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ครอบครัวของดิฉัน

พื้นเพเปนคนขอนแกน แตโชคชะตาบันดาลใหครอบครัว
บุตรสาวไปอยูที่สิงคโปร ลูกเขยของดิฉันขับเครื่องบินสายสิงคโปรแอรไลน ดิฉนั จึงตองไปอยู
สิงคโปรครั้งละหลายป เปนเพื่อนลูกสาวอยูที่นั่น สวนลูกเขยอีกคนเปนวิศวกรขุดเจาะน้าํ มัน
เปนชาวแคนาดา ระหวางอยูที่สิงคโปร มีอยูปหนึ่งหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
(หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม) สมัยนั้นยังเรียกวา หลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ ทานไปเยี่ยม
ครอบครัว คุณชี ซูงอ แซเอ็ง (ทราบภายหลัง เมื่อไดมีโอกาสอานหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรม
ปฏิบัติ) ในครั้งนั้น เปนที่ร่ําลือไปทัว่ เกาะสิงคโปร วามีภิกษุจากวัดอัมพวัน ไทยแลนด ไปเยี่ยม
สิงคโปรตามที่ลูกศิษยลูกหานิมนตทา นเจาคุณฯ ไป
ดิฉันก็ไมกลาเขาไปขอพบ เพราะผูศ รัทธาในองคหลวงพอเจาคุณฯ มีมากเหลือเกิน แต
จิตใจไมรูเปนยังไง ปรารถนาแรงกลาจะไดพบหลวงพอเจาคุณฯ วัดอัมพวันใหได จึงอธิษฐานจิต
ไว ๒ ประการคือ
๑. กลับไปไทยแลนด บานเกิดของดิฉันแลว ขอใหไดมีโอกาสเขาพบไปกราบหลวงพอเจา
คุณฯ วัดอัมพวัน
๒. ขอใหบุตรชายคนเล็กที่ออกจะดื้อรั้นและใชเงินเปลือง ใหกลับมาตั้งใจเลาเรียน ประพฤติ
ตนเปนคนดีของพอแมตอไป
อธิษฐานขอไว ๒ ขอ ยังนึกไมออกเลยวา จะไดมีโอกาสไดพบ หลวงพอเจาคุณพระ
ราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน สิงหบุรี ไดอยางไร ก็เกือบจะลืมเรื่อง
ที่ตนเองอธิษฐานเอาไว กลับมาเมืองไทย มาอยูจังหวัดขอนแกน นานพอควร อยู ๆ วันหนึ่งก็ไป
บน ๆ เรื่องลูกชายหัวแกวหัวแหวน มันดื้อ ไมเอาใจใสเลาเรียน เที่ยวสะบัดเลย เปลืองทรัพยไป
ก็มาก บนกับเพื่อนบาน ชื่อคุณศิรประภา (กอบ) สิทธิเกษร ก็ไมนึกวาจะโยงใยมาเปนเหตุใหได
เขาปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน สิงหบุรี ไดยงั ไง
อยู ๆ คุณศิรประภา ที่เพื่อน ๆ ชอบเรียก คุณกอบ ก็บอกวาค่ํา ๆ ไปพบ อาจารยบุญ
สง อินทวิรัตน กันเถอะ เผื่อทานจะใหคําแนะนําอะไรเปนประโยชนบาง ดิฉันพรอมดวยคุณ
อธิษฐานขอพบหลวงพอจากสิงคโปร
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กอบ คุณปายุพิน รัตนวิสิทธิ์ มารดาของคุณมรกต ก็พากันมาพบอาจารยบุญสง ในตอนค่ํา ๆ
พอพบหนากันเทานั้นเอง
ทานอาจารยบุญสง อินทวิรัตน ทักทายเปรี้ยง ๆ เรื่องอะไร ดิฉันเปนใคร มาจากสิงคโปร
มาทําไม เรือ่ งทุกขในใจ ถักทักทายเปรี้ยง ๆ ผากลางใจ เหมือนกับอานตัวดิฉนั ออก อยางกับ
อานหนังสือ ซึ่งถาเปนคนอื่น ดิฉันก็อาจจะนึกวาเตรียมเรื่องขอมูลไวลวงหนา จึงกลาวเหมือน
อานใจดิฉันออกหมด แตคุณกอบเพื่อที่นํามาบอกวา อาจารยบุญสงไมเคยรูเรื่อง ไมรูจักดิฉันมา
กอนจริง ๆ และดิฉันก็ทราบวาเปนอยางนั้นจริง แตงุนงงพรอม ๆ กับศรัทธาวา คนแบบนี้มีอะไร
แปลก ๆ เหมือนมีญาณทิพยหยั่งรูใจคนได ดิฉนั นึกคิดเรื่องอะไร พูดออกมาหมดเลย
ดิฉันเลาเรื่องลูกชาย วาควรแกไขอยางไรดี ตอนนี้ไดคําตอบจากอาจารยบุญสง ทีทําให
ดิฉันศรัทธาพรอม ๆ กับสะดังในจิตใจนิด ๆ วา ทําไมจึงกลาวแปลก ๆ เชนกลาววา “หลวงพอ
เจาคุณฯ วัดอัมพวัน ทานบอกไว จะดูวา ลูกแยหรือเยี่ยม ใหดแ
ู ม ถาแมมันแย ลูกมัน
ก็ยับ ถาแมเยี่ยม ลูกมันจะยิ่งยอด ดูไมยาก ลูกเตาจะชั่วดีเลว ใหดูไปจากแม” เอะ! ทําไม
ดิฉันทําอะไรผิดหรือ จึงบอกวา จะดูลูกใหดูแม ดูลูกแยหรือเยี่ยม มองผานไปจากแม ถาแมแย
ลูกยับเยินแน ๆ อาว! ทําไมละ ก็ศรัทธาในอาจารยบุญสง อินทวิรัตน เปยมหัวใจไวเปนทุนแลว
พรอมกับยื่นหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ ใหยืมไปอานพรอมหนังสือสวดมนต ยิ่ง
คุณปายุพิน รัตนวิสิทธิ์ ดูจะนับถืออาจารยบุญสงมาก ใกลชิดกวาดิฉันมากอนดวยซ้ําไป เพราะ
เคยพบการทักทวงเหมือนอานใจออก คุณปายุพิน รัตนวิสิทธิ์ เคยบอกวาเพียงอาจารยบญ
ุ สง
พูดอานใจคุณมรกตลูกสาวสองสามประโยคเทานั้น คุณมรกตลูกสาวคุณปายุพิน น้ําตาโปรยเลย
มันสะทาน ทํานบน้าํ ตาพังทลายเลยเชียว แมแตคุณปายุพินเองก็ยังไมรูเรื่องทุกขใจของลูกสาว
แตทําไมมานั่งอยูตอหนาดวยกัน มีคุณศิรประภา (กอบ) สิทธิเกษร เปนสักขีพยาน เพราะคุณ
มรกตมาจากหนองคาย มาเยี่ยมแมชื่อ ยุพิน รัตนวิสิทธิ์ เทานั้น ทําไมอาจารยบุญสง อาน
เรื่องราวยอนอดีตไดละเอียดยิบเหมือนอานหนังสือเลย อานใจคนออกไดยังไง อานยอนอดีตถึง
เหตุการณทผี่ า นมา รูไ ดอยางไร ดิฉนั เกิดศรัทธามาก
ก็ไดรับคําแนะนําจากอาจารยบญ
ุ สง ที่ดิฉันเคารพศรัทธา ใหไปปฏิบัตกิ รรมฐาน ชดใช
หนี้กรรม ทีว่ ัดอัมพวัน สิงหบุรี คนละ ๗ วัน รวมไปถึงคุณศิรประภา ก็เคยถูกอาจารยบุญสง
อานชีวิตทีผ่ า นมาและปจจุบันทะลุปรุโปรงมาหมดแลวดวย จึงเหมารถพากันไปวัดอัมพวันเต็ม
คันรถ ไปกราบเทาหลวงพอเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม) วัด
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อัมพวัน สิงหบุรี และอยูปฏิบัติกรรมฐานกันคนละ ๗ วัน เพราะคุณศิรประภาเองก็มีปญหาทาง
ครอบครัวหนักหนา แบกภาระในครอบครัวเลี้ยงบุตรสองคนตามลําพัง วาเหวอยูในโลกสับสน
อลเวง เมื่อไดรับ แสงเทียนสอง ทางก็จิตใจชื่นบาน มีกําลังใจ ไดสติ ใชสติที่ไดรับจาก
การฝกสติปฏฐาน ๔ มาจากวัดอัมพวัน สิงหบุรี เอามาดําเนินชีวติ ทํามาหากินเลีย้ งลูก
สาวสองคนที่เหมือนกําพราพออยางเขมแข็ง มีกําลังใจไดตอ ไปอยางทรหด
สิ่งที่ไดรับมา หลังจากไปอยูปฏิบัติกรรมฐาน ๗ วัน จากวัดอัมพวัน สิงหบุรี กลับมาแลว
บุตรชายของดิฉันซึ่งหนีเที่ยว หนีเรียนตลอดมาก็กลับมาบาน มาบอกกับดิฉันวา ตอไปนี้จะหยุด
เที่ยวแลว จะเรียนตอไป เรื่องนี้ดิฉันเคยบนรําพึงไวกบั อาจารยบุญสงกอนไปวัดอัมพวันนานแลว
วา ทํายังไง จะตามลูกชายกลับบานได มันเทีย่ วไมเห็นหัวเห็นหาง อาจารยบุญสงบอก ไมตอ ง
ไปตามเปลืองเงินไปกี่แสนแลวละ จะตามใหกลับ ไมตองไปตามที่ไหน ใหไปตามโดย ดิฉัน นาง
สุวรรณ จันทรตน ไปปฏิบัตกิ รรมฐาน ๗ วัน ที่วัดอัมพวัน สิงหบุรี แลวลูกชายจะกลับมา
เอง แลวจะดีเอง ก็เปนความจริง อานิสงสปฏิบัตสิ ติปฏ ฐาน ๔ ชวยใหดฉิ ันพบความสุข
ความเจริญในครอบครัว อะไร ๆ ที่มันอมทุกขอมโศกมาตลอด กี่คลี่คลายเหมือนฤดูไมผลัดใบ
ชุมชืน้ เอิบอิ่มใจบอกไมถูก ทําไมถึงเปนอยางนี้ได
กอน ๆ ดิฉนั ทําบุญมาก็มาก ทําไม บุญมันตกน้ําดับหายไปหมด แตพอไปปฏิบตั ิสติปฏ
ฐาน ๔ อยูกรรมฐาน ๗ วัน ที่วัดอัมพวัน สิงหบรุ ี ใตรมบุญหลวงพอเจาคุณฯ วัดอัมพวัน อะไร ๆ
ที่มันเลวรายกลับฟนกลายเปนดีไปหมดรวมไปถึงโชคชะตาชีวิตของคุณศิรประภา สิทธิเกษร
อะไร ๆ ก็คลี่คลายไปทางดานดีขึ้นโดยลําดับ และก็พากันไปอยูปฏิบตั ิกรรมฐานอีกครั้งพรอม
หมดทั้งครอบครัว ครั้งแรกไปกันลําพังแมลกู
ตอนหลังคุณศิรประภากลับพากันไปหมดทัง้
ครอบครัว ดึงเอาครอบครัวไปกนไดทั้งหมด ไปไดยังไง
ดิฉันเองก็ตองเชื่อในอานิสงสปฏิบัตกิ รรมฐาน แกกรรมไดจริง ปลดปลอยชีวิตใหหลุดพน
เงื่อนไขรอยรัดไดจริง ถาใครยังไมเคยเขาปฏิบตั ิสติปฏฐาน ๔ ฝกกรรมฐานสายวัดอัมพวัน
สิงหบุรี ดิฉันนางสุวรรณ จันทนตน ขอแนะนําวาควรหาโอกาสไปใหได จะไดรับคําตอบวา
คนเราเกิดมาทําไม และจะมีชีวิตอยูในโลกนี้อยางไร จึงจะอยูอยางเปนสุขในสังคมที่สับสนอลเวง
ได มืดแปดทิศ หาทางออกไมได อยาคิดสั้นนะ ไปวัดอัมพวัน สิงหบรุ ี ไปกราบหลวงพอพระ
 หา
ราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ) ใหไดนะ ชีวิตจะไดพบแสงสวาง ใชสติแกปญ
ชีวิตไดแน
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