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การใหธรรมะเปนทาน ชนะการใหทงั้ ปวง

ขาพเจาเคยไดยินคํากลาวเชนนี้มานานแลว และเขาใจความหมายดีพอสมควร แต
ตลอดชีวติ ทีผ่ านไดมีโอกาสทําทานในรูปแบบตาง ๆ มามากมาย ยังไมไดมาถึงจุดนี้สักที
จนกระทั่งไดมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ขาพเจาจึงไดซาบซึ้งธรรมะ
ในขอนี้
ขาพเจามีอาชีพเปนพยาบาล เริ่มรับราชการตั้งแตป ๒๕๑๔ เปนตนมา โดยนิสัยใจคอ
จะเปนคนเจาอารมณ ทํางานทุกอยางดวยความมุงมั่นและเปนคนเจาระเบียบจนลือชื่อ งาน
ใดที่รับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาจะตองสําเร็จเรียบรอยทันเวลา อะไรที่ไมถูกไมควรจะไม
ปลอยใหผานเลย ถาพบเห็นจะตองเขาไปชวยเหลือแนะนํา บางครั้งเขาไปชวยทําไดก็จะทํา
บําเพ็ญตนเชนนี้มาตลอดระยะเวลา ๒๖ ป ซึ่งตลอดเวลาเหลานั้น ขาพเจารูสึกวาตนเองมีแต
ความเครียด ในสมองครุน คิดถึงแตเรือ่ งงาน ปลอยวางไมได บางครั้งเคยมีความคิดวา ทําไม
เราตองมาแบกโลก แบกภาระทุกอยางไวบนบา อยากจะปลอยวางบางก็กลัวจะเสียชื่อ
เพราะทั้งชีวติ รับราชการไดชื่อวา เปนคนที่ทํางานสมบูรณแบบ งานใดที่รับผิดชอบจะไมเคย
พลาด จึงตองรักษาไวเรื่อยมา และก็เปนเรื่องแปลกที่ยิ่งมุงมั่นก็จะยิ่งถูกเพงเล็ง งานใดที่
ไดรับจะตองมีขอจํากัด ไมเคยไดงานที่สะดวกสบายเหมือนคนอื่น ไมจาํ กัดดวยเวลาก็จํากัด
ดวยบุคลากร หรือจํากัดดวยทรัพยากร ถาจังหวะดวงตกจะจํากัดเสียทุกอยาง บอยครั้งที่
ทํางานใหหลวงดวยทรัพยากรในกระเปาสวนตัว เรียกวางานแตละชิน้ กวาจะสําเร็จไดตอง
ผานอุปสรรคเลือดตาแทบกระเด็น ที่สําคัญเปนความทุกขทรมานทางใจมาตลอด ในสวนของ
สามีก็เชนกัน เขาเปนคนใจเย็นอารมณดีไมเคยโกรธใคร มองคนในแงดีกวาขาพเจามากมาย
แตก็มีอุปสรรคในการทํางานเชนกัน ระยะใดที่มีการพิจารณาเลื่อนยศเลื่อนตําแหนงก็ดูจะติด
ๆ ขัด ๆ เสมอมา
ชวงเวลาที่เลวรายที่สุดในชีวิตของขาพเจา เริ่มตั้งแตป ๒๕๓๙ คือ ตองเสียบิดาได
ดวยโรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง สามีเปนผูอํานวยการฯ มา ๑๔ ป ยังไมมีโอกาสขยับ ตัวเองก็
ถูกกดดันในดานหนาที่การงานจนทนไมได จึงตัดสินใจขออนุญาตสามีลาออกจากราชการ
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ซึ่งเขาก็ยินยอมเพราะรูว าโดนมรสุมมากมายมาตลอดเวลา
ชวงนั้นในราวเดือนมีนาคม
๒๕๔๐ ขาพเจากลับมาจากพาคุณแมไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดลําปางพอดี และเปนชวงเลาพัก
รอน หลังจากขาพเจาตัดสินใจจะลาออก ก็มคี วามรูสึกกวาตนเองควรจะไปนั่งกรรมฐานเพื่อ
อุทิศสวนกุศลใหคุณพอ เปนการทําใหจิตใจดีขึ้น ใหตัวเองไดมีเวลาคิดวางแผนใหกับชีวิต
ตอไป จึงแวะไปที่วัด ๆ หนึ่งซึ่งสอนในเรื่องกรรมฐานเชนกัน แตไดรับการปฏิเสธเนื่องจาก
มิใชเวลาที่ทางวัดจัดใหมีการปฏิบัติ ขาพเจาเควงควาง แตโดยนิสัยที่เปนคนมุงมั่นตัง้ ใจแลว
ตองทําใหได จึงนึกไปถึงหนังสือสวดมนตของหลวงพอจรัญ ที่รุนนองเคยใหมาอานตอนคุณ
พอปวยและตัวเองไดนําบทสวดพาหุงมหากาฯ ของหลวงพอมาสวดตออายุคุณพอไดระยะ
หนึ่ง วาขนาดบทสวดยังใหผลดีขนาดนี้ หากเราไปนั่งปฏิบัติที่วัดคงจะยิ่งดีมาก เทาที่รูมา
ทางดานปฏิบัติธรรมของฆราวาสเขาก็เปดรับทุกวันอยูแลว (ปจจุบันถาปฏิบัติ ๗ วัน ตองเขา
มาในวันโกน ถาปฏิบตั ิ ๓ วัน ตองเขาในวันศุกร) จึงหิ้วกระเปามาที่วัดและตั้งใจปฏิบัติ ๗ วัน
โดยไมลังเล สามีขับรถมาสงแลวใหกลับทันที นัดมารับอีกครั้งเมื่อครบ ๗ วัน ระหวางปฏิบัติ
ขาพเจาก็พบเหตุการณประหลาด สามารถระลึกกฎแหงกรราที่ตนเองเคยทุบหัวปลาดุกใน
สมัยเด็ก ทําใหเลิกกินปลาดุกพรอมกับตั้งใจถือศีล ๘ ทุกวันพระ และไดทํามาจนเทาทุกวันนี้
(จากเรื่อง “เวลา” ในหนังสือกฎแหงกรรมเลม ๑๒) ซึ่งนั้นเปนเพียงจุดเริ่มตนเทานัน้
นับจากวันนัน้ เปนตนมา ขาพเจาเริ่มตั้งใจกระทําความดีละความชัว่ ทั้งปวง (ใหมาก
ที่สุด) และทําใจใหบริสุทธิ์ โดยยึดหลักคําสอนของหลวงพอไวในใจตลอดเวลา พยายามใชสติ
กํากับจิตทุกเวลาทุกอิริยาบถ ไดบางหลุดบาง แตจะหลุดมากกวาได อยางไรก็ตามขาพเจา
รับทราบคําสอนของหลวงพอผานทางอาจารยพรทิพย ผูฝกปฏิบัติใหและจากหนังสือกฎแหง
กรรมเทานั้น ที่จะไดฟง จากปากหลวงพอตรง ๆ ยังไมมี ดวยศรัทธาที่เริ่มจากจุดนี้ ขาพเจา
จึงชักชวนลูกนองที่ใกลชิดมาปฏิบัตธิ รรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ในวันที่ ๔-๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ และในคืนวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ หลวงพอกรุณา
มาเปนองคประธานในพิธีรับกรรมฐานใหพวกเรา ทั้ง ๆ ทีค่ ณะของขาพเจามีผูปฏิบัติเพียงแค
๘ คนเทานัน้ ทันทีที่เห็นหลวงพอ ขาพเจามีความรูสึกเหมือนพบคุณพอของตนเอง ขาพเจา
น้ําตาไหลจนกลั้นไมอยู ตองยกกระดาษขึ้นซับตลอดเวลาซึ่งนอง ๆ ทีอ่ ยูในพิธีก็แปลกใจกัน
ทุกคน ในคําเทศนาของทานวันนั้น แสดงวา ทานรูทุกอยางที่เกี่ยวกับขาพเจา โดยเฉพาะ
เรื่องการทํางาน และทานยังไดกรุณาใหพรขาพเจาไดเปนพันเอกดวย นับจากวันนั้นถึงวันนี้
ครบ ๑ ปพอดี คําอวยพรของหลวงพอก็เปนจริง ขณะนี้ขาพเจาติดยศพันเอกแลว
ในสวนของสามีนั้น เมือ่ ขาพเจากลับจากปฏิบัตธิ รรม ไดชกั ชวนใหสวดมนตบทพาหุ
งมหากาฯ ใสบาตรทุกวันและใหถือศีลปฏิบัติธรรมดวย ซึ่งเขาก็ทําได แตในชวงแรก ๆ จะลืม
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บอยตองคอยเตือนกันวาวันไหนเปนวันพระ มาตอนหลังเขาจะจําได และบางครั้งกลับเตือน
ขาพเจาเสียเอง ชวงเขาพรรษาที่ผานมา สามีมคี วามมุงมั่นที่จะถือศีล ๘ อยางเครงครัด วัน
ไหนเปนวันพระ จะตื่นเชามาใสบาตรและตั้งใจรักษาศีล ซึ่งทําไดคอนขางดี ตาวตนเดือน
มิถุนายน ๒๕๔๑ ขาพเจาชวนเขามารับหลวงพอ ชวงที่ทานมาเทศนใหเด็กในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กที่ราชบุรฟี ง หลวงพอกรุณาใหพรสามีของขาพเจาใหเปนนายพล เราทั้งสองคน
เริ่มเชื่อมัน่ วาจะตองไดเปนแน ประมาณวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ขาพเจาและคณะนําผาปา
มาทอดที่วัดอัมพวัน ทานก็เรียกสามีวา “ทานนายพล” หลายครั้ง
เมื่อตนเดือนกันยายน ๒๕๔๑ สามีขาพเจาถูกรถบรรทุกชน รถที่ขับมาแหลกยับเยิน
ชนิดที่ทุกคนหนารถยุบขนาดนี้ก็นึกวาคนที่นั่งมาคงไมรอด แตสามีและนองที่นั่งมาดวยกัน
บาดเจ็บเล็กนอย ซี่โครงหักคนละ ๑ ซี่เทานั้น ขาพเจามั่นใจวากุศลจากการปฏิบัตธิ รรมของ
ขาพเจา และสามีรวมทั้งบารมีของหลวงพอ ซึ่งเปนอาจารยที่เคารพของเราทั้งสองคน ชวย
คุมครองไวจงึ ไมถึงกับเสียชีวิต ขาพเจาโทรศัพท แจงขาวใหหลวงพอทราบ ทานไดกรุณาแผ
เมตตาใหสามีดวย หลังจากเกิดเหตุราว ๒ อาทิตย สามีของขาพเจาก็ไดรับพระราชทาน
เลื่อนยศเปนนายพลตรี ขาพเจายังไดนําเครื่องหมายยศมาใหหลวงพอเจิมเพื่อเปนสิริมงคล
หลังจากนั้นขาพเจาก็นําลูกนองมาปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวอีกครั้งในวันที่ ๓-๖ ธันวาคม ๒๕๔๑ และไดฟงเทศนของหลวงพอ ซึ่งทาน
กลาวถึงผลที่เกิดกับผูปฏิบัติกรรมฐานอยางตั้งใจจริงคือ
๑. จะเปนผูมีกริ ิยามารยาทเรียบรอย นุมนวล มีสัมมาคารวะ พูดจาสุภาพออนหวาน จะ
ไปก็ลาจะมาก็ไหว
๒. จะมีความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา ครูอุปชฌายอาจารย รวมถึงรูคณ
ุ ประเทศชาติ
สถานที่และบุคคลที่เคยชวยเหลือเรา
๓. จะเปนผูที่เคารพผูอาวุโส รูจักเลี่ยงทางใหกับผูหลักผูใหญ มือไมออ น พบคนเฒาคน
แกหรือพระสงฆก็จะยกมือไหว ไมเดินผานเลย
๔. เปนคนซื่อสัตย ไมคดโกงและจะละอบายมุขทุกอยาง ไมทําในสิ่งที่ไมถูกตองดีงาม
๕. เปนผูที่เสียสละ ชวยเหลือเพื่อนมนุษย ไมเอาเปรียบผูอื่น
๖. เมื่อตนเองปฏิบัติไดผลดี จะชักชวนคนในครอบครัวคนใกลชิดสนิทสนมใหมาปฏิบัติ
ตาม เพือ่ ใหไดผลอยางที่ตนประสบบาง
๗. จะไมอิจฉาริษยา หรือไมโลภอยากไดอะไรมากไปกวาที่มีอยูแ ลว
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ทั้งหมดที่กลาวมานี้ ขาพเจาประจักษแกใจวาเปนความจริง เพราะตลอดเวลาและทุก
อิริยาบถ พวกเราจะพยายามสํารวมระวังและนึกถึงคําสอนของหลวงพอเสมอ เปนการใชสติ
กํากับจิต นับจากวันเริม่ ฝกมาจนถึงวันนี้ เพียงปกวาเทานั้น ขาพเจาและคนใกลชิดไดรับ
อานิสงสจากการปฏิบัตธิ รรม เปนความสุขความดีงามในจิตใจมากมาย ซึ่งสงผลใหชีวิตของ
ขาพเจาและสามีประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและครอบครัว ที่สาํ คัญที่สุด ขาพเจาได
พนจากกรรมที่ทํางานซึ่งมีปญหามากมายมาสูที่ซึ่งสบายใจกวา ไดทํางานที่ตนรัก และไม
ตองขัดแยงกับผูรวมงาน แลวไมตองลาออกจากราชการอีกดวย ซึ่งในยุค IMF นี้ หากลาออก
อาจจะมีปญหาอื่นตามมาอีกมากมาย ทุกคนที่ใกลชิดขาพเจาเชื่อมัน่ วาการปฏิบัติธรรมที่
ตั้งใจอยางแทจริง สามารถรนระยะเวลาของการใชหนี้กรรมลงได ขาพเจาจึงไดอธิษฐานจิตไว
วา ชีวิตทีเ่ หลืออยูจะอุทิศใหกับการเผยแพรธรรมะตามแนวสติปฏฐานที่หลวงพอไดสั่งสอน
ขาพเจาและลูกศิษยทุกคน
ในทุกรูปแบบที่ทําได
เพื่อเปนการตอบแทนคุณของ
พระพุทธศาสนา ที่เปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของขาพเจาตลอดมา และเพื่อทดแทนพระคุณ
ของอาจารยคือ หลวงพอจรัญ ใหไดชื่อวา เปนศิษยที่ดีของทานคนหนึ่ง
บทความนี้ขา พเจาเขียนขึ้นเพื่อถวายเปนเครื่องสักการะแด “หลวงพอจรัญ” พระ
อาจารยกรรมฐานองคแรกของขาพเจา เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดปที่ ๗๑ เพื่อใหทุกทาน
ไดรับรูวาตลอดเวลาที่ผานมาทานอาจารยไดกรุณาใหธรรมะเพื่อเปนทานแกมวลมนุษยนับ
หมื่นนับแสนคนมาแลว ทานไดชี้แนวทางที่ถูกตองดีงามใหลูกศิษยเดินมาเปนเวลานาน วัน
ขางหนาหากพวกเรามิชวยกันเผยแพรธรรมะในทางที่ถูกที่ควรจะไมเปนการอกตัญูตอครู
บาอาจารยหรือ เราจงมาชวยกันพัฒนาจิตใจและเสกคนใหเปนคนเหมือนดังเจตนาของหลวง
พอ และเพือ่ จรรโลงธรรมะของพระพุทธเจาที่วา “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การใหธรรมะ
เปนทาน ชนะการใหทงั้ ปวง” โดยทั่วหนากันเถิด....

การเจริญกรรมฐานทําใหชวี ติ รุงเรืองได
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