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ขาพเจานางจันทิมา ทองสัมฤทธิ์ ศึกษาจบวิชาพยาบาลชั้นสูงจากตางประเทศ โดย
ไดทุนจากประเทศนั้นชวงเยาววัยยางวัยรุนใชชวี ิตในตางประเทศหลายป
ครั้นกลับมา
เมืองไทยอายุ ๒๔ ยาง ๒๕ คิดตามประสาวัยเพอฝนวา ตัวเรานั้นหนาตาดี ความรูมี
ตําแหนงงานก็นาสนใจ ใชชีวิตแบบตามใจตัวเอง ศีล ๕ ขอที่เรียนมาตอนเด็ก ๆ ก็ทองไดแต
มิไดปฏิบัติ สงภาพวาดในหัวขอ “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” ชนะเลิศ ๒ ปซอนทางดานความคิด
ขอความเหลานั้นก็เหมือนอยูในภาพเฉย ๆ
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๖ ลวงเขาวัยกลางคน มีความทุกขใจหนักหนา ปญหานี้แกไมตก
คิดเองวาตองลองถือศีล ๘ สัก ๒ อาทิตยดู คงจะทุเลาลงบาง ถือศีล ๘ มาก็ ๑๐ กวาวันแลว
ความทุกขกไ็ มหาย หนาตาก็หมนหมอง จึงไปหาเพื่อนที่วดั มหาธาตุ ทาพระจันทร วันนั้น
เปนวันพระ ระหวางนัน้ มีสุภาพบุรษุ ผูใจดีมากับพระ ๑ องค นิมนตพระมาฉันน้ําปานะ
ขาพเจารีบเขาไปบอกวา “ขอประเคนนะคะ ขอถวายน้ําปานะนี้” สุภาพบุรุษใจดีผูนั้น ตอน
หลังทราบวาทานชื่อ พันเอกแสง สมบุญ ทานหยิบหนังสือใหขาพเจาเลมหนึ่ง เปนหนังสือ
สวดมนตของทานเจาอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี พันเอกแสง สมบุญ (อนุศาสนาจารย)
ถามชื่อขาพเจาและบอกวา “วันนี้เปนวันพระ ไดถวายน้ําพระเอานี่ ผมใหหนังสือสวดมนต
เลมหนึ่งไวสวดเวลามีทุกข ถาสวดเปนประจําไดกย็ ิ่งดี”
แหม! หนังสือพระอีกแลว ขาพเจารับมาอยางเสียไมได ฉับพลันนั้นขาพเจาก็หันไป
ถามพันเอกแสง และพระคุณเจาองคนั้นวา “สวดมนตแลวแกความทุกขไดจริง ๆ หรือ”
พระคุณเจาองคนั้นพรอมกับพันเอกแสง สมบุญ ตอบพรอม ๆ กันวา “แกความทุกขได สวด
บทนี้สิ” ขาพเจาจึงพลิกหนังสือเลมนั้นดูอีกอยางละเอียด บังเอิญวาหนังสือเลมนั้น มีตวั อยาง
คนมีความทุกขอยางเดียวกับขาพเจา เขาผูนั้นไดสวดมนตบท พุทธคุณ พาหุงมหากาฯ
เทาอายุบวกหนึ่ง เชน อายุ ๔๒ ป ใหสวด ๔๓ จบ ปญหาของเขาผูนั้นก็เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น
อนิจจา หลวงพอวัดอัมพวันตองชวยเราไดแนนอน แตพระคุณเจาเปนใครกันเลา เรา
ไมเคยรูจัก อยูไกลถึงสิงหบุรี ขาพเจารีบคนหาเบอรโทรศัพท สืบทราบแลวทานยังมีชีวติ อยู
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คิดวาทานเปนพระหมอดูแน ๆ เลยจะไปดูหมอกับทาน แตขาพเจาหมุนเบอรโทรศัพทวัด
อัมพวันผิด ไปติดบานชาวบานในละแวกนั้น ชาวบานเจาของโทรศัพทนั้นไดบอกวา “หลวง
พอทานไมใชหมอดู เปนวัดปฏิบัต”ิ จึงไปเพื่อจะพบ เราก็มเี งินถวาย รีบไปหาหลวงพอดีกวา
ไปถึง ๒-๓ ครั้งก็ไมไดพบงาย ๆ แตวาไดทานขาวจากวัดของทานฟรี ๆ อีก โอโฮ! ทานไม
เอาสตางค อรอยเสียดวย ครั้นเขาหองน้ํา หองน้ําก็มากมายขัดลางสะอาดรูสึกแปลกใจ เตร
มาที่หนากุฏิหลวงพอ เห็นหนังสือกฎแหงกรรม ซื้อมาอาน ยามมีทกุ ขก็นอนอานหนังสือ
เหลานี้ มีความรูสึกวา สวดมนตแลวตองปฏิบัตธิ รรมอีก มีความสงสัยวาทําไมถึงตองปฏิบัติ
ธรรม และหนังสือก็สนุกมาก สนุกกวานวนิยายไหน ๆ เสียอีก เพราะเปนนวนิยายชีวิตจริง
ทั้งสิ้น กลับมาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรีอีก ก็ยังไมไดพบหลวงพอ มีคนแนะนําใหไปหาคุณ
แมใหญ ไปเลาความทุกขใหทานฟง คุณแมใหญทานพูดคําเดียววา ขาพเจาตองมาปฏิบตั ิ
ธรรม นึกในใจวามาก็มา เดินตามผูใหญหมาไมกัด แลวเราจะทําไดหรือเปลาหนอ!
ระหวางปฏิบัติธรรมตองใชความอดทนสูง มาครั้งแรกก็ทําผิด ๆ ถูก ๆ ผิดเสียเปน
สวนใหญ มาปฏิบัติธรรมแค ๓ วัน รูสึกเราหลุดมาอยูอีกโลกหนึ่ง มันเงียบสงบ ขอสําคัญมี
ความสบายใจมาก ทุกคนที่วัดอัมพวันใหความเมตตาตอขาพเจามาก มีคนเขาใจเห็นอกเห็น
ใจ ระหวางนี้ไดรูจักและไดรับความเมตตาจาก คุณลุงวัง น้าํ ดอกไม ทานมาชวยหลวงพอหุง
ขาวเลี้ยงแขกเหรื่อ หลังจากที่ขาพเจาลาศีลเสร็จแลว คุณลุงวัง จะมีน้ําใจซื้อของใหขาพเจา
กลับกรุงเทพฯ ดวย และเรียกขาพเจาวา “ลูกสาว” ทุกคนในวัดคอยใหกําลังใจขาพเจาเปน
อยางดี และเรียกขาพเจาวา “ลูกสาวปูวัง” ชวงนี้ขาพเจากลับมาบานก็สวดมนตบทของหลวง
พอ และปฏิบัติธรรม หลวงพอบอกวาวันธรรมดาตองถือศีล ๕ วันพระตองถือศีล ๘ ทุก ๆ
อยางเราตองชวยตัวเราเอง
ทําใหขาพเจามีความมุมานะพยายามทําเชนนี้ทุกวันมิไดเวน
หลวงพอบอกวาตองทุก ๆ วัน นอกจากนั้นยังไดคําสอนจากทานมาหลายอยางเชน เวลาจะ
ใหของใครตองใหของดี ๆ, อยาใชความรุนแรงกับลูก, อยารองไหใหลูกเห็นเดี๋ยวลูก
หมดกําลังใจ, ตั้งหนาตั้งตาเลี้ยงลูกใหดีแลวลูกเราจะดีเอง, อยาประมาทนะ ความ
ตายใกลเขามาแลว, วันเกิดเราตองเลี้ยงแมใหอิ่ม และอีกหลาย ๆ อยาง พอแมของเรา
ยังไมเคยสอนละเอียดแบบนี้เลย แตหลวงพอทานสอนละเอียดมาก ขาพเจาเอาสมุดไปจด
ระหวางทานเทศน แลวกลับมาอาน ลึกซึ้งสุดที่จะเปรียบได
ขาพเจานั่งนับวันนับคืน จากเดือนเกือบปแลวที่สวดมนต และปฏิบัติธรรม ความทุกข
ก็ออกจากขาพเจาไปทีละนอย จนปจจุบันขาพเจาก็สบายใจขึ้นมาก ปญหาตาง ๆ ก็คอย ๆ
แกไขได อยากจะบอกคุณลุงวัง น้ําดอกไม วา “หนูสบายใจขึ้นแลวคะ” ทานก็มาจากไปอยาง
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ไมมีวันกลับ เหลือคุณงามความดีไวคูกับวัดอัมพวัน ถาคุณลุงวังรูวาในงานฌาปนกิจคุณลุง
วัง
ถึงแมหลวงพอทานจะอาพาธก็อุตสาหพูดออกเครื่องขยายเสียงวาคุณลุงวังเปนคน
อารมณดี มีเมตตาถึงตัวจะไปแตความดีเหลือไว “คุณลุงคะ หนูทราบแลวคะวาที่หลวงพอให
สวดมนตและปฏิบตั ิธรรมนั้น ทําใหหนูสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยปญญา” ทําใหเกิด
ประโยชนดังนี้
๑. ลูกที่เคยไมยอมเรียนก็กลับมาเรียน (วิชาชีพ) อีกเพียงปเดียวก็ใกลจะจบ และเลิกคบ
กับเพื่อนที่ไมดี
๒. แมสามีที่เคยมาวาใหช้ําใจ ก็ใหความเมตตาเรามากขึ้น
๓. สามีเกิดความไมสบายใจในบานไปกินเหลา ติดนักรอง หมอนวด มีหนี้สนิ บัดนี้สามีก็
ตังหนาทํามาหากินแลว มีความรับผิดชอบตอครอบครัวมากขึ้น
๔. ตอนนี้หนูมกี ิจการเล็ก ๆ สวนตัว ที่ทํามาหากินตามความรูที่เรียนมาดวยความ
ถูกตองแลวคะ
ทั้งหมดนี้ นอกจากทานเจาคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล และ คุณแมใหญแลว
ขอกราบเทาขอบพระคุณทุก ๆ คนในวัดอัมพวัน ตลอดจนพันเอกแสง สมบุญ
พระคุณเจาที่มากับพันเอกแสง สมบุญ ในวันนั้นดวย และคุณงามความดีน้ขี อนอมเพือ่
เปนอนุสรณแดคุณลุงวัง น้ําดอกไม ผูมีพระคุณตอขาพเจา ผูที่ไดรับสมญานามวา “ลูกสาว
ปูวัง”
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