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วันนี้จะเลาเรื่องใหฟงสักเรือ่ งหนึ่ง เปนเรื่องการปฏิบัติเจริญวิปสสนาแลว
สามารถแกกรรมได
กลาวถึงนายไกร

พัฒนทายาท บานเดิมอยูจ ังหวัดแพร เปนลูกของ

มัคนายกวัด สําเร็จการศึกษาแคมัธยม ๖ ก็มาเขางานที่สํานักงานไรยาสูบที่จังหวัด
เพชรบูรณ
นายไกรเขามาทํางานโดยผูจัดการคนกอนรับไวและชวยเหลืออุปการะ ตั้งแตเปน
เสมียนจนเลื่อนขึ้นมาเปนหัวหนาพัสดุ

ตอมาเกิดมีการกอสรางโรงเรือนตางๆ เพิ่มขึ้น

ผูจัดการคนใหมกบั รองผูจัดการไมถูกกันอยางมากเลยทีเดียว
นายไกรก็ทาํ บัญชีตะพึด โกงหรือไมโกงเขาไมรู

ผูสอบบัญชีมาตรวจพบวา

ผูจัดการทุจริตในหนาที่การกอสราง เอาสิ่งของวัตถุกอสรางไปใชผิดประเภท
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ทางการก็สั่งพักงานผูจัดการทันที ขางนายไกรก็กลุมอกกลุม ใจเหลือเกิน “เอ เรา
เปนพยานจะตองใหการ อยางไร ถาใหการไปตามจริง เจานายจะติดคุก เราจะตองติด
รางแหดวย แตทานก็เปนเจานายเรานี่ แหม! พะอืดพะอมเหลือเกิน เราอุตสาหตั้งใจ
ทํางาน ตั้งแตเปนเสมียนจนเลือ่ นขึ้นมาเปนหัวหนาพัสดุ เงินเดือนสูงขึ้น และลูกยังเล็กๆ
๓ คน จะออกใหมอีกคนเปน ๔ คน ถาจะใหการตามจริงก็จะเปนการแฉความผิดของ
ผูจัดการผูม ีพระคุณและเปนเจานาย

ถาเราจะใหการโดยเลหเพทุบายก็เปนการโกง

รัฐบาล” นายไกร กลุมอกกลุมใจมาก
ในที่สุดนายไกรก็ตัดสินใจตาย บอกกับภรรยาและลูกเล็กๆ วาจะเขากรุงเทพฯนะ
ก็เตรียมหีบเสื้อผา เตรียมยาไปเสร็จ ขึ้นรถยนตไปลงตะพานหิน ซือ้ ตั๋วรถไฟไปลง
กรุงเทพฯ แตคงเปนบุญวาสนาของเขา ก็เกิดรอนอกรอนใจลงเสียที่สถานีลพบุรี ไมไป
กรุงเทพฯ แตไดบอกกับภรรยาไววาจะไปธุระราชการที่กรุงเทพฯ ติดตองานนิดหนอย
เทานั้น

ดวยความกลุมใจวาตัวจะตองโดนติดคุกดวย

เสียอกเสียใจขาวปลาไม

รับประทาน มาลงที่สถานีลพบุรีเสร็จแลวก็แบกหีบเทิ่งๆ ไป
ตอนนั้นไฟฟาภูมิภาคไมมีนะ มีโรงไฟฟาเทศบาลอยูทสี่ วนสัตวโนน ไปทางวัดไก
มีโรงไฟฟาของเทศบาล สมัยเกาไฟฟายังไมเขา เขาก็มีวิกอยู ๒ วิก วิกนารายณกับวิก
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ทาขุนนาง วิกทาขุนนางเปนวิกลิเก วิกนารายณเปนวิกหนัง และนายไกรก็ไปพักโรงแรม
ทหารบก ไฟฟาก็หรี่ตอนหัวค่ํา แลวก็นั่งเขียนหนังสือวาจะกินยาตาย และก็ขอตายที่
โรงแรมนี้ เขียนหนังสือวาเขาเปนใคร ชื่ออะไร อยูที่ไหน ทําไมตองมากินยาตายที่นี่ดวย
ขอใหทางโรงแรมไดรับทราบในเรื่องนี้ของเขาในค่ําคืนวันนั้น แตเขาก็ยังมีบุญอยู พอจะ
เอายาขึ้นมาจะดื่ม ไฟฟาซึ่งริบหรี่อยูเกิดสวางพรึบขึ้นมาทันที สวางโลงเลย ตกใจ! ยา
หกไปหนอยหนึ่งแลวก็วางตั้งสติ เขาเลาใหฟงอยางนี้ ตั้งสติอารมณใหม เอ! เมื่อตะกี้ไฟ
มันหรี่ มัน ๖ ทุมกวา จะตี ๑ แลว หนังเลิกคนก็ใชไฟฟานอยลง ไฟก็สวางพรึบขึ้น
นายไกรก็มาคิดวา เอ! เราจะมากินยาตายคิดสั้นๆอยางนี้หรือ?

พอเราก็เปน

มัคนายกวัด อยูจ ังหวัดแพร เปนคนใจบุญสุนทาน เราจะทําอยางไรดี คืนนั้นก็ไมได
นอนตลอดคืน แลวก็คิดตกลงใจวา อยาเลย เราจะไปหาที่สํานักวิปสสนา จะไปที่ไหน
ดี ก็ตรึกตรองอยูจ นสวาง แลวก็จายคาโรงแรมแบกหีบเสื้อผาเทิ่งๆ ไปกินกาแฟแกวหนึ่ง
แกหิว ขาวปลาไมเอา แบกหีบไปถึงทาโพธิ์
ตอนนั้นรถประจําทางไมมีรถบัสหรอก มีแตรถคอกหมู มีรถมานั่ง แลวก็นั่งๆกัน
ไปสิงหบุรี-ลพบุรี ก็ไมทราบวาจุดหมายปลายทางจะไปที่ไหนประการใด นายไกรก็แบก
หีบ พวกทายรถก็ชวยแบกหีบ ปากก็รอ งวา สิงห สิงห สิงห แบกหีบขึ้นหลังคามัดไว ก็
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ใจลอยอยูแลวสติสตังไมมีก็ขึ้นสงไปเลย เก็บบาทหนึ่ง ลพบุร-ี สิงห บาทหนึ่ง นี่สมัยนัน้
ขึ้นไปแลวทําอยางไร พวกกระเปารถมาเก็บสตางคก็ถามไปไหน นายไกรตอบ “ไมร”ู
“ไมรูไดอยางไร แลวผมจะเก็บตังคถูกหรือ ไปทาวุงหรือลงไหน สิงหก็แลวกัน เก็บบาท
หนึ่ง” เสียตังคคาโดยสารรถมาถึงตลาดปากบางที่จะเขามาวัดอัมพวัน ถึงบางงา รถเสีย
แกไมติด ทําอยางไรก็ไมติด
นายไกรก็ลงจากรถ นั่งกอดอกอยูทรี่ านกาแฟ มีรานกาแฟอยูรานเดียว เดี๋ยวนี้
เจริญแลวที่บางงาตรงนี้เอง นั่งกอดเขาอยู เจาของรานกาแฟถามวา “นี่คุณจะไปไหน”
นายไกรตอบ “ไมรู เอ! ไมรูจะไปไหน เอาโอวัลตินมาถวยหนึ่งเถอะ” พอดื่มโอวัล
ตินแลวรถก็ยังไมติด รถไมตดิ เลย สักประเดี๋ยวก็เกิดสังหรณใจขึ้นมา บอกวา “นี่
กระเปาเอากระเปาผมลง เดี๋ยวผมขอคุยกับแมคากอน”
แมคาก็ถามวา “คุณมาจากไหน” นายไกรก็ไมบอกและถามวา “นี่แมคุณเอย วัด
ไหนมีสํานักกรรมฐานบาง อยากใหพาไป”
พอดีรานกาแฟเขารูจกั อาตมา บอกวา “เอา เดี๋ยวจะพาไป เอา ๕ บาท” แลวผล
สุดทายก็แบกหีบเสือ้ ผามาให พอตกลง ๕ บาท จายเงินเลย ตองใหเงินกอนไมอยางนั้น
ไมพาไป พอจายเงินเสร็จเรียบรอยรถติดเลย ไมไดเสียอะไรแลนตอไปได
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อาตมาจําวัดอยูใ นโบสถ โบสถหลังเกาไมใชหลังนี้ เปนปาดงพงทึบเปนปาแฝก
ปาหญาคาแนนหมด มีกุฏิพระกรรมฐานอยู ๓ หลัง ที่แมสะอิ้งสรางไวหลังแรก
นายไกรมาพรอมกับคนรับจางแบกหีบ เขาสงแค หนาโบสถบอกวา “กลับกอนนะ
ครับ” แลวเขาก็กลับ
อาตมาก็ถามวา “โยมมาจากไหนนี่”
เขาไมบอก แตบอกวา “ผมชือ่ นายบุญพัฒนา” โกหกอาตมาวาชื่อ นายบุญ
พัฒนา มาจากไหนก็ไมรู
อาตมารูแลว “เดี๋ยวไปอาบน้ําเสียกอน จะมานั่งเจริญพระกรรมฐานใชไหม?”
“ใช” และเขาก็ไปอาบน้ําอาบทาแลวก็จะมานั่ง
อาตมาบอก “เดี๋ยวฟงโอวาทกอน” อาตมาก็ใหโอวาท ไปตรงเรื่องเขาหมดเลย
รองหมรองไห อาตมาก็จบั ได “บอกเสียตรงๆนะ มีเรื่องอะไรในใจ”
ก็เลาเหตุการณตั้งแตตนจนจบ เลาใหอาตมาฟง เรารูเรื่องเขาหมดแลวก็บอก
“เอาอยางนี้แลวกัน อยู ๗ วัน รักษาศีล ๘ เดี๋ยวนี้” อาตมาก็ใหพระกรรมฐาน พอให
พระกรรมฐานเสร็จแลว เดินจงกรม เอาเลย ไมใช ๓๐ นาทีหรอก ตอง ๑ ชั่วโมงนะ เดิน
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๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง และใหไปนั่งกับอาตมาในโบสถเพราะกุฏิมอี ยู ๓ หลัง ยังไมมี
พระมาอยูท างนี้ พระยังไมคอยมีมาก ก็ใหนั่งในโบสถ นั่งเสร็จแลวก็ใหแผเมตตา แผ
เมตตาถึงเจานาย
นี่เลาเรื่องหมดแลว อาตมาก็สอนวาจะตองปกหลักสู และก็เอาอยางนี้ก็แลวกัน
เราเปนผูมีกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ จะใหการตามจริง เจานายก็จะติดคุก จะใหการ
ไมจริงก็เปนการโกงรัฐบาล ขาพเจาจะขอบวชเจริญวิปสสนากรรมฐาน แตไมไดบวช
พระอยางนี้ นุงขาวหมขาวแลวก็รับศีล ๘ แลวนั่งเจริญพระกรรมฐานแผเมตตาออกไป
ใหกรรมการผูสอบสวนและเจานาย ไดทราบดวยญาณวิถี ขอใหทานมีความสุขความ
เจริญ และขอใหผูจัดการของขาพเจามีความสุข ขอใหรองผูจ ัดการที่หาเรื่องหาราวเปน
ความจริงนั้น ขอใหมคี วามสุขความเจริญ แผเมตตา ถาหากวาขาพเจาเจริญวิปสสนา
กรรมฐานไดครบถวนกระบวนการแลว ขอใหบุญกุศลจงชวยขาพเจาดวยเถิด ทําอยางนี้
ทุกวันเลย
ครบวันที่ ๖ แลว วันที่ ๗ เขาจะขอลากลับ วันที่ ๖

เขาขอวา “ขาพเจาหา

ทางออกไมไดแลว มีทางเดียวคือตายอับอายขายหนาเขาเหลือเกิน ลูกก็ยงั เล็กๆ แบ
เบาะอยูก็มี ขอใหบญ
ุ กุศลนีร้ อนถึงเจานายของขาพเจา ณ บัดนี้ จงเห็นใจขาพเจา
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ขาพเจาจะใหการตามความจริงก็ไมไดเพราะทานเปนเจานายเปนผูมีพระคุณ ตัดสินใจ
อะไรไมไดแลว”
เปนเรื่องทีแ่ ปลกมากที่เกิดจากการอุทิศสวนกุศล เพราะรอนถึงเจานายทันที
ในที่สุดเจานายที่กรุงเทพฯก็โทรเลขดวนไปที่บาน

บอกวาใหนายไกรไปพบโดย

ดวนภายใน ๗ วัน ถาไมไปพบ ภายใน ๗ วันถือวามีความผิดคดีอาญาอยางรายแรง พอ
ภรรยาทางบานทราบ ก็ไมรูจะไปตามที่ไหน ทราบแตมากรุงเทพฯ มาตามที่กรุงเทพฯ
ก็ไมพบ
เขามีลุงคนหนึ่ง อาตมาก็จําชือ่ เขาไมได เปนลุงขางภรรยา เขาโทรศัพทตามบาน
ญาติแลวก็ไมมี ชวยไปตามทีเถอะ แตตาลุงก็เปนนักวิปสสนาเสียอีก กอนทีจ่ ะเดินทาง
มาตามก็เดินจงกรม นั่งวิปสสนาและขออธิษฐานจิต ใหกุศลบันดาลใหพบหลานเขยให
จงได วาแลวก็เดินทางขึ้นรถไฟมาถึงลพบุรี ก็ลงที่ลพบุรอี ีกเห็นไหมนี่ ทําใหเกิดสังหรณ
ในใจ ลงลพบุรีเลย แบกหีบเสือ้ ผาเทิ่งๆไป มีกระเปาเล็กๆ ใบหนึ่ง เสร็จแลวก็เดินไป
ทางทาโพธิ์ เที่ยวถามเขาเรื่อยๆไป รถคันเดิมนั่นแหละ สิงห สิงห สิงห ยกหีบตาลุง
คนนี้ขึ้นรถไปเลย ขึ้นรถไปถึงบางงารถเสียอีก นี่เรื่องอัศจรรยเลาใหโยมฟง
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ตาคนนี้ก็ลงมารานกาแฟรานเดิม รถก็ไมติด ลงมารานกาแฟก็ถามเขาเรื่อยมา
แกบอกวาสติบอก สติพระกรรมฐาน เพราะตาคนนี้แกเจริญพระกรรมฐานตั้งแตอยูวัด
บวชมา ๑๕ พรรษา แลวก็มานั่งรานกาแฟ และก็ถามรานกาแฟวาเมื่อ ๗ วันกอนโนน
มีคนมาแถวนี้บางไหม รูปรางอยางนั้น ออ มี มี มี บอกเลย มีหีบรูปรางอยางนั้นๆ
เชียว อยากจะไปเจอหรืออยางไร
รับจาง ๕ บาท จากบางงามานี่รถไมมี และบางงา มาปากบางนี่ สะพานก็ไมมี
ยังไมไดสรางสะพาน สราง สะพานไมขึ้น เมื่อสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม และสมัย
จอมพลถนอม จึงจะเปนสะพานคอนกรีต
ผลสุดทายตาคนนี้ก็มาถึง พอตกลง ๕ บาท ก็จายเงินกอน ไมอยางนั้นไมมาสง
รานนั้นก็แนเหมือนกัน พอให ๕ บาทแลว รถติดเลย ก็คันเดิมนั่นแหละเห็นไหม พอ
มาถึง นายไกรน้ําตารวงเลย
นายไกรน้ําตารวงนี่ไมไดเสียใจแตดีใจมาก ก็มากราบและเลาใหอาตมาทราบวา
เจานายใหมาตามดวนภายใน ๗ วันนี้ ถาไมไปพบมีคดี ใหไปพบใหได นายไกรก็ไดนั่ง
เจริญพระกรรมฐานบอกเปนความจริงแลวที่เขาไดมานั่งเจริญวิปสสนา ๗ วัน สามารถ
แกกรรมของเขาไดสิ้นสุดอยางแนนอน มั่นใจเหลือเกิน
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แลวก็กราบเรียนใหอาตมาทราบวา “หลวงพอครับ ถาผมกลับไปงานการไดดิบ
ไดดีเขาอยางรูปเดิมแลวผมจะทอดกฐินทอดผาปา ๗ วัด และก็เลี้ยงเชาเลี้ยงเพลพระ ๗
วัน

แลวผมจะนิมนตหลวงพอไป”

แลวเขาก็ขอลาไปตลาดไปซื้อตะเกียงเจาพายุ

เมื่อกอนไมมีไฟฟาใช บอกวามาไดรับแสงสวางที่นี่ แลวก็ถวายไว ๑ ดวง และเขาก็
กลับไปกับตาลุงนั้น ก็ไดความออกมาวา เจานายสอบสวน เห็นอกเห็นใจ เลยใหนาย
ไกรเขาทํางานได แตผูจัดการใหพักงานและยาย
นายไกรไดทํางานตามเดิม เพียงถูกตัดเงินเดือน ๒ ขัน้ เทานั้นเอง นี่เห็นไหมแผ
เมตตาไปนี้ เจานายทราบหมดเลย ไมตองถามอะไรมากมาย ทําใหเจานายเขาใจนาย
ไกรไดดีมากดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน และแผเมตตาหลังจากออกจากการเจริญ
พระกรรมฐานแลว เปนความจริง เดี๋ยวนี้นายไกรยังมีชวี ิตอยูดวย ลูกเล็กๆ แบเบาะได
ปริญญาไปหมดแลว
นี่อาตมาเลาเรื่องเกาใหฟงวาเปนเรื่องอัศจรรย เขาไมเคยรูจ กั กับอาตมาเลยมาแต
เดิมที หลังจากแมสะอิ้งสรางกุฏพิ ระกรรมฐานไว และเขาก็มาประเดิมใช เรื่องก็จบดวย
เหตุการณดังกลาวมา
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เขาก็นิมนตอาตมาไปเพชรบูรณ และก็ไดมีโอกาสไปนมัสการเจาคณะจังหวัดอยู
ที่วัดชนแดน ซึ่งจอมพล ป.พิบูลสงคราม นิมนตทานไปเปนเจาคณะจังหวัด แลวเจา
คณะจังหวัดนั้นก็มรณภาพไปแลว อาตมาไปคางกับทาน บานนั้นเขาเลยเลี้ยงเพลเลี้ยง
เชา ประชาชนมาคุยกับอาตมามากมาย วานายไกรรอดตายไดอยางไร ผลสุดทายเจา
คณะอําเภอเมืองเพชรบูรณ

มานั่งเจริญพระกรรมฐานที่วัดอัมพวันมากันเยอะทีเดียว

แลวกลับไปสอนตอไปจนทุกวันนี้

วิปสสนากรรมฐานแกกรรม

10

