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กระผม นายบุญเติม อินทฤทธิ์ และครอบครัว หลังจากทีไดเขานมัสการพระเดช
พระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคลครั้งแรกเมื่อ วันเสารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๕ และไดรับ
เมตตาใหเรียนพระกัมมัฏฐาน โดยมีแมชี ซูงอ แซเอ็ง เปนครูสอน คุณแมใหญ คุณแมอุบาสิกา
สุม ทองยิ่ง เปนครูใหญ พระเดชพระคุณหลวงพอเปนอาจารยผูสอบอารมณ ตอมากระผมไดพา
คุณแมของภรรยา นองภรรยา หลาน บุตรชาย และเด็กวัดสระแกว ลูกศิษยหลวงพอสําเนียง จ.
อางทอง มาเขารับการเรียนปฏิบัติพระกัมมัฏฐานที่วัดอัมพวัน ซึ่งกระผมเคยเขียนบทความไวใน
หนังสือกฎแหงกรรม ธรรมปฏิบตั ิ เลม ๘ หนา ๗๕ ครั้งหนึ่งแลว
ณ วันนี้ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ผลปรากฏวา คุณแมบุญรอด จํานงคบตุ ร
(คุณแมของภรรยา) แตเดิมมีอาการตาฟาง ปจจุบันมีรางกายแข็งแรง สุขภาพดีมาก สายตาดี
สามารถตัดเย็บกางเกง-เสื้อผาไดอยางมีฝมือ นองภรรยาคือ คุณสําเริง จํานงคบุตร ปจจุบันรับ
ราชการตํารวจตระเวนชายแดนอยู อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี หลานคือ นางสาว เพลินพิศ
จํานงคบุตร เปนเด็กดี แตยากจน ไดสงไปเรียนที่โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน จบแลวไดโควตามา
เรียนที่สถาบันราชมงคลกรุงเทพ ปจจุบันจบปริญญาตรี มีงานทําแลว
บุตรชาย คือ คุณอภิชาติ อินทฤทธิ์ ในชั้นตนคิดวาคงจะสงลูกเรียนไดเพียงแค
ปวส. เพราะประสบปญหาทางเศรษฐกิจ แตก็สามารถเรียนตอไดจนจบปริญญาตรี ปจจุบันเปน
อาจารยสอนอยูที่ จังหวัดขอนแกนในวันหยุดคุณอภิชาติจะไปปฏิบตั ธิ รรมหรือชวยงานทานพระครู
สมุหธีรวัฒน ฐานุตตโร แหงศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จอนแกน
เด็กจากวัดสระแกว คือ คุณสถิตย มีพิมพ ปจจุบันรับราชการตํารวจอยูที่ อําเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี
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ตามที่กระผมไดกราบเรียนมานี้ เปนสวนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว ที่ไดมารับพระ
กัมมัฏฐาน จากพระเดชพระคุณหลวงพอ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๕ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมเวลา
โดยประมาณ ๗ ป ซึ่งแตละทานที่กลาวมานี้ในอดีตยังไมรูวาดําเนินชีวิตไปในทิศทางใด แต
ปจจุบันถือวาทุกทานไดประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตพอสมควรแกฐานะและภูมิปญญาของตน
สําหรับสวนตัวกระผม ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๗ ไดยายหนาที่การงานจาก
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มาอยู อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ทําใหจิตใจวาวุนมา
บางครั้งควบคุมอารมณไมได มีความทุกขมาก เวลาปฏิบตั ิธรรม จะพบสิ่งอัศจรรยแปลกๆ หลาย
ครั้ง มีอยูครั้งหนึ่ง เมือ่ พบสิ่งอัศจรรย แลวรีบเดินทางไปกราบนมัสการเรียนถาม พระเดชพระคุณ
หลวงพอในทันที ไดรับคําตอบจากพระเดชพระคุณหลวงพออยางซาบซึ้งใจ ไมมที ี่เปรียบปานได
ชวงที่กระผมมีความทุกขมากไดไปที่วัดเขาวงษ ตําบล ชองแค อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค เพือ่ ปฏิบัตธิ รรม(เพราะหางจากที่ทํางานไมมากนัก) โดยมีพระครูนิยมศิริทัต (เจาอาวาส
วัดเขาวงษ) คอยชวยเหลืออุปการะ ทานไดใหคําแนะนําเพิ่มเติมวา เมื่อฝกใชสติควบคุมจิตไมคอย
ไดผลเทาที่ควร นาจะเรียนพระปริยัติธรรมไปดวย เมื่อจิตมั่นคงเวลาใดจึงปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน
ควบคูกนั ไป
กระผมจึงนอมรับฟงคําแนะนําขอทานดวยความเคารพจากนั้นกระผมเริ่มเรียนพระ
ปริยัติธรรมตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๘ สอบในสนามหลวงป พ.ศ.๒๕๓๙ ไดธรรมศึกษาชั้นตรี ป พ.ศ.
๒๕๔๐ สอบไดธรรมศึกษาชั้นโท และในป พ.ศ.๒๕๔๑ สอบไดธรรมศึกษาชั้นเอก
ผลจากการที่กระผมเรียนธรรมศึกษาเอกจบแลว ทําใหซาบซึ้งในสํานักเรียนทุกสํานัก
และสํานักสอบธรรม ซึ่งเปนผูที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา พระปริยัติธรรมใหเจริญรุงเรืองสืบทอด
ตอไป
แตสิ่งที่ประทับใจมากทีส่ ุด คือ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี โดยพระเดชพระคุณหลวง
พอ พระราชสุทธิญาณมงคล ซึ่งอยูในฐานะผูอํานวยการสอนพระกัมมัฏฐาน
การสอนก็ดี การเรียนก็ดี เรื่องพระกัมมัฏฐาน มิใชเรื่องงาย อาจารยผูสอนตองมีภูมิ
ปญญาและจิตวิทยาในการสอน ผูเรียนตองมีความอดทนเขมแข็งอยางยิ่ง แตเปนเรื่องที่สามารถ
เรียนได
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พระเดชพระคุณหลวงพอไดใชพลังปญญาบารมี ทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย สามารถ
เรียนไดทุกเพศ ทุกวัย ไมวาจะเปนวัยเด็ก วัยรุนหนุมสาว วัยกลางคน และวัยสูงอายุ เมื่อ
เรียนพระกัมมัฏฐานจากทานแลวนําไปปฏิบัติ สามารถทําใหชีวิตประสบความสําเร็จไปแลวมากมาย
หาดูหลักฐานไดจากหนังสือกฎแหงกรรม ธรรมปฏิบัติ ตั้งแตเลม ๑ เปนตนไป
พระเดชพระคุณหลวงพอ เคยสอนใหทุกทานที่มีปญหาชีวิต
สวดพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พาหุงมหากา แลวสวดพระพุทธคุณมากกวาอายุ ๑ จบ แผเมตตา
อุทิศสวนกุศล จากเหตุรายจะกลายเปนดี จากดีจะเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น กระผมขอยืนยันวาอานุภาพ
จากการสวดนี้มีจริง
และสามารถชวยเหลือเปนที่พึ่งได
กระผมขอเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นกับ
ครอบครัวของกระผม ดังนี้
เด็กชาย โสฬส อินทฤทธิ์ อายุ ๑๓ ป เปนบุตรคนที่ ๖ ของกระผม เรียนอยูชนั้ ม.
๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ( เคยถายภาพรวมกับพระเดช
พระคุณหลวงพอ อยูในหนังสือ กฎแหงกรรม ธรรมปฏิบตั ิ
เลม ๘ หนา ๗๕ )
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ นางหนูจร (เปนคุณแมของ เด็กชายโสฬส ) ปวย
เปนโรคลมชักอยูบอยๆ ลูกจึงนําไปตรวจที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ คุณหมอตรวจแลวพบเนื้อ
งอกในสมองจําเปนตองผาตัดในทันที หลังการผาตัดแลวอาการทรุดลงจนแทบหมดโอกาส หลานๆ
ไดเตรียมการจองศาลา ๖ วัดธาตุทองไวเปนที่เรียบรอย
ทางญาติจึงสงขาวใหกระผมและ เด็กชาย โสฬส ทราบ เด็กชาย โสฬส เสียใจรองไห
กระผมปลอยใหเขารองไหจนนิ่งแลวบอก เด็กชายโสฬส วา การรองไหชวยอะไรไมได นอกจากยา
และหมดเทานั้น เย็นนี้ขึ้นนอนแตหัวค่ํา กราบพระ สวดมนตตามหนังสือของวัดอัมพวัน ที่หลวงพอ
จรัญสอนไวจะสามารถทําใหแมถูกยาที่หมอให และหายปวยไดตามปกติ
เด็กชายโสฬส ไดนําหนังสือสวดมนตมาอาน และสวดตามคําแนะนําของพระเดช
พระคุณหลวงพอ พระราชสุทธิญาณมงคล ทุกประการ สวดกอนนอนทุกวันเริ่มตัง้ แตวันที่ทราบขาว
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วาแมจะตาย ผลปรากฏวา อาการปวยของแม เด็กชายโสฬส ดีขึ้นตามลําดับ และออกจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดเมื่อวันศุกรที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ กระผม และเด็กชายโสฬส ลงไป
เยี่ยม เห็นรอยผาตัดที่ศีรษะแลวนาใจหาย เด็กชายโสฬส ไดตั้งสัจจะไววา เมื่อโรงเรียนปดภาค
เรียน จะมาปฏิบัติพระกัมมัฏฐานทีว่ ัดอัมพวัน เปนเวลา ๗ วัน เพือ่ อุทิศสวนกุศลใหแกเจากรรม
นายเวรของคุณแม
กระผมขอกราบบูชาพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล ที่
ไดแนะนําการสวดมนต และขอขอบพระคุณทานผูมีจิตศรัทธาพิมพหนังสือสวดมนต แจกเปนธรรม
ทานที่วัดอัมพวัน ขอใหทานไดมีสวนในกุศลครั้งนี้ดวย
ขออัญเชิญอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและที่วัด
อัมพวัน พรอมทั้งบุญบารมีทพี่ ระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล ไดอนุเคราะหมวล
มนุษยและสั่งสมไวทุกภพทุกชาติ ไดโปรดอภิบาลพระเดชพระคุณหลวงพอ ใหมีพลานามัยแข็งแรง
มีความเกษมสําราญอยูเปนหลักชัยของพระบวรพุทธศาสนา เปนเนื้อนาบุญทีพ่ ึ่งอันอุดม ของ
พุทธศาสนิกชนผูใฝธรรมตลอดกาลนานเทอญ
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