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ฉันไดมีโอกาสปฏิบัติธรรม

เขากรรมฐานที่วัดอัมพวันอีกครั้งในปนี้ ถึงแมจะ
เปนการปฏิบัติที่นอยวัน แค ๓ วันเทานั้น แตฉนั ก็ตั้งใจทําจริง ๆ ฉันไดชวนหมวย (ลูกสะใภ)
ไปปฏิบัติพรอมฉันดวย เพราะที่รานคาทองแมทองใบ (ดั้งเดิม) ที่เดอะมอลลงามวงศวาน ปด
รานหยุดชดเชยตรุษจีน ๓ วัน
ฉันปฏิบัติกรรมฐานแลวใหระลึกถึงอดีต เมื่อครัง้ ที่ฉันเพิ่งพบหลวงพอจรัญ และไดมี
โอกาสกราบทานเปนครั้งแรก เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๐ เดิมฉันไมเคยรูจักทานมากอนเลย
ฉันไดกราบทานโดยเพื่อนแนะนําใหฉันนิมนตหลวงพอจรัญอีกองคหนึ่งใหไปสวดมนตงาน
ทําบุญวันเกิดของแมฉัน ปนั้นทานอายุ ๘๖ ป (ภายหลังเสียชีวิตเมือ่ อายุ ๙๑ ป) ฉันและพี่ ๆ
นอง ๆ รวมกันจัดงานทําบุญวันเกิดแมของฉันในปนั้น ฉันนิมนตพระ ๙ องค เปนพระเจา
อาวาสรวมแลว ๗ วัดดวยกัน จากเชียงราย นราธิวาส โคราช และสิงหบุรี ฉันนิมนตหลวงปู
บุดดา และพระมหาทอง วัดกลางชูศรี พรอมแวะนิมนตหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน สมัยนั้นฉัน
ก็เปนผูหนึ่งที่ชอบทัวรวดั กราบพระอรหันตตามวัดจังหวัดตาง ๆ เราจะไปกันเปนกลุม เปน
คณะประมาณ ๕-๖ คน มีคุณมาลีรัตน จรัญญานนท เปนผูนํา วันที่พวกเราไปนิมนตหลวงปู
บุดดา ตอนกลับเพื่อน ๆ บอกใหแวะนิมนตหลวงพอ “พระครูภาวนาวิสุทธิ์” วัดอัมพวัน
พวกเพือ่ นฉันยังพูดา ไมแนใจวาจะนิมนตได เพราะโดยปกติหลวงพอทานมีกจิ ในวัดมาก
ทานไมคอยรับนิมนตออกนอกสถานที่นักหรอก ฉันกับเพือ่ นก็เลยลองเสี่ยงดู ผลปรากฏวา
ทานรับนิมนต พวกเราทัง้ ๕ คนดีใจมาก วันที่ทาํ บุญวันเกิดแมฉัน เราทําที่บานนองชายฉัน
พอเสร็จพิธฉี ันไดนิมนตหลวงพอใหไปเหยียบบานฉัน เพื่อเปนสิริมงคล ทานก็เมตตาไปให
ทั้งที่ฉันเพิ่งรูจัก และกราบทานเปนครั้งแรก ปกติแลวฉันไมคอยกลานิมนตพระไปบานฉัน
สาเหตุเพราะสามีฉนั เขาไมคอยชอบพระสงฆ เขาเปนคนจีน เขาเติบโตจากประเทศจีนใน
สมัยประธานเหมาเจอตุง ไมนิยมไหวพระสงฆ หลวงพอทานไดเขาไปกราบพระพุทธรูปใน
หองพระของฉัน ทานพบเห็นรูปเตี่ยฉัน ซึ่งทานเสียชีวิตแลว ฉันเอารูปทานตั้งบูชาอยู หลวง
พอทานเอยปากถามฉันวา รูปนี้เปนอะไรกับโยม ฉันบอก เตี่ยของดิฉันเจาคะ ทานก็ไมวา
กระไร เพียงแตเอยปากชวนใหฉันไปที่วัดเขาปฏิบัติกรรมฐาน ปฏิบัติธรรมถามีเวลา
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แตกอนบานฉันนี้ ไมคอยสุขสบายเทาใดนัก สาเหตุเพราะสามีของฉันเปนคนเจา
อารมณ มักโกรธ ขี้บน เวลาโกรธชอบเอ็ดตะโรเสียงดัง ปด-เปดประตูดังโครมคราม สวนลูก
ชายคนเดียวของฉัน ก็เปนหัวแกวหัวแหวนที่ไมคอ ยยอมฟงเสียงพอเทาใดนัก ฉันตอง
รับหนา รับภาระ ทัง้ พอทั้งลูก และแบกภาระทั้งหมดในบาน ดวยปญหาอันหนักอก ดังนั้นพอ
หลวงพอชวน ดิฉันก็หาโอกาสไปกราบทานที่วดั ในเวลาตอมา และก็นมิ นตทานใหแวะบาน
ฉันในเวลาที่ทานมีกิจนิมนตเขากรุงเทพฯ
ฉันยังจําได มีอยูคราวหนึ่ง ทานเขากรุงเทพฯ และไดแวะที่บานฉัน ในตอนนั้นมีวนั
ชัยเปนคนขับรถ และมีพี่เสนอติดตามไปดวย สามีของฉันกําลังซอมรถของเขาอยู ธรรมดา
นิสัยของเขาถามีพระสงฆมาที่บาน เขาจะเดินเลี่ยงออกจากบานไปทันที
วันนั้นเขาซอมรถยังไมแลวเสร็จ พีเ่ สนอทักทายเขา และก็เสนอใหวันชัยชวยซอมรถ
ให สามีฉันก็ตกลง ฉันยังรูสึกแปลกใจอยู เพราะโดยปกติแลว เขาจะไมยอมใหใครไปยุงงาน
ที่เขากําลังทําอยูเลย และจะยิ่งไมชอบใจเอามาก ๆ ถาเพื่อนที่เคยชวนฉันไปวัดมาบาน บาง
คนโดนไลก็มี
เคยมีอยูครั้งหนึ่ง หลวงพอทานแวะที่บานฉัน ขณะที่พวกเราพี่นองกําลังสนทนากับ
ทานอยู ซึ่งก็มีพี่กูเกียรติ พี่ประเทือง พี่เสนอ พรอมตัวฉันและลูกชายนั่งอยูดวยกัน จู ๆ สามี
ฉันก็เดินลงมาจากชั้นบน ในมือเขากําธนบัตรประมาณ ๕ หมื่นบาท เขามายืนอยูขางหนา
หลวงพอ และพูดกับทานวา พระมาแลวชวยอะไรได เอาพระมาบานทําไม พระชวยอะไรได
ไอนี่ซี่ชว ยได พรอมทั้งแบมือใหหลวงพอดู เงินที่กํามานี้ถึงจะชวยได พีช่ ายฉันกับมนัสลูก
ชายฉันตองชวยกันกระซิบบอก “หลวงพอครับใจเย็น ๆ เขาเอะอะโดยวายเดี๋ยวก็หาย หลวง
พอใจเย็น ๆ นะครับ” ฉันเห็นหลวงพอนั่งนิ่งเฉย พรอมกับเคาะกลองยานัตถกับมือของทาน
เบา ๆ (ตอนนั้นทานยังนัดยาอยู) ตัวฉันเสียอีก ใจสั่น มือเย็นเฉียบ กลัวเขาจะอาละวาดก็
กลัว เกรงใจหลวงพออีกดวย สักพักเดียวเขาก็เดินขึ้นเรือนไป ทามกลางความโลงอกของทุก
คน
ลูกมนัสกราบหลวงพอวา “สงสารแมผม ตองรับภาระทุกอยาง ทั้งหนัก ทั้งเบา ผมก็
ยังเรียนไมจบ หลวงพอชวยแมผมที ผมแอบเห็นแมผมรองไหบอย ๆ ถาหลวงพอชวยให
บานผมสงบ เปนสุขได และแมผมไมตองรองไหแลวละก็ พอผมเรียนจบ ผมจะบวชแทน
คุณทาน” เสียงหลวงพอถามวา ชือ่ บานนี้ใครเปนคนตั้ง ฉันก็ตอบหลวงพอวา “ดิฉันตั้งเอง
เจาคะ” ใชชื่อยอของนามสกุลตั้งเปนชื่อบาน “บานพันธ” ทานสั่งวา ไปเปลี่ยนเสียใหมโยม
เอาชื่อนามสกุลเต็ม ๆ เลยนะ “บานพันธศุภร” จะไดหมดพันธะภาระหนัก ๆ เสียที ลูกมนัส
รับปากกับทานวาจะจัดการใหเรียบรอยในเร็ววัน
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ป พ.ศ. ๒๕๓๑ ลูกมนัสเรียนจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ลูก
บอกกับฉันในคืนหนึ่งวา “แมครับ ผมจะบวชใหแมนะครับ ฉันมองหนาลูกไมคอยแนใจนัก
เพราะขณะที่เขาเปนนักศึกษา ลูกเที่ยวกลับบานดึก ๆ อยูบอย ๆ ฉันเคยเตือนลูกวา อยา
กลับดึกนักนะลูก ขับรถกลางคืนดึก ๆ แมเปนหวง” เขาตอบ “ครับแม”
อยูมาวันหนึ่ง ฉันตื่นนอนตอน ๖ โมงเชา เสียงรถแลนเขาบานมา ฉันก็ถามวา “ลูกไป
ไหนมาแตเชา” (ตอนนัน้ ฉันนึกวาลูกออกไปธุระตอนเชามืด) “ผมเพิ่งกลับครับแม ก็แมบอก
ผมวาอยากลับดึก ๆ”
เมื่อสมัยเรียนอยูก็เชนกัน ฉันถามลูกวา “เมื่อไรเธอจะเรียนจบเสียที ๔ ปแลวนะ” เขา
ตอบกลับวา “โธ! แมครับ จะใหผมรีบเรียนจบไปทําไมกัน ใบปริญญานะมันกระดาษแผน
เดียว มันเปนเรื่องสมมุตทิ ั้งนั้น ไมสําคัญอะไรหรอก ผมยังเที่ยวสนุกอยู” ฉันฟงลูกพูดแลวก็
งง! เพราะดิฉันไมมีความรู ไมไดเรียนอะไร จบแค ป.๔ ฉันหยิบธนบัตรใบละ ๑๐๐ บาท ชู
ใหลูกดู แลวสอนวา “มนัส เจาสิ่งนี้ก็เรื่องสมมุติ กระดาษแผนเดียวเหมือนกัน เพียงรัฐบาล
รับรองวาธนบัตรเปนเงินที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมายเทานั้น ในสังคมทุกคนตองใช ถาลูกมนัส
สัญญากับแม วาตั้งแตวันนี้เปนตนไป ลูกจะไมตองการใช เจากระดาษสมมุติแบบนี้อีกเลย
แลวละก็ ไมตองไปเรียนแลว ไมตอ งเอาปริญญามาใหแมดู แตถาเธอยังตองการใชธนบัตร
กระดาษสมมุตินี้อีก กลับไปเรียนใหจบเร็ว ๆ ดวย”
ดังนั้นพอลูกพูดวา จะบวชใหแม ฉันจึงไมคอ ยจะแนใจนัก ถามลูกไปวา “ลูกมนัสถา
ยังรักความสะดวก ความสบาย ทําอะไร ๆ ไดตามใจละ ก็อยาบวชนะลูก แตถาคิดวาลูกจะ
ทนความลําบากไดคอยบวช เพราะการจะบวชเปนพระที่ดนี ั้น ตองอดทน ตองปฏิบัติตาม
วินัยสงฆได บวชถึงจะไดบุญ ไดกุศล” เขาตอบวา “ครับแมผมรับรองครับ ผมบอกหลวงพอ
ทานแลววา ผมจะบวช ๑ พรรษา” และเปนจริงดังลูกพูด มนัสบวชเปนพระสงฆได ๕ เดือน
ทุกวันนี้ ฉันยังระลึกนึกถึงพระคุณของหลวงพอเพราะความเมตตาของทาน ที่ทานได
โปรดครอบครัวของฉัน ทุกวันนี้บานฉันจะมีแตรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ฉันไดลูกชายที่ดี รับ
มอบภาระและหนาที่แทนฉันทุกอยาง สามีฉันเลิกบน ใจเย็น ไมบน ไมโวยวายเหมือนแต
กอน ฉันไปวัดไดอยางสบาย เดี๋ยวนี้ครอบครัวฉันสมบูรณ มีความสุขดี มีบานอยูอ ยางสุข
สบาย มีการคาเปนอาชีพของตนเอง มีลูกชายและลูกสะใภที่ดี แถมยังมีหลานยาที่นารักอีก
๓ คน เหตุทั้งหมดนี้ ตองกราบขอบพระคุณหลวงพอ ถาไมไดทานชวย ฉันคงไมสุขสบายได
แบบนี้ ดังนัน้ ถามีโอกาสฉันจะไปวัด ไปชวยกิจกรรมทานเทาที่ฉันจะชวยได เพื่อตอบแทน
พระคุณของทาน ตราบเทาที่ชีวิตฉันยังอยู......
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