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พระสมุหธ ีรชาติ ภทฺทโก เจาอาวาสวัดดงบานกราง หมูที่ ๗ ต.พักทัน อ.
บางระจัน จ.สิงหบุรี ไดจัดงานทําบุญครบรอบ ๕๐ ป กระผมและภรรยาไดเดินทางไป
รวมงานนี้กบั ทานดวย
ในงานนี้มีการสวดพระพุทธมนตฉลอง ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ และมีธรรม
เทศนา ๑ กัณฑ เรื่อง ทําดีไวใหลูก ทําถูกไวใหหลาน โดยพระราชสุทธิญาณมงคล
เมื่อพระสงฆฉันภัตตาหารเพลเสร็จ ญาติโยมรับประทานอาหารเสร็จ จึงเริ่มทําพิธี
อาราธนาธรรม เพื่อแสดงพระธรรมเทศนา กระผมไดพิจารณาอิริยาบถของพระเดชพระคุณ
หลวงพอจรัญ (ซึ่งตอนนั้นกระผมยังไมรูจักทาน) ในขณะที่ทานเดินขึ้นธรรมาสนเพื่อแสดง
ธรรม ทานเดินสงาผาเผย สํารวมเงียบ ใบหนาของหลวงพออิ่มใส ผิดกวาพระสงฆทั่วไป เมื่อ
ทานเดินขึ้นไปนั่งบนธรรมาสนเรียบรอยแลว กระผมก็เขาไปกราบทานที่หนาธรรมาสน ๓
ครั้ง กราบเรียนทานวา “หลวงพอครับ กระผมขออนุญาตถายภาพหลวงพอไวเปนที่ระลึกใน
งานนี้ไดไหมครับ” พระเดชพระคุณหลวงพอไดถามกระผมวา “โยมมาจากไหน” กระผมเรียน
ตอบทานวา “กระผมเดินทางมาจากอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีครับ” พระเดชพระคุณหลวง
พอไดตอบกระผมวา “ถาอยางนั้นก็เชิญ” พระเดชพระคุณหลวงพอไดขยับกายเล็กนอยแลว
สํารวมใหกระผมถายภาพที่ไดแนบมานี้
กระผมไดยกมือไหว ๑ ครั้งกอนถายภาพ แลวถายภาพไปสองภาพ หลังจาก
ถายภาพแลวกระผมกราบทานอีก ๓ ครั้ง จากนัน้ ก็รับศีล ฟงธรรมจนกระทั่งจบ
กระผมและภรรยาตางชําเลืองดูซึ่งกันและกัน เพื่อแสดงใหรูวาเราทั้งสองจงตั้งใจฟง
ธรรมโดยเคารพอยางสมบูรณ
เพราะพระที่แสดงธรรมองคนมี้ ิใชพระสงฆธรรมดาทั่วไป
แนนอน ซึ่งดูไดจากอิริยาบถของทาน
การแสดงธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงพอ ในเรื่องทําดีไวใหลูก ทําถูกไวให
หลาน ทานไดใชถอยคํา สํานวน ใหฟงงาย เขาใจงาย เพลิดเพลินในการฟง และคิดตามไป
การไดพบพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล
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อยางมีเหตุผล เมื่อฟงพระธรรมเทศนาจบแลว สามารถถามตัวเองไดเลยวา การกระทําของ
ตนเองที่ผานมานั้นไดทําดีไวใหลูก ทําถูกไวใหหลานหรือไม ในสวนที่ทําดีทําถูกแลวจะรูสึก
ปลื้มใจ และดีใจในการกระทําของตนเอง แตในสวนที่ยังไมถูกจะฟงคําสั่งสอนของพระเดช
พระคุณหลวงพอนําไปปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นตอไป
หลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพอไดแสดงพระธรรมเทศนาจบ ใหพรจบ พระสมุหธีร
ชาติไดเขาประเคนเครือ่ งบูชาพระธรรม พระเดชพระคุณหลวงพอไดรับประเคนเครื่องบูชา
ธรรมทั้งหมด แลวทานไดเลือกเก็บไวเฉพาะดอกไม ธูปเทียน สวนหนึ่งเทานั้น สวนที่เปน
ปจจัย และบริขารตาง ๆ พระเดชพระคุณหลวงพอไดมอบคืนใหแกพระสมุหธีรชาติทงั้ หมด
สวนพระสงฆที่เจริญพระพุทธมนตกเ็ ชนกัน ทานไดรับไปเฉพาะ ดอกไม ธูปเทียน
และผาไตร สวนปจจัยทานไดถวายคือพระสมุหธีรชาติทงั้ หมด กระผมและภรรยาเห็นภาพ
ตอนนี้แลว เกิดอาการปลื้มปติในพระสงฆที่พบเห็นถึงกับน้ําตาไหล ซึ่งภาพเหตุการณอยางนี้
จะหาไดไมงายนัก แมแตขณะที่กระผมเขียนบันทึกมาถึงตอนนี้ ยังเกิดอาการปลื้มปติมีน้ําตา
ไหลออกมาเหมือนเมื่อครั้งนั้นเชนกัน
เมื่อกระผมกลับชะอํา ไดนําฟลมไปลางอัดภาพภาพถายในมวนนี้ทั้งหมดได ๓๕ ภาพ
มีภาพของพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญคมชัดที่สุด และมีสงาราศี กระผมจึงนําภาพนี้ไป
ขยายขนาด ๑๔ นิ้วอีก ๑ ภาพ นํามาใสกรอบติดไวที่หองพระที่บาน
ตอมาอีกประมาณ ๑ เดือนเศษ ภรรยาของพระผมไดมาบอกวา มีหนังสือออกใหมได
นํารูปพระองคที่ไปถายมาจากกวัดดงบานกรางเปนภาพปกหนังสือ กระผมจึงไปซื้อมา ๑
เลม อานกันทั้งครอบครัว จึงรูว าพระสงฆที่แสดงธรรมที่วัดดงบานกรางนี้ไมใชพระสงฆ
ธรรมดาทั่วไปอยางที่คิดไวตั้งแตตนจริง จึงเกิดศรัทธาตอพระเดชพระคุณหลวงพออยางแรง
กลา และไดอธิษฐานพรอมกับภรรยาวา หากเปนบุญของขาพเจาขอใหไดพบกับหลวงพอ
โดยเร็วพลันเทอญฯ
หลังจากบุตรชายของกระผมไดเสียชีวิตไปหนึ่งคนจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต กระผม
และภรรยาเสียใจเปนที่สุด ไดเรงทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบุตรทุกวันพระ ก็ไมหายโศกเศรา
หายทุกข ไดทอดผาปา ๑ กอง ทีว่ ดั ดงบานกราง ก็ยังไมหายทุกขใจ รวมทําบุญวางศิลาฤกษ
สรางพระอุโบสถของวัดหลังเขา ก็ยังไมสามารถคลายทุกขที่คิดถึงบุตรไดเลย กระผมและ
ภรรยาจึงเดินทางกลับชะอํา กอนรถของกระผมจะออกจากวัด กระผมไดกลาววาจาวา กุศล
วันนี้ขอใหถึงบิดามารดา และผูมีพระคุณทุกทาน และขอใหขาพเจาพนทุกข หมดทุกข ดวย
เถิด ขอใหพบแสงสวางแหงชีวิตดวยเถิด วันนั้นเปนวันเสารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
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ในขณะที่รถจะผานหนาวัดอัมพวัน ภรรยาของกระผมไดพูดวา “พี่ขับรถเขาวัดกอนเถอะ เผื่อ
วาจะไดพบหลวงพอ”
ขณะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพอกําลังสนทนากับผูเขาพบหลายทาน กระผมและ
ภรรยาจึงเขาไปกราบทาน พอกราบเสร็จ ทานไดเมตตาถามวา “มีธุระอะไรหรือ?” กระผม
ตอบวา “กระผมไมมีธุระอะไรมากหรอกครับ อยากจะกราบเรียนถามวา ตั้งแตบตุ รชายของ
กระผมเสียชีวิตไปหนึ่งคน กระผมและภรรยาเสียใจเปนที่สุด มีทุกข ตรอมใจเหลือเกิน
ทําบุญมาแลวพอสมควร เชน ถวายสังฆทาน ทอดผาปา รวมทอดผาพระกฐิน ก็ไมหายทุกข
จะทําอยางไรจึงจะหมดทุกขไดครับ” พอกระผมพูดจบน้ําตาก็หลั่งออกมาทั้งภรรยาของผมก็
รองไหเหมือนกัน
พระเดชพระคุณหลวงพอไดนั่งสงบอยูพักหนึ่ง แลวจึงพูดเรื่องกรรมและกฎแหงกรรม
เรื่องการสิ้นอายุขัย ทานไดแนะนําวา การจะใหหมดทุกข พนทุกข จะตองปฏิบตั ิวิปส สนา
กรรมฐาน ทานถามกระผมวาเคยปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมาบางไหม กระผมตอบวาไมเคย
ครับ จะเรียนไหม กระผมตอบวา เรียนครับ พระเดชพระคุณหลวงพอนิ่งอยูนิดหนึ่ง แลว
เรียกชายผูหนึ่งใหไปเชิญแมชีซูงอ มาพบ พระเดชพระคุณหลวงพอไดสั่งแมชีซูงอวา “ชวย
สอนวิปสสนากรรมฐานใหสองสามีภรรยาคูนี้ในคืนนี้ดวย”
กระผมและภรรยาไดมาปฏิบัติกรรมฐานตามที่แมชีซูงอ สอน จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.
และไดลากลับชะอํา ในเชาวันนั้น
ตั้งแตนั้นมา กระผมและภรรยาไดมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันอีกหลายครั้ง และ
ยังไดพาคุณแม นองสาว บุตรชาย และหลาน อีกหลายคนไดมาเรียนวิปสสนากรรมฐานจาก
วัดอัมพวัน ไมวาจะเปนวันที่ ๑๕ สิงหาคม, ๑๔ ตุลาคม หรือวันหยุดสงทายปเกาตอนรับป
ใหม กระผมและครอบครัวจะมากันทุกครั้งโดยเฉพาะบุตรชายของกระผม วัย ๒๐ ป เขาพูด
วาเขาเคารพพระเดชพระคุณหลวงพอ ครูทุกทานที่สอน และแมอุบาสิกาสุม ที่ไดเมตตาสอน
คาถาใหทองบน จนสามารถไดเลาเรียนจบสําเร็จตามความประสงคไดเพราะบารมีคุมครอง
เปนแนแท สวนกระผมและภรรยาตั้งแตกลับมาปฏิบัตวิ ปิ สสนากรรมฐานเปนครั้งที่สองที่วดั
อัมพวัน ความทุกขทั้งหลายที่เคยมีอยูหายไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งเปนตามจริงที่พระเดชพระคุณ
หลวงพอไดเมตตาแนะนําไวในตอนแรกทุกประการ
จากบันทึกฉบับนี้ นอกจากจะบอกถึงที่มาของการที่ไดพบพระเดชพระคุณหลวงพอ
แลว ยังสามารถยืนยันไดวา กุศลอันใด ไมประเสริฐเทาการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
การจะปลดเปลื้องทุกขไดตองเจริญวิปสสนากรรมฐาน
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การที่พระเดชพระคุณหลวงพอไดเมตตา พร่ําสอนทุกทานที่ เขามาในวัดอัมพวัน ก็
เพื่อใหทุกทานไดพนจากทุกข มีสุข มีปญญาชวยตัวเองได โดยทั่วหนากัน
กระผมและครอบครัวระลึกถึงความมีเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพอ และ
ครูอาจารย พรอมทั้งเจาหนาที่ทุกทานที่บริการใหกับครอบครัวของกระผมใหไดรับธรรมและ
แสงสวางแหงชีวิต ไดเจริญรุงเรืองสืบมาจนทุกวันนี้
ขออัญเชิญอํานาจคุณพระศรีรตั นตรัย พรอมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และ
ในวัดอัมพวัน จงอภิบาลพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล ใหมีพลานามัย
สมบูรณ มีอายุยืนยาวนานสถิตสถาพร อยูเปนมิ่งขวัญของชาวประชาผูใ ฝธรรมทั้งหลาย ได
พึ่งเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพอสืบตอไปชัว่ กาลนาน
บุญเติม อินทฤทธิ์
๕๔ ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
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