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ขาพเจาไดมีโอกาสรูจักกับอาจารยบุญสง อินทวิรัตน จึงไดรบั การแนะนําใหไปนั่ง
วิปสสนากรรมฐานทีว่ ัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบรุ ี โดยมี พระราชสุทธิญาณมงคล เปนเจา
อาวาส และมี แมชีซูงอ เปนผูฝ ก สอนกรรมฐาน ขาพเจาเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาทันที ทั้ง ๆ
ที่ยังไมไดไปสัมผัส จึงไดมาชวนเพือ่ น ๆ รวมงาน ก็ไดรับการสนใจเปนจํานวนมาก จึงไดจัดทํา
เปน “โครงการฝกอบรมพัฒนาจิต” ขึ้น โดยขออนุมัติผูบังคับบัญชา หลังจากนั้นจึงไดทํา
หนังสือถึงทานพระราชสุทธิญาณมงคล เพื่อมาขอฝกพัฒนาจิตเปนหมูคณะ
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๖ เวลา ๒๒.๓๐ น. รถออกจากขอนแกนมุงหนาไปวัดอัมพวัน
จังหวัดสิงหบรุ ี โดยมีผูรว มเดินทางประมาณ ๒๓ คน กวาจะถึงวัดอัมพวันก็เปนเวลา ๐๕.๐๐ น.
ของวันใหม เมื่อจอดรถก็พบ หลวงพีน่ รินทร มาใหการตอนรับ ซึ่งหลวงพี่บอกวามารอรับตั้งแต
ตี ๔ แลว พวกเราทุกคนตางก็เกรงใจทานมาก ทานใหการตอนรับอยางอบอุน ใหคําแนะนําหาที่
พัก ใหรับประทานอาหาร พาไปลงทะเบียนเขาพักและใหรอพบหลวงพอที่ศาลา ทราบขาววา
หลวงพอทานอาพาธ แตเมื่อทานทราบวาชาวขอนแกนมา ทานก็อุตสาหลงมาพบ
คําแรกที่ทานถามคือ ทานขาวกันแลวหรือยัง พวกเรารูสึกอบอุนมาก ทานใหการตอนรับ
ดีมาก จนพวกเรารูสึกวาไมเคยไดรับการตอนรับที่ดีและอบอุนอยางนี้มากอนเลย หลังจากพบ
หลวงพอแลวพวกเราก็ไปเตรียมตัวเขารับกรรมฐาน ซึ่งบางคนก็ขอรับกรรมฐาน ๓ วัน บางคนก็
๗ วัน และมี ปาเต็ง ศรีสุทธิพันธ ซึ่ง ปวยเปนโรคอัมพฤกษ เดินไมคอยไดเขารับกรรมฐาน
ดวย
เปนสิ่งที่อัศจรรยมาก เมื่อเขารับการอบรมกรรมฐานได ๕ วัน อาการที่เดินไมคอยได
ของปาเต็ง ก็เริ่มเดินได เอี้ยวคอได มานตาเปดขึ้น ตัวเบาขึน้ และ เมื่อไดนั่งตอจนครบ ๗ วัน
แลว ปาเต็งกลับมีอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ เดินคนเดียวได ซึ่งกอนไปจะตองมี ปาอุดม ศรีแยม เปน
ผูคอยพยุงเดินตลอดเวลา นี่ก็เปนเรื่องที่เกิดขึ้นที่ขาพเจาไดพบเห็นมากับตัวเอง ซึ่งเปนอะไรที่
เหลือเชื่อจริง ๆ เมื่อครบกําหนด ๗ วัน พวกเราก็ลากลับดวยอาการที่อิ่มเอิบ และพูดกันวา
จะตองกลับมาอีกใหได
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มีเรื่องที่ขาพเจาลืมไมไดก็คือ ขณะที่เขานั่งกรรมฐานอยูที่วัดอัมพวัน ไดเปนวันที่ ๔ สามี
ของขาพเจาพรอมลูกชายไดตามมาที่วัดโดยมีคนใชอยูเฝาบานคนเดียว
เพื่อจะขอเขารับ
กรรมฐานดวยเปนเวลา ๓ วัน ทุกคนแปลกใจมาก ปกติสามีของขาพเจาจะไมคอยมีเวลากับเรือ่ ง
นี้เทาไร เนื่องจากงานอื่นมากอยูแลว นี่ก็อาจเปนอานิสงสที่ขาพเจาไดมานั่งภาวนาที่วัดอัมพ
วันนี้ ก็เปนได เมื่อกลับมาถึงบานทีข่ อนแกน ขาพเจาก็ตกใจที่ไดพบคุณแมอยูที่บาน ขาพเจาได
ถามคุณแมวา มาไดอยางไร (คุณแมอยูตางจังหวัด) ก็ไดรับคําตอบวา นึกสังหรณใจขึ้นมาเลย
โทรศัพทมาที่ขอนแกน เด็กเฝาบานวาไปวัดอัมพวันกันหมด ดวยความหวงใยจึงไดนั่งรถเมลมา
ขอนแกนเพื่อเฝาบานให
ตอมาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๖ ญาติขาพเจาไดเสียชีวิตที่จังหวัดมหาสารคาม
ขาพเจาไดไปรวมงานศพญาติและกลับขอนแกนเวลา ๑๗.๓๐ น. ระหวางเดินทางกลับถึงทาพระ
อีกประมาณ ๑๒ กม. จะถึงขอนแกน ขาพเจาเปนคนขับรถ มีสามีและหลาน ๑ คน นั่งมาดวย
ขาพเจาขับรถมาดวยความเร็วประมาณ ๘๐ ไมล/ชม. สิ่งที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้น ดานหนามีรถเกง
สองคันแซงขวาขึ้นมาดวยความเร็วอยางกระชั้นชิด ขาพเจาพยายามเปดไฟสัญญาณเตือนวา มี
รถสวนมาขางหนา แตรถเกงสองคันนั้นไมสามารถกลับเขาเลนเดิมไดเนื่องจากรถที่วิ่งมานั้นไม
หลบให ขาพเจาตกใจจึงหักหลบลงขางถนน พอดีมีรถจักรยานยนตซอนสองวิ่งอยูขางถนน ๒
คัน ขาพเจายังมีสติอยู รถวิ่งตามหลังรถขาพเจามาก็มหี ลายคัน ขาพเจาเบรครถก็ไมอยู
เนื่องจากรถวิ่งมาดวยความเร็ว คิดวายังไงก็ชนรถจักรยานยนตสองคันนั้นแน ๆ ขาพเจาตกใจ
อยางสุดขีดพรอมกันนั้นก็นึกถึงหลวงพอวัดอัมพวัน จึงไดรองให หลวงพอชวยลูกดวย!
ขาดคําพูด เหมือนกับมีอภินิหารรถยนตของขาพเจา เบรคไดอยางกะทันหัน หางจาก
รถจักรยานยนตไมเกิน ๑ นิว้ ขาพเจาตกใจมือสั่น สามีขาพเจาก็ตกใจแตไมพูดอะไร
ตอจากนั้นก็กลับบานดวยความปลอดภัย ลืมบอกวาขาพเจาไดยันตหลวงพอวัดอัมพวัน
มาติดที่รถหนึ่งรูป ขณะที่ขาพเจาเลานี้ก็รูสึกใจสัน่ เตนแรง มือไมออน เหมือนกับอยูในเหตุการณ
นั้นอีก นี่ก็เปนอานิสงสที่ขาพเจาและครอบครัวไดไปนั่งกรรมฐานทีว่ ัดอัมพวัน บุญกุศลหลวงพอ
วัดอัมพวันไดคุมครอง จึงทําใหแคลวคลาดจากอุบัติเหตุครัง้ นี้ได ถามีโอกาส ขาพเจาจะตองไป
ขอรับกรรมฐานที่วัดอัมพวันนี้อีก
การที่จะนําขาราชการไปปฏิบัติกรรมฐาน สติปฏ ฐาน ๔ หรือจะออกนอกทองที่ไมใชเรื่อง
งาย ๆ เลย กอนจะทําเรื่องนี้ อยู ๆ ขาพเจาติดตาม อาจารยบุญสง อินทวิรัตน ไปวัดอัมพวัน
ครั้งแรกประเภทไปเชาเย็นกลับ รูสึกประทับใจในเมตตาบารมีหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณ
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มงคล หลวงพอเจาคุณฯ ดีกับทุก ๆ ชีวิตเหมือนลูกหลาน หวงใยทุกขสุขทุก ๆ ชีวติ อยูใกลทาน
แลว อบอุนจิตใจปลอดโปรงบอกไมถูก มานั่งทํางานอยูทีมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความคิดนึก
แวบ ผุดขึน้ ดวยสติ บอกตนเองวา เราจะตองนําพา ชักชวน เพื่อนรวมวานไปอยูปฏิบัติ
กรรมฐานทีว่ ัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี กันเปนคณะใหญ ทําเปนหนังสือขออนุมัติเดินทางไปอยูกันเลย
ก็โทรศัพทมาปรึกษากับอาจารยบุญสง อินทวิรัตน วาจะเรียกชื่อโครงการนี้อยางไร เสนอ
เรื่องราวอยางไรก็ได รับคําแนะนําที่ใหความสวางเห็นทางออก จึงกําหนดสติ บอกไดขึ้นมาวา
โครงการฝกอบรมพัฒนาจิต ทําเรื่องขออนุมัตผิ ูบังคับบัญชา อางถึงเหตุผลเพื่อพัฒนา
บุคลากร ใหมีสติ มีหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวเปนหลักของชีวิต
ขาพเจาอธิษฐานจิต ขอใหผูบังคับบัญชาเห็นชอบอนุมัติโครงการนี้ ใหไดไปวัดอัมพวัน
กันชุดใหญดวยเถิด ก็ ปรากฎวา ผูบังคับบัญชาเกิดอนุโมทนาเห็นดีเห็นชอบดวยอนุมัติใหไป
ปฏิบัติกรรมฐานสติปฏฐาน ๔ ไดนานถึง ๗ วัน ผลที่เกิดขึ้น กลับมาถึงขอนแกน ผลดีไมอาจจะ
ตีคาเปนตัวเลขได มันเกินจะรําพันบรรยายไดถว นถึง มีหลักฐานอางอิงไดก็คือ ทุกชีวิตที่ผา น
การฝกครั้งนี้มาแลว ตางกลาวเหมือนกันหมดวาจะตองกลับไปวัดอัมพวัน สิงหบุรีอีก และในการ
ไปปฏิบตั ิกรรมฐาน ในครั้งนี้ดังกลาวถึงแลวขางตน ก็ยังไดมีโอกาสนํานิสิตระดับปริญญาตรีอีก
หลายทานติดตามไปดวย กลับกลายเปนวา เกิดอานิสงส สงผลดี ไปถึงนิสิตระดับปริญญาตรีให
รูจักสติปฏฐาน ๔ เอาไปใชในการดําเนินชีวิตทามกลางสังคมที่สับสนอลเวง ใหสามารถนํานาวา
ชีวิตฝามรสุมไปถึงจุดหมายปลายทางไดอยางเฉกเชน อโมฆะบุคคล
สติ ตัวเดียว ฝกไวดีแลว ใชประโยชนไดเปนกัณฑเอนกอนันต เกินจะเลาบอกไดถวนถึง
สติตัวเดียว ฝกได ทําได เอามาใชกับหนาที่การงาน เกิดประโยชนไพบูลย เมื่อกลับจากวัดอัมพ
วัน สิงหบุรแี ลว เพื่อน ๆ ตางก็มาไตถามวา เมื่อไหรจะจัดไปวัดอัมพวันอีก มีแตผูคนอยากไป
ปฏิบัติกรรมฐานกันมากมาย ผูท ี่อยูเบือ้ งหลังความสําเร็จ นําชีวิตหลากหลายอาชีพไปฝกสติ
ปฏฐาน ๔ วัดอัมพวัน สิงหบุรี ไดสาํ เร็จนับพันนับหมื่นชีวติ และใหความอุปถัมภมาโดยตลอด ก็
คือ อาจารยบุญสง อินทวิรัตน นัน่ เอง
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