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บทนํา
ดิฉันมีความภูมิใจที่ไดมโี อกาสเขียนเลาถึงความรูสึกของตนเอง ลงในหนังสือกฎแหง
กรรม – ธรรมปฏิบตั ิ ของหลวงพอจรัญ มีความปรารถนาจะเรียนใหทานทั้งหลายไดทราบ
ตามความรูส ึกของดิฉันวา การที่หลวงพอทานไดพร่ําสั่งสอนพวกเรานัน้ เพราะทานมีเมตตา
สูงสุด มีความปรารถนาดี อยากใหพวกเราประสบสิ่งที่ดี ๆ อยางที่ดิฉันประสบมาแลววา เมื่อ
สิ่งที่ไมคาดฝนจะปรากฏแกเราอยางชนิดที่เรียกวา
เกิดความศรัทธาในการปฏิบัติแลว
มหัศจรรยจริง ๆ อยากใหทุกทานหันมาสวดมนตและปฏิบัติธรรมอยางสม่ําเสมอ ใน
ชีวิตประจําวันอยาไดขาด
ดิฉันเปนผูที่ใฝธรรมมาตัง้ แตเยาววัย คุณแมเคยเลาใหฟงวา เมื่อดิฉันอายุได ๑ – ๒
เดือน เกิดเจ็บปวยมาก ใครมาเห็นก็บอกวาเด็กคนนี้ตองตายแน คุณแมเฝาดูแลรักษาจน
ออนใจ ตอนกลางวันของวันหนึ่งทานไดหลับแลวฝนไปวา มีพระมาหยอดยาใหลูก แลวลูกก็
หายปวย คุณแมไมทราบวาพระองคนี้อยูที่ไหน ไดแตสืบถามคนไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งวัน
หนึ่งมีคนบอกวาจะพาไปหาพระที่วัดราษฎรบํารุง จังหวัดชลบุรี เมือ่ คุณแมเห็นพระองคนี้ก็
บอกวา “ใชแลว เปนพระองคทมี่ าพบในฝน มาหยอดตาใหลูกหายจากปวยไข” คุณแมไดเลา
ใหหลวงพอฟง ทานชือ่ หลวงพอบุญยิ่ง ทานไดรักษาดิฉันจนหาย คุณแมจึงยกใหเปนลูก
ของพระ หลวงพอไดตั้งชื่อใหวา บุญมี ดิฉันเพิง่ มาเปลี่ยนในภายหลัง
ดิฉันประทับใจในสิ่งที่คุณแมเลาใหฟงมาก และฝงใจกับหลวงพอบุญยิ่งตลอดมา เมื่อ
ตอนเปนเด็กดิฉันเปนคนแปลกมาก ไมชอบอยูกับคุณพอคุณแม ชอบไปอยูกับคุณยายที่
จังหวัดชลบุรี จึงไดมีโอกาสไปกราบหลวงพอบุญยิ่งอยูเสมอ ทานสั่งสอนในเรื่องบาป –
บุญ และสอนดวยวาเวลาเดินตองมองดูพื้นดวย จงอยาเดินเหยียบมด แมลง ให
เมตตาตอสรรพสัตวทั้งหลาย คําสั่งสอนนีฝ้ งใจดิฉันมาโดยตลอด ดิฉันไมเคยตบยุง ไม
เคยทําลายชีวิตสัตวเล็กสัตวนอยดวยความตั้งใจเลย
ตอนหลังหลวงพอไดไปสรางวัดเขาบางพระทีช่ ลบุรี และมรณภาพเมือ่ วันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๐๐ กอนที่ทานจะสิ้น ทานไดสั่งสอนวา “ลูกทําทานนะ ทําทานนะ ทําทานนะ”
ดิฉันก็ฝงใจกับคําสั่งสอนของหลวงพอตลอดมา
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บริจากทาน
ดิฉันมีความใฝฝนอยากเรียนหนังสือมาตั้งแตเด็ก แตโอกาสไมอํานวย ไดเรียนสําเร็จ
แคชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตอจากนัน้ ไดแตงงานกับคุณทนง วรัญู มาอยูที่อําเภอโพธาราม
ตอนที่แตงงานมานั้นไมมีอะไรเลย คุณพอของสามีเปนชางสรางโบสถ และที่บานมีโรงงานทํา
ที่นอน ดิฉันไดชวยเหลือกิจการทําที่นอนของคุณพอและคุณแมของสามี ดวยความฝงใจที่
อยากเรียนแตไมไดเรียน ดิฉันจึงไดไปใหทุนนักเรียนที่โรงเรียนประจําอําเภอ ปละ ๓ ทุน
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๙ ตลอดมาถึงปจจุบัน และสนับสนุนใหสามีเรียนจนจบปริญญานิติศาสตร
บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ นอกจากนี้ยงั มีโอกาสมอบทุนให
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอีก ปรากฏวาบุตรชายของดิฉันทั้งสี่คนลวนแตเรียนเกง สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และหลายปริญญา มีหนาที่การงานเหมาะสมกับภูมิ
ความรูทุกคน ดังนี้
ลูกชายคนโต นายวิญู วรัญู เปนทนายความ เปดสํานักงานทั้งที่กรุงเทพฯ และ
ราชบุรี
ลูกชายคนที่สอง ดร. วิศณุ วรัญู เปนอาจารยสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
เปนเลขานุการของคุณอานันท ปนยารชุน
ลูกชายคนที่สาม นายสัญญา วรัญู เปนผูอาํ นวยการฝายกฎหมายของซิตี้แบงค
และลูกชายคนสุดทอง นายประพันธ วรัญู เปนทนายความที่ธนาคารกรุงไทย ดิฉันจึงเกิด
ความเชือ่ มัน่ วาเปนอานิสงสจากการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนอยางแนนอน
การมอบทุกนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค สืบเนื่องจากดิฉันไดไปทําประกันอุบัติเหตุให
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ไดเห็นเด็กบางคนนาสงสาร บางคนเรียนดีแตยากจน บางคนกําลัง
จะจบตองทํางานไปดวยเรียนไปดวย จึงคิดอยากจะชวย จึงไดไปปรึกษา คุณชาญวิทย เมธา
ชัยวุฒิ ซึ่งเปนเพื่อนนักขายคนหนึ่งที่มีคุณธรรมสูงมาก พอเลาใหเขาฟง เขารับปากทันที
และเริ่มประเดิมให ๑๐๐ ทุน และเขาไดชักชวนคนมารวมอุปถัมภอีก ขณะนี้มีทั้งหมด ๑๓๖
ทุน เปนสวนของดิฉัน ๑๐ ทุน เปนทุนที่ใหตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา
ดิฉันไดทําหนาที่เปนเลขานุการประสานงาน โดยมีคุณชาญวิทย เมธาชัยวุฒิ เปน
ประธาน ดิฉันไดติดตออาจารยเทคนิคราชบุรี สมุทรสงคราม โพธาราม กาญจนบุรี
ประจวบคีรขี ันธ ชางกลปทุมวัน ใหเปนผูคัดเลือกผูที่สมควรไดรับทุน และเชิญมารับทุนใน
กลางปโรงโรงแรมตะวันนารามาดา ถ.สุริวงศ กรุงเทพฯ เชิญครู อาจารยมาแหงละ ๓ คน
พิธีการแจกทุนมีกิจกรรมใหรําลึกถึง พอ แม ครู อาจารย คุณชาญวิทย สอนใหเด็ก ๆ
กตัญู เปนคนดีของสังคม เปนตัวอยางที่ดีแกคนรุนหลัง พูดถึงความลําบากของคนเปนแม
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พรรณนาจนทุกคนตองรองไห จัดกิจกรรมใหเด็ก ๆ มีความคิดดี มีวิสัยทัศนกวางไกล เพื่อให
เปนคนดีในสังคม เปนตัวอยางที่ดีของรุนนอง จัดใหขึ้นไปกลาวบนเวทีวา เงินที่ไดรับนี้ได
สรางคุณประโยชนอะไรบาง เด็ก ๆ ไดพูดใหผูมอบทุนประทับใจ ไดเชิญผูที่ใหทุนมามอบ
ดวยตนเอง ผูมอบทุนกลาวใหโอวาทเด็ก และชื่นชมเมือ่ เด็กไดเกรดสูง เด็ก ๆ ไดมีการเขียน
จดหมายถึงผูมีอุปการะคุณในภายหลัง
ในตอนกลางปไดจัดมอบรางวัลเรียนดีอีก ๑๐ รางวัล เปนทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เชิญ
มารับรางวัล ดื่มน้ําชา กาแฟ ตลอดงานจะมีเพลง “อยากใหความรักแกคนทั้งโลก” “พระคุณ
ที่สาม” และ “รางวัลแดคนชางฝน” อบอวลไปดวยความสุขของผูใหและผูรับ นักศึกษาได
ทํางานฝมือมามอบใหผูอุปการะคุณทานละชิ้นดวยฝมือ เปนของที่ดวยราคาแตทําใหผูรับ
ประทับใจจนน้ําตาไหล
การใหทุนดําเนินมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ คุณชาญ
วิทยไดยายบริษัทไปจึงไดชลอการมอบทุนไวกอ น ถาคุณชาญวิทยกลับมาอยูอยางเดิมก็จะ
แจกตอ หรือขอเวลาอีกระยะหนึ่งก็จะทําโครงการนี้ตอ
ดิฉันภูมิใจมากที่ไดเปนผูริเริ่มกอตั้ง และขอชื่นชมกับผูมีเมตตาทั้งหลายทุก ๆ ทาน
เด็ก ๆ และครูอาจารยยังติดตอกับดิฉันตลอดเวลา เขาเหลานั้นยังรอความเมตตาจากพวก
เราอยู ดิฉันตั้งใจวาจะตองจัดใหมีวนั นั้นอีกอยางแนนอน
ประสบเคราะหกรรม
การดําเนินชีวิตของคนเรามีทั้งสุข ทุกข เจริญรุงเรือง ประสบความสําเร็จและลมเหลว
ชีวิตของดิฉันก็เชนเดียวกัน เคยประสบกับเหตุการณหนัก ๆ ในชีวิต ไฟไหมโรงงานทําที่
นอน ในเดือนมีนาคม ๒๕๑๓ นุนและทีน่ อนถูกไฟไหมเสียหายมาก รวมทัง้ ผาจํานวน
มากมายมหาศาล ลูกคาทราบขาวรีบนําเงินมาชําระหนี้ บางรายใหเงินมากอนเพื่อให
ทําที่นอนให ธนาคารใหเครดิตธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม บริษัทเงินทุนใหอีก แต
ไมรับ เพราะไมอยากเปนหนี้ หองปนนุนที่มีอยูเดิมไมไดมาตรฐาน จึงไดสรางหองปน
ทันสมัยอีก ๒ หอง นาแปลกมากที่สรางโรงงานทันสมัยขึ้นมาไดอีก และตองลงทุนมาก ได
ทําที่นอนมาอีกระยะยาว และเริ่มจับงานใหมทั้ง ๆ ที่ขายดี ผลิตไมทัน แตมีความรูส ึกขึ้นเอง
ในขณะนั้นวา ในอนาคตตอไปที่นอนนุนจะสูญพันธุ เพราะนุน หมดเมือง ไมมีใครปลูกเพิ่ม มี
แตโคนทิ้ง
ดิฉันไดจับงานเปนตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัท เอ ไอ เอ รูสึกสนุกกับงานนี้มาก ๆ
จนถึงบัดนี้ ทํางานบริษทั เอ ไอ เอ มา ๑๕ ป เพิ่งจะปดกิจการที่นอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ นี้เอง
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เหตุการณที่ไมนาเชื่อไดเกิดขึ้นอีก ในตอนกลางคืนคืนหนึ่ง รถจอดอยูในบานถูก
ขโมยพรอมกันทีเดียว ๒ คัน คิดเปนมูลคาถึงหนึ่งลานกวาบาท แตไมทําใหขวัญเสีย กลับมี
ความเขมแข็งและอดทน ดิฉันมีความภูมิใจในตนเองมาก และมีความเชื่อวาคงจะเปนบุญจาก
การที่เราไดศึกษาธรรมะ และปฏิบตั ิธรรมมาโดยตลอด จึงทําใหผานพนวิกฤตการณในชีวิต
มาได ตอมาภายหลังดิฉัน ไดเงินกลับคืนมาโดยไมคาดฝน เนื่องจากไดขายที่ดินที่ซื้อไว
เพียง ๓ ป ในราคามากกวาเดิมถึง ๒๐ เทา
ปฏิบัติธรรม
ดิฉันเปนคนชอบอานหนังสือ ไดอานเรื่องสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม รูสึกสนุกมาก
และก็แปลกใจที่เรื่องเหมือนเรื่องจริงของใครสักคนหนึ่ง จนกระทั่งไดมาอานหนังสือกฎแหง
กรรม – ธรรมปฏิบัติ เลม ๑ และ เลม ๒ ของหลวงพอจรัญ ดิฉันรูสึกสนใจมาก อยากจะมา
วัดอัมพวัน จึงไดบอกสามี และคิดในใจวาถาสามีไมขับรถมาสง ก็จะมาที่วัดอัมพวันดวย
ตนเอง แตปรากฏวาสามียินดีขับรถมาสง เมือ่ มาถึงวัดแลวดิฉันบอกใหเขากลับไป ดิฉันจะ
อยูปฏิบัติธรรม ๑๐ วัน เปนอยางนี้บอ ยครั้ง
เมื่อไดพบหลวงพอจรัญ ดิฉนั รูสึกประทับใจและถูกใจในคําสอนของหลวงพอ ตลอด
ทั้งการปฏิบัติและการอบรมที่วัดอัมพวันมาก ทําใหเพิ่มสติปญญามากขึ้นอยางนา
ประหลาด มีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมอยางยอดเยี่ยม ดิฉันเครงครัดกับตนเองมาก ปฏิบัติ
ทั้งเชาค่ํา ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของหลวงพอ ทําใหชีวิตมีความสุขยิ่งใน
ปจจุบัน แมจะมีภารกิจการวานอยางชนิดทําแบบไมไดพักผอน ทําอยางไมมีวันหยุด นอน
นอยประมาณหาทุมถึงตีสี่ แตหนาตาสดชื่นแจมใสดูออนกวาวัย ทั้ง ๆ ที่อายุ ๖๓ ปแลว มี
ความแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ ดิฉันคิดวาคงเกิดจากธรรมะนี่เอง ธรรมทําใหเกิดพลังใน
การทํางานสูง ทําใหไมกลัวตาย พรอมที่จะตายไดทุกเวลา
เกิดสิ่งมหัศจรรย
จากการที่ไดปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของหลวงพออยางสม่ําเสมอ ทําใหเกิด
สิ่งมหัศจรรยในชีวิตอยางเหลือเชื่อ สามารถชวยชีวิตสามีไดถึง ๓ ครั้ง และชวยใหลูก
ชายรอดตายไดอยางนาอัศจรรย ดังเหตุการณที่เกิดขึ้นตอไปนี้
มีเหตุการณสําคัญครั้งหนึ่ง ลูกชายคนที่สอง ดร.วิศณุ วรัญู ไดไปอบรมที่ประเทศ
ฝรั่งเศส พาครอบครัวไปดวย มีบา นพักและมีรถยนตใช ลูกชายคนโตและคนที่สามจะไป
เที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศส โดยจะไปพักกับลูกชายคนที่สอง ดิฉันก็บอกกับลูกวา “ถาลูกจะไป

ปฏิบัติธรรมดวยศรัทธา

๔

เที่ยวที่ฝรั่งเศสนั้น แมขอไปปฏิบัติธรรมสัก ๑๐ วันกอน ไปจองตัวไว เมื่อแมกลับมาแลวคอย
ไปเที่ยว”
ดิฉันไดมาปฏิบัติธรรมอยางเครงครัดที่วัดอัมพวัน กลับไปถึงบานแลวลูกชายทั้ง
สองคนบอกวา ทางฝรั่งเศสบอกวาใหเลื่อนตั๋วไปเที่ยวหนา เที่ยวนี้ไปไมได เนื่องจากมี
ครอบครัวของภรรยาของเขามาขอพักกันเต็ม และบานก็แคบ ขอใหเลื่อนไปเที่ยวหนาอีก
อาทิตยหนึ่ง ลูกชายทั้งสองไปเลื่อนตั๋วเสร็จแลว ปรากฏวาเครื่องบินลํานั้นคือเลาดารแอร ได
บินไปตกที่อาํ เภอดานชาง เมื่อทราบวา เครื่องบินตก ดิฉันตกใจมากและ ดีใจที่ลูกชาย
สองคนรอด แตเสียใจที่คนไทยหลายคนไปเสียชีวิตหมดในเครื่องบินลํานั้น
เหตุการณครั้งนี้ ดิฉันคิดวาเกิดจากบารมีของหลวงพอและบารมีแหงการที่ดิฉันไดมา
ปฏิบัติธรรมอยางเครงครัดนั่นเอง ทําใหดิฉันเกิดศรัทธาในการปฏิบัติมากขึ้น
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๗ หลังจากที่รับประทานอาหารมื้อเย็นแลว สามีบอกวา
แนนทอง ดิฉันบอกใหเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจําอําเภอ แตสามีแนนทองมากจนขับ
รถไปไมได ลูกชายไดขับรถพาไปที่โรงพยาบาล หมอไดใหเขาหองฉุกเฉิน ไอ.ซี.ยู. เพราะ
สามีตัวเขียวและออนไปทั้งตัว หมอบอกวาเสนเลือดตีบ ๓ เสน ขณะที่อยูในหอง ไอ.ซี.ยู.
สามีบอกวา “วันนี้ฉันตายแน อยาไปไหนนะ” ดิฉันจึงขออนุญาตคุณหมอนั่งอยูในหอง ไอ.ซี.
ยู. จับแขนสามีไว ดิฉันนั่งสมาธิทั้งคืน ขออาราธนาหลวงพอจรัญชวย และอธิษฐานในใจวา
ถาสามีหายดิฉันจะมาปฏิบัติธรรมทีว่ ัดอัมพวัน ๑๐ วัน ปรากฏวาผาตัดถึง ๖ ชั่วโมง ออก
จากหองผาตัดตัวบวมฉึง่ และเขาก็หายปวย
ตอมาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๙ สามีตองผาตัดนิ่วในถุงน้ําดีอีกครั้งหนึ่ง กอนทีจ่ ะ
ทราบวาเปนนิ่วในถุงน้ําดีนั้น เขามีอาการเจ็บทอง ไปโรงพยาบาลที่จังหวัดหมอตรวจไม
พบวาเปนโรคอะไร นอนเจ็บทองอยู ๓ วัน หมอก็ใหยาแกเจ็บทอง ดิฉันมีความรูสึกวานา
กลัวจะเปนอันตราย จึงพาเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ ก็พบวาเปนนิ่วในถุงน้ําดี ตองผาตัดอีก
ครั้ง ระหวางอยูที่หองผาตัด ดิฉันจะนั่งสมาธิและขออาราธนาหลวงพอจรัญชวย เหตุการณก็
ผานพนไปทําใหสามีหายและแข็งแรง
ตอมาเดือนเมษายน ๒๕๔๐ สามีขึ้นบันไดเก็บมะปรางที่อยูห ลังบาน บันไดไดฟาดมา
โดนศีรษะทําใหเลือดออกซิบ ๆ แตก็ไมเปนอะไรมาก ยังคงทํางานไดตามปกติ ดิฉันบอกให
ไปตรวจก็ไมไป เขาบอกวาไมเปนไร ไมรูสึกอะไรจริง ๆ แตดิฉันมีลางสังหรณอยูในใจวา
จะตองเปนอะไรแน ๆ ในเดือนพฤษภาคมอาการเริ่มปรากฏ สามีขับรถไปชนกับเขา ดิฉันเฝา
สังเกตเห็นวาเขามีอาการเดินชา พูดชา ขึ้นบันไดก็เดินเซ วันหนึ่งเขาไปเปนพยานศาลกับลูก
ที่ชลบุรี ลูกโทรมาบอกวาพอขึ้นบันไดไมได และเดินเซ ลูกบอกใหพอนอนอยางเดียว ไมตอ ง
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ทําอะไรแลว แตดิฉันมีลางสังหรณในใจวาจะตองเกิดเรื่องใหญ จึงไดพาไปที่โรงพยาบาล
ประจําจังหวัดเพื่อขอตรวจสมอง
ตอนไปถึงโรงพยาบาลนั้นเปนวันจันทร เวลา ๙ โมงเชา ทางโรงพยาบาลไดใหเขาพัก
หองพิเศษอยางดีเพื่อรอตรวจ แตรอถึง ๖ โมงเย็นก็ยังไมไดตรวจ จึงไดไปถามพยาบาลวา
ทําไมจึงยังไมตรวจ เขาบอกวามีคนคอยเขาคิดตรวจกันมาก จะไดตรวจในวันพุธตอน ๒ ทุม
ดิฉันบอกวาไมไดแลวตองพาเขากรุงเทพฯ ดวน จึงไดพาสามีมาพักที่บานคืนหนึ่งแลวพาเขา
กรุงเทพฯ ตอนตีสามวันรุงขึ้น หมอตรวจแลวบอกวา “ตองผาตัดสมองทันทีเนื่องจากเลือดคั่ง
ในสมอง ถาคุณมาชา ๕ นาทีก็ไมไดแลว เพราะคนไขเริ่มจะเพอแลว” ตกลงวาคุณหมอไดรับ
ผาตัดให แลวเขาก็ปลอดภัยมาจนบัดนี้
เหตุการณที่เกิดลางสังหรณขึ้นกับดิฉันนี้
ดิฉันคิดวาเกิดจากการที่มีสติรูเทาทัน
เหตุการณวาอะไรเกิดขึ้น และมีความเชื่อมันอยางสนิทใจวา การที่เรามาเปนลูกศิษยหลวง
พอจรัญ ทําใหมีสติสามารถชวยชีวิตสามี ผานพนวิกฤติการณได ทําใหเกิดศรัทธาในหลวง
พอมาก และพบวาถาใครก็ตามไดปฏิบัติมคี วามเชื่อ และทําตามหลวงพอ ผลจะเกิดอยางที่
ทานเคยบอกอยูตลอดเวลาวา “เราจะมีสติ สามารถชวยตนเองและชวยผูอื่นได”
บทสงทาย
ปจจุบันนี้ดิฉนั มีความสุขยิ่ง อยากใหทุกคนมีความสุขเหมือนดิฉัน ขอใหทุกคนรีบเรง
ในการปฏิบัติธรรมกันอยางจริงจัง อยาบอกวาไมมีเวลา เวลาอยูที่เรา หลวงพอไดสอนไววา
การปฏิบัติธรรมนั้นทําใหเกิดความเปนมงคลแกชีวิต ดิฉันคิดวาแมบางครั้ง บางเวลาการ
ดําเนินชีวิตจะมีปญ
 หาและอุปสรรค หรือมีอะไรก็ตามที่ผานเขามาในชีวิตนี้ อาจผานพนได
อยางเหลือเชื่อ ดิฉันเชื่ออยางที่สดุ วาในโลกนี้ไมมีสิ่งใดจะวิเศษกวาการปฏิบัติธรรมอีกแลว
ธรรมะวิเศษที่สุด เพราะวาธรรมชวยทรงเราไวไมใหสงไปสูโลกที่ชั่ว คนเรากลับสูที่สูงไดก็
เพราะธรรม เราตองรักษาชีวติ ไวดว ยธรรม เอาธรรมรักษาชีวิต แตเราจะรักษาชีวติ เราไดเมื่อ
เราปฏิบัติธรรม
คนที่ทํางานทั่วไปในยุคนี้ ทํางานดวยความเครียด นาสงสาร ดิฉันอยากใหมาปฏิบัติ
ธรรม ในสถานที่ที่ถูกตองและไดผล ดีกวาไปทัวรตามที่ตาง ๆ หมดเงินหมดทองไปโดยไมได
อะไรเลย ดิฉันยินดีที่จะพาผูที่สนใจมาปฏิบัติธรรมดวยตนเอง ดิฉันคิดวาการที่ดิฉันแข็งแรง
ทํางานมาก และสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ทั้ง ๆ ที่อายุมากแลว คงจะเปนที่จิตสงบดวยการ
ปฏิบัติธรรม ออกกําลังกายใหรางกายแข็งแรง เราจะตองตอสูกับชีวิตไมใหเปนภาระของใคร
ๆ
และสามารถชวยเหลือตนเองและชวยผูอื่นได
ดิฉันภูมิใจมากที่ไดเกิดมาพบ
พระพุทธศาสนาและไดมาพบหลวงพอ
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ดิฉันขอสดุดีวา หลวงพอเปนผูที่สมควรไดรับการยกยอง ทานไมเพียงแตเปน
บัณฑิตผูรูวิชาการพระพุทธศาสนาเทานั้น ทานยังเปนผูปฏิบัติสมควรกับพระธรรม
วินัย เปรียบดังธงชัยที่ยกขึ้นในหมูพุทธสาวก เผยแพรวิปสสนากรรมฐานจนเปนที่
สนใจทั้งในและตางประเทศ และเปนผูประการศพระศาสนา บําเพ็ญประโยชนแก
สังคม เปนแสงสวางแหงสัทธรรม ทานเปนผูตามประทีปคือ พุทธพจนในแงมมุ ตาง ๆ
พวกเราซาบซึ้งมาก เพราะวาใครก็ตาม ถาไดปฏิบัติจริงทําจริงแลวจะเกิดผลประโยชนแก
ตนเองอยางมากมาย
หลวงพอทานเปนแบบอยางของชีวิตตามอุดมคติในพระพุทธศาสนา คือประกอบดวย
ปญญา เมตตา กรุณา ทานมีปญญาเปนเอกยิ่งกวาใครในโลกนี้ ดิฉันซาบซึ้งและขอเทิดทูน
ทานไวใหสิงสถิตในดวงใจตลอดไป
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