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เมื่อขาพเจาเกิดมาจนกระทั่งจําความได ภาพที่ขาพเจาเห็นจนชินตาจากการปฏิบัติ
ของแมคอื การตักบาตรไหวพระสวดมนตทุกวันมิไดขาด การปฏิบัติของทานขาพเจาจึงคิดวาเปนสวน
หนึ่งในชีวิตของแม ภาพนี้จึงเปรียบเสมือนคําสั่งสอนที่ไมมีคําพูดหรือการสั่งการใดๆ จากแม แตมัน
ก็สามารถซึมลึกลงไปในจิตใจของขาพเจาไดตลอดเวลา ขาพเจาไมคอ ยเห็นแมโกรธ แมเปนคน
อารมณเย็นใจดีอยูเสมอ นี่คงเปนอานิสงสของการทําบุญสวดมนตไหวพระของแมกระมัง
ภายหลังที่ขาพเจาเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาและเขาศึกษาตอจนจบการศึกษาที่วิทยาลัย
ครูสวนดุสิต หลังจากจบการศึกษาไดทํางานเปนครูโรงเรียนสมถวิล พระโขนงเปนเวลา ๑ ป และ
ไดเขารับราชการครูที่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ๒ ป ขาพเจาก็ตองลาออกเพื่อมาบริหารงานโรงเรียน
“บรรจงรัตน” ที่แมไดจัดสรางขึ้นให ครั้งแรกขาพเจาหนักใจเหลือเกินวาจะทําหนาที่ที่แมมอบหมาย
ใหดูแลรับผิดชอบไดดีหรือไมเพราะตัวขาพเจาเองมีประสบการณในการทํางานนอยมาก แตเมื่อภาพ
การทํางานในชีวิตประจําวันของแมปรากฏขึ้นในมโนภาพของขาพเจาแลว ทําใหขาพเจาเกิดกําลังใจ
ทําหนาที่ที่แมมอบหมายใหโดยคิดวาจะทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได เพราะจากการดําเนินชีวิตของพอ
และแมนั้นสามารถนํามาเปนคําสอนที่ดีใหแกขาพเจาคือ ความอดทน อดกลั้น และอดออม ถึงแม
แมจะมีบตุ รถึง ๙ คน แตลูกทุกคนทานก็เลี้ยงดวยสองมือนอยๆ อกอุนๆ พรอมหัวใจอันบริสุทธิ์
ของทานถึงแมแมจะเหนื่อยยากสักเพียงใด ขาพเจาไมเคยไดยินแมปริปากบนถึงความยาลําบากนั้น
เลย ทานประคบประหงมดูแลลูกทุกคนจนเติบใหญพรอมทัง้ ใหการศึกษาสูงสุดเทาที่ลูกทุกคนจะเรียน
ได ขาพเจาจึงคิดวาเกิดมาในชาตินขี้ าพเจามีบญ
ุ เหลือเกินที่ไดเกิดมาเปนลูกของแม แมคอื ชีวติ แม
คือกําลังใจ แมคือน้ําบอใหญที่ทําใหขาพเจาแชมชื่นกายใจตลอดเวลา
เมื่อขาพเจาแตงงานมีครอบครัว
หัวหนาครอบครัวของขาพเจาก็เปนดีมีความขยัน
ขันแข็งมีความรับผิดชอบตอครอบครัวอยางสม่ําเสมอ ทานเปนผูเนรมิตใหโรงเรียนของขาพเจาเกิด
ความสวยสดงดงามดวยแมกไมตางๆ นานาพันธุ ซึ่งสามารถสรางคุณคาสทางธรรมชาติและสราง
ธรรมคุมครองชีวิต

๑

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนของขาพเจาเลยทีเดียว และที่สําคัญที่สุดคือทานเปนผูคอยใหกําลังใจ
และเปนผูคอยชวยเหลืออยูเบื้องหลังแหงความสําเร็จของขาพเจา ขาพเจาจึงคิดวาในอดีตขาพเจาคง
ทําความดีไวผลแหงบุญและความดีนั้นจึงมาชวยค้ําคูณใหชีวิตของขาพเจามีแตความสุข ดวยเหตุนี้
เองขาพเจาจึงตั้งปณิธานไววาไมวาจะเปนงานบุญงานกุศลใดๆ หากขาพเจาไมติดภารกิจขาพเจาจะ
ไปรวมงานนั้นๆ
ใหไดโดยตลอดหากติดภารกิจที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดขาพเจาจะฝากปจจัยไป
รวมงานบุญนี้อยางสม่ําเสมอ ถึงแมขาพเจาจะทราบวาการฝากไปทําบุญนั้น บุญที่ไดรับจะไมเต็มรอย
ขาพเจาก็ยังเต็มใจที่จะทํา เพราะขาพเจาคิดอยูเสมอวาการทําดี คิดดี อยูตลอดทุกเสี้ยววินาทีก็
สามารถทําใหจิตใจของขาพเจาดีไดตลอดกาล ขาพเจาจึงพยายามเก็บสะสมบุญไวทีละเล็กทีละนอย
ถึงแมวาจะไมเปนบุญอันยิ่งใหญมหาศาลเหมือนบุญของแมที่ไดปฏิบัติกต็ าม
ในสวนของเรื่องบุญกุศลนี้ขาพเจัามีความภูมิใจวาตั้งแตเกิดมาจนถึงวันนี้ขาพเจายังไม
เคยสัมผัสกับการฆาสัตวเพื่อนํามาบริโภคเลย ชีวติ ของปลาตัวนอยๆ หรือแมกระทั่งเปดไก ขาพเจา
ยังไมรูเสียดวยซ้ําไปวาเขามีวิธีการฆากันอยางไร นี่เองกระมังที่เขาวาการไมเบียดเบียนกันทําใหเกิด
สุข ขาพเจาไมเคยเบียดเยียนสัตวนอยใหญ ชีวิตของขาพเจาตั้งแตเกิดมา ขาพเจาจึงไมเคยปวยเขา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลใดๆ เลยนอกจากการคลอดบุตรทั้ง ๔ คนของขาพเจาเทานั้น ความจริง
ในขอนี้ ขาพเจาจึงมีความศรัทธา และเชื่อมั่นในคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา การ
ไมเบียดเบียนกันเปนสุขในโลก ขาพเจาจะขอปฏิบัตติ ามคําสอนของพระพุทธองคไปจนกวาชีวิตจะ
หาไม
จากการตั้งใจทําดีอยางสม่ําเสมอของขาพเจา จึงทําใหขาพเจาประสบความสําเร็จใน
หนาที่การงานที่ขาพเจาบริหารอยูคือ โรงเรียนบรรจงรัตน หลักในการบริหารงานขาพเจาคิดยอู
เสมอดวาหากขาพเจาใหในสิ่งที่ดีๆ กับเพือ่ นรวมงานแลว ผลแหงการใหนั้นก็จะกลับมาหาขาพเจา
เอง ขาพเจาตองใชความอดทนอดกลั้นทําใจใหไดกับเพื่อนรวมงานทุกคน เพราะขาพเจาคิดวา
มนุษยคือธรรมชาติอยางหนึ่งในดีตองมีเสีย ในเสียเขาตองมีดี ขาพเจาจึงพยายามมองแตในสวนดีๆ
ของเขา และพยายามหาวิธีการขจัดขอเสียของเขาออกไปโดยไมใหเขารูตัว
เมื่อชีวิตของเพื่อน
รวมงานเขามีความสุข เขาก็จะมีความสุขสนุกกับการทํางาน ซึ่งผลแหงการมีความสุขกับการทํางานนี้
มันจะสงผลไปยังผลผลิตของขาพเจาคือนักเรียน ในสวนนี้ขาพเจามีความภาคภูมิใจเปนอยางมากที่
สามารถสราง ผลิตผลไดอยางมีคุณภาพ เพราะนักเรียนของขาพเจามีคุณภาพทางการศึกษาที่ดี
สามารถประสบความสําเร็จภายหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนของขาพเจาและไปประกอบอาชีพมี
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หนาที่การงานที่มั่นคงในสถานที่ตางๆ ทั่วไป สําหรับตัวขาพเจาเองไมสามารถจําลูกศิษยของขาพเจา
ไดทั้งหมด
แตเมือ่ ลูกศิษยกลับมาแสดงมุทิตาจิตตอขาพเจาจึงทําใหทราบไดวาศิษยแตละรุนเปน
อะไรกันบาง บางคนเปนอัยการ เปนทหาร เปนตํารวจ เปนพอคา เปนแพทย เปนพยาบาล เปน
นักธุรกิจทั้งในและตางประเทศ สิ่งเหลานี้ทําใหขา พเจาภูมิใจเปรียบเสมือนยาชูกําลังที่ขาพเจัาไมตอง
รับประทานแตสามารถทําให รางกายจิตใจของขาพเจาแชมชื่น จนสามารถปฏิบัตงิ านสั่งสอนลูกศิษย
รุนใหมๆ ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติไดอีกตอไป
สิ่งที่นาภาคภูมิใจมากทีส่ ุดของขาพเจาอีกอยางหนึ่งคือ การไดรับเมตตาจิตจากพระ
ราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ) แหงวัดอัมพวัน ขาพเจาไมเคยไปกราบนมัสการทานเลย เคย
แตไดยินกิตติศัพทของทานวาเปนพระสุปฏิปนโน อยูที่จังหวัดสิงหบุรี มีครูทานหนึ่งในโรงเรียนของ
ขาพเจาเปนลูกศิษยของหลวงพอไดไปปฏิบัติวิปส สนากรรมฐานที่วัดของหลวงพอ
หลวงพอได
สอบถามถึงสถานที่ที่ครูของขาพเจาทํางานอยู เขาไดตอบหลวงพอวาสอนอยูในโรงเรียนบรรจงรัตน
หลวงพอฟงแลวสงบนิ่งไปสักครูหลวงพอจึงไดบอกกับครูทานนั้นวา คราวหนามารับทุนจากหลวงพอ
หลวงพอใหทุนการศึกษาแกนกั เรียนที่โรงเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อครูทานดังกลาวรับทุนจากหลวง
พอทานใหขาพเจาทําไม ใหมาเพื่ออะไร เมื่อไดรับคําชีแจงขาพเจาจึงตั้งใจวาจะนําเงินจํานวนนี้ไป
จัดตั้งเปนกองทุน โดยขออนุญาต พระเดชพระคุณหลวงพอตั้งชื่อกองทุนนี้วา “กองทุนการศึกษา
พระราชสุทธิญาณมงคล” และหลังจากนั้น ขาพเจาก็ไดรับเมตตาจากทานหลวงพอจรัญมาโดยตลอด
ทานจึงถือโอกาสแวะเขามาเยี่ยมเยียนโรงเรียน
วันหนึ่งหลวงพอทานมาทํากิจธุระทีจ่ ังหวัดลพบุรี
ของขาพเจา หลวงพอทานไมเคยลืมขนบธรรมเนียมไทยเลย ไปแวะเยี่ยมเยียนใครตองมีของไปฝาก
บานเรือนนัน้ ขาพเจาไดรับขนมเปยะของฝากจากเมืองสิงหบุรีถึง ๑๐ อัน จากหลวงพอ ทานบอก
วากินแลวดี กินแลวร่ํารวย ขาพเจาคิดวาคําๆ นี้คงเปนอุบายสอนใจอะไรขาพเจาสักอยางแนนอน
ขาพเจาจึงรูส ึกปลาบปลื้มใจในเมตตาจิตของหลวงพอเปนอยางมาก ภายหลังที่ขาพเจากราบนมัสการ
พระเดชพระคุณหลวงพอ และนิมนตหลวงพอยังอาสนะที่จัดเตรียมไวเรียบรอยแลว หลวงพอทาน
ไดกลาวกับขาพเจาวาโรงเรียนสวย สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยดี มีอยางหนึ่งที่หลวงพอจะมอบ
ใหแกขาพเจาคือ “ไมมงคล” ทานไดบอกกับขาพเจาวาหากวางเมื่อไรใหไปรับไมมงคลดวยตนเอง
แลวนํามาตอกลงบนพื้นที่ของโรงเรียนทั้ง ๔ มุมดวยตนเอง ขาพเจารับคําพรอมกราบนมัสการ
หลวงพอ หลังจากนั้นหลวงพอจึงเดินทางกลับวัด ขาพเจา แอบดีใจอยูลึกๆ วาวันนี้หลวงพอมี
เมตตาตอขาพเจา และโรงเรียนบรรจงรัตนมากเหลือเกิน นอกจากจะแวะมาเยี่ยมเยียนนําขนมมา
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ฝากซึ่งขาพเจาไดมอบใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไดรับประทานอยางทั่วถึง พรอมกันนี้ทานยังจะ
กลับไปทําไมมงคล เพื่อใหเกิดสิริมงคลตอขาพเจาและโรงเรียนของขาพเจาอีกดวย หลังจากวันนั้น
เปนตนมาขาพเจาก็มีงานยุงตอเนื่องกันมาโดยตลอดจนลืมการรับปากวาจะไปรับไมมงคลจากหลวง
พอเสียสนิท จนกระทัง่ คุณครูที่เปนศิษยหลวงพอไดมาติงเตือนขาพเจาก็ไดแตตอบไปวายังไมไดไป
รับเลย ไมคอยวางตอนนั้นงานยุงมาก ใจของขาพเจาคิดอยูกับตนเองอยูเสมอวาสิ่งที่เปนมงคลจะไป
รับเมื่อไรก็ตอ งเกิดมงคลเสมอ
โดยที่ขาพเจาไมเคยฉงนใจอะไรเลยวาสิ่งที่หลวงพอจะมอบใหแก
ขาพเจานั้นจะสามารถเปนเกราะปองกันภัยใหแกขาพเจาได เพราะขาพเจาเองทราบมาจากผูที่เคารพ
รักวาหลวงพอไมเคยทําวัตถุมงคลนอกจากลูกศิษยขออนุญาตทําเพื่อเก็บไวบูชาเทานั้น
ซึ่งเรื่องนี้
อาจจะเปนเพราะวาขาพเจาไมคอยเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรมก็อาจเปนได ขาพเจาไมเคยไดรับผลของ
อกุศลกรรม ซึ่งผลนี้จะปรากฏกับมนุษยทุกคนที่เกิดมา เวียนวาย ตาย เกิด ในโลกมนุษยนี้ ผลแหง
กรรมทุกคนจะตองไดรับทั้งกรรมดีและกรรมไมดี กลาวคือ หลังจากนั้นไมนานนัก คือวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ ๒๕๓๕ ขาพเจาตองตื่นขึ้นมากลางดึก ปลุกสามีวาขาพเจาไมไหวแลวไมรูเปนอะไร
หายใจไมคอยออกชวยพาขาพเจาไปโรงพยาบาลที สามีไดสงขาพเจาไปที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งใน
ลพบุรี แตแพทยไมสามารถแกไขอาการปวยของขาพเจาในครั้งนี้ได คุณรําพึง ศิริพานิชกร ซึ่ง
ขาพเจาเคารพรักมากเทียบไดกับพี่สาวคนหนึง่ ของขาพเจาเลยก็วาได
ทานไดปรึกษากับสามีของ
ขาพเจาเพื่อนําสงขาพเจาเขาทําการรักษายังโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ ซึ่งการเดินทางไปรักษาครั้งนี้
ไดตองใชรถของโรงพยาบาลสงตัวขาพเจา ในขณะเดินทางขาพเจามีอาการอึดอัดหายใจไมคอยออก
ขาพเจาคิดในใจอยูคนเดียววา ขาพเจาไปทําอะไรไวกับใครหรือเปลาหนอ ซึ่งการเจ็บปวยในครั้งนี้
แทบเอาชีวติ ไมรอด เปนการปวยหนักและสาหัสครั้งยิ่งใหญในชีวิตของขาพเจาเลยก็วาได แพทย
บอกกับสามีและลูกๆ ของขาพเจาวา ขาพเจาเปนเนื้องอกบริเวณตอมหมวกไต กอนใหญมาก ซึ่ง
โรคนี้พทยบอกวาคนไขมีโอกาสที่จะเปนเพียงหนึ่งในลานคนเทานั้น ซึง่ หนึ่งในลานคนนั้นบังเอิญเปน
ขาพเจาพอดี แพทยตอ งตัดสินใจผาตัดนํากอนเนื้อนั้นออกจากตอมหมวดไตของขาพเจา การผาตัด
ในครั้งนี้แพทยใหความหวังกับขาพเจา ๕๐:๕๐ เปอรเซ็นตเทานั้น สามีและลูกๆ ของขาพเจาวาวุน
ใจเปนอันมาก เขาไมเคยบอกขาพเจาแตดูจากแววตาแลว ขาพเจาเขาใจจิตใจของสามีและลูกๆ ได
ทันทีวาหวงใยขาพเจา จําไดอยางแมนยําวากอนที่ขาพเจาจะเขาหองผาตัดนั้น มีญาติพี่นอ งบุคคล
ตางๆ หลายระดับมาเยี่ยมเยียนใหกําลังใจตอขาพเจามากมาย ขาพเจาพยายามควบคุมสติยกมือ
ไหวขอบคุณผูมาเยี่ยมขาพเจา ขาพเจายังแอบเห็นน้ําตาของบางคนทีม่ าเยี่ยมขาพเจาเลย เขาคง
เห็นใจขาพเจาก็เปนได
เพราะในชีวติ เขาเหลานั้นเคยเห็นแตขาพเจายิ้มแยมแจมใสไมเคยเห็น
ขาพเจานอนเจ็บปวยอยางนี้
ขาพเจายังคิดอยูในใจวาหากครั้งนี้ขาพเจาเปนอะไรก็ไมเสียใจเลย
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เพราะจากผลบุญที่ขาพเจาไดกระทําไวสงผลใหขาพเจาเห็นน้ําใจของบุคคลตางๆ หลายระดับที่มา
เยี่ยมขาพเจามิไดขาด หลังจากนั้นก็มีคุณครูมาบอกขาพเจาวาใหตั้งใจภาวนาพุทโธในใจในใหตลอด
หลวงพอจรัญจะแผเมตตาสมาธิจิตมาใหแกขาพเจา ขาพเจาก็ปฏิบตั ิตามแตภาวนาไดไมกี่คําก็หลับ
ไปเพราะฤทธิ์ยาที่พยาบาลนํามาให และไมรูสึกตัวไปนานเทาไรไมทราบได มารูตัวอีกครั้งเมื่อ
อาการเริ่มดีขึ้น สามีและลูกๆ คงตื้นตันใจที่ขาพเจาปลอดภัยจากการผาตัดในครั้งนี้ ขาพเจาไมรู
เลยดวยซ้ําไปวาขณะที่ขาพเจาเขารับการผาตัดนั้น
ทานมีเมตตาแผสมาธิจิตมาใหแกขาพเจา
ตลอดเวลาที่ทําการผาตัดสวนแมของขาพเจาทานไดสวดมนต
นั่งสมาธิรวมกับครูที่โรงเรียนของ
ขาพเจา จากผลของการปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญรวมกับบุญของแมขาพเจา คงเปน
อานิสงสใหขาพเจารอดปลอดภัยมาไดเมื่อขาพเจาหายดีขาพเจาจึงไดรบั ทราบขอเท็จจริงวากอนวันที่
ขาพเจาจะเขาทําการผาตัดสามีของขาพเจาไดไปรับไมมงคลจากหลวงพอนํามาตอกไวทั้ง ๔ มุมของ
โรงเรียน สามีของขาพเจาตองอดทนเปนอยางมากในชวงที่ขาพเจาปวย ทานตองเดินทางไปกลับ
ลพบุรีเกือบทุกวัน เพราะใจหนึ่งทานก็หวงขาพเจาอีกใจหนึ่งทานก็หวงงานของขาพเจา ทานคงวาวุน
ใจมาก แตขาพเจายังไมเคยไดยินคําบนหรือคําปรารภใดๆ จากทานเลย สวนแมของขาพเจา
รองไหจนน้ําตาแทบเปนสายเลือด ทานไมไดกินไมไดนอนเพราะความเปนหวงขาพเจา แมทานได
พูดกับครูที่โรงเรียนของขาพเจาวาหากสามารถแลกชีวิตกันไดแมของเจ็บปวยหรือตายแทนลูกดีกวา
แมแกแลว ขอใหลูกมีความสุขสบายไมตองเจ็บปวย เมือ่ แมเห็นลูกเจ็บปวยแลวมันทรมานใจแมยิ่ง
กวาแมเจ็บปวยเองเสียอีก
ขาพเจาเพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวา คําวา “กรรม” นั้นเปนคํากลาง แบงไดออกเปนสองทางคือ
กรรมดี กุศลกรรม และ กรรมชั่ว อกุศลกรรม หากเราสะสมกรรมดีไวมากๆ เราก็จะพบแต
ความสุข ชีวิตของขาพเจาตั้งแตเกิดมาจนถึงปจจุบัน ขาพเจาพบแตความสุขตลอดเรื่อยมาจนกระทั่ง
วันที่ขาพเจาเจ็บปวย ขาพเจาจึงคิดไดวาในอดีตชาติขาพเจาคงไปเบียดเบียนทํารายสัตวไวครั้งใหญ
หากไมไดบารมีของหลวงพอจรัญ
จึงทําใหขาพเจาแทบเอาชีวิตไมรอดกับการเจ็บปวยในครัง้ นี้
แหงวัดอัมพวัน บุญของแมที่แผไพศาลมาถึงขาพเจา รวมถึงบุญที่ขาพเจาไดสั่งสมมาโดย
ตลอดในปจจุบัน สามารถสงผลใหขาพเจามีชีวิตอยูเพื่อทําความดีตอไปได ฉะนั้น ชีวติ ที่
เหลือของขาพเจาตอไปนี้
ขาพเจาจะสะสมบุญไวใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
เพือ่ บุญนัน้ จะได
คุมครองชีวติ ของขาพเจาไปตลอดกาล
นี่เองกระมังที่ความดีสามารถคุมครองชีวิตใหเกิด
ความสุขได ดั่งคําที่วา “ธรรมคุมครองชีวิต”
ธรรมคุมครองชีวิต
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