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ดิฉันเคยอธิษฐานจิตไวเสมอ ๆ ชีวิตนี้ขอใหไดมีโอกาสกราบพระอริยสงฆที่ทานมีเมตตา
ตอดิฉันสักครั้ง กอน ๆ เคยฝกสมาธิแบบ ฟงเขาเลาฟงเขาบอก ก็ฝกฝนนั่งสมาธิเอาเอง นั่ง
ปฏิบัติดวยตนเอง ทํามาทําไป เลยเกิดยุงใหญขึ้นมา เพราะ นั่งสมาธิแลว เกิดภาพยอน
อดีตชาติ ใหเห็นลอยเดนชัดแจว เหมือนตัวแสดงในภาพยนตรทมี่ ีตัวดิฉันเอง อยูใ น
เหตุการณนั้น ๆ เห็นชัดมากวา ครั้งอดีตชาติตนเองเปนใคร แลวเกิดความรูสึกเบือ่
หนายสังขาร เบือ่ หนายความสุขที่ไมจีรังยั่งยืน สุขเจือปนดวยทุกขอยางเรา ๆ ทาน ๆ
พบอยูในชีวิตประจําวัน เคยนึกถึงขนาดวา ปรารถนาที่สดุ คือ หลุดพน ภพชาติไปเสียนั่น เปน
ปริโยสานปรารถนาแทจริงของดิฉันแตภาพอดีตชาติหลอกหลอนชัดมากขึ้นทุกวัน
ครั้งหนึ่ง เคยเดินทางไปกับกลุม ไปเที่ยวชมปราสาทหินพิมาย ไมรูเกิดอะไรขึ้น กอนไป
มีการตระเตรียมกําไล อุบะ เครื่องทรงแบบเจาหญิงติดไปดวย ก็ไมรูเหมือนกันวา เอาไปทําอะไร
พอเขาไปเดินชมในปราสาทหินพิมายเทานั้นเอง ดิฉันเกิดไปเหยียบถูกสวิตชยอนภพยอนชาติ
เขาหรืออยางไร เดินลิ่ว ๆ ไปแตงองคทรงเครื่อง อุบะ คลองแขน กําไลมือ รัดเกลาเพียบเลย
ปกติดิฉันเปนคนอวน เดินอุยอาย แตขณะนั้นดิฉันเดินลิ่ว ๆ ตรงจุดนั้นมาจุดนี้ทาํ ยังกับวา เดิน
อยูในบานของตนเอง ตรงไหนเคยใชทําพิธีหรือทําอะไร เดินบอกถูกหมด และทําพิธีสักการะได
อยางไมเกอเขินเหมือนอยางกับวา ตนเองปฏิบัติอยูในชีวิตประจําวัน เห็นอดีตชาติของตนเอง
และตนเอง อยูในเรื่องราวเหตุการณ เห็นชัดมาก
ตอนนี้เกิดภาพไมจางหายไป กลับบานแลว ภพชาติอดีตที่เห็นก็ยังปรากฏลอยเดน ก็มา
รําพึงวา เอะ! ถาเราปลอยใหเกิดสํานึกอยางนี้ ฉายภาพยอนอดีตเราอยูอยางนี้เรื่อยไป เราคือ
ดิฉันอาจจะสูญเสียอะไรบางอยางเลือนลางไปเรือ่ ย ๆ จะไมเขาเรื่องซะแลว นึกไดอยางนีก้ ็
พยายามถอนตัวออกจากภพชาติที่เคยเห็นเหมือนเหยียบสวัตชยอนเวลาไดนั้น แตทําไมสาํ เร็จ
สักที จนลวงมาถึงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เสียงโทรศัพทดังกริ๊ง ๆ ขั้น ขณะนั่งสมาธิก็
ถอนจากสมาธิไปรับโทรศัพท เสียในโทรศัพทบอกมาตามสายวา “แมครับ ผม ร.ต.อ.การุณย
สุตยสรณาคม พูด หลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน สิงหบุรี จะมาที่
ดับทุกขภาพชาติ อยูในปจจุบันลวน ๆ
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บานภรรยาของผม คือ มาที่บานคุณรัชนีย ผมจะไปรับแม จะมาบานผมไหม” ดิฉันแทบ
ตัวลอย พอไดยินขาวนี้ ดวยความดีอดดีใจลนพน ตอบทันทีวา “มารับเลยลูก แมพรอมแลว”
ร.ต.อ.การุณย สุตยสรณาคม ซึ่งเปนนายตํารวจผูใตบังคับบัญชาของสามีดฉิ ันก็ขับรถมา
รับพาดิฉันไปกราบขอพรหลวงพอเจาคุณฯ ที่บานคุณอรุณวรรณ ในตลาดกลางเมืองขอนแกน
โดยมีคุณ จิรพรรณ ประสงคผล ภรรยาของคุณเสมอ ประสงคผล แหงอูซอมรถเสมอเซอรวิส
ขอนแกน รวมมากราบหลวงพอเจาคุณฯ ในโอกาสเดียวกันนี้ ดิฉันพยายามเลาเรื่องที่เกิดขึ้นกับ
ดิฉันใหหลวงพอเจาคุณฯ ทราบ ทานเมตตารับฟงและใหโอวาทและแนะนําทั้ง ๆ หลวงพอเจา
คุณฯ เหน็ดเหนื่อยสายตัวสายใจแทบขาด ตระเวณรับนิมนตไปตามสถาบันตาง ๆ ในจังหวัด
ขอนแกน ตามรายการผูน ิมนตไวเพียบทุกชั่วโมง ไมเวนเลย หลวงพอมีอาการจะเปนลม ตอง
ถวายโอสถยาหอม แตหลวงพอเจาคุณฯ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ทานใจเพชรจริง ๆ ไมยอม
พัก กลับตอนรับผูศรัทธาเขามากราบแนนขนัดอยางไมยอมหนี ดวยเมตตากรุณาทวม
ทน ประทับใจในความทรงจําของชาวจังหวัดขอนแกน อยางไมเหือดหาย
ฉากชีวิตของดิฉัน เริ่มพบกับแสงทองแสงธรรม ณ บัดนี้เอง โดย ร.ต.อ. การุณย ลูกนอง
ของสามีบอกกับดิฉันวา
“คุณแม จะปรึกษาเรื่องราวอะไรทีม่ ากมาย ควรพบกับอาจารยบุญสง อินทวิรัตน ซึง่ ผม
เคารพนับถือมาก และเปนลูกศิษยหลวงพอเจาคุณฯ วัดอัมพวัน สิงหบุร”ี ดิฉันก็ให ร.ต.อ.
การุณย ชวยพาไปแนะนําใหรจู ักกับอาจารยบญ
ุ สง อินทวิรัตน เดี๋ยวนัน้ ทันทีเลย ขณะนั้น หลวง
พอเจาคุณฯ ยังรับนมัสการจากผูศรัทธาอยูในบานของคุณอรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์ อยูผูคน
แนนขนัด โชคชะตาชีวติ ของดิฉันหักมุมโคงหลุดวงโคจรของหวงนึกที่หนวงหนักกับภาพยอน
ภพ ยอนชาติที่ทําใหเหมือนรบกวนจิต สํานึกไดจากจุดนี้เอง
ทานอาจารยบุญสง อินทวิรัตน ใหคําแนะนําเปนประโยชนมาก ใหกาํ ลังใจ และชี้หนทาง
ถูกตองในกระบวนวิธีปฏิบัติกรรมฐาน สติปฏ ฐาน ๔ และใหความสวางโปรงใสกับดิฉันในทุก
ดานทุกทางอยางไมเคยพบใครใหแสงสวางสาดชโลมจิตใจดิฉันไดมากเทาครั้งนี้เลย ทั้ง ๆ
อาจารยบุญสง อินทวิรัตน ขณะสนทนากับดิฉนั นั้น ทานมีอาการอิดโรยออนระโหยอยางเห็นได
ชัด แตก็ยังมีเมตตาตอบทุกคําที่ถาม ใหความสวางทุกเรื่องที่ขอรองใหชี้แจง
ดิฉันจึงตัดสินใจฉับพลันวา หนทางที่ทานอาจารยบุญสง อินทวิรัตน แนะนําใหดิฉนั ใน
ครั้งนี้ ดิฉันยอมรับและปฏิบัติตามแนนอน ก็ชักชวนใหคุณจิรพรรณ ประสงคผล สหายรักไป
ดับทุกขภาพชาติ อยูในปจจุบันลวน ๆ
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เปนเพื่อนรวมเดินทางไปปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน สิงหบุรี โดยใหตาํ รวจขับรถไปสงใหที่
วัดอัมพวัน สิงหบุรี เพราะสามีติดราชการ เปนบุญของดิฉัน และคุณจิรพรรณ ไดพบคุณชีซูงอ
แซเอ็ง อีกครั้ง นับแตพบกันครัง้ แรกที่จังหวัดขอนแกน แตครั้งนี้ ดิฉันมาอยูที่วัดอัมพวัน
สิงหบุรี เพือ่ ปฏิบัติกรรมฐาน ในฐานะศิษยของหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล และมี
คุณชีซูงอ เปนครูฝกสอนใกลชิด คุณชีซูงออัธยาศัยเปยมดวยเมตตากรุณามาก พูดไพเราะ
บุคลิกเขมแข็งแฝงความนุมนวล
วันที่ ๔ จิตดิ่งลงไดดีเยี่ยม ขณะเดินปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ เดินจงกรม ขวายางหนอ ซาย
ยางหนอ หยุดยืนเบื้องหนาพระพุทธรูปที่ใคร ๆ เรียกกันติดปากวา หลวงพอดํา เปน
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิค์ ูวัดอัมพวัน สิงหบุรี ซึ่งพระพุทธรูปองคนี้สามารถเปดพระเนตร
มองเหลือบตาได ลืมตาไดเหมือนคนเปน ๆ เปนที่อศั จรรยกับผูมาฝกกรรมฐาน มานาน
แลว ดิฉนั อธิษฐานจิตตอพระพุทธรูปหลวงพอดํา และขอบารมีหลวงพอเจาคุณฯ กับ
พระพุทธเจา อภิบาลรักษาใหดฉิ ันประคองสติ ปฏิบัติกรรมฐานตามวิถที างสติปฏฐาน ๔ ให
ตลอดปลอดภัยและหลุดพนไปเสียจากภพชาติยอ นอดีต ซึ่งมันเคยกอกวน ทําใหดฉิ ันตกอยูใน
หวง “เมาอดีตชาติ” มาครั้งหนึ่งแลว ขอใหทุกสิ่งทุกอยางหลุด ปลอยวาง ลงใหหมด ทิ้งทุกสิง่
ทุกอยางไว ณ วัดอัมพวัน สิงหบุรี แหงนี้ ณ บัดนี้ และขอใหเหลือแตปจจุบันลวน ๆ ขอใหดิฉัน
อยูในปจจุบันดวยสติพรอมบริบูรณทั่วตลอดหมด
พออธิฐานจิตเสร็จ ก็ขวายางหนอ ซายยางหนอ เดินหันกลับยางตอไปจนครบอีกหนึ่ง
รอบ ตอนนี้เจ็บแปลบหัวแมเทาเหมือนจะแตกปริ เจ็บปวดทรมานมากเดินแทบไมไหว พยายาม
ใชเทาขวาเปนหลักเดินตอไป หมุนอีก ๑ รอบกลับ รูตัววาเจ็บปวดที่นิ้วหัวแมเทามาก เดินไม
ไหว ขออนุญาตลาพัก ปรากฏนิว้ เทาซายงอไมไดเลย แตสํารวมกัดฟนสูไมอยากรบกวนคนอื่น
มีเพื่อนปฏิบตั ิกรรมฐานสองสามคน และคุณจิรพรรณ เขามาชวยเหลือ พอดีคุณชีซูงอ มาพบ
และรีบไปบอกหลวงพอเจาคุณฯ เดี๋ยวเดียวคุณชีกลับมา บอกวาหลวงพอรูแลววาคุณนายเบญจ
รัตน แผกลิ่น ภรรยาของทานผูกาํ กับจังหวัดขอนแกน ไดรับเวทนากลาขณะปฏิบัติกรรมฐาน
หลวงพอทานใหน้ํามันมาทา ดิฉันนั่งน้ําตาไหล นึกเวทนาตัวเองจะทําดีก็เปนอยางนี้ เมื่อเทา
กระดิกไมไดแลว จะเดินจงกรมไดอยางไร
พอคุณจิรพรรณ ชโลมน้ํามันทีห่ ลวงพอเจาคุณฯใหมา ทาไปนวดไป ดิฉันกําหนดเอาสติ
ไปไวทจี่ ุดปวด กําหนดปวดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ และกําหนดหายหนอ หายหนอ หายหนอ
ตามที่คุณแมชีบอกสอน สักพักนิ้วเทาเริ่มกระดุกกระดิกขยับไดและไดรับกําลังใจอีกมากมาย
ดับทุกขภาพชาติ อยูในปจจุบันลวน ๆ
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ญาติธรรมไดพากันมาสงที่หองพัก วันตอมาดิฉนั อาศัยเกาะแขนคุณจิรพรรณ มาเพื่อฟงธรรมะ
จากหลวงพอเจาคุณฯ วันนั้นเปนวันพระ ดิฉนั กําหนดสติ กัดฟนสูกับความเจ็บปวดอยูถึง ๕
ชั่วโมง ระหวางรอฟงหลวงพอเจาคุณฯ เทศนอบรม แตดวยความศรัทธาในองคหลวงพอเจาคุณ
ฯ ก็บอกกับตนเองวา ทุกขกายนั้นตองทนใหได คืนนั้นดิฉนั นอนยากลําบากมากเพราะเจ็บปวด
ที่ขามีมากยิง่ ขึ้น
ไดยินเสียงหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ซึ่งดิฉันเคารพบูชาอยางยิ่งกลาววา
“โยมเบญจรัตนใหอยูกอนนะ ขอเถอะแมคุณเอย ยังกลับไมได จนกวาอาตมาจะอนุญาต ไหนอยู
ไหนละโยมเบญจรัตน
“ลูกอยูนี่เจาคะ” ในใจตอนขณะตอบหลวงพอเจาคุณฯนั้น ใจหายเราคงมีกรรมหนักมาก
จะตองปฏิบตั ิกรรมฐานอยูวัดอัมพวัน สิงหบรุ ี ถึงเดือนหรือเปลาหนอ ความคิดสับสนไป
หมดแลวหลับไป
พอเชาขึ้น ดิฉันก็พยายามชวยตัวเองสูกรรม สูเวทนา ทนเดินจงกรม ขวายางหนอ ซาย
ยางหนอ พอบายอาการเจ็บปวดคอยทุเลา อาการดีขึ้นโดยลําดับ พอเชาวันที่ ๕ ไดผูมีนา้ํ ใจเอา
น้ํามันของหลวงพอเจาคุณฯ นวดให ยิ่งดีขึ้นอยางประหลาด พอวันที่ ๗ หลวงพอเจาคุณฯ มี
เมตตาใหญาติโยมเขาฟงนิทานธรรมะ ทีห่ ลวงพอเจาคุณฯ เลาใหฟง ดิฉันยิ้มแยมแจมใสเบิก
บาน และเชายังไดฟงเทศนธรรมจักรฯ จากหลวงพอเจาคุณฯอีกดวย บุญกุศลที่หลวงพอเจาคุณ
ฯ เมตตาครั้งนี้ใหญหลวงนัก รําลึกถึงทานผูมพี ระคุณหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
คุณชีซูงอ พุทธบารมี คุณแมใหญสมุ ทองยิ่ง และทานอาจารยบุญสง อินทวิรัตน เมตตาชี้ทางให
ดิฉันเดินไปตามมรรควิถีสติปฏฐาน ๔ อันถูกตองขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ชีวิตของ
ดิฉันเหมือนถูกชุบขึ้นมาใหม ไดพบแสงทองแสงธรรม ณ วัดอัมพวัน สิงหบุรี
ดิฉันมีความรูสึกปลอดโปรง เบาอกเบาใจ แจมใส รูอดีต ปจจุบัน อนาคต และสําคัญที่สุด
จะไมมวี ันลืม คือ รูความเปนปจจุบนั และรูเทาทันอารมณทุกขณะจิต นั่นคือ มีสติเสมอ
กราบเทาหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล พระอาจารยผูประเสริฐ คุณชีซูงอ แซ
เอ็ง คุณแมใหญ สุม ทองยิ่ง คุณชีสมคิด มา ณ ที่นี้ดวยความเคารพศรัทธาอยางยิ่ง
อนึ่ง ดิฉันพรอมดวยสามี คือทานผูกาํ กับ และ ร.ต.อ.การุณย สุตยสรณาคม
ผูใตบังคับบัญชาของสามีดิฉัน และอาจารยบุญสง อินทวิรตั น กับกลุมลูกศิษยหลวงพอเจาคุณฯ
วัดอัมพวัน สิงหบุรี กําลังเรงมือ เรงกําลัง กอสรางหองน้าํ หองสวม แทงคเก็บน้ํา ทีพ่ ัก สําหรับ
เปดศูนยปฏิบัติกรรมฐานสายวัดอัมพวัน สิงหบรุ ี สาขาจังหวัดขอนแกน บนเนื้อที่ดิน ๒๔ ไร ที่
ดับทุกขภาพชาติ อยูในปจจุบันลวน ๆ

๔

ดอกเตอรลําใย โกวิทยากร มอบถวายใหหลวงพอเจาคุณฯ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ แลว
นั้น กําลังดําเนินงานรวมกันดวยความศรัทธา ทันตแพทยหญิงเรวดี วิวัฒนพัฒนกุล เศรษฐีนี
ขอนแกนศรัทธางานยิ่งใหญครั้งนี้มา ขอประชาสัมพันธมาถึงสาธุชนจะรวมกองบุญใหญในครั้งนี้
ผานหลวงพอเจาคุณฯ หรือกลุมลูกศิษยทางจังหวัดขอนแกน ตามที่อยูดังกลาวไดเลย

ดับทุกขภาพชาติ อยูในปจจุบันลวน ๆ

๕

