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จากการที่ผูเขียนไดเฝาติดตามดูความเจริญเติบโตของศูนยปฏิบัติธรรมมา
ตั้งแตตน และไดประเมินสถิติออกมาตามลําดับ ทําใหพบวาศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุ
วันเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและรวดเร็วมาก ทั้งดานการกอสรางอาคาร สถานที่
ที่ดิน สิ่งอํานวยความสะดวก และที่สําคัญที่สุดคือ ดานการอบรมพัฒนาจิต ที่มีทั้ง
ขาราชการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนจํานวนมากใหความสนใจที่จะเขา
มาปฏิบัติธรรมในที่แหงนี้ ทําใหตารางการอบรมพัฒนาจิตเต็มแนนตลอดทั้งป ในบาง
ชวงตองรับอบรมคราวละหลาย ๆ คณะรวมกัน และจากสถิติจะเห็นวาความตองการ
ที่จะเขามาอบรมมีมากขึ้น ๆ เพราะคณะที่เคยเขามาอบรมแลว ยังคงมีความประสงค
จะขอเขามาปฏิบัติอีก และยังเพิ่มจํานวนขึ้นอีกดวย คณะใหม ๆ ที่อยากเขามาปฏิบัติ
ก็ยังมีอีกมาก จนทําใหศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันตองขยายงานเพื่อรองรับคณะที่
ประสงคจะเขามาอบรมพัฒนาจิตมากขึ้นทุกป
อีกประการหนึ่งที่ทําใหผูเขียนเขียนบทความนี้ขึ้น เพราะสังเกตจากญาติโยมที่
ถามพระเดชพระคุณหลวงพออยูเสมอวา ทําไมทานตองมาสรางศูนยปฏิบัติธรรมถึงที่
จังหวัดขอนแกน และทําไมทานตองทุมเททั้งกายใจ และปจจัยเปนจํานวนมาก เพื่อ
พัฒนาศูนยปฏิบัติธรรมแหงนี้ ในชวงปแรก ๆ ของการสรางศูนย (พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ.
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๒๕๓๙) มีเสียงคัดคานและสงสัยมาก เพราะไมเขาใจวาพระเดชพระคุณหลวงพอจะ
สรางและขยายศูนยปฏิบัติธรรมใหใหญโตไปทําไม
แตมาบัดนี้ ญาติโยมทุกคนเขาใจแลววาทําไม ซึ่งหากทานผูอานยังมีความ
สงสัย ก็ขอเชิญชวนใหทานมายังศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน หรือ
ติดตามบทความนี้ ทีจ่ ะใหคําตอบแกทุกทานไดวา “เหตุใดพระเดชพระคุณหลวง
พอพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) ตองมาสรางศูนยปฏิบัติธรรม
สวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน”

เจตนารมณของพระเดชพระคุณหลวงพอ
พระเดชพระคุณหลวงพอไดเลาถึงเจตนารมณของทานไวอยางชัดเจน ในการ
ประชุมคณะกรรมการโครงการกอสรางศาลา ๗๒ ปฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ ทําใหกรรมการทุกคนในที่นั้นตางทราบถึงเจตนารมณและความเพียร
พยายามของพระเดชพระคุณหลวงพอที่จะนําของดีคืนสูจังหวัดขอนแกน โดยการ
สรางศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันแหงนี้ ไวเพื่อพัฒนาจิตใหกับประชาชนและเยาวชน
ของชาติ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพอทานไดเลาถึงประวัติและเจตนารมณของทานไว
ดังนี้
“อาตมาเคยมาไดของดีที่จังหวัดขอนแกนนี่ ทานทั้งหลายทราบดี จึงพยายาม
ตั้งใจอยูตลอด จนชีวิตจะหาไม เราตองตายไปหนึ่งครั้งแลว เรารอดตายมาได ถาไม
มาที่นี่แลว เราตองตายที่เมืองพมา มันดาเลย เมืองหงสาวดี ที่หลวงพอดําพาเราไป
เดินธุดงค ตองตายแน อันนี้ทําใหเรามั่นใจ ซึ้งใจ คือหลวงพอดํา องคที่ใหกรรมฐาน
พระเจากรุงธนบุรี พี่นองทุกคนอาจยังไมทราบ เพราะเหตุใดเราตองมาถมเงิน
มากมายสรางศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
เรื่องเชื่อมโยงมาจากหลวงพอเดิม พูดมาหลายครั้ง แตตองย้ําอีกหนใหทาน
ทราบวา ทีน่ ้ําพอง ทานพาอาตมาไปไดรับของดีมาจากขอนแกนหลากหลาย เมื่อเรา
กลับมาจากมันดาเลย เมืองหงสาวดี แลวก็มาเจอเครื่องบนจะตกที่ยุโรปเราก็รอดตาย
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มาได รอดจากคอหักตาย รถชนตายเพราะเหตุใด หลังจากที่เราคอหักแลว เราก็คิด
วาเราตายไปแลว เรายังไมเคยสนองพระเดชพระคุณหลวงพอดําใหเปนชิ้น
เปนอันเปนหลักเปนฐานแตประการใด
จากที่ทานใหคติธรรมเตือนใจวา
โปรดทําตามพระพุทธเจา วาสรางคนดีกวาสรางวัตถุ สรางคนใหมีความรู
สรางคนใหมีความดี มีสติปญญา เราก็คิดอยูตลอดเวลาวา ทําอยางไรเราจะ
สนองพระเดชพระคุณหลวงพอดําได
อยูมาวันหนึ่ง ทานก็บอกวาไมเปนไร สัญลักษณของคนดีมีปญญา คือ กตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณสูงสุดหามิได ก็ขอรวบรัดตัดความวา มาไดสถานที่นี้ สถานที่นี้
เปนมหาขุมทรัพย เปนถ้ําพญานาค ใครไมมีบุญเขามาไมได รอนอกรอนใจเหมือน
ยักษถูกไฟลวก จาการดลบันดาลของหลวงพอดํา ไดบอกอาตมาวา มีชื่อ ดร.
ลําไย อยูจึงจะใชสถานที่นี้ อาจารยบุญสง เปนหมอดู ก็ติดตอ ดร.ลําไย ก็รูวามี
จิตใจศรัทธาเลื่อมใส แตก็ไมทราบวาเลื่อมใสแคไหน แตก็ไดถวายที่ประมาณ
๒๒ ไร ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เอาโตะมาขึงเขาโตะหนึ่ง ฟาเปรี้ยง เบื้อง
ลางพญานาคขึ้นมา ซูงอยังอยูเปนพยานได รุงกินน้ําไปสูหนองคาย รุงอันนี้สําคัญ
คลายรุงพญานาคที่จะตองเหาะเหินเดินอากาศได ประกาศเทพเจาใหทราบโดยทั่วกัน
เปรี้ยง ๆ ๆ สามเปรี้ยงดวยกัน เราก็มาเขียนลงในหนังสือของเราไววา พ.ศ.
๒๕๓๗..๓๘..๓๙ ศูนยนี้ก็จะเสร็จพออบรมได
พี่นองญาติธรรมทุกคนที่เราไดมาเจอกันทุกคนสมัครสมาน อาตมาก็ตั้งใจมาก
แลวตรงนี้เมืองลับแล คนที่ไมเชื่อ ก็คือคนที่ไมรู เพราะรูจริงถึงจะเชื่อ อยางที่อาตมา
พูดใหโยมทั้งหลายไดฟงวา รูจริงนั้นหายาก รูมากนั้นหางาย อาตมาก็ไมลดละ
พยายามทําตอไป เพราะรูวาเดี๋ยวก็มีคนมาชวยเรา ทั้ง ๆ ที่งานเรามากมายเหลือเกิน
ทั้งที่เราตายก็ตายไปถึงสามครั้ง ครั้งที่คอหัก ครั้งที่พมา กับครั้งที่เครื่องบินจะ
ตก แตผลสุดทายก็ทําได ใครมีบุญวาสนาแตเมื่อครั้งอดีตชาติก็ขอใหเขามา ลุลวงลง
ตามนี้ ก็มมี าเรื่อย ๆ ตั้งแตศาลาเล็ก ๆ คนไมคอยมาก พยายามขยายที่มาตามลําดับ
จึงสรางศาลาใหญขึ้นคือหลังปจจุบัน ก็สําเร็จตามเปาหมาย แตบางคนก็สงสัยวา
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มาสรางไวเพื่ออะไร ทําไมตองมาสรางที่นี่ ไปสรางทีอ่ ื่นไมไดหรือ อาตมานิ่งไมพูด
ไมตอบ เพราะตอบไปเขาไมรูเรื่อง เขาไมทราบ เขาไมเขาใจ แลวอาตมาก็มาพิจารณา
กุฏิที่อาตมาอยูเปนหลักแรก ที่ใกลกับปะรํา มีเตนทขึงกับที่ถวายที่ในวันนั้น เริ่มตน
อาจารยบุญสงก็มาตามลําดับ บางคนก็หายหนาไปเลย ไมทราบวาไปเหนือมาใต
ประการใด แตเราก็ยังนึกถึงบุญคุณ เดี๋ยวเหตุการณก็ผันผวนผานไป มีคนเขามาชวย
สรางกุฏิเปนหลังที่สอง ที่อาตมาพักอยูปจจุบัน
จากนั้นไดซื้อที่ขยายที่กันตอไป ไดอธิษฐานไววา ถาเปนไปไดก็ขอใหไดสม
ปรารถนา มันก็เปนไปได ตอมาอาตมาสังเกตวา มางานกฐินที ญาติโยมก็ตากแดดกัน
เอาเตนทขึงเขา รอนจะตาย ก็อุตสาหมานั่ง เพราะขึ้นไมทันคนขางบน ก็ขึ้นไปก็ไป
ขวางที่ นั่งกันเต็มหมดเลย พญานาคจะขึ้นไปยังหาที่ไมได ก็ตองนั่งกรําแดดอยูขาง
ศาลา เราเห็นเลย ก็คิดอยูมาตลอดสามป จะทําอยางไร จะแกไขอยางไร จะใชเครื่อง
ขยายเสียงเขาก็ไมเห็นหนาเห็นตา ยังไมทันทําบุญก็กลับเลย เพราะคนแนนขึ้นไมได
คนที่ขึ้นบางบนนั้นบางคนไมไดทาํ บุญหรอก มาโมทนา ถึงไมไดออกเงิน ก็มาทําบุญ
ดวยกัน ก็คิดวาจะแกไขอยางไร เรามีเจตนาที่จะมาสรางความดีที่นี่ เพราะที่น้ํา
พองนั้นหาที่ไมได ที่ไมเหมาะสม ก็มาเหมาะสมตรงนี้ เขาเรียกวา เนิน
นพวรรณ เปนเนินมหาขุมทรัพยสําหรับผูมีบุญ ขุมทรัพยคือคุณสมบัติของชีวิต
ไมใชเงินไหลนองทองไหลมา
เราตองการชวยเหลือประชาชนใหพนจากทุกข
สามารถแกไขปญหาชีวิต สมกับสถานการณบานเมืองที่แยลงไปดวยการติด
ยาบา เราจะเห็นนักเรียนทุกวันนี้ ขนาดลูกนายพลนะยังติดยาบา ลูกซีเกาซีสิบ ม.๔
ตามเขาไปยังไมกลับเลย มีปญหาแมเปนครูยังไมมีเวลาดูแลลูกเลย ขอนี้เปนปญหา
มาก รัฐบาลยังแกปญหาไมได

เจตนารมณในการที่จะสรางศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ
อาตมาคิดวาในชีวิตบั้นปลายของเรานี่อยากจะสรางศาลา
แตไมรูวา
ศาลาหลังใหญเทาไหน ก็สวดมนตไหวพระไป ก็แลวแตทานคณาจารยจะออกแบบ ก็
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ออกแบบมาไดสวยงามตามที่เราคิดอยางนั้น แตอยาคิดมากนะ สวยอยางไรก็ตองมี
คนติ ดูอยางพระพุทธรูปสวยจะตาย ก็ยังมีคนติวาปากแบะ เพราะไอคนที่ดมู ันปาก
แบะ ดูพระพุทธรูปปากแบะไปหมด พระพุทธรูปเขาทําสวยยังโดนตําหนิอีกเหรอ
แตศูนยของเราทําไดมีระบบมีระเบียบเรียบรอย จอดรถไดเปนพัน ๆ คัน ที่วัด
อัมพวันจอดไดไมกี่คันก็เต็ม ก็ที่มันแคสาบสิบเอ็ดไรกวา แตนี่ปาเขาไปตั้งรอยกวาไร
อาตมาก็คิดการไกลวาตองสรางแนศาลาหลังนี้ หลังคาก็มีหลายชั้นสวยงามเหมือน
คนออกแบบ แบบอยางนี้ไมเคยเห็นเลย พอเห็นแลวอาตมาดีใจมากนอนไมหลับไป
เจ็ดวัน ไดศาลาที่ถูกใจ แลวดีใจมากที่สุด ฉันขาไมไดไปอีกเจ็ดวัน เพราะอะไรรูไหม
เพราะจะมีผูดีมีปญญามาชวยเรา มีแตคนจะมาชวยทําใหเราตื้นตัน แลวศาลานี่จะ
เสร็จไหม เสร็จเพราะอะไร เพราะทําจึงจะเสร็จ ไมทําแลวจะเสร็จไดอยางไร เรา
อธิษฐาน อยู ๆ ก็โผลมาคนละหนึบคนละหนับ เริ่มทอดกฐิน ไมนาเชื่อก็ตองเชื่อ ตอน
ที่อาจารยถาวร – ดร.ลําไย อานประกาศถวายที่ พญานาคขึ้นมาตรงนี้ แตเปนคน
อาตมายังจําภาพไดเลยวา จมูกแดงหูแดง ใสเสื้อบางมีสังวาลย อาตมาก็ถามพวกเรา
วา เปนใคร เมื่อตะกี๊ไมเห็น แตรุงกินน้ําเหมือนเมื่อวันวางศิลาฤกษเหมือนกัน จากตรง
นั้นมุงตรงไปหนองคาย และพอวันงานกฐิน สองคนผัวเมียมากันเลย เอาเงินมาทําบุญ
แตไมรูเทาไหร ไดใหคนไปตามมาหา ไปถายรูปมาใหได ก็หาไมเจอ อันนี้เปนเรื่องที่
เทพไททั่วแหลงหลาอนุโมทนา ก็ขอฝากไววาทําดีรอนถึงจักรินทรเทวราช อยางที่ทาน
ทราบกันดีวา มาจะกลาวบทไป ถึงทาวหัสนัยไตรตรึงศา ทิพยอาสนเคยออนแตกอน
มา กระดางดังศิลานาแปลกใจ จะมีเหตุมั่นแมนในแดนดิน อัมรินทรเรงพินิจพิศสงสัย
จึงสองทิพยเนตรดูเหตุภัย ออนึกวาอะไรหรือ จะสรางศาลากัน จึงสงคนมาชวย
วาสุเทพจัดการทันที ไปเนรมิตศาลสใหศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ใหเสร็จทันเวลา
รอนถึงพญานาคา มาจะกลาวบทไปไงเลา
เพราะฉะนั้นคนนี้โผล คนนั้นโผล ตั้งแตเราคิดได ใครที่จะเปนญาติ อยางที่
หลวงพอดําบอกวา ดร.ลําไย ตองมาที่ตรงนี้ และ รพช.ก็มาทําถนน แลวก็นําไฟฟาเขา
มา ทําใหมคี นมาทําประปาใหอีก คนโนนโผล คนนี้โผลเห็นไหม ถาเราไรบุญวาสนาก็
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ไมมีคนมาชวย ทุกอยางในโลกนี่เงินทองไมสําคัญ ชวยใหเราสําเร็จไมได เงินทองให
ความสะดวกได แตชวยใหเรามีความสุขไมได ใหสะดวกซื้อรถ ซื้อบานได แต
ความสําเร็จของชีวิตไมไดอยูที่เงินทองแตประการใด แตอยูที่เราตั้งใจหรือไม แลว
สนใจศรัทธาในโครงการนี้หรือเปลา ดังนั้นคนที่มาชวยเราก็มากันเรื่อย ๆ เดี๋ยวสมเด็จ
โต เดี๋ยวพระพุทธชินราช เดี๋ยวเจาแมกวนอิมก็มาแลว เห็นไหม กระทั่งที่ไมนึกไมฝน
แตความฝนก็เปนจริงขึ้นมาแลว ณ บัดนี้ เครื่องมือเครื่องใชไมสอย ใชอยางมี
ระบบมีระเบียบ แตที่วัดอัมพวันใชกันอยางไมมีระบบ เพราะเรานี่ทํางานคนเดียว ตี
หนึ่งตีสองก็ตองทํางาน เขานอนกันแลวเราก็ตองทํางาน แตที่เราคนเดียวทําสําเร็จ
เพราะเราถือคติที่วา ไมเสร็จไมนอน ไมเสร็จไมกินขาว มันกังวล ถาเรากังวลใจเราจะ
นอนไมหลับเลยนะ ถาเรากังวลใจเนี่ยจะทําใหเรากินขาวไมไดนอนไมหลับ และที่
อาตมาสงพระมา พระธงพระเทิงอะไรนั่นแหละ แลวใครมาอยูที่นี่เพี้ยนไปเลยนะ ที่
อาตมาสงทานพระครูมานี่เพราะดูแลวดูอีก เห็นแลวาเกรดใชได เกรดเอ และ
ก็เปนไปตามความมุงหมายทุกประการ แตก็ขอฝากไวดวยวาบางครั้งเนี่ย เรา
ทํางานทุกอยางตองผิด ไมมีอะไรที่จะรอยเปอรเซ็นต ทุกอยางตองบกพรอง เชน เรา
จัดงานนิมนตพระมา ๙ วัด แตคนรับมอบหมายงานลืม ไมไดรับพระมา พระก็ขาด ก็
บกพรอง และขอถามที่ประชุมนี้เลยวาเวลาประชุมตองใชพิธีกร เราเปนพิธีกรก็ได
ทําไมตองใชดวย เพราะเราเปนเจาภาพ นี่ตองยุง พิธีการก็จะเตือนเราวาถึงเวลาแลว
เชิญเจาภาพ ไมใชมัวแตรับแขกแลวลืมหมด บางทีพูดมากไป พิธกี รก็สะกิดแลว เชน
บางทีเขียนแบบเกินไป ก็ตองมีที่ปรึกษา บางทีอาตมาวาจะไปเรียนด็อกเตอรซะหนอย
ก็ตองมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดไหม ก็จะเอาอาจารยเปนที่ปรึกษาเขียนวิทยานิพนธได
ไหม ไมมีทปี่ รึกษาแลวใครจะเปนคนรับรองวิทยานิพนธ อาจารยเปนที่ปรึกษา และสี่
กรรมการเปนที่รับรองวิทยานิพนธ นี่เดี๋ยวเดือนเมษายน มหาวิทยาลัยมหิดลเขาจะมา
ใหเราอีกแลว
ก็ขอเจริญพรวา ศาลาเรานี่ใหญมาก บางคนบอกวาทําไมไมตัดหลังคา
ออกไป ทําไมไมตัดนั่นตัดนี่ออกไป ญาติโยมเขาเตือนก็ถูกของเขา แตในวิธี
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ปฏิบัติแลว เราตองการทําใหดี แลวสวยดวย ไหน ๆ ทําทัง้ ทีใหดีหนอยไดไหม
ไมใชทําสงเดช เหมือนเศษสวะลอยมาหนาบาน แทนที่จะเก็บสวะ กลับปดสวะใหไป
หาคนอื่นตอไป ไมได ตองชวยกันรับผิดชอบถูกไหม
แบบศาลานี่อาตมาใหเขาดู ทั้งพระเถระผูใหญ ทั้งวิศวกรสถาปนิก ตางก็บอก
วาแบบนี้ยงั ไมเคยมีที่ไหน ยังไมมีในทวีปเอเซียนี่ เพราะหลังคานี่มีหลายมุม เดิมมีแต
ทรงไทยแลวมีชอฟาหนาบัน แตนี่เปนทรงไทยแบบประยุกต เขากับสมัยโลกาภิวัตน
สมัยโลกเจริญตองประยุกตใหเขากับสมัยปจจุบัน ถามีคนถามวา ศาลานี่สมัยไหน
ก็ใหตอบวาสมัยโลกาภิวัตน สมัยโลกเจริญเดินออกหนา สรางแลวมีคนมา
ปฏิบัติธรรม สมัยเจริญของจิตใจ หนาใส ใจซื่อ ทําอะไรก็เฉียบขาดเปนธรรม
ศาลาเรา
อาตมาก็เก็บความในใจไววาใครจะโผลมา ก็พอดีลูกสาวก็โผลมาเปนคนแรก ก็
คือ คุณสุริสา จึงรุงเรืองกิจ เขาก็เคยมาทอดกฐิน เขาเคยมาที่วัดอัมพวันเมื่อครั้งยัง
เปนเด็ก อยูสระบุรีนี้เอง แลวเขาก็ไปเรียนหนังสือไปไดดิบไดดีกลับมา ก็หันเหเร
กลับมา มาวัดอัมพวัน หันเหเรมาทําไม เกิดดลบันดาล เทพเจาเขาดลบันดาล ดล
บันดาลอยางไร เขาก็มาบอกวา “หลวงพอคะ หนูเคยมาตั้งแตยังเปนเด็กแลว หลวง
พอจําหนูไดไหมคะ มันหางกันหลายป” นี่ยอนยุค ยอนอดีต เขามีกตัญู สามีเขาคือ
สุริยะ สุริสาก็มีลูกนะ และเราก็รูความในใจของเขา เขาจะเอาสามีมาบวชที่วัดอัมพวัน
สัก ๑๐ วัน เราก็บอกวา สุริสา หลวงพอบวชใหไมไดหรอกสิบวัน ตองเดือนหนึ่ง ก็บอก
เขา บวชแลวก็เกิดศรัทธา มานั่งกรรมฐาน ทางญาติพี่นองก็มาหมด แมเขาเปนคนจีน
กําลังเจ็บ เดี๋ยวนี้ก็หายแลว กลับแข็งแรง พอเขารูเรื่องสวนเวฬุวัน ก็เลยขอทอดกฐิน
ตามที่ “ยายเสนอ” เขาเสนอแนะ ถาใครไมรูวา จะทําอะไรดี ตองไปถามคุณเสนอ
เหมือนไปหาอาจารยแนะแนว ตองมีอาจารยแนะแนว เลยตัดสินใจมาทอดกฐิน แลวก็
มากันหมด คนโนนมา คนนี้มา ก็มากันเรื่อย ๆ
ก็ขอใหพี่นองเราดีใจกันถวนหนาวา ศูนยเรานี้มีบุญ มีคนดี ๆ เขามา แลวนาย
ประจวบ ไชยสาสน กับคณะ ก็มานั่งกรรมฐาน ที่อาตมาดีใจมากก็คือ ที่นี่พรอมเพรียง
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กันดีเหลือเกิน สมอาจก็มาพรอมเพรียง ถึงมีบกพรองก็นอย ไมเหมือนเราที่ตอง
ทํางานคนเดียว แตใครก็ตองคิดนะศาลาเปนสิบ ๆ ลาน ก็ไดผลตามสมควรตลอดมา
เริ่มตนก็ด็อกเตอรมังกร – ด็อกเตอรประภา อาตมาก็ไดมารับเงิน ตอนที่ด็อก
เตอรมังกร เพิ่งเสียชีวิตไป อาตมาก็วาพวกเรานี่เปนพลังงานชีวิตที่ทําใหเครื่องเดิน
เคลื่อนออกไป จะมีเครื่องใชไมสอยที่ทันสมัย จะมีพระผูใ หญเชยชมในกิจการงานของ
ศูนยเราอยางยิ่ง คนอื่นทําไมได มีงานทีรถบัสสี่หาคันไมพอ ใคร ๆ ก็อยากจะมาดู
ศูนย มาปนึงก็เปลี่ยน ปนึงก็เปลี่ยน เปลี่ยนเปนเจริญรุงเรืองตอไป ทั้งในประเทศ
ตางประเทศก็มา และเมื่อเปนเชนนี้แลว คุณสุริยะ คุณสุริสา ก็มาวางศิลาฤกษ เขาก็
ชวย พระเถรานุเถระก็มา เจาคณะภาคเกาอุตสาหมาพรมน้ํามันให
อาตมาก็ขออนุโมทนากับโยมทุกคน และขอใหทุกทานโปรดชวยกันจดจําไววา
“ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันนี่ เปนของคนไทย เอาไวชวยเหลือ
ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย
แตเราทั้งหลายเปนผูรักษาและ
ดําเนินงานแทน เจาของก็คือ ประเทศชาติ เรารักชาติ รักพระศาสนา รัก
พระมหากษัตริย เราจึงทํา ทําเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในประเทศชาติ
บานเมืองของเรา”

อาจารยบุญสง อินทวิรัตน ผูจุดประกาย
ศูนยปฏิบัตธิ รรมสวนเวฬุวันแหงนี้ จะเกิดขึ้นไมไดเลย หากไมมีพุทธศาสนิกชน
ผูมีจิตศรัทธาถวายที่ดนิ แด พระเดชพระคุณหลวงพอ เพื่อใชในการจัดสรางศูนย
ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวนั ทานผูนนั้ คือ อาจารยถาวร และ ดร.ลําไย โกวิทยากร โดยการ
แนะนําของอาจารยบุญสง อินทวิรัตน ผูซึ่งถือไดวาเปน “ผูจุดประกายในการสราง
ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน”
อาจารยบุญสง ไดเลาถึงประวัติความเปนมาในการสรางศูนยฯ เมื่อครั้งเริ่มแรก
ไววา
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“เรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากที่กระผมมีความศรัทธาในตัวพระเดชพระคุณหลวง
พอจรัญมาก เพราะเห็นวาทานเปนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัตชิ อบ สอนการปฏิบัติวปิ สสนา
กรรมฐานตามแนวทางแหงสติปฏฐาน ๔ ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และมี
นโยบายที่จะปลูกคนสรางคน ผมเองเปนลูกคนจีน คนจีนเขาถือหลักวา “คิดการป
เดียวปลูกพืชลมลุก คิดการสิบปปลูกไมยืนตน คิดการรอยปใหปลูกคน” ผม
เห็นวาหลวงพอจรัญทานปลูกคนเกง จึงพยายามเชิญชวนญาติธรรมชาวขอนแกน
เดินทางขึ้นไปกราบนมัสการทานอยูเปนประจํา และไดนําญาติธรรมชาวขอนแกนไป
ปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันอยางสม่ําเสมอ เรียกไดวาเกือบจะทุกอาทิตย โดยทุกวันศุกร
ผมจะจัดรถตู ๓-๔ คัน เพื่อใหผูที่สนใจเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จนทําให
เกิดความคิดวาหลวงพอนาจะมีสาขาอยูที่จังหวัดขอนแกน เอาไวสอนกรรมฐานทีน่ ี่
ญาติโยมจะไดไมตองเดินทางมาปฏิบัติไกลถึงจังหวัดสิงหบุรี ประกอบกับทุกครั้งที่ไป
กราบนมัสการหลวงพอ ทานมักจะย้ําใหชาวขอนแกนฟงเสมอวา ทานกับชาว
ขอนแกนเปนญาติกัน ทานเคยมาไดของดีที่นี่ สักวันหนึ่งทานจะคืนของดีนี้ใหกับชาว
ขอนแกน
หลังจากนั้นไดมีผูหญิงคนหนึ่ง เปนขาราชการอยูจังหวัดมหาสารคาม ที่ผมให
ความชวยเหลือเขาจนเขามีศรัทธาไดไปปฏิบตั ิธธรรมที่วดั อัมพวัน ๗ วันตามี่ได
สัญญากับผมไว เมือ่ กลับมาจากวัดอัมพวันก็มาพาญาติพี่นองรวมทั้งมารดาของเธอ
ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันดวย และมารดาของเธอก็เกิดศรัทธา อยากจะถวายที่ให
หลวงพอ ๕๐ ไร ที่หลังเขื่อนอุบลรัตน แตเพราะเหตุขัดของบางประการ ทําใหเธอไม
สามารถมอบที่ดินที่สัญญาวาจะมอบใหกับหลวงพอได ทําใหผมคิดที่จะหาทุนไปซื้อที่
ผืนหนึ่งอยูปากทางเขาเขื่อนอุบลรัตน ประมาณ ๓๐ ไร
ก็พอดี ดร.ลําไย โกวิทยากร เกิดมีจิตศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ
หลังจากที่ผมไดแนะนําใหไปอยูป ฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน และทราบขาววามีคนจะ
ถวายที่ที่น้ําพองใหหลวงพอ แตถวายใหไมได ก็มจี ิตศรัทธาอยากจะถวายที่ดินให
หลวงพอ ๒๐ ไร ไดมาปรึกษากับผมใหผมเปนธุระจัดการให ผมจึงเปลี่ยนความคิดที่
ประวัติความเปนมาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน
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จะซื้อที่ดินอําเภอน้ําพอง มาเปนขอใหหลวงพอรับถวายที่ดินของ ดร.ลําไย โกวิทยากร
และไดนิมนตหลวงพอเพื่อมารับถวายที่ดิน
ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ หลังจากที่หลวงพอไดเยี่ยมชมเขื่อนอุบลรัตน
ก็ไดเดินทางมาถึงจุดบริเวณที่จะรับมอบที่ดิน ซึ่งผมไดใหไถถนนเปนทางเขา และตั้ง
เปนเตนทพิธีไวแลว เมื่อทุกคนพรอมกันที่เตนทพิธีแลว ผมก็เริ่มกลาวนําถวายที่ดิน
เมื่อกลาวจบหลวงพอจรัญทานก็นิ่งเฉย ผมก็กลาวอีกครั้งก็นิ่งเฉย พอกลาวมอบที่ดิน
ครั้งที่สาม หลวงพอทานถึงไดพูดออกมาวา “อยาปลอยที่ใหหมาขี้ หาพระดีไมไดนะ”
ผมไดฟงก็นึกตกใจวา ทําไมหลวงพอพูดแบบนี้ คนเขาอุตสาหถวายที่ ทําไมไมกลาว
ชมเขาสักคํา และพอจะกลับก็พูดย้ําคําเดิมอีกวา “อยาปลอยที่ใหหมาขี้ หาพระดี
ไมไดนะ” ซึ่งผมไดมาทราบความหมายภายหลัง
ในตอนที่ถวายที่ดินนัน้ มีเรื่องนาอัศจรรยใจอยูประการหนึ่ง คือ หลังจากได
ถวายที่ดินแลว หลวงพอทานก็กําลังจะใหพร ยถา สัพพี ผมก็เดินถือคนโทไปเตรียม
กรวดน้ําอยูบริเวณกลางดิน ทุกคนก็กําลังนั่งประนมมืออยู พอหลวงพอใหพรปุบ ฟาก็
ผา เปรี้ยง ๆ ๆ สามครั้ง เปนที่นาอัศจรรยใจตอผูที่ไดเขารวมพิธีในวันนั้นยิ่งนัก
หลังจากวันนั้นแลว หลวงพอทานก็โทรศัพทมาถามผมเปนระยะ ๆ วาเขาสราง
ไปถึงไหนแลว ผมก็ไมสามารถตอบหลวงพอไดวา ไมไดสรางอะไรเลย แตก็ตองตอบ
หลวงพอไปวาครับ กําลังดําเนินการ จากนั้นผมก็ไปชวนคุณออย เจาของบริษัท
ขอนแกนคอนกรีต ใหเขาไปดูที่ศนู ยกัน เมื่อเห็นแลว ผมก็นึกถึงคําของหลวงพอที่สั่งไว
วา “อยาปลอยที่ใหหมาขี้ หาพระดีไมไดนะ” ผมจึงมีความคิดที่จะสรางศูนยฯ ตามที่
รับปากหลวงพอไวแลวใหได ผมจึงไปปรึกษากับครูปรานี ไชยเชษฐ หรือครูแขก
เปนอาจารยใหญโรงรียนอนุบาลประจําเขื่อนอุบลรัตนของ กฟผ. และคุณวิลาวัลย ที่
ทํางานอยู กฟผ. วาจะทํากันประการใดดี พูดไดวา คณะทํางานและผูอุปถัมภใหทุน
สรางศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันชุดเริ่มแรก คือ ครูปรานี ไชยเชษฐ, คุณวิลาวัลย
และพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ซึ่งตอมาก็สามารถหาทุน
สนับสนุนในการสรางศูนยกอนแรกมาไดประมาณเกือบสองแสน พระเดชพระคุณ
ประวัติความเปนมาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน

10

หลวงพอจรัญไดมอบใหไวอีกหนึ่งแสนบาท เปนเงินที่สมเด็จพระสังฆราชทรงประทาน
จึงทําใหมีทุนเริ่มแรกทั้งหมดเกือบสามแสนบาท
จากนั้นผมไดดําเนินการกอนสรางศูนยโดยการเจาะหาน้ํากอน
แลวก็เริ่ม
กอสรางกุฏิหลวงพอ ศาลาอํานวยการ หองน้ํา แลวก็สรางเรือนไมเปนทีพ่ ักของผู
ปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อที่จะไดมีคนเขามาปฏิบัติที่ศูนย และมีคนคอยเฝาสิ่งของตาง ๆ
ซึ่งระหวางนั้นผมตองเขาไปบุกเบิก คอยควบคุมดูแลการกอสราง เพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของหลวงพอ และเพื่อพี่นองชาวขอนแกนจะไดมีศนู ยปฏิบัติธรรมที่สอน
วิปสสนากรรมฐานตามแนวทางที่ถูกตอง ไมตองเดินทางไกลไปถึงจังหวัดสิงหบุรี

คําวา “สวนเวฬุวัน” มาจากไหน
คุณลุงบุญสง อินทวิรัตน ไดเลาถึงคําวา “สวนเวฬุวัน” ที่เปนชื่อของศูนย
ปฏิบัติธรรมมาตั้งแตเริ่มแรกนั้นมีประวัติความเปนมาอยางไร “เมื่อวันที่หลวงพอมา
รับถวายที่ดิน ผมก็ไดกลาวกับหลวงพอไววา “หลวงพอครับ พระพุทธเจาของเรา ทาน
มีวัดอยูสองวัดที่มีชื่อคลองจองกันอยู คือ วัดอัมพวัน กับ วัดเวฬุวัน วัดอัมพวันหลวง
พอก็เปนเจาอาวาสอยู มีอยูแลว ถาอยางนั้นขอใหที่นี่ชื่อวา วัดเวฬุวัน นะครับหลวง
พอ เพราะวาที่ดินผืนนี้มีตนไผอยู ๕๐๐ กออยูแลวครับ “หลวงพอทานก็รับวาใหชื่อ
“เวฬุวัน” เพราะ “เวฬุวัน” แปลวา “ปาไผ” นั่นเอง
จากนั้นผมก็จางเขาเขียนปายขนาดใหญวา “ศูนยปฏิบัติกรรมฐานเวฬุวัน”
แลวนําไปตัง้ ไวหนาบาน พอดีภรรยาผมเห็นเขา จึงบอกกับผมวา “ผิด” ผมก็สงสัย
เพราะผมมั่นใจวาไดเขียนไวถูกแลว ผมจึงถามเธอไปวา “ผิดอยางไร” เธอตอบผมวา
“ในตํานานของพระพุทธศาสนา ตองมีคําวาสวนดวย” ผมก็รองออเลย จึงตองแบก
ปายไปใหเขาแกเปน “ศูนยปฏิบตั ิกรรมฐานสวนเวฬุวัน” จากนั้นผมก็นําปายขึ้นรถไป
ขออนุญาตหลวงพอที่วัดอัมพวัน นําไปตั้งอยูที่วัดอัมพวันเปนเดือน ๆ ถึงไดนํากลับมา
ติดตั้งที่นี่ตอไป
ประวัติความเปนมาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน
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อาจารยถาวร – ดร.ลําไย โกวิทยากร ผูถวายที่ดินสรางศูนย
ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
ปจจุบันทานทั้งสองรับราชการอยูที่ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีบุตรสองคนคือ นายวรวิช โกวิทยากร และนางสาวอริสรา โก
วิทยากร
ทานเปนผูมีจิตศรัทธาถวายที่ดนิ จํานวน ๒๒ ไร ในหมูบานซําจาน ตําบลบาน
คอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนที่ดินที่มีตนไผตงปลูกไวเต็มพื้นที่ รวมแลว
ประมาณ ๕๐๐ กอ อันเปนสาเหตุของการตั้งชื่อศูนยปฏิบัติธรรมแหงนี้ ทาน
ดร.ลําไย ไดกรุณาเลาใหผูเขียนฟงวา ทานซื้อที่ดินแปลงนี้เมื่อประมาณป พ.ศ.
๒๕๑๖ เพื่อที่จะเก็บไวถวายเปนธรณีสงฆ ในระยะแรก ๆ ไดปลูกมันสําปะหลัง แต
ตอมาไดเปลี่ยนเปนทุกหญาสําหรับเลี้ยงสัตว เพราะชาวบานในบริเวณนั้นประกอบอา
ชีวิฟารมโคนม
ทําใหชาวบานแถวนั้นมีความเห็นวาที่ดินแปลงนี้คงไมเหมาะที่จะ
ถวายเปนธรณีสงฆ
แตตอมาทานไดรูจักกับ อาจารยบุญสง อินทวิรัตน ซึ่งเปนผูมีความสําคัญ
ในการแนะนําให ดร.ลําไย มีโอกาสไปปฏิบัตธิ รรม ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี และ
ไดเขาพบพระเดชพระคุณหลวงพอ
จากนั้นในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ทานและครอบครัวไดมโี อกาสถวาย
ที่ดินใหกับพระเดชพระคุณหลวงพอ นับเปนความปติยนิ ดีของทานเปนอยางยิ่ง ที่ไดมี
โอกาสถวายที่ดินผืนนี้ และไดเห็นความเจริญเติบโตของศูนยเวฬุวัน ที่นับวันจะมี
พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเขามาปฏิบัติธรรมนําบุญกุศลความดีงามทั้งหลายมาสูต นเอง

หลวงพอสงพระครูสมุหธีรวัฒน ฐานุตตโร เขามาบริหารงาน
ศูนยปฏิบัตธิ รรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน ประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนา มีการอบรมปฏิบัตธิ รรม และการบริหารงานที่เปนระบบระเบียบไดเชน
ประวัติความเปนมาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน
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ทุกวันนี้ สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่ง คือ พระเดชพระคุณหลวงพอไดสงพระที่เคยรับ
ใชใกลชิด เปนพระอุปฏฐากจากทาน จนไดรับความไววางใจใหมาบริหารงานเปน
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติธรรมแหงนี้ ทานก็คอื พระครูสมุหธีรวัฒน ฐานุตตโร ผูม ี
ความกตัญู ออนนอมถอมตน อดทน บริหารงานตามคําสั่งของหลวงพอ สนองงาน
ตามเจตนารมณของพระอุปชฌาย ตั้งแตศูนยยังแหงแลงกันดารไมมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกใด ๆ เลย จนกระทั่งศูนยเวฬุวันรุงเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ จนญาติโยมที่ไดเขา
มาที่ศูนยตางชื่นชมและเคารพศรัทธาในปฏิปทาของทาน โดยเฉพาะพระเดชพระคุณ
หลวงพอมีความพึงพอใจเปนอยางยิ่ง ไดตั้งทานพระครูสมุหธีรวัฒน ฐานุตตโร ใหเปน
ผูชวยเจาอาวาสวัดอัมพวัน และไดกลาวชมเชยไว ณ พระอุโบสถวัดอัมพวัน ตอหนา
พระสงฆ และพุทธศาสนิกชนที่มาในวันนั้น (๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔) วา
“วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการ โยมขอนแกนอาตมาก็ขอขอบคุณขอบใจ และ
ขอขอบใจพระครูสมุหธีรวัฒน ที่ไดจดั ศูนยของเราใหเรียบรอยสวยงามมาก
และเปนพระที่นาเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และไดรับรางวัลโลหบาง
ไดรับเข็มบาง ตลอดจนกระทั่งรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระครูสมุหมีผลงานมากมาย เปนนักเผยแผพุทธ
ธรรมใหแพรขยายออกไปทั่วภาคอีสาน มีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอประชาชน สม
กับที่เราสงพระครูสมุหธีรวัฒนไปประกาศพระศาสนา
สมปรารถนาคือ
ความสําเร็จ ทานเปนพระที่มองกาลไกล แลวอานตัวออกบอกตัวเปน ทานพระครู
สมุหออนนอมถอมตน พระเถรานุเถระมีแตเมตตา ไมมีเกลียดชังแตประการใด มีแต
ชมเชยและใหเกียรติ ทั้งเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอขอนแกน เจาคณะจังหวัด
ขอนแกน รองเจาคณะจังหวัด ตลอดจนเจาคณะภาค ที่มาเจริญพระพุทธมนตในพิธี
วางศิลาฤกษ ก็รูสึกพอใจมาก ทานไดกลาวอนุโมทนาประกาศเกียรติคุณในวันนั้น
สวนเวฬุวันของเราก็มีแตคืบหนา เจริญงอกงาม”
เพื่อใหทราบถึงประวัติความเปนมา ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของศูนยปฏิบัติ
ธรรมสวนเวฬุวัน ผูเขียนจึงไดเขากราบนมัสการทานพระครูสมุหธีรวัฒน ฐานุตตโร ซึ่ง
ประวัติความเปนมาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน
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ทานไดเลาถึงประวัติความเปนมา และการเจริญเติบโตของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุ
วันไวดังนี้
“เมื่ออาตมาไดอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๓๕ โดยพระเดชพระคุณหลวงพอเปนพระอุปชฌาย อาตมาโชคดีที่ไดมีโอกาส
ไดรับใชใกลชิด เปนพระที่คอยอุปฏฐากทานเรื่อยมา จนกระทั่งออกพรรษา ประมาณ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ อาตมาก็ไดลาทานเพื่อมาเยี่ยมโยมบิดามารดาที่
จังหวัดมหาสารคาม หลวงพอทานจึงไดบอกกับอาตมาวา ทานก็มีญาติธรรมอยูที่
จังหวัดมหาสารคาม และไดพูดถึงศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน”

เขาศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันครั้งแรก
“..กอนหนานั้น อาตมาเคยไดยินชื่อของศูนยปฏิบัติธรรมมาบางแลว จากการที่
หลวงพอไดไปรับถวายที่ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ และทานก็ไดพูดใหญาติ
โยมฟงอยูเรื่อย ๆ เมื่ออาตมาขึ้นไปลาหลวงพอ ทานไดเลาเรื่องศูนยเวฬุวันใหอาตมา
ฟงวา “ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อาจารยลําใย ทานไดถวายที่ไวให จะเราสราง
เปนวัด เราไมสรางหรอก เราจะสรางเปนศูนยปฏิบัตธิ รรม ถาไมไกลกันมากใหชวย
แวะเขาไปดูใหเราหนอยนะ”อาตมาเลยรับปากานวา จะหาเวลาไปดูให
อาตมาจึงติดตออาจารยบุญสง ใหทานพามาดูที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวนั
อาจารยก็นัดกับพวกอีกสี่หาคน รวมกันเปนคณะเขาไปในครั้งนั้น ซึ่งตอนนั้นกําลัง
กอสรางหองน้ํา ทางจากถนนมิตรภาพเขาไปยังเปนลูกรัง สวนทางแยกเขาไปยังศูนย
ยังเปนฝุนอยู เปนทางที่เขาเอารถไถไถดินที่เคยเปนไรมัน เปนพื้นที่ปลูกหญาเขาไป
หองน้ํานี่สรางกอนเลย แลวตอมาในภายหลังจึงไดสรางกุฏิหลวงพอ แลวมาศาลาพระ
พุทธชินราช ครัว ศาลาหลังเล็ก ตามลําดับ
เมื่อไดกลับไปที่วัดอัมพวันแลว อาตมาจึงไดไปเลาใหหลวงพอฟงวา การ
กอสรางเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะไมมีนา้ํ ตองอาศัยน้ําจากการสนับสนุน
ของกําลังทหารคายศรีพัชรินทร คอยนําน้ํามาสงเพื่อใชในการผสมปูนและใชชําระ
ประวัติความเปนมาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน
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รางกาย ไฟฟาที่ใชในการกอสรางก็มาจากเครื่องปนไฟ และไดถายรูปประกอบให
หลวงพอไดดูดวย ในตอนนั้น อาตมาเขาไปดูแลว ก็ไมไดมีความรูส ึกพิเศษอะไรกับที่นี่
นึกแตเพียงวา จะตองตอบทานใหไดวาศูนยเปนอยางไร และคิดวาทางขอนแกนเขา
ถวายที่ใหหลวงพอแลวทานคงรับและใหญาติโยมทางขอนแกนเขาจัดการกันเอง

เขาศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันครั้งที่สอง
หลังจากนั้นอาตมาก็ไดรับรูเรื่องราวของเวฬุวันวา อาจารยบุญสงมาเบิกเงิน
จากหลวงพอเพื่อไปสรางศูนยฯ และทุกวันศุกร อาจารยบุญสงก็จะจัดรถตูพาผูปฏิบัติ
ธรรมจากขอนแกนเขามาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน และเขากราบนมัสการหลวงพอเปน
ประจําเกือบทุกอาทิตย ทําใหชวงนั้นมีชาวขอนแกนหลั่งไหลกันมาที่วัดอัมพวันกัน
เปนจํานวนมาก
เวลาก็ลวงเลยมาจนกระทั่งใกลวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๓๗ อาจารยบุญสง กับ
พันเอก (พิเศษ) ขจร จิตวิเศษ (ยศเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๗) ผูบังคับการกรมทหารมาที่ ๖
คายศรีพัชรินทร ไดจัดการอบรมปฏิบัติธรรมขึ้นโดยมีคณะทหารเขารับการอบรม ๓๐
กวานาย รวมระยะเวลา ๗ วัน และไดทําหนังสือถึงพระเดชพระคุณหลวงพอ เพื่อขอ
พระภิกษุเขามาชวยเหลือในการอบรมปฏิบัตธิ รรม
หลวงพอจึงไดเรียกอาตมาขึ้นไป และบอกกับอาตมาวา “ทางขอนแกนไดขอ
พระเพื่อไปชวยเหลือในการอบรมปฏิบัติธรรม เราจะใหพระครูสังฆรักษชูชัย (ปจจุบัน
คือพระครูภาวนานุกลู ) ทานขึ้นไปสอน และจะใหอาตมาไปเปนผูจัดการในการอบรม
อยาใหขาดตกบกพรอง” แลวทานก็ไดใหเงินคาอาหารและคาใชจายตาง ๆ กับ
อาตมา
อาตมาและคณะไดเดินทางมาศูนยกอนวันวิสาขบูชาหนึ่งวันในตอนเชา และ
เตรียมสถานที่เวียนเทียน และไดอัญเชิญพระพุทธชินราชที่ไดรับมาจากวัดอัมพวัน
มาประดิษฐาน ณ ศาลาอํานวยการ จนทําใหทุกคนเรียกศาลาอํานวยการวาเปน
ศาลาพระพุทธชินราช มาจนทุกวันนี้ อาตมาก็นําพระพุทธชินราชออกมาประดิษฐาน
ประวัติความเปนมาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน
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ณ บริเวณที่สรางเปนที่ลงทะเบียนในปจจุบัน และทําพิธีเวียนเทียนครั้งแรกของศูนย
ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวนั ที่บริเวณนั้น
ซึ่งในครั้งนั้นมีผูเขามารวมเวียนเทียนมาก
พอสมควร
กอนหนาที่อาตมาจะเดินทางมาในครั้งนี้ ไดรับทราบวาศูนยปฏิบัติธรรมสวน
เวฬุวัน มีญาติโยมผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติธรรม โดยมีอาจารยบุญสง อินทวิรัตน เปน
ผูใหการแนะนํา และจะชวยกันอยูเฝาดูแลศูนยจนกวาจะมีผูปฏิบัติธรรมคนใหมเขา
มาจึงจะกลับ ผลัดกันเฝาตอไป ซึ่งในสมัยนั้นไฟฟาก็ยังไมมี ตองใชตะเกียง น้ํา
บาดาลก็ยังไมมี ไดแตอาศัยทหารขนเอาน้ํามาให
จนกระทั่งเมื่อมีทหารเขามาอบรมจึงไดมีการใชเครื่องปนไฟเพื่อใหแสงสวาง
ภายในศูนย อาตมาจึงไดมีโอกาสเรียนรูการใชเครื่องปนไฟ คือพอประมาณตีสามครึ่ง
อาตมาและพระภิกษุที่มาดวยกัน ก็จะผลัดเวรกันไปเปดเครื่องปนไฟ เสร็จแลวก็จะ
มาตีระฆัง แลวเขาสวดมนตทาํ วัตรเชา จนกระทั่งหกโมงเชาก็จะมาปดเครื่องปนไฟ
หกโมงเย็นก็จะไปเปดเครื่องปนไฟ แลวไปปดประมาณสี่ทุม
ญาติโยมที่เคยเขาไปที่ศูนย เมื่อเห็นวามีพระจากวัดอัมพวันมาทีศ่ ูนย ตางก็พา
กันดีใจ และอยากใหมีพระอยูตอไปเรื่อย ๆ แตพอรูวาอีกสามวันปดการอบรมแลว
พระตองกลับ เขาก็เลยปรึกษากันวาจะทําอยางไรกันดียังไมอยากใหพระกลับเลย
เพราะถาพระกลับกันแลวไมรูวาศูนยนี้จะเปนอยางไร เด็กที่มาชวยเหลือเรื่องอาหาร
และเครื่องปนไฟประมาณสี่หาคนก็เขามาปรึกษากับอาตมาวา ถาหากพวกหลวงพี่
กลับ พวกเขาก็จะพากันกลับเหมือนกัน ถาพวกหลวงพี่อยู พวกผมถึงจะอยู อาตมาจึง
รับปากวาจะปรึกษากับพระเดชพระคุณหลวงพอ
จากนั้นในวันรุงขึ้น อาตมาจึงมาปรึกษากับพระนริศ และพระสินไชยวา ญาติ
โยมเขาวากันมาอยางนี้จะทําอยางไรดี เพราะอาตมากับพระครูภาวนาคงตองกลับไป
วัดอัมพวันกอน อยากใหทานทั้งสองอยูที่ศูนยไปกอนสักระยะหนึ่ง แลวถาหลวงพอ
อนุญาตเราคอยหาพระขึ้นมาสับเปลี่ยนกันอยู ซึ่งทานก็บอกวาถาหลวงพอใหอยูทาน
ทั้งสองก็จะอยู อาตมาจึงไดโทรศัพทไปปรึกษาหลวงพอ ซึ่งเปนครั้งแรกที่อาตมาได
ประวัติความเปนมาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน
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พูดกับหลวงพอทางโทรศัพท ทานก็พูดกับอาตมายาวเลยวาไปนําชาวบานเขาปฏิบัติ
เปนอยางไรบาง คนเยอะไหม ทหารเยอะไหม อาหารการกินเปนอยางไร พวกเราอยู
กันไดไหม หลวงพอถามหลายอยาง จนสุดทายอาตมาก็เรียนถามหลวงพอวา “หลวง
พอครับ จะปดการอบรมแลว พวกผมจะกลับ ญาติโยมเขาก็ไมอยากใหพวกผมกลับ
จะทําอยางไรดีครับ เขาอยากใหมีพระอยูจะไดเขามาทําบุญกัน จะไดมีพระสอนการ
ปฏิบัติ แตถาหากพระกลับกันไปหมด พวกกระผมก็กลัววาศูนยนี่จะราง เพราะตาม
ความคิดของญาติโยมที่นี่ เขาดีใจที่มีพระภิกษุจากวัดอัมพวันมา จะไดเขามาทําบุญ
กันที่นี่ เพราะเดินทางไปหาไปทําบุญหลวงพอก็ไกล ไดทําบุญกับลูกศิษยของหลวง
พอก็ถือวาคลาย ๆ กับไดทําบุญกับหลวงพอ พวกเขาไมอยากใหพวกกระผมกลับไป
ครับ หลวงพอจะใหพวกกระผมดําเนินการอยางไร เพราะผมไมอยากใหศูนยราง
เหมือนอยางที่พวกญาติโยมเขาไดพูดกัน”
คือในชวงที่อาตมาเขามาอยู ปรากฏวาญาติโยมไดเขามาที่ศูนยกันเยอะ นํา
ปนโตเขามาถวายเชาเพลเยอะมาก อาตมารูสึกเสียดายหากศูนยแหงนี้ตองรางไป
ทานก็บอกวา “เออ เราอยูนี่ ก็ชวยสอนเขาไป พวกเราอยูกันไดไหมละ ก็ลอง
ปรึกษากันดูวาใครจะอยูได ก็ใหพระอยูกอนสักสองรูปสิ”
พอรุงเชาอาตมาจึงไปบอกกับทานทั้งสอง ซึ่งทานก็ยินดีที่จะชวยอยู
พอกลับถึงวัดอัมพวัน อาตมาก็ไดขึ้นไปกราบเรียนรายงานถวายทาน เมื่อทาน
ไดฟงทานก็ดีใจในศรัทธาของชาวขอนแกน อาตมาจึงเรียนทานตอไปวา “กระผมดีใจ
ที่เห็นสาขาของหลวงพอเกิดขึ้นที่ภาคอีสานเปนสาขาแรก เพราะเทาที่ทราบสาขาของ
วัดตาง ๆ เกิดขึ้นที่ภาคอีสานนั้นมีมากมาย แตมีนอยมากที่จะทําประโยชนโดยการ
อบรมพัฒนาจิตใหกับเยาวชน ดังนั้นการที่ไดมีสาขาของหลวงพอเกิดขึ้นในลักษณะนี้
จะเปนผลดีกับประเทศชาติ”
ทานก็บอกกับอาตมาวา “พระทานก็มีแตอยากไปสวรรคไปนิพพานกันหมด ที่
เราทํางานวันทั้งวันทั้งคืนนี่ก็เพราะตองการสอนเด็ก ทําคุณประโยชนใหกับแผนดิน
เพื่อใชหนี้ญาติโยม ใชหนี้อุปชฌายอาจารยเราเพราะถาเราบวชมาแลวสรางความดี
ประวัติความเปนมาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน

17

อุปชฌายอาจารยของเราก็จะดีใจ ที่เราไปสรางศูนยปฏิบัติธรรมที่ขอนแกน ก็เพื่อตอบ
แทนคุณแกหลวงพอดํา เราจะคืนของดีใหกับขอนแกน” ซึ่งอาตมาก็เริ่มไดรูจักหลวง
พอดําจากที่หลวงพอไดเลาใหฟงในครั้งนั้น และอาตมาก็เริ่มรูถึงเจตนารมณ และ
วัตถุประสงคที่ทานไปสรางศูนยฯ ไวที่ขอนแกนไดอยางชัดเจนขึ้น
จากนั้นอาตมาจึงเรียนทานวา “กระผมคงไดขึ้นลงขอนแกนบอยครั้งขึ้น เพราะ
ผมรับปากพระทานไววา ผมจะไมทิ้งทาน ผมจะไปเยี่ยมทานบอย ๆ” จากนั้นอาตมาก็
ไดลงไปเดือนละครั้งสองครั้ง และภายหลังพระสุปรีชาและพระวรพจนทานก็ไดขึ้นไป
ชวยที่ศูนยอีกสองรูป รวมเปนสี่รูป

รับปากหลวงพอจะมาอยูดูแลสวนเวฬุวัน
พอใกลวันเขาพรรษา
อาตมาก็ไดขาววาทานทั้งสี่รูปมีความประสงคที่จะ
กลับมาจําพรรษาที่วัดอัมพวัน แตอาตมาก็ไมไดนกึ อะไรรูสึกเฉย ๆ เพราะคิดวา
พรรษานี้จะอยูรับใชหลวงพอเปนพรรษาสุดทาย จะสอบนักธรรมเอกใหได พอออก
พรรษาแลวก็จะขอหลวงพอลาสิกขา
แตตอมาอีกสักประมาณสิบหาวันจะถึงวันเขาพรรษา พระเดชพระคุณหลวงพอ
ก็เรียกอาตมาขึ้นไปพบอีก ทานก็บอกกับอาตมาวา “เราสรางศูนยปฏิบัติธรรมสวน
เวฬุวันไวนี่ เราไมสรางเปนวัด แตเราจะสรางเปนศูนยปฏิบัติธรรม ใหเยาวชน
ลูกหลานไปปฏิบัติธรรม เพราะประเทศชาติกําลังจะไปไมรอดแลว เราตองการสอน
คน แตเรามันตัวคนเดียว ไมใชพระนารายณ แบงภาคไมได จะไปอยูสรางก็ไมได เรา
มองหาใครก็ไมมี จะใหใครไปอยูก็ไมมี ไมมใี ครจะชวยงานเราเลย”
พอทานพูดกับอาตมาแบบนี้ ดวยความที่อาตมาสงสารทาน พอทานถาม
อาตมาอีกครั้งวา “เธอจะไปอยูที่ศูนยใหเราไดไหม” อาตมาจึงรับปากหลวงพอทันที
เลยวา “ครับไดครับ” แลวหลวงพอทานก็บอกใหไปหาพระที่จะไปชวยใหไดหารูป
แตพออาตมาเดินลงกุฏิมา ก็กลับมาคิดวา “เอ จริง ๆ แลวไมใชนี่หวา” ก็รูสึก
งง ๆ วาไปรับปากทานไดอยางไร อาตมาก็เริ่มเปนกังวล คิดไปคิดมาวา เรานีถ่ าจะบา
ประวัติความเปนมาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน
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แลว บวชก็บวชไดแคสองพรรษา จะหาเรื่องใสตัวแลวไหมละ เกิดไปแลวมีญาติโยม
เขาถามปญหา จะตอบเขาไดอยางไร มานึก ๆ วาทานใหเราไปหาพระมาใหไดหาองค
ไมไดใหนมิ นตพระผูใหญไป เหมือนกับใหเราเปนหัวหนาทีมพาไป พอมานึก ๆ วา เรา
อุตสาหตั้งใจไวอยางเต็มที่วา จะขอบวชพรรษาสุดทาย และจะขออยารับใชใกลชิด
ทานใหมากที่สุด เราจะไปไดอยางไร เพราะถาเราไปอยูแลว พอออกพรรษา เราสึก
คนเขาก็จะวาหลวงพอไดวา หลวงพอสงพระอะไรมา มาอยูแลวก็สึกไป และอีก
ความคิดหนึ่งก็กลัววา ถาเรามาอยูแลวไมไดสึกละ จะทําอยางไรดี ก็มาคิดหนักอยูหา
หกวัน เกิดความรุมรอนไมเปนสุขเลย มีความกังวลใจ
พอวันที่เจ็ดจึงตัดสินใจขึ้นไปกราบหลวงพอ บอกทานวา “หลวงพอครับ
ที่ไวใจใหกระผมไปอยูศูนยปฏิบัติ
กระผมกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพอ
ธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน แตเกลากระผมก็มีความตั้งใจแนวแนวาพรรษานี้จะ
เปนพรรษาสุดทายที่จะไดอยูปฏิบัติหลวงพอ
ออกพรรษาสอบนักธรรมเอกแลว
กระผมคงตองสึกออกไปทํางานทีก่ ารทําหนาที่ของตนเอง”
ในความรูสกึ ตอนนั้น
อาตมามีความภาคภูมิใจอยางที่สุดแลวที่ไดบวชและไดรับใชหลวงพอ ที่เปนพระดัง
ในประเทศ ก็คิดวาพอสึกออกไปเราก็จะไปคุยใหเพื่อน ๆ ใหลูกหลานฟงไดวา “หลวง
พอจรัญเนี่ย เราไดรับใชใกลชิดมาแลว”
อาตมาก็เรียนหลวงพอตอไปวา “พระเดชพระคุณหลวงพอครับ กระผมได
ไตรตรองดีแลว รูตัวเองดีวากระผมไมมีความสามารถที่จะไปดูแลงานนี้ กระผมเพิ่งได
สองพรรษา อายุก็แค ๒๓ ป ยังเด็กมาก กระผมคิดวา ถาใหกระผมไปเปนพระทํางาน
โดยที่ใหพระผูใหญขึ้นไปเปนหัวหนาควบคุมบริหารงาน กระผมจะขึ้นไป” ทานจึงถาม
อาตมาวาแลวจะใหใครขึ้นไป อาตมาก็แนะนําพระผูใหญใหทาน แตหลวงพอทานนิ่ง
อยูสักพัก แลวทานก็บอกกับอาตมาวา “ไปเถอะ เธอนั่นแหละไป ไปอยูกอน มันไม
เหมือนกัน” ทานย้ําอยูคําวา “มันไมเหมือนกัน” ทําใหอาตมาคิดอยูในใจวา “ยังไงคง
จะยาก” พอทานเห็นอาตมาเงียบ หลวงพอทานจึงพูดกับอาตมาอีกวา “ไปอยูกอน
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พอออกพรรษาแลวเราจะเอากฐินไปทอด แลวเราจะหาพระไปเปลี่ยน” พออาตมาได
ยินหลวงพอบอกวาอยางนี้แลวเราก็รูสึกโลงอก สบายใจ และนึกไปวา “ออกพรรษา
แลวหลวงพอจะเอากฐินไปทอด พอทอดกฐินเสร็จ เราก็จะขอกลับพรอมหลวงพอ
เลย”

เขาศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันครั้งที่สาม
ดังนั้นอาตมาจึงไดเดินทางมาจําพรรษาที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน รวมกับ
พระอีกสี่รูป ทําใหพรรษาแรกของศูนยมีพระภิกษุจําพรรษาอยูทั้งสิ้นหารูป และ
สามเณรหนึ่งรูป มีอาตมา พระธีรวัฒน, พระสมศักดิ์, พระสุปรีชา, พระนริศ, พระสุ
ชาติ, และสามเณรจิรยุทธ จายพอควร หรือพระจิรยุทธในปจจุบัน การเขามาศูนยใน
ครั้งนี้ทําใหอาตมาตองอยูที่ศูนยมาจนถึงปจจุบัน
พรรษาแรกที่ศูนยปฏิบตั ิธรรมสวนเวฬุวัน
อาตมาและพระภิกษุทั้งสี่รูปได
ทํางานกันอยางหนัก ทําใหรูสึกวาเราไดมาทําประโยชนตอสังคม และเริ่มไดอบรม
นักเรียนสองคณะ โดยใชศาลาหลังเล็กเปนที่อบรม ไฟฟายังคงตองอาศัยเครื่องปนไฟ
อยู สวนน้ําก็อาศัยน้ําบาดาลโดยใชเครื่องปนไฟเปนเครื่องสูบน้ํา
พรรษาแรกเปนการบุกเบิก เริ่มปรับปรุงพื้นที่ ญาติโยมชาวขอนแกนที่ศรัทธา
ในหลวงพอตางผลัดกันนําภัตตาหารเชาเพลมาถวายอยางไมขาด

“เห็นตัวตาย” ที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
ในระหวางที่อาตมาไดอยูที่ศูนยปฏิบัติธรรมเปนพรรษาแรกนั้น มีเหตุการณที่
เปลี่ยนความรูสึกนึกคิดของอาตมา จากทีเ่ คยตั้งใจไววารับกฐินแลวจะสึก ก็ไมคิดที่
จะสึกอีก คิดแตที่จะชวยเหลือหลวงพอเพื่อพัฒนาสังคม เหตุการณนั้นเกิดขึ้นดังนี้
“..ในพรรษาแรกนั้น อาตมาเกิดมีความรูสึกอยากปฏิบัตอิ ยางเครงครัด ยุงกัดก็
ปลอยใหมันกัด กัดจนบวมจนเปนปุม จนหนักเขามันก็ชินไปเอง รูสึกวากันกัด ๆ ไป
มันก็เบื่อไปเอง เบื่อจนมันขี้เกียจจะกัด หรืออีกอยางหนึ่งก็คือ ถูกกัดจนอาตมาดานไป
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เลย เลยไมรูสึกถึงเรื่องนี้ตอไป มุงก็ไมกาง ก็ไมทราบเหมือนกันวาเปนเพราะอาตมาขี้
เกียจกางมุง หรือวา อาตมานิ่งเฉยกันแน
และอีกประการหนึ่ง อาตมาลองถือเนสัชชิกังคะ (คือการถืออิริยาบถ ยืน เดิน
นั่ง แตไมถืออิริยาบถลมตัวลงนอน) แตการถือเนสัชชิกังคะของอาตมา อาตมาไมได
ตั้งสัจจะหรือตั้งใจแตประการใด
แตเปนเพราะวาตลอดเวลาที่อยูรับใชพระเดช
พระคุณหลวงพอ บางทีตองอยูรับใชทานจนถึงตีหนึ่งตีสอง กลับมานั่งเขียนหนังสือ
บางอานหนังสือบาง อาน ๆ อยูก็นั่งหลับไปเฉย ๆ เลย พอนั่งหลับไดสองสามชั่วโมง
พอใกลจะตีสี่ระฆังตีก็ตองตื่นไปรับหลวงพอเพื่อไปทําวัตรแลว ดงนั้นเมื่อตองทําอยาง
นี้เปนประจําทําใหเกิดความเคยชินวานอนก็ไดไมนอนก็ได
ดังนั้นพอมาอยูที่ศูนยเวฬุวัน พอเราทํางานเสร็จปุบ เราก็เพลีย นั่งไปนั่งมาก็
ผลอยหลับไปเอง พอทีนี้เราเห็นวา วันที่หนึ่งทําได วันที่สองทําได วันที่สามทําได ก็
เลยมีความรูสึกวาอยากลองดูซิวา ถาทําตลอดพรรษามันจะเปนอยางไร เพราะเคยได
อานหนังสือมาหลายเลม ครูบาอาจารยทานก็ถือการถือเนสัชชิกังคะมันดีอยางนั้นดี
อยางนี้ ก็เลยนึกอยากลองดู เพราะมันก็ดีเพราะจะทําใหเราตื่นเร็ว ก็เลยเปนการถือ
เนสัชชิกังคะอยางไมตั้งใจ
แตพอเริ่มวันที่สามที่สเี่ ราก็รูสึกปวดหัวมาก ปวดหัว ปวดกลามเนื้อ ปวดตนคอ
ทรมานมาก เวียนหัวมาก จะเดินไปไหนก็เวียนหัวตลอด มีความรูสึกอยากจะอาเจียน
อยูตลอด แตพอผานไปถึงวันที่เจ็ดถึงรูสึกวาคอยยังชั่ว เริ่มชิน รางกายเริ่มปรับตัวได
สติก็รูสึกวาดีขึ้นมาก มันปรับของมันเอง เราไมตองไปปรับอะไรมันเลย พอเราจะลุก
จะนั่ง ไปตรงไหน สติมันก็จะไดของมันเอง มันปรับของมันเอง เราไมตองไปคอยระวัง
คอยพยายามที่จะรักษาจิต ความเพียรที่ตองคอยรักษาจิตก็ไมตองเพียรพยายามอะไร
แบบนั้น แตมันจะรู มันจะปรับของมันเอง อินทรียมันปรับของมันเองอยางอัตโนมัติ
จะลุก จะนัง่ จะเดิน จะยืน จะนอน จะพูดอะไร มันจะเขาล็อกเขาจังหวะของมันเอง
ไมตองไปฝนกําหนด มันเขาที่ มันจะรูตัวของมันเองหมด เปนอยางนั้นไปจนตลอด
พรรษา
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ทีนี้ไมรูสาเหตุวามันเปนเพราะรางกายออนเพลียไปหรือเปลาไมทราบ มีอยูวัน
หนึ่งซึ่งเปนวันที่ใกลจะออกพรรษาแลว พอเราสวดมนตทําวัตรเชาเสร็จ เราก็กลับเขา
ไปนั่งอยูในหอง ทําโนนทํานี่ แลวก็เตรียมที่จะออกไปนําญาติโยมแผเมตตา ตอนนั้น
เปนเวลาประมาณหกโมงเชา หลังจากอาตมาเขาหองน้ําเสร็จ อาตมาก็ออกมาครอง
ผา ครองจีวร พาดผาสังฆาฏิ รัดผารัดอก พอครองผาเสร็จอาตมาก็นั่งลงกับพื้น แลวก็
คอย ๆ เอื้อมมือไปหยิบถวยชาขึ้นมาจิบ พอคอย ๆ วางถวยชาลงไป มันเหมือนกับวา
ลานมันหยุด เหมือนเรามีของเลนแลวเราไขลานมัน พอสุดลานแลวลานมันหยุด ซึ่ง
ตอนนั้นสติของอาตมาดีมาก ทีนพี้ อมันหยุดปบ ตาเรายังเห็นอยู สติเรายังมีอยู จิตเรา
ยังมีอยู ตัวรูเรายังมีอยู แตสิ่งที่เราไมรูคือเราไมรูวาลมหายใจเขาลมหายใจออกของ
เราอยูไหน การที่จะเคลื่อนไหวไปมาของเราไมมี อาตมาไมสามารถเคลื่อนไหวได
ขยับตัวก็ไมได หายใจเขาก็ไมได หายใจออกก็ไมได แตจิตก็ยังคงรับรูอยู เพราะใน
ขณะนั้นจิตรับรูไดวามีกาบินอยูบนหลังคา รอง กา กา กา อยู ประมาณสองสามตัว
เราไดยินเสียงกาชัดเจน สวนตาเราก็ยังเห็นอยู เพราะตาเราเห็นสวิตชพัดลมอยาง
ชัดเจน แตไมสามารถเคลื่อนไหวใด ๆ ได เราจึงตั้งสติ ลมหายใจเราอยูไหน ทําไมเรา
หายใจเขา หายใจออกไมได รูส ึกวา ก็ไมมีใครเอาอะไรมาอุดจมูกเรา แตทําไมเรา
หายใจไมได ก็เกิดความตกใจวา มันเกิดอะไรขึ้น นี่เรากําลังจะตายหรือ
ก็มานึกขึ้นไดวา เคยอานเจอวาคนใกลตาย หรือคนที่เคยตาย แตฟนขึ้นมาได
และในภาวะที่เขาเปนอยูนั้นเขาก็ไดยินเสียงกา เราก็คิดวา “เอ นี่เราตองมาตายแลว
หรือ หลวงพอทานอุตสาหสงเรามาที่ศูนยเวฬุวัน ใหเรามานําพาญาติโยมสวดมนต
ไหวพระ มาสอนเด็ก มาสอนนักเรียน แตเรามาแลวเราไมไดทาํ ประโยชนอะไรเลยเรา
ก็ตองมาตายแลวหรือ แลวเราตายขึ้นมาก็ตองเปนภาระใหกับญาติโยมที่นี่อีก บวชมา
จะสามพรรษาแลว ยังไมไดทําคุณประโยชนอะไรเลย ก็ตองมาตายแลวหรือ”
ตอนแรกอาตมารูสึกตกใจมากเพราะกลัว แตเหตุการณมันไวมาก แคชวงเสี้ยว
อึดใจเดียว มันคิดอะไรไดหลายอยางมากมาย พอมาชวงกลางก็กลับคิดไดวา ความ
ตายนี่ยังไงก็หนีไมพน เราเกิดมาก็ตองตายกันทุกคน รวยก็ตาย จนก็ตาย ดีก็ตาย ชั่ว
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ก็ตาย ตองตายกันทั้งนั้น ไมมีใครหลีกหนีความตายไปได เมื่อคิดไดเชนนี้แลว เรามี
ความรูสึกวาความกลัวตายของเราลดลง ลดลง แลวในขณะเดียวกันทําใหเรามี
ความรูสึกใจชื้นขึ้นมาหนอยตรงที่วา ทุกคนตองตายทั้งนั้น ยังไงเราก็ตองตาย เมื่อ
รูสึกไดอยางนี้ก็เริ่มไมกลัวตาย แตก็ยังไมอยากตาย เพราะคิดไดวาเรายังไมไดสราง
ความดีอะไรที่เปนชิ้นเปนอันเลย รูสึกเสียดายชีวิตที่เราเกิดมาเหลือเกิน
ในความรูสกึ ตอนนั้นไมอยากไดอะไรเลย เงินรอยลานสิบลานก็ไมอยากได เมื่อ
สมัยกอนตอนที่อาตมายังไมไดบวช ยังเปนฆราวาส อยากมีเมียสวย ๆ อยากมีโนน
อยากมีนี่ แตพอมาถึงตรงนี้แลว รูสึกวามันไมอยากไดอะไรเลย มีแคไหนก็เอาไปไมได
มีแตบุญแตบาปเทานัน้ ที่จะติดตัวไปได นอกจากนั้นเอาไปไมไดเลย เมื่อเห็นตรงนี้
แลว ทําใหเราเห็นสัจธรรมชัดเจนมากขึ้น
เราจึงคิดไดวาเราอยากอุทิศชีวิตใหกับพระศาสนา อุทิศใหพระพุทธเจา จึง
อธิษฐานขึ้นวา “หากบุญของขาพเจามี ขอใหขาพเจาไดอยูสรางบุญกุศล ไดสราง
ความดีตอบแทนพระศาสนา ไดสนองงานใหกบพระอุปชฌาย ขอใหขาพเจาอยาเพิ่ง
ตาย” ซึ่งในขณะนั้นคลาย ๆ กับวาลมหายใจมันเริ่มเหลือนอยลง ๆ ความรูสึก
ในตอนนี้เปรียบเหมือนเรากําลังดําน้ําอยูใตกนมหาสมุทรกําลงจะหมดลมหายใจแลว
แลวเรากําลังเอาเทาถีบตัวเองเพื่อขึ้นสูผิวน้ํา แตในสภาวะนัน้ อาตมาไมไดทุรนทุราย
อาตมานิ่งอยู จิตนิ่งอยู กายนิ่งอยูแตบังคับกายไมได มีแตความคิดที่จะพยายาม
กระเสือกกระสนที่จะหายใจใหได พยายามจะฝนจิตเพื่อที่จะหายใจ แตก็หาลม
หายใจไมเจอ หาตัวเจตสิกที่จะมาควบคุมไมเจอ
พอรูสึกวาอีกผึงเดียวมันใกลจะขาด เสียงกาก็คอย ๆ หางออกไป ๆ เปนเวลา
เดียวกันกับที่อาตมาตัง้ จิตอธิษฐานวา “หากบุญของขาพเจามี ขอใหขาพเจาได
อยูสรางบุญกุศล ไดสรางความดีตอบแทนพระศาสนา ไดสนองงานใหกับพระ
อุปชฌาย เมื่องานบรรลุวัตถุประสงคแลว ถาตองตายก็ไมเสียดาย แตตอนนี้
ขอใหขาพเจาอยาเพิ่งตาย”
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อาตมาก็ตั้งจิตถึงหลวงพอ ตั้งจิตวา “หลวงพอครับชวยกระผมดวย” พอ
อาตมาตั้งจิตถึงหลวงพอ พอนึกถึงทานเทานั้นอาตามก็ “ผึง...พรวด” ออกมา เหมือน
ทะลึ่งขึ้นสูผิวน้ํา แลวอาตมาก็ไดกลิ่นยานัตถุของทาน ซึ่งตอนนั้นหลวงพอยังนัตถุยา
นัตถุอยู พอไดกลิ่นยานัตถุแลว อาตมารูสึกทันทีเลยวา “เราไมตายแลว”
จากนั้นอาตมาก็มานัง่ พิจารณาวาอีกนิดเดียว ถาไมได “ผึง...พรวด” ออกมา
เอาเปนวาแคเสี้ยววินาทียังไมพรวดออกมา อาตมาคงตายแลว
อาตมาก็พิจารณาตอไปวา มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรากันแน อาตมาจึงลุก
ออกไปถามเณรจิรยุทธวา “เณรไดยินเสียงกาไหม มีใครไดยินเสียงกาไหม” เณรก็
ตอบวา “ไมไดยินครับ เสียงกาที่ไหนครับ” “เอ ไมไดยินเสียงการองเหรอ เมื่อสักครูมี
เสียงการองอยูไมไดยินเหรอ” เณรก็ย้ําคําเดิมวา “ไมไดยินครับ” ผมนั่งสมาธิอยู ไมได
ยินเสียงกาเลยครับ” เมื่อเณรตอบแบบนี้แลว อาตมาก็กลับมาคิดวา “เอ หรือวาจะได
ยินเฉพาะคนใกลตาย คนที่ไมตายไมไดยิน” เราก็เลยเดินกลับมาที่หอง มานัง่ ทบทวน
และคิดวา “นี่คือสิ่งที่เราไดเปนบทเรียนบทหนึ่งที่ทําใหเรามีความเขาใจอยางแจมแจง
ในเรื่องของชีวิต ในเรื่องของความตาย ทําใหอาตมาเขาใจถึงคําวา “มันไมเที่ยง”
และจุดนี้เองทําใหอาตมาไมคิดทีจ่ ะสึกอีกตอไป มีแตความคิดทีอ่ ยากจะสราง
ความดีตอบแทนพระพุทธศาสนา ตอบแทนคุณพระอุปชฌาย คิดแตอยากจะ
ชวยเหลือประชาชน อยากชวยเหลือสังคม เปนจุดที่ทําใหอาตมาอยากพัฒนาศูนยให
เจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
พอออกพรรษา ตนไผเกิดตายหมด อาตมาตองเอารถไถมาไถทิ้งไป ทําให
กลายเปนพื้นที่โลง ๆ จนทําใหรูสึกวาแลงมาก เหมือนอาตมาอยูในทะเลทราย และ
เริ่มที่จะรูคุณคาของตนไม มองไปเห็นตนไมที่มีอยูไมกี่ตนภายในศูนยก็รูสึกวามันมี
คุณคาเหลือเกิน ทําใหอาตมาอยากปลูกตนไมใหเกิดความรมรื่นขึ้นมา จากนั้นจึงเริ่ม
ปลูกตนไม และดูแลตนไมอยางจริงจัง
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หลวงพอทานไดเดินทางมาทอดกฐิน ทําใหอาตมาและชาวขอนแกนดีใจมาก
การทอดกฐินครั้งนั้นเปนการทอดเพื่อนําเอาไฟฟาเขาศูนย
หลวงพอทานไดแสดง
เจตนารมณที่ชัดเจนที่จะพัฒนาศูนยใหเจริญยิ่งขึ้นตอไป เพื่อตอบแทนบุญคุณหลวง
พอดํา นําของดีมาคืนสูขอนแกน และขอใหญาติโยมมาชวยกันพัฒนาศูนยฯ ซึ่งเมื่อ
มาถึงตรงนี้แลว ความคิดจะกลับวัดอัมพวันเพื่อที่จะสึกก็ไมเกิดขึ้นอีกแลว มีแต
ความรูสึกที่รักหลวงพอ อยากชวยเหลือทานพัฒนาสังคม อยากอยูพัฒนาศูนยปฏิบัติ
ธรรมสวนเวฬุวัน สนองคุณพระอุปชฌายอาจารย เหมือนกับที่หลวงพอทานเคยบอก
กับอาตมาไววา ทานสรางศูนยเพื่อสนองคุณหลวงพอดํา หลวงพอสรางความดี
อุปชฌายอาจารยของทานก็จะดีใจ เมื่ออาตมานึกขึ้นไดอยางนี้ ก็เกิดความรูสึกที่
อยากเห็นหลวงพอทานดีใจ จึงคิดที่จะอยูพัฒนาศูนยฯ พัฒนาเยาวชนใหสมตาม
เจตนารมณของพระเดชพระคุณหลวงพอทานตอไป”

กลุมบุคคลผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จ
ศูนยปฏิบัตธิ รรมสวนเวฬุวัน สามารถพัฒนา มีความเจริญกาวหนาไดอยาง
รวดเร็ว มีความเปนระเบียบเรียบรอย สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ มีกลุมบุคคลที่
เสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจ และแรงปจจัย ใหความสนับสนุนและทํางานอยู
เบื้องหลัง รวมตัวรวมใจกันในรูปของคณะกรรมการศูนยและคณะกรรมการมูลนิธิ
ธรรมเพื่อเยาวชน
เพื่อที่จะทราบถึงประวัติความเปนมาของกลุมบุคคลผูทาํ งานปดทองหลังพระ
กลุมนี้ ผูเขียนจึงไดขอสัมภาษณคุณไชยา – คุณทิพภาพร เกษมวิลาศ, คุณชัย – คุณ
วิมล วีระมโนกุล, คุณพร เชื้อบุญเกิด และคุณเพ็ชรจิม เตชอภิชาติ ซึ่งทุกทานรวมกัน
ใหขอมูลที่เปนประโยชนดังนี้
คุณไชยา เกษมวิลาส หรือที่ทุกคนรูจักกันดีในนามของ “เฮียฮอ” ไดเขากราบ
นมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอที่วัดอัมพวัน ครั้งแรก เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๒
ไดประทับใจในปฏิปทา และความเมตตาของทาน จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ได
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ทราบขาวจากชาวตลาดขอนแกนที่ลือกันอยางมากวา ไดพากันเดินทางไปปฏิบัติ
กรรมฐานที่วัดอัมพวันกันเปนจํานวนมาก โดยไดจัดรถตูรับสงกันทุกอาทิตย และคํา
เลาลือก็ยิ่งมากขึ้น ๆ ทุกที และไดรูขาววาหลวงพอจะมาสรางสาขาของทานอยูที่
จังหวัดขอนแกน ทําใหรูสึกดีใจมาก ที่ชาวขอนแกนจะไดสิ่งดี ๆ ที่ทานจะมอบให
จนกระทั่งวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเปนชวงเทศกาลตรุษจีน คุณลุง
บุญสง อินทวิรัตน ก็ไดขอคําปรึกษาจากคุณไชยา เรื่องศาลาอํานวยการ (ศาลาพระ
พุทธชินราช) วามีปญ
 หาเรื่องการกอสราง เพราะชางหนีงาน หองน้ําก็ยังไมมีโถสวม
และอยากเตรียมความพรอมไวรับหลวงพอ และคณะติดตามที่ไดขาววาจะเดินทางมา
พักที่สวนเวฬุวัน คุณไชยา จึงไดเดินทางไปที่สวนเวฬุวนั เปนครั้งแรก และเริ่มงานชิ้น
แรก คือ สั่งโถสวม ๔ โถ และตามชางมาทําจนเสร็จ
จากนั้นอีกสองวันเมื่อเขาไปเห็นวา น้ําบาดาลซึ่งตอนนั้นเพิ่งขุดใชใหม ๆ น้ํา
ออกมายังแดงแจใชการยังไมได ยังคงตองอาศัยรถน้ําของทางการทหารคายศรีพัชริ
นทร คุณไชยาและเพื่อนจากชมรม ๗๕ จึงไดสั่งโองแดงมาแปดลูกและชวยกันออก
คาใชจาย
ตอจากนั้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางคุณทิพาพร เกษมวิลาสก็ไดชวน
คุณวิมล วีระมโนกุล ไปปฏิบัตธิ รรมที่ศูนยเวฬุวัน เพื่อไปเปนเพื่อนลูกสาวที่จะเขา
ปฏิบัติธรรมที่ศูนย ทําใหคุณไชยาและคุณชัย วีระมโนกุล ตองตามไปรับไปสงและ
คอยดูแลภรรยาและลูก ทําใหเกิดความผูกพันกับสวนเวฬุวันขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
พอวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๗ ซึ่งเปนวันอัญเชิญพระพุทธชินราช จากวัดอัมพ
วัน มาประดิษฐานที่ศาลาอํานวยการ คุณไชยา คุณชัย และเพื่อน ๆ จากชมรม ๗๕
ไดพากันมาชวยกันยกพระประธาน และจากการชวยเหลืองานกันในวันนี้ ทําใหไดรูจัก
กับกรรมการคนสําคัญอีกทานหนึ่ง คือ คุณพอน เชื้อบุญเกิด
จากการที่เขามาที่ศูนยในชวงแรก ทําใหมคี วามสนิทสนมกับพระนริศ ซึ่งเปน
พระภิกษุจากวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ที่เขามาดูแลศูนยในชวงแรก และจากการ
วางตัวที่สํารวมเรียบรอย ใจเย็น การใหหลักธรรมคําสอนแนะนําการปฏิบัติที่เขาใจ
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งายของทาน ทําใหเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและสงสารทานที่ตองมาอยูในที่กันดาร
และมีปญหามากมาย โดยเฉพาะการไมใหความเคารพทาน เพราะเห็นวาทานเปน
พระภิกษุนวกะ จึงเปนเหตุเกิดการรวมตัวของกลุมบุคคลที่จะคอยใหการสนับสนุน
คอยปกปอง ใหกําลังใจ และดูแลทาน
เมื่อความผูกพันมีมากขึ้น คณะกรรมการกลุมแรกก็เริ่มที่จะพากันเขาศูนยกัน
บอยครั้งขึ้น และมักจะไดพบกับอาจารยนวลจันทร (อาจารยไก) และอาจารยนงนภัส
เลิดศึกษากุล (อาจารยแฝด) ที่เดินทางมาถวายภัตตาหารตอพระสงฆที่สวนเวฬุวัน
เปนประจําทุกวันไมเคยขาดนับตั้งแตเริ่มมีพระภิกษุมาอยูที่ศูนย
ตอจากนั้น เมื่อใกลวันเขาพรรษา พระเดชพระคุณหลวงพอไดสงพระภิกษุ ๕
รูป และสามเณร ๑ รูป มาอยูดูแล และจําพรรษาที่สวนเวฬุวัน และพระภิกษุที่หลวง
พอไดใหมาเปนหัวหนาคณะในครั้งนั้นก็คือ พระครูสมุหธีรวัฒน ฐานุตตโร นั่นเอง
ตอนนั้นยังจําไดวา เมือ่ เห็นพระชุดนี้แลวก็นึกกันวา หลวงพอสงพระหนุม ๆ มา
ทั้งนั้นเลย ไมเห็นสงพระเถระผูใหญมาเลย ก็เลยยังรูสึกเฉย ๆ กัน ไมไดสนใจวา
ทางการเปนอยางไร ไมเปนทางการเปนอยางไร
แตเมื่อเขามาที่ศูนยทุกครั้ง ก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธาตอพระภิกษุชุดแรกนี้มากขึ้น
ทุกที ๆ เพราะวาพระทานขยันกันเหลือเกิน ไมเคยเห็นทานวางงานกันเลย ทํากิจวัตร
กันตลอดเวลาอยางเครงครัด ทั้งทําวัตรสวดมนต แบกปูนชวยกันกอสราง ถางหญา
ทํางานกันสารพัด กลางวันแดดรอน ๆ ก็ไมไดหลบจําวัดกันเหมือนที่เห็น จึงเกิดความ
เคารพศรัทธาตอพระภิกษุชุดนี้มาก
และที่พิเศษอีกประการหนึ่งก็คือ ความสํารวม การนุงหมจีวรที่เรียบรอย การมี
มารยาท การวางตัวที่เหมาะสม เชนการบิณฑบาต การฉันก็สํารวม การนั่งสวดมนต
ไหวพระ หรือนั่งสนทนากับญาติโยมก็สํารวมมาก
เมื่อคณะกรรมการไดเห็นภาพเชนนี้เปนประจําอยางสม่ําเสมอ ก็เกิดความ
ประทับใจ อยากชวยสงเสริมทาน จึงเปนแรงจูงใจสําคัญที่ทําใหพวกคณะกรรมการ
ตางพรอมใจกันเขาไปชวยเหลือ ไปคอยถวายขาวถวายน้ํา ถวายสิ่งที่ขาดเหลือ และ
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ชวยเปนแรงงานรับใชทาน จึงเกิดความคุนเคยสนิทสนมกับพระภิกษุสงฆที่ศูนยกัน
มากขึ้น
และเหตุสําคัญประการหนึ่ง ที่กอใหเกิดการรวมตัวเปนกลุมคณะกรรมการขึ้น
ก็คือการสรางศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็ก ซึ่งเปนหลังแรก โดย อาจารย ดร.ลําไย โก
วิทยากร ไดชักชวนคุณไชยาใหรวมกันสรางศาลาหลังนี้ขึ้น เพื่อรองรับการอบรม
ปฏิบัติธรรมในอนาคต จึงไดเกิดการชักชวนกันมากขึ้นของกลุมคนขอนแกน ที่ระดม
กันมาชวยกันสรางศาลาหลังนี้จนเสร็จ จนทําใหเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น
ในสมัยนั้นถนนทางเขาศูนย ยังคงเปนดินลูกรัง เปนหลุมเปนบออยู ซึ่งถาหาก
ฝนตั้งเคาใหเห็นแลวละก็ ตองรีบพากันเดินทางกลับ เพราะถาฝนลงมาเมื่อไหร น้ําก็
จะขัง ทางก็จะขาด ทําใหรถไมสามารถวิ่งผานไปได แตดวยความเปนหวงพระ ถึงแม
ฝนจะตกฟาจะรอง ยังพากันเขาไปถวายภัตตาหารพระ เพราะกลังพระทานจะอด ไม
มีอะไรจะฉัน
และเมื่อมีการอบรมเปนหมูคณะมากขึ้น ก็มีปญหาเกี่ยวกับการหุงหาอาหาร ที่
ตองทําใหเพียงพอกับการอบรม พระครูสมุหธีรวัฒน ก็มาขอคําปรึกษากับอาจารย
ลําไย, คุณทิพาพร, คุณเพชรจิม, คุณสถาพร, คุณวิมล, คุณบัญญัติ, และคุณแกว
เรื่องจะทําขาวตมเลี้ยงตอนเชา และทําอาหารเลี้ยงตอนเพลซึ่งตางก็ยังทํากันไมเปน
จึงตองจางเขาทํามาจากขางนอก ไปรับและขนเขามาที่ศูนยตั้งแตตอนตี ๔ แตดวย
ถนนหนทางที่เปนหลุมเปนบอมาก ทําใหขา วตมที่ขนเขามามีการหก และไมตรงเวลา
รวมทั้งปญหาจากการจางเขาทํา ทําใหไดของไมคุมกับเงินที่จายไป จึงไดปรึกษากัน
หาวิธีที่จะทํากันเอง ก็เที่ยวไปหาหมอและอุปกรณตาง ๆ มากันเอง คุณพอนกับพระ
ครูก็ไปขนอุปกรณทําครัว เชนหมอใบใหญ จานชามชอน ฯลฯ มาจากวัดอัมพวัน สวน
คุณสถาพร คุณบัว ก็ไปเที่ยวถามวิธีการทําขาวตม แลวมาลองทําหมอใหญ ๆ ทีละ
มาก ๆ กัน พอเห็นวาพอทํากันได จึงไดเริ่มเขาไปชวยกันทํากับขาวที่โรงครัวมาตั้งแต
บัดนั้น
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เมื่อศาลาหลังเล็กเสร็จ ก็เริ่มมีคณะอบรมมากขึ้น คุณไชยา ก็ตองเขาเปน
วิทยากรในการนํากลาวสมาทานศีลหา ศีลแปด ขอกรรมฐานจากอาจารย แลวก็
ปรึกษากันกับพระครู หาลําดับขั้นตอนตาง ๆ วาวิธกี ารของวัดอัมพวันทํากันอยางไร
การถือพานเขาไปหา เขาไปกราบครูบาอาจารยกันอยางไร ก็ชวยทานพระครู
จัดรูปแบบ และพัฒนามาเปนรูปแบบที่ใชกันในปจจุบัน
เมื่อมีการอบรมมากขึ้น งานก็มากขึ้น เชนเรื่องเสื้อผา การลงทะเบียน การจัดที่
พัก การหุงหาอาหาร การจับจายซื้อของ คุณไชยาจึงคิดหาคนเขามาชวยทานพระครู
จึงนําสมุดเลมดํา ที่เก็บมาเปนอนุสรณจนถึงปจจุบันนี้ เที่ยวไปสอบถามผูปฏิบัติธรรม
และญาติโยมที่เขามาศูนย จดที่อยู เบอรโทรศัพท ซึ่งชื่อแรกเลยก็คือ ดร.ลําไย –
อาจารยถาวร โกวิทยากร และจดมาเรื่อย ๆ แลวก็ติดตอไป เมื่อไดเลาถึงปญหาตาง ๆ
ใหฟง หลายทานก็จะปวารณาตัวเขาชวยเหลือทันที เชน คุณเนาว รัตนพันธุ, คุณธนู
ปญญาเอก, คุณสมิทธิ สุทธิยาภรณ และยังมีอีกหลายทานที่ไดเขามามีบทบาทที่
สําคัญในคณะกรรมการ และชวยพัฒนางานของศูนย เชน คุณสมอาจ – คุณอัญชลี
ธีรภานุ, พลตรีขจร จิตรวิเศษ, คุณชัยสิทธิ์ สิทธิอมรพร, คุณชัยยงค ศรีอิสาน, คุณวิชัย
วิพัฒนเกษมสุข, อาจารยถาวร ตรงเที่ยงธรรม, อาจารยอิทธิพร ธงอินทรเนตร, พ.ต.
เฉลิม ยิ้มสมบูรณ, คุณปราณี ไชยเชษฐ, คุณอุน สรอยโสม และอีกหลายทานที่ผูเขียน
ตองกราบขออภัย ที่ไมสามารถนําชื่อทานกรรมการผูมีอุปการคุณตอศูนยมาลงได
ทั้งหมด
การรวมกลุมเปนคณะกรรมการก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ถามีกิจกรรมก็จะ
โทรศัพทบอกกัน พากันมาชวยเหลือ ซึ่งหนาที่นี้ ในชวงแรก ๆ คุณไชยา จะเปนผูคอย
ประสานงาน
แตตอมาบุคคลสําคัญอีกทานหนึ่งไดมาเปนเลขานุการของ
คณะกรรมการ คือ คุณธนวัฒน จิตวุฒิเศรษฐ (อังกูร พินพิสิทธิ์)
สวนเรื่องวิทยากรฆราวาสที่จะมาชวยเหลืองานดานการอบรม ชวยพระแนะนํา
กรรมฐาน ดูแลผูปฏิบตั ิ ก็ไดอาจารยรัตติกร สาสิมมา เขามาชวยเหลืองานดานนี้กอน
และก็ไดอาจารยเพ็ญศรี ศรีจินดา ที่เขามาชวยงานที่ศูนยบอยมาก และไดแนะนํา
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อาจารยสายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ มาชวยอีกคน ตอมาเมื่อศาลาใหญสรางเสร็จก็ได
วิทยากรคนสําคัญอีกทานหนึ่งเขามาชวยงานดานนี้ ทานก็คือ อาจารยยุพิน แหวน
คุณ
เมื่อมีการอบรมมากขึ้น ศาลาหลังเล็กเริ่มคับแคบ ไมเพียงพอตอการใชงาน
ทานพระครูสมุหธีรวัฒน จึงมีความคิดที่จะสรางศาลาหลังใหญ ทางคณะกรรมการจึง
ไดเกิดการรวมตัวในรูปแบบของคณะกรรมการที่ชัดเจน
และมีการประชุม
ปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินงานการกอสรางศาลาปฏิบตั ิธรรมหลังใหญอยาง
สม่ําเสมอ มีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน
และเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพอมาทอดกฐินในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ทานก็มี
ความคิดทีจ่ ะใหจัดตั้งมูลนิธิ โดยทานใหชื่อวา “มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน” ซึ่งได
ดําเนินการจดทะเบียนโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ อนุญาตใหจัดตั้งในวันที่
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เลขทะเบียน ขก.๓๖ เลขอนุญาตที่ ต. ๓๐๑/๒๕๓๙ ลว.
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ความผูกพันของคณะกรรมการที่มีตอศูนยปฏิบัติธรรม
นั้นตางคนตางก็มีความผูกพันมาก มีความหวงใยอยากจะชวยเหลือศูนยอยูเสมอ
หากใครคนหนึ่งโทรศัพทไปชักชวนก็จะรีบมากันทันที ถึงแมบางทีมีพายุเขามา ลมพัด
มาแรงมาก ก็กลับไมหวงบานตัวเอง เปนหวงศูนยวาพระภิกษุในศูนยจะอยูกันไดไหม
ขาวของเครื่องใชจะเสียหายหรือเปลา ก็จะรีบพากันไปที่ศูนย ยิ่งพระเดชพระคุณ
หลวงพอทานคอยย้ําเสมอวา “ศูนยเปนของชาวขอนแกนทุกคน ใหชวยกันดูแล
ชวยเหลือ อยาทอดทิ้ง” ทําใหกรรมการทุกคนตางก็ซาบซึ้งในความเมตตาของทาน
จึงเปนเหตุใหการชวยเหลือกิจการงานดานตาง ๆ ของศูนยดําเนินไปไดดวยดี
แรงบันดาลสําคัญที่ทําใหคณะกรรมการมีความศรัทธา เขาไปชวยเหลือกิจการ
งานของศูนย
๑. ไดเห็นพระภิกษุจากวัดอัมพวันในชวงเริ่มแรกของการสรางศูนยที่ขยันมาก เห็น
แลวก็เกิดความประทับใจ อยากจะชวยเหลือรับใชทาน
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๒. แนวทางของหลวงพอที่จะสรางศูนยปฏิบัติธรรมแหงนี้ เพื่อสรางคน พัฒนา
จิตใจคน ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน เปนการสรางสรรคสังคมอยาง
แทจริง ซึ่งนาสนับสนุน
๓. หลวงพอไดใหหลักธรรมคําสอนที่งาย ๆ ฟงแลวใกลตัว มีประโยชนสามารถ
นํามาใชไดในชีวิตประจําวัน ทําใหความเปนอยูของครอบครัวดีขึ้น
๔. จากการที่เห็นพระที่ดี ทําใหสะทอนไปถึงอุปชฌายอาจารย ตองมีอะไรที่ดี ๆ
แนนอน ถึงไดสอนลูกศิษยไดดีขนาดนี้ มีความขยัน มีความกตัญู มีความ
อดทนเมตตากรุณา ทํางานใหกับสังคมอยางไมเห็นแกเหน็ดแกเหนื่อย
๕. และเหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความสบายใจตอญาติโยม
คณะกรรมการทุกทานที่เขาไปชวยงานก็คือ พระเดชพระคุณหลวงพอไมใหมี
การเรี่ยไร แจกซองขอรับการบริจาคตาง ๆ หรือใหเอาซองไปแจกญาติพี่นองให
ชวยกันทําบุญเหมือนที่อื่น มีแตจะนําเงินสวนตัวของทานมาชวยเหลือ ซึ่งเปน
เรื่องแปลก ทําใหทุกคนมาชวยงานกันไดอยางสนิทใจ ไมอึดอัด
๖. ไดเห็นประสบการณใหม ๆ ในเรื่องกฎแหงกรรมจากผูปฏิบัติธรรมที่ไดเขาไป
ปฏิบัติธรรมที่ศูนย แลวมาเลาประสบการณชีวิตจริง ทําใหมีความเขาใจในเรื่อง
กฎแหงกรรมมากขึ้น มีความเกรงกลัวละอายตอบาปมากขึ้น ทําใหจิตใจดีมาก
ขึ้น
ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงขอเชิญชวนทานญาติธรรมทุกทานที่มีความศรัทธา
ตอปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล พระครูสมุห
ธีรวัฒน ฐานุตตโร การดําเนินงานดานตาง ๆ ของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวนั
ไดโปรดเขามาชวยเหลืองาน รับใชหลวงพอ รับใชพระพุทธศาสนา พัฒนา
คุณธรรมและจิตใจที่ดีใหกับเยาวชนลูกหลานของทาน
เพื่อที่สังคมไทยจะ
รุงเรืองวัฒนาสถาพรตอไป
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หลังจากที่พระครูสมุหธีรวัฒน ฐานุตตโร ไดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดทั้ง
พรรษา จนทําใหทานไดรับผลแหงการปฏิบัติอันประเสริฐ “ไดเห็นตัวตาย ทําให
คลายทิฐิ เกิดดําริชอบ มีความคิดที่ดีงาม อยากที่จะประกอบกุศลสรางแตคุณ
งามความดี” ทําใหทานเริ่มที่จะพัฒนาศูนยอยางจริงจังใหสมกับเจตนารมณของ
หลวงพอ อีกทั้งไดรับการสนับสนุน และกําลังใจที่ดีจากคณะกรรมการ ทําใหศูนยเวฬุ
วันเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว มีอาคารสถานที่สิ่งกอสราง สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งการเจริญเติบโตของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ไดพัฒนาขึ้น
ตามลําดับดังนี้
จากวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเปนวันแรกที่พระเดชพระคุณหลวงพอ
พระราชสุทธิญาณมงคลไดเดินทางเขามาสูบริเวณที่ดินผืนแรกของศูนยปฏิบัติธรรม
สวนเวฬุวัน จํานวน ๒๒ ไร ที่อาจารยถาวร และ ดร.ลําไย โกวิทยากรไดถวาย และ
ตอมาไดสงพระครูสมุหธีรวัฒน ฐานุตตโร เขามาบริหารงานในตําแหนงผูอํานวยการ
ศูนยปฏิบัตธิ รรมนับตั้งแตนั้นมา ไดคอยดําเนินการกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางตาง ๆ
อยางตอเนื่อง โดยไดรับความรวมมือจาก คณะกรรมการผูรวมพัฒนาศูนยปฏิบัติ
ธรรมสวนเวฬุวัน ซึ่งประกอบดวยขาราชการ ทหาร ตํารวจ พอคา ประชาชนทั่วไป
ทั้งในจังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลเคียง ที่ตางก็มีความเลื่อมใสศรัทธาตอปฏิปทา
ของพระเดชพระคุณหลวงพอ และตอมาในภายหลังไดตั้งเปน คณะกรรมการมูลนิธิ
โดยพระเดชพระคุณหลวงพอ ไดตั้งชื่อใหวา “มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน”
ในเวลาตอมาทานพระครูสมุหธีรวัฒน และคณะผูรวมพัฒนาศูนย มีความคิดที่
จะเพิ่มเนื้อที่ของศูนยฯ เพื่อการขยายตัวตอไปในอนาคต ดังนั้นในวันที่ ๑๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๓๘ พระเดชพระคุณหลวงพอไดเดินทางมาที่ศูนยปฏิบตั ิธรรมสวนเวฬุวัน
เพื่อรับผาปาสามัคคีทมี่ ีผูมีจิตศรัทธารวมกันทอดถวาย
เพื่อจัดซื้อที่ดินใหกับทาง
ศูนยฯ ในวันนั้นหลวงพอยังไดมอบเงินเปนทุนทรัพยในการจัดซื้อที่ดินอยางตอเนื่อง
เพิ่มขึ้นทุกป จนกระทั่งในปจจุบนั ทางศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวนั มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๔๖
ไร ๓ งาน ๘๗ ตารางวา ซึ่งเพียงพอตอการขยายตัวของสิ่งปลูกสรางตอไปในอนาคต
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ป พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนชวงของการบุกเบิก ไดมีการปรับปรุงพื้นที่
และกอสรางสิ่งปลูกสรางมากมายหลายรายการ ตั้งแตสรางกุฏิหลวงพอหลังแรก,
สรางศาลาอํานวยการ (ศาลาพระพุทธชินราช), หองน้ําชุดแรก ๒๐ หอง, สรางโรงครัว
ไวสําหรับหุงหาอาหาร. สรางศาลาปฏิบัตธิ รรมหลังเล็ก, สรางเรือนพักกรรมฐาน
(เรือนไมแฝด), ทําถนนลูกรังเขาศูนย, สรางแทงคกักเก็บน้ํา, และปรับปรุงขยายลาน
คอนกรีตรอบศาลาเล็ก
ป พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนปแหงการพัฒนาใหศูนยมีความพรอมที่จะเติบโต และ
เตรียมรองรับที่จะเปดรับอบรมโครงการพัฒนาจิตตามคําสั่งของพระเดชพระคุณ
หลวงพอ จึงไดปรับปรุงและสรางสิ่งปลูกสรางขึ้นอีกมากมาย ไดแก สรางหอระฆัง,
สรางโรงอาหาร เพื่อใชรองรับคณะที่จะเขารับอบรมพัฒนาจิต, ขยายระบบประปา
เพื่อใหมนี ้ําพอเพียงสําหรับการอบรมในอนาคต, ดําเนินการนําไฟฟาเขาศูนยฯ เพื่อให
ศูนยมีไฟฟาใช และกอสรางที่พักสงฆ และฆราวาสขึ้นอีกหลายหลัง และที่สําคัญ ใน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ พระเดชพระคุณหลวงพอไดเดินทางมาที่ศูนยฯ เพื่อเปน
ประธานยกคัตเอาทเพื่อเปดการใชไฟฟาใหแกศูนยอยางเปนทางการ ซึ่งนําแสงสวาง
และความเจริญมาสูศูนยฯ อีกระดับหนึ่ง

มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน
ป พ.ศ. ๒๕๓๙ เริ่มมีคณะอบรมเขามาอบรมพัฒนาจิตเพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว ทําใหตองขยายงานดานตาง ๆ เพื่อเตรียมรับการอบรมที่เพิ่มมากขึ้น และที่
สําคัญในปนี้ คณะญาติธรรมที่ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพอ และไดเขามา
ชวยเหลือพัฒนาศูนยฯ อยางสม่ําเสมอ ไดรวมตัวกันจัดตั้งเปนรูปแบบคณะกรรมการ
มูลนิธิ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพอไดตั้งชื่อมูลนิธินี้วา “มูลนิธธิ รรมเพื่อเยาวชน”
ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคาหรือองคการ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
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มูลนิธินี้ไดมีบทบาทสําคัญในการเปนพลังขับเคลื่อนศูนยปฏิบัติธรรมใหนินไป
ขางหนาไดอยางมั่นคง
มูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชน มีกรรมการที่เลือกตั้งมาจากกลุมผูรวมพัฒนาศูนยเพื่อ
บริหารมูลนิธิตามวาระ และดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่มีมติรวมกัน โดยสอดคลอง
กับปณิธานของหลวงพอในการที่จะสรางคน
ฝกฝนอบรมเยาวชนของชาติใหมี
คุณภาพดวยการฝกวิปสสนากรรมฐาน เจริญสติปฏฐาน ๔
เมื่อมูลนิธิธรรมเพื่อเยาวชนไดเกิดขึ้นแลว งานพัฒนาศูนยฯ ในป พ.ศ. ๒๕๓๙
จึงดําเนินไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ไดมีการกอสรางเพิ่มเติมขึ้นมากมายดังนี้ จัดสราง
ศาลาสุทธิญาณมงคล เพื่อรองรับคณะผูปฏิบัติธรรมที่เริ่มเขามาอบรมอยางตอเนื่อง
ไดคราวละ ๕๐๐ คน และเปนที่ประดิษฐานพระประธาน คือ หลวงพอพุทธนิมิต,
สรางกุฏิสงฆขึ้นอีก ๗ หลัง, ทําถนนลาดยางภายในศูนย, สรางหองน้ําเพิ่มอีก ๑๓
หอง, ปรับปรุงดานโภชนาการใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ดวยการตอเติมโรงอาหาร
และสรางบานพักคนทําครัว
พ.ศ. ๒๕๔๐ การพัฒนาศูนยฯ ยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยในปนี้ได
สรางกุฏิหลวงพอ (หลังใหม) ขึน้ อีกหนึ่งหลัง เพราะหลวงพอไดเดินทางมาที่ศูนยฯ
บอยครั้งขึ้น และเมือ่ มาถึงศูนยฯ คณะศิษยานุศิษยตองการใหทานไดพักผอนบาง
เพราะโดยปรกติทานแทบจะไมมีเวลาพักผอนเลย จึงจัดสรางกุฏิที่หางไกลจากเสียง
รบกวนไวเปนที่พักของทาน นอกจากนั้นยังสรางหองน้ําเพิ่มเติม โดยสรางไวในเขต
สงฆ ๖ หอง และสําหรับผูปฏิบัตธิ รรมอีก ๒๒ หอง, ดําเนินการเปลี่ยนแปลงไฟฟาจาก
๒ เฟต เปน ๓ เฟต, สรางเกงจีนเจาแมกวนอิม และตกแตงรอบบริเวณ, ทําลาน
คอนกรีต และปรับพื้นหนาศาลาสุทธิญาณมงคล และลานจอดรถ, จัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องเสียงและระบบโสตทัศนูปกรณอันทันสมัยเพื่อใชในการอบรม
และกอสราง
กําแพงดานทิศตะวันออกของศูนย
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พ.ศ. ๒๕๔๑ กอสรางอาคารซอมบํารุง เพื่อเปนที่เก็บวัสดุ,จัดสรางและ
บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณเครื่องใชเครื่องยนตภายในศูนยฯ และสรางหองน้ําบริเวณ
หนากุฏิหลวงพอหลังใหม ขึ้นอีก ๖ หอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ กอสรางศาลาเพื่อการเกษตร (ศาลาทันใจ) เพื่อสนับสนุน
โครงการธรรมเกษตรยั่งยืน และโครงการปลูกปาของศูนย, กอสรางอาคารลงทะเบียน
ผูปฏิบัติธรรม – หองสหกรณ เพื่อใชเปนที่ติดตอสอบถามลงทะเบียน และซื้อสิ่งของที่
จําเปน
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอเติมอาคารที่พักสงฆศาลาพระพุทธชินราช, สรางโรงซักลาง
และตากผา, สรางหองเตรียมอาหาร, ตอเติมหองเก็บของเก็บหนังสือ
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อรองรับผูปฏิบัติธรรมที่เพิ่มมากขึ้น ในปนี้จึงไดทําการขยับ
ขยายอาคารตาง ๆ ดังนี้ ขยายศาลาปฏิบัตธิ รรมหลังเล็กใหสามารถรับผูอบรมไดครั้ง
ละ ๒๕๐ – ๓๐๐ คน, ตอเติมโรงอาหาร, ปรับปรุงโรงครัวใหมีความสะอาด สวยงาม
ทันสมัย
และในปจจุบันนี้ กําลังดําเนินการกอสรางกุฏิหลวงพอ ซึ่งรื้อมาจากกุฏิหลัง
เกาแกหลังเดิมที่อยู ณ วัดอัมพวัน ที่หลวงพออยูพรรษามากวา ๔๐ ป ซึ่งชํารุดไป
เพราะความเกาและอุบัติภัยจากเหตุการณไฟไหมบางสวน พระเดชพระคุณหลวงพอ
จึงไดเมตตาตอญาติธรรมชาวขอนแกน ใหรื้อและนํามาสรางใหมไวที่ศูนยปฏิบัติธรรม
สวนเวฬุวัน
อีกโครงการหนึ่งเปนการกอสรางศาลาปฏิบตั ิธรรมหลังใหญ คือ “ศาลา ๗๒

ป หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม” เพื่อรองรับคณะผูอบรมที่จะเพิ่มมากขึ้นตอไปใน
อนาคต ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ญาติธรรมทุกทานคงไดเห็นแลววา หลวงพอไดคืนของดีใหกับชาวขอนแกนไว
อยางมากมาย โดยการสรางศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวนั จังหวัดขอนแกนไวเปนสาขา

ประวัติความเปนมาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแกน
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ของวัดอัมพวัน เพื่อใหผูใฝธรรมไดมีโอกาสเขารับการอบรมปฏิบตั ิธรรม สรางกุศลผล
บุญ นําความสุขความเจริญใหกับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติบานเมือง
บัดนี้ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันของทุกทานกําลังเติบโตขึ้นอยางแข็งแรง
กําลังขยายหนอแหงความดีออกไปทั่วจังหวัดขอนแกน แผกิ่งกานสาขาแหงความดี
ออกไปปกคลุมพื้นที่ทั่วภาคอีสาน ขจรขจายชื่อเสียงออกไปทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย รวมทัง้ ประเทศลาว กับทั้งจะขจรไกลไปถึงตางประเทศตอไปในอนาคตดวย
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36

