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ตลอดชีวิตที่จาํ ความได ทัง้ สิ่งแวดลอมในครอบครัว ไดสัมผัสกับคําวาวัดและการ
ทําบุญกุศลมาตลอด ดิฉันมีจติ ใจตั้งปณิธานศรัทธาจิตแนวแนวา ตลอดชีวิตจักขอบําเพ็ญกุศล
ปฏิบัติสมาธิภาวานา รักษาศีล ๕ ไวใหสุดสติกําลังเทาที่จะทําไดและทําประโยชนใหกับผุคนให
ไดมากที่สุด เทาที่ชีวิตจะหาไม ขณะเดียวกันก็ฝกฝนปฏิบตั สิ มาธิกันมาแบบนั้นนิดแบบนี้หนอย
ดวยใจรักศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แตยังไมมวี าสนาไดพบครูอาจารย อริยสงฆ ผูเปน
พระสุปฏิปนโน เฉกเชน หลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
ตอมาไดยินขาวแทบจะเปนรายงานประจําวันในวงสนทนาครูอาจารยในโรงเรียนขาม
แกนนคร ซึง่ พูดถึงแตเรือ่ งการปฏิบตั ิธรรมตามแนวทางสติปฏฐาน ๔ ของหลวงพอวัดอัมพวัน
เมื่อปฏิบัติแลวไดผลดีอยางนั้นอยางนี้บรรยายแตเรื่องที่ดีของวัดอัมพวัน
ดิฉันมีความดีใจ สนใจ และปลื้มใจแทนหลวงพอเจาคุณฯ ที่เห็นครูอาจารยจากโรงเรียน
ขามแกนนครหลายสิบชีวิต ผานวัดอัมพวัน สิงหบุรีมาแลว เหตุการณในครอบครัวก็ตาม ชีวิต
หนาที่การงานโดยเฉพาะการทํางานในหนาที่ประจําวันอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม
เกิด
ประสิทธิผลเปนบุคคลมีสติสัมปชัญญะ เรียกวาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด บาง
คนเคยมีอารมณฉุนเฉียว โกรธงาย กลับมาแลวกลายเปนคนสุขุม เยือกเย็นคลายกับวาทําอะไร
มีสติอยูกับตัวตลอดเวลา
ดิฉันไดรบั คําแนะนําจาก อาจารยสุระพีพรรณ รัตนเกื้อ ใหไดพบกับคุณบุญสง อินทวิ
รัตน ซึ่งเปนลูกศิษยของหลวงพอผูท ี่จะใหความกระจางในเรื่องวัดอัมพวัน โดยเฉพาะหลวงพอ
เจาคุณฯ ไดดี ในใจคิดวาสักวันหนึ่งจะตองมา กราบนมัสการหลวงพอใหได และไดปรึกษาหารือ
กับคุณบุญสง เรื่องจะกราบนิมนตหลวงพอมาใหโอวาทแนะแนวทาง การอบรมสั่งสอนในเรื่อง
การปฏิบตั ิธรรมตามหลักสติปฏฐาน ๔ ใหกับยุวชนซึ่งเปนนักเรียนผูยังไมเขาใจในเรื่องการ
ปฏิบัติและคําสอนของพระพุทธองค โดยการเขาคายปฏิบัตธิ รรม ถือศีล ๘ เปนเวลา ๕ วัน ๕
คืน ซึ่งตัวดิฉันเองเปนผูร ับผิดชอบ
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โครงการนี้อยูในความควบคุมดูแลอุปถัมภของทานผูอํานวยการโรงเรียนขามแกนนคร
อาจารยนพรัตน จารยโพธิ์ ผูมีเมตตาเปยมลนตอกิจการรมนี้มาโดยตลอด จากนั้นคุณบุญสงก็
รายงานขาว เรื่องโครงการเขาคายปฏิบัติธรรมของโรงเรียนขามแกนนครถวายหลวงพอเจาคุณฯ
วัดอัมพวัน พอคราว ๆ ขั้นตน
ดิฉันขอตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต นัง่ สมาธิ ภาวนาทุกวัน อยากจะมากราบหลวงพอ ดิฉัน
จําไดวา อาจารยสุรีรตั น เดือนฉาย ซึ่งปวยจากการผาตัดมาแลวไมหายก็มาทํางาน บนวาปวด
ทองมากไมรูจะทําอยางไร ปวดจนกระทั่งนั่งนอนไมได อาจารยสุรีรัตน ไดแตสวดมนตภาวนาขอ
วิงวอนใหหลวงพอชวยเมตตาในอาการเจ็บปวดนี้ใหหายและสามารถทํางานได
วันรุงขึ้น
อาจารยสุรีรัตนก็หายปวด และปรากฏวามีโทรศัพทจากหลวงพอเจาคุณฯ วัดอัมพวัน ไปถึง
โรงเรียนขามแกนนคร ถามถึงอาการปวยของอาจารยสุรีรัตน เสมือนหนึ่งเปนลูกสาวของหลวง
พอเอง ดิฉนั เปนผูรับสายโทรศัพทแทนเพราะอาจารยสุรีรัตนไปสอนนักเรียน หลวงพอเจาคุณฯ
บอกวา นีห่ ลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน สิงหบุรี ถามขาวถึงอาจารยสุรีรตั น หลวงพอบอกวาไดแผ
เมตตาใหตลอดคืนใหหายนะ หลวงพอเปนหวง แลวดิฉันไดเรียนหลวงพอวา จะบอกใหอาจารย
สุรีรัตนทราบ จากนัน้ ดิฉันก็ไดพูดทางโทรศัพทกับหลวงพอนาน ในเรื่องของการที่จะนํานักเรียน
เขาคายปฏิบัติธรรมและเรื่องการฝกปฏิบัติธรรม พรอมกันนั้นก็มีอาจารยขนิษฐา สารแสน
อาจารยเครือวัลย คงรักชาง ก็ตามพูดโทรศัพทกับหลวงพอดวยความปลื้มปติมาก คงเปนบุญ
ของดิฉันที่ไดมีโอกาสไดพูดคุยกับหลวงพอทางโทรศัพท ทั้ง ๆ ทีไ่ มเคยเห็นหนาและไมเคยได
ยินเสียงหลวงพอมากอนเลย เหมือนกับเทวดามาโปรด ขณะเดียวกันก็ไดกราบนิมนตหลวงพอ
เปนประธานในโครงการเขาคายปฏิบตั ิธรรม หลวงพอทานตอบวาหลวงพอไมวาง ภารกิจงาน
สอนปฏิบัติธรรมใหญาติโยมมีตลอดเลย แตถึงอยางไรก็ตามดิฉันก็ไมละความเพียรพยายาม
และกอนที่ดิฉันจะไดพูดคุยทางโทรศัพทจากหลวงพอนั้น
เหมือนเปนสิ่งอัศจรรยมากทีเดียว
ดิฉันสวดมนตภาวนาอธิษฐานจิต อยากกราบหลวงพอในขณะปฏิบัติสมาธิ ไมรูจะทําอยางไร ก็มี
อาจารยนภาวรรณ วงศเทวราช ไดบอกวิธี โดยจุดธูป ๕ ดอก กลางแจง อธิษฐานขอใหไดพบ
หลวงพอจรัญ ทําอยูอยางนีห้ ลายคืน จนถึงคืนวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๕ เวลา ๒๓.๐๐ น. หรือ
๕ ทุมเศษ ดิฉันไหวพระสวดมนต ภาวนาอธิษฐานจิตของใหนั่งสมาธิสงบลงไดโดยเร็วและได
กราบนิมนตหลวงพอเจาคุณฯ
ขณะที่นั่งสมาธิ จิตกําลังวูบดิ่งลงไดสมาธินั้นเอง ปรากฏกายทิพยหลวงพอเจาคุณพระ
ราชสุทธิญาณมงคล โดยเห็นแนชัด แตอยูในเงาวงกลมสลัว ๆ มัดผารัดประคตเอวอยาง
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เรียบรอย เหมือนยืนมองดิฉัน และตัวดิฉันเองไดเลากราบถวายเรื่องกิจกรรมโครงการเขาคาย
ปฏิบัติธรรมของนักเรียนโรงเรียนขามแกนนคร เลาถวายไป บอกไปพูดไป แตกายทิพยหลวงพอ
เจาคุณฯ ก็เฉย ๆ ไมไดตอบรับ ไมไดตอบปฏิเสธ แตยืนเห็นกายทิพยอยูนานพอสมควร จึงแวบ
หายไปฉับพลัน ดิฉันปลืม้ ปติมาก และที่ปฏิบัตินงั่ สมาธิมา เคยปรารถนาอยากเห็นกายทิพยของ
หลวงพอจรัญ ในกายทิพยนั้นเปนบุคคลที่มีรูปรางสูงก็ไมสูงมาก สันทัด ไมอวน ไมผอม เรียกวา
พอดี ๆ ก็ไดพบแลว ไดเห็นจริง ๆ สติสัมปชัญญะสมบูรณ ไมไดฝน
พอรุงเชามาอีกวันก็ไดเลาให อาจารยนงเยาว รัตนขจรจิต ที่เคยรวมปฏิบตั ิกนั มา
อาจารยนงเยาวกพ็ ูดวา หลวงพอจรัญมีเมตตามาก ขนาดที่ยังไมเคยเห็นหนาทานเลย พี่ยังได
กราบทานทางจิต หลังจากพูดคุยกันแลว ก็แยกไปสอนนักเรียน รุงขึ้นอีกวัน หลวงพอก็โทรศัพท
ถามขาว อาจารยสุรีรัตน เดือนฉาย และตัวดิฉันเองเปนคนรับสาย หลังจากนั้นเพื่อน ๆ ครู
ทั้งหลายทราบขาวก็พากันมาดีใจดวยที่ไดพูดคุยกับหลวงพอ ซึ่งจะเห็นวาหากบางคนไปถึงวัด
ยังไมไดกราบ และพูดคุยเลย เพราะผูคนมากมายคงเปนเพราะบุญของดิฉันเอง
ถึงอยางไรก็ตาม เมื่อหลวงพอจรัญมีภารกิจ ไมวา งในการที่จะไปโรงเรียนขามแกนนคร
ในโครงการเขาคายปฏิบตั ิธรรม ดิฉนั ก็ไดปรึกษากับ คุณบุญสง อินทวิรัตน และไดแนะนําวาอยา
ละความเพียรพยายามในการปฏิบัตธิ รรม ฝกสมาธิ ยึดเสนทางสติปฏ ฐาน ๔ ขององคสมเด็จ
สัมมาสัมพุทธเจา ที่หลวงพอเจาคุณฯวัดอัมพวัน นํามาเผยแผบอกสอนผูคนอยางเอาชีวิตเปน
เดิมพัน ซึ่งเปนสัจธรรมเปนของจริง ไมหลอกลวง เปนของแท ขอใหมีความเพียรพยายาม ดวย
ความเคารพบูชาในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางแนวแน และเชื่อมั่นวาหลวงพอจรัญคง
เมตตาปรานีตอชาวขามแกนนคร จะตองรับนิมนตมาที่โรงเรียนขามแกนนคร อ.เมือง จ.
ขอนแกน แมเพียงชางกระดิกหู งูแลบลิ้น เพียงชั่วโมงเดียวก็ถือวาเปนบุญเปนกุศลอยาง
มากมายตอลูกศิษยลูกหา เยาวชนซึ่งเปนนักเรียนที่จะรูแนวทางการปฏิบัติตามคําสอนขององค
พระพุทธเจา และหวังเปนอยางยิ่งในความเมตตาปรานี คงจะรับนิมนตโปรดชาวขามแกนนคร
และขอแรงอธิษฐานจิตของเทวดาและศิษยทุกคน ไดวิงวอนไปนิมนตหลวงพอเจาคุณฯ วัดอัมพ
วัน ไดมาจุดแสงสวางมองเห็นทางเดินไปสูความดีความงาม ไดมองเห็นสัจธรรมตามหลวงพอไป
ไดมีโอกาสพึ่งบุญบารมีของหลวงพอ ที่เมตตาตอชาวขามแกนนครไมขาดสาย หากวาลูกหลาน
ชาวขามแกนนครไดเคยทําบุญกุศล เปนญาติของหลวงพอในภพกอน ชาติกอน ขอไดกราบ
นิมนตหลวงพอจรัญอีกครั้งหนึ่ง และคิดวาเมื่อไดฟงธรรม ไดปฏิบตั ิตามแนวทางทีห่ ลวงพอได
อบรมสั่งสอนแลว เยาวชนและชาวขามแกนนครทั้งหลาย คงจะมีสิ่งแปลกใหมในทางดีขึ้น พน
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ทุกขตามหลักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เหมือนครั้งพุทธกาลทีไ่ ดทรงโปรดใหมนุษยโลก
ไดรูธรรมตามไปดวย

จรวย ประสานทอง
ร.ร.ขามแกนนคร จ.ขอนแกน

ปล. จากการที่ไดรับความเมตตาบารมีจากหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน สิงหบุรี ทําใหไดแรงบันดาลใจสราง
หองคลินิกใจขึ้นโดยใชชอื่ วา “หองแวนสองธรรม” เพือ่ เปนสถานที่ศึกษาปฏิบัตธิ รรม ของครู อาจารย
นักเรียน และบุคคลทั่วไป
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