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ดิฉันสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งเมื่อกลางป ๒๕๒๗ ซึ่งเปนป
เกษียณอายุราชการของคุณพอพอดี
ดิฉันไปสมัครงานหลายแหงที่สอบขอเขียนและ
สัมภาษณหลายครั้ง บางหนวยงานมีเพื่อนของคุณนาและพรรคพวกของคุณพอรับปากยินดี
ชวยเหลือเต็มที่ ผลสุดทายตองผิดหวัง เพราะวาขัดของดวยไมมีงบประมาณสนับสนุน ทาง
หนวยงานไมมีนโยบายบรรจุพนักงานใหม หรือคุณวุฒิไมตรงกับความตองการของหนวยงาน
ตองรอคอยอยางไมมีจดุ หมาย บางครั้งมีความรูสึกเบื่อหนายทอถอย หมดกําลังใจ อยากจะ
ปลอยชีวิตไปตามยถากรรม เราไมเคยฆาสัตวตดั ชีวิต ทําบุญสรางกุศลตามโอกาสให คิดวา
คงจะเปนกรรมเกาในอดีตติดตามมาขัดขวางทางเดินชีวิต จึงตองระทมทุกขผิดหวังไมเหมือน
คนอื่นเขา กรรมในอดีตมันยากนักที่จะหยั่งรูไดในระดับจิตอยางเรา ๆ
อยูมาวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๘ ดิฉันไดมโี อกาสติดตามคุณพอ คุณแม และพี่ ๆ เดินทางไป
นมัสการและปรึกษา หลวงพอจรัญ หลวงพอไดพูดวาใหดิฉันทําใจเย็น ๆ จะมีตาํ แหนงงาน
รองรับ ไดทําแน ๆ ไมตองเปนหวง จะชาหรือเร็วเทานั้น จึงทําใหดิฉันเกิดกําลังใจที่จะรอ
คอยอยางมีความหวัง เชื่อและมั่นใจวาคําพูดของหลวงพอที่ผานมาไมเคยทําใหครอบครัวเรา
ผิดหวังเลย
กาลเวลาไดผานไปยางเขาป ๒๕๒๙ ซึ่งนานเหลือเกินเหมือนตนขาวคอยฝน ยังไมได
รับขาวดีจากแหงใดเลย ไดสอบถามไปยังหนวยงานที่รับสมัคร ก็ไดรับคําตอบดวยเหตุผล
ดังกลาวขางตน ดวยความรอนใจใครจะรูว าจะมีหนทางเขารับราชการหนวยใด เมื่อไรจะได
แนนอน ตอมาเมื่อ ๑๒ เม.ย. ๒๙ คุณพอ คุณแม พี่ ๆ และดิฉันไดออกเดินทางไปเยี่ยมและ
ปรึกษาหลวงพอจรัญ เชนเคย ทานไดย้ําวา “มีผูใหญจะชวยเหลือจะสําเร็จเร็ว ๆ นี้ หนวยใด
ขอตัวกอนใหเอาหนวยนั้น” เมื่อดิฉันเดินทางกลับมา รูสกึ วาชีวติ มีความหวังขึ้น กอรปกับมี
ความศรัทธาเชื่อมั่น เคารพนับถือในหลวงพอมานานแลว จึงคลายความวิตกกังวลลงไปได
บาง
วันหนึ่งในป ๒๕๓๐ ดิฉันไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ กรป.กลาง ใหนําหลักฐาน
เพิ่มเติมมาประกอบใบสมัครงาน
เพื่อจะไดนําเรียนขออนุมัติบรรจุเปนลูกจางของ
กองบัญชาการทหารสูงสุดตอไป ดิฉันไดไปรายงานตัวที่หนวยงานนี้เมื่อ ๑ ก.ค. ๓๐ เพื่อ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ตอไป ดิฉันรูสึกดีใจมากจนน้ําตาไหลลงอาบหนา นําความปลื้มปติยินดี
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มาสูบิดามารดาเปนที่ยิ่ง ตลอดจนเทิดทูนบูชาขอบพระคุณหลวงพอจรัญ ที่โปรดกรุณาแผ
เมตตาสนับสนุนใหดิฉันประสบความสําเร็จในครั้งนี้ ดิฉันไดมีโอกาสทํางานในหนวยงานนี้
เปรียบเสมือนผลไมหลนไปไกลตน เพราะคุณพอรับราชการทหาร ดิฉันเปนลูกทหารเลยตอง
เปนทหารรับใชชาติตามไปดวย ดิฉันมีความภาคภูมิใจ เอาใจใส สนใจงาน รับผิดชอบงานที่
ไดรับมอบหมายโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย มีความพยายามมุมานะทํางานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําความพอใจใหผูบังคับบัญชา ไดรับการพิจารณาบําเหน็จ
ความดีความชอบในรอบปจนทําใหดิฉันไดรับการสนับสนุนบรรจุตําแหนงหลัก และเลื่อนชั้น
ยศตามลําดับครั้งสุดทายไดรับยศรอยเอก
ผูที่จะครองตําแหนงชั้นยศระดับนายรอย นายพันขึ้นไป นายทหารผูนั้นจะตองเขารับ
การศึกษาตามหลักสูตรในสถาบันทหารที่กําหนดไวในแตละเหลา ตามโอกาสที่จะอํานวยให
บางคนไมไดเรียนตามขั้นตอน
อาจจะเนื่องดวยจํานวนที่นั่งเรียนมีจํากัด
หรือไมมี
งบประมาณสนับสนุนในแตละปไดเพียงพอ ก็จําเปนจะตองเลื่อนการเรียนออกไป สําหรับ
ดิฉันยังไมเขากฎเกณฑที่จะเขาศึกษาหลักสูตรผูบังคับกองรอยเหลาสารบรรณ
(ขณะ
พิจารณายศรอยโทคําสั่งแตงตั้งยศรอยเอกไดออกมาภายหลัง) แตก็เปนรอยโทเต็มขั้นแลว
จึงขอรองผูบ ังคับบัญชาชวยเสนอชือ่ เขาพิจารณาคัดเลือกเขาเรียนในครั้งนี้ดวย
เพราะ
บรรดาเพื่อน ๆ ที่ไดรับการศึกษารุนเดียวกันไดเขาเรียนในรุนนี้ทั้งหมด ทานผูใหญทาน
เมตตาตามที่ขอรอง
นอกนั้นยังหาคะแนนเสียงเชียรจากผูใหญในหนวยอื่นชวยฝากฝง
รวมทั้งขอความเมตตาจากหลวงพอชวยแผเมตตาใหดวย ดิฉันไดประเมินผลเขาขางตัวเอง
ปอนขอมูลลงคอมพิวเตอรตอี อกมาวามีความหวัง ๘๐% ไดเรียนแน ๆ แตผลการพิจารณา
เปนทางการออกมาผูมีสทิ ธิ์เขาเรียนในรุนนี้เพียง ๖๐ คน ชือ่ ของดิฉันเปนตัวอะไหลคนที่ ๒๓ ดิฉันไมเสียใจเพราะรูตัว แพอาวุโสดังที่คิดไว เพราะคําสั่งแตงตั้งยศออกมาไมทันระหวาง
พิจารณา จึงทําใจไดสบาย สงบอารมณ คิดวาโอกาสหนายังมี จําตองทํางานสูตอไปไมมีสิ่ง
ใดตามใจเรา โดยยึดภาษิตของญีป่ ุนที่วา “อยากจะชมดอกไม ก็มีแตกลีบใบรวงหลน
อยากจะแหงนชมดวงจันทร ก็มีเมฆมาบังเสีย ในโลกนี้ไมมีอะไรตามใจเรา” ดิฉันจึงไดบอก
คุณพอวา ไมมีโอกาสเขาศึกษาในรุนนี้เสียแลว คุณพอพูดปลอบใจขอใหฝนใจสู เราแพกอน
ตอนนี้เพือ่ เอาชนะทีหลัง ควรยึดหลักธรรมพระไตรลักษณอนั มี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนที่
พึ่ง แตอยาไปยึดหลักหลวงตายีเขานะ ทานบอกวา “รางกายนี่ ยาววา หนาคืบ กวางศอก ให
พิจารณาแตละสวน แตละจุด ไมเที่ยงแทแนนอน เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อายนั่นก็ไมใช
ของเรา อายนี่ก็ไมใชของเรา ยกใหเขาไปเสีย!” ญาติโยมบางคนเห็นวาหลวงตายีพูดจาลามก
ไมเขาทาเลยแจงตํารวจใหมาจับ เลยหลวงตาอยูไมเปนสุข ลูกศิษยที่ภักดีเอาหลวงตาพา
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ซอนไวไปบานนอกบาง กลับเขามาซอนในกรุงเทพฯบาง แบบเลนโปลิสจับขโมยกันหลายยก
หลายครา ผลสุดทายหลวงตาทานเบื่อหนายสละสังขารหมดเวรหมดกรรมกันที ศึกสายเลือด
นี้จึงไดยุติลง เห็นไหมละพูดผิดหนอยเดียวถึงตายไดนะ
ในที่สุดคุณพอไดแนะนําใหดิฉัน สวดพุทธคุณซึ่งทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณ
มงคล ไดบรรยายวิธสี วดตามขั้นตอน และมีหลายรายประสบผลสําเร็จในหลายเรื่องตาง
ๆ กัน มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือกฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ ขอใหไปอานดู และไดหยิบ
บทสวดมนตเลมเล็กยื่นใหนําไปสวด โดยปกติดิฉันไมคอยสนใจในการสวดมนตเทาใดนัก
เพราะกลับจากทํางานมาถึงบานเปนเวลาค่ําคืน วันไหนจราจรติดขัดก็มาถึงบานดึกหนอย
เมื่อดิฉันไดหยิบหนังสือมาอานดูก็เกิดศรัทธาเลื่อมใส จึงเริ่มเขาหองพระสวดมนตในตอน
หัวค่ําเมื่อ ๓๐ มี.ค. ๓๗ มาจนกระทั่งปจจุบันนี้ เมื่อสวดมนตเวลาค่ําทุกวันไดประมาณ ๒
เดือนเศษ ก็มีผลปรากฏอยางนาอัศจรรย นั่นก็คอื
๑. เมื่อ ๖ มิ.ย. ๓๗ ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาความดีความชอบในรอบปที่ผานมา ขอ
บําเหน็จใหดิฉัน ๒ ขั้น (ผูมีสิทธิรับการศึกษาจะไมไดรับการพิจารณา)
๒. เมื่อ ๗ มิ.ย. ๓๗ เจาหนาที่กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหาร ติดตอมายังหนวย
กรป.กลาง ใหดิฉันรีบไปรายงานตัวเพื่อเขารับการศึกษาในหลักสูตร ผบ.รอย เหลา
สบ.ดวน (เขาเรียนแทนนายทหารนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุรถยนตชนอาการสาหัส)
หลักสูตรนี้เปดการศึกษาแลว เมื่อ ๒ มิ.ย. ๓๗ ปดการศึกษา ๒๑ ก.ย. ๓๗
๓. เมื่อ ๔ ต.ค. – ๗ ต.ค. ๓๗ ดิฉันไดเดินทางรวมคณะสือ่ สารมวลชน ตามโครงการ
กรมสงออก ทําขาวศึกษา ดูงาน ภาคใตและตางประเทศ (มาเลเซีย)
๔. เมื่อ ๑ ธ.ค. ๓๗ สัตวรายไมทําอันตราย เชน งูเดินหาง ๒ นิ้ว ไมฉกกัด
๕. เมื่อ ๓ ธ.ค. – ๖ ธ.ค. ๓๗ ดิฉันไดเดินทางรวมคณะสื่อมวลชน ตามโครงการ
กรมสรรพากร ทําขาว ศึกษาดุงานเมืองเซียงไฮ กวางเจา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน และประเทศฮองกง
จากเหตุการณดังกลาวขางตนนั้น ดิฉันประสบดวยตนเอง นับวาเปนโชคดีอยาง
เหลือเชื่อจริง ๆ อยางในกรณีขอ ๑ ผูเขารับการศึกษาจะไมไดรับการพิจารณา ๒ ขั้น
บังเอิญในระหวางพิจารณานั้นดิฉันมิไดอยูในกฎเกณฑกําหนดนี้ จึงรอดมาไดอยาง
หวุดหวิด ขอ ๒ ดิฉันไดเขาศึกษาแบบปาฏิหาริยแท ๆ องคเทพทานชวยกระมัง?
แลวก็ไมมีผลกระทบในขอ ๑ ดวย ผลการศึกษา ๙๐.๘๐% สวนขอ ๓,๔,๕ นั้น ถือวา
เปนการพักผอนที่ไดเครงเครียดตอการศึกษามานาน
ทุกคนมีโอกาสอยางนี้ได
เหมือนกันนะ และงูมันเมตตาเลยไมกัดดิฉันจึงมีความศรัทธาและมั่นใจวา การสวด
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พุทธคุณและชินบัญชรคาถา ยอมไดอานิสงสนานาประการ เปดทางเดินไปมี
อุปสรรคทั้งในดานสวนตัวและสวนรวม ทั้งนี้ ก็ดยอาศัยบารมีของหลวงพอจรัญทาน
ไดนําของดีมาเผยแพรตอญาติโยม โดยทานเสี่ยงอันตรายไตลงไปในโพรงเจดียวัด
ใหญชัยมงคล จนพบนิมติ ดังที่สมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว ไดบอกไวจริง เปนจารึก
บทสวดที่เรียกวา “พาหุง มหาการุณิโก” มาจัดพิมพเผยแพรใหญาติโยมนําไปสวด
แลวจะประสบผลสําเร็จตามที่ปรารถนาไมมากก็นอย ขอใหลองปฏิบัตดิ ูจะรูจริงเปน
บทสวดที่มีคา ที่สุด มีผลดีที่สุด ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดรับชัยชนะในการ
กระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช สวดแลวจะมีความเจริญรุงเรืองเปนมงคลชีวติ
สุดทายนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุมครองใหหลวงพอจรัญ
(ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล) จงมีความสุข พลานามัยสมบูรณ แข็งแรง มีชน
มายุยั่งยืนนาน อยูเปนรมโพธิ์รมไทร เปนที่พงึ่ อาศัยของสานุศิษย ลูกหลานชั่วกาล
นาน
ดวยความเคารพอยางสูง
ร.อ.(หญิง) พิณทิพย พานิช
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