ฝนที่เปนจริง
สาวิตรี จันทรานุรักษ
R6013

ดิฉันชื่อสาวิตรี จันทรานุรักษ เปนอาจารยอยูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ ดิฉันไมเคยรูจักหรือทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงพอพระภาวนาวิสทุ ธิคุณมากอน
เลย
จนกระทั่งปลายเดือนกันยายน หรือตนตุลาคม ๒๕๓๔ ดิฉนั ไดฝนไปวา มีผูหญิงคนหนึ่ง
ชื่อ สรวงสุดา ในฝนฝนวาเปนเพื่อนเกาแก เลนมาดวยกันตั้งแตเด็ก ๆ ไดพาดิฉนั ไปหาทานปู
ของเขา
บานของทานปูเปนเรือนตึกหลังใหญอยูริมคลอง เมื่อดิฉนั ขึ้นไปบนตึกชั้นสอง ไดพบ
พระองคหนึง่ กําลังนั่งพูดอยู มีคนนั่งฟงหลายคน (ดิฉันมาทราบภายหลังวาพระองคนั้นหนา
เหมือนหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณมาก)
ในฝนมีเสียงกระซิบวา พระอาจารยบัวก็อยูที่นี่ดวย ตอจากนั้นดิฉันก็เดินตามเพื่อที่ชื่อ
สรวงสุดาไปยังบานสองชั้น มีบันไดเปนราว (คลายเรือนแมกาหลงที่อยูในวัดอัมพวัน)
สรวงสุดาบอกวาจะไปอาบน้ําแลวหายไป
จากนั้นก็มผี ูหญิงคนหนึง่ เดินลงบันไดมา
ผูหญิงคนนั้นรูปรางสันทัด ผิวคล้ํา หนารูปไข ใสชุดยาวสีขาวออกตุน ๆ
เมื่อผูหญิงคนนั้นเดินลงมาแลว ทุกคนที่นั่งอยูบริเวณนั้นตางลุกขึ้นยืน ดิฉันก็เลยลุกขึ้น
บาง
ผูหญิงคนนั้นก็ยิ้มใหดิฉนั แลวเดินตรงมาหา ยื่นถาดสังกะสีใบใหญมากให ในถาดนั้นมี
พระพิมพมากมายหลายรอยองค
ในฝนมีเสียงกระซิบวา พระนารายณก็มีนะ ในบรรดาพระพิมพเหลานั้น มีพระพิมพรปู
สามเหลี่ยมคลายกับรูป ร.๕ นั่งบนบัลลังก ใสชฎาดวย
แตในตอนนั้นดิฉันมุงอยูที่เจาแมกวนอิม ก็เลยหยิบพระผูหญิงสวยงามสีทององคหนึ่ง
โดยเขาใจวาเปนเจาแมกวนอิม ปากของดิฉันก็พดู วา จะรับแตเจาแมกวนอิมเทานั้น
ผูหญิงคนนั้นก็หัวเราะพลางบอกวา องคที่ดิฉันหยิบไป ไมใชเจาแมกวนอิมหรอก เจาแม
กวนอิมองคจริงตั้งอยูที่ขางเขาของดิฉัน (ตอนนั้นดิฉันกําลังนั่งยอง ๆ เพื่อเลือกพระพิมพ)
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ดิฉันก็ตกใจที่รูปปนของเจาแมมาตั้งอยูขางเขา ซึ่งเปนการไมสมควรที่ดิฉันไปนั่งค้ําทาน
เมื่อดิฉันมองไปที่รูปปนของเจาแม ซึ่งเปนองคปูนสีขาวสวยงาม ก็มองเห็นราคาประมาณ ๖๙๐
บาท
ดิฉันบนวา โอโฮ องคก็ใหญ ราคาก็แพง จะแบกเอากลับบานอยางไร ตอจากนั้นดิฉันก็
ตกใจตื่น
เมื่อตื่นขึ้นมา ดิฉันก็โทรศัพทไปเลาใหพี่และเพื่อน ๆ ฟง แตดิฉันก็แปลความฝนไมออก
จนกระทั่งเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๔ ดิฉันและพี่สาว วนิดา โรจนสโรช ได
เดินทางไปทําธุระที่จังหวัดนครสวรรค ตอนเขากลับบังเอิญกลับเร็ว พอมีเวลา พี่สาวเลยชวน
แวะวัดอัมพวัน
เมื่อดิฉันเดินเขามาในกุฏิของเจาอาวาส
ไดพบหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ
กําลังนั่งสนทนากับญาติโยมอยู หนาตาของทานเหมือนพระในฝนมาก สภาพที่นั่งและมี
ผูคนรายลอมก็เหมือนสภาพในฝน
ดิฉันก็กระซิบบอกพี่สาววา “หลวงพอนี่แหละคือพระที่หนูฝน เห็น แตในฝนหนูเขาใจผิด
คิดวาทานคือ พระอาจารยบัว” ดิฉันกับพี่สาวนั่งฟงทานเทศนอยูครูหนึ่ง
ตอนนั้นทานกําลังเทศนเรื่องพระพุทธเจาโปรดพระพุทธมารดา
และกลาววามารดามี
บุญคุณกับลูกมาก วันเกิดของลูกคือวันตายของแม
การนั่งสมาธิตองกําหนดจิตที่ใตลิ้นป
และการไมคิดอะไรเลยเวลานั่งสมาธินั้นเปนไป
ไมได
เรื่องทั้งหมดที่ทานเทศนนั้นลวนตรงกับสิ่งที่อยูในจิตใจและเปนขอกังขาของดิฉันมาก
เพราะจะถึงวันเกิดของดิฉันคือ วันที่ ๑๓ ตุลาคมพอดี และดิฉันเคยลองฝกสมาธิแบบไม
คิดอะไรเลย และลองจับเวลาดู แตรสู ึกวาจะไมเปนผลดี เพราะทําใหเราเปนคนขี้ลืมไปเลย
อีกอยางหนึ่งดิฉันกําลังโกรธคุณแมที่ลําเอียงรักแตลูกชาย พอดีทานมาใหสติ
ความจริงดิฉันอยากฟงตอ แตดิฉันและพี่สาวยังไมไดรับประทานอาหารกลางวัน และเปน
หวงคนรถทีร่ ออยูนอกวัด เลยรีบลากลับ ไมไดอยูคุยกับทาน
เมื่อมาถึงบานก็เลาเรื่องตาง ๆ ให คุณแมละออก โรจนสโรช ฟง แลวก็ชวนคุณแมมาหา
หลวงพออีกในวันเสารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ ตั้งใจวาจะมาถวายสังฆทาน เนื่องในวันเกิดที่จะ
มาถึง (๑๓ ตุลาคม)
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วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ ดิฉัน คุณแม และเพื่อนไดเดินทางมาที่วัดอัมพวัน ปรากฏวา
มาถึงสายไปหนอย ไมทันถวายสังฆทานบนศาลา แตก็มาทันในขณะที่ทานกําลังใหพร พวกเรา
ก็เลยอยูรวมรับประทานอาหารบนศาลา
เมื่อพวกเรากําลังเริ่มรับประทานอาหารที่วัด คุณแมก็ใชใหดิฉันไปตามคนรถที่รออยูที่กุฏิ
ของทานมารวมทานขาวดวย
ดิฉันรีบลงจากศาลา เดินสะเปะสะปะมาทางวิหารสมเด็จพุฒาจารยโต วัดระฆัง ดวยคิด
วาเปนทางลัด
พอเดินมาถึงลานดินใกล ๆ กับศาลแถวนั้น ไมทราบวาใครขวางกอนดินกอนเล็ก ๆ มา
โดนแวน แตโดยไมแรง ครั้งแรกก็ตกใจคิดวา “เอาละซี สงสัยโดนผีหลอก”
พอเหลียวไปมาก็พบกับเด็กตัวเล็ก ๆ อายุประมาณ ๖-๗ ขวบเลนดินอยูแถวนั้น ๒ คน
เลยเดาเอาวาเด็กคงปาดินเลนกัน ก็ขูเด็กวาอยาทําแบบนี้อีก ไมดี เด็กก็ปฏิเสธวาไมไดทํา ดิฉัน
รีบออกจากแถวนั้นทันที
เมื่อเดินกลับมาบนศาลาอีก
ก็พบวาคุณแมกําลังรับประทานอาหารอยู
ดิฉันเลย
รับประทานดวย คุณแมชมวาอาหารที่นี่อรอย เปนลักษณะอาหารแบบคนอยุธยา (คุณแมเกิดที่
อยุธยาแตไปโตที่กรุงเทพฯ)
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ พวกเราก็ไปนั่งรอทานที่กุฏิเพื่อถวายปจจัยและของสังฆทาน
พวกเราเลยถวายของแกพระพิเชษฐแทน
พระพิเชษฐใหการตอนรับดี ทานพาไปชมวัดโบสถ ตนพิกลุ มะขามรูปรางแปลก
ๆ ในหอสมุด ตึกแมกาหลง โดยเฉพาะตึกแมกาหลง บันไดทางขึน้ ลงนัน้ เหมือนในฝน
ของดิฉันมาก ตัวแมกาหลงก็คลายกับผูหญิงที่นําพระมาใหเลือก
อีกทั้งในโบสถเกาก็มพี ระนารายณประทับอยูดวย ซึ่งตรงกับเสียงกระซิบในฝนวา ที่นี่มี
พระนารายณ และรูปพระบรมฉายาลักษณ ร.๕ ก็เหมือนพระพิมพที่เห็น ดู ๆ ก็เหลือเชื่อจริง ๆ
ดิฉันตั้งใจวาจะมาถือศีลนั่งสมาธิทวี่ ดั นี้ใหได
หลังจากที่ดฉิ ันกลับจากวัดอัมพวันไดประมาณ ๑ อาทิตย คุณพอก็เดินทางกลับจาก
แมฮองสอน คุณพอเปนอัมพฤกษ ความจริงเกือบหายแลว ๙๘% แตคุณพอก็ยังเสาะแสวงหา
หมอมารักษาใหหาย ๑๐๐% เลยเดินทางไปหาหมอชาวเขา ที่รักษาโดยการกดจุดทีแ่ มฮองสอน
เมื่อคุณพอกลับจากแมฮอ งสอนก็เดินทางมาทีบ่ า น
คุณพอเชาเจาแมกวนอิมหยก
แกะสลักมาจากแมฮองสอนสิบกวาองค บังเอิญคุณพอพบดิฉันกอน ก็เลยใหเลือกกอน
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เจาแมกวนอิมหยกที่คุณพอเชามาสวยทุกองค แตที่แปลกก็คือในจํานวนสิบกวาองคนั้น
มีอยูองคหนึ่งราคา ๖๙๙ บาท และเปนองคเดียวที่ไดรับการปลุกเสกจากเจาอาวาสวัดพระนอน
ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮอ งสอน
เจาแมกวนอิมหยกองคนี้มีปายสลากติดมาดวยเพียงองคเดียว โดยปายสลากเขียนไว
ดังนี้
“เจาแมกวนอิมหยกแท ของเจาอาวาส ไดมาจากรัฐฉาน ประเทศพมา แกะสลักที่
เชียงใหม ปลุกเสกที่วัดพระนอน ขอรับรองวาไมใชของปลอม หาทุนสรางฝาผนังวิหาร ราคา
บูชาองคละ ๖๙๙ บาท”
เนื่องจากดิฉนั ฝนไวกอนแลววา เจาแมกวนอิมองคจริงราคาประมาณ ๖๙๐ บาท ดิฉัน
เลยตัดสินใจเลือกพระกวนอิมหยกองคนั้น ทั้ง ๆ ที่ความจริงองคอื่นก็สวยกวา ราคาแพงกวา
หรือถูกกวา แตไมไดรบั การปลุกเสก
นี่นับวาเปนเรื่องแปลก เพราะตลอดเวลาที่เกิดเรื่องนี้ คุณพออยูที่แมฮองสอน และไมได
ทราบเรื่องราวอะไรดวยเลย
แตคุณพอกลับไปเลือกเสาะหาเจาแมกวนอิมมาจากทีต่ าง ๆ นํามาฝากทางบาน
โดยเฉพาะองคที่ราคา ๖๙๙ บาทนี้ คุณพอซื้อไวองคเดียวและเปนองคเดียวที่ปลุกเสก
คุณพอเชาเจาแมกวนอิมมาหลังจากที่ดิฉันฝนหลายวัน แตมีเหตุที่ตองนํามาใหดฉิ ันเลือก
กอน มิฉะนัน้ ลูกคนอื่นอาจจะเก็บไว ดิฉันคงไมมสี ิทธิ์ได หรือไมกไ็ ดองคอื่นแทน
สรุปแลวทุกสิ่งทุกอยางในฝนนั้น ดิฉันไดพบมาหมดครบถวน ยกเวนพระอาจารยบัว
สรวงสุดา และทานปูเทานั้นที่ยังไมพบตัวจริง และไมทราบวาเปนใคร
เมื่อวันที่ไปถวายสังฆทาน เพื่อนทีไ่ ปดวยกันชื่อปราณี ไดตั้งจิตอธิษฐานขอดูเทพที่ตน
พิกุล ปรากฏวาดอกพิกลุ หลนใสศีรษะ ทั้ง ๆ ทีบ่ ริเวณนั้นไมมีดอกพิกุลตกอยูเลย ดอกพิกุลหลน
ใสศีรษะพี่ปราณีเพียงคนเดียว แมวาเขาจะไมไดเห็นเทพ แตเขาก็ปลาบปลื้มกับดอกพิกุลมาก
และถือวาเปนสิริมงคล
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ ทําใหดิฉันเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะที่วัดอัมพวัน ที่แนนอนคือองค
หลวงพอ ศักดิ์สิทธิ์แท
ลองคิดดูซิคะ ดิฉนั ไมเคยไปหาหรือรูจักทาน หรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัดอัมพวันมากอนเลย
ทําไมฝนไดถูกตองและชัดเจน
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