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อาตมาอยูกุฏิหลังนี้มานาน ๓๕ ปแลว คอย ๆ ซอมแซม เปลี่ยนกระเบื้องเล็กเปน
กระเบื้องใหญ เปลี่ยนกระเบื้องใหญเปนสังกะสี มันรัว่ บอยนักเอาสังกะสีมุงเสียเลย ไมมีใครมา
อยูกับเราหรอก ตอนกลางวันรอนเหงื่อหยดลูกคาง
ไมพื้นทีแรกนึกวาเปนไมสัก พอรื้อเขาจริงเปนไมตะแบก ผุหมดเลย
อาตมาก็ไมรวู าพวกกรุงเทพฯ เขาจะมาทํา คิดวาจะทํากันเอง คอยชวงทําศาลาพักรอน
หนาวัดใหเสร็จกอน ซื้อสังกะสีมาเปลี่ยน รื้อไปเปลี่ยนไปวันเดียวก็อาจเสร็จ และคงจะใชทุนไม
เทาไร
มีอยูวันหนึ่ง จิ้งจกสองหัวสองหางมาตีขางฝา ตีแลวรองใหญและสักประเดี๋ยว หนู
ออกมาแลว มาเยอะเลย มาดึงจีวรอาตมา อาตมาเลี้ยงไวเยอะเลย ไมกัดอะไรใครหรอก ให
กลวยมันกิน
เดี๋ยวแมลงสาบออกมาอีกแลว เดินกันเปนหางหมด ก็เดินมาหาอาตมา เขาอยากจะพูด
แตพูดไมได ถาพูดได เขาคงบอกวา หนีเถอะ! เขาจะมารื้อกุฏิแลว
อยูตอมา ๓ วัน สัตวเหลานีห้ นีหมดเลย เอากลวยใหหนูกินก็ไมมา แมลงสาบก็ไมมี
จิ้งจกสักตัวเดียวก็ไมมี ตัวที่มาตีขา งฝาเมื่อ ๒ คืนที่แลวก็ไมมี หายไปหมด
โยมปาริษา รุงโรจนธนกุล อยูหมูบ านอยูเจริญ ไดมาตกลงกันงาย ๆ บอกวา หลวงพอ
ยายกุฏิเถอะ จะซอมสรางใหใหม เลยอาตมาก็ตอ งยาย
พวกสัตวเขารูกอน หนีไปหมดเลย โบราณเขาบอกวา จิ้งจกทักตองเชื่อไวกอน เด็ก
เดี๋ยวนี้ไมคอยเชื่อพอแม แมวา แมทัก แลวยังจะมาเถียงแมอีก
พอชางมาดู เขาบอกใหสรางใหมดกี วา รื้อตรงโนนก็พัง ยุงไปหมด บานปลายออกไป
เลยใชไมแดงหมด แตอาตมาไมมีเจตนาจะไดไมแดงหรอก ก็แลวแตเขา
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แรงบันดาลใจในการสรางกุฏิ
ปาริษา รุงโรจนธนกุล

วันอาทิตยที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ เปนวันแรกซึ่งหลวงพอไดกลาววา ทานถูกคน
กรุงเทพฯ ปฏิวัติ เพราะทานตองถูกสั่งยายโดยมิทันตั้งตัว เตรียมใจ
ชั่วเวลาหลวงพอฉันเชาเสร็จ เขาประกอบศาสนพิธีที่หอฉัน กลับออกจากหอฉันหลังเพล
แลว เพียงระยะเวลา ๓-๔ ชั่วโมง กุฏิของทานก็โลงเรียบ
โตะหมูบ ชู า พระ โตะ เกาอี้ ปาย สารพัดสิง่ ของขางลาง ไมมีอะไรเหลือใหเห็นอีกเลย
ผนังที่เปนปูนทุกดานถูกทุบออกไดโดยงายดาย เพราะน้าํ ยาประสานปูนสลายตัวแลว
กาลครั้งนี้ ขาพเจาไดกระทําสมเจตนารมณตั้งแตอดีตที่ขาพเจาเคยนึกอธิษฐานไววา
(พ.ศ. ๒๕๒๐)
“ถาพระองคนี้ดีจริงแลว เมื่อขาพเจาได “ดี” ขาพเจาจะกลับมาเปนผูอุปฏ ฐาก เปนศิษย
ของหลวงพอ”
และขาพเจาก็ไดกลับมาเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๔ ไดเริ่มทําตามที่เคยอธิษฐานมาจน
บัดนี้
ในระหวางทีข่ าพเจายังมิไดกลับมาทีว่ ัดอัมพวันนี้ ขาพเจานึกถึงแต หลวงพอพระ
ภาวนาวิสุทธิคุณ ซึ่งจําพรรษาอยูที่วัดอัมพวัน ตลอดมานับเปนเวลา ๑๕ ป
ครั้งแรกที่ขาพเจามาที่วดั อัมพวันและเริ่มรับหลวงพอทานเขาไวเหนือศีรษะนั้น เริม่ มา
จากคุณอาของขาพเจา คุณวันเพ็ญ คุณธนูนอย วงษรักไทย ซึ่งเปนคนกรุงเทพฯ แตไป
ประกอบอาชีพที่จังหวัดระยอง
คุณอาไดอานหนังสือประวัติของหลวงพอ วาสามารถรูกรรม รูแกอโหสิกรรมใหเจากรรม
นายเวร ถาเรามีอะไรติดคาง จะไดสามารถทําใหถูกจุด แกใหถกู ทางได
เหมือนวาเราทําชั่ว ทําอะไรไมดไี ว ชั่วหรือไมดี ก็จะสนองกลับใหเราตองทุกขโศก เกิด
เปนปญหาใหเราตองทุกข และเราจะตองหาทางออกทางแกอยางไรใหพนทุกข ถาเราหา
ทางออกทางแกไดแลว เราจึงจะมีสขุ สงบได
สวนความทุกขของคุณอาของขาพเจาก็คือ บุตรสาว (นองเจี๊ยบ หรือ มาริษา วงษรัก
ไทย) ไดปว ยเปนลูคีเมีย (มะเร็งในเม็ดเลือด) ในป พ.ศ. ๒๕๒๐
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คุณอาของขาพเจาไดเรียนถามหลวงพอวา บุตรสาวของทานสวย นารัก เรียบรอย เปนที่
รักของทุกคน ไมเห็นทําอะไรทีไ่ มดีเลย ทําไมถึงตองมาปวยดวยโรคเชนนี้ ทําอยางไรจึงจะแกให
ดีได
หลวงพอทานหลับตาลงชั่ว ๑๐ วินาที (กะพริบตา) ทานไดกลาววา “โยม มารดาของ
โยมทั้งสองสบายดีหรือ”
คําตอบนี้คือ ธนูดอกแรก ที่ตรึงขาพเจาใหเริม่ ศรัทธานับถือครั้งแรก เพราะความหมาย
อันนี้หมายความวา
ถาเรารักบุตรอันเปนทิศเบื้องลางมากเทาไร บิดามารดาก็ยอมรักเรา เมือ่ เรารักเอาใจใส
ดูแลปรนนิบัติบิดามารดา อานิสงสอันนี้แหละจะยอนกลับใหบุตรธิดาของเราไดดีไดงามสมกับ
ความสุขที่บดิ ามารดาไดรับ เราก็จะมีความสุข ครอบครัวก็จะเปนสุข
เพราะเวลานั้นคุณอายังวาวุนใจ
ซึ่งคําตอบนีข้ าพเจาอาจตีความเขาใจเพียงผูเดียว
เกี่ยวกับโรคภัยของนองเจี๊ยบโดยไมมีเวลาเอาใจใสคุณปูคุณยามากนัก (คุณพอคุณแมของอา)
ตอมานองเจีย๊ บก็ไดจากไป ยังความโศกเศราใหแกคุณอาทั้งสองและขาพเจายิ่งนัก
ธนูดอกที่สอง ที่ตรึงขาพเจาเมื่อกลับมา เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๔ เมื่อขาพเจายอน
ถามในใจกับตัวเองวาที่ขา พเจาคิดไวเมื่อ ๑๕ ปนี้ ถูกตองดีแทแคไหน
ขาพเจาจึงเรียนถามหลวงพอวา “ถาเราจะทิ้งลูกทิ้งสามีมาอยูวัด นั่งกรรมฐานนีบ้ าป
ไหม”
หลวงพอทานตอบวา “เราทิ้งไปทําดีหรือทําไมดีละ ถาทําดีจะบาปไดอยางไร”
หลังจากนั้นขาพเจาไดนมิ นตหลวงพอมาฉันเพลที่บานพอบานคือ คุณสมชาย รุงโรจนธน
กุล มีบุตรธิดา ๒ คน คือ ด.ช.หนึ่ง และ ด.ญ.หทัยทิพย รุงโรจนธนกุล
คุณสมชายยินยอมและยินดีใหเลี้ยงพระ ทั้ง ๆ ที่เวลาลูกนองหรือญาติมิตรทําบุญบาน จะ
ถูกตําหนิวาบานก็ดีมีสุข ทําไมตองสิ้นเปลืองทั้งเวลา เงินทอง มีเวลาวาง เงินเหลือใชเหลือกิน
แลว
เคยเรียนถามหลวงพอวา คุณสมชายทานเหลาเกง ไมคอยมีเวลาใหกบั บาน แตหลวงพอ
ก็ไดตอบกลับมาวา
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“ถึงอยางไรเขาก็เปนพอบานที่ดี โยมมาวัดเขาก็ไมขัดศรัทธา โยมอยากจะทําบุญอะไร
หรือพี่นองเดือดรอนอะไรเขาก็จะชวยเหลือใหทุกอยาง ไมวาญาติขา งตัวหรือขางเรา” เรื่องนี้เปน
ความจริงเปนการตองย้ําอีกครั้งหนึง่ ที่ทําใหขา พเจาศรัทธาในหลวงพอ
ทั้งที่คุณสมชายก็ไมเคยเห็นหลวงพอ และหลวงพอเองก็ไมเคยเห็นตัวคุณสมชายมากอน
หรือรูประวัตเิ รามากอน ซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที่สองที่มาหาหลวงพอ โดยที่ไมมีใครพามาเลย เรามา
เอง (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔)
คุณสมชาย ถารูว ามาหาหลวงพอจะไมขัดเลย จะเลี้ยงเพล หรือมาวัดทุกครั้งจะไมขัด มา
ทุกครั้งก็จะฝากเงินมาทําบุญดวย
โดยที่จริงแลวคุณสมชายไมเคยพบหลวงพอเลย นอกจากฟงจากปากเรา ก็ยอมทําบุญ
บานโดยที่ยอมปดสํานักงาน ทําบุญกันที่บาน
คุณสมชายไดพบหลวงพอจริง ๆ เมือ่ คราวที่นิมนตหลวงพอไปฉันเพลทีบ่ านรวมแลว ๒
ครั้ง
หลังจากทําบุญครั้งแรกได ๑ อาทิตย คุณสมชายไดใหไปรับพระกับหลวงพอที่วัดอัมพวัน
แตขาพเจาไมสนใจ เพราะคิดวาคุณสมชายอานหนังสือหลวงพอแลว อยากจะไดพระ
ครั้งที่สอง คุณสมชายก็เรงใหไปรับพระอีก บอกวาหลวงพอมาเตือนใหไปรับพระ ก็ยังไม
สนใจ แตก็บอกกับคุณสมชายวา จะขอเดินทางไปเที่ยงฮองกงกอน แลวจะกลับมารับให
ทันทีที่กลับจากฮองกง คุณสมชายก็เรงใหไปรับพระอีก จึงไดเดินทางมารับในวันเสารตน
เดือนของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๔
พอมาถึง หลวงพอบอกไดเตรียมพระไวใหแลวสององค ทําใหขาพเจาขนลุกมากเลย
คุณสมชายและขาพเจารวมทั้งคณะหมูบา นอยูเจริญ ไดรวมกันซอมกุฏิครั้งใหญ จน
เกือบจะเรียกไดวา สรางใหม เริ่มตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๕
ซึ่งในกาลครั้งนี้ไดปรึกษากับคุณพี่เสนอ คุณสมประสงค รวมทั้งพระและชาววัดอัมพวัน
ซึ่งเปนผูใกลชิดหลวงพอ
หลวงพอทานมิไดออกความประสงคสิ่งใด นอกจากความมัน่ คงแข็งแรงของกุฏิ มิฉะนั้น
เวลาลูกศิษยลูกหามามาก ๆ อาจจะทนรับน้าํ หนักไมไหว
หากกุฏิขาดตกบกพรอง มีตาํ หนิสิ่งใดแลว ขาพเจาขอนอมรับผิดเพียงผูเดียว และถามี
สวนกุศลอันใด ขาพเจาและคณะขอมอบใหหลวงพอชวยแผเมตตาถึงลูกศิษยทุกทานดวย
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เดิมทีกฏุ สิ รางมานานนับ ๕๐ ป พื้นไมชั้นบนเปนรูโหว ขนาดเอามือสอดลงมาได
หลังคากุฏิชั้นบนเปดจั่วเห็นนกพิราบ (ฝาบนเปนบานนกพิราบ) ฝนตกก็รั่ว
หลังคาเปนสังกะสีทําใหรอนอบอาว ฝาบนเปดรัว่ มูลนก เศษฟางสิ่งปฏิกูลหลนลงมา
พื้นบนแสนกวาง แตเปนที่วางหนังสือและสิ่งของจิปาถะ จะมีที่วา ประมาณ ๑ x ๒ ตาราง
เมตร คือที่จําวัดของหลวงพอ
ตอนแรกนั้นไดยินแตหลวงพอทานปรารภวา หลังคารั่ว ตองการจะรื้อหลังคาซอมใหม
ซึ่งขาพเจาตอนนั้นคิดเพียงแตซอมหลังคา คงไมตองใชเทาไรนัก
จึงมาปรึกษากับคุณสมชาย ซึ่งยังไมเคยเห็นกุฏิหรือมาที่วดั นี้เลย ก็เห็นดวย ยินดีเปน
นายทุน เปนเจาภาพออกคาใชจาย
สวนขาพเจาเปนผูประสานงานและออกทุนทรัพยเพียงเล็กนอย แตเมื่อชาง (ผูรับเหมา
จากหมูบ านอยูเจริญ) มาเห็นกุฏิแลว คงลงความเห็นวา ควรรื้อกุฏิซอมทั้งหมดเพียงสถาน
เดียว
เพราะ ฝาชั้นลางรับน้ําหนักชั้นบนจนแอนโคงลงมาหมดแลว แถมปลวกอีกรัง
เบอเริ่ม ยังกับขนมแผนอัดเปนชั้น ๆ เห็นแลวชวนใหขนลุก
งบประมาณในการซอมกุฏิ มีดังนี้
• คาเฟอรนิเจอร
๑๐๐,๐๐๐ บาท
• คาวัสดุกอสราง
๘๐๐,๐๐๐ บาท
• คาแรงคนงาน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
• เบ็ดเตล็ด
๕๐๐,๐๐๐ บาท
จะซื้อตูเย็น โคมไฟ เตาแกส ทีวี และทุกสิ่งทุกอยางภายในกุฏิหลวงพอ จะขอเหมา
ทั้งหมดเลย
อยูตอมาสักระยะหนึ่ง ขาพเจาฝนเห็นเลือดและคนตาย ไดกราบเรียนถามหลวงพอวา “ที่
ฝนสิ่งนี้เปนอยางไรบาง”
หลวงพอไดบอกวา เจากรรมนายเวรเขามาตามทวง ตองทําบุญหรือทํากรรมฐานแผ
เมตตาใหพวกเขา สวดมนตใหมาก ๆ
ในครั้งนั้นขาพเจาไดทาํ ทรัพยสินเสียหายไปเปนจํานวนมาก หลวงพอบอกวาไมเปนไร
หรอก เราคืนใหเขาแลว เจากรรมนายเวรตามไมถึงตัวเราแลว ก็ถือวาฟาดเคราะหไป
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เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หลวงพอไดโทรศัพทมาที่บา น บอกใหไปตรวจ
อยางละเอียดโดยการเอกซเรย ทั้ง ๆ ที่ขา พเจาไดกราบเรียนหลวงพอวาไดไปหาหมอแลว
แตหลวงพอไดสั่งใหกลับไปตรวจอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งพอตรวจวันนั้น
ก็
จําเปนตองเขาโรงพยาบาลจริง ๆ เพราะปวดทองมากเลย เปนไข อาเจียนออกมาเปนเลือด
เมื่อไปตรวจอยางละเอียด ถึงไดรวู า ปวยเปนโรคลําไสอักเสบ ตองนอนโรงพยาบาล
ตั้งแตวันที่ ๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๕
วันแรกที่ออกจากโรงพยาบาลถึงบาน หลวงพอไดโทร.มาอีก บอกวาตอนนี้หายแลวนะ
ไมมีอะไรแลว
ซึ่งเปนประสบการณที่แปลกมาก เพราะกอนเขา หลวงพอก็สั่งใหเขา พอออกมาปุบ
หลวงพอก็บอกไมมีอะไร หายแลว เรียบรอยไมมีปญหาอะไร หายแลว เรียบรอยไมมีปญหา ใน
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ขาพเจาไดเลี้ยงเพลพระที่วดั อัมพวัน และหลวงพอสวดธรรมจักร
ให
กุฏิที่เสร็จออกมานี่ยังไมสวยสมใจเพราะใชเวลาเร็วเกินไป และตัวเองปวยอยู ทําใหไม
คุมงานเปนปกติ และดีใจมากที่ไดมาสรางกุฏิใหหลวงพอ รูสึกเปนความผูกพันกับหลวงพอ
และกุฏิ
แมบางครั้งจะเบื่อไมอยากมา ก็ตองมีสาเหตุใหมา และพอมาก็สมใจ สวนใหญที่มาก็จะ
ไดพบหลวงพอทุกครั้ง
จะมาดึกดื่น เชา กลางวัน ก็ตองไดพบหลวงพอ เหมือนกับหลวงพอจะคอย
บางวันหลวงพอไมอยู ก็จะบอกวาวันนี้สงสัยปาริษามา ใหบอกดวยวาหลวงพออยูรอ
ไมได
บางครั้งนึกในใจวา ขอใหหลวงพออยูดวยนะ ปวยรอก็ได พอมาถึงแล หลวงพอปวยจริง
ๆ ดวย อยูดีดีก็ปวดศีรษะขึ้นมา
ตอนนี้ก็เลยไมกลาที่จะนึกจะคิดวา ใหหลวงพอปวยรอนะ เพราะวาเหมือนการแชงหลวง
พอ กลับบาป
การสรางกุฏหิ ลวงพอไมเคยใหคําแนะนําในการกอสรางเลย ทานคงเปนวาเปนเรือ่ งสุด
แทแตความศรัทธาของโยมผูบริจาค
สรุปแลวขาพเจาจะเปนคนสรางคนทําทั้งหมด เพราะหลวงพอยกกุฏิใหเลย ใหเปนคน
ทําเองหมด ยกใหตัดสินใจคนเดียวไปเลย
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ขาพเจาไดอาศัยถามพระบาง ถามลูกศิษยภายในวัดดวย เพราะบางสิง่ บางอยางเราไม
เขาใจวาหลวงพอมีวตั ถุประสงคเชนไร
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