยาใหสอนลูกทั้งคูใหสวดมนต ขณะนี้ทั้งสองคนสวดมนตไดแลว และอานิสงส
จากการสวดมนตเปนประจํา ทําใหเด็กทั้งคูมีจิตใจดี การเรียนดี มีความซื่อสัตย และ
สามารถแยกบุญและบาปได เกรงกลัวการทําบาป มีความเมตตาสงสารสัตว ลูกชาย
คนโตสนใจธรรมะและชนะการตอบปญหาธรรมะของโรงเรียนหลายครั้ง สวนลูกสาวคน
เล็ก พระเดชพระคุณหลวงพอไดเคยบอกวาจะเรียนไดถึงระดับดอกเตอร ผมและภรรยา
จะพยายามพาลูกทั้งสองไปวัดในวันหยุด หากวันใดตรงกับวันพระ ลูกทั้งสองคนก็
สามารถอยูสวดมนตทําวัตรเย็นและฟงเทศนในชวงบายพรอมกับพอแมได หากวันไหนที่
พระเดชพระคุณหลวงพอ ซึ่งลูกทั้งสองเรียกวาหลวงตา ไดหยุดทักทาย ทั้งสองคนจะดี
ใจและตื่นเตนมาก

หนาที่การงาน
เหตุการณตอเนื่องจากเรื่องที่ผมไดเคยเขียนลงไวในกฎแหงกรรมเลม ๑๙ นั้น
ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๔๘ หลังจากที่ผมเริ่มงานใหมไดประมาณ ๖ เดือน ไดมี
บริษัทตางชาติมาติดตอใหผมไปรวมงานดวย โดยคนรูจักซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทดังกลาวไดมาชักชวนดวยตัวเอง ผมไดบายเบี่ยงไปเพราะไดเรียนรูจากบทเรียนที่
ผานมาแลว แตบริษัทนี้ก็ยังรบเรา ผมก็เลยตกลงที่จะไปคุยดวย แตมิไดมีความตั้งใจที่
จะยายงานแตอยางใดเลย ผมไดพบและสัมภาษณกับผูบริหารระดับสูง ๔ ทาน ซึ่งทุก
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คนมีความพอใจและตกลงรับผมเขาทํางาน
โดยใหเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นอีก ๓๐
เปอรเซ็นต แตเนื่องจากผมคิดไวแลววาจะไมออกเพราะเจานายเกามีบุญคุณกับผม อีก
ทั้งประสบการณที่พบมาไดสอนเราไวแลว ผมจึงไดปฏิเสธไปและไดนําเรื่องนี้กราบเรียน
ถวายตอพระเดชพระคุณหลวงพอ ซึ่งทานก็ไดเมตตาผมเชนเดิม โดยบอกกับผมวาให
อยูที่เดิมไปกอน ผมจึงมานึกไดวานี่คงเปนบททดสอบอีกครั้งหนึ่งที่ผานเขามา ถือวา
เปนการสอบซอมจากครั้งที่แลวที่ตัดสินใจโดยไมมีความระมัดระวัง ผมจึงพยายามที่จะ
ไมทําผิดอีก หากทําผิดซ้ําซากถาเปนนักเรียนก็คงตองเรียนซ้ําชั้น และพระเดชพระคุณ
หลวงพอในฐานะครูอาจารยก็คงจะสายหนาเอือมระอากับศิษยคนนี้แน

พบกัลยาณมิตรลูกศิษยหลวงพอในสิงคโปร
เมื่อผมเรียนจบใหมๆในป ๒๕๒๘ ผมไดเริ่มงานแรกในชีวิตเปนมัคคุเทศกนํา
เที่ยว และไดมีโอกาสรูจักกับชาวสิงคโปรครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเดินทางมาเที่ยวในประเทศ
ไทย ในป ๒๕๓๐ ชื่อ มร.โคชองฮั่ว ตอนนั้นทานมากับภรรยาและลูกชายคนเล็ก ผม
ไดพาเที่ยวอยูประมาณ ๘ วัน ในขณะนั้นทราบวา มร.โคชองฮั่วทํางานเปนผูอํานวยการ
ฝายบุคคลของกรมศุลกากรประเทศสิงคโปร หลังจากนั้นอีกประมาณ ๒ ป ผมก็ได
เดินทางไปเที่ยวประเทศสิงคโปร และพบกับ มร.โคชองฮั่วอีกครั้ง และตอมาก็ไมได
ติดตอกันอีกเลย
อีก ๑๒ ปตอมา คือในป ๒๕๔๔ ขณะที่ผมยังทํางานราชการอยูนั้น ไดมีโอกาส
เขาฝกอบรมในโรงเรียนฝกอบรมผูบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศ และในชั้นเรียน
เดียวกันไดมีขาราชการจากกรมศุลกากรประเทศสิงคโปรดวย ผมจึงไดถามถึง มร.โค
ชองฮั่ว ก็ไดรับทราบวาทานยังรับราชการอยูในกรมศุลกากรสิงคโปร และไดเลื่อน
ตําแหนงเปนอธิบดีกรมแลว ผมจึงไดสงจดหมายไปยัง มร.โคชองฮั่ว ซึ่งทานยังจําผมได
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และทานยังมีความจํายอดเยี่ยมโดยสามารถจดจํารายละเอียดตางๆเกี่ยวกับการเดินทาง
มาทองเที่ยวในป ๒๕๓๐ ได หลังจากนั้นไมนาน ผมไดมีโอกาสเดินทางไปประเทศ
สิงคโปรเพื่อปฏิบัติราชการ และไดมีโอกาสรับประทานอาหารเที่ยงกับ มร.โคชองฮั่ว
ทานเปนคนติดดินมาก ไมมีผูติดตาม และทานใหเกียรติผมมากในการมารับประทาน
อาหารเปนการสวนตัว หลังจากนั้นเราก็ไดมีการติดตอกันบางเปนครั้งคราว
ในอีก ๔ ปถัดมาคือเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ผมและครอบครัวมีกําหนดเดินทาง
ไปประเทศสิงคโปร โดยผมจะตองไปประชุมระหวางวันที่ ๒๖-๒๙ ตุลาคม จึงพา
ครอบครัวไปพักผอนดวย แตก็มิไดติดตอคนรูจักที่ประเทศสิงคโปร เพราะไมอยาก
รบกวนใคร เพียงแตคิดวาจะไปเยี่ยมอาจารยซูงอถามีเวลา เปนที่นาประหลาดใจวา ๑
อาทิตยกอนที่ผมจะเดินทางไปนั้น ผมไดรับจดหมายจาก มร.โคชองฮั่วถามถึงความ
เปนอยู และถามวาผมจะเดินทางไปสิงคโปรหรือไมอยางไร ผมจึงแจงใหทานทราบวา
ผมและครอบครัวกําลังจะเดินทางไปพอดี
ทานก็กรุณาโดยนัดทานขาวกับผมและ
ครอบครัว ทานขับรถมารับพวกเราที่โรงแรมดวยตัวเอง และพาเราไปทานอาหารที่
ภัตตาคารอาหารจีน ระหวางที่นั่งไปในรถ ก็ไดสนทนากันเรื่องการเดินทางมาประเทศ
ไทยของ มร.โคชองฮั่ว โดยทานบอกผมวาทานเดินทางมาเที่ยวทุกปในเดือนสิงหาคม
เพราะตองไปวัดในจังหวัดสิงหบุรี เมื่อไดยินดังนั้นผมก็นึกเอะใจ จึงถามทานวาไปวัด
อะไร ทานก็บอกวาไปวัดอัมพวัน หลวงพอจรัญ เมื่อไดยินเชนนั้น ผมกับภรรยาและ
ลูกๆเกิดความรูสึกดีใจและแปลกใจมาก ที่ไดทราบวา มร.โคชองฮั่วก็เปนลูกศิษยพระ
เดชพระคุณหลวงพอดวย นอกเหนือจากนั้น มร.โคชองฮั่วก็รูจักกับอาจารยซูงอเปน
อยางดี ผมและภรรยาดีใจมากที่ไดพบกับกัลยาณมิตรผูเปนลูกศิษยหลวงพอทั้งที่รูจัก
กันมาเปนเวลากวา ๑๗ ป แตก็ไมเคยทราบเลย ซึ่ง มร.โคชองฮั่วก็ไดบอกผมวา ถา
หากเลาใหคนอื่นฟงก็คงไมมีใครเชื่อ ผมและครอบครัวไดรวมรับประทานอาหารเย็นกับ
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มร.โคชองฮั่วและภรรยากับหลานทานเปนเวลากวา ๒ ชั่วโมง และไดพูดคุยกันเรื่อง
พระเดชพระคุณหลวงพอ เปนที่นาเสียดายวาผมและครอบครัวจะตองเดินทางกลับใน
วันรุงขึ้น จึงมิไดมีโอกาสพูดคุยกันมากกวานี้ โดยกอนกลับผมและครอบครัวไปพบ
อาจารยซูงอ และเลาเรื่องนี้ใหอาจารยฟง ซึ่งอาจารยซูงอก็ดีใจและแปลกใจเชนกัน
เรื่องนี้เปนตัวอยางที่ไมตองมีการพิสูจนอะไรมากไปกวานี้แลว
ดังที่พระเดช
พระคุณหลวงพอเคยเทศนาวา ลูกศิษยของทานถาเคยเปนญาติกันมากอน ก็ตองไดมา
พบกันอีกในชาตินี้ หลังจากที่ผมกลับมากรุงเทพฯ และมางานกฐินวัดอัมพวัน ๓๐
ตุลาคม ผมจึงไดกราบเรียนรายงานหลวงพอทราบโดยทันที
สําหรับผมและครอบครัว ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่พระเดช
พระคุณหลวงพอไดนํามา สั่งสอนใหศิษยปฏิบัตินั้น ไมมีขอสงสัยใดๆแลว ไดรับการ
พิสูจนจากประสบการณดวยตนเองเปนที่ประจักษชัดและรูไดเฉพาะตน ผมไมทราบวา
หนทางขางหนาของทั้งชีวิตนี้และชีวิตหนาจะอยูอีกยาวไกลแคไหน แตผมทราบไดวาได
เดินอยูบนเสนทางที่ถูกตองแลว โดยการชี้นําของพระเดชพระคุณหลวงพอ สวนจะไปถึง
จุดหมายชาเร็วเพียงใดก็ข้ึนอยูกับแตละบุคคล วามีความเพียรและเหตุปจจัยมากนอย
ตางกันไป เปรียบเสมือนรถยนตที่มีทั้งเครื่องยนตเล็กและใหญ ความเร็วยอมไมเทากัน
และในทายที่สุดเมื่อไปทางเดียวกันก็ยอมถึงจุดหมายเดียวกัน ถาหากไมตกลงขางทาง
ไปเสียกอน
ผมขอใชขอเขียนประสบการณจากการปฏิบัติธรรมนี้เปนปฏิบัติบูชาตอพระเดช
พระคุณ หลวงพ อครู อ าจารย ที่ ผมและครอบครั วเคารพสูงสุด ผมหวังเป น อย างยิ่งว า
เรื่องราวที่ไดนําลงนี้ จะเปนแรงบันดาลใจและเปนกําลังใจใหกับทานอื่นๆ ในการปฏิบัติ
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ธรรมตามคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอ ขอใหบุญกุศลทั้งหลายที่พระเดชพระ
คุ ณ ท า นได ก ระทํ า มาโดยตลอดส ง ผลให พ ระเดชพระคุ ณ ท า น มี สุ ข ภาพพลานามั ย
แข็งแรง เพื่อเปนเนื้อนาบุญแกโลกสืบตอไปตราบนานเทานานเทอญ
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