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แรงบันดาลใจที่ทําใหดิฉันเขียนเรื่องนี้มา เพื่อที่จะใหเปนประโยชนตอผูปวยดวย
โรครายทั้งหลาย ไดมีกําลังใจตอสูกับโรคภัยไขเจ็บดวยความอดทน พรอมที่จะสรางกําลังใจ
ใหกับตนเอง โดยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเพือ่ รักษาโรค
ดิฉันโชคดีที่ไดเกิดมาในครอบครัวทีด่ ี คุณพอเปนคนเกงแตดุมาก คุณแมเปนคนดีมี
เมตตากรุณา มีจิตใจงดงามมาก ดิฉันมีพ่นี อ งเปนผูหญิงทั้งหมด ๓ คน ปจจุบันเสียชีวิตหมด
ดิฉันจึงเปนลูกคนเดียวที่ตองดูแลคุณแมที่เจ็บปวยดวยการรักษาโดยการผาตัดมาแลว ๓
ครั้ง (คุณพอเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗)
ดิฉันเปนขาราชการครูธรรมดาคนหนึ่ง สามีก็รับราชการครูเชนเดียวกัน ดิฉันมีลูก ๓
คน คนที่ ๑ และ ๒ เปนผูหญิง ไดเรียนตอในระดับอุดมศึกษาพรอมกัน ใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) คณะบริหารธุรกิจ สวนคนสุดทายเปนผูชาย
ในวันธรรมดา ดิฉันจะดูแลคุณแมตลอด แตวันเสาร – อาทิตย ดิฉันตองเขากรุงเทพฯ
เพื่อไปดูแลลูกเพื่ออบรมลูกเปนคนดี เพราะดิฉันคิดวา ถาเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยแลว
โอกาสที่จะสอนเขาใหเปนคนดีมีน้ําใจ มีเมตตากรุณาตอผูอื่นนั้นคงยาก
ดิฉันไดซื้อคอนโดใกลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญใหลูกทั้ง ๓ คน พักอาศัยอยูดวยกัน ลูก
คนสุดทองเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากการที่ลูกเรียนมหาวิทยาลัยทั้ง ๓ คน จึง
เปนภาระทีห่ นักมาก เงินเดือน ๒ คนรวมกัน แมจะไมถูกหักเลย ก็ไมพอสงลูกเรียน ดิฉันเริ่ม
เปนหนี้ธนาคาร
ในป ๒๕๓๙ ลูกคนที่ ๒ ก็ปวยมีอาการเหมือนเปนไขหวัด ตัวรอนจัด หนาซีด ไดพา
สงโรงพยาบาลที่อยูใกลคอนโด หมดใหยาแกไข แตอาการไมดีขึ้นเลย จึงพาสงโรงพยาบาล
ภูมิพล พักรักษาในหองพิเศษ ลูกอายุเกิน ๒๐ ป จึงเบิกคารักษาพยาบาลไมไดเลย แตดิฉันก็
ไมเกี่ยงคารักษาพยาบาล อยูในโรงพยาบาลได ๒ วัน สามีกโ็ ทรศัพทมา บอกวา แมไมสบาย
ดิฉันไดบอกใหสามีพาแมเขารักษาในโรงพยาบาลประชาเวช จ.ขอนแกน ซึ่งเปนโรงพยาบาล
เอกชนที่ดีมาก เพราะดิฉันตั้งใจวา ถาแมปวยอีกครั้งหนึ่งจะพาแมรกั ษาในโรงพยาบาลที่ดี
ที่สุด เพราะตอนนั้นแมอายุเกือบ ๘๐ ปแลว ดิฉันตองขออนุญาตหมอพาลูกสาวซึ่งอาการ
หนักมาก และยังไมรูวาปวยเปนโรคอะไร มารักษาดวยกันกับยาย หมอไดใหสเตอรรอยดกับ
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ลูก และตองผาตัดยายเปนการดวน เพราะมีนิ่วในทอน้ําดี ถึง ๔ กอน กอนละ ๔ ซ.ม. ดิฉัน
กังวลมาก เพราะแมอายุมากแลว แตก็ไดรับกําลังใจจากคุณหมอ ผูอาํ นวยการโรงพยาบาล
ประชาเวช ไดยืนยันวาจะรักษาคุณแมอยางสุดความสามารถ หลังแมผาตัดออกมา ฟนเร็ว
มาก แมเห็นดิฉันเปนคนแรก ดิฉันไดดูแลคนปวยทั้ง ๒ คน ดวยความเต็มใจและเอาใจใส
อยางที่สุด
ดิฉันกลาพูดไดเลยวา ดิฉันเปนคนเฝาไขที่ดีที่สุด บางคืนดิฉันไมไดนอนเลย อาศัย
หลับในสมาธิ มหัศจรรยมาก ดิฉันสามารถอยูไดโดยในเวลากลางวันไมไดงีบหลับเลย ซึ่งใน
ตอนหลังดิฉันไดนึกถึงคําสอนของหลวงพอจรัญที่บอกวาผูใหยอมมีความสุขที่สุด ธรรมะของ
พระพุทธองคยิ่งใหญนัก ดิฉันไดทําหนาที่ของลูกและแมในเวลาเดียวกัน ลูกไดรับการรักษา
ในโรงพยาบาลได ๕ วัน อาการดีขึ้น แตคุณแมมีอาการแยลง กินอาหารไมไดเลย ทุกคน
บอกวาแมไมรอดแน ลูกคนที่สองของดิฉันเห็นแมมีภาระเรื่องของยายมาก จึงเดินทาง
กลับไปเรียนที่กรุงเทพฯ คนเดียว ดิฉันไดวิ่งเตนสุดฤทธิ์เพือ่ จะไดเงินมาซื้อสารอาหารที่แพง
มาก ระยะเวลาที่แมอยูโรงพยาบาลก็ยืดออกไปอีก เปนเวลาถึงเดือนเศษ ตองใชเงินเปน
จํานวนมาก แตดิฉันก็ยินดีและเต็มใจเปนอยางยิ่งที่จะเสียเพื่อได หลังไดรับสารอาหารแมมี
อาการดีขึ้นมาก แตกอ นที่ไมจะไดออกจากโรงพยาบาล ลูกคนที่สอง มีอาการหนักมาก และ
กลับเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลประชาเวช อยูใ นหองเดียวกันกับยาย ดิฉันไดพาแมกลับบาน
แตใหสามีและหลานดูแลแมแตอ ดิฉันไดกลับมาดูแลลูกในโรงพยาบาลตอ หมดไดตรวจลูก
อยางละเอียด จึงไดทราบวาลูกปายเปนโรค S.L.E (โรคเดียวกับคุณพุม พวง) โดยลูกสาวของ
ดิฉันมีอาการอักเสบที่ไตและหัวใจ และในวันที่ ๒๘ เมษายน ลูกก็มีอาการอักเสบที่สมอง คือ
บาเลย ตาขวาง เดินเหมือนหุนยนต สุดทายนอนนิ่งไมพูดไมอาปาก ปสสาวะรดที่นอน
ตลอดเวลา เหงื่อออกทวมตัว แตมอี าการหนาวสั่นตองหมผาถึง ๕ ผืน ลูกคงทรมานมาก
คุณหมอบอกวาอาการทางสมองนี้ตอ งใชเงินรักษาเปนหลักลาน ถาภายใน ๓ วัน ลูกไมพูด
ไมอาปากไมสนองตอบดวยอาการใด ๆ หมดจะช็อตดวยไฟฟา ทุกคนไมอยากใหลูกถูกช็อต
ดวยไฟฟา ดิฉันและสามีเข็นเตียงเขาไปใกลลูกที่สุด นอนกอนเขาตลอดเวลา ๒ วัน นองชาย
และพี่สาวก็จับขาเรียกเขาตลอดเวลา และนึกขึ้นมาไดจึงบีบจมูก พอเขาอาปากก็กรอกยาเขา
ไป ลูกฟนขึ้นมาในตอนเชาของวันที่ ๓ จิตแพทยเริ่มเรียกความทรงจําเขาคืนมา โดยถามวา
เขาชื่ออะไร ลูกก็ตอบหมดไดวา ชือ่ เลนชื่อนอยหนา ชื่อจริงคือ น.ส.พิลาสินี ทิพยสังวาลย
เรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ลูกบอกวา ๓ วันที่เขานอนนิ่งอยูเฉย ๆ นั้น รูสึกวาตัวเองไมมี
แขนขา เหลือแตจติ ดวงเดียว
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ในการรักษาลูกครั้งนี้ ตองใชหมอผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค ๒ คน จิตแพทยอีก ๒ คน
เสียคาใชจายไปเปนจํานวนมาก แตดิฉันไมเคยคิดเสียดายเลย คนมีคามากกวาเงินมากมาย
นัก แมดิฉันมีอาการดีขึ้นเปนอยางมาก แตวันหนึ่งแมนอนเลนอยูที่เปลใตตนมะมวง มะมวง
ลูกใหญหลนมาถูกทองแม เลยตองสงเขาโรงพยาบาลอีกครั้ง และไดอยูในหองเดียวกันกับลูก
อีกครั้ง จากการรักษาอยางดี อาการปวดทองของแมก็ทุเลาลง แตสําหรับลูกสาวของดิฉัน
จิตแพทยบอกวา S.L.E. ไมมีทางรักษาใหหายขาดได รักษาไดโดยวิธีเดียว คือ ฝกสมาธิจน
จิตสงบในระดับหนึ่ง แลวกลับคําสั่งไมใหภูมิคุมกันไปทําลายอวัยวะตัวเอง ทุกวันเวลา
๑๗.๐๐ น. จิตแพทยจะมาพาลูกนั่งสมาธิ ตอนนั้นลูกพูดงายมาก บอกใหทําอะไรก็ทํา พอฝก
ไดครบ ๕ วัน ก็เกิดโอภาสขึ้นเหนือสะดือขึ้นมา ๒ นิ้ว สามารถเขียนภาษาอังกฤษดวย
คําศัพทยาก ๆ ได ๔ – ๕ แผน จิตแพทยบอกวา ตอนที่เขาอักเสบทางสมองนั้น เทากับได
ไปกระตุนสมองใหเกิดความเปนอัจฉริยะดานภาษาขึ้น ประกอบกับเขาไดฝกนั่งสมาธิทุกวัน
ทําใหอาการทางสมองทีย่ ังอักเสบอยูไมไดแสดงอาการทางกายเปนที่นาเกลียดเหมือนคนไข
รายอื่น นอกจากพอเดินผานเตียงคุณยายเขาจะเดินเร็ว ๆ เขาไปหายายที่นอนปวยอยูเปน
ประจํา จนดิฉันตองเอามานมากั้นไวกลัวยายจะตกใจ ดิฉันเกิดความเครียดสะสมที่เฝาไขคุณ
แมและลูก หลายเดือนเขาก็เกิดแผลที่กระเพาะอาหาร ปวดทองอยางรุนแรงจนตองเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลไปอีกคน เลยกลายเปนคนปวยเฝาคนไข แตดิฉันก็สูเสมอไมยอม
ถอย ถึงแมจะไมไดหลับไมไดนอนเต็มที่ แตลึก ๆ แลว ดิฉันก็เปนสุขใจที่ไดมีโอกาสทดแทน
พระคุณของคุณแมที่เลี้ยงดูดิฉันมา แมอาการดีขึ้นมาก ไดออกจากโรงพยาบาลกอนลูกสาว
สามีดิฉันตองทําหนาที่ดูแลคุณแมอกี ตามเคย
คุณหมอทั้ง ๔ คนไดทําการรักษาลูกอยางสุดความสามารถ โดยบอกวาอาการทาง
สมองนี้จะหายเร็วที่สุดประมาณ ๖ เดือน แตจากการนั่งสมาธิทุกวันของลูกสาว ลูกก็หายจาก
อาการอักเสบทางสมองในเวลา ๑ เดือนกับ ๑ วัน กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดิมได
ตามปกติ แตตองเปลี่ยนคณะใหมคอื คณะศิลปศาสตร เอกภาษาอังกฤษ ลูกยังคงนั่งสมาธิ
ทุกวันเพื่อรักษาตัวเองตอ ตอนนี้ลูกตองไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลทุกเดือน แตไมตองนอน
รักษาที่โรงพยาบาล อาการอักเสบทางสมองก็ไมเกิดขึ้นกับลูกอีกเลยเปนเวลากวา ๓ ปแลว
จากการนั่งสมาธิอยางสม่ําเสมอ ทําใหอาการของลูกดีขึ้นอยางไมนาเชื่อ โดยเฉพาะในดาน
การเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้นจนเห็นไดชดั เกรดเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น ลูกเรียนหนังสืออยางมี
ความสุข ลูกยังคงสวยเหมือนเดิม ผิวพรรณก็ผดุ ผอง วาจาไพเราะเสียงใส ลูกบอกวาการฝก
สมาธิเปนประจํา ทําใหหนูมีจิตใจทีด่ ีงาม รักเพื่อนมนุษยทุกคน มีเมตตาไมอจิ ฉาริษยาใคร
ดิฉันไมเคยไดยินลูกนินทาใครเลย เขาบอกวาตามความคิดเห็นของลูก โรค S.L.E. นาจะเกิด
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จากความเครียด และอาการที่รอนมากนั่นเอง เขาบอกวาหนูโชคดีที่ปวยดวยโรคนี้ ทําใหหนู
ขยันนั่งสมาธิมากกวาเดิม เพราะตองนั่งเพื่อใหตัวเองรอดจากโรคนี้ เลยเปนผลพลอยไดทํา
ใหการเรียนดีขึ้นมาก และมีโอกาสที่จะจบเอแบคไดเทากับคนดี ๆ ทีไ่ มปวย ถาไมมีอุปสรรค
อะไรลูกจะจบภายในเดือนตุลาคม ๒๕๔๒ นี้ ลูกบอกวาในที่สุดความฝนของหนูก็เปนความ
จริง เพราะตอนเด็ก ๆ เขาชอบภาษาอังกฤษมาก แตเรียนไดไมดีเทาที่ควร หลังจากไดนั่ง
สมาธิแลว สารเอนโดฟลไดหลั่ง ทําใหชวยรักษาโรค และสามารถชวยใหทํางานหรืออาน
หนังสือไดทั้งวันโดยไมเหนื่อย
ลูกคนโตก็นั่งสมาธิเปนประจํา บอกวามีประโยชนมาก ทําใหเรียนภาษาไดดี ลูกคนนี้
มีความกตัญูมาก เขามักพูดอยูเสมอวา เมือ่ เขาเรียนจบแลว เขาจะสงนองชายคนสุดทอง
เรียน แมไมตองหวง แมเคยดูแลยายอยางไรหนูก็จะดูแลแมอยางนั้น ลูกเปนกําลังใจที่สําคัญ
มากสําหรับดิฉัน จากการตองสงลูกเรียนในมหาวิทยาลัยทั้ง ๓ คน และตองรักษาคนปวย ทํา
ใหดิฉันมีปญหาเรื่องการเงิน มีหนีส้ ิน แตดิฉนั ก็ไมเคยทอถอย ดิฉันโชคดีมากที่มีโอกาสได
ตอบแทนพระคุณของแม ไดซื้อชีวติ ใหลูก ไดทําหนาที่ของลูกและของแมในเวลาเดียวกัน
การที่ดิฉันไดเฝารักษาและดูแลคุณแมในขณะที่แมเจ็บปวยนัน้ บุญกุศลไดสงผลเร็ว
มาก คือ คุณหมอผูอํานวยการและคุณหมออื่น ๆ ในโรงพยาบาลนี้ไดใหกําลังใจดิฉันในการ
รักษาแมและลูก และไดดูแลดิฉันในขณะที่ดิฉันเปนโรคกระเพาะเปนอยางดี พระคุณครั้งนี้
ดิฉันไมมีวันลืม ลูกและแมประทับใจในความเอาใจใสของคุณหมอมาก ลูกบอกวาหมอที่นี่คอื
เทวดา ไมเคยเห็นหมอใจดีอยางนี้เลย ถาเขาหายเด็ดขาดจากโรค S.L.E. คุณหมอไดขอรอง
ลูกสาวไววา ใหมาชวยบรรยายใหนักศึกษาแพทยฟง เพื่อเปนประโยชนตอคนปวยที่เปนโรค
S.L.E. เขาจะไดไมตาย
จากการดูแลคนปวยทั้ง ๒ คน ทําใหดิฉันไดขอคิดวา ปญหาทั้งหลายของมนุษยนั้น
สามารถแกไดเสมอ ถาเราพยายามแกไขปญหานั้นดวยสติ ใชความสามารถ ความมีมนุษย
สัมพันธที่ดี มีความออนนอมถอมตน มีนํา้ ใจตอผูอื่น สําคัญที่สุดคือ มีความกตัญูตอผูมี
พระคุณทั้งหลาย การที่ดิฉันไดทุมเททั้งกําลังกาย และกําลังใจดูแลคุณแมและลูกสาว ทําให
ดิฉันไดสมมุติฐานของโรค พรอมทีจ่ ะบอกอาการของทั้ง ๒ คน กับคุณหมอไดตลอดเวลา ทํา
ใหงายตอการรักษา ในปนั้นดิฉันไดลางานถึง ๑๒ ครั้ง ในการดูแลคนปวย ดิฉันไดทําหนาที่
อยางดีที่สุดแลว ไมเสียทีที่เกิดมาเปนคน ดิฉนั ไดอานหนังสือธรรมะของหลวงพอจรัญ เรือ่ ง
กรรมฐานแกปญหาชีวติ แลว รูสึกซาบซึ้งในคําสอนนั้นมาก ๆ ขณะนี้โรคกระเพาะของดิฉันดี
ขึ้นมากโดยไมตองใชยาเลย กรรมฐานรักษาโรคไดจริง ๆ
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ดิฉันไดนอมระลึกถึงคําสอนของหลวงพอจรัญ ทีพ่ ร่ําสอนอยูเ สมอวา จงเปนผูใหโดย
ไมหวังผลตอบแทนใด ๆ แมแตคําขอบคุณ ใหเปนคนดีมีน้ําใจ กตัญูตอบุพการี
เอื้อเฟอเผือ่ แผ รักไดแมกระทั่งศัตรูตัวเอง ทุกครั้งที่ไดฟงเทศนของหลวงพอจรัญ ดิฉันจะมี
กําลังใจตอสูชีวิตเสมอ ดิฉันโชคดีที่มีโอกาสมารับใชศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน (เปน
วิทยากรพิเศษ) ถือวาเปนเกียรติอยางสูงที่ไดขึ้นไปชวยในโครงการอบรมบนศาลาพระราช
สุทธิญาณมงคล พระอาจารยพระครูสมุหธีรวัฒน ฐานุตตโร ทานวิทยากร และทุกคนในศูนย
ปฏิบัติสวนเวฬุวันแหงนี้ ไดใหความเอื้อเฟอเผือ่ แผเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจดิฉันในการตอสู
ชีวิต พระคุณครั้งนี้ดิฉันจะไมมวี ันลืม ดิฉันจะขอรับใชหลวงพอจรัญ และศูนยปฏิบัติธรรม
สวนเวฬุวัน เทาที่โอกาสจะอํานวย ไมมีที่พึ่งใดจะอบอุนเทาธรรมะของพระพุทธองคอีกแลว
ดิฉันคิดวาเดินมาถูกทางแลว และไดตั้งใจไววาจะทํางานดานพัฒนาจิตใหเกิดประโยชนสูงสุด
เทาที่จะทําได
นางพวงพิกลุ ทิพยสงั วาลย
อาจารย ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม
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