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คํานํา
ขาพเจาไดรับคําบอกเลาจากพี่เสนอ ตันศิริ ลูกศิษยหลวงพอจรัญวา ใหเขียน
บทความลงในหนั งสือ กฎแหง กรรม ขาพเจารู สึ ก ยิ น ดี และเป น เกี ย รติอ ย างยิ่ ง เพราะ
หลังจากที่ขาพเจาไดมาใกลชิดและเปนลูกศิษยหลวงพอแลว ทําใหขาพเจาไดรูไดเห็น
เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับหลวงพอและโดยเฉพาะอยางยิ่งไดรูจักตัวเองมากขึ้น เพราะ
หลวงพอไดอบรมสั่งสอนใหขาพเจามีสติมากขึ้น หลวงพอไดอุทิศแรงกายแรงใจและเวลา
เปนอยางมากเพื่อใหลูกศิษยไดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางแหงพุทธ หลวงพอไดให
ขอคิดมากมายเกี่ยวกับชีวิตการดําเนินชีวิตบาปบุญคุณโทษและโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
ของ “กฎแหงกรรม”
เมื่อขาพเจาไดรับฟงและไดปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพอสอน ทําใหความคิดของ
ขาพเจาเปลี่ยนไปเปนอยางมาก การอบรมสั่งสอนและการขัดเกลาจิตใจดวยธรรมะของ
หลวงพอนั้น ทําใหขาพเจาเขาใจชีวิตเปนอยางดีและเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม ซึ่งไมเคยเชื่อ
มากอน เพราะเชื่อเรื่องปจจุบันที่เราสามารถรับรูไดมากกวา แตหลังจากที่ขาพเจาไดทํา
ตามแนวทางที่หลวงพอพร่ําสอน ทําใหขาพเจาเขาใจแลววาทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้
ลวนมีกรรมเฉพาะตนทั้งสิ้น ไมมีใครทําอะไรใหแกใครได ใครทําอยางไรก็จะไดอยางนั้น
ผลของมั น จะต อ งเกิ ด จากเหตุ ที่ ไ ด ทํ า ไว หากแต จ ะช า หรื อ เร็ ว เท า นั้ น เอง ข า พเจ า
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เปรียบเทียบการฟงธรรมะของหลวงพอวา เสมือนการไดชําระลางแกวขุนมัวดวยน้ําที่ใส
สะอาด การฟงธรรมะจากหลวงพอเปรียบประดุจน้ําทิพยที่ชโลมลงบนจิตใจที่เศราสรอย
ในยามที่ขาพเจามีทุกขแสนสาหัสไมรูวาจะหันหนาไปทางใด จะมีแตหลวงพอที่ยังคง
ความเมตตากรุณาสงสารลูกศิษยของหลวงพอทุกผูทุกนาม ไมวาเขาคนนั้นจะเปนใคร
และไมเห็นแกเหน็ดแกเหนื่อย ทั้ง ๆ ที่หลวงพอก็มีอายุมากแลว มีหลายครั้งที่ขาพเจาไดมี
โอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพอและเมื่อมีแขกมาเยือน ไมวาจะเปนเวลาดึกเพียงใด
หลวงพอยังใหการตอนรับเปนอยางดี ขาพเจาเคยกราบเรียนถามทานวา ทําไมไมบอกให
เขามาใหมวันรุงขึ้น หลวงพอตอบวาคนเขามีทุกข เขาอุตสาหมาเขาตองการที่พึ่ง ก็ตอง
ตอนรับเขากอน เมื่อขาพเจาไดฟงดังนั้นยิ่งทําใหขาพเจารักและศรัทธาในตัวหลวงพอ
เปนอยางมาก เพราะทานไมไดสนใจวาคนที่มานั้นเปนใคร ทานสั่งใหลูกศิษยดูแลหาที่
พักใหเปนที่เรียบรอย หลวงพอเปนที่พึ่งทางใจของผูคนไดเปนอยางดีเยี่ยม ไมนาสงสัยวา
เมื่อถึงวันคลายวันเกิดหลวงพอทีไร วัดแทบแตกทุกที เพราะลูกศิษยลนหลามเนื่องจาก
ความเมตตากรุณาที่หลวงพอไดโปรยปรายไวนั่นเอง ขาพเจาสามารถพูดไดเต็มปากวา
หลวงพอชุบชีวิตและจิตใจใหแกขาพเจา ซึ่งขาพเจาจะไมมีวันลืมพระคุณอันยิ่งใหญของ
หลวงพอจรัญเลยตราบชั่วชีวิต

พบหลวงพอ
ครั้งแรกที่ขาพเจาไดมีโอกาสไปกราบนมัสการหลวงพอจรัญฐิตธมฺโม ณ วัดอัมพ
วัน ตามคําเชิญชวนของคุณมัณฑนา จุลละเสนนายกสมาคมผูปกครองครูอาจารย
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะเมื่อประมาณป๒๕๓๙ ขณะนั้น
ขาพเจาเองไมเคยรูจักหลวงพอมากอนเลย แตเมื่อไดฟงทานเทศนรูสึกประทับใจเปน
อยางมาก เพราะทานสอนไดดีเหลือเกิน จําไดวาวันนั้นขาพเจาไดโนตยอคําพูดของหลวง
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พอไวหลายอยาง เพื่อนําไปสอนตอใหแกลูก ๆ ของขาพเจาเองที่บานและรูสึกประทับใจ
ในคําสอนของหลวงพอทุกครั้งที่มีโอกาสไดไปวัดอัมพวัน
จากนั้นมาขาพเจาจะไปกราบหลวงพออยูเนืองๆ แตไมเคยมีโอกาสไดสนทนา
ธรรมกับหลวงพอเลย จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด คือ การสูญเสียพี่ชาย
ที่แสนดีของขาพเจาไปอยางกะทันหันและกลายเปนขาวโดงดังมากเมื่อป ๒๕๔๒ คือการ
เสียชีวิตของอดีต ส.ส.หางทอง ธรรมวัฒนะ ใครเลยจะคิดวาจะมีเหตุการณแบบนี้ขึ้นใน
ครอบครัวของตนเอง ถึงแมวาในอดีตพี่นองของขาพเจาเองก็เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
มาหลายคนแลวก็ตาม ซึ่งแตละครั้งมันก็มีเหตุผลในตัวของมัน คือเรื่องของผลประโยชน
แตพอมาถึงเรื่องของพี่หางทองแลวขาพเจารูสึกมึนงงเปนอยางยิ่งไมเขาใจวาเกิดอะไร
ขึ้นกับครอบครัวของเราจริงๆ
เมื่อครั้งเกิดเหตุการณสูญเสียพี่หางทองใหม ๆ มีกัลยาณมิตรเห็นวานี่เปนทุกข
มหันต จึงไดแนะนําพวกเราใหไปกราบหลวงพอจรัญ พวกเราจึงเดินทางไปกราบหลวง
พอที่วัดอัมพวัน ซึ่งหลวงพอไดเมตตาใหเขาพบเปนการเฉพาะในหองรับรองที่จัดไว จึง
เปนครั้งแรกที่ขาพเจาไดมีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพอ ในขณะนั้นหลวงพอไดสอน
ไมใหเราอาฆาตพยาบาท ทานวาเปนเรื่องของกรรมซึ่งเมื่อไดฟงก็ยังไมเขาใจวาหลวงพอ
พูดถึงเรื่องอะไร และ ดวยความเขลาเบาปญญาของขาพเจา จึงไดกราบเรียนถามทาน
หลวงพอทานบอกวาเปนเรื่องกรรมเฉพาะตนเปนกรรมแตอดีตชาติ ขาพเจายังกลาว
ตอไปวามันไมยุติธรรมเลยที่กรรมตองมาสนองกันแบบนี้ เพราะเราไมมีทางรูวาเราเคยทํา
อะไรในอดีต แตปจจุบันเรารูไดจับตองไดและเราก็ไมเคยทําอะไรไมดีแบบนั้น ทําไมเรา
ตองมาใชกรรมที่เราไมไดรับรูดวยเลย อยางนี้มันยุติธรรมไดอยางไร หลวงพอวา “กรรม
นั้นยุติธรรมเสมอ ใครทําอยางไรไวจะตองไดอยางนั้นแนนอน ถาไมเชื่อตองมาปฏิบัติ
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ธรรมที่วัดแลวจะเขาใจดีขึ้น” ดวยความที่อยากรูกอปรกับทุกขมหันตจนไมรูวาจะพึ่งใคร
ไดแลว จึงรับคําหลวงพอและไดไปปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามคําหลวงพอแนะนํา
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา

ปฏิบัติธรรม
เมื่อตั้งใจวาจะไปปฏิบัติธรรมแลว ก็ไดรับคําแนะนําจากผูที่มีประสบการณวา ถา
ไมเคยปฏิบัติมากอนควรจะไปที่ยุวพุทธิกสมาคม เพราะที่นี่มีวิทยากรมากพอที่จะสอนได
อยางละเอียด จะชวยใหเราเขาใจไดมากขึ้น ขาพเจาจึงไดไปเริ่มตนปฏิบัติกับคุณแมสิริ
กริ นชั ย ซึ่งท านสอนไดอ ย างดี เยี่ ย ม วิท ยากรมี คุณ วุฒิดีเอาใจใสตอ ผูมาปฏิบั ติ อย าง
สม่ํ า เสมอ สามารถตอบคํ า ถามต า ง ๆ ได ต ลอดเวลาทํ าให เ ราเข า ใจถึ ง คํ า สอนของ
พระพุทธเจาที่ไมมีวันลาสมัย ถึงแมกาลเวลาจะลวงเลยมากวา ๒,๕๐๐ ปแลวก็ตาม
เพราะสิ่งที่พระองคทานสอนนั้นมีเหตุมีผลทั้งหมดทั้งสิ้น ทานผูอานอาจสงสัยวาทําไม
ข า พเจ า จึ ง เพิ่ ง จะมาเข า ใจในคํ า สอนของพระพุ ท ธเจ า ทั้ ง ๆที่ ไ ด ร่ํ า เรี ย นมาตั้ ง แต ยั ง
เยาว วั ย เหตุ ท่ี เ ป น เช น นั้ น เพราะข า พเจ า เชื่ อ ว า มี ค นอี ก จํ า นวนไม น อ ยที่ คิ ด เหมื อ น
ขาพเจา คือสมัยที่ยังเปนเด็กนักเรียนนั้น เราเรียนเพื่อจดจําคําสอนตาง ๆ ไวในสมอง
หวังที่จะตองไดคะแนนดีในการสอบ หาไดเรียนแลวเก็บไวในใจไม ถาแตกอนขาพเจา
สามารถเรียนไดดวยใจอยางเชนทุกวันนี้ ขาพเจาอาจจะมีความทุกขนอยลงหรือมีสุขมาก
ขึ้นก็เปนได เพราะเมื่อเรารับรูไดดวยใจ เราก็สามารถจัดการหรือรับมือกับปญหาที่อยู
ลอมรอบตัวเราไดเปนอยางดี หรือที่เรียกวาการจัดการอยางมืออาชีพ เมื่อการอบรม
ปฏิบัติเสร็จสิ้น ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจมากที่ไดเกิดเปนคนไทยและไดมีโอกาสนับถือ
ศาสนาพุทธ และขอกราบขอบพระคุณคุณแมสิริ กรินชัย และคณะมา ณ โอกาสนี้ดวย
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โดยทั่วๆไปแลวประสบการณชีวิตหนึ่ง ๆ ยอมมีทั้งสุขและทุกขคละเคลากันเปน
เรื่องธรรมดา เพราะไมมีชีวิตใดในโลกที่เกิดมามีแตสุข หรือมีแตทุกขตลอดจนวันสุดทาย
ของชีวิต ความสุขความทุกขนั้นเปรียบเสมือนกลางวันและกลางคืน เมื่อมีมืดก็มีสวางฉัน
ใดฉันนั้น สําหรับตัวขาพเจาเองก็มีชีวิตเหมือนทานทั้งหลาย จะตางก็ตรงที่กรรมของ
ขาพเจานั้นมากมายเหลือเกิน จนบางครั้งเคยถามตัวเองวา เราผานมาถึงวันนี้ไดอยางไร
คําตอบที่ไดรับคือ “ธรรมะ” นั่นเอง เพราะถาไมมีธรรมะมาชวยจัดสรรแลว ปานนี้ขาพเจา
อาจจะตองเขาไปศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยหลังคาแดงแลวก็เปนได คงไมมีโอกาสไดมา
แบงปนประสบการณชีวิตเหมือนที่ไดกระทําอยูขณะนี้ อยางไรก็ตามการใชชีวิตหรือการ
ดําเนินชีวิตที่มีกรรมเปนตัวกําหนดนั้น ถาหากเราๆทานๆไมมีเครื่องมือหรือปราศจาก
แนวทางที่จะมากํากับชีวิตแลว พวกเราคงตองใชชีวิตที่แบกทุกขไปจนถึงวันสุดทายที่ตอง
ลาจากโลกนี้ไป ตอเมื่อเรารูเทาทันเทานั้นเราจึงจะมองเห็นทุกขได มิใชมาแบกทุกข เมื่อรู
อยางนี้แลวเรานาจะมาศึกษากันวา เมื่อเรามีทุกขมีสุขเปนของคูกันและเปนของคูตัว เรา
ควรจะทําอยางไร เราไมสามารถบังคับไมใหมันเกิดขึ้นได เราจึงควรตองมารูให เทาทัน
มันวาเราจะจัดการกับมันไดอยางไร เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นหรือดีกวา เพราะทุกอยางในโลกนี้
ลวนเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ไมมีอะไรจีรังนอกจากความตายเทานั้นจริงๆ
เมื่อครั้งที่ขาพเจาไดแตงงานและไดมาอยูกับครอบครัวของสามีที่จังหวัดปทุมธานี
ขาพเจามักจะไปวัดใกลๆบานกับคุณแมสามีเปนประจํา โดยเฉพาะวันพระใหญ จะไม
ขาดการไปวัดกับทานเลย และเมื่อมีโอกาสก็จะบอกบุญไปยังคุณแมของขาพเจาเองทุก
ครั้งไป จนคุณแมขาพเจาพูดวา ขาพเจาโชคดีที่ไดแมสามีเปนคนดีมีศีลธรรม จึงเปนเหตุ
ใหขาพเจาเขาวัดคอนขางบอย โดยการนําอาหาร สังฆทาน ฯลฯ ไปถวายพระสงฆที่วัด
และเขาใจมาโดยตลอดวาสิ่งที่ทํานี้คือ การทําบุญ
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จวบจนกระทั่งไดมีโอกาสปฏิบัติธรรม จึงทราบวาการทําบุญ นั้นมี ๒ อยางคือ
การทําบุญภายนอกและการทําบุญ ภายใน การทําบุญภายนอก คือการสละ หรือบริจาค
ทรัพย หรือวัตถุสิ่งของ การถวายของ ภัตตาหาร หรือปจจัย แดพระสงฆก็เชนกัน จัดวา
เปนการทําบุญภายนอกหรือการทําทาน สวนการทําบุญภายในนั้น คือการทําบุญโดย
การสรางกุศลจิต สรางจิตที่ผองใส มีคุณงามความดี จิตไมตระหนี่ ไมประกอบดวยกิเลส
จึงเปนบุญมหาศาล หาคาไมได เกิดจากจิตภายในของเราเอง เมื่อเปนดังนั้นแลวเราควร
จะ ทําอยางไรเลาจึงจะเรียกวาเปน “การทําบุญ” ที่ถูกตอง
หลังจากที่ไดเขารับการอบรมวิปสสนากรรมฐาน ทําใหเขาใจไดวาการทําบุญนั้น
ตองเริ่มที่ตัวเรากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ใจเรา ไมวาเราจะอยูตรงไหน คิดอะไร พูดอะไร
หรือทําอะไร ถาเปนการคิดดี พูดดี ทําดี ก็เปนการทําบุญไปในตัว และสามารถทําได
ทุกวันทุกเวลาไมจํากัด ขาพเจาเชื่อเหลือเกินวาคนเรานั้นจะดีไดตองดีใหไดทั้ง ๓ อยาง
จึงจะขึ้นชื่อวาเปนคนดี คือตองคิด พูด และทําดีทุกที่ทุกสถาน ยิ่งถาหากไดปฏิบัติบูชา
คือการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานดวยแลว นับวาเปนบุญอันประเสริฐสูงสุด โดยเฉพาะตอ
ตนเองและครอบครั ว หลวงพ อ สอนว า เราไม ส ามารถทํ า บุ ญ เพื่ อ ล างบาปได แต เ รา
สามารถทําบุญเพื่อหนีบาปได มีผูรูไดเปรียบเทียบบาปบุญไวอยางนาฟงวา บาปนั้น
เปรียบเสมือนเสือที่คอยไลลาเนื้อ สวนบุญนั้นเปรียบเสมือนกวาง เมื่อใดที่กวางอยูนิ่งเฉย
มีหรือที่เสือจะไมตะปบ ดังนั้นการทําบุญจึงเปนการทําเพื่อหนีบาป และการหนีบาปใหได
นั้นตองเริ่มที่จุดสําคัญที่สุด คือที่ใจเรานั่นเอง

เสี้ยวหนึ่งของชีวิต

หลวงพอชุบชีวิต

6

หลังเกิดเหตุการณสูญเสียพี่หางทอง ความรูสึกในขณะนั้นแยมากๆ นอกเหนือ
ความเสียใจแลวคือความรูสึกนอยใจ คิดไปไดขนาดที่วาไมนาเกิดมาเปนคนไทยเลย
ถามตัวเองวาทําไมไมเกิดเปนชนชาติอื่น ที่เขามีใจเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยมากกวา
คนไทยที่ปาวประกาศวาเปนชาวพุทธเชื่อเรื่องบาปบุญ แตกลับฆาแกงกันไมเวนแตละวัน
คนทําบาปอยูเต็มบานเต็มเมือง คนดีตองตายไป หรือที่เขาเรียกวาคนดีผีคุมละมัง ผีจึง
เอาไปหมด ขณะนั้นมีคําถามมากมายกายกอง หาคําตอบใหกับตนเองไมได รูสึกสับสน
ในชีวิตมาก ไมรูวาจะดําเนินชีวิตอยางไรตอไป ถึงเวลากินก็กินไมลง ถึงเวลานอนก็นอน
ไมหลับ เปนอยูอยางนี้สองเดือน รางกายซีดเซียวซูบโทรม จิตใจหอเหี่ยว รูสึกวาโลกนี้ไม
นาอภิรมย ทําไมมีแตคนใจรายทําลายลางกันเพื่ออะไร วาไปแลวสัตวเดรัจฉานฆากันก็
เพื่อเปนอาหารประทังชีวิต แตเราเปนคนที่บอกวาประเสริฐกวาสัตว ฆากันเพื่ออาหารรึก็
ไมใชแลว อยางนี้ยังบอกวามนุษยประเสริฐกวาสัตวอยูอีกหรือ
เมื่อขาพเจาไดเขาอบรมวิปสสนากรรมฐานกับหลวงพอแลว ทําใหขาพเจาเขาใจ
ชีวิตมนุษยมากขึ้น คําถามทั้งหลายที่ไมสามารถหาคําตอบใหตนเองไดในอดีตนั้นคอยๆ
เลือนหายไป จนกระทั่งปจจุบันคําถามตางๆไมมีใหตองสงสัยอีกเลย ลูกตองขอกราบ
ขอบพระคุณหลวงพอจริงๆนะเจาคะ เพราะเมื่อเราเขาใจในชีวิตและสามารถหาคําตอบ
ใหตนเองไดแลว เราก็สามารถรับมือกับทุกขสุขที่จะเกิดขึ้น และยังสามารถรับมือกับ
อารมณตางๆที่อยูในตัวเราไดเปนอยางดี หลวงพอสอนวา ถาเราคุมใจเราได เราจึงจะ
เปนคนดีได ถาเราคุมใจไมไดเปนคนดีไมได เพราะถาสติดีก็จะชนะใจตนเอง ขาดสติ
เมื่อไรแพใจตนเอง ขาพเจาเห็นจริงตามที่หลวงพอสอนทุกประการ เพราะบัดนี้ขาพเจารู
แกใจเปนอยางดีวา ใจเรานี้ยิ่งใหญเหลือเกิน เพราะใจเปนบอเกิดของกิเลสทั้งหลาย
อารมณทั้งปวง ความดีและความชั่วทั้งหมด ถาเราสามารถควบคุมจิตใจได ก็เปนการ
ขจัดความชั่วออกไป เหลือแตความดีไวในจิต จะเห็นไดวาใจมีอิทธิพลตอกายเปนอยาง
หลวงพอชุบชีวิต
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มาก เปนตัวกําหนดกายใหเปนไปตามที่ใจตองการไดทุกอยาง เมื่อทราบอยางนี้เรายังจะ
ปลอยให “ใจคุมเรา หรือเราคุมใจ” คําตอบยอมมีอยูในบัณฑิต
เมื่อเหตุการณการเสียชีวิตของพี่หางทองผานพนไปได ๒ ป เรียกไดวาทุกขยังไม
ทันจะคลาย กรรมระลอกใหมก็ถาโถมอีกครั้ง เปนเหตุวิกฤติของชีวิตขาพเจาโดยตรง คือ
การคนพบวาตนเองเปนมะเร็งเตานม ซึ่งไมเคยคาดคิดมากอนเลยวาจะเกิดขึ้นกับตนเอง
ทําใหจิตใจย่ําแยลงไปมาก ทั้งๆที่ไดผานการปฏิบัติธรรมมาแลวก็ตาม แตเมื่อถึงคราว
วิกฤติตอตนเองโดยตรง ก็ไมรูจะทําอยางไรเหมือนกัน ของอยางนี้ใครไมเปนไมมีวัน
เขาใจไดเลยวามีความรูสึกอยางไร เมื่อคนพบวาตนเองปวยรุนแรงไดขนาดนี้ ณ เวลานั้น
วิชาที่หลวงพอสอนมาก็ใชไมไดผล เพราะขาดสติอยางมาก จริงๆแลวถาเราทําความ
เขาใจในชีวิตอยางเชนทุกวันนี้ไดคงจะดียิ่ง แตในขณะนั้นเราอาจจะยังเขาไมถึงธรรมะ
จริงๆก็เปนได จึงรูสึกเปนทุกขมหันตกับขาวรายของตนเอง นอนรองไหทุกคืนเปนเดือนๆ
ทําใจไมไดเลย และเมื่อไดกราบเรียนหลวงพอในเรื่องนี้ ทานถามขาพเจาวา กลัวตายไหม
ขาพเจาตอบวา ไมกลัว แตยังไมอยากตาย เพราะลูกยังเล็ก หลวงพอวา ไมตองกลัวตาย
ขอใหตายใหเปนนะ เปนมะเร็งกายดีกวาเปนมะเร็งใจ
เมื่อถึงเวลาที่ตองทําการรักษาเยียวยาคุณมะเร็งแลว ขาพเจาจึงเลือกที่จะทําการ
รักษาตามขั้นตอนของแพทยแผนปจจุบันดวยการผาตัด รับเคมีบําบัด และการฉายแสงที่
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
ซึ่งไดรับการดูแลเปนอยางดีเยี่ยม ตองขอขอบพระคุณ
คณะแพทยและเจาหนาที่ของโรงพยาบาลทุกทานมา ณ โอกาสนี้ดวยเชนกัน หลังการ
ผาตัดก็มาถึงการรับคีโมเพื่อฆาเซลมะเร็ง ชวงนี้เองที่ไดรับคําบอกเลาจากเพื่อนที่เคยรับ
การบําบัดวาการรับคีโมตองทําใจวาทรมานพอสมควรเพราะชวงรับคีโมจะทําใหเรารอน
มาก บางคนถึ ง กั บ ปากพองเพราะความร อ นแรงของยา บางคนกล า วว า คี โ ม
หลวงพอชุบชีวิต

8

เปรียบเสมือนยาพิษที่ตองเขาไปทําหนาที่ฆาผูรายหรือมะเร็งในตัวเรา แตขณะเดียวกัน
มันก็ทํารายเซลตัวอื่นในรางกายที่ดีไปพรอมๆกันดวย บางคนวาการรับคีโมทําใหเรารอน
ไปทั่วสรรพางคกาย ขาพเจาจึงเริ่มวิตกกับการรับคีโมในครั้งแรกเปนอยางมาก ครั้นเมื่อ
ไปถึงโรงพยาบาลเพื่อรับคีโม พยาบาลไดนําน้ําแข็งมาให ๑ แกวเต็ม และบอกวาให
ขาพเจาอมน้ําแข็งไปเรื่อยๆเพื่อลดความรอนในขณะที่ใหยา แตขาพเจาไดทํามากกวาที่
พยาบาลแนะนําคือ นอกจากจะอมน้ําแข็งแลวขาพเจาตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงพอจรัญ
ทันที ขอบารมีหลวงพอชวยใหลูกไดรับการบําบัดอยางราบรื่น อยาตองทรมานหรือรอน
รุมเลย ปรากฏวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับขาพเจานาอัศจรรยยิ่งนัก เพราะขณะที่พยาบาลปลอย
ยาเขาสูแขน ขาพเจารูสึกเย็นเหมือนมีใครนําน้ําเย็นมาทาที่แขนของขาพเจาอยางไร
อยางนั้น หลวงพอเคยสอนวาแรงอธิษฐานนั้นสําคัญนัก ถาเราตั้งจิตใหดีและบริสุทธิ์ ลูก
ตองกราบขอบพระคุณหลวงพออีกครั้งที่เมื่อมีวิกฤติทีไร หลวงพอจะเมตตาทุกครั้งไป
หลัง การรั บคีโ มนับ ได ว าเป น ช วงที่ ลํ า บากมากของชี วิต ร า งกายซูบ ผอมอย าง
รวดเร็ว ทานอะไรไมได อาเจียนตลอดเวลา ไมมีเรี่ยวแรงแมแตจะเดิน ทําใหเขาใจเลยวา
ที่โบราณเขาเปรียบคนผอมๆวาซี่โครงเปนลูกระนาดนั้นเปนอยางไร ชวงนั้นเปนชวงที่
คุณภาพชีวิตหายไปเลยรางกายก็ย่ําแย จิตใจก็ย่ําแย เรียกวาเปนทุกขทั้งกายและใจ
เหมือนเวรซ้ํากรรมซัด เมื่อเปนดังนั้นมี ๒ ที่เทานั้นที่เราไปไดคือ โรงพยาบาลและวัด
(วัดอัมพวัน) เพราะไปไหนไมรอดจริงๆ ที่วาไปไหนไมรอดนั้น นอกจากจะไมมีแรงแลว
ผมที่เคยดกดําก็ถึงเวลาอําลาจากเรา หลังการใหคีโมผมรวงทุกวัน วันละเปนฟอน เวลา
อยูบานไมวาจะเดินไปทางไหน จะมีแตผมเราเต็มไปหมด ยิ่งเวลาสระผมแลวยิ่งรวงใหญ
ความรูสึกขณะนั้นก็ยังไมดีขึ้นเลย นาอายที่เปนลูกศิษยหลวงพอเสียเปลา ยังคงรองไห
ทุกวัน ขนาดไปวัดแทบจะทุกวัน หรือแมแตหาโอกาสนอนคางที่วัดก็ตามที นี่แหละที่เขา
หลวงพอชุบชีวิต
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เรียกวาใจไมยอมรับ เมื่อใจไมยอมรับมันก็ทําใหเรายิ่งแยลง ๆ ลําพังกายแยก็พอทนแลว
แตนี่ใจแยไปดวย แลวลองคิดดูวาความเปนคนจะอยูตรงไหน
ขณะที่ทําการรักษาตามแผนปจจุบันนั้น ขาพเจาก็ไดรับความเมตตาจากหลวงพอ
เปนอยางมาก ทานใหยาแผนโบราณมาทานควบคู และกําชับใหสวด “พาหุงมหากา” ทุก
วัน ขาพเจาปฏิบัติตามอยางเครงครัด ในยามนั้นขาพเจาไปนอนที่วัดบอยมาก โดยมีคุณ
นุชรา พินิจสารภิรมย เพื่อนคูคิดมิตรคูบาน ไปดวยกันตลอด เหตุที่ตองไปวัดบอยเพราะ
อย างที่บ อกไวแลวว าไปไหนไมร อด เนื่อ งจากเกรงใจในความงามของตนเอง ที่ดู จ ะ
เหมือนนกตะกรุมเขาไปทุกที พักนั้นจึงดูเหมือนเราจะแตงตัวเกไกหนอย เพราะตองสวม
หมวกบาง โพกศีรษะบางตามเรื่อง เพื่อบดบังความงามบนศีรษะเทานั้นเอง
หลังจากที่มีโอกาสไปกราบหลวงพอบอยขึ้น เนื่องจากไปไหนไมรอดจริงๆ จึงไดมี
โอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพอเปนประจํา แตก็ยังมีการรองไหบางเปนระยะๆ เพราะ
บางสวนของใจยังไมยอมรับความเปนไปของสังขาร จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่นั่งสมาธิอยู
ที่บาน เมื่อออกจากสมาธิแลว ขาพเจามองเห็นเสนผมของตนเองจํานวนมากที่อยูบน
หมอนหนุน แลวจูๆเหมือนไดยินเสียงมาบอกในจิตของเราวา เธอคิดไดหรือยังวาไมมี
อะไรเปนของเธอเลยนะ แมแตเสนผมที่เธอมีมันมาตั้งแตเกิด มาบัดนี้มันจะตองลาจาก
เธอแลว เธอคิดไดหรือยังวาไมมีอะไรเปนของเธอเลยจริง ๆ มีแตจิตเทานั้นที่เปนของเธอ
เทานั้นแหละที่หยุดการรองไหของขาพเจาไดเด็ดขาด และไมรูสึกเสียใจกับการเปนมะเร็ง
อีกเลยแมแตนอย ขาพเจาไดเคยกราบเรียนหลวงพอวา ตอนนี้ลูกมีอาจารยหลายทาน
ที่มาอบรมสั่งสอนลูก นอกจากอาจารยหลวงพอจรัญแลว ลูกยังมีอาจารยมะเร็งอีก ลูก
ตองกราบขอบพระคุณหลวงพอและอาจารยมะเร็ง ที่มาสอนใหลูกเขาใจในสัจธรรมของ
ชีวิตไดอยางเยี่ยมยอด เปรียบเสมือนวาหลวงพอสอนภาคทฤษฎี สวนอาจารยมะเร็งสอน
หลวงพอชุบชีวิต
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ภาคปฏิบัติอยางไรอยางนั้น ทําใหขาพเจามีมุมมองของชีวิตมากขึ้น เขาใจความเปนไป
ของชี วิต ที่ไมมี อะไรแน นอนเลยนอกจากความตายเทานั้นที่แ นน อนที่สุ ด ขาพเจาได
เปรียบเทียบเหตุการณของขาพเจาที่สามารถเขาใจสัจธรรมของชีวิตในครั้งนี้วา เหมือน
ฟนและเฟองที่หมุนลงตัวไดอยางเหมาะเจาะพอดี และนี่คือเหตุผลที่วา เมื่อใจยอมรับได
แลวเราก็สามารถจัดการกับเหตุการณรอบตัวเราไดอยางงายดาย ขอใหเปนการยอมรับ
จากใจเทานั้นจริง ๆ เรื่องนี้สอนใหรูวา เสนผมก็สอนธรรมะได
ปจจุบันนี้ขาพเจาไดมีโอกาสพบปะผูคนที่เปนมะเร็ง และไดทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
ของคนเหลานั้นไปดวย เนื่องจากเราไดผานวิกฤติชีวิตมาแลวดวยตนเอง จึงเขาใจและ
สามารถชวยเหลือใหผูที่ยังอยูในทุกขเพราะเรื่องของสังขารไปไดหลายรายแลว โดยการ
ใชธรรมะเขาชวยใหเขายอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังขารที่มันไมเที่ยง ทุกอยางเรายืม
เขามาใชทั้งสิ้น เขาใหเรายืมมาในสภาพที่สมบูรณดี ตอเมื่อเรานํามาใชจนเกิดการชํารุด
แลว จึงเปนหนาที่ที่ตองดูแล ซอมแซมใหเปนปกติ เพื่อที่จะดําเนินชีวิตตอไปไดจนกวา
เขาจะมาเอาคืนไป ก็เทานั้นที่เราตองทํา ขาพเจาเชื่อเหลือเกินวา “ธรรมะ” ทําให
ความคิดของขาพเจาไดเปลี่ยนไปมาก ความเศราโศกเสียใจ ความโกรธ ความโลภ ความ
หลงตาง ๆ ลดนอยลงไปเปนลําดับ ไมมีความอยากไดใครดี พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได มี
ความพอดีเปนที่ตั้ง ทั้งนี้ดวยธรรมะที่มาชวยจัดสรรใหเรามีชีวิตที่ดีขึ้น เขาใจสัจธรรม
อยางชัดเจน มองเห็นทุกอยางเปนเรื่องของการเรียนรูและการทดสอบ ในหลายๆครั้งที่มี
อะไรมากระทบใจขาพเจา ขาพเจามีสติที่จะมองวา เขามาทดสอบเราอีกแลว แตละวัน
ของการดําเนินชีวิต มีคนที่เขาเขามาทดสอบความทนอดกลั้นของเรา แลวเราก็พิจารณา
วาเราจะผานมันไปไดไหม ถาเราผานไปไดเราจะรูสึกภาคภูมิใจที่เราสามารถอดทนตอสิ่ง
เรานั้นๆได ใจเราก็จะแกรงขึ้น อดทนขึ้น มีความเพียรมากขึ้น แตเมื่อไรที่เราไมสามารถ
หลวงพอชุบชีวิต

11

ผานไปได นั่นหมายถึงวาเราสอบตกแลว เพราะเราปลอยใหใจมาคุมเรา แทนที่เราจะคุม
ใจใหได
เมื่อมีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพอมากขึ้น จะวาเปนบุญหรืออยางไรก็ยังงงๆ
อยู เพราะขณะที่รางกายดีๆกลับไมไดสนทนาธรรมกับหลวงพอ ไมใชวาหลวงพอไมให
โอกาส แตเราตางหากที่ไมพยายามไขวควาหาโอกาสทั้งๆที่สามารถทําได จึงเปนที่มา
ของคําวา คนเรานั้น “ไมเห็นทุกข ไมเห็นธรรม” นั้นเปนจริง หลวงพอบอกวาคนที่ทุกข
มากๆจะเข า ถึ ง ธรรมะได ดี แ ละรวดเร็ ว มั น ก็ เ ป น เรื่ อ งน า แปลกนะ เพราะมาถึ ง วั น นี้
ขาพเจาคิดวา ถาเราฉลาดกวานี้สักหนอย และหันมาสนใจธรรมะมากกวาแตกอน เรา
อาจจะไมตองประสบกับอะไรอยางเชนทุกวันนี้ก็เปนได ฉะนั้นขาพเจาเชื่อเหลือเกินวาผูที่
มีทุกข มาทางนี้ก็จะพนทุกข ผูที่มีสุข มาทางนี้จะทําใหสุขยิ่งขึ้น แตสําหรับขาพเจาแลว
เมื่อขาพเจาไดมาพบหลวงพอจวบจนทุกวันนี้แลว ขาพเจาดีใจและพอใจเปนอยางมากที่
หลวงพอชี้แนะใหขาพเจาไดพบทางสวางในอันที่กําจัดทุกขใหหมดไปจากใจ มันอาจจะ
ยังไมหมดในวันนี้ แตมันชวยทําใหขาพเจาทุกขนอยลงไปมาก และเมื่อถึงวันที่ขาพเจา
ฉลาดกวานี้ ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาคงจะขจัดทุกขใหหมดไปไดโดยงาย ไมใหเสียชื่อที่เปน
ลู ก ศิ ษยห ลวงพ อ จรัญ แห งวั ด อั ม พวั น เลย หลวงพอ ยัง ได ใ ห คําจํ ากั ด ความของคํ าว า
ธรรมะอยางสั้นๆกะทัดรัด แตมีความหมายยิ่งคือ การสรางชีวิตใหมีคา ทําเวลาใหมี
ประโยชนตอการงานและหนาที่
โดยปกติแลวขาพเจาชอบอานหนังสือธรรมะมานานแลว เพราะเมื่ออานและคิด
ตามไปทําใหคิดไดวา คําสอนของพระพุทธเจาเปนปรัชญายอดเยี่ยมที่จะนํามาใชในการ
ดําเนินชีวิต เพราะเปนเรื่องจริงที่ไมสามารถปฏิเสธไดเลย เปนสัจธรรมที่เราตองนอมรับ
เปนเรื่องของเหตุและผลอันบริสุทธิ์ ขาพเจาเคยกราบเรียนถามหลวงพอวา ลูกเคยอาน
หลวงพอชุบชีวิต
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หนังสือธรรมะบางเลม ซึ่งบางครั้งในหนึ่งหนาลูกตองอานกลับไปมา ๓ - ๔ เที่ยว เพราะ
อานแลวไมเขาใจ หรือจะเปนเพราะเรายังเขาไมถึงธรรมะจึงทําใหเราไมเขาใจ แตพอมา
ไดอานหนังสือของหลวงพอ หรือไดฟงคําสอนของหลวงพอ รูสึกวาเขาใจไดงายๆ หลวง
พอตอบวา หลวงพอสอนยากๆก็สอนได แตไมสอน ขนาดสอนงายๆอยางนี้ยังไมมีใคร
เอาเลย แลวจะไปสอนใหยากๆทําไม ขาพเจาจึงถึงบางออ เพราะทานกําลังบอกวามีคน
มากมายที่มาวัด มาฟงทานเทศนเปนประจํา แตกลับครองตนครองใจไมไดเลย ทานเคย
วา ๑,๐๐๐ คน จะมีเพียงหนึ่งคนที่ทําไดตามที่หลวงพอสอน ทานก็ดีใจแลว ฟงดูแลวนา
เหนื่อยแทนหลวงพอจริง ๆ สําหรับขาพเจาแลว ขาพเจาคิดวาหลวงพอเปนแบบอยางที่ดี
ทั้งทางโลกและทางธรรม ในทางโลกหลวงพอเปนพอที่สอนลูกๆไดอยางดีเยี่ยม อาจจะ
มากกวาพอบังเกิดเกลาของบางคนดวยซ้ํา ในทางธรรมหลวงพอเปนพระสุปฏิปนโณ เปน
พระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เปนแบบอยางที่ดีของพระสงฆ หลวงพอทําหนาที่ของทานได
อยางสมบูรณแบบ เปนที่นาชื่นใจของผูที่ไดพบเห็น เปนแบบอยางที่ยากจะหาบุคคลใด
เสมอเหมือน ขาพเจารูสึกเปนบุญตัวและเปนบุญของครอบครัวอยางยิ่งที่ไดพบหลวง
พอจรัญ ฐิตธมฺโม แหงวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี มีหลายครั้งที่ขาพเจาไมเพียงแตนําเอา
คําสอนของหลวงพอมาใชตอตนเองเทานั้น ขาพเจายังไดเผื่อแผคําสอนของหลวงพอไป
ยังเพื่อนฝูงและคนใกลเคียงอีกดวย สิ่งงายๆที่หลวงพอสอนและขาพเจานําไปใชไดผล
อยางดีเยี่ยมและยังไดบอกตอคือ หลวงพอสอนวิธีฆาความโกรธ
วิธีฆาความโกรธที่หลวงพอสอน เปนวิธีงายๆที่ทุกคนสามารถทําไดตลอดเวลา ไม
ตองใชเครื่องมือ ไมตองเลือกเวลา ไมตองเลือกสถานที่ เปนวิธีที่ใชไดอยางยอดเยี่ยม ทํา
ไดดวยตนเอง ไมตองใหผูอื่นชวย เราสามารถทําได เวนเสียแตเราไมทํา ขาพเจาลองทํา
มาแลวและใชมาจนทุกวันนี้คือ เมื่อเรารูสึกโกรธขึ้นมา กอนที่จะโพลงอะไรที่ไมเหมาะสม
ออกไป ขอใหสูดลมหายใจเขาลึกๆ หายใจยาวๆ กําหนดโกรธหนอ ๆ ๆ ๓ ครั้ง อารมณ
หลวงพอชุบชีวิต

13

จะเย็นลง ใจจะสงบ ความโกรธหายไป ๘๐% แลวคอยโพลงออกไป นาอัศจรรยที่หลวง
พอสามารถคํานวณความโกรธออกมาเปนตัวเลขใหเราไดพิจารณาตามดวย หลวงพอวา
คนที่กําลังโกรธมักจะลืมแมกระทั่งการหายใจ ถาไดดาแลวแทบไมไดหายใจเลย เมื่อได
ฟงมาขาพเจาจึงตองพิสูจน ไดติดตามดูตนเองและคนอื่นเวลาโกรธ และเห็นเปนจริงดังที่
ทานไดพูดไว ขาพเจาจึงนําวิธีที่หลวงพอสอนมาใชกับตนเอง ปรากฏวาไดผลอยางนาทึ่ง
ทําใหระยะหลังมานี้ขาพเจาโกรธนอยลงไปมากทีเดียว ถาจะโกรธบางก็ไมเหมือนแตกอน
ทําใหเราเขาใจมากขึ้นวา โกรธคือโง โมโหคือบา นั้นเปนจริง เพราะถาเรามาพิจารณาตัว
โกรธ เราจะเห็นไดเลยวาโกรธทําใหใจเราขุนมัว ไมแจมใส และยังพยายามหาหนทางเลน
งานคนที่ทําใหเราโกรธอีก ทําใหใจเราคิดไปในทางไมดี จิตเปนอกุศลจิต เปนบาป และที่
แนๆคือเมื่อเราโกรธ ใจเราเหมือนถูกไฟสุม มันรอนรุม กลุมอยูในใจ ทั้งๆที่ใจอีกฝาย
อาจจะยังไมไดรับรูหรือรอนรุมไปกับเราดวยเลยแมแตนอยใจที่คิดแตอกุศลนี้ก็เปนทุกข
เมื่อเปนทุกขก็คือบาป และยิ่งเมื่อใจเปนทุกข และถาเราไมรูเทาทันดวยแลวอะไรจะเกิด
ขึ้นกับตัวเราก็ลองคิดดู ทีนี้มาลองพิจารณาตัวบา เราก็จะเห็นไดอีกวาเมื่อเราโมโหก็ตอง
อาละวาด การอาละวาดก็มีหลากหลายแบบ ขึ้นอยูกับใจของแตละดวงที่จะทําใหเปนไป
คนที่อาละวาดจึงตองเรียกวาเปนคนบา ดังนั้นอารมณจึงเปนตัววัดวาเราจะเปนคนปกติ
หรือคนบา เรียกไดวา เราตองคุมใจ อยาใหใจมาคุมเรา ถาเราคุมใจเราได สวรรคก็อยูใน
อก แตถาเราคุมใจไมได นรกก็อยูที่ใจนี่เอง สมกับคําที่วา สวรรคในอก นรกในใจจริงๆ
มาวันนี้ขาพเจาเขาใจแลววา การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานนั้น เปนการพัฒนาจิต
เปนการฝกอบรมจิตใจขั้นสูง ในอันที่จะสอนใหเราบําเพ็ญเพียร สอนใหเราหัดดูใจ รูจัก
ใจ รูเทาทันใจและอารมณของตนเอง เพราะเปนเรื่องสําคัญยิ่งในการครองตน เหมือน
เชนที่หลวงพอพูดเสมอวา อานตัวออก บอกตัวเปน เห็นตัวตาย สําหรับขาพเจาแลวมอง
วาการปฏิบัติธรรมนี้เปนเสมือนการบริหารใจ เพราะคนเรามักจะบริหารกายรางกายให
หลวงพอชุบชีวิต
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แข็งแรงดูดี ตอสูกับโรคภัยไขเจ็บได แตนอยคนนักที่คิดบริหารใจ ทั้งๆที่ใจนั้นสําคัญกวา
กายเสียอีก คงเนื่องจากกายเปนรูปธรรมที่สามารถจับตองได หากแตใจเปนนามธรรมที่
ไมสามารถจับตองได จึงไมคอยไดรับการดูแลเทาที่ควร แตถาหากเรารูเทาทัน เราตองให
ความสําคัญกับใจพอๆกับกาย เพราะเปนของคูกัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็ตองดับ
ขันธดังนั้นเราจึงไมควรปลอยปละละเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย การบริหารรางกายเพื่อใหมี
ภูมิคุมกันโรคสําคัญฉันใด การบริหารใจจึงเปนการสรางภูมิคุมกันโรคทางใจที่สําคัญฉัน
นั้น จึงขอใหทุกทานหันมาดูแลกายและใจไปพรอมๆกัน ดวยการปฏิบัติบูชาตอองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ดวยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอตนเองและ
ครอบครัวสืบไป

ความภาคภูมิใจ
ความภูมิใจของขาพเจาในชีวิตนี้มีหลายอยางแตสิ่งที่ทําใหขาพเจาภูมิใจมากที่สุด
คือการมีสวนรวมในการกอสรางกุฏิหลังใหมของหลวงพอ ทดแทนกุฏิไมหลังเกาที่ถูก
เพลิงไหมเสียหายเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ จากเหตุการณดังกลาว หลวงพอจึงตองยายมาจํา
วัดที่เรือนเล็ก เรียกกันวาเรือนบุญถิ่น ซึ่งเล็กและคับแคบมาก เวลาลูกศิษยจะเขาพบ
ทานตองหมุนเวียนกันเขาออก พวกเราเสียอีกที่เปนฝายบนแลวบนอีกวามันคับแคบ แต
พวกเราไมเคยไดยินเสียงบนจากปากหลวงพอเลยแมแตนอย และนี่ก็เปนอีกหนึ่งตัวอยาง
ที่งดงามของหลวงพอที่ขาพเจารูสึกภูมิใจมาก เพราะขณะที่ทําการกอสรางกุฏินั้น เปน
ชวงที่ขาพเจาตองรับเคมีบําบัด รางกายออนแอมาก ๆ แตตองการที่จะชวยดูแลการ
กอสรางใหเปนที่เรียบรอย จึงไดตั้งจิตอธิษฐานเมื่อครั้งที่เขาปฏิบัติธรรมกับหลวงพอวา
ขอบารมี ห ลวงพ อ คุ ม ครองและปกป ก รั ก ษาให ลู ก มี ร า งกายแข็ ง แรง เพื่ อ ที่ จ ะได
ควบคุมดูแลการกอสรางกุฏิหลวงพอใหแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย
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ชวงที่ทําการกอสรางอยูนั้น ขาพเจาตองเดินทางมาดูแลการกอสราง โดยมีลูก
ศิษยหลวงพออีกหลายทานได ชวยเหลือกันเปนอยางดี อีกทั้งการซื้ออุปกรณทั้งหลายก็
ไดรับความอนุเคราะหจากลูกศิษยหลวงพออีกเชนกัน บางทานเมื่อทราบวาขาพเจาซื้อไป
เพื่อใชในกุฏิหลวงพอจรัญ ถึงกับไมยอมรับเงินก็มี ขาพเจาเชื่อแลววามีคนรักหลวงพอ
มากเหลือเกิน สิ่งที่ขาพเจาภาคภูมิใจนั้นหาใชการควบคุมดูแลใหการกอสรางเปนไปตาม
กําหนดไม เนื่องจากการกอสรางไมไดยากอยางที่คิด หากแตมีสิ่งหนึ่งที่ยากกวาคือ การ
รับมือกับความคิดของลูกศิษยหลวงพอที่หลากหลาย เพราะทุกคนรักและเคารพหลวงพอ
มาก จึงพยายามที่จะทําทุกอยางที่ตนคิดวาเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับหลวงพอ แลวทานลอง
คิดดูวาหลวงพอมีลูกศิษยมากมายขนาดนี้ แลวขาพเจาจะตองรับมือกับความคิดของ
ทานทั้งหลายขนาดไหน ขณะที่การ กอสรางยังไมเสร็จสิ้นนั้น นอกจากขาพเจาตองรูจักที่
จะบริหารใจตนเองแลว ขาพเจาตองเรียนรูที่จะบริหารผูอื่นดวย เพราะเปนเรื่องที่ออนไหว
เนื่องจากเปนความหวังดีของทุกๆคน หลายๆครั้งที่ขาพเจารูสึกนอยใจแตไมเคยทอใจ
เพราะดวยความที่เราเปนลูกศิษยหลวงพอ จึงทําใหใจแกรงพอที่จะรับแรงกระแทกไหว
เปนการพิสูจนไดวา เมื่อใจที่ไดรับการอบรมฝกฝนดวยการปฏิบัติธรรมนั้น ใจจะเปนไป
ตามที่หลวงพอไดสอนไว คือใจจะแกรง มีความอดทนสูง มีความเพียรมาก ตอเมื่อการ
กอสรางเสร็จสิ้นจึงเปนสิ่งที่ขาพเจาภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง และตองกราบขอบพระคุณ
หลวงพอเปนอยางสูง ที่ไดใหความไววางใจใหลูกเปนผูรับผิดชอบดูแลการกอสรางกุฏิ
หลังนี้ของหลวงพอ

สงทาย
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ข า พเจ า เชื่ อ ว า การแบ ง ป น ประสบการณ ชี วิ ต ที่ มี ทั้ ง ผิ ด ถู ก ชั่ ว ดี ย อ มเป น
กรณีศึกษาและเปนประโยชนตอบุคคลที่ตองการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น เปนการเรียนผิดเรียน
ถูกจากประสบการณชีวิตของผูอื่น เพื่อเปนแนวทางหรือหนทางที่จะหลีกเลี่ยงการกระทํา
ใดๆที่จะนําไปสูทุกข จากเหตุการณเพียงเสี้ยวชีวิตหนึ่งของขาพเจานั้น ขาพเจาหวังวาจะ
ยังประโยชนใหทานผูอานไดบางไมมากก็นอย ขาพเจาตองขอกราบขอบพระคุณหลวง
พอ จรัญและมะเร็ ง ที่ได มาสอนใหข าพเจาคิด พู ด และทําในแบบที่ควรจะเปน บัดนี้
ขาพเจา เขาใจแลววาความสุขอยูที่ไหน ความทุกขอยูที่ใด และตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู
เราควรจะจัดการกับมันไดอยางไร หลวงพอสอนเสมอวา ตนเปนที่พึ่งแหงตน ขาพเจา
เขาใจแลววาตนเปนที่พึ่งแหงตนนั้นเปนอยางไร การที่เรามีทฤษฎีเปนแนวทางในการ
ปฏิบัตินั้น ถาเราไมปฏิบัติก็ไมเกิดประโยชนอันใดเลย ลูกขอกราบขอบพระคุณหลวง
พอจรัญที่
ชุบชีวิตใหกับลูกทั้งกายและใจ ลูกคงไมมีสิ่งใดที่จะทดแทน พระคุณของ
หลวงพอไดเทากับการที่ลูกจะตองปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามแนวทางที่หลวงพอไดพร่ํา
สอน ดวยการครองตนครองใจใหสมกับที่หลวงพอไดไววางใจ และไดกลาววาหลวงพอไม
หวงณฤมลแลว ลูกขอตั้งสัตยาธิษฐาน อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไดโปรดอภิบาล พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺ
โม) จงมีแตความเจริญเกษมสุขทุกทิพาราตรี มีชนมายุยิ่งยืนนานกวา ๑๐๐ ป เพื่อจะได
ทําหนาที่ตามรอยพระศาสดา อีกทั้งเปนเนื้อนาบุญของศิษยานุศิษยทั้งหลายตราบนาน
เทานานเทอญ
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