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เรื่องเกามาเลาใหมนี้ เปนชื่อที่เจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลตั้งชื่อให เปนเรื่องนิมิตของ
ขาพเจา ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ หลังจากที่คุณทองยอย ชโลธร ไดถึงแกกรรมไปได
เพียงไมกวี่ ัน
คืนหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ขาพเจานิมิตวา มีบุคคลหนึ่งนํากุญแจอุโบสถวัดอัมพวันมาให
เมื่อขาพเจาไดลูกกุญแจ ก็เขาไปในอุโบสถวัดอัมพวันแลวเดินสํารวจรอบ ๆ ขณะเดินเขาไปครัง้
แรกพบคนนัง่ ปฏิบัติธรรมดวยอาการสงบอยูคนหนึ่ง เมื่อพิจารณาดูเห็นเปนคุณทองยอย ชโลธร
สวมเสื้อผาชุดขาว นั่งอยูขางเสาตนที่ ๒ ทิศตะวันออกทางดานขวาของพระประธาน ขาพเจา
ตรวจดูรอบ ๆ ในอุโบสถไมเห็นมีใคร มีแตคุณทองยอย ชโลธร เพียงคนเดียว
วันตอมาขาพเจาไปทีว่ ดั อัมพวัน พบคุณสุมาลย ชโลธร และบรรดาญาติ ๆ ไดทําบุญ
ครบรอบ ๕๐ วันใหคุณทองยอยที่บาน แลวนําของใชบางอยางที่ยืมไปจากวัดอัมพวันมาคืน
ขาพเจาอยากจะเลาความจริงในใจ ใหคุณสุมาลย ชโลธรทราบ ก็ไมกลาพูด เกรงวาจะเปนการ
ไมสมควร และคงไมเหมาะสมดวยประการตาง ๆ จึงเก็บเรือ่ งนี้ไว ๑๗-๑๘ ปแลว และขาพเจา
ขณะนี้ก็มีอายุ ๗๐ ป มาคิดดูวาควรจะไดเลาความจริงใหทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
ทราบ
ขาพเจาไดเลาวา ไดพบคนชราสองคนพูดคุยกันวา คนเราเมื่อกอนจะถึงแกกรรม ถามี
นิมิตวามีคนนํากุญแจในสิ่งที่เราไดกอสรางไวมาใหเรา เมือ่ เราถึงแกกรรม เราจะไดไปอยูใน
ุ มีกุศล มีวาสนามากมายเชนนี้เชียวหรือ แลว
สถานที่นั้น ขาพเจามีความคิดขึ้นมาวา เราจะมีบญ
ขาพเจาพูดกับทานเจาคุณฯ ตอไปวา เดิมทีกระผมจะเขียนเปนจดหมาย เลาเรื่องมาใหทา นเจา
คุณทราบ แตทานเจาคุณฯ กลับพูดวา “โยมมาพูดดวยตนเองอยางนี้ชัดเจนดี กวาเขียน
เปนหนังสือมา เพราะมีโอกาสไดพูดไดคยุ ไดซกั ถามกันอยางเต็มที่ ก็โยมไดกอ สรางไว
เมื่อชางกอสรางเสร็จ เขาก็เอากุญแจมาใหโยมนะซิ” และมีหลายครั้งที่กระผมปฏิบัติธรรม
จิตไมคอยสงบ เมื่อนึกถึงอุโบสถวัดอัมพวัน จิตสงบทันที
ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล กลาววา “ความจริง ความผูกพันมีกันมหาหลาย
รอยปแลว คุณทองยอย ชโลธร มีคนเห็นเปนเทพ เอาน้ําชามาเลีย้ งชายชราที่มาปฏิบตั ิ
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ธรรมในวัดอัมพวัน” มีชายชราคนหนึ่งมาปฏิบตั ิธรรม ทางวัดไดนาํ น้าํ เย็นไปเลี้ยงตอนรับแขก
แตชายชราคนนี้ไมชอบดื่มน้ําเย็น ชอบดื่มน้ําชา ก็มีชายแตงกายชุดขาวนําน้าํ ชามาใหดมื่ รสดี
เปนที่ถูกใจ วันหนึ่งไมมีน้ําชาจะดืม่ ก็มาที่กุฏิทา นเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ขอน้ําชาทาน
เจาคุณฯ ดื่มแลวพูดา รสเหมือนที่เขาเคยดื่ม เขาเดินหาชายชุดขาวในวัดอัมพวันอยูนานเทาไรก็
ไมพบ วันหนึ่งเขาขึ้นไปบนศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ เขาเห็นรูปคุณทองยอย ชโลธร อยูบน
ศาลา เขาก็พูดวา ชายคนนี้เคยเอาน้ําชามาใหเขาดื่ม เขาไปอยูที่ไหน! ขณะนั้นมีพระภิกษุรูป
หนึ่งอยูบนศาลานั้นดวย จึงพูดขึ้นวาชายคนนี้ไดถึงแกกรรมไปนานแลว ตั้งแตนนั้ เปนตนมา
ชายชราก็ไมไดดื่มน้าํ ชาจากคุณทองยอย ชโลธรอีกเลย แลวทานเจาคุณไดพูดกับขาพเจาตอไป
อีกวา “มีคนเห็นพลตรีวสันต พานิช แตงกายเปนเทวดาสวมชุดขาว มีชฎาดวย” ความจริง
เสธ.วสันต พานิช เปนบุคคลสําคัญของวัดอัมพวันคนหนึ่ง เปนรุนบุกเบิกวัดอัมพวันมาดวยกัน
ทานเปนคนสมถะ เหมือนชอบปดทองหลังพระ
วันหนึ่งเปนวันโชคดีในชีวิตของขาพเจาทีม่ ีโอกาสไดพบแสงธรรม วันนั้นเปนตอนเชา
เวลาประมาณ ๘.๓๐ น. เดือนมกราคม ๒๕๐๘ ทานอาจารยเดินผานมาทางขาพเจา กอนจะเขา
ไปในอุโบสถหลังเกา ไดกลาวชวนวา “ครูเขาไปในอุโบสถดวยกัน” เมื่อทานเดินนําหนาเขาไป
ในอุโบสถ ขาพเจาเดินตามทานไปโดยไมมีจุดมุงหมายอันใด พอเขาไปในอุโบสถก็พบคุณ
สุวรรณามาขึ้นธรรมกับทานอาจารย คราวนีห้ ัวใจของขาพเจาพองสุดขีด ดีใจมาก และคิดวา
โอกาสการปฏิบัติธรรม เปนของขาพเจาในวันนี้
ทานอาจารยสอนการปฏิบัติธรรมกับคุณสุวรรณาอยางใด
ขาพเจาจดจําทุกขั้นตอน
ตั้งแตการภาวนา การกําหนดลมหายใจเขา ลมหายใจออก และกําหนดภาวนา พองหนอ ยุบ
หนอ เสร็จจากการขึ้นธรรมของคุณสุวรรณา ทานอาจารยก็กลับไปกุฏิ สวนขาพเจาดีใจเปนลน
พน พอถึงบานตอนค่ําก็เริ่มปฏิบัตธิ รรมตามทีไ่ ดรับฟงมา ปฏิบัติครั้งแรก รูสึกวาไมคอ ยไดผล
แตดวยจิตมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม จึงปฏิบัตทิ ุกคืน ๆ มิไดขาด ผลดียอมเกิดขึ้นบางเล็กนอย
เปน ปจฺจตฺตํ คือรูเฉพาะตัวของเราเอง
ขาพเจาปฏิบัติธรรมมาจนถึงป พ.ศ. ๒๕๑๗ วันนั้นเปนเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ผลการ
ปฏิบัติธรรมจะนานเทาไรไมทราบ ก็มีนิมิตเปนอัศจรรยขึ้น คือไดพบจุดแหงความสุขของ
สมาธิ ความสุขของสมาธินั้นเปนยอดปรารถนาของผูปฏิบตั ิธรรม เพราะสุขอื่นใดก็ไม
เทียบเทาสุขแหงความสงบ ตามที่พระพุทธองคไดตรัสไว
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แมไดพบความสุขแหงความสงบแลว ขาพเจามิไดหลงใหลติดอยูในสุขนั้น เพราะเคยฟง
ทานอาจารยสอนวาอยายึดมั่นถือมันในสิ่งใด และใหกาํ หนด รูหนอ รูหนอ
ในป พ.ศ. ๒๕๑๑ นัน้ ขาพเจาเปนขาราชการชั้นตรี มีระเบียบและกฎเกณฑออกมา เทาที่
ฟงแลว ขาพเจาคงไมมโี อกาสกาวหนา เคยไดไปพูดคุยใหทานอาจารยฟง พอตกกลางคืนมีนมิ ติ
เกิดขึ้น รูวา เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอัมพวัน เปนชายรางใหญผวิ ดําเดินขามศีรษะขาพเจาไป แลว
พูดวา “เปนชั้นเอก” ขาพเจามองดูที่บาซายและบาขวามีแถบใหญสีเหลือง ๓ ขีดใหญเต็มทัง้
สองขาง คือเปนชั้นเอก ขาพเจามีความสงสัยวา เราจะมีวาสนาเปนชั้นเอกเชียวหรือ เพราะสมัย
นั้นนายอําเภอและปลัดจังหวัดยังมีแคชั้นโทเปนจํานวนมาก รุงขึ้นขาพเจามาทีว่ ัดอัมพวัน เลาสิง่
ที่นิมิตใหทา นอาจารยฟง ทานอาจารยพูดวา “ครูอาจไดเปนชั้นเอก ถาไมไดเปนชั้นเอก
สถานะความเปนอยูของครูจะตองไดเทาชั้นเอก” ตอมาขาพเจาสอบชั้นโทได และตอมา
พ.ศ. ๒๕๒๑ ขาพเจาก็ไดประดับยศเปนชั้นเอก
ผลการปฏิบตั ิธรรมนั้น เคยนิมิตเห็นหญิงคูหนึง่ ตองชดใชกรรมตอกัน คือมองลงไปเห็น
หญิงทั้งสองอยูใตพื้นที่เราอยูนี้ คนหนึ่งใชดามไมกวาดกานมะพราวตีที่ศีรษะของหญิงอีกคน
หนึ่งอยูตลอดเวลา และหญิงทั้งสองคนนี้ ขาพเจารูจ ักเขาดี เขาไดถึงแกกรรมไปแลว คนถูกตี
เคยเปนนายจาง สวนคนที่ใชดามไมกวาดกานมะพราวตี เมือ่ มีชีวิตอยูเคยเปนลูกจางกัน
และเคยนิมิตเห็นพระสงฆตองมารับกรรมรวม ๓ รูป คือ รูปที่ ๑ ถูกจองจํามีโซลามอยูที่
ขอเทา อีกรูปหนึ่งถูกแขวนคอ สวนรูปที่ ๓ ถูกธรณีสูบ เมือ่ เห็นแลวรูสึกสลดใจอยางยิ่ง เพราะมี
ผาเหลืองหุม หอรางกายอยู
ขาพเจามีความเครงครัดในการปฏิบตั ิธรรม เพราะถือวาการปฏิบตั ิธรรมเปนสรณะของ
ขาพเจา ขาพเจามีความจริงใจตอการปฏิบัติธรรมอยางสม่ําเสมอ และไดอธิษฐานจิตตอองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาไววา จะขอปฏิบัติธรรมตลอดไป จนถึงลมหายใจครั้งสุดทาย และเกิดชาติใด ๆ
ก็ตาม ขอใหไดปฏิบตั ิธรรมจนถึงพระนิพพาน
วัดอัมพวันไดพัฒนาตั้งแตทานอาจารยมาเปนเจาอาวาส การรื้ออุโบสถหลังเกา กอสราง
อุโบสถหลังใหม ไดรบั ความรวมมือจากบุคคลเปนจํานวนมาก ทั้งพอคา ประชาชน ทหาร
ตํารวจ และขาราชการ
ขณะนั้นการหาเงินมาสรางอุโบสถก็จะแสนจะลําบาก และพรอมกันนั้นก็เรงรีบพัฒนาวัด
ไปดวย เพราะเปนนโยบายของกรมการศาสนา ทานอาจารยก็มไิ ดยอทอ ยอมตอสูกับงาน
รางกายทานอาจารยขณะนั้นผายผอมอิดโรย ทานอาจารยกับขาพเจาขึน้ ลองกรุงเทพฯ นับครั้ง
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ไมถว นเพื่อไปติดตองานของวัด ถาคราวใดวาจางรถเกงไป ทานอาจารยนั่งเบาะหลังจะได
พักผอนหลับบาง ตื่นบางไปจนถึงกรุงเทพฯ ถาคราวใดไปโดยรถปกอัพ ตองนั่งตอนหนา ๓ คน
ทานอาจารยมักจะหลับซบมาทางขาพเจาเสมอ ดวยบารมีของวัดและบารมีของทานอาจารย จึง
มีผูศรัทธามารวมบุญในการกอสรางไดสําเร็จเกิดคาดหมาย ขณะที่กาํ ลังกอสรางอุโบสถวัดอัม
พวันอยูน้นั วัดอัมพวันไดรับยกยองเชิดชูใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางประจําป พ.ศ. ๑๕๑๒ โดย
คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาวัด กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
คุณทองยอย ชโลธร เปนผูออกแบบโครงสราง ตั้งแตรากฐานอุโบสถกับทานอาจารย
เพื่อใหมีความแข็งแรงมัน่ คง ตั้งแตฐานอุโบสถไปตลอดผนังอุโบสถ เทเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งหลัง สวนโครงสรางดานบนใชเหล็กแบบตัวแอลตอเชื่อมกันทั้งหลัง เฉพาะอุโบสถหลังนี้
คณะกรรมการเคยพูดคุยวา “๑๐๐ ป ก็อยูไ ด”
พลตรีวสันต พานิช เปนเสนาธิการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี เปนกําลังสําคัญในการ
กอสรางอุโบสถวัดอัมพวันอยางมาก ครั้งที่อยูศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี ไดนาํ ทหาร
มาชวยกิจการของวัดอัมพวัน และไดชักชวนใหอนุศาสนาจารย ๒-๓ ทาน มาชวยในกิจการ
ทางศาสนพิธี และฝายประชาสัมพันธดวย ตอมาพลตรีวสันต พานิช ยายไปประจําอยูที่
กองบัญชาการทหารสูงสุด แมทานจะไปอยูที่กองบัญชาการทหารสูงสุด ทานก็ยังไมทอดทิ้งวัด
อัมพวัน โดยเฉพาะการกอสรางอุโบสถ ทานไดเอาเปนธุระอยางมาก ตั้งแตการพิมพหนังสือเปน
อนุสรณในการวางศิลาฤกษ และการพิมพหนังสือเปนที่ระลึกในคราวฝงลูกนิมิต ทานพลตรี
วสันต พานิช ทานเปนผารวบรวมเรื่อง และจัดทําเปนเลม และมีหลายเรื่องที่ปรากฏอยูใน
หนังสือนั้นเปนฝมือการเขียนของทาน
ดังจะไดนําสําเนาการเขียนจดหมายของทานมายัง
ขาพเจา พรอมดวยขอแนะนําในการจัดงานคราวฝงลูกนิมิตอุโบสถวัดอัมพวัน
ในวันทําพิธฝี งลูกนิมิต พลตรีวสันต พานิช ไดแตงกายชุดขาว เปนเทวาดประจําลูกนิมิต
ดวย
คุณหลวงบุเรศรบํารุงการ ก็เปนอีกทานหนึง่ ชวยสงเสริมสนับสนุนใหวัดอัมพวันมี
ความเจริญกาวหนาตลอดมา เพราะทานเปนบุคลากรที่มคี วามรูความชํานาญทางพฤกษศาสตร
ไดนาํ ตนไมตามพระพุทธประวัติมาปลูกไวในวัดอัมพวันเกือบทุกชนิด พรอมกับเขียนปายชื่อติด
ประจําไวดวย ทานเปนบุคคลที่มีประชาชนใหความเคารพนับถืออยางยิ่ง วันพระราชทานเพลิง
ศพคุณหลวงบุเรศรบํารุงการ ทานอาจารยกับขาพเจา และชาวคณะวัดอัมพวันไดไปรวมการ
พระราชทานเพลิงศพดวย
เรื่องเกามาเลาใหม
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คุณหมอเยือ้ น ชโลปถัมภ ขาพเจาจะเรียกทานวา คุณนาหมอ ทานก็เปนศิษยของ
ทานอาจารยอีกคนหนึ่ง มาปฏิบัติธรรมประจําอยูที่กุฏิของทานอาจารย และมีบอยครั้งที่คุณหมอ
เยื้อน ชโลปถัมภ ไดเปนศิษยติดตามทานอาจารยไปในกิจการตาง ๆ อยูเสมอ ทานเปนผูใหญที่
ขาพเจาใหความเคารพทานมาก เพราะเลื่อมใสศรัทธาในทาน บางครั้งขาพเจาไปสนทนากับ
ทานที่บา นจังหวัดสิงหบรุ ี
คุณยุพิน บําเรอจิต อาจารยฝา ยปฏิบัติธรรมของวัดอัมพวันอีกทานหนึ่ง ที่เปนแรง
สําคัญในการชวยแบงเบาภาระของทานอาจารยในทางปฏิบตั ธิ รรม เพราะคุณยุพิน บําเรอจิต
เปนนักปฏิบตั ิธรรมทีม่ ีคุณธรรมสูงทานหนึ่ง สามารถปฏิบัตธิ รรมไดนานครั้งละ ๒๐ กวาชั่วโมง
ขาพเจาเคยไปสนทนาธรรมกับทาน มีเรื่องหนึ่งทานพูดวา “การปฏิบตั ธิ รรม บางครั้งเกิดความ
วางขึ้นในรางกาย แมจะมีบุตรอยูในครรภ ก็เหมือนไมม”ี ขอนี้เปนความจริง ขณะปฏิบัติเมื่อจิต
ละเอียด กายละเอียด ลมหายใจก็ละเอียด จะทําใหเกิดความวางเปลาเกิดขึ้น โดยไมรูวา มือ
แขน ขา และเทา ของเรามีอยูหรือไม? และเกิดความสงสัยในขณะนั้นวา เราอยูไดอยางไร? เรา
หายใจหรือเปลา? ผูปฏิบัติธรรมไดพบครั้งแรกจะเปนสิ่งมหัศจรรยของเขา
คุณนาสุม ทองยิ่ง โดยทั่วไปเรียกวา แมใหญ ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ ๒๐ กวาปมาแลว
คุณนาสุมไดมานั่งปฏิบัตธิ รรมที่ศาลาการเปรียญหลังเกา มีกาํ หนด ๓๐ ชั่วโมง ขาพเจาไดมาดู
การปฏิบตั ิขงิ คุณนาสุมดวย มีอุบาสกอุบาสิกาอยูดวยกันหลายคน ขาพเจาตองการทราบวา การ
ปฏิบัติธรรมถึงขั้นที่จิตมีความละเอียดเชนนี้ รางกายจะเปนอยางไร? ขาพเจาพูดกับอุบาสก
อุบาสิกา วาจะขอจับแขนคุณนาสุม ทุกคนในที่นั้นมิไดพูดคัดคานแตอยางใด กอนจับขาพเจายก
มือขึ้นไหวคุณนาสุมกอน เมื่อจับที่แขนก็มีความรูสึกทันทีวา “เย็นมาก” ตามปกติรา งกายของคน
ธรรมดาทัว่ ไปจะมีความอุนเล็กนอย
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ ขาพเจาเคยสนทนาธรรมกับทาน และไดถามถึงการระลึก
ชาติของทาน ทานเลาใหฟงตั้งแตชาติที่ ๑ ถึงชาติที่ ๗ และทานพูดใหฟงวา “ตอจากชาตินไี้ ป
จะไปเกิดเปนพรหมเพราะมีสถานทีร่ อรับอยูแลว”
ตอมาขาพเจามีความสงสัยในการปฏิบัติธรรมของขาพเจาเอง จึงถามทานวา “เปนเพราะ
เหตุใด การปฏิบัตจิ ึงไมคอยเหมือนกอน ๆ” เหมือนทานรูจติ ของขาพเจา ทานพูดวา “ไมดื่มลึก
เหมือนกอน ๆ ใชไหม?” ขาพเจาตอบทานไปวา “ใชครับ” แลวคุณนาสุมพูดวา “เปรียบเหมือน
เทปที่เต็มแลวก็จะคลายออก” และขาพเจาไดถามทานถึงความละเอียดของจิตเมื่อครั้งปฏิบัติได
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๓๐ ชั่วโมง กับการปฏิบตั ิธรรมได ๔๐ กวาชั่วโมง ความละเอียดของจิตเปนอยางไร? ทานพูดให
ฟงวา “ปจจุบันมีความละเอียดกวาแตกอนมาก”
ขาพเจามาชวยกิจการของวัดอัมพวัน ดวยความศรัทธาในทานอาจารย สวนมากเปน
กรรมการของวัด มีหนาที่ประชาสัมพันธและเปนเลขาของวัด งานโตตอบหนังสือตาง ๆ ของวัด
และรายงานผลการปฏิบตั ิธรรม การพัฒนาวัด ตอเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด
และกรมการศาสนา ขาพเจาจะเก็บขอมูลตาง ๆ ไวหมด เชนใบเสร็จรับเงินไวทงั้ หมด เปน
ใบเสร็จซื้อสิ่งของซอมแซมหรือกอสรางสิ่งตาง ๆ ในวัด และพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา
ที่มาปฏิบัติธรรม ทานอาจารยไดมอบเครื่องพิมพดีดไวใหขา พเจาทีบ่ านหนึ่งเครื่อง ขาพเจาเก็บ
คูรางไวทุกครั้ง เมื่อทานอาจารยตองการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของวัด จะเปน ๓ เดือน ๖
เดือน หรือในรอบ ๑ ป หรือ ๒-๓ ป ก็จัดทํารายงานไดอยางสบาย บางครั้งทานอาจารยไปบอก
ดวยตนเอง บางครั้งใหคนของวัดไปบอก วาตองการรายงานถึงใคร ระยะเวลาตั้งแตไหนถึงไหน
ขาพเจาจะทําใหเรียบรอยทุกอยาง โดยทานอาจารยไมตองรางเรื่องมาเลย ขาพเจาไดชวย
กิจการของวัดอัมพวันอยูประมาณ ๙-๑๐ ป
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๕ ทานอาจารยพูดวา ผลการรายงานของโยมที่สงไปไมเคยตี
กลับมาเลย และผลงานของโยมยังมีอยูบนกุฏิของทาน บางครั้งขาพเจาไปติดตอที่เจาคณะภาค
และกรมการศาสนาแทนทานอาจารยเพราะไดรูจกั เปนอยางดี และเชนเมื่อกอนทานอาจารยจะ
ไปประเทศศรีลังกา องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก ในประเทศไทย ตองการแนะนํา
เกี่ยวกับการเดินทาง ทานอาจารยก็สงใหขาพเจาไปรับฟงขอแนะนําตาง ๆ แทนทาน
ขณะที่กําลังกอสรางอุโบสถวัดอัมพวัน และกําลังพัฒนาวัดไปดวย ทานอาจารยกับ
ขาพเจาไดไปติดตองานของวัดที่กรุงเทพฯ หลายครั้ง ระหวางทางที่อยูในรถ ขาพเจาเคยพูดกับ
ทานอาจารยหลายครั้งวา “ผมไดรวมทําบุญในการกอสรางอุโบสถนอยมาก แตกระผมขอชวย
ดวยแรงกาย แรงใจ และสติปญญาอยางเต็มที่ ทานอาจารยพูดวา “แรงกาย แรงใจ และ
สติปญญานั้นสําคัญกวา” ขาพเจาคิดวาทานอาจารยพูดเพือ่ ใหกําลังใจ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๕ ทานอาจารยยังไดพูดกับขาพเจาวา “วัดเราที่เจริญรุงเรืองมานี้
เพราะผลงานการเขียนของโยม” ทานอาจารยพูดคํานี้ ทําใหขาพเจารูส ึกงง ๆ ชอบกล ขาพเจา
ไมไดพูดและไมไดแสดงความคิดเห็นอยางใด ไดแตสงบนิ่งฟงทานเทานนั้น ความจริงในขณะนั้น
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ขาพเจาชวยกิจการของวัดอัมพวันดวยศรัทธาและตั้งใจชวยดวยความบริสุทธิ์ทุกอยาง มิไดหวัง
สิ่งตอบแทนแตอยางใด
วัดอัมพวันทุกทานรวมกันสราง
แคมากมาหานอยพลอยรวมกัน
ที่มมี ากออกมาไมยากจิต
บางชวยแรงชวยความคิดจิตศรัทธา

คนโนนบางคนนีบ้ า งชางเสกสรรค
ดังที่ทา นไดเห็นเดนงามตา
บางมีนดิ พลอยนิดไมอิจฉา
ตางมุงมาสูว ดั ชวยจัดการ
จากหนังสือผูกพัทธสีมา วัดอัมพวัน ๒๔๑๓

สิ่งหนึ่งที่ประทับใจขาพเจามากมาจนถึงปจจุบนั คือ การรางและพิมพเรือ่ งขอพระราชทาน
เขตวิสุงคามสีมา อุโบสถวัดอัมพวัน ขาพเจาจัดทําเรียบรอย และ ใหทา นอาจารยเซ็นชื่อ
ครั้งหนึ่ง ฯพณฯ ศาตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี ไดเคยมาเยี่ยมชมวัด
อัมพวัน เมื่อประมาณ ๑๕ ปมาแลว ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล (พระครูภาวนาวิสุทธิ์)
ไดนาํ พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาเขาไปตอนรับในอุโบสถวัดอัมพวันกอน แลวใหขาพเจา
ตอนรับอยูที่กุฏิของทานเจาคุณฯ เมื่อ ฯพณฯ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์มาถึง ใหขาพเจา
นําทานเขาไปในอุโบสถ ขณะที่นาํ ฯพณฯ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ และคณะเดินไปยัง
อุโบสถ ฯพณฯ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์พูดกับขาพเจาวา “วัดนีใ้ ชใหม? ที่เขาร่ําลือกัน
วาบริเวณวัดสะอาด”
ทานพระครูฯ พัฒนาทัว่ อาวาส
ใครพบเห็นเย็นระรืน่ ชืน่ นัยนตา

ดูสะอาดรมรืน่ ชืน่ หรรษา
ทั่ววัดวาเปนระเบียบเรียบรอยดี
จากหนังสือผูกพัทธสีมา วัดอัมพวัน ๒๔๑๓

เดี๋ยวนี้ขาพเจามาวัดอัมพวันเห็นสิ่งกอสรางใหม ๆ มากมาย และอาคารกอสรางแตละหลังราคาเปน
ลาน ๆ รูสึกปลื้มปติยินดี กับผลงานของวัด และเจาศรัทธา สวนผูมาแสวงบุญก็เห็นมากมายเหลือเกิน เปน
เพราะบารมีของวัด บารมีของทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล สําหรับขาพเจารูต ัวไดดีวา เปนคนแปลก
หนาไปแลว
การนิมิตของขาพเจา เกีย่ วกับมีคนนําลูกกุญแจอุโบสถวัดอัมพวันมาใหขาพเจา และไดเขาไปใน
อุโบสถ พบคุณทองยอย ชโลธร กําลังนัง่ ปฏิบัตธิ รรมอยูดวยชุดขาวนั้น ไดสรางความสงสัยมานาน บัดนี้ได
ทําใหความสงสัยนั้นหายไปแลว เพราะทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ไดพดู วา “โยม ความผูกพันนั้นก็
มีกันมาหลายรอยปแลว สวนคุณทองยอย ชโลธร ก็เปนความจริงตามที่นิมิต และเสธ.วสันต พานิช ทานก็
เปนกําลังสําคัญตั้งแตเริ่มพัฒนาวัดอัมพวัน” “เรื่องเกามาเลาใหม” ตามที่ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณ
มงคลตั้งชือ่ ใหนั้น ขอยุตไิ วเพียงนี้
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การบริจาคทาน หรือการบริจาคในการกอสรางตาง ๆ ถาบริจาคดวยจิตศรัทธาทีบ่ ริสุทธิ์
และเงินที่บริจาคนั้นเปนเงินที่บริสุทธิ์ ผูบ ริจาคยอมไดรับอานิสงสนั้น
สวัสดี!

หนุน ทํานอง
๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๕
รานเมืองพรหม โคกสําโรง
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