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สะดุดใจ...หนาจอโทรทัศน
“เดี๋ยวคะ อยาเพิ่งเปลี่ยนชอง ขอฟงพระองคนที้ านเทศนหนอยคะ” ขาพเจาสะดุดตา
สะดุดใจ เมื่อไดเห็นพระรูปนี้ทานกําลังเทศนในรายการของคุณกรรณิกา ธรรมเกษร ก็สนใจ
ในคําสอน ที่คมคายชัดถอยชัดคํา สํานวนโวหารเต็มไปดวยคําคลองจอง ฟงเพลิดเพลิน
พรอมทั้งทวงทาในการเทศน จะมีมอื ยกประกอบตลอดเวลา และขาพเจานึกในใจวา “เทศน
สนุก ชวนฟงดีจังเลย” แตขาพเจาก็มิไดติดตามแตอยางใด วาทานชื่ออะไร อยูวัดไหน ถาเชา
วันหยุดเปดพบก็จะนั่งฟงราวกับถูกมนตสะกด จะเปนอยางนี้อยูเปนประจํา จนในที่สุดก็ได
ทราบวา พระองคนชี้ ื่อวา “หลวงพอ จรัญ แหงวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ก็แคนั้นคะ
ติดใจ....หลวงพอเจริญ ในนิยาย
ขาพเจาไดรับหนังสือจากผูปกครองเด็กทานหนึ่งทานนํามาใหทุกปกษ คือหนังสือกุล
สตรี ขาพเจาติดใจลีลาการเขียนของ คุณสุทัสสา ออนคอม จนวันหนึ่งขาพเจาไดมีโอกาสพบ
ผูปกครองทานนั้น ก็ไดพูดกับทานวาติดใจนิยายของคุณสุทัสสา ออนคอม จังคะ ผูป กครอง
ทานนั้นไดบอกวา ออ...หลวงพอเจริญ ก็คือ หลวงพอจรัญ นั่นเอง ขาพเจาติดใจแมชีกอน
ทอง ถึงกับพูดวา ถาไดเจอจะกราบงาม ๆ สักครั้งคะ
อธิษฐานจิต อยากกราบแมชีกอนทอง
วันหนึ่งขาพเจาเหมือนมีอะไรมาดลใจ
ใหเดินทางไปที่หองสมุดของโรงเรียน
ตามปกติกม็ กั จะเปนคนชอบอานนวนิยาย แตวันนั้นขาพเจาไดเดินเขาไปที่หมวดหนังสือ
ศาสนา เดินเปดไปเรื่อย ๆ มือก็ไดไปหยิบหนังสือชื่อ กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ ของ
พระราชสุทธิญาณมงคล ซึ่งขาพเจาไมรูจักชือ่ นี้มากอน แตก็ไดนาํ มาอานในเลมที่ ๑
ขาพเจาไดอานไปเรื่อย ๆ จนในที่สดุ ก็มาสะดุดใจ เอะ!...คลับคลายคลับคลากับเรื่องของพระ
เจริญ ในเคาเรื่องของ หลวงพอจรัญ ทายสุดก็ไดอานไปถึงเรื่องราวของหลวงพอกับแมชีกอ น
ทอง พรอมทั้งมีรูปประกอบ ขาพเจาไดเห็นรูปแมชีกอนทอง ขาพเจาถึงกับน้ําตาไหล ยกมือ
ขึ้นกราบรูปทานในหนังสือ พรอมทัง้ นั่งน้ําตาไหลขนลุกอยูนาน อธิษฐานจิต ดลใจ ขาพเจา
รูสึกเหลือเชื่อจริง ๆ คะ
ซึ้งใจ.... ในธรรมบรรยาย
ญาติธรรม
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ขาพเจามีคณ
ุ แมปวยเปนอัมพาต ไดพักอยูกับขาพเจา ขาพเจาและครอบครัวไดดูแล
รักษาปรนนิบัติอยางดี กอนที่ทานจะเปนอัมพาต ทานเปนอัมพฤกษมากอน ทานยังเดินได
โดยใชไมเทา ขาพเจาชอบพาทานไปเที่ยวอยูเสมอ ในตอนที่ทานปกติอยู แมถึงตอนที่เปน
อัมพฤกษกย็ ังพาไปชายทะเล เดินบาง อุม บาง จนในที่สดุ ทานก็เปนอัมพาต เมือ่ วันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๓๙ นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลประสาทนานเกือบ ๔ เดือน คุณหมดไดให
กลับมารักษาตัวที่บาน ชวงนี้เองขาพเจาไดนําหนังสือ กฎแหงกรรม มาอานในภาคธรรม
บรรยาย อานไปอานมาขาพเจารูสึกสงสารทาน เพราะบางครั้งทานน้ําตาไหล ขาพเจาจะอาน
เนื้อหาที่ฟงงาย ๆ อานจนครบทัง้ ๑๐ เลม พรอมทัง้ ตั้งใจจะไปเที่ยววัดอัมพวันใหได
อยากจะเห็นหลวงพอจรัญสักครั้ง ใหทานพูดกับเราสักคํา และคิดวาถาไดไปปฏิบัติธรรมจะ
อยู ๗ วัน นีค่ ือความตั้งใจของขาพเจา
ใครไมมีบุญ มาวัดนี้ไมได
ขาพเจาสงสัยในคําพูด อันทาทายของหลวงพอที่วา “ใครไมมีบุญ มาวัดนี้ไมได มาได
เฉพาะคนมีบุญเทานั้น” ขาพเจาตั้งสัจจะไววา จะมาอยูวัดนี้ใหได จะมาเอาของดีของวัดนี้
กลับไปใหจงได ถามาจะตองอยู ๗ วัน
ใกลปดภาคเรียนที่ ๑ ทางโรงเรียนมีโครงการจัดอบรมทีว่ ัดอัมพวัน มีทงั้ ๓ วัน และ
๕ วัน ทางโรงเรียนจัดรถรับสง พรอมทั้งออกคาอบรม สวนการทําบุญพวกครูของจัดกันเอง
ปรากฏวามีผูสนใจ ๒๓ ทาน กอนไปคุณครูใหญ ทานไดเรียกประชุมนัดหมาย วาใครจะอยู
๓ วัน หรือ ๕ วัน มีขา พเจาคนเดียวเทานั้นที่บอกวาจะอยู ๗ วัน และนํารถไปเอง โดยไม
รูสึกกังวลใด ๆ วาจะอยูไ ดหรือไม กอนวันเดินทางมีครูอาวุโสทานหนึ่งมาหาขาพเจาบอกวา
อยากไป แตรถคันอื่นเต็มหมด ขาพเจาบอกวายินดี และรวมอนุโมทนาดวย รถขาพเจายัง
วาง ครูทานนั้นดีใจใหญ ในที่สดุ มีครูรวมอบรม ๒๔ ทาน
ถึงบาน... ของขาพเจาแลว
ขาพเจาไดขับรถมารับเพื่อน ๆ ๓ คน พรอมทัง้ ชวยบรรทุกกระเปาของเพื่อน ๆ ทุก
คนจนเต็มรถ ขาพเจาออกเดินทางเวลา ๗.๓๐ น. ถึงวัดเวลา ๙.๔๕ น. ระยะทาง ๑๓๐ กม.
จากกรุงเทพฯ ขับรถไปตองมองหลักกิโลเมตรกันไปตลอดทาง พอถึงทางเขาวัด ขาพเจาได
ไปจอดรถทีห่ ลังโบสถ แลวก็เดินหาพวกเพือ่ น ๆ ขาพเจาไดพูดวา “ถึงบานของฉันแลว รูสึก
อบอุน คุนเคย” ขาพเจามองหาที่จอดรถใหม ไดถามลุงคนหนึ่งวามาจอดหนากุฏิหลวงพอได
ไหม ลุงทานนั้นตอบวาจอดได (ตอมาภายหลังทราบชื่อวา ลุงปุน) ขณะที่ขาพเจาเลื่อนรถมา
จอดไดมีลูกศิษยหลวงพอที่เปนทหารมาบอกวา “จอดไมได จอดไมได” ขาพเจาก็บอกวา “จะ
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มาปฏิบัติ ๗ วัน รถยังผอนไมหมดเพิ่งถอยมา ๕ เดือน ใจจะสงบไดอยางไรเจาคะ” พอพูด
จบ ทหารผูน ั้นบอกวา “เอาจอดได จอดได ถอยชิด ๆ หนอย” “ขอบคุณเจาคะ”
เวลาเพล ผูรับศีล ๘ เตรียมตัวไปรับประทานอาหาร พอเวลาบายโมงครึ่งทุกคนไป
พบผูอบรมที่หอประชุมภาวนา – กรศรีทิพา ไดเริ่มฟงบรรยายภาคทฤษฎี การอบรมครั้งนีม้ ี
ผูรวมอบรมจากมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกจํานวน ๑๒๐ คน ซึ่งอบรมวันที่ ๒ – ๕ ตุลาคม
สวนของโรงเรียนขาพเจาวันที่ ๒ – ๖ ตุลาคม
หลวงพอไดมาทําพิธีเปดการอบรมในเวลา ๒๑.๐๐ น. ขาพเจาไดนั่งอยูคนแรกแถว
หนา สวนเพื่อนที่นั่งคูกนั ขาง ๆ เปนเพื่อนรวมหองที่จะมาปฏิบัติ ๕ วัน ขาพเจานัง่ ฟงหลวง
พอเทศนสายตาจองไมกระพริบ ตัง้ ใจมาปฏิบตั ิเพื่อ อุทิศสวนกุศลใหกับมารดาของขาพเจา
ในใจตั้งสัจจะไวแนวแน ทานไดเทศนตรงใจขาพเจาเหมือนทานมานั่งอยูกลางใจของขาพเจา
ขาพเจาอธิษฐานจิตวาถาทานลงจากอาสนะก็ขอทานกลาวทักสักคําเถิด พอถึงเวลาที่ทานจะ
กลับกุฏิ ทานลงมายืนอยูแถวหนาขาพเจาไดกลาวทักทายหลายคํา พรอมทั้งบอกวาขาด
เหลืออะไรใหบอกได ขาพเจาปตจิ นหนาตาซึม ขาพเจาเจอแลว พบแลว พระผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ กอนนอนคืนนั้น เพือ่ นที่พักหองเดียวกันกับขาพเจาบอกวาจะอยู ๗ วันดวย
ขาพเจาเลยไดมีเพื่อนปฏิบัติ ๗ วัน
วันที่สองของการอบรม (๓ ต.ค.) ก็เริ่มปฏิบัติ เดินจงกรมและนั่งสมาธิ ขาพเจาไดพบ
กับเวทนาซึง่ เปนสิ่งที่รูไดเฉพาะตนจริง ๆ ขาพเจาไดทราบจากนิมิตวาการฆาสัตวถึงแมจะ
ไมตั้งใจก็เปนบาปทั้งนั้น นิมิตในวันแรกเกิดเวทนา ไดรูวาเอามือไปจับขามดแดงขณะมันเดิน
ขามันหลุดตายไป
นิมิตที่สองทราบวา ไปจับไกแลวเอาเอ็นผูกขาไก แลวไปผูกกับตนไม เพื่อไมใหมนั
เดินเขามาย่ําในบาน จนขาของไกโดนเอ็นบาดลึกลงไป ทําใหขาพเจาปวดตาตุมเหลือเกิน
นิมิตที่สามทราบวา ไปฆาปูนา เอาตัวมันกดลงไปในดินจนขามันหลุด ขาพเจาเลย
ปวดขาทรมาน
วันที่สามของการอบรม (๔ ต.ค.) ก็เริ่มปฏิบตั ิ เดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่งสมาธิ ๑
ชั่วโมง ขาพเจาตั้งสัจจะวา จะปฏิบัติใหได จนในที่สุดขาพเจาเกิดเวทนา เกิดปติ ขาพเจา
ปฏิบัติจนหมดเวลา อาจารยที่ควบคุมเดินเขามา ตีที่หัวไหล ๒ ที พูดวา “เกงมาก” ขาพเจา
ยังไมเขาใจในคําชมปริศนานั้น
ตกเย็นพวกเพื่อน ๆ ทีม่ าปฏิบัติ ๓ วัน จะลากลับไดไปดักพบหลวงพอ แตไมไดพบ
เพราะแขกเยอะมาก ขาพเจาไดไปนั่งฟงหลวงพอเทศนโปรดญาติโยม ขาพเจาถือโอกาสเขา
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ไปนั่งฟง ประนมมือ จองมองดวยใจปติ ชืน่ ชมบารมี ก็ไดเห็นหลวงพี่องคหนึ่งมาจองดู
ขาพเจา ขาพเจากลาววา “ดิฉันไมไดมาขออะไรหลวงพอเจาคะ อยากจะชื่นชมบารมีนาน ๆ
เพราะมาไกล ขอชื่นชมบารมีใหชื่นใจหนอยเจาคะ” หลวงพีท่ านยิ้มดวยความเมตตา พูดคุย
ซักถามเหมือนลูกหลานของทาน
ตอนเย็น กอนหลวงพอจะลงทําวัตรเย็น ขาพเจาไปยืนดูหลวงพอที่หนากุฏิ ในใจคิด
วา คุณแมของขาพเจาอาการจะเปนอยางไร แม....แม ทองในใจอยูอยางนั้น สายตาก็จองมอง
อยูที่ทาน หลวงพอทานโปรดญาติโยมอยู สายตาทานเหลือบขึ้นมามอง ขาพเจาก็ยืนจองอยู
นาน จนในที่สุดไดเวลาที่ทานจะเดินไปทําวัตรเย็น ขาพเจาก็ไปดักพบทานดานหนาจนได
บอกกับทานวา อยากจะคุยกับหลวงพอ เรื่องคุณแมที่ปวยเปนอัมพาต ทานตอบดวยความ
เมตตาวา “มาซิคืนนี”้ ขาพเจาถึงกับตื้นตันจนพูดอะไรไมถูกเลยเจาคะ
หลังจากขาพเจาอบรมเสร็จเวลา ๒๑.๐๐ น. ขาพเจาไดไปหาหลวงพอ ขณะนั้นมีญาติ
โยมระดับชัน้ ผูใหญพบอยู ขาพเจาเขาไปกราบทานที่หนากุฏิ เสร็จแลวก็เดินเขาเขาไป พอดี
กับญาติโยมเขาไดเปดโอกาสใหเขาไปบาง ขาพเจาไปจนติดอาสนะ กมลงกราบ ๓ ครั้ง
“เปนอยางไรนั่งกรรมฐาน นะ”
หลวงพอทานทักวา
ขาพเจาตอบวา
“ชื่นใจเจาคะ”
หลวงพอพูด
“คลื่นไส เหรอ”
ขาพเจา
“มิใชเจาคะ ชื่นใจเหลือเกิน เจาคะ”
หลวงพอ
“นั่งกรรมฐานกันใหได นั่งแลวจะดี...”
“นี่ครูมาแตร เขามานั่งกรรมฐานกัน นี่จบอนุบาลแลวซิ
นะ”
ขาพเจาถามตอ
“แลวจะขึ้นประถม ๑ ไดไหมเจาคะ”
หลวงพอตอบวา
“ได ฝกเขาไว ฝกปฏิบัติกันใหมาก ๆ จะชวยแกกรรมของ
เราได”
ขาพเจาพูด
“หลวงพอเจาขา ดิฉันมาตามคําทาทายของหลวงพอเจา
คะ”
หลวงพอ
“อาตมาไปทาทายอะไร ไหนวามา”
ขาพเจาตอบ
“ก็หลวงพอบอกวา ใครไมมีบุญ มาวัดนี้ไมได เจาคะ”
หลวงพอหัวเราะพรอมทัง้ ชี้มือไปยังญาติโยมวา “ออ งั้นพวกนี้ก็มีบุญกันทั้งนั้นนะซิ”
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“หลวงพอเจาขา ขอบารมีหลวงพอชวยแผเมตตาใหคุณ
แมของดิฉันที่ปวยอยูค ะ”
หลวงพอถาม
“อายุเทาไร”
ขาพเจาตอบ
“๗๔ ป ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เจาคะ”
ทานก็ไมตอบอะไรหันไปอวยพรญาติโยมที่ลากลับ
ขาพเจาพูด
“หลวงพอเจาขา ยังตอบไมตรงคําถามเลยเจาคะ”
หลวงพอพูด
“อีกไมนาน ใหทําใจนะ แลวจะแผเมตตาให”
ขาพเจาไดฟงน้ําตาไหลปรี่ ซาบซึ้งเปนที่สุด
ในคืนนั้น ขาพเจาเศราปนปติบอกไมถูก เขานอนโดยนั่งสมาธิกอน ประมาณเกือบ
ชั่วโมงก็ปดไฟนอน สวนเพื่อนหลับไปนานแลว ขาพเจานอนสมาธิโดยกําหนด พองหนอ ยุบ
หนอ ไมทราบวานานเทาไร ขณะที่เขาสมาธิอยูนั้นขาพเจาสติดี ปรากฏวาหลวงพอเขามาใน
สมาธิของขาพเจา เห็นหนาทานชัดเจน ทานไดพูดกับขาพเจาวา แผเมตตาใหเรียบรอยแลว
นะ ขณะที่เห็นภาพทานจะมีเสียงสวดมนตกระหึ่มไปหมด พอหลวงพอพูดจบ ขาพเจายกมือ
ไหวทานทั้ง ๆ ที่นอยูปากก็พูดวา “กราบขอบพระคุณเจาคะ” แลวทานก็หายไป ขาพเจาก็
หลับไปในที่สุด
ในวันที่หาของการอบรม (๖ ต.ค.) ชวงเชาก็เปนปกติ หลังเพลพวกเพือ่ น ๆ ก็กลับกัน
หมด ขาพเจากับเพื่อนอีกคน ก็ตกลงกันวาจะปฏิบัติที่หอง โดยจัดหองที่หนาบันไดเปนหอง
สวดมนต และไดมีคนขอนแกนพี่นอ งชาย – หญิง รวมปฏิบัติดวย รวมมี ๔ คน
ชวงบาย แยกกันปฏิบัติ ขาพเจาไดใชหองนั้น (สวดมนต) เดินจงกรม นั่งสมาธิ ตั้ง
สัจจะ เดิน ๑ ชั่วโมง นัง่ ๑ ชั่วโมง ขณะที่นั่งสมาธิอยูนั้น ไดปรากฏนิมิตเห็นคุณตาคุณยาย
จูงมือวิ่งขึ้นบันได ทานพูดวา “มาเร็ว ดูที่หองนี้กัน” ขาพเจาจําไดแมนยํา วันนั้นใกลจะหมด
เวลานั่งสมาธิ เกิดเวทนาใจแทบขาด แขนกระตุก กิ๊ก กิ๊ก เกิดนิมิตวา ขาพเจาขับรถทับลูก
สุนัขในหมูบานเมืองทอง ขาพเจาไมไดเจตนา เพราะสุนัขวิง่ เขามาที่ลอหลังทั้ง ๆ ที่ขับชา ๆ
ในใจนึกวามันคงวิ่งมาไมทันหรอก สุดทายตาย แขงขากระตุก ขาพเจาไดรับเวทนาครั้งนี้แรง
เหลือเกิน
ตอนค่ําเริ่มทําวัตรเย็นกัน ๔ คน เสียงสวดมนตลั่นวัด เพราะบริเวณวัดเงียบจริง ๆ
หลังจบทําวัตร แยกกันปฏิบัติ ขาพเจาใชหองสวดมนต เดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่งสมาธิ ๑
ชั่วโมง ตามสัจจะที่ใหไว ขณะที่นั่งสมาธิจนจิตนิง่ สงบ เสียงสุนัขเหากันระงมไปหมด ทันใด
นั้นเองมีเสียงที่แตกตางจากเสียงเหา ขาพเจาสติดี ตั้งใจฟงวาเสียงอะไร เปนเสียงเรียกชื่อวา
ขาพเจาพูดวา
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“ตอย” เรียกอยูนานมาก เปนเสียงยาวยาว ตอย.... ขาพเจานับไดเกือบ ๑๐ ครั้ง จนในที่
สุดเสียงสุนัขเงียบไปพรอมทั้งเสียงเรียกปริศนานั้นดวย จิตคิดวาคนมาปฏิบัติธรรมมีเปรตมา
ขอสวนบุญ ขาพเจาตั้งใจแผเมตตาอยางเต็มที่
พบเทพกาหลง.... ชวยเตือน ชวยสอน
ตี ๓ ครึ่ง กอนระฆังของวัด มีคนมาสะกิดที่แขน ๒ ครั้ง แตไมไดรสู ึกวากลัวอะไร
เพราะเพื่อนพูดทีเลนทีจริงวา พี่กาหลงชวยมาปลุกดวยนะ พอเชาเพือ่ มองตาขาพเจา ปากก็
ถามวาโดนไหม ขาพเจาก็ตอบวา โดน ตางทํามือใหซึ่งกันและกัน นี่คอื ครั้งที่ ๑
วันที่หกของการปฏิบัติ (๗ ต.ค.) ก็ดําเนินไปอยางปกติ ขาพเจาตั้งใจปฏิบัติ เกิด
เวทนาทุกครั้ง แตขาพเจามีขอสงสัยหลายขอที่หาคําตอบไมได
๑. เสียงสวดมนต ตอนสองยามใครสวด เสียงเพราะมาก
๒. ใครเรียกชื่อขาพเจา
๓. คุณตา คุณยาย เปนใคร
ตอนบายขาพเจากําลังจะไปซักผา ไดพบหลวงพี่รูปหนึ่งกลาวทักวา “โยมยังไมกลับ
หรือ” ขาพเจาก็บอกวา ตั้ง
ใจตั้งสัจจะวาจะอยูปฏิบตั ิใหได ๗ วัน ตั้งใจจะเอาของดีของวัดนี้กลับไปใหได ขาพเจาได
สนทนากับทานอยูนาน
หลังจากการปฏิบัติในชวงค่ําแลว ขาพเจาในนั่งสมาธิกอนนอน สักพักก็นอน นอน
สมาธิกําหนด พองหนอ ยุบหนอ นานเทาไรไมทราบ ตื่นมาอีกทีเกิดเวทนาไปหมด ก็เปลี่ยน
ทานอนเปนนอนตะแคง เอาผาหมมากอด มือประกบกันไวขางแกม เรียกวา ทาสบาย ทา
ประจําของขาพเจา นอนไปนานมาก มารูสึกอีกทีกลายเปนทานอนสมาธิ ผาหมใหต้งั แต
หนาอกถึงปลายเทาอยางดี ที่รูสึกตัวตื่นเพราะเกิดเวทนามือเทาแข็งไปหมด เลยตื่นขึ้นมา
เปดไฟดู เปนเวลา ๐๑.๐๔ น. ขาพเจาดีใจก็ดีใจ ขนลุกก็ขนลุก จะมีใครซะอีก เทพกาหลง
ทานเห็นวาขาพเจานอนตามอําเภอใจ ซึ่งผูป ฏิบัติธรรมทําไมถูก ขาพเจาเกิดความเขาใจ
ทันที
วันที่เจ็ดของการปฏิบัติ (๘ ต.ค.) ขาพเจาปฏิบัตติ ามปกติไมมอี ะไรบกพรอง กอน
นอนคืนนั้น ขาพเจาไดนั่งสมาธิจนไดที่ ก็เริ่มนอนสมาธิ จนเริม่ สงบนิ่ง ก็มีคลื่นสะเทือนและมี
เสียงพูดกับขาพเจาวา เสียงที่สงสัยแบบนี้ที่วัดมีเยอะเลย ก็ปรากฏเปนภาพที่มีเปรต
มากมายจริง ๆ ทานหลวงพอยังสอนอีกวา นอนสมาธิใหกําหนด ปวดหนอ ๆ ไป อยาได
หยุด ขณะที่ฟงก็มีเสียงสวดมนตปริศนา ฟงไพเราะ พอเสียงหลวงพอหายไปเสียงสวดมนตก็
ยังอยูตลอดการนอนสมาธิ
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ตอนบายขาพเจาไดไปลาหลวงพอ หลวงพอกําลังจะไปทําวัตรเย็น ขาพเจาพูดวา
หลวงพอเจาขา ดิฉันจะมาลา ทานหันมาพรอมกับชี้มอื มาทีข่ าพเจากับเพื่อน แลวพูดวา “ครู
มาแตร ไมใชญาติกันไมมาหรอก” ดิฉันจะมาลาเจาคะ หลวงพอพูดวา “ขอใหโชคดีมีชัย”
ขาพเจาไดฟงแลวตื้นตันใจจริง ๆ
(วันกอนพวกเพื่อน ๆ ไปลากลับบาน ขาพเจาตามเขาไปดวย ทานถามวาใครจะกลับ
เพื่อน ๆ ก็ตอบกัน แตขาพเจาตอบวา “ดิฉันจะอยู ๗ วันเจาคะ” หลวงพอพูดกับขาพเจาวา
จะกลับไปทําไมเดี๋ยวก็มาอีก นอนมันซะที่นี่เลย ตอนนั้นขาพเจายังไมเขาใจวาจาของทาน
จนขณะที่เขียนเรื่องราวอยูนี้ แจงตลอดวา ทานมีญาณรูลวงหนาจริง วันนี้คอื ๑๒ ต.ค.
ขาพเจาตั้งใจจะไปทําบุญวันที่ ๑๔ ต.ค. สวนทานทักขาพเจาเมื่อ ๕ ต.ค.)
หลังจากขาพเจาลาหลวงพอแลว ขาพเจาเขาไปฟงสวดมนตในโบสถที่หลวงพอทํา
วัตรเย็น ขาพเจาปติจนสะอื้น ไมสามารถสวดมนตตามได เพราะขาพเจามาที่วัดนี้เพื่อคุณแม
ผูปวยไขโดยเฉพาะ ทานหลวงพอบอกวาอีกไมนานนักเวลาสําหรับคุณแมของขาพเจา ทานรู
ใจ รูวาระจิต เหมือนมานัง่ อยูกลางใจขาพเจา เพื่อนที่พักกับขาพเจาเขารูใจบอกวา เทศนเปด
อบรมและสวดมนตเย็นวันลา เปนของขาพเจาคนเดียวเต็ม ๆ เลย
ขาพเจาเดินทางออกจากวัด ๘.๓๐ น. ขณะขับรถกลับใจเบิกบาน ปติ ดังคําสวดวา
“ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ” เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน
ปจจุบันนี้การเดินทางทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ มีบริการนําความ
สะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ ใหบริการกับเราตามแตความพอใจ กําลังทรัพย และการขาย
บริการที่นําเสนอ เราเห็นวาการไปในที่ไกล ๆ ไดเร็วที่สุดก็โดยเครื่องบิน มีสายการบินที่
เสนอขายบริการมากมายใหเลือกตามความถูกใจและกําลังของเงิน ทางชีวิตก็เชนเดียวกัน มี
หนทางมากมายใหเลือกเดิน นํามาใชดําเนินชีวติ กัน แตขาพเจาเห็นวาพระสงฆรูปหนึ่ง ที่
นําเสนอทางสายตรงหรือทางดวน
ทางที่พระองคทานเลือกเฟนใหเดิน
ทานทดสอบ
ตรวจสอบ พิจารณาและปฏิบัตมิ านาน มานําเสนอใหกับพวกเราก็คือ หลวงพอจรัญ แหงวัด
อัมพวัน จ.สิงหบุรี ทานทุมเทแรงกาย แรงใจ จัดอบรมพัฒนาจิตใหกับเราอยางไมรูเหน็ด
เหนื่อยแตอยางใด เพื่อใหเรานําใชไปปฏิบัติใหเห็นเหตุแหงทุกข สุขของชีวิต บางก็วายาก
บางก็วางาย บางก็วาสุข บางก็วาทุกข ขาพเจาวาสุดแตวาสนาบารมีหนุนนํา ตอใหวาสนา
บารมีมากมาย ตราบใดที่มีกรรมมาบังก็ปวยการ อธิบายและเชิญชวนดังคําของหลวงพอทีว่ า
“ไมเรียนก็ไมรู ไมดูก็ไมเห็น ไมทําก็ไมเปน จะลําเค็ญย่ําแยจนแกตาย” อยารอใหใกลตาย
แลวจะเพิ่มมาสนใจศึกษา เพราะเวลาทุกนาทีมีคามีราคา สิ่งที่ขาพเจากลาวมาทั้งหมดตั้งแต
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ตน อยาไดเชื่อทั้งหมด หรือเชื่อเลย ควรมาเรียนรูดวยตนเอง สัมผัสเอง คนหาเอง แลวทุก ๆ
ทานจะเกิดความรูสึกตามคําสอนวา “ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะ
ตน” ฉันใดก็ฉันนั้น
สุดทายนี้ ขาพเจาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ จงปกปกรักษาหลวงพอจรัญ ใหมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปราศจากโรคภัย
อันตรายทั้งหลายทั้งปวง เพื่อเปนเสาหลักในงาน ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน ของหลวง
พอ ลูกดีใจซาบซึ้งใจ ถึงแมจะเพิ่งเคยมาปฏิบัตเิ ปนครั้งแรก แตไดรับความเมตตาสุดเหลือจะ
พรรณนา อยางกับวาคุนเคยมานานแสนนาน หรือจะเปน ญาติธรรม – ญาติกัน กันแน.
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