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เมื่อป ๒๕๔๕ ไดเกิดเรื่องสะเทือนใจพรอมกันทีเดียวหลายเหตุการณ ทําใหสับ
ในในป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จนท อ ถอยในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ช ว งนั้ น ผิ ด หวั ง จากความรั ก
ผิดหวังจากดานการงาน ปญหาครอบครัว พอ-แมเลิกกันตั้งแตยังเล็ก ๆ ทําใหเปนเด็ก
มีปญหามาตลอด ในความคิดของตัวเองที่ยังไมเขาถึงธรรมะ ความเปนอยูในชวง
เศรษฐกิจตกต่ํา เปนผลกระทบมาตลอด เริ่มจากป ๒๕๔๐ ชีวิตขึ้น ๆ ลง ๆ มาตลอด
จนวันหนึ่งสับสนมาก คิดไมตกวาจะทําอยางไรกับชีวิตดี พื้นฐานเดิมไมคอยเชื่อเรื่อง
นรก สวรรค วามีจริงหรือไม แมก็สอนใหนั่งสมาธิ ใหอานหนังสือพระทั่ว ๆ ไป จนรูวา
เปรตเปนอยางไร นรกเปนอยางไร มีกี่ขุม การนั่งสมาธิทําอยางไร ไดอะไร ถอดจิต
อยางไร ชั้นภูมิมีกี่ชัน อานมาก ๆ เขาก็เริ่มเชื่อทีละนิด ๆ แตก็ยังไมไดปฏิบัติจริงจัง
เพราะทําไมเปน ก็เริ่มคอย ๆ หัดไป จนรูสึกชอบแลว
มารูเรื่องหลวงพอจรัญตอนทํางานป ๒๕๔๒ มีเพื่อนเอารูปทานมาให แตก็ไม
สนใจเพราะคิดวาพระไมดัง ไมรูจักดวยเปนพระอะไร อยูที่ไหน แตก็ไดเก็บรูปที่เพื่อน
ใหไว และมีคนแกคนหนึ่งเอาบทสวดพาหุงมาใหสวด แตก็สวดโดยที่ยังไมรูวาสวด
แลวไดอะไร
มีปญหาหนัก ๆ ตอนที่อยูพัทยา เลิกกับคนรัก ธุรกิจลมเหลว เพื่อนก็ไมคบ คิด
มาก ไมรูจะหันหนาไปหาใคร ไมมีที่พึ่ง ไมรูจะอยูไปทําไม ตอนนั้นลืมนึกถึงญาติพี่
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นอง ไปทําธุรกิจพัทยาคนเดียว ไมมีเงินผอนรถมอเตอรไซค แทบจะหมดตัวแลว บาง
มื้อต องอด บางมื้อต องใชน้ําประทังแทนอาหาร มันเปน ทุกข คิ ดวา จะกลับบ านที่
กรุงเทพฯ แลว
นึกถึงหลวงพอจรัญได รีบไปหารูปภาพก็เจอ ก็พูดในใจกับตัวเองวา “หนูจะ
ตายแลว ถาหลวงพอไมชวยหนู” เสร็จแลวก็รองไห รองไหอยูอยางนั้น แลวจุดธูป ตั้ง
จิตอธิษฐานตอหนารูหลวงพอจรัญวา “หลวงพอลูกอยากไปหาหลวงพอ หลวงพอ
ตองชวยลูกนะ ถาหลวงพอไมชวยลูก ลูกจะฆาตัวตายแลวนะ ลูกตองตายแน ๆ เลย”
พี่ ส ว นเคยแนะนํ า ให ไ ปที่ วั ด อั ม พวั น บอกว า วั ด นี้ดี ม าก ให ไ ปแตเช า ถ า จะ
ปฏิบัติสามวันจะไดมีเวลาปฏิบัติมากหนอย ปกติแลวไปครั้งแรกตองใหไดครบเจ็ดวัน
จะดีมาก จึงรีบเดินทางจากพัทยาแตเชามืด ทั้ง ๆ ที่ไมรูวาวัดอยูที่ไหน ไปอยางไร จน
ไปถึงวัดในที่สุด ประมาณเกาโมงเชา เดินไปที่ศาลา พอกรอกใบสมัครเสร็จก็เดินเลน
ในวัด และไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในวัด ตอนบายสองโมงเดินตรงไปที่ศาลา
ไดเห็นหลวงพอจรัญพอดี ดีใจมากเขากราบหลวงพอใกล ๆ ดวยความตื้นตันใจ แตใน
ใจอยากกลับหลายครั้งหลายหน ถามตัวเอง ตอบตัวเองอยูบอย ๆ วา จะอยูทําไม ไม
รูจักใครเลย เหงาก็เหงา แตก็ตัดสินใจอยู เพราะเดินทางมาตั้งไกล ลาเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่
พัทยามาหมดแลว กลับไปก็อายเขา เดี๋ยวจะวาไปแลวไปไมตลอดรอดฝง จึงทําให
อยากอยูขึ้นมา ไมกลับแลว
สี่โมงเย็น รีบอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผา พอแตงชุดขาวเทานั้นแหละมีคนทักหลาย
คน เดินไปไหนมีแตคนทักตลอด ชักใจชื้นขึ้นมาแลว เราไมไดอยูคนเดียวแลว กอน
เปลี่ยนชุดขาวมีแตคนมองดูเหมือนเราเปนบา เพราะสภาพเราก็เหมือนอยูแลว คงคิด
วาเขามาในวัดทําไม สุดทายก็เลยไดบวชสมใจ
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วันแรกที่ปฏิบัติไมเขาใจเทาไรวา ที่วัดนี้เขาทํากันอยางไร ก็ไดแตมอง ๆ เขาทํา
กันแลวก็ทําตามเขา เขาเดินก็เดิน เขานั่งก็นั่งตามเขา พอเขาใจบางแตเวลายังไม
ถูกตองเทาไรนัก จนหกโมงเย็นของวันที่สอง ไดเจอพี่สาวลูกของปา เขาแนะนําใหไปที่
วัดนี้นานแลว และคิดวาเขาคงไมไปแลว ดวยความเกรงใจเลยไมกลาโทรศัพทไป
หากแตใจนึกถึงเขาตลอด อยากใหเขาไปวัดดวยเพราะไมมีเพื่อน เหมือนเขาไปชวยให
ดิฉันเขาใจในการปฏิบัติมากขึ้น และมีเพื่อนปฏิบัติอยางที่ตองการ
สภาพจิตใจก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ จนเริ่มรูสึกตัวมีสติ ดิฉันก็ขยันสวดมนตทําวัตร
เชา-เย็น และนั่งปฏิบัติทุกครั้ง ไมขาดเลยสักรอบ จนปญญาเริ่มมา นึกเรื่องตัวเอง
ออกไดหมด ดีอยางไร ไมดีอยางไร เริ่มเขาใจตัวเองมากขึ้น จนรูสึกวาตัวเองนาเกลียด
ที่สุดและเริ่มทําใจได จนจิตใจเกือบเขาสูภาวะปกติ สวนพี่สาวก็สอนอะไรหลาย ๆ
อยาง หลาย ๆ เรื่อง และนอนเปนเพื่อนจนวันสุดทาย ดิฉันอยูที่วัดนี้รวมทั้งหมดหาวัน
ระหวางปฏิบัติธรรมในเวลากลางคืน ตอนนอนก็ทองสัพเพสัตตาไปเรื่อย ๆ แต
ก็นอนไมหลับเหมือนสมองดิฉันทองสัพเพสัตตาเองอยูอยางนั้นตลอดไมยอมหยุด
ถามตัวเองวาทองอยูทําไม ทําไมไมนอน เดี๋ยวเขาปฏิบัติกรรมฐานไมได แตพอหยุด
ทองก็เหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงที่หัวใจอยูอยางนั้นก็เลยทองตอ พอหยุดก็เปนอีก เลย
ทองสัพเพสัตตาทั้งคืนจนสวาง แตก็แปลกที่ดิฉันมีแรงที่จะปฏิบัติกรรมฐานไดไมงวง
นอนเลย ไดกําลังใจจากหลวงพอจรัญ แมกาหลง พี่สาวก็แนะนําอีกวาอยูใหครบเจ็ด
วันจึงจะดีสําหรับคนที่มีครั้งแรก พี่สาวก็อยูเปนเพื่อนตลอด และลาศีลกลับบานพรอม
กัน
ยิ่งไปกวานั้น พี่สาวพอทราบเรื่องราวความทุกขรอนของดิฉันก็ชวยเหลืออกี ให
เงินมาหนึ่งหมื่นบาท บอกวา เอาไปทําเปนเงินแสนใหไดนะ จากนั้นมาก็คาขายดีมา
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ตลอด พรอมกับแบงเวลาไปปฏิบัติ ถาไมไปก็สวดมนต กราบพระ ตักบาตรทุกวัน ทํา
เปนประจําจนดีขึ้นเรื่อย ๆ สามารถปลดหนี้สินหมด และขายรถมอเตอรไซคไปเพื่อ
เปลี่ยนมาเปนรถกระบะไวขนของคาขายไดมากขึ้น คาขายสะดวกขึ้น ชีวิตดีขึ้น และ
ยังหมั่นหาเวลาที่เหมาะสมไปวัดตลอด อยางนอยก็ไปฏิบัติสามวันก็ยังดี พี่สาวก็ไป
เปนเพื่อนเสมอ
ดิฉันรางกายเปนหญิงแตใจเปนผูชาย หรือที่สังคมทั่วไปเรียกวา “ทอม” แต
เดี๋ยวนี้ดิฉันเรียบรอยมากจากการปฏิบัติธรรม เกือบจะเปนคนขึ้นมาบางแลว แตยังไม
เปนมนุษยเลย คงตองใขเวลาอีกสักหนอย ปฏิบัติมาก ๆ หนอย ทําความดีมาก ๆ กวา
นี้อีก
ดิฉันประทับใจขอความในหนังสือของหลวงพอจรัญอยูตอนหนึ่ง ที่หลวงพอ
สอนผูหญิงอกหักคนหนึ่งวา “ทําไม ไมเอาใจฝากไวกับตัวเอง เอาใจไป

ฝากกับคนอื่นเขาทําไม เหมือนทศกัณฑ ที่เอาหัวใจไปฝากไวกับ
พระฤๅษี ผลสุดทาย หนุ มานก็ไปเอาหัวใจมาจากพระฤๅษี ม า
ทําลาย ทศกัณฑก็ตายในที่สุด” เปรียบใหผูหญิงคนนั้นฟงวา เหมือนใจ
ไมไดอยูกับเนื้อกับตัวก็ทําใหตัวตาย ดิฉันก็ติดใจตามหาหนังสือหลวงพอมาอานอีก
ตั้งแตเลมหนึ่งถึงเลมที่สิบเลย และสั่งจองอีกหลังจากนั้นก็ฟงเทปบาง อานหนังสือ
บาง เวลาไปที่วัดก็จะซื้อติดมือกลับไปบาง
ดิฉันใสบาตรทุกเชา ขายดีหรือไมดีก็จะใสบาตรทุกเชา ตามที่เราพอมีเงิน ทํา
อยางนี้เรื่อยมาตลอด วันหนึ่งไดขาววามีพระธุดงคมาอยูในปาไมไกลจากบานมากนัก
ก็เลยขับมอเตอรไซคไปใสบาตรกับพระทานทุกเชา ลําบากอยางไรก็ไป อดหลับอด
นอนจากขายของก็ ตื่ น มาใส บ าตร ลํ า บากอย า งไรก็ อ ดทนเป น เวลาหลายเดื อ น
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หลังจากนั้นทุกอยางก็ดีขึ้น ดีขึ้นเรื่อย ๆ มีคนเหมาของหมดบอย ๆ จนมีชาวตางชาติ
มาสั่งของครั้งละเปนหมื่น ๆ หลายครั้งติดตอกันเปนเวลาสองป ไดกําไรเปนพันเปน
หมื่น จนมีเงินเก็บสองแสนบาท ทั้ง ๆ ที่รานของดิฉันอยูตรงกลาง ซายขวาก็รานขาย
ของเชนเดียวกับดิฉัน ฝรั่งลูกคาที่มาจากเมืองนอกตรงดิ่งมาหาดิฉัน สั่งซื้อกันเปน
ประจํา ใหเงินมาซื้อกอนดวยทั้งหมดเลย ยังคิดเลยวาทําไมไมกลัวดิฉันเชิดเงินหนีหรือ
ทําใหมีเงินเก็บตั้งสองแสนในระหวางสองปที่คาขายกับฝรั่งคนนี้ นั่นแหละที่ทําให
สามารถซื้อรถกระบะไวคาขายได เซงแผงรานคาของตัวเองสองแผง สงเงินใหแมทุก
เดือน กินอยูอยางสบาย ไมอดเหมือนแตกอน ไดเพื่อนดี ๆ คงตองไปวัดบอย ๆ ถึงจะ
ไดบานอีก และจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกถาปฏิบัติธรรมไมขาดเลย...
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