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เหตุที่มาวัดอัมพวัน
ครอบครัวขาพเจามีอยู ๓ คน ตัวขาพเจานายปรีดี, นางอรพิน (ภรรยา), นายคณาธิป
(บุตร) และยังมีนองสาวอีกคนหนึ่งคือ น.ส. ศรีวัน ทองอยู หลวงพอทานไมรจู ักขาพเจาทั้ง ๔
คน แตพวกขาพเจารูจ ักหลวงพอ ในรายการแสดงธรรมทางโทรทัศนในวันอาทิตย เมื่อปลายป
พ.ศ. ๒๕๓๖
ฟงทานแสดงธรรมวันนั้นแลว มีความรูสึกวาฟงเขาใจงาย น้ําเสียงนาฟง มีขอคิดเตือนใจ
ในการดําเนินชีวิต เมื่อตัวซอนปรากฏที่จอโทรทัศน ก็จดจําไววา หลวงพอองคนี้อยูวัดอัมพวัน
จังหวัดสิงหบุรี จึงแอบเปนศิษยในทางธรรมอยางเงียบ ๆ โดยไปที่วดั อัมพวันครั้งแรกปลายป
พ.ศ. ๒๕๓๖ ตอนเชาประมาณ ๙.๐๐ น. เศษ ไดพบหลวงพอเดินออกจากกุฏิที่ใชรับแขก
ขาพเจาและภรรยาจึงนั่งลง แสดงความเคารพทาน ทานกลาววา “คุณโยมตามมาที่ศาลา”
สวนภรรยาของขาพเจาไดยินทานกลาววา “คุณโยมรอทีก่ ุฏ”ิ มาดวยกัน ๒ คน ไดยินคนละ
อยาง เปนอันวาเพียงแตไดเห็นหลวงพอ ยืนมองทานเดินมุงไปทางศาลาสุธรรมภาวนา ตรงที่
ขาพเจายืนอยูเปนรานขายหนังสือ ไดซื้อหนังสือกฎแหงกรรมเลม ๖, บทสวดมนต, พัฒนาคํา
กลอนสอนจิตฯ แกนแทของพระพุทธศาสนา จากหนังสือดังกลาว ทําใหมาวัดอัมพวันบอยขึ้น
และก็จะซื้อหนังสือกฎแหงกรรมเพิม่ จนครบชุด บางเลมก็ไดรับแจกจากญาติธรรมที่มีเกินชุด ก็
แจกผูที่สนใจไปมากพอสมควร และเปนเหตุใหผูทไี่ ดรับหนังสือกฎแหงกรรมไปอานไดมาปฏิบตั ิ
ธรรมที่วัดอัมพวันกันหลายทาน

คําสั่งของครูบัว – ครูผอง ทองอยู วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๕

แรงอธิษฐานจิตของพระราชสิทธิญาณมงคล

๑

ครูบัวและครูผองเปนบิดา – มารดาของขาพเจา เมื่อทานถึงแกกรรมแลว ขาพเจาและ
นองสาวไดพบคําสั่งซึ่งทานเขียนใสซองไวมอบหมายงานบุญงานกุศลไว ๒ งานคือ
๑. สรางศาลาบําเพ็ญกุศล
ที่วัดเศวตฉัตร
แขวงบางลําภูลาง
เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
๒. ตั้งมูลนิธิ เพื่อเอาดอกผลเปนคาอาหารกลางวันเด็กยากจน และทุนการศึกษาเด็กยากจน
ของนักเรียนโรงเรียนวัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ไดจัดทําไวแลวเมื่อ
๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗)
เรื่องการสรางศาลาบําเพ็ญกุศลนั้น มีอุปสรรคมาก เพราะตองไดรบั อนุญาตจากเจา
อาวาสจึงจะสรางได เจาอาวาสวัดเศวตฉัตรในขณะนั้นคือ พระเทพเมธี (ชื่อเดิม บุญนาค จูงาม)
จากทีไ่ ดรับคําสั่งวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๕ ผานมาถึงกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไดรับอนุญาต
จากเจาอาวาสวัดเศวตฉัตร คือ พระธรรมญาณมุนี (ทานไดเลื่อนสมณศักดิ์ จากพระเทพเมธี
เปนพระธรรมญาณมุนี เมื่อ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ) ใหสรางศาลาในที่วาติดกับถนนเจริญนคร เรือนศาลาชั้นเดียว
กวาง ๙ เมตร ยาง ๒๔ เมตร โครงสรางของหลังคาใหเปนสถาปตยกรรมเดียวกันกับหลังคาพระ
อุโบสถ ขาพเจาไดใหชา งเขียนแบบมาวัดสถานที่และออกแบบ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๙
วันรุงขึ้นนองสาวของขาพเจาไดแจงมาวา พระธรรมญาณมุนีไดมรณภาพเสียแลว เมื่อค่ําวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๓๙ โดยเปนลมในขณะอยูในพระราชพิธี พระบรมศพของ “สมเด็จยา” ใน
พระบรมมหาราชวัง และไดมรณภาพภายหลังจากถูกนําสงไปโรงพยาบาลศิริราช
การสรางศาลาบําเพ็ญกุศลจึงตองชะลอไป จนกระทั่งงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรม
ญาณมุนีเสร็จแลว เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๐ และไดมีเจาอาวาสองคใหมมาครองวัด เจา
อาวาสองคใหมไมอนุญาตใหสรางในสถานที่ ๆ เขียนแบบไวแลว ใหไปสรางที่ใหมซึ่งอยูระหวาง
พระอุโบสถและพระวิหาร ขาพเจาพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะ เพราะพระอุโบสถและพระวิหาร
ของวัดเศวตฉัตรนัน้ อยูในบริเวณกําแพงเดียวกัน ตองชะลอการสรางศาลาบําเพ็ญกุศลไปอีก
เวลาผานไปหลายป ขาพเจาก็ยังไมไดสรางศาลาตามคําสั่ง ทําใหบุญกุศลไมถึงบิดา –
มารดา จนถึงตนป ๒๕๔๑ คุณอรพิน ทองรวีวงศ ภรรยาของขาพเจา ใหความเห็นวา ควร
นําเงินจํานวนนี้ไปถวายหลวงพอจรัญ (พระราชสุทธิญาณมงคล) วัดอัมพวัน เพื่อสรางศาลา
หรือสิ่งกอสรางอื่น ๆ เพราะวัดอัมพวันมีคนมาปฏิบัติธรรมมาก จะไดบุญมากและไดบุญทุกวัน
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๒

ขาพเจาเห็นดวย แตนึกถึงนองสาว คือ คุณศรีวัน ทองอยู วาจะเห็นดวยหรือไม เพราะนองสาว
ของขาพเจานั้น พอ – แม สั่งไวอยางไร เขาจะทําอยางนั้น เรื่องจึงยังหาขอยุติไมได จากวันที่ ๒
มกราคม ๒๕๓๕ จนถึงตนป พ.ศ. ๒๕๔๑ ความเปนไปไดที่จะมาสรางที่วัดอัมพวันก็เปนจริงขึ้น
เพราะหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล ไดมารวมพิธหี ลอพระ จะมาอยางไรกรุณาติดตามตอไป

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ คุณศรีวัน ทองอยู ฝนถึงหลวงพอ
คุณศรีวัน ทองอยู ไดตั้งใจไววา จะนําภาชนะทองเหลือเกา, ทองแดงเกา, ตลอดจน
ทองรูปพรรณของบิดา – มารดา และของญาติมิตร ไปสรางพระพุทธรูปอุทิศกุศลให บิดา –
มารดา เขาคิดอยูหลายป พรอม ๆ กันจะสรางศาลาบําเพ็ญกุศลนี้เชนกัน จนปลายป ๒๕๔๐
คุณศรีวัน ทองอยู ไดมาอยูปฏิบัตธิ รรมที่วัดอัมพวัน ๗ วัน เริ่มมีความเคลื่อนไหวในการทีจ่ ะ
หลอพระจริงจังมากขึ้น โดยเริ่มติดตอโรงหลอที่จังหวัดราชบุรี ราว ๆ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๑
โดยกําหนดพุทธลักษณะของพระทีจ่ ะหลอ จําลองแบบของพระพุทธสิหิงค ขนาดหนาตัก ๑๕
นิ้ว แตไมสําเร็จ
ตนเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๑ จึงไดโรงหลอแหงใหม โดยการแนะนําของคุณวิชัย เอนกลา
ภากิจ และชวยเปนธุระประสานงานใหจนเปนรูปเปนรางขึน้ โดยโรงหลอออกแบบใหขนาดองค
พระไดหนาตักเพียง ๙ นิ้ว รวม ๒ องค ระหวางนี้ขาพเจากับนองสาวปรึกษากันวา หลอแลวจะ
เอาไปไวไหน จะเอาไวบูชากันเองหรือคิดกันอยู ยังหาขอสรุปไมได ในที่สุดโรงหลอปนหุนเสร็จ
จึงไดกาํ หนดเททอง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ เวลาบาย ๒ โมงเศษ
ตอนเชาของวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ นองสาวของขาพเจาไดโทรมาเลาวา เมือ่ คืน
ตอนตี ๔ “ฝนวาไปทําพิธีเททองหลอพระในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ เมื่อไปถึงโรงหลอ พบ
หลวงพอจรัญ (พระราชสุทธิญาณมงคล) นั่งอยูแ ลวไดพูดวา ยังขาดเทียนอยู ใหไปเอามา
ขณะเดินทางไปเอาเทียนชัยตามคําบอกของหลวงพอ ก็นกึ วาจะไปอยางไรคนเดียว พอดีมีคน
เดินผานมา พี่ชายจึงบอกฝากบุคคลผูนั้นใหเปนเพื่อนเดินทางไปเอาเทียนชัยดวย พอบุคคลนั้น
เดินทางมาใกลกลับกลายเปนผูหญิงที่รูจักกันดีก็เลยเดินไปดวยกัน ไปในที่แหงหนึ่งเปนโรงหลอ
พระ และมีพระสงฆนั่งอยูองคหนึ่ง ปรากฏวาเปนหลวงพอจรัญตอนหนุม จึงเขาไปเพื่อขอเทียน
ชัย”
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๓

เมื่อนองสาวของขาพเจาเลาฝนจบลง ขาพเจาบอกใหจดฝนไวกอน เพราะทีฝ่ นนั้นหาง
กําหนดฤกษเททองหลอพระเพียง ๒๑ วัน ขาพเจาบอกนองสาววา “...เปนนิมิต เมื่อหลอเสร็จ
แลวก็อัญเชิญไปถวายหลวงพอเถิด...”
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ ไดฤกษเททองเวลาบาย ๒ โมง ๒๙ นาที เจาหนาที่ชุดขาว
เริ่มเททององคแรกกอน ตักทองจากเบาหลอมคอย ๆ เท พระสงฆ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต
ปรากฏวาทองที่ตักมาเหลือ บรรดาผูที่เขารวมพิธีเททอง และรวมออกทุนทรัพยในการหลอพระ
ครั้งนี้ตางคิดวาทองคงไมเต็มองคพระที่สองแนนอน ดูจากปริมาณทองที่เทองคแรกกับองคที่สอง
ไมเทากัน คิดวาเมื่อแกะหุนแลวคงตองหลอใหม ปรากฏวาเมื่อแกะหุน ออกแลว ทั้งสององคมี
ความสมบูรณ พุทธลักษณะสวยงามมาก ไมมตี าํ หนิเลย นองสาวของขาพเจาจึงอยากปดทองให
งดงามยิ่งขึ้น จึงมอบหมายใหโรงหลอเรียกชางมาปดทอง เมื่อเสร็จแลวไดฝากไวที่โรงหลอ

ลงมตินําเงินมาถวายหลวงพอ “พระราชสุทธิญาณมงคล”
ตนเดือนกันยายน ๒๕๔๑ คุณอรพิน ทองรวีวงศ ไดปรึกษาหารือกันกับนางสาวศรีวนั ถึง
เรื่องสรางศาลาบําเพ็ญกุศลอีกครั้ง และในที่สุดมีความเห็นสอดคลองกันทั้ง ๔ คน คือ ขาพเจา
ภรรยา บุตรชาย และนองสาวของขาพเจา วาจะนําเงินมาถวายหลวงพอ เพื่อสรางถาวรวัตถุใดก็
ได
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๑ ขาพเจาเขียนจดหมายนมัสการมายังหลวงพอ แจงความ
ประสงคพรอมกับใหหลวงพอหาทางออกให ถึงเรื่องเงินจํานวนนี้วา จะสรางอะไร บุญกุศลจะได
ตกถึงบิดา – มารดาเสียที
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ หลวงพอทานเมตตาตอบจดหมายมา เปนจดหมายดวน
พิเศษ ถึงขาพเจาวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ ความตอนหนึ่งวา “...มีวัด ๆ หนึ่งไฟไหมกุฏิ, หอ
สวดมนต หมดวัดเลย อาตมารับสรางวัดนี้ไว ถาตกลงใหมาปรึกษาหารือกับอาตมา
ตอไปไดเลย”
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ หลวงพอทานกรุณาตอบจดหมายมาอีกครั้ง ความตอนหนึง่ วา
... “อาตมาจะรับจัดการให แตปจจัยยังไมตอ งจายในขณะนี้ โปรดเก็บไวกอ น ถาลงมือจะ
สรางคอยจัดการตอไป...”
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๔

จดหมายลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ ของหลวงพอมาถึงขาพเจาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๔๑ ทราบความแลว ก็รอวันนัดถวายเงิน จนถึงตนมกราคม ๒๕๔๒ ขึ้นปใหมแลว คุณศรีวัน
ทองอยู ไดโทรศัพทถามวาหลวงพอนัดใหไปถวายเงินหรือยัง และยังโทรศัพทมาถามอีกหลาย
ครั้ง ขาพเจาจึงบอกวาถาวัดลงมือกอสรางแลว หลวงพอจะแจงมาเอง อยาไปรบกวนทานเพราะ
ทานมีงานมาก
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๑ (วันทําบุญคลายวันที่หลวงพอไดประสบอุบัตเิ หตุ) คุณสุ
ชาติ ปยะศุภสิทธิ์ ไดมาปฏิบตั ิธรรมที่วัดอัมพวันเปนครั้งที่ ๒ กําหนด ๗ วัน ลงทะเบียนวันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ วันโกนแรม ๗ ค่ํา เดือน ๑๑ กําหนดลาการปฏิบตั ิธรรมวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๔๑ ไดเลาวา...หลวงพอไดแสดงธรรม ณ ศาลาสุธรรมภาวนา ใหอุบาสก อุบาสิกา ทั้งหมด
ในวัดและญาติโยมที่มาทําบุญฟง เนื่องในวันคลายวันที่หลวงพอไดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต
ครั้งรายแรงที่สุดในชีวิต
หลวงพอไดแสดงธรรมไประยะหนึ่ง ก็ไดกลาวถึงวัดจินดามณีที่เกิดไฟไหม ทําใหพระที่
วัดเดือดรอนมาก เจาอาวาสวัดจินดามณีจึงมาขอใหหลวงพอชวยเหลือ หลวงพอจึงไดอธิษฐาน
จิตวา ถาหากมีผูมีบญ
ุ ก็ขอใหไดมารวมสรางกับหลวงพอ แตถา ไมมีหลวงพอก็จะสรางเอง
ทั้งหมด
เพราะพระทีว่ ัดจินดามณีเขาเดือนรอนมากไมมีที่อยู
กุศลที่ทํานี้มากเพราะพระ
เดือดรอนจริง ๆ แลวหลวงพอก็หันไปพูดกับผูว า ราชการจังหวัดทานหนึง่ “ผูวา ตอนนี้ไดสอง
ลานบาท จากที่อาตมาอธิษฐานจิต โดยมี คุณโยมปรีดี ไดเสนอเงินจํานวน ๒ ลานบาท
มาใหอาตมาสรางสาธารณประโยชน หรือ กุฏทิ ี่วัดอัมพวัน อาตมาไดตอบจดหมายไปถึง
คุณโยมปรีดีวา เงินจํานวนนี้ขอใหสรางที่วัดจินดามณี เพราะทางวัดถูกไฟไหม บุญกุศลที่
ทํานี้จะไดมากจริง ๆ เพราะทางวัดเดือดรอนทีอ่ ยู ผูว า เงินสองลานไดแน ๆ อยูใ น
กระเปาแลว แตไมใชใครเสนอมาก็จะรับเสียหมดนะ อาตมาก็ตอ งเช็คที่มาที่ไปของเงิน
กอนที่จะรับมา สวนเงินคุณโยมปรีดี ลานแปดบวกดอกเบี้ยสองแสน เปนเงินสองลาน
บาทไดแนนอน”
“นี่...คุณโยมแมทองใบ ซึ่งมาทําบุญที่วัดอัมพวันเปนประจําทุกปไดขาววา ที่วัด
จินดามณีไฟไหม ไดมาขอใหอาตมาชวยสราง คุณโยมแมทองใบเสนอกับอาตมาวา ขอ
สรางทั้งหมดเลย แตขอใหหลวงพอมาที่บาน หลวงพอพูดวา แตพระองคนหี้ ยิ่ง คุณโยม
แรงอธิษฐานจิตของพระราชสิทธิญาณมงคล
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แมทองใบแกอายุมากแลว อยากใหอาตมาไปบานแก โยมเขาก็ใจบุญบริจาคขาวสารมา
ที่วัดเปนประจําทุกป” แลวหลวงพอก็แสดงธรรมตอ...
ขอความขางบนนี้ คุณสุชาติ ปยะศุภสิทธิ์ ไดเลาใหฟงจึงขอนํามาเลาตอ เพราะตอนนี้
เองจึงไดทราบวาทานอธิษฐานจิต หาผูรว มสรางกุฏิสงฆวัดจินดามณีกับหลวงพอ ทานคง
อธิษฐานจิตหลังจากไฟไหมกุฏิสงฆและหอสวดมนตที่วัดจินดามณีแลว ขาพเจาเองไมทราบเรื่อง
นี้เลย จนวันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๔๒) ก็ยังไมทราบวาไฟไหมเมื่อไร
ไดพบรายการบริจาคปจจัยสวนตัวของหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล
ประจําป
๒๕๔๑ ในหนังสือแสงธรรมปที่ ๓ ฉบับที่ ๖ มกราคม – มีนาคม ๒๕๔๒ (ไดหนังสือมาจากคุณ
เสนอ..) หนา ๑๙ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๑ บริจาคเงินชวยวัดจินดามณีประสบอัคคีภัย วัด
จินดามณี จังหวัดสิงหบรุ ี จํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ความตอนนี้พอจะคาดเดา
ไดวา ไฟไหมกอน ๒๙ เมษายน ๒๕๔๑ หรืออยางชาก็ไหมวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๑ ถาทาน
เริ่มอธิษฐานจิตในวันไฟไหม ไมนานนักขาพเจาก็ติดตอกับทานมาทางจดหมายดวนพิเศษ โดย
ที่หลวงพอทานไมรจู ักนายปรีดี ทองรวีวงศ และครอบครัวเลย นับเปนเรื่องอัศจรรยที่ขาพเจาได
พบ
ที่หลวงพอไดเลาเรื่องอธิษฐานจิตในวันนี้ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๑) เปนเหตุพอดีกับผูท ี่มา
ปฏิบัติธรรมทานนี้เปนคนกรุงเทพฯ และรูจักกับขาพเจา จึงไดจดจําคําพูดของหลวงพอไว
ขาพเจาไดขอใหถายทอดมาสูทา นทัง้ หลาย ถึงแรงอธิษฐานจิตของหลวงพอ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๑ เปนวันอาทิตย ที่คุณสุชาติ ปยะศุภสิทธิ์ ครบกําหนดปฏิบัติ
ธรรมแลว คอยนมัสการลาหลวงพอเพื่อรับพรที่กุฏิชั้นลาง ระหวางเวลาประมาณบายโมง คุณสุ
ชาติไดเลาใหฟงวา...”หลวงพอลงรับแขกญาติโยมประมาณบายโมง ไดรับการถวายปจจัยจาก
ญาติโยมแลวหลวงพอก็ไดใหพร และไดแสดงธรรมตอจนถึงบาย ๔ โมง ผมก็ไดเขาไปกราบ
หลวงพอ ยังไมทันไดกลาวอะไร หลวงพอไดหนั มาแลวพูดขึ้นวา “จากคุณโยมปรีดา” (ซึ่งในใจ
ผมตั้งใจวาจะถามเรื่องวัดจินดามณีสักเล็กนอยแลวก็จะกราบลา ยังไมทันไดถาม ทานกลาว
ออกมากอนวา “จากคุณปรีดา?”) ผมก็ตอบรับ “..ครับจากคุณปรีดี..” หลวงพอกลาววา “ฝาก
บอกคุณโยมปรีดีนะวาแบบแปลนที่วัดจินดามณีออกมาแลวไมถกู แบบ จึงใหเขาเปลี่ยน
แรงอธิษฐานจิตของพระราชสิทธิญาณมงคล
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อยู อาตมาวาจะสรางเปนสองชั้น กุฏชิ ันบนเปนที่อยูของสงฆ ชั้นลางวาจะใหเปนหอฉัน
มีหองน้ําในตัว สวนเรื่องชือ่ โยมบิดามารดาของคุณปรีดีจะใหตดิ ไวดานบน จะไมใหติด
ไวดานลางเหมือนวัดอื่น ซึ่งไมถกู เดี๋ยวสุนขั แมว ปสสาวะรดใสไปหมด จะใหติดทั้งหลัง
เปนการสวนตัว”
“ฝากบอกคุณโยมปรีดีวา อันนี้ไดบุญมากเลยนะ สวนเรื่องเงินเก็บไวกอน ใหแบบ
แปลนเรียบรอยกอน หรือกอสรางแลวอาตมาจะเขียนจดหมายไปบอก สวนคากอสรางที่
เกินอาตมาจะออกเอง เออ..นองสาวคุณโยมปรีดีชื่อ...” ผมก็บอกหลวงพอวา “ชือ่ คุณติว๋
(ศรีวัน ทองอยู) ไดเคยมาปฏิบัตทิ ี่วัดครั้งหนึ่งแลว เจ็ดวันครับ” แลวหลวงพอก็หยุดอยูพัก
หนึ่ง ผมก็ขออนุญาตกราบลา หลวงพอถามวาจะกลับเมื่อไร ผมกราบเรียนวา “กลับเลยครับ”
หลวงพอถามวา “กลับยังไง” ผมบอกวา “เอารถมาครับ” หลวงพอก็บอกวา “เดี๋ยวรอรับพร
กอน” แลวหลวงพอก็ใหพร พอหลวงพอสวดใหพรเสร็จก็พูดขึ้นวา “ฝากบอกคุณโยมปรีดีนะ
วาเงินใหฝากธนาคารไวกอน กินดอกเบีย้ ไปกอน” ผมก็กราบลาหลวงพอ สวนหลวงพอก็ยงั
คุยกับญาติโยมตอ...
การที่ทา นถามถึงคุณศรีวัน ทองอยู นองสาวของขาพเจานั้น เพราะทานไดเคยไปใหนมิ ิต
นองสาวขาพเจา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ กอนที่จะถึงฤกษเททองหลอพระเพียง ๒๑ วัน
วายังขาดเทียนชัย ดังที่กลาวไวขา งตน (นิมติ นี้แหละที่เห็นเหตุหนึ่งที่คุณศรีวัน ทองอยู เห็น
ดวยกับขาพเจาและครอบครัวที่จะนําเงินดังกลาวมาถวายหลวงพอ เพื่อสรางกุฏิสงฆและหอสวด
มนตที่วัดจินดามณี จังหวัดสิงหบุรี)
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๒ ขาพเจาโทรศัพทมาวัดอัมพวัน สามเดือนสามวัน หลังจาก
รับจดหมายฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ และคุณศรีวัน ทองอยู ไดโทรศัพทมาถาม
ขาพเจาบอยครั้งวา หลวงพอนัดใหมาพบหรือยัง ในที่สุดขาพเจาไดโทรศัพทมาที่วัดอัมพวัน
เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. พระธเนศ หิตกาโม รับสายขาพเจา จึงฝากกราบเรียนหลวงพอถึงเรื่อง
จะนําเงินมาถวาย พระธเนศ หิตกาโม ไดรับฝากขาวนีต้ อคุณเสนอ...
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒ ไดรับจดหมายดวนพิเศษ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๑๕๔๒ จาก
หลวงพอ ความตอนหนึ่งวา... “ถาจะสะดวก อาตมาก็วางในวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม
แรงอธิษฐานจิตของพระราชสิทธิญาณมงคล
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๒๕๔๒ ขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๓ ระยะเพลแลว.” ขาพเจามนัสการเรียนไปทางจดหมายวาจะมา
ตามที่หลวงพอกําหนด
วันแหงความเมตตา ๒๖ มกราคม ๒๕๔๒
ขาพเจานายปรีดี, นางอรพิน, นายคณาธิป ทองรวีวงศ รวม ๓ คน ออกจากบานราษฎร
บูรณะ ประมาณ ๑๐.๐๐ น. เศษ ๆ มาถึงวัดอัมพวันกอน ๑๒.๐๐ น. เล็กนอย ไดพบกับพระ
ธเนศ หิตกาโม ที่กฏุ ิชั้นลางของหลวงพอ เมื่อเทานทราบความประสงคจึงใหไปรับประทาน
อาหารที่ตึกคุณหญิงนอย รุจิรวงศ ขาพเจาขอเลือกที่จะไปรับประทานอาหารที่โรงอาหาร แต
ทานบอกวาหลวงพอไดจัดอาหารไวใหแลว เมื่อเปนความประสงคของหลวงพอ ขาพเจา, ภรรยา
, บุตรชาย ปฏิบัติตาม โดยมีเจาหนาที่จัดดูแลใกลชิด ไมใหขาดตกบกพรอง (รูสึกอึดอัดเพราะ
กลัวบาป รับประทานอยูที่บานก็ชวยกัน) มีลูกศิษยหลวงพอนั่งรับประทานอาหารอยูอีกโตะหนึ่ง
๔ ทาน กอนรับประทานอาหารไดรับปฏิสันถารจากอีกโตะหนึ่งดวยไมตรี มีคุณเสนอ.. คุณนง
เยาว.. คุณจําเนียร.. ทุกทานตางกลาวอนุโมทนาแกขา พเจาและครอบครัวที่ไดมาถวายเงินแด
หลวงพอ เพือ่ นําไปสรางกุฏิสงฆ – หอสวดมนต ที่วัดจินดามณี จังหวัดสิงหบุรี
เสร็จจากรับประทานอาหารมื้อวิเศษนี้แลว (ทราบภายหลังวาเปนสํารับของหลวงพอ) ก็
เตรียมรอพบหลวงพอเพื่อรับฟงโอวาท และเรือ่ งราวตาง ๆ เพราะเปนครั้งแรกที่มีโอกาสไดเขา
นมัสการอยางใกลชิด พรอมคุณอรพินและนายคณาธิป (บุตรชาย)
ประมาณ ๑๓.๐๐ น. หลวงพอลงมาเขาที่เรียบรอยแลว (สังเกตดูรูสึกวาทานไมคอย
สบาย) ไดนมัสการทานพรอม ๆ กันกับญาติธรรมทีม่ ารอพบ แลวขาพเจาไดแนะนําตนเอง,
ภรรยา และบุตรชาย ใหทานรูจักพรอมความประสงคที่มาดวยวาจาและลายลักษณอักษร
ประโยคแรกทานกลาววา “อาตมานัดมาวันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๔๒) ก็ตรงกับวันเกิดคุณ
โยม อาตมาตั้งใจเลี้ยงวันเกิดโยม โดยเฉพาะ...โยมปรีดี” (หลวงพอกลาวถึงตอนนี้ก็ไดชี้มือ
มายังขาพเจา) ขาพเจา, ภรรยา และบุตรชาย ตางตื้นตันจนกลาวอะไรไมได มีเพียงสายตาและ
จิตใจเทานั้นที่สํานึกในเมตตาของหลวงพอ หลวงพอทานมองมาเปยมดวยความรักความปราณี
ดุจดังสายตาของพอแมที่ใหความอบอุนแกลูก ผานวัยคลายวันเกิดมาแลว ๖๒ ครั้ง (เกิดจริง ๑
แรงอธิษฐานจิตของพระราชสิทธิญาณมงคล
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ครั้ง) วันนี้ยางเขาปที่ ๖๓ นับเปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัวเปนที่สุด ความทุกขที่มมี า
ประมาณ ๗ ป ไดหลุดออกจากอกไป ณ นาทีนี้เลย
“อาตมาจะขอเลาเรื่องเกา ๆ ของอาตมาใหฟงเล็กนอย” ทานไดเลาวา ทานจะลา
สิกขาจึงไปหาหลวงพอเดิม วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค จะขอเรียนวิชาคาถามหานิยมแลวก็
จะสึก แตกลับตองไปเรียนตําราพิชยั สงคราม เรียนวิชาคชศาสตร (ตอชางปา) เริ่มตนเรียนวิชา
กสิณ ดิน, น้ํา, ลม, ไฟ กอน ทานสอนใหหมด (ภายหลังก็ไดใชประโยชนในวิชานี้ เมื่อครั้งไป
ยุโรป ชวยเครื่องบิน ซึ่งมีผูโดยสารถึง ๓๐๐ – ๔๐๐ ชีวิตไมใหตก) จะมีเสียงประหลาดคอยเตือน
วา “นะโมยังไมได นะโมยังไมได ไดนะโมแลวคอยสึก นะโมยังไมไดจะสึกหรือ นา
เสียดาย”
เรื่องจะลาสิกขาไมสมประสงค มีเหตุตองไปหาหลวงพอดําพระในปา และมีนัดหมายเมื่อ
อายุถึง ๔๕ ป ใหมาหา ไดพบและใหเจริญ “สติปฏฐาน ๔” เปนทางพนทุกข ผลสุดทายตอง
ดํารงสมณเพศจนปจจุบนั นี้ แลวทานจึงเริม่ สอนเปนเครื่องเตือนสติหลายเรืองที่สําคัญจะนํามา
เลากลาวไว คือ การแผเมตตาใหคนที่เกลียดกันเปนศัตรูกัน ความเกลียดชังจะหมดไป ความรัก
ความไมตรีจะมาแทนที่ ศัตรูก็จะหมดไป พบคนสติไมด,ี คนบา แมในพุทธกาลก็มี จะทํา
อยางไร? ทานเฉลยวา แผเมตตาจะไดผล ถาเปนคนดื้อจะทําอยางไร คนเชนนี้แผเมตตาไม
ไดผล ตองใชวิธีลงโทษ ทานยกสุภาษิตวา “รักวัวใหผูก รักลูกใหตี แตไมใชตใี หตาย ตองตี
เปนแบบอยางจึงจะไดผล
อีกเรื่องหนึ่ง ทานเลาถึงการสอบเขามหาวิทยาลัย คนใดเคยสอบเขามหาวิทยาลัยไดใน
อดีต มาชาตินี้ก็จะสอบเขามหาวิทยาลัยได วิชาเปนสมบัติติดตัวไปได นับวาเปนอุทาหรณแก
บุตรหลานของทานทั้งหลาย เมื่อถึงวัยจะสอบเขามหาวิทยาลัย จะไดควบคุมความสมหวังและไม
สมหวัง ไมใหทําลายตนเอง และทานไดกลาวถึงเรื่องปญญา หรือระดับปญญามีอยู ๓ อยาง
๑. สุตตมยปญญา ปญญาเกิดจากการดู การอาน การฟง
๒. จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิด
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๓. ภาวนามยปญญา คือการฝกใหรูโดยไมตองคิด รูดวยสมาธิซึ่งทําใหเกิดปญญาญาณ อัน
เปนที่สุดของปญญา มนุษยโดยตองเพียรปฏิบัติอยางตอเนื่อง ถึงแมจะจบปริญญาเอก ก็
มิอาจวัดระดับของปญญาได
หลวงพอทานไดกรุณาเลาเรื่องตาง ๆ ทั้งทีท่ านไมคอยสบาย ขาพเจาจึงตั้งใจฟงและ
พยายามจดจําไว เพราะแตละเรื่องของทานจะตอเนื่องกัน จนมาถึงการดําเนินชีวิตปจจุบันของ
บุตรชายขาพเจาซึ่งอยูในวัยเรียน จะไดนาํ เรื่องของระดับปญญาไปใชใหเกิดประโยชนแกตน
เปนเวลาชั่วโมงเศษที่หลวงพอไดใหคําสั่งสอนตาง ๆ ขณะที่ทานแสดงคําสอนอยูนั้นดู
ทานเปลี่ยนไป จากความออนเพลียเปลี่ยนเปนเขมแข็ง ทําใหนึกถึงวิธีสูเวทนา หลวงพอทาน
ไดบรรยายไวในกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติเลม ๒ หนา ๑๒๘ “แยกเวทนาออกเปนสัดสวน
แลวฝากไว”
ไดเวลาอันสมควร ขาพเจาพรอมภรรยาและบุตรไดถวายปจจัยเพื่อนําไปสรางกุฏิสงฆ
และหอสวดมนตที่วัดจินดามณี เมือ่ เสร็จรับพรจากหลวงพอแลว หลวงพอทานไดขึ้นไปบนกุฏิ
ขั้นบน เพื่อดูวันเวลาที่จะใหคุณศรีวัน ทองอยู มาถวายพระพุทธรูป
ระหวางทีร่ อทานอยูก็มีญาติธรรม (เปนเจาหนาที่ของหลวงพอ) ไดยกกาแฟมา ๒ ถวย
ใหขาพเจาและภรรยา อีกสักครูหนึ่งก็ยกมาอีกหนึ่งถวยใหบุตรชายของขาพเจา ปรากฏวาเปน
โอวัลติน บุตรชายกับภรรยาของขาพเจามองหนากันแลวยิม้ ทําใหขาพเจาตองสนใจอยากทราบ
วายิ้มทําไม? ปรากฏวามิใชแตเกิดจากแรงอธิษฐานจิตหาผูรว มสรางกุฏสิ งฆ – หอสวดมนต วัด
จินดามณีกบั หลวงพอเทานั้น แตทานยังมี “ความรูยิ่ง” คือรูใจบุตรชายของขาพเจาวา ไม
ดื่มกาแฟอีกดวย นับเปนบุญของขาพเจาทีไ่ ดประสบ หลังจากที่ดื่มกาแฟเสร็จแลวสักครู ทาน
กลับลงมาอีกครั้งพรอมกับนัดวันเสารที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ใหคุณศรีวัน ทองอยู มาถวาย
พระพุทธรูป ๒ องค ดังที่ไดกลาวเรือ่ งหลอพระไวกอนหนานี้แลว
เงินที่มาจากแรงอธิษฐานจิตของหลวงพอ และไดถวายทาน เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๔๒ มีดงั นี้
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๑. คุณปรีดี ทองรวีวงศ และครอบครัว ถวายแทนครูบัว – ครูผอง ทองอยู
๒,๒๙๗,๕๙๗.๒๐ บาท (สองลานสองแสนเกาหมื่นเจ็ดพันหารอยเกาสิบเจ็ดบาทยี่สิบ
สตางค)
๒. นายคณาธิป ทองรวีวงศ ๖,๔๐๒.๘๐ บาท (หกพันสี่รอยสองบาทแปดสิบสตางค)
๓. อาจารยรัตนาภรณ ทองอยู ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาท)
๔. คุณศรีวัน ทองอยู ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) (ถวายเมื่อ ๖ กุมภาพันธ
๒๕๔๒)
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เปนวันที่คุณศรีวัน ทองอยู อัญเชิญพระพุทธรูป ๒ องค
มาถวาย ไดมีผูถวายเงิน รวมสรางกุฏิสงฆ – หอสวดมนต วัดจินดามณี เพิ่มเติม ดังนี้
๑. คุณสุชาติ ปยะศุภสิทธิ์ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท)
๒. คุณสมพิศ ปยะศุภสิทธิ์ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท)
๓. เด็กหญิงโสรดา ปยะศุภสิทธิ์ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท)
๔. เด็กหญิงจันทกานต ปยะศุภสิทธิ์ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท)
๕. อาจารยรัตนาภรณ ทองอยู ถวายเพิม่ อีก ๕๐๐ บาท (หารอยบาท)
๖. นายคณาธิป ทองรวีวงศ ถวายเพิ่มอีก ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท)
อานิสงส (ผลแหงกุศลกรรมหรือผลบุญ) ที่ขาพเจาและครอบครัวไดรับและขอนอมรับใส
กระหมอมไว เพื่อความเปนศรี เปนสิริมงคล เพราะไมเคยไดรับหรือไดรูจากที่ใดมากอนเลย สิ่ง
ที่ไดรับคือ ความเมตตาจากหลวงพอ (พระราชสุทธิญาณมงคล) สิ่งที่ไดรูนั้นไดรูวา หลวงพอเปน
พระอริยะ พระผูบรรลุธรรมวิเศษ เชน บรรลุในอภิญญา ๖ คือ ๑. แสดงฤทธิ์ได ๒. หูทิพย ๓.
รูจักกําหนดใจผูอื่น ๔. ระลึกชาติได ๕. ตาทิพย ๖. รูจักขจัดกิเลสใหสิ้นไป เปนเบือ้ งตน แต
หลวงพอทานกลาวไววา สมถกรรมฐานและวิปส สนากรรมฐาน ตองเรียนรูคูกันไปทั้งสองอยาง
ผลของสมถกรรมฐานเปนอบายสงบใจ แตผลของวิปสสนากรรมฐานนั้นเปนอบายเรืองปญญา
โอวาทแตละตอนของหลวงพอที่ใหแกขาพเจาและญาติธรรมอื่น ๆ จึงเกิดจากปญญาในตัว หรือ
ปญญาญาณของหลวงพอนั่นเอง
ในที่สุดงานที่ขาพเจาไดรับมอบหมาย จากพอบัว – แมผอง ทองอยู ไดบรรลุผล ผลนีเ้ กิด
จากแรงอธิษฐานจิตของหลวงพอดังไดกลาวมาแลว ทําใหอุปสรรคที่มีมาไดยุติลงอยางบริบูรณ
ความทุกขใจที่ขาพเจาและครอบครัวมีมา ๗ ปเศษ ไดหลุดออกจากอกไป รออรุณแหง
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ความสําเร็จในเมตตาบารมีของหลวงพอ ที่จะไดเนรมิตกุฏิสงฆและหอสวดมนตทวี่ ัดจินดามณีให
สําเร็จกอนทีจ่ ะเขาพรรษานี้ (ป ๒๕๔๒) เพื่อพระสงฆและสามเณรจะไดมีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
และมีกุฏิอาศัย เพื่อสืบพระศาสนาตอไป
บุญกุศลที่ขาพเจา, ภรรยา และบุตรชาย ไดบําเพ็ญมาในอดีตชาติและปจจุบันชาติ ขอ
ถวายแดหลวงพอ พระราชสุทธิญาณมงคล เปนนิตย – นิรนั ดร....
๒๖ มกราคม ๒๕๔๒
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