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ดิฉัน น.ส.กุลชลี จงเจริญ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก ร.ร.พิบูลวิทยาลัย
จ.ลพบุรี และศึกษาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
หลังจากนั้นไดเขารับราชการอาจารย ๑ ระดับ ๓ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่
ร.ร.บุญนาคพิทยาคม จ.ชัยนาท เปนเวลา ๒ ปเศษ จึงไดสอบโอนมารับตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ๔ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงหบุรี ปจจุบนั กําลังศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อกลางป ๒๕๓๑ ดิฉันไดมีโอกาสสมัครสอบ โครงการเรือเยาวชนเอเชีย
อาคเนย (ขณะนั้นดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา ๔ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สิงหบุรี) ผูสมัครสอบประมาณ ๗๐๐ กวาคน รับทั้งสิ้น ๓๕ คน
เนื่องจากดิฉันจบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความตองการเดินทาง
ไปดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศในกลุมอาเซียน
(มาเลเซีย,
สิงคโปร, อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส, บรูไน และ ประเทศญี่ปนุ ) แตก็ไมไดคาดหวังอะไร
ไวมาก เพราะผูสมัครสอบมีเปนจํานวนมาก
และอีกประการหนึ่ง งานที่ดิฉันสอบโอนเขามาในตําแหนงนักวิชาการศึกษา ก็
ยังเปนงานใหม ยังตองเรียนรูงานอีกมาก เลยไมคอยมีเวลาดูหนังสือ ก็เกิดความ
กระวนกระวายใจมาก
ในชวงนั้นคุณแมก็ใหสวดมนตภาวนา ในบทสวดที่ทานพระครูจรัญ วัดอัมพ
วัน (พระภาวนาวิสุทธิคณ
ุ ) ใหคุณแมสวดอยูเปนประจํา
ดิฉันก็สวดทุกคืน ตอนแรก ๆ ก็ลําบากเอาการอยู เพราะใจหนึ่งมาไดสนใจ
ทางนี้ (เพราะตองสวดเทาจํานวนอายุเกิน ๑) ตอนหลัง ๆ ก็เคยชินและใจก็สงบลง
อานหนังสือไดเขาใจงาย
พอถึงชวงใกลสอบก็เริ่มไมสบายใจอีกครั้ง เพราะวิตกกังวลกับจํานวนผูสมัคร
สอบวามากมายเหลือเกิน ก็ไปหาหมอดู คนแรกบอก ตองเสียเงินจึงจะสอบได
หมอดูคนทีส่ อง บอกไมตองไปสอบหรอก สอบอยางไรก็ไมไดชวงนี้ดวงไม
คอยดี ตองสะเดาะเคราะห
คนที่สามก็บอกวา ดวงเกือบจะดี ถาไมมีคนปดแขงปดขาก็สอบได
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ดิฉันคิดวาเมื่อไดสมัครไปแลว ก็ลองไปสอบดู และก็คิดวาจะพยายามอยางสุด
ความสามารถ
ชวงนั้นก็ทองบทสวดมนตใหใจสบาย แลวก็มุอานหนังสืออยางหนัก และ
ก็บอกใหคณ
ุ แมชวยสวดมนตแผเมตตาใหดว ย เปนกําลังใจอีกทางหนึ่ง
เมื่อถึงวันสอบ คุณแมใหนํารูปโปสการดของพระครูจรัญติดกระเปาไปดวย
หลังจากนั้นไมนาน ก็มีโทรเลขเรียกตัว ใหนํารูปถายไปทําพาสปอรต
ชวงนั้นเปนชวงที่ดีใจมากที่สุดในชีวิต ที่ความพยายามของตัวเรา ประกอบ
กับการสวดมนตภาวนา แผเมตตาที่ไดชวยใหจิตใจสงบ ทําใหความฝนเปน
จริงขึ้นมา
ในชวงที่เดินทาง ครั้งแรกจากสนามบินกรุงเทพฯ ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย ประมาณ ๒ ชั่วโมงกวา ๆ ก็ไมมีปญหาอะไรมาก จากนั้นก็นั่งรถ
เปนเวลาอีก ๕ ชั่วโมงเศษ เพื่อที่จะไปขึ้นเรือทีเ่ มืองกวนตัน รัฐปาหัง ซึ่งเยาวชน ๗
ชาติจะไปรวมกันที่นั่น
จากนั้นก็มีพธิ ีตอนรับ และไปพักอยูกับครอบครัวที่นั่นเปนเวลา ๓ วัน (ในแต
ละประเทศ) ดิฉันก็สวดมนตใหพบแตครอบครัวที่ดี ๆ และก็เปนจริงทั้ง ๖ ชาติที่
ดิฉันเขาพัก เปนครอบครัวที่ใจดีนารักมาก ซึ่งเพื่อน ๆ บางคนก็พบครอบครัวที่ไม
คอยดี ตองกลับมานอนที่เรือ เพราะไมสามารถพักอยูได
เพื่อน ๆ ก็ถามวา ทําไมเธอโชคดีจังเลย ทั้ง ๖ ประเทศที่เขาพัก มีแต
ครอบครัวทีน่ ิสัยดีทั้งนั้นเลย ดิฉันก็บอกวา ไมมีอะไรหรอก ก็สวดมนตทุกคืน แลว
ขอภาวนาขอใหพบแตสงิ่ ที่ดีงาม
ประเทศที่นาประทับใจที่สุดเห็นจะเปนประเทศบรูไน ซึ่งตอนนั้นดิฉนั ไดเขา
พักกับครอบครัวทหาร พอกับแมบญ
ุ ธรรมใจดีมาก พอเปนทหารยศพันตรี แมเปน
แมบาน
ในประเทศบรูไน อาชีพทหารไดรับการยกยองและมีเกียรติมาก ตอนนัน้ ดิฉัน
พักอยูกับเพือ่ นชาวฟลิปปนส (กฎของโครงการคือ จะพักกันแตละครอบครัวได ๒
คน)
พอกับแมบญ
ุ ธรรมก็ไดพาเราทั้งสองชมประเทศดวย การนั่งเฮลิคอปเตอร ชม
ทิวทัศนรอบ ๆ เปนหลวง ซึ่งนับวาเปนโชคดีมาก อีกทั้งยังใหโทรศัพทขามประเทศ
มาเมืองไทยและฟลิปปนสอีกดวย
บุญพาขาพเจาไปเรือเยาวชน

๒

ตอนนั้นพอถามวา คิดถึงบานไหม เราทั้งคู (เพื่อนชาวฟลิปปนส) บอกวา
คิดถึงมาก พอบุญธรรมกับบอกวาจะตอโทรศัพทใหคุยได จะคุยเทาไรก็ได เพราะเขา
มีสิทธิ์โทรฯ ขามประเทศฟรี
เพื่อนฟลิปปนสโทรฯ กอนพอถึงดิฉัน เนื่องจากบานดิฉันยังไมไดติดโทรศัพท
(ขอไป ๓ ปแลวยังไมได ทั้งอําเภอมีโทรศัพทอยู ๓ เครื่อง คือโทรฯสาธารณะ ถามี
เหตุจําเปนก็สามารถโทรฯ เขาได จะมีคนรับและก็ไปตามคนที่บานให)
ดิฉันเองไมเคยโทรฯ มาที่โทรศัพทสาธารณะ เพื่อนคุณแมจะโทรไปคุยดวย
ฝายเดียว ดิฉันก็ใหเบอรโทรฯ ของบานอาไปกะวาจะคุยกับอาก็ได แตเบอรของอา
สายไมวาง
พอถามวามีอีกเบอรหนึง่ ไหม ดิฉันก็บอกวาไมมี ใจหนึ่งก็คิดถึงบาน ในใจก็
ภาวนาถึงหลวงพอขอใหชวยดวย ก็นึกถึงโทรศัพทสาธารณะ ยิ่งนึกไปก็ภาวนาไปทั้ง
ๆ ที่ไมคิดวาจะไดผลเพียงไร ก็เขียนขึ้นตนดวยเลย ๔ เพราะจังหวัดลพบุรี จะนําหนา
เบอรโทรฯ ดวยเลข ๔ ก็แวบหนึ่งขึ้นมา เขียนไป ๔๑๓๐๓๐ ในใจแวบมาใหเขียน
อยางนั้น
ก็บอกใหพอลองหมุนดู นึกในใจวา ลองดู ถาไมใชก็ไมเสียหายอะไร รออยูสัก
พัก พอบอกวาสายติดแลว! ปรากฏวาใชจริง ๆ ดวย!
ตอนนั้นตื่นเตนมาก เด็กรับสายบอกวา ตองการพูดกับใคร ดิฉันก็บอกชื่อคุณ
พอ ซึ่งก็ปรากฏวา ชวงนั้นคุณพอออกมาซื้อของที่ตลาดพอดี (บานดิฉันอยูหางจากตู
โทรศัพทเวลาเดินประมาณ ๓-๕ นาที)
บังเอิญเหลือเกิน เพราะชวงนั้นคุณแมไปงานกฐินอยูแตคณ
ุ พอเลยตองมาซื้อ
ของเอง (ปกติเปนหนาที่ของคุณแม) ขณะที่ดิฉันเขียนอยู ก็ยังงงไมหายวา เหตุการณ
เหลานี้เกิดขึ้นไดอยางไรราวปาฏิหาริย
อีกชวงหนึ่งที่ประทับใจไมมีวันลืม คือ ชวงจากประเทศบรูไน ไปประเทศ
ฟลิปปนส ชวงนั้นไตฝนุ เขาประเทศฟลิปปนส ๓ ลูกติด ๆ กัน ขณะนั้นเรือกําลังจะ
เดินทางเขาฟลิปปนสพอดี เรือถูกคลื่นลูกใหญซัดอยูตลอดเวลา โตะทานขาวลม
ระเนระนาด พวกเราก็เมาเรือกันมาก ๒ วัน ๓ คืน ทานอะไรกันไมไดเลย อาเจียน
ตลอดเวลา บางคนก็เปนมาก บางคนก็เปนนอย ดิฉันก็สวดมนตภาวนาตลอดเวลา
เพราะชวงนัน้ เรือลํากอนหนาเรือที่ดิฉันอยู ไดจมไปพรอมกับลูกเรืออีก ๒๐๐
กวาคน ทําใหพวกเราเสียใจกันมาก แตก็เปนเรื่องที่นาแปลก ที่สุขภาพของดิฉัน
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หลังจากที่ทานอะไรไมไดตลอด ๒ วัน ก็ไมไดมีอาการออนเพลียแตอยางใด กลับมี
อาการปกติ และหลังจากนั้นมาก็ไมมเี หตุการณอะไรรายแรง จนกระทั่งเดินทางกลับ
หลังจากกลับได ๒ เดือนก็สมัครสอบปริญญาโทที่จุฬาฯ ในใจคิดวาอยากเรียน
ตอเพือ่ ความกาวหนาของตนเอง ก็เลยตั้งเปาหมายไววา ตองพยายามสอบใหได
ทุกคืนก็สวดมนตภาวนาแผเมตตาเรื่อยมา จึงประสบความสําเร็จตามที่
ตั้งใจไว
ดิฉันวิเคราะหดูวา ประสบการณทผี่ านมาทั้งหมดในชีวิตของดิฉัน กวาจะ
มาถึงวันนี้ เกิดจากเหตุสําคัญ ๒ ประการคือ
ประการที่ ๑ การสวดมนตภาวนาทําจิตใจใหสงบ แผเมตตานึกถึงคําสั่ง
สอนของหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย ทําใหมีสติใน
การกระทําที่ไดกระทําไป
ประการที่ ๒ ความตั้งใจกระทําในสิ่งหนึ่ง ๆ ประกอบกับความพยายาม
สวนตน ทําใหการกระทําตาง ๆ ลุลวงและประสบผลสําเร็จดวยดี
กุลชลี จงเจริญ
ชัชวาลยเภสัช
๓๕ อ.ทาวุง
จ.ลพบุรี ๑๕๑๕๐
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