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ในชวงโรงเรียนปดภาคฤดูรอน

ป พ.ศ. ๒๕๓๖ สามีของขาพเจาคือ คุณสมภพ ชัย
วิศิษฏ และลูกชายคือลูก ชัชวาล ชัยวิศิษฏ ไดมีโอกาสไปปฏิบตั กิ รรมฐานที่วัดอัมพวัน จ.
สิงหบุรี รวมกับคณะจังหวัดขอนแกน
ในระหวางวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๖ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๖ ในครั้งนี้ ขาพเจาไมได
มีโอกาสรวมเดินทางไปปฏิบัติกรรมฐานดวย เพราะในชวงระยะเวลาดังกลาว ขาพเจาตองเขา
พบแพทยตามนัด เพื่อทําการรักษาโรคประจําตัวที่เปนอยูในตอเนื่องกัน ซึ่งขาพเจาปวยมาเปน
ระยะเวลา ๕ เดือน
โรคที่เปนคือ ตอมไทรอยดเปนพิษ ระยะรุนแรง แพทยวนิ ิจฉันวา อาการของโรคที่เปน
ในระยะนี้ ตองกินยาติดตอกันไปอยางนอย ๔ ป
โอกาสที่จะหายขาดมีเพียง ๖๐% ถาการรักษาไมตอเนื่องกันก็อาจกินเวลามากกวานี้
ขาพเจาจึงตองเขาพบแพทยตามนัดไมขาด และไมคลาดเคลื่อนวันนัดแมเพียงครั้งเดียว
จากเหตุผลนี้ จึงทําใหขาพเจา ไมมีโอกาสไปปฏิบตั ิกรรมฐานพรอมกับสามีและลูก
ขาพเจาจึงตองเฝาบานและรอวันนัด (๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖) ของแพทย
ในระหวางทีส่ ามีและลูกปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันนี้ มีเหตุการณและสิ่งไมคาดฝนที่
เกิดกับขาพเจาผูอยูเบื้องหลัง ซึ่งขาพเจาอยากจะนํามาเลาใหทานฟง
เพื่อทานผูอานที่กาํ ลังของใจสงสัย ไมแนใจไดรบั ทราบ และจะไดตัดสินใจเดินทางไปพบ
กับแสงสวางและทางปฏิบัติตนไดถูกตอง
กลาวคือ ในระหวางทีส่ ามีและลูกชายคนโตไปวัดอัมพวัน ก็เปนเวลาเดียวกับลูกชายคน
เล็กไปเขาโรงเรียนกวดวิชา ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อทําการสอบเขาเรียนในระดับสูงขึ้น
เมื่ออยูบานคนเดียว ขาพเจาไดมีโอกาสโทรศัพทติดตอกับลูกที่อยูกรุงเทพฯ ทุกวันมิได
ขาด ทั้งตอนเชาและตอนเย็น วันละ ๒ เวลา ทั้งนี้ก็เพราะเปนหวง ลูกไมเคยใชชีวิตในกรุงเทพฯ
ไมเคยไปกรุงเทพฯคนเดียว ในการที่เขาไปอยูคนเดียว ผูเปนแมยอมตองหวงหาอาทรเปน
ธรรมดา
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ขาพเจาติดตอกับลูกเชนนี้เปนกิจวัตรประจําวัน แตแลวในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๖ เมื่อ
ขาพเจาโทรศัพทติดตอกับลูก ปรากฏวาลูกไมไดอยูที่หองพัก ทั้ง ๆ ที่เวลาขณะนั้น ๒ ทุมครึ่ง
แลว
ขาพเจารอจนถึง ๖ ทุม ก็โทร.ติดตออีก ปรากฏวาเงียบเหมือนเคย ขาพเจาแปลกใจและ
เริ่มใจไมดี เพราะปกติลกู ไมเคยเกเร ไมเที่ยวเตร ไมทําใหพอแมหนักอกหนักใจแมเพียงครั้ง
เดียว
คืนนั้นเวลาประมาณตีสอง ขาพเจาก็ลุกขึ้นมาโทรศัพทไปกรุงเทพฯอีก ผลก็เหมือนเดิม
คือไมมีใครมารับสาย ถึงตอนนี้ขาพเจารอนใจมาก นอนไมหลับเลย
พอรุงเชาของวันใหม ขาพเจาติดตอไปอีก ผลก็ออกมาในรูปเดิม คือ เงียบ ถึงวันนี้
ขาพเจาไมนงิ่ นอนใจเลย โทร.ตามหาที่บา น เพื่อน ๆ ที่คิดวาจะไปทุกหนทุกแหง
ปรากฏวาไมมีวี่แววของลูก เพื่อนทุกคนบอกวาไมพบเลย มันทําใหขาพเจาทรมาน ทุรน
ทุรายมาก เกรงวาจะเกิดอันตรายขึ้นกับลูก หวาดวิตาไปตาง ๆ นานา
เมื่อเขาตาจน ขาพเจา นึกถึงหองพระ และ หลวงพอจรัญ ซึง่ ขณะนั้นสามีและลูกชาย
คนโตปฏิบัติกรรมฐานอยูกับทาน
ขาพเจาไมรอใหเสียเวลา รีบเขาหองพระ สวดมนต ไหวพระ และ หยิบรูปหลวงพอจรัญ
ซึ่งไดมาจากอาจารยบุญสง อินทวิรัตน มากราบ และยกมืออธิษฐานจิตถึงทาน
ถาหากลูกปลอดภัย และมีสติสัมปชัญญะครบถวนอยู ขอใหเขาติดตอกลับไปหาขาพเจา
ดวยเถิดเพราะขณะนี้ ขาพเจาไมมีที่พึ่งอื่นใดอีกแลว หมดปญญาที่จะตามหาลูกไดพบ
ขาพเจานั่งหลับตาอธิษฐานในใจ “ขอบารมีหลวงพอจงชวยดวยเถิด ๆๆ” อยูอยางนี้
นานประมาณ ๑๐ นาที ขาพเจาจึงออกมานั่งขางนอกหองพระ ยอมรับวาออนลาไปหมดทั้งกาย
ใจ คิดหนักที่ตองแกปญหาอยูคนเดียว
ในขณะที่กําลังนั่งคิดที่จะแกปญหานัน้ เสียงกริ่งโทรศัพทกด็ ังกังวานขึน้ ขาพเจาสะดุง
สุดตัว รีบไปรับโทรศัพท กลัววาสัญญาณจะขาดหายไป
ทานเชื่อไหมคะวา เสียงที่พูดมาตามสายนั้นเปนเสียงลูกชายของขาพเจาจริง ๆ
ขาพเจาดีใจจนบอกไมถกู ขนลุกซูไปทั้งตัว ในใจก็คิดวา เปนไปไดอยางไร
สอบถามจากลูกไดความวา มีญาติหา ง ๆ ทางกรุงเทพฯ มารับไปคางที่บานของเขา
อารามรีบเก็บขาวของ เลยลืมบอกแมวาไมอยูเพิ่งจะมานึกขึ้นไดเมื่อกี้นี้เอง ตอนมองเห็น
โทรศัพท
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จะดวยเหตุบังเอิญหรืออะไรก็แลวแต ขาพเจาเชื่อวาที่ลูกชายของขาพเจา ติดตอกลับไป
หาขาพเจา เพราะอํานาจแหงบุญบารมีของหลวงพอทานไดเมตตาชวยเหลือผูท ี่ตกอยูใ น
หวงทุกขทรมาน ใหหลุดพนไปได
ขาพเจาพูดกับลูกเสร็จ ก็รีบเขาไปกราบรูปของทานดวยความสํานึกในพระคุณเปนลน
พน หาที่เปรียบมิได
ดังไดกลาวมาแลวขางตนวา ขาพเจาปวยมาเปนเวลาเกือบ ๕ เดือน ซึ่งเปนชวงที่ทน
ทรมานดวยโรครายเบียดเบียน จนบางครั้งหมดกําลังใจ อยากจะลาออกจากราชการมาอยูกับ
บาน
แตติดที่เพื่อนรวมงานทัดทานไววา ถาอยูคนเดียวก็ยิ่งจะเงียบเหงา โรคภัยก็จะไมมีทาง
หายขาด ยิ่งจะเปนหนักเขาไปอีก
ในชวงที่สามีและลูกชายไปปฏิบัติกรรมฐาน
และกลับมาไดเลาถึงการปฏิบตั ิใหฟงวา
หลังจากการปฏิบัติทกุ ครั้ง สองพอลูกไดพากันตัง้ จิตอธิษฐาน
ขออํานาจแหงบารมีจากการปฏิบัติกรรมฐาน จงชวยใหขาพเจาหายจากการเจ็บ
ไขไดปวยดวยเถิด ขาพเจาก็รับฟงดวยความซาบซึ้งใจ ในการเปนหวงเปนใยของพอและลูก
และในเวลาตอมา เมื่อถึงวันนัดตรวจครั้งสุดทายเพื่อวินิจฉัยวา จะใหยาอยางไร โดยกอน
หนานีไ้ ดเจาะเลือดตรวจไว และมาฟงผลเพื่อรักษาตอ
ในครั้งนี้เอง ที่ขาพเจามีความดีใจตืน่ เตนจนอธิบายไมถูก เพราะพอแพทยดูผลจากเลือด
แลว ทานก็บอกวา ขาพเจาไดหายขาดจากโรคภัยทีเ่ ปนอยู
ขาพเจารับฟงดวยความดีใจอัศจรรยใจเปนอยางมาก คิดวาเปนไปไดจริง ๆ หรือ ที่แรง
อธิษฐานของคนที่เรารักจะประสบผลสําเร็จ จะเปนจริงไปไดถึงขนาดนี้
ขาพเจากราบลาคุณหมอ
และคุณพยาบาลที่ใหความอนุเคราะหใหกําลังใจมาตลอด
ระยะเวลาการรักษา
วันนั้นพอออกจากหองนายแพทย ขาพเจาก็มาบอกลาเพื่อนคนปวยดวยโรคเดียวกัน
บางคนก็ราํ พึงรําพันวา เขาเองรักษามาตั้ง ๗-๘ ป ทานยาก็แลว ดื่มน้ําแรก็แลว ผาตัดก็แลว ยัง
ไมมีทีทาวาจะหายอีก
สวนขาพเจาเพิ่งจะมารักษา ทําไมจึงหายเร็วอยางนี้ ขาพเจาไมทราบจะอธิบายใหพวก
เขาเหลานั้นเขาใจไดอยางไร
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เมื่อกลับมาถึงบาน ไดบอกขาวดีที่หายขาดจากการเจ็บปวยใหสามีและลูก ๆ พรอม
บรรดาญาติพี่นองไดรับฟง ทุกคนตางพากันดีใจและอัศจรรยใจไปตาม ๆ กัน ที่แรงอธิษฐานของ
คนที่ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจะเปนเรื่องจริงซึ่งประจักษแกขาพเจามาแลว
ทุกวันนี้เมื่อพบเห็นใครที่ไดรับความทุกขจากทางกายก็ดี ทางใจก็ดี ขาพเจาก็แนะนําให
ทานเหลานัน้ ไปปฏิบตั ิกรรมฐานทีว่ ดั อัมพวัน สิงหบุรี ทั้งนี้เพื่อที่บุคคลเหลานั้นจะไดพนจากการ
ทุกขทรมานเหมือนขาพเจาที่ประสบมาแลว
ในการประกอบสัมมาชีพรับราชการนัน้ รายไดอยูในวงจํากัด จะหาทางเพิ่มพูนรายได
จากอาชีพทีป่ ฏิบัติอยูก็ไมมี ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงมีงานอดิเรกที่ทําเสริมรายไดประจําของตนเอง
คือ การติดตอซื้อ-ขายที่ดิน
ระยะ ๒ ปที่ผา นมา งานติดตอซื้อ-ขายไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร มักจะมีอุปสรรค
เกิดขึ้นเสมอ ๆ จนบางครั้งทอถอย และคิดวาจะเลิกทําอาชีพเสริมนี้
พอปนี้ในชวงที่ปดเรียน เปนจังหวะเดียวกับที่ขาพเจาหายปวย ขาพเจาลองคิดทําธุรกิจ
อยางเดิม คราวนี้ประสบผลสําเร็จอยางไมนา เชื่อ
ที่ดินที่ติดตอขาย เมื่อกอนที่ดินเหลานี้จะขายไมออก แมจะลดราคาลงมาต่ําสุดแลวก็ตาม
บางครั้งตองเสียเงินคามัดจําไปเปนจํานวนมาก
แตมาคราวนี้ ที่ดนิ เหลานั้นกลับขายไดในราคางาม แทบไมนา เชื่อ คนซื้อโทรศัพท
เขามาติดตอเปนระยะๆ ที่บางแปลงมีคนตองการ ๒-๓ คน เสนอราคาใหจนเจาของที่ดินพอใจ
และซื้อขายกันไปดวยราคาทีผ่ ูซื้อพอใจ คนขายก็พอใจ
เหตุการณกลับกลายเปนอยางนี้ และจากตัวอยางที่เลามาใหฟง ๒-๓ ตัวอยาง ซึ่งลวนแต
เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวขาพเจา และเปนเรื่องจริงทั้งสิ้น
จึงทําใหขา พเจาเชื่อวาอานิสงสของการตั้งใจจริงในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ที่วัด
อัมพวัน จ.สิงหบุรี ดินแดนที่มีแตความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ภายใตการนําบุคคลใหพนทุกขของหลวง
พอจรัญ เจาอาวาสวัดอัมพวันแหงนีม้ ีจริง
กรุณาอยานิง่ นอนใจ ลองใหบุคคลในครอบครัวของทาน หรือตัวทานเอง ไปสัมผัส ไปฝก
ปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันสัก ๗ วัน แลวทานจะไดพบขอเท็จจริงกับสิ่งไมคาดฝนที่เรามองไม
เห็น ดังที่ขาพเจาไดประสบมากับตัวเอง
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