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ผูใฝธรรมะจํานวนมากมายมุงหนาสูเสนทางวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี เปน
จุดหมายเดียวกันเพื่อไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล
หลวงพอจรัญผูมีเมตตา มีศีลาจารวัตรอันงดงาม กอปรดวยปฏิปทาเปนที่เจริญใจ
เจริญศรัทธา ทานอุทศิ ทั้งกายและใจอบรมสั่งสอน ไมรูจักคําวาเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อ
หนาย ทานไมตองการสิ่งตอบแทนใด ๆ นอกเหนือไปจากการนําเอาคําสั่งสอนของ
ทานไปปฏิบัติ ทานแทบจะไมมีเวลาเปนสวนตัวของทานเอง อยาวาแตเวลากลางวัน
เลย กลางคืนทานก็มีเวลาจําวัดเพียงนอยนิด ภัตตาหารบางมื้อทานแทบจะไมไดแตะ
ทานอิ่มดวยบารมี อิ่มบุญ อิ่มธรรมะ ทานคือพระผูเสียสละ ทานคือศูนยรวมแหง
ความดี ที่ทกุ คนตองการไปกราบไหว ตองการใกลชิด และตองการคําสั่งสอนจากทาน
ชื่อเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพอขจรขจายไปทั่วสารทิศ
แมแตชาวคริสตและอิสลามก็มาฝากตัวเปนศิษยทานมากมาย
รวมทั้ง
ครอบครัวของขาพเจา มีนายอมร นางอาภามาศ นางสาวอักษรศรี (นองแอม)
เด็กหญิงพีราภรณ (นองมายด) เทพวิวัฒน ก็มากราบฝากตัวเปนลูกหลานทาน
จําไดวาตั้งแตวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนระยะเวลาเกือบ ๒ ป ขาพเจา
และครอบครัวถือเปนกิจวัตร เดินทางมากราบพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญทุก ๆ วัน
อาทิตยไมเคยขาด โดยการขับรถมาเอง ไป-กลับเกือบ ๔๐๐ ก.ม. ใชเวลาเกือบ ๔
ชั่วโมง บางครั้งไดแตเพียงกราบอาสนะอันวางเปลา สาเหตุจากหลวงพอทานติดกิจ
นิมนต หรือภารกิจกะทันหัน และขาพเจาไมไดโทรศัพทมาถามกอนวาทานอยูหรือไม
ไดกราบเทานั้ก็นําความสุขความปลื้มปติมาสูครอบครัวของขาพเจาเปนลนพน
แลว
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วันแรกที่ครอบครัวของขาพเจามากราบพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญโดยการ
ถวายสังฆทาน ขณะนั้น “นองมายด” บุตรสาวคนเล็กของขาพเจา อายุเพียง ๖ ขวบ
ไดสวดมนตพระคาถาชินบัญชร ของสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) ถวายพระ
เดชพระคุณหลวงพอทาน
ทานเมตตากลาวชมนองมายด พรอมกับมอบทุนการศึกษาและมอบรูปของ
ทานพรอมลายเซ็นและคําอวยพร
และสนใจไถถามถึงความเปนไปของครอบครัว
ขาพเจา...
ครับ...
ครอบครัวของขาพเจาชอบไปทําบุญทําทานโดยเฉพาะจะไปถวาย
สังฆทานทุก ๆ วันพระ ไปตามวัดตาง ๆ ทุกหนทุกแหง โดยถือปฏิบัติเปนประจําไม
เคยขาด
ไปกราบพระ-ทําบุญมาแลวทั่วประเทศ ตั้งแตกําเนิดบุตรสาวคนแรก (นอง
แอม) จนบัดนี้อายุได ๒๓ ป
“นองมายด” ใคร ๆ ก็ตั้งคําถามใหตอบเสมอวา กอน “นองมายด” เกิดไดบน
บานศาลกลาว มีการฝนหรือมีเหตุการณแปลก ๆ อะไรบาง
ตอบไดทันทีเลยวาไมมี...
มีแตแรงใจที่ขาพเจาและภรรยาตองการไดบุตรอีกสักคน ไมวาจะเปนหญิงหรือ
ชาย กอนนอนสวดมนตไหวพระขอพร ขอใหลูกที่เกิดมาเปนคนดี เปนอภิชาตบุตร
คงเปนเพราะอานิสงสจากการไดทําบุญไหวพระ สรางและปฏิสังขรณวัดเมื่อมี
โอกาส และชวยเหลือตามสถานสงเคราะหตาง ๆ เชน เด็กพิการ เด็กกําพรา คนชรา
และเด็กยากจนที่ขาดแคลนตามชนบท ซึ่งถือปฏิบัติในวันเกิดทุก ๆ ปของทุก ๆ คนใน
ครอบครัวอยางหนึ่งอยางใดไมเคยขาด
เปรียบเสมือนเราฝากทรัพยเอาไวกับธนาคาร... ธนาคารบุญ ฝากประจํา ฝาก
ลืมเลย อยาไปคิดถอน แตพอถึงเวลา ผลบุญที่เราฝากไวก็จะหลั่งไหลมา คืนทั้งตนทั้ง
ดอกอยางไมรูตัว ผลบุญจึงปรากฏใหเห็นทันตา...
พูดถึง “นองมายด” เปนเด็กที่แสดงความแปลกมาตั้งแตอายุ ได ๓ ขวบ
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สามารถอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร กลาวคําถวาย
สังฆทานได และสามารถรองเพลงสากลไดหลายเพลง
ที.วี.ของ ๗ สี ในรายการสี่ทุมสแควร ของคุณวิทวัส สุนทรวิเนตร นําไปออก
รายการ
ถวายสังฆทานโดยนิมนตพระมารับกันถึงหองสง
รองเพลงสากลเขากับวงดนตรี ไดอยางแมนยํา
เทานั้นยังไมพอ “นองมายด” สามารถสวดมนต พระคาถาชินบัญชรของ
สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) ไดเมื่ออายุเพียง ๔ ขวบ
และรองเพลงได ๑๓ ภาษา มี ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุน มาเลเซีย สิงคโปร
อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลี ไตหวัน สเปน บราซิล เม็กซิโก ไดถึง ๑๐๐ กวาเพลง
ทั้งหมด “นองมายด” จดจําบทสวดมนตมาจากากรที่ครอบครัวพากันไป
ทําบุญทําทาน คาถาบางบท “นองแอม” พี่สาวสอนให “นองมายด” จําจากหนังสือ
สวดมนต เชน พระคาถาชินบัญชร พี่สาวจะนําสวดมนตใหกับนองทุกคืนจนจําได
สวนเพลง “นองมายด” จํามาจากการฟงเพลงในรถเมื่อมีการเดินทาง
เรื่องราวของ “นองมายด” ที่ “แปลก ๆ” ยังมีอยูอีกมาก
แตที่แปลกและ มหัศจรรย ที่สุดก็คือ พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ทาน
สามารถลวงรูถึงเรื่องราวของนองมายดในอดีตชาติ และบันดาลให “นองมายด” และ
ครอบครัวประสบความสําเร็จ
พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ทานไดพูดเสมอวา “นองมายด” เมื่ออดีตชาติ
เปนดอกเตอรอยูรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกามาเกิด
พระเดชพระคุณหลวงพอทานไดอธิบายใหฟงสั้น ๆ วา...
“คนเราในโลกนี้สามารถจะไปเกิดเปนอะไร ที่ไหนก็ไดแลวแต บุญ-กรรม
บันดาล ใหเปนไป”

หลวงปูของนองมายด

3

ขาพเจาและครอบครัวนอมรับคําพูดของพระเดชพระคุณหลวงพอเอาไวดวย
ความเคารพ และพึงพอใจ
มาบัดนี้ “นองมายด” ฉายแววคําพูดของทานออกมาอยางชัดเจน
คือดานเพลง “นองมายด” สามารถรองเพลงสากลไดชัดถอยชัดคํา ไมมผี ิด
เกือบ ๒๐๐ เพลง โดยไมตองดูเนื้อรอง
สําคัญที่สุดก็คือ
สามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับคนตางชาติไดอยาง
คลองแคลว
ซึ่งบางทานอาจจะโตแยงวาเปนเรื่องไมแปลก เพราะ “นองมายด” เรียนอยูที่
โรงเรียนสาธิตเกษตรนานาชาติ
แต... แคชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ การเรียนการสอนก็แคภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
เทานั้น
มี “นองมายด”คนเดียวที่พูดภาษาอังกฤษไดดีที่สุดในชั้นเรียน
อาจารยชาวตางชาติถึงกับชมนองมายดวา
“เปนเด็กคนเดียวในชั้นที่พูด
ภาษาอังกฤษไดเกงและคลองแคลวอยางนาประหลาด”
เรื่องของ “นองมายด” ยังไมจบเพียงเทานี้
มีบริษัทเทปชื่อ DIGITAL ONPA INTERNATIONAL PUBLIC
COMPANY LIMITED ซึ่งบริหารโดย MR.FRANKIE ชาวมาเลเซีย และ
MR.JIMMY ชาวสิงคโปร เห็นความสามารถของนองมายด จึงไดติดตอทําสัญญา
ใหนองมายดรองเพลงสากลทั้งหมดชุดแรกเปนเพลงของ “ELVIS PRESLEY” มี
กําหนดในสัญญา ๕ ป
ซึ่งก็มาทําสัญญากันตอหนาพระเดชพระคุณหลวงพอทาน นับเปนเด็กที่มีอายุ
นอยที่สุดในโลก (สํารวจทางอินเตอรเนต) ที่ไดเซ็นสัญญารองเพลงสากลในขณะที่มี
อายุเพียง ๘ ขวบเทานั้น
โชคของ “นองมายด” ยังมีอีก
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เมื่อวันเสารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๔
“นองมายด”
ยังไดรับมอบโลเกียรติคุณ
“ผูมีความกตัญูตอ
พระพุทธศาสนา” ในโอกาสวันกตัญูกตเวทีป ๒๕๔๔ ของสภาสังคมสงเคราะห
นับเปนเกียรติประวัติที่นาภูมิใจเปนอยางยิ่งที่เด็กหญิงตัวนอย ๆ อยาง “นอง
มายด” สามารถผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการนับสิบ ๆ ทานมาได
และเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๔ ที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวนั จ.ขอนแกน
ซึ่งเปนศูนยปฏิบัติธรรมอีกแหงหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพอทานไดไปสรางไว โดยมี
พระครูสมุหธีรวัฒน เปนผูอํานวยการ ทานไดให “นองมายด” ไปแสดงกิจกรรม
บันเทิง แสดงความคิดเห็น และตอบคําถามตอเยาวชนที่มานั่งวิปสสนากรรมฐาน
กอนไปขาพเจาและครอบครัว ไดไปกราบขอพร พระเดชพระคุณหลวงพอทาน ทานได
สั่ง “นองมายด” ใหไปบอกกับชาวขอนแกนสั้น ๆ วา “วัดของทานสรางคน ไมใชสราง
วัตถุ” “นองมายด” ไดถายทอดคําพูดของทานพรอมทั้งฝากขอคิดตอบคําถาม ทํา
หนาที่ไดอยางสมบูรณแบบ
จากคําพูดของหลวงพอทานวา “วัดของทานสรางคนไมใชสรางวัตถุ” ทําให
ขาพเจาสะกิดใจ เพราะจะเปนไดชัดเจนวา หลวงพอทานมิไดยึดติดกับวัตถุ ทานมีแต
ให มีของดีเทาไรใหเขาหมด ลูกศิษยลูกหาของทานไดรับของดีกันถวนหนา
พระเครื่องที่เรียกวา “สุดยอด” คือ พระสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี)
นองมายดก็ไดรับจากมือของพระเดชพระคุณหลวงพอทาน
เปนพระสมเด็จทรงเจดีย พิมพใหญ ซึ่งทานไดมาจากวัดระฆัง กรุแตกเมื่อ
ประมาณ ๕๐ ปกอน มีมูลคามหาศาลที่ประมาณคามิได
สวน “นองแอม” พี่สาว “นองมายด” ก็ไดรับความเมตตา ไดรับพระสมเด็จ
คะแนนจากพระเดชพระคุณหลวงพอทาน
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คงจะชัดเจนแลวสําหรับคําพูดของพระเดชพระคุณหลวงพอทานที่วา “วัดของ
ทานสรางคน ไมใชสรางวัตถุ” และทานก็ไมยึดติดกับวัตถุ “แมแตวัตถุมงคลที่มีคา
มหาศาล ทานก็สละได”
สวนเรื่อง “สรางคน” นั้น ขาพเจาคิดวาคงไมตองยกตัวอยาง เพราะทุกวันนี้
หลวงพอทานก็อุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อ “สรางคน” ใหเปนคนดี
วัดของทานเปนวัดแหงเดียวที่มีผูคนมากราบไหว
แลวไมเคยไดวัตถุมงคล
กลับไปเลย แตได “วัตถุประสงค” ของพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญกลับไป
วัตถุประสงคของทานคือ การสรางคนใหเปนคนดี คําสั่งสอนของพระเดชพระ
คุณทานศักดิ์สิทธิ์ ฟงงาย ไมเบื่อ พูดแลวทุกคนเชื่อ แลวนําไปปฏิบัติตาม ควบคูไปกับ
การเจริญภาวนา และการนั่งวิปสสนากรรมฐาน โดยเฉพาะบทสวดมนต “พาหุงมหา
กา” สามารถดลบันดาลใหสมปรารถนาไดดั่งที่คิด และทุกคืนครอบครัวของขาพเจา
สวดมนตในหนังสืออานิสงสการสวดพระพุทธคุณ ของหลวงพอจนจบ แลวตอดวย
พระคาถาชินบัญชร ไมเคยวางเวน
ขาพเจาและครอบครับขอนอมกราบเทา พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ ที่ทาน
มีเมตตาตอครอบครัวของขาพเจา บันดาลให “นองมายด” และครอบครัวประสบ
ความสุข ความสําเร็จ ทานคือพระอันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยูในดวงใจของครอบครัว
ขาพเจาตลอดชั่วนิจนิรันดร
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