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บทเรียนของชีวิต
๒๒ ป ของการตอสูดิ้นรนในชีวิตธุรกิจของดิฉันนั้น ถาเปรียบกับอายุของหญิงสาวก็
ถือวา กําลังอยูในชวงของความเปนสาวสะพรั่ง แตเมื่อมองถึงคนซึ่งเปนผูเลี้ยงเด็กผูหญิงจน
เจริญเติบโต หรือ ผูที่ประกอบธุรกิจอยางดิฉันยอมจะตองผจญกับอุปสรรคปญหานานัปการ
ในชวงกวา ๒๐ ปที่ดิฉันเริ่มชีวติ ครอบครัวพรอม ๆ กับเริม่ ตนงานธุรกิจสินคาเสื้อผาสงออก
นั้น ดิฉันไดพานพบกับความสุขความทุกขมากมายจนเกือบตองแลกกับชีวติ ของตัวเอง ดิฉัน
พบกับชีวติ การแตงงานที่อบอุนสมบูรณ มีสามีที่ถึงพรอมดวยคุณธรรม มีลูกชายสองคนที่ไม
เคยทําความลําบากใจใด ๆ ใหเลย สิ่งนี้เปนพลังใจของการตอสูในวงการธุรกิจซึ่งทั้งสามีและ
ดิฉันประสบผลสําเร็จคอนขางมากเชนเดียวกัน
แตเมื่อธุรกิจยิ่งเติบโตขึ้น ความรับผิดชอบตอพนักงานมีมากขึ้น ความตองการ
ผลผลิตทวีสูงขึ้น สิ่งที่ตามมาพรอมกับความภาคภูมิใจของดิฉัน คือ ความวิตกกังวลใน
ปญหาตาง ๆ ที่สุมเขามา ประกอบกับความเปนคนชอบเอาชนะกับปญหาและความใจรอน
ดิฉันมักจะเขาไปจัดการกับทุกปญหาที่เกิดขึ้น คิดหาทางแกไขทั้งเรื่องการเขาการออกของ
พนักงาน ความผิดพลาดในการผลิต และความวิตกลวงหนาวาลูกคาจะสั่งของเขามาอยางไร
ในชวงตอไป ดิฉันมักกังวลเสมอวาโรงงานตองอยูรอด เพราะชีวติ ของพนักงานเปนพันคนอยู
ในความรับผิดชอบของเรา
เมื่อเอาชนะปญหาไมไดก็เริ่มนอนไมหลับ ดิฉันตองหันไปพึ่งยานอนหลับ แตเมื่อวัน
เวลาผานไปยานอนหลับก็ไมสามารถชวยหยุดความวิตกกังวลของดิฉันได สามีพูดปลอบใจ
ใหดิฉันคิดเสมอวา “คุณจะทุกขกังวลอะไรมาก ทุกวันนี้เราเดินมาไกลแลว ลองหันกลับไป
มองเมือ่ สิบกวาปกอน เราเทากับศูนย เมื่อเทียบกับปจจุบนั เรานาจะพอไดแลวนะ” แตคําพูด
ของสามีก็ผานเลยไปโดยไมไดชวยยับยั้งความคิดของดิฉันได ญาติพี่นอ งรวมถึงเพือ่ นฝูงตาง
เปนหวงเปนใย คอยแนะใหดิฉันใชธรรมะเปนที่พงึ่ บางคนหาหนังสือธรรมะมาอานใหฟง หา
เทปธรรมะมาให แตดิฉันกลับรับไมได ไมเขาใจ รูสึกวาธรรมเปนเรื่องยากเขาใจยาก
ในที่สุดดิฉันไดตัดสินใจไปพบแพทยประจําตัว และไดรับการวินิจฉัยในวินาทีน้นั เลย
วา “คุณตองพักผอนใหเต็มที่ มิฉะนั้นคุณจะไมมีโอกาสไดทํางานอีกเลย” เวลานั้นดิฉันไม
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ทราบวาตัวเองเปนอะไรแน แตก็พรอมทําตามคําแนะนําของแพทย โดยขอพักผอนที่
โรงพยาบาล เพราะเชือ่ วาคงไดพักผอนอยางจริงจัง
ชองเวลาสองสัปดาหในโรงพยาบาล สามีของดิฉันไดสั่งหามทุกคนพูดเรื่องงานใด ๆ
ใหรับทราบประกอบกับความเงียบสงบ และคงเปนบุญเกาในอดีตที่ทําใหมีโอกาสทบทวนถึง
ความหลังเกา ๆ วา “เราเปนใคร เริ่มตนมาจากศูนยแท ๆ จนขณะนี้มที รัพยสินกิจการที่ดี
แลวยังไมพออีกหรือ ครอบครัวก็ดี ลูกทั้งสองก็กําลังเจริญเติบโต แลวถาเราเปนอะไรไป ทั้ง
สามีและลูกที่อยูขางหลังจะเปนอยางไร เรารักพวกเขามาก แลวทําไมไมรักตัวเอง เราจะ
ทํางานวันละ ๑๔ ชั่วโมงอยูอยางนี้เพื่ออะไร ทําไมไมรูจักปลอยวาง ไมรูจักละ” พอคิดได
อยางนี้มันก็เหมือนมีแสงสวางวาบอยูตรงหนา ในใจคิดวาทําไมเราตองทุกขไปกับทุกเรื่อง
ตอไปนี้จะตองรูจัก “พอ” เสียบาง
หลังจากออกจากโรงพยาบาล ดิฉันเริ่มหันมาอานหนังสือธรรมะ โดยพยายามเลือก
ประเภทของธรรมะที่ถูกกับจริตของตนเอง หนังสือธรรมประเภทประวัตขิ องเกจิอาจารย เชน
หลวงปูมั่น หลวงปูชอบ หลวงปูปาน พอรูสึกสนุกกับประวัติความเปนมาพรอมกับธรรมคํา
สอนของทานเหลานั้น ดิฉันก็เริ่มอานธรรมขั้นสูงขึ้นโดยใหเวลา ๑ ชั่วโมงกับการอานธรรมะ
กอนนอนทุกคืน
วันเวลาที่ผานมา
ในที่สุดดิฉันก็พบวายานอนหลับไมใชสิ่งจําเปนสําหรับดิฉันอีก
ตอไป จิตใจเริ่มเปนสุข สงบ สบาย หลับไดสนิท เพราะดิฉันเริ่ม “วาง” เปน ละในสิ่งที่แบก
รับจนเกิดความจําเปน
ดิฉันมอบหมายใหหัวหนาคนงานในแตละแผนกแตละระดับแกไข
ปญหากันเอง และปญหาตาง ๆ ทีจ่ ะขึ้นมาถึงมือของดิฉันตองมีความจําเปน “เปนทีส่ ุด” แลว
เทานั้น

กุศลบุญหนุนใหพบหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล
ภายหลังจากหายปวยและไดศึกษาธรรมะมากขึ้น ดิฉันมีความปรารถนาที่จะไดสราง
พระ แตเนือ่ งจากเปนคนที่ชอบชวยในสิ่งที่คนอืน่ ขาด และตองการจริง ๆ เทานั้น ดิฉันจึงได
แวะเวียนไปตามวัดตาง ๆ ในกรุงเทพฯ ก็เห็นแตความสมบูรณจนเกือบจะเรียกไดวาเกินพอ
จึงไดบอกกับลูกนองในโรงงานใหหาวัดในตางจังหวัดที่ตองการไดพระประธาน
พอดีมี
พนักงานคนหนึ่งซึ่งมีภูมลิ ําเนาอยูในจังหวัดสิงหบุรีไดมาบอกวา พระครูสังฆรักษกมล วัด
บางพาน มีความตองการสรางสิ่งที่เปนประโยชนตอ ชาวบานในละแวกนั้น ดิฉันไดไปเยี่ยม
เยียนวัดและพบวา ทางวัดไมมีโบสถ ไมมีศาลา แตทางวัดมีพระประธานแลวจึงไดสรางพระ
ประจําศาลา และโบสถให ดวยความศรัทธาในวัตรปฏิบตั ิของพระครู หรือที่พวกเราเรียกทาน
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วา “หลวงนา” ทําใหดิฉันปวารณาตัวที่จะชวยสนับสนุนสรางสิ่งที่เปนประโยชนตอ วัด ซึ่ง
ในขณะนี้เปนเวลา ๕ ป โบสถของวัดบางพานกําลังจะเสร็จสมบูรณดวยศรัทธาของญาติมิตร
ผูคนเพื่อนฝูงที่รายรอบตัวดิฉัน เปนแรงผลักดันในการสรางสาธารณสถานดังกลาว
ในชวงที่เดินทางไปวัดบางพานนั้น ดิฉันจะตองผาน วัดอัมพวัน เสมอ และคงจะเปน
ดวยกุศลผลบุญที่สรางไวจึงดลบันดาลใหดิฉันไดมีโอกาสกราบนมัสการหลวงพอ ซึ่งดิฉันได
อานประวัตแิ ละขอธรรมของทานมาบางแลว จนในที่สุดดิฉันก็ไดเปนลูกศิษย ไดฟงธรรม ได
สนทนาเรื่องราวตาง ๆ กับหลวงพอ ไดรับเมตตาจากหลวงพอที่รบั นิมนตมางานทําบุญ
โรงงาน พรอมทั้งเมตตาจากหลวงพอที่รบั นิมนตมางานทําบุญโรงงาน พรอมทั้งเมตตาจาก
หลวงพอเสมอในดานการสั่งสอนธรรม ใหกําลังใจ และยังรวมชวยเหลือในการสรางโบสถวัด
บางพาน ดวยเหตุผลที่หลวงพอบอกดิฉันวา “พระครูสังฆรักษกมลเปนพระที่ดี สมควรตอง
สนับสนุน” สิ่งที่ดิฉันไดรับและสั่งสมมาจนใชเปนประโยชนอยูเทาทุกวันนี้คือ “ธรรมะของ
หลวงพอ” เพราะหากปราศจากธรรมคําสั่งสอนของทานแลว ดิฉันคงไมสามารถปลอยวางได
เทานี้ จนขณะนี้แมแตสามียังอดที่จะปรารภไมไดวา “ผมไมผิดหวังเลยที่คุณไปพบหลวงพอ
และใชธรรมะของทานเปนที่พึ่ง เพราะเรายิ่งทําธุรกิจใหญมากขึ้น ก็จะตองปลอยวางใหมาก
ขึ้น เพื่อสุขภาพจิตของเราเอง”

ปญญาธรรมนําชีวิต
ทุกครั้งที่ดิฉันไดกราบนมัสการหลวงพอ ดิฉันมักจะไดรับขอคิด แงธรรม ทีจ่ ะนํามาใช
ในชีวิตประจําวันอยางมากมาย หลวงพอจะสอนอยูเสมอวา “ทุกวันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
แลว กอนนอนควรใหเวลากับตัวเองสักครูเพื่อทบทวนวาวันนี้เราทําอะไรมาบาง ทําผิดอะไร
อยางไร ทําใหใครตองเจ็บช้ําน้ําใจหรือไม ถาไมไดทําแตภาพที่ปรากฏคือเราทําไดดีที่สุดแลว
กับทุกคน แตเราไมไดรับผลดีนั้นตอบแทน กลับไดความเจ็บช้ําน้ําใจ” หลวงพอยังสอนดิฉัน
อีกวา “โยมมีภารกิจมากมาย โยมตองรูจ ักเอาตัวเองใหรอด เอาตัวรอดอยางไร ก็คือ ใน
ปจจุบนั นี้คนไมดีมีมากกวาคนดี ถาเทียบกับในอดีตคนสมัยนี้ไมคอยจะนึกถึงความดีของกัน
และกัน มักจะนึกถึงเรือ่ งปจจุบันทันดวน ซึ่งถาหากคนเรานึกถึงความดีของกันและกันแลว ก็
จะไมทิ้งกัน จะมีการใหอภัยกันตลอดเวลา โยมไดทําบุญมามากก็จริง แตตองรูจ ักทําบุญให
ตัวเองบาง เอาตัวเองใหรอดบาง รูไหมบุญคืออะไร บุญคือความสุข ทําอยางไรใหตนเองมี
ความสุขใจ ถาโยมไมทําใหใจมีสุข โยมก็จะไมมแี รงที่จะทํางาน เพื่อหาเงินมาตอบุญของโยม
เอง จงทําใจใหสงบแลวคิดวา เปนเพราะผลกรรมในอดีตชาติตามมาใหเราตองชดใชในชาตินี้
เราคงตองเคยทําความเจ็บช้ําน้ําใจใหเขามากอน เมื่อเราพิจารณาได ปลงได วางได แลวเรา
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จะรูสึกสงบ สบายใจ ไมโกรธ” ดวยวิธีนี้ ดิฉันไดปฏิบัติตลอดมา และพบวา ปจจุบันนี้ดิฉัน
รูสึกสามารถทําใจไดที่จะไมโกรธเคือง เมื่อตองกระทบกับสิ่งที่ทําใหตัวเองรูสึกวา “ทําไมเรา
ทําดีตอเขาแลวเขาถึงไมดีตอเรา” คําหนึ่งที่หลวงพอสอนดิฉันที่ดิฉันจําไดขึ้นใจคือ “ถาใคร
ทําความไมดีใหกับเรา นั้นแหละคือเรื่องธรรมดาของมนุษยในยุคสมัยนี้ แตตรงกันขามถา
หากทําความดีใหกับเรา นั่นแหละถือวาไมใชคนธรรมดา เปนบุคคลที่พิเศษสําหรับมนุษยใน
ยุคปจจุบัน”
ในเรื่องของพี่นองหรือลูก ๆ ก็เชนเดียวกัน ที่หลวงพอพยายามสอนใหเห็นวา อยาได
ทุกขใจเมื่อเห็นวาพี่นองไมเปนไปตามที่หวัง เพราะทุกคนเกิดมาพรอมกับกรรมติดตัวมาแต
ชาติปางกอน แมแตลูกของเราเอง พอเดียว แมเดียวกัน ไดในสิ่งที่เทากัน แตผลบุญผลกรรม
ในอดีตชาติตางกัน พีน่ องก็ยอมมีวิถีชีวติ และผลแหงชีวิตแตกตางกัน ดังนั้นพอแมจึงตอง
รูจักวางใจใหเปนอุเบกขา ในเรื่องการทําบุญซึ่งพวกเรามักจะคิดวา บุญคือ การไดสรางโบสถ
วิหาร ศาลา หอระฆัง ทําสังฆทาน ใสบาตร ทําทาน แตหลวงพอกลับเนนย้ําใหหวนคิดถึง
พระที่บาน คือ คุณพอคุณแม ซึ่งในชีวิตเรามีอยูเพียง ๒ องคเทานั้น ถาเรากตัญูตอพระ
ที่บานแลวนั่นยอมเปนสิ่งสูงสุดของชีวิต
ธรรมะทีดิฉนั ประทับใจที่สุดคือ หลวงพอใหขอธรรมมาวา “บุญคือความสุข” อะไรก็
ตามที่ทําใหใจเราเปนสุข ไมทําปญหาตอคนอื่น นั่นคือบุญ เชน เราบริจาคเงินชวยเหลือแต
ในขณะเดียวกัน เราไมสบายใจที่เพื่อนอีกคนบริจาคเงินมากกวาเรา ทําใหรูสึกริษยาที่เขาจะ
ไดหนามากกวา จิตใจรอนรุมอยางนี้ไมมีความสุข ก็ยอมไมใชบุญ ในอีกทางหากบุคคลคน
หนึ่งไมมีเงินจะถวายสรางโบสถ แตไปรวมงานมีใจอนุโมทนากับการทําบุญนั้น จิตอิ่มบุญ
สงบ สุขใจ อยางนี้คือบุญ แมจะไมไดใชปจจัยเงินทองเลยก็ตาม
ครั้งหนึ่งหลวงพอเคยสอนใหดิฉันทําใจใหปด ไมรับกับสิ่งทีม่ ากระทบ คือ “วางเฉย”
ไมโตตอบแมรูวามีคนวาเรา นินทาเรา หลวงพอเปรียบเทียบใหเห็นภาพวา “เหมือนอาตมา
ใหขนมโยม แตโยมไมรับ โยมก็ไมรูรสชาติของขนมนั้น ฉะนั้นใครจะวา เราไมเปดรับ เราก็ไม
เกิดอารมณ เพราะปดใจแลว” แงคดิ ในเรื่องนี้ทําใหดิฉันไมเคยตองรับความกระทบกระเทือน
ใจอีกเลย เมื่อรูวาใครก็ตาม เราทําดีตอเขาแลว เขาเอาเราไปวา ไปนินทา เพราะขณะนี้ใจ
ของดิฉันปดจากสิ่งที่มากระทบแลวโดยสิ้นเชิง
ณ
บัดนี้ดิฉันเริ่มรูสึกวาการหันเขาหาธรรมะไดทันเวลาและเปนบุญที่ไดรับเมตตา
รับคําสอนจากหลวงพอ ทําใหดิฉันมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น พรอมกับความแข็งแกรงของจิตใจที่
เพิ่มขึ้นเชนกัน หากแตลึกลงไปภายในดิฉันกลับมีความเยือกเย็นลงประหลาด ดิฉันเลิกทุกข
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กังวลลวงหนากับสิ่งตาง ๆ ทําตัวใหมีความสุขกับปจจุบัน มองปญหาทุกสิ่งทุกอยางดวยใจที่
เย็นลง คิดวาอะไรแกไขไดก็ลงมือทํา แตถาแกไขไมไดดวยตัวเอง และเกินความสามารถก็จะ
ปลอยวางลง
ดิฉันมองทุกอยางที่เกิดขึ้นและบอกตัวเองวา เราจะไมวติ กกังวลจนเกินเหตุอีกแลว
เรา “พอ” แลวเรา “วาง” แลว แตดฉิ ันยังคงปฏิบัติหนาที่อยางดีในฐานะของ ลูก ภรรยา แม
พี่ นายจาง อยางไมใหขาดตกบกพรอง เพราะความศรัทธาในวัตรปฏิบัตขิ องหลวงพอ ทั้ง ๆ
ที่ทานมีอายุมากแลว แตทานยังเมตตาตอลูกศิษยโดยถวนหนา ทานทํางานหนักนอนนอย
รับประทานอาหารนอย เพราะทานบอกดิฉันเสมอวา “จะเกียจครานหรือพักผอนไมได เพราะ
เวลาของการทําความดีเหลือนอยแลว ตองอดทน เพราะการเกิดเปนคน สิ่งประเสริฐที่สุด คือ
การทําความดี จะมัวซมเซาไมได” แมบางครั้งดิฉันอยากจะหยุดดวยความเกียจคราน แตเมื่อ
เสียงสั่งสอนของหลวงพอที่ยังกองอยูในโสตประสาทดังขึ้นมา ดิฉันก็จะเกิดพลัง เกิดกําลังใจ
ลุกขึ้นไปตอสู ทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุด
กลอนตอไปนี้ ดิฉันไดรอยเรียงขึ้นจากความประทับใจในธรรมะของหลวงพอ ที่ดิฉัน
และเพื่อนธรรมทุกทานสามารถหยิบยกไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองไดอยางอเนกอนันต

บุญคือสุขทุกขหายมลายสูญ
เจิดจํารูญหยุดหายใจใหวางเฉย
อุเบกขาฝกไวใหคุนเคย
อยาคิดเลยพิรี้พิไรใครคร่ําครวญ
ทํางานหนักคือหลักชัยมนุษย
จุดสิ้นสุดใกลเขามาอยากําสรวล
เรงทํางานทําหนาที่ที่ถูกควร
เพราะเราลวนมีบทบาทที่ตางกัน
กตัญูรคู ุณหนุนชีวิต
ตรึกตรองจิตคิดถึงพระที่บาน
บุญใชเพียงใสบาตรทําทาน
พระที่บานพระที่วัดจัดใหเปน ธรรมะใดธรรมใคร
ยอมไรคา
เพราะราคาแหงธรรมใชตาเห็น
หากอยูที่ฝกจิตคิดใหเปน
รูหลีกเรนจากกิเลสเหตุทั้งปวง
สุดประเสริฐเปดจิตคิดพอแลว
นั่นคือแววแหงธรรมอันใหญหลวง
เพียงความพอชวยใหพนสิ่งหลอกลวง
จิตทั้งดวงจักสงบพบนิพพาน
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