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ขาพเจากับบุตรชายไดรวมเดินทางโดยรถตูจากขอนแกนพรอมดวยคณะ

นําโดย
อาจารยบุญสง อินทวิรัตน ถึงวัดอัมพวันเมือ่ เวลา ๔.๐๐ น. วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๖ ไดเขา
พักที่ศาลารับรองแขก ของหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล เพื่อรอกราบนมัสการทาน และขอ
อนุญาตเขาฝกปฏิบัติกรรมฐานเปนเวลา ๗ วัน
เมื่อไดรับอนุญาตจากทานแลว
ก็พากันไปรายงานตัวตอแมใหญและลงทะเบียนกับ
คณะกรรมการของวัด รับการแนะนําระเบียบการตาง ๆ เปนที่เขาใจแลวเขาที่พัก
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผูปฏิบตั ิธรรมทั้งใหมและเกา พรอมกันที่
ศาลาสุธรรมภาวนา รับศีล ๘ รับพระกรรมฐาน และฟงโอวาทจากหลวงพอพระราชสุทธิญาณ
มงคล
เสร็จแลวเริ่มดําเนินการฝกปฏิบัติโดยมีแมชีซูงอ แซเอ็ง เปนผูแนะนําการฝกปฏิบตั ิ
ขาพเจาอยากจะขอแนะนําสมาชิกใหมที่จะเดินทางไปวัดอัมพวัน เพื่อฝกปฏิบัติกรรมฐาน
ไดทราบกําหนดเวลาปฏิบัติประจําวันเปนการลวงหนาไวดังนี้
กําหนดเวลาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
เชา
๐๓.๓๐ น. ตื่นนอน ทําธุระสวนตัว
๐๔.๐๐ น. พรอมกันทีศ่ าลาปฏิบตั ิธรรม เดินจงกรม นัง่ สมาธิ
๐๖.๓๐ น. แผเมตตา อุทิศสวนกุศลพรอมกัน
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา
๐๘.๐๐ น. ปฏิบัตธิ รรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ
๑๑.๐๐ น. แผเมตตา อุทิศสวนกุศลพรอมกัน รับประทานอาหารกลางวัน
บาย
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัตธิ รรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ
๑๗.๐๐ น. แผเมตตา อุทิศสวนกุศลพรอมกัน ดื่มน้ําปานะ พักผอน
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ค่ํา
๑๘.๓๐ น. ปฏิบัตธิ รรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ
๒๐.๓๐ น. แผเมตตา อุทิศสวนกุศลพรอมกัน พักผอน ทําธุระสวนตัว นอน
วันพระ
ภาคเชา
ปฏิบัตธิ รรมพรอมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม
ภาคบายและภาคค่ํา
ปฏิบัติทพี่ ระอุโบสถ และรับฟงธรรมบรรยาย สรุปการปฏิบัติจากหลวงพอพระราช
สุทธิญาณมงคล
หมายเหตุ
สถานที่สาํ หรับการปฏิบตั ิ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ในระหวางทีข่ าพเจาและบุตรชายของขาพเจา
เขารับการฝกปฏิบัติอยูที่วัดอัมพวันนี้
ตลอดระยะเวลา ๗ วัน ขาพเจาไดตงั้ ใจฝกปฏิบตั ิตามทุกขั้นตอน ดวยความอดทน
ฝกครบทุกชวงทุกตอนจนเกิดภาวะจิตสงบ และการปฏิบตั ิเปนประจําคือ กอนการฝก พา
กันสวดมนต ไหวพระพรอมกันแลวแยกเดินจงกรม นั่งสมาธิ
ถาหากเดินจงกรม ครึ่งชั่วโมง ก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง และวันตอไปก็พยายามเพิ่มเวลาขึ้น
อีกจนถึง ๑ ชั่วโมง
เมื่อจวนจะถึงเวลาพักผอนแตละชวง จะมีแมชคี รูฝกมากลาวนําแผเมตตาอุทิศสวนกุศล
แกมารดาบิดา ญาติพี่นอ ง เทวดาทั้งหลาย เปรตทั้งหลาย และสรรพสัตวทั้งหลาย ใหมีความสุข
โดยทั่วกัน ตลอดจนกรวดน้ําใหเจากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรม
สุดทาย ขาพเจาก็ตั้งใจอธิษฐานจิต แผสวนบุญใหแกภรรยาขาพเจากลาวในใจวา
“ขอสวนบุญนี้ จงสําเร็จแกภรรยาของขาพเจา นางแสงจันทร ชัยวิศิษฎ จงหายจากโรคที่
ปวยอยูคือ โรคตอมไทรอยดเปนพิษ และโรคอื่น ๆ ที่มีภายในรางกาย จงหายไปหมดสิ้นดวย
เถิด ตลอดจงมีแตความสุขใจ สุขกาย”
แลวก็กมลงกราบพระประธานทุกองค ๓ ครั้ง ขาพเจาไดปฏิบัติเชนนี้ทุกครั้ง ที่ปฏิบตั ิทุก
ๆ วัน
สวนเวลาวางหลังจากการปฏิบัติในแตละวัน ก็ไปกราบรูปปนตาง ๆ ดังนี้
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๑. กราบหลวงพอโต พรหมรังสี ปางพรมน้าํ พระพุทธมนต สวดคาถาชินบัญชร ๙ จบ
อธิษฐานขอใหภรรยาของขาพเจาหายจากโรคภัยไขเจ็บ และมีความสุขกายสบายใจ
๒. กราบรูปปนองคพระสีวลี และทองคาถาพระสีวลี (มีวางอยูใตฐานรูปปน) ๙ จบ
แลวอธิษฐานตามขอ ๑
๓. กราบรูปปนชาง เจาพระยาไชยานุภาพ กราบอธิษฐานเหมือนขอ ๑ และ ขอ ๒
การปฏิบตั ิเชนนี้ ขาพเจาไดทาํ ดวยความตั้งใจจริง เพราะไมมีแนวทางอื่นที่จะเปนที่พึ่ง
หวังพึ่งในทางบุญ ทีไ่ ดมาฝกปฏิบัตธิ รรมเปนทีพ่ ึ่งสุดทาย
ถาหากมีบญ
ุ วาสนา และมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีผลบุญตอบสนองการกระทําความเพียร
จากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานครัง้ นี้จริง คงจะทําใหแบงสวนบุญไปทําใหภรรยาของขาพเจา
ที่กําลังปวยดวยโรคตอมไทรอยดเปนพิษและโรคอื่น ๆ ภายในการไดบรรเทาเบาบางลงบาง
หรือบางทีอาจหายไดเปนปกติ
ขาพเจาไดแตคิดเชนนี้อยูเสมอ เพื่อเปนการปลอบใจตนเอง ในขณะที่ภรรยาของขาพเจา
ไดรับการรักษาพยาบาลอยางดีจากแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ของโรงพยาบาลศรีนครินทร
ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน
ขาพเจาขอกลาวโดยยอฝา ในขณะที่ขาพเจาฝกปฏิบัติวิปส สนากรรมฐาน เดินจงกรม นั่ง
สมาธิ เมื่อจิตเริ่มสงบไดพบเห็นอะไร ก็รีบไปพบอาจารยฝก เพื่อขอคําแนะนําในการปฏิบตั ิ ใน
เวลาสอบอารมณ (หลังการปฏิบตั ิ)
การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ เมื่อจิตสงบดีแลว มักมีปรากฏภาพตาง ๆ หลายอยาง
หลายประการดวยกัน ซึ่งไมสามารถจะนํามาเลา ณ ที่นี้ได เพราะเปนสิ่งที่รูเห็นไดเฉพาะตน
เทานั้น
การฝกปฏิบตั ิของขาพเจาก็อยูในเกณฑกาวหนาขึ้นเปนลําดับ สมความตั้งใจไว
เหตุการณทคี่ าดไมถึง ที่ทําใหขาพเจารูสึกดีใจและปลื้มปติเปนลนพนจนบอกไมถูกคือ
ในวันที่ขาพเจาไดกลับถึงบานพักในจังหวัดขอนแกน เมื่อเวลาบาย ๑๔.๐๐ น. เศษ
ภรรยาของขาพเจารีบวิ่งลงมาจากบนบาน
มารับขาพเจาพรอมกับยื่นหนังสือคํา
วินิจฉัยโรคของนายแพทย (ที่ชํานาญโรคเฉพาะทาง) จากโรงพยาบาลศรีนครินทรใหดูดวย
ความดีใจจนน้ําตาไหล
ปรากฏวาผลของการเจาะตรวจโลหิต และการตรวจทางปฏิบัติการครั้งสุดทายที่ไปพบ
หมอตามนัด ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖ หายจากโรคตอมไทรอยดเปนพิษ
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ภรรยาของขาพเจาเลาใหฟงวา คุณหมอไดเรียกไปพบในหองตรวจโรค แลวสอบถาม
อาการตาง ๆ เปนเวลาพอสมควร ไดกลาวแสดงความยินดีที่หายปวยจากโรคนี้
โดยคุณหมอไดกลาววา เปนคนไขรายแรกที่หายจากโรคนีไ้ ดเร็วกวาคนปวยคนอื่น
ๆ ที่เปนโรคเดียวกัน และหายไดอยางเหลือเชือ่ เลยทีเดียว
คนไขที่ปวยดวยโรคตอไทรอยดเปนพิษ ที่เขามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร
ขอนแกน มาจากหลายจังหวัด บางคนปวยมานาน ๗-๑๐ ป ก็ยังไมหายเลย
ภรรยาของขาพเจาเริม่ ปวยและตรวจพบโรคนี้ แลวรีบรักษาจนหายอยางรวดเร็วเชนนี้
เพียงเวลา ๕ เดือนเทานั้น
เมื่อเหตุการณเปนเชนนี้ ขาพเจาจึงมีความเชื่อมั่นเหลือเกินวา จากผลการที่ไดเดินทาง
มาขอเขารับการฝกปฏิบตั ิวิปสสนากรรมฐานทีว่ ดั อัมพวัน ตลอดระยะเวลา ๗ วัน
ทําใหอารมณและจิตใจของขาพเจาเกิดความสุขและสามารถสงผลบุญที่ไดรับ และแรง
อธิษฐานจิตทําใหภรรยาของขาพเจาไดหายจากโรคที่ปวยอยูนี้ไดอยางแนนอน
สุดทายขาพเจาขอกราบคารวะนมัสการมายังพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ)
ทานเจาอาวาสวัดอัมพวันที่เคารพสักการะอยางสูง
ขอใหบารมีของทานจงแผไปทุกทิศ เพื่อยังความรมเย็นเปนสุขกาย สุขใจ แกมวลมนุษย
โลก ชั่วกาลนานดวยเทอญ
และขอใหบรรดาแมชี และเจาหนาทีท่ ุก ๆ คนของวัดอัมพวัน จงไดรับแตความสุขกาย
สุขใจ โดยทั่วกันทุก ๆ คน
สมภพ ชัยวิศิษฎ
๒๔ เม.ย.๓๖
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