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ในทางโลก

ฉันเปนผูหญิงคนหนึ่งที่มีหลายสิ่งที่มนุษยผูหญิงพึงมี อยากมี ไดมี
และ กําลังมีอยู จบดอกเตอร มีพอ แมดี มีสามีที่ประเสริฐ ลูกนารัก พี่นองมีความผูกพัน
ชวยเหลือกัน

ในทางธรรม ฉันถูกปลูกผังจากครอบครัว และ สิ่งแวดลอม ใหกลับบาปทําบุญ
ไมเอาของใคร ไมคดโกงใคร สมบัติราชการ ไมวากระดาษปากกา ฉันยังไมกลาเอามาใช
สวนตัว กลัวตองมาใชหนี้กรรม ความรูทางธรรมะ ฉันกะพรองกะแพรง ฉันเปนนักปฏิบัติแคงู
ๆ ปลา ๆ ปริยัติรูบาง ไมรูบาง ปฏิบัติก็ทําโดยเตือนตัวเองเสมอ รักษาศีลใหเขม สวนสมาธิก็
ทําแบบของฉัน หาครูดี ๆ ก็ไมไดหาจริงจัง ปญญาก็ไมเขาใจ คือ อะไรกันแน
ฉันไมเคยรูจักหลวงพอจรัญมากอน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ไมเคยดูโทรทัศนรายการ
ที่มีหลวงพอ ไมเคยมาวัดอัมพวัน ไมเคยทราบวา วัดนีม้ ีคนมานั่งกรรมฐานมาก และ สําหรับ
คนที่รูจักฉันดี คงเขาใจวาฉันเปนคนถือสัจจะ พูดจาตรงไปตรงมา หลอกตัวเองไมได ใน
หัวใจฉันมีคาํ เหลานี้คอยเตือนอยูตลอดเวลา คือ สรางความดีใหมาก รีบเขาเวลาเหลือนอย
พอถึงวันเกิด ฉันนับถอบหลังวา ฉันมีเวลากี่ปที่ตองเรงทําความดี คาถาอีกบทของฉันคือ
“เมตตา” ฉันเคยเดินทางชวยเหลือคนยากจนในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ตอนทํางานที่ยูนิ
เซฟ ถนนพระอาทิตย พื้นที่สีแดง – สีชมพู (สมัยมีคอมมิวนิสต) ฉันก็เคยลุย หลายอยางใน
ตัวฉันนาจะดูดีนะ แตฉันก็ยังพยายามหาคําตอบ เพื่อใหฉันมีความสุขอยางแทจริง มีความดี
ถึงขั้น กลาวงาย ๆ คือ ฉันเหมือนมีวัสดุประกอบอาหาร มีหมู เห็ด เปด ไก ผัก เครื่องปรุง
เยอะ ฉันปรุงอาหารเปนพออยูไปวัน ๆ บางวันก็รสมือดี แลวแตอารมณ หลายวันก็ไมถูก
ปากก็มี อาหารที่ฉันปรุงพอรับประทานประทังชีวิตได จนกระทั่งฉันมาเจริญกรรมฐานพบ
หลวงพอ ฟงธรรมะจากทาน พรอมกับหลานสาวชื่อ ฝน ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๔๒ ฉันจึงตระหนักวา ฉันไดรับอาหารทิพยที่หลวงพอกรุณาปรุงให หากเปรียบเปรย
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หลวงพอ คือ พอครัวชัน้ เอก เปนเพชรน้ําหนึ่งเดียวที่ชุบชีวิตฉัน และ ครอบครัว ฟงธรรม
ของพระพุทธเจาที่ทานเทศน คอยชี้แนะซ้ําแลวซ้ําเลา ทําใหฉันชื่นใจเมื่อไดเขาใกล น้ําตา
ไหลเมื่อนึกถึง สงสารทานที่ทานทํางานหนักเหลือเกิน และเหนืออื่นใด ฉันเริ่มเขาใจสิ่งตาง
ๆ อยางมีสาระที่สั้นกระชับ หลวงพอสงสาร ( Message ) ที่เปนคําตอบใหฉันไดอยาง
เหมาะเจาะถูกตอง และ หลายคนที่มีความพยายามปฏิบัติ เปนนักฟงที่ดี แลวไปทําดู “พูด
นอย กินนอย นอนนอย” ฉันไมผิดหวังเลยที่ไดมาวัดนี้ เพราะจิตสํานึกของฉันบอกวา หลวง
พอ คือ สุปฏิปนโน พระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่รูทั้งปริยัติและปฏิบัติ สอนคนไดอยางดีเลิศ
คําสอนของหลวงพอ ถาตั้งใจฟง และ ทําตามเราก็ทําตามได สําหรับฉัน หลวงพอจรัญ คือ
แนวคิดมีองคประกอบครบวงจร และ เปนรูปธรรม

ประเด็นหลัก หรือ ภาษานิเทศศาสตร เรียกวา สาร ( Message ) สําคัญ ๆ ที่
หลวงพอสื่อโดยการปรุงอาหารทิพยใหฉันนอมนําไปปฏิบัติมมี ากหลายเชน
1. ใหนําพระพุทธ พระธรรม พระสงฆมาไวในใจ
2. อยาประมาทในการดําเนินชีวติ “สวดมนตเปนนิจ อธิษฐานจิตเปนประจํา อโหสิกรรม
กอนแผเมตตา”
3. บุญ คือ ความสุขที่ไมมีความชัว่ เจือปน
4. สรางบุญ ไมใชทําบุญ
5. การเจริญกรรมฐาน คือ การทําหนาที่ ความรับผิดชอบ สรางบุญใหตัวเอง พึ่งตัวเอง
สอนตัวเอง รักตัวเอง อยางแทจริง
6. เจริญกรรมฐาน ตองตัดปลิโพธกังวล
7. พระพุทธเจาสําเร็จเพราะอยูตามลําพัง ไมใชอยูก ับปญจวัคคีย นั่งกรรมฐานตองทํา
ดวยตนเอง คนเดียว “เรียนหนังสือ อยาคุยกัน กินอาหารไป” ดูหนังสือตองดูคนเดียว
8. ยิงให ยิ่งได (ทานบารมี)
9. ทุกอยางสําเร็จดวย หลวงพอทน (อดทน) หลวงพอนิ่ง (ปากอยาไว)
10. ความดีตอ งฝนใจ (ทํายากเปนอุปสรรค) ทําความชั่วงาย ทําสบายมาก “กาวตองมีที่
เกาะ เกาะตองมีที่เก็บ”
11. เงินทองเปนอสรพิษ ไมใชของเราอยาเอา อยาอยากได มันฉกเราได
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12. เงินชวยเราใหมีความสะดวก แตไมใชความสุขทีแ่ ทจริง
13. องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสอน
ธรรมชาติ
สอนเหตุสอนผล
กฎแหงกรรม และ
ฝนใจถึงจะดีได
14. สอนลูกใหไดผล พอแมควรแผเมตตา พูดเพราะ เขาใจใหอิสระ เสรี ความรัก ความ
อบอุน ที่เด็กตองการ และ เปนตัวอยางที่ดีแกลูก ทําถูกใหกับหลาน
15. มองคนมองสวนดีของเขาไว เห็นดวยปญญา อยาเห็นดวยกิเลส
ตั้งแตวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ที่ไดสดับตรับฟงเทศนของหลวงพอ ฉันก็รูแลวละ
วา “พระรูปนี้ไมธรรมดา” ใจฉันรัวเหมือนตีกลอง อยากเอากําปนทุบพืน้ ศาลา และ ประกาศ
ใหทราบโดยทั่วกันวา พระรูปนี้แหละที่ฉันตามหา ทําไมฉันหลวงพอชาจัง แตไมสายเกินไป
ทบทวนดูกแ็ ปลกหลายประการ บุตรชายของฉันเกิดเดือนสิงหาคม เหมือนหลวงพอ
ชื่อก็คลายหลวงพอเหลือเกิน สวนบุตรสาวเกิดหลังจากหลวงพอประสบอุบัติเหตุไมกี่เดือนแต
ในปเดียวกัน คิดแลวก็อดใจหายไมได หลังจากมาวัดนี้ฉันจึงเขาใจเหตุปจจัยใด ๆ ลูก ๆ ฉัน
จึงไดศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตางกัน และ คนละที่กับที่ฉันสอน
มาคิดอีกที ฉันอยากเปนมนุษยโสสิ ที่หลวงพอเทศนอยูบอย ๆ แคหกเดือนที่ไดมาวัด
นี้ ฉันก็ไดสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีเลิศประเสริฐศรี ไดรูจักอริยทรัพยภายใน ที่ทําใหเห็นหนทางแหง
การพนทุกข ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเมตตาแกชาวโลก ตัวฉัน ครอบครัว
ญาติมิตร ลูกศิษย และ บริวาร
การเปลี่ยนแปลงที่ดีงาม ความสงบ ปติที่เกิดในธรรม ฉันขอกราบแทบเทาของหลวง
พอ “คําตอบของฉัน” My Mentor หากแมมีสงิ่ ใดกิจใดที่สามารถทําใหหลวงพอมีความปติสุข
ได สบายใจได โปรดบอกอัญชลีขอปวารณาเจาคะ หลวงพอจงมีอายุมั่นยั่งยืนนาน....
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