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เนื่องดวยแรงรักและหวงใยจากดวงวิญญาณของคุณแมนี้

เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ในครอบครัวของกระผม กลาวคือ เมือ่ วันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๔๑ ที่ผานมา คุณแมทองยอย อา
รุณี อายุ ๘๕ ป ซึง่ เปนมารดาของ ดร.วลัย พานิช ภริยาของกระผม (เปนอาจารยที่คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ไดเกิดปวยอยางกะทันหันโดยมิไดคาดคิดมากอน ในเชา
ของวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๔๑ เด็กที่รับใชในบานชื่อ เตีย้ ไดไปดูที่หองคุณแมทองยอย วาทําไมวันนี้
ไมลุกเขาหองน้ําตามที่เคยทําเปนประจําทุกวัน (เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น.) ก็พบวาคุณยาย
นอนหอยเทาลงจากเตียงนอนและลุกไมขึ้น จึงไดบอกกับอาจารยวลัยวา คุณยายคงจะไม
ไหวแลว
กระผมและอาจารยวลัยก็ลงไปดูพิจารณาแลวเห็นวาคงจะเปนอาการทางสมอง
แนนอน เพราะประสาทสั่งการที่สมองเกิดผิดปกติไมทํางาน กระผมจึงไดโทรศัพทติดตอขอ
คําแนะนําจาก พ.อ.นพ. กฤษฎา ดวงอุไร วาอาการของคุณแมนี้นาเปนหวงไมสามารถลุกขึ้น
ได ขอใหชวยประสานกับแพทยที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาใหดวย วันพรุงนี้จะพาคุณแม
มาพบกับแพทย กระผมจึงบอกใหอาจารยวลัยแจงใหนองชาย (นายศักดา อารุณี) ทราบใน
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๔๑
ดังนั้นเชาของวันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค. ๔๑ กระผม ภริยา และนองชายจึงไดนําตัวคุณแม
ไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา แพทยไดตรวจและวินจิ ฉัยฟลมจากเอ็กซเรย จึงทราบ
วานาจะเปนอาการทางสมองแน ตองทํา MRI แตเครือ่ งทีจ่ ะทําเกิดเสียทํางานไมไดตองรอ
ไปกอน จึงตองนําตัวคุณแมกลับไปพักรักษาตัวอยูที่บานกอน และเอายาที่แพทยสั่งมาให
รับประทาน แตแลวอาการคุณแมกลับทรุดตัวเร็วกวาเดิมนาเปนหวงมาก
ในวันพุธที่ ๒๓ ธ.ค. ๔๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. กระผมและนองชายจึงตองนําคุณแมไป
ตรวจเช็คดวนที่หองฉุกเฉินที่ตึกคุณหญิงประภาศรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เนื่องจากมี
อาการไขและหนาวสั่นไปทั้งตัว
จึงใหรับประทานยากอนไปโรงพยาบาล
พอไปถึง
โรงพยาบาลอาการไขของคุณแมเกิดหายเปนปกติ
นายแพทยเวรที่เขาเวรที่ตึกคุณหญิง
ประภาศรีในขณะนั้นก็ไดตรวจเช็ครางกาย พบวา ปกติไมเปนไร จึงใหกลับบานและเดินทาง
กลับในเวลา ๒๒.๐๐ น. โดยรถยนตของกระผมและมีเด็กรับใชชื่อเตี้ยนั่งไปดวย ในระหวาง
เดินทางกลับบานคุณแมทองยอยไดพูดคุยกับกระผม ดู ๆ แลวไมเปนอะไร คุณแมยังได
ดวยรักและหวงใยจากดวงวิญญาณแม
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สอบถามเสนทางกลับบานวา กลับเสนทางนี้ทุกวันหรือ กระผมก็ตอบไปวาไมกลับ เพราะ
ทางนี้โดยปกติรถติดเปนประจํา กระผมใชทางอื่น เมื่อถึงบานแลวอาการไขกลับมาเปนอีก
ทางลูก ๆ ไดใหยาแกไขรับประทานก็ไมสามารถจะทําใหไขลดลงได อาจารยวลัยและ
นองชายไดพยาบาลจนสุดกําลัง เอาผาชุบน้ําอุนมาเช็ดตัวคุณแมเพือ่ ใหไขลด และยังนอน
เฝากันทั้งกลางวันและกลางคืน แตอาการคุณแมก็ทรุดลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดไดนําตัวคุณแม
เขาไปตรวจ MRI ที่โรงพยาบาลในวันศุกรที่ ๒๕ ธ.ค. ๔๑ ตั้งแตเชา ๐๗.๐๐ น. และได
เจาะเลือดกอนเขาไปตรวจ MRI คุณแมยังสติดี ระหวางที่รอทํา MRI อยูท ี่หนาหอง
MRI ใตตกึ สมเด็จยานั้น คุณแมอาเจียนอาหารที่รับประทานเขาไปออกหมด มีใบหนาที่อิด
โรยหมดแรงหนาซีดขาวไมมีสีเลือด กระผมตองใหนองชายเฝาอยูและกระผมไปซือ้ น้ํามาให
บวนปาก เปนจังหวะพอดีไดมีโอกาสพบกับ พ.อ. นพ. กฤษฎา ดวงอุไร ในบริเวณนั้น ก็ได
เห็นอาการคุณแมอยางชัดเจนวา ตองเปนอาการทางสมองแนนอน พ.อ. นพ. กฤษฎาฯ บอก
วาวันนี้จะพยายามหาหองให แตเนื่องจาก พ.อ. นพ. กฤษฎาฯ ติดราชการสอนหนังสือที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงติดตอกันไมได กระผมจึงตองมอบใหนองชายภริยานําคุณแมกลับ
บาน ตอนเวลา ๐๙.๓๐ น. และในเย็นวันนี้เองก็เกิดอาการอยางเดิมอีก คือ เปนไข กินอาหาร
ไมได ตองใหน้ํานมทางหลอด สภาพโดยทั่วไปแยลงมาก
รุงเชาวันเสารที่ ๒๖ ธ.ค. ๔๑ ตลอดทั้งวันมีอาการที่เกิดมากขึ้น คือ มีอาการไขสูงไม
ลดลง เริ่มกินอาหารไมไดแลว กระผมกับอาจารยวลัย และนองชายจึงตัดสินใจนําตัวคุณแม
สงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาอีก ออกจากบานในเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงโรงพยาบาลในเวลา
๑๙.๐๐ น. ในขณะนั่งรถมาคุณแมยังมีสติอยูไดสวดมนตตลอดเวลา จนมาถึงโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา
คุณแมมอี าการหนาวสั่นตองนอนรถเข็นพาไปเอ็กซเรยที่หองฉุกเฉินฯ
อาจารยวลัยและนองชายอยูใกล ๆ คอยดูอาการอยูขาง ๆ เตียงนอนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา คุณแมมีอาการหนาวสั่นตลอดเมื่อแพทยไดใหน้ําเกลือ ตอมาก็เริ่มไมรูสึกตัวมีอาการ
ช็อค ตองคอยดูอาการคุณแมที่โรงพยาบาลถึง ๐๑.๐๐ น. และไดหองพักหมายเลข ๖๒๔ ตึก
สมเด็จยา โดยมอบใหนองชายนอนเฝาเปนเพื่อนคุณแม เชาเวลา ๐๘.๐๐ น. อาจารยวลัยก็
มาผลัดเปลี่ยนเวรเฝาพยาบาลคุณแม ครั้นถึง ๐๙.๐๐ น. นายแพทยเวรและคณะไดมาตรวจ
อาการ พบวาคุณแมทองยอยไดเสียชีวิตแลว เพราะหัวใจหยุดเตนและความดันไมขึ้น ลดลง
ถึงศูนย กระผมและอาจารยวลัยไดนั่งเฝาอยูที่หอง ๖๒๔ อยูน านเพื่อวางแผนจัดงานศพ เห็น
วาควรรดน้ําศพในวันจันทรที่ ๒๘ ธ.ค. ๔๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. และเริ่มสวดพระอภิธรรมศพที่
วัดโสมนัสวรวิหาร กระผมจึงเริ่มติดตอวัดโสมนัส เขตปอมปราบ กทม. ไดศาลา ๓ ตอมาก็
เริ่มโทรศัพทแจงใหญาติรบั ทราบ และกลับขึ้นมาที่หองพัก ๖๒๔ อีกครั้ง ก็ชวนอาจารยวลัย
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ออกไปหารือนอกหอง ไปนั่งที่โซฟาหนาลิฟทชั้น ๖ ก็พบวามีกลิ่นโชยมาผานตรงหนาของ
กระผมและอาจารยวลัย และมีกลิ่นอับ ๆ อยางไรบอกไมถกู กระผมมีสติทราบไดทันทีวาเปน
ดวงวิญญาณของคุณแมทองยอยแนนอน กระผมจึงไดกลาวออกมาวา กระผมจะรักอาจารย
วลัยและจะดูแลอาจารยวลัยใหดีเทากับที่คุณแมทเี่ ลี้ยงดูอาจารยวลัยมา และจะดูแลลูก ๆ
ของกระผมใหมีการศึกษาที่สูงและเปนฝงเปนฝาในอนาคต ขอใหดวงวิญญาณของคุณแม
อยาไดเปนหวงเลย พอพูดเสร็จปรากฏวากลิ่นที่อับ ๆ ทีอ่ ยูขางหนาก็หายไป แสดงวาคุณแม
รับรูแลว และกระผมก็ไดบอกใหตอ (นายศักดา อารุณี) รีบไปเอาเสื้อผามาใหคุณแม ดวยแรง
อะไรไมทราบมาดลใจใหกระผมดําเนินการเกี่ยวกับการแจงการตาย
จําหนายชื่อจาก
โรงพยาบาลและสํานักงานเขตราชเทวีตลอดจนจองศาลา จัดการเพื่อบําเพ็ญกุศลที่วดั โสมนัส
วรวิหาร ไดเสร็จเรียบรอยภายในวันเดียวกัน
อนึ่ง กอนทีจ่ ะเกิดเหตุการณการจากไปของคุณแมทองยอยนั้น กระผมไดฝนเห็นเปน
ภาพนิมิตขึน้ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๑ เวลา ๐๓.๐๐ น. วาคุณนาฉลองรัฐ อิศรางกูร ณ
อยุธยา ที่เสียชีวิตแลว ไดนั่งรถมาพรอมกับญาติผูใหญฝายมารดาของกระผม และมีผตู ิดตาม
อีก ๒ คน ลวนเปนญาติผูใหญทางมารดาของกระผม มาพูดคุยกับคุณแมทองยอย เพียงทาน
เดียวที่นั่งอยูที่หนาบาน ในความฝน (บานในความฝนมีตน ไมสาระอยูห นาบาน) เมื่อพูดคุย
จบคุณนาฉลองรัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ก็เดินหนีแลวขึ้นรถกลับโดยไมพูดกับใคร ๆ และใน
ขณะนั้นก็มคี ุณพอฉันท อารุณี ทีเ่ สียชีวิตไป ๔ ปที่แลว ยืนอยูที่ตนสาระแอบดูคุณแม
ทองยอย กระผมจึงถามวา ทําไมไมไปหาคุณแมทองยอย โกรธกันกอนทีจ่ ะเสียชีวิตหรือ คุณ
พอฉันท ทานพยักหนารับ จากวันนัน้ ก็เปนเวลา ๙ เดือน จนถึงวันที่คณ
ุ แมทองยอยเสียชีวิต
เมื่อตื่นขึ้นมากระผมก็มาเลาใหคุณแมทองยอยฟง ทานก็นั่งหัวเราะ คลาย ๆ จะไมเชื่อเรื่อง
ความฝนของกระผม การที่กระผมจะรูเรื่องเทพนิมิตตาง ๆ นี้มาตลอดหลาย ๆ เรื่องก็
เพราะวา กระผมไดปฏิบัติธรรม คือ การสวดมนตไหวพระ การถือศีล ๕ การทําบุญทําทาน
การทําบุญชนิดตาง ๆ เชน ทําบุญการบวชพระชาวเขา การสรางศาลาพักศพ การรวมสราง
พระอุโบสถ การสรางศาลาการเปรียญ การทําบุญตักบาตร การทําบุญ การบําเพ็ญในสิ่งที่ดี
งามนี้ กระผมไดปฏิบัติตามคําสั่งสอนของลุงจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ยิ่งการสวดมนตไหว
พระนั้น ไดกระทําและปฏิบัติตั้งแตป ๒๕๐๙ เพราะคุณพอกระผมคือ พล ต. วสันต พานิช
อดีตทานเคยรับราชการที่ศูนยการทหารปนใหญ จ.ลพบุรี ไดพากระผมไปฝากกับพระเดช
พระคุณหลวงลุงจรัญ เมือ่ ครั้งกําลังสรางอุโบสถ และเคยมาปฏิบัติธรรมทีว่ ัดอัมพวัน สิ่งตาง
ๆ ที่ดี ๆ ในการปฏิบัตติ ัว กระผมไดจดจําไวและนํามาปฏิบตั ิในชีวติ ของกระผมตลอดมา ทํา
ใหเกิดภาพนิมิตบอกเหตุการณลวงหนา
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หลังจากเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพคุณแมทองยอย เมือ่ วันอาทิตยที่ ๓ ม.ค. ๔๒
รุงขึ้นวันจันทร ๔ ม.ค. ๔๒ อาจารยวลัยและนองชายก็ตองไปลอยอังคารคุณแมทองยอยกัน
สองคน สวนกระผมไมอาจจะไปรวมไดดวยสาเหตุมีการเปลี่ยนแผนลอยอังคารจากเดิมจะทํา
ในจังหวัดปทุมธานี แตกลับมาเปลี่ยนเปนจังหวัดชลบุรี กระผมไมสามารถลาราชการไดทัน
เนื่องจากผมมีหนาที่รับผิดชอบตอจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สํานักบริหาร
ทรัพยากร สํานักงานปลัดบัญชีทหาร และผูอํานวยการกองฯ ไดลาพักรอนไมอยูดว ย กระผม
จําเปนตองรักษาการแทน เปนไปตามคําสั่งที่กําหนดไหว จึงเปนภาระอาจารยวลัยและ
นองชาย ซึง่ มีญาติและเพื่อนของนองชายรวมเดินทางไปดวย สวนกระผมก็ไดอธิษฐานขอให
ดวงวิญญาณคุณแมทองยอยไปสูสุคติ
นับตั้งแตวันที่ ๔ ม.ค. ๔๒ เปนตนมาจนถึงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๔๒ กระผมไดกลิ่นตัวคุณ
แมตลอดเวลา อบอวลสงกลิ่นขึ้นมาขารงบนหองนอนของกระผมตลอดทุกวัน จากบริเวณ
หองนอนของทานที่ใกลกับหองน้ําชัน้ ลาง สิ่งเหลานี้ทําใหผมมีความสงสัยยิ่งนัก จนในที่สุด
กระผมไดมีโอกาสไดพบกับลูกศิษยของอาจารยวลัยที่เปนอิสลาม คือ อาจารย เชาวลิต สุไล
มานดี เปนนิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารย เชาวลิต สุไล
มานดี สอนหนังสืออยูที่โรงเรียนบางประกอกพิทยาคม ถนนสุขสวัสดิ์ กทม. เปนผูสามารถ
ติดตอดวงวิญญาณคุณแมทองยอยได และทราบวาคุณแมหวงใยรักใครอาจารยวลัยผูเปนลูก
สาวมาก และหวงใยหลาน ๆ ๒ คน ไดแกเด็กหญิง เพ็ญจันทร พานิช (รุง) และ ด.ช. โกศล
พานิช (นท) มากเชนกัน และไดบอกวาอาจารยวลัยจะไมสบายและจะมีปากเสียงกับกระผม
เกี่ยวกับบุตรชาย คือ ด.ช. โกศล จะไปทําใหเพื่อนตองบาดเจ็บถึงกับเลือดตกยากออก
ทีเดียว กระผมบอกผานอาจารยเชาวลิตไปวาคุณแมไมตอ งหวง ซึ่งคุณแมไดเขาใจเจตนา
ของกระผม และคุณแมไดบอกผานมาทางอาจารยเชาวลิตฯ ใหทราบวาจะไปจากบานเลขที่
๒๙๖/๑ ซอยวิภาวดี ๔๒ เพื่อไปอยูในโลกแหงวิญญาณในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๕ ตรงกับวัน
พุธที่ ๓๑ มี.ค. ๔๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. กระผมและอาจารยวลัยจะทําบุญบานดังกลาวในวัน
อาทิตยที่ ๒๘ มี.ค. ๔๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เพื่ออุทิศผลบุญใหกับเทวดา เจาที่เจาทาง แม
นางไมและดวงวิญญาณที่อยูรอบ ๆ บานใหไดรับสวนกุศลนี้ดวย จึงใหอาจารยเชาวลิตถาม
คุณแมวาตองการพระสงฆที่จะมาสวดพระพุทธมนตในวันนั้นจะใหนิมนตที่วัดไหน ปรากฏวา
คุณแมตอ งการใหนิมนตพระสงฆ ไดแก พระธรรมเมธาภรณ (พระมหาอัมพร), พระปริยัติกวี
(พระมหาประสงค) พระพระครูวินัยธร (วันชัย) จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
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ชีวิตในวาระสุดทายของคุณแมทองยอย
หลังจากสามี (คุณพอฉันท) ไดเสียชีวิตลง เมื่อ ๒ มิ.ย. ๓๖ เปนตนมา ทานไดมาอยู
ดูแลหลาน ๆ ที่บานของกระผมตั้งแตป ๓๗ จนถึงป ๔๑ รวมระยะเวลา ๔ ปเต็ม อีกทั้งทาน
ก็ยังเปนผูชวยเหลือกิจการในบานและงานครัว คุณแมไดแนะนําสั่งสอนการทําอาหารเปน
ประจําใหกับเด็กที่รับใชในบานชื่อเตีย้ จนสามารถทําอาหารไดบาง คุณแมมีโรคประจําตัว
คือ โรคความดันและเบาหวาน ตองกินยาควบคุมมาเปนเวลาหลายป แตยังไปงานสังคม
พบปะเพื่อนฝูง ญาติ อยูเสมอ เมื่อเขาสูวัยชราภาพ อายุ ๘๕ ยางเขา ๘๖ ป ก็ไดเด็กรับใช
คนนี้ชวยพยุงเขาหองน้ํา เมื่อโรคไดกําเริบขึ้นและอาการทรุดลงเรื่อย ๆ พาไปหาหมอแตก็
ชวยอะไรไมได วาระสุดทายก็ตองจากไปอยางไมมีวันกลับ ซึ่งเปนไปตามกฎแหงกรรม เกิด
แก จบ ตาย เปนสิ่งที่หนีไมพน บรรดามิตรสหายลูกหลานก็ไดดําเนินการไปตามประเพณี ได
นําเงินที่ไดจากการรวมทําบุญแบงเขามูลนิธิและบํารุงพระพุทธศาสนา พรอมตั้งจิตอธิษฐาน
ใหคุณแมจงไปสูสุคติ ดวยผลบุญที่ทําไป ขอใหลูกหลานจงอยูอยางมีความสุข เหตุการณได
ผานไปเปนปกติไมปรากฏวี่แววลวงหนาใหรูวา อะไรจะเกิดขึ้นในบานที่เคยอยู จู ๆ ก็เกิด
เหตุการณตาง ๆ ดังกลาวขึ้น กระผมไดรายงานเหตุการณใหหลวงลุงชวยประมาณ ๒ ครั้ง
(๒๙ ม.ค. ๔๒ และ ๘ มี.ค. ๔๒) เหตุการณตาง ๆ ผอนคลายลงมาตามลําดับ ซึ่งพอจะสรุป
ใหทราบดังตอไปนี้
เหตุการณครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ม.ค. ๔๒ มิใชเปนความฝนแตเปนเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนซึ่งเราทุกคน หมายถึงกระผม ภริยา และลูก ๆ ยังไมหลับ เพราะ
เตรียมใหลูกดูหนังสือสอบไล เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ก็มกี ลิ่นตัวของคุณแม
ทองยอยลอยโชยมาอยูบริเวณหนาหองนอน กระผมเลยบอกอาจารยวลัยพรอมดวย ด.ญ.
เพ็ญจันทร ออกมานั่งคุกเขาหนาหองนอน กระผมก็พนมมือเริ่มกลาวคําพูดลอย ๆ ขึ้นมาวา
คุณแมครับ กระผมทราบวาคุณแมมา กระผมหวังวาคงจะไดรับของที่กระผมทําบุญไป และ
ขอใหคุณแมมีความสุขกายและใจในกายทิพย อาจารยวลัยก็กลาวในใจ บอกคุณแมวา ดึก
มากแลว ขอเชิญคุณแมไปนอนพักผานในหองนอนของคุณแมขางลาง หลังจากนั้นกลิ่นตัว
คุณแมก็หายไปอยูในหองนอนคุณแมขางลาง ภริยากระผมจึงไดตะโกนถามเด็กรับใชวา ชวย
ดูซิคุณยายอยูในหองหรือยัง เด็กเขาไปดูก็พบวาคุณยายอยูในหองนอนเรียบรอย ก็ตอบ
กลับไปวาอยูเรียบรอยแลว
เหตุการณครั้งที่ ๒ ตอนกลางวันของวันที่ ๒๒ ม.ค. ๔๒ เด็กรับใชไดนอนหลับ ฝน
วาคุณยายมาฝากบอกขอบคุณผูพ ันและอาจารยวลัย และบอกสั่งใหหลาน ๆ ทั้ง ๒ คน ให
ตั้งใจเรียนหนังสือ และในชวงตอนเย็นเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เด็กรับใชไดกลิ่นตัวคุณยาย
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ที่เกาอี้นั่งและกลิ่นในหองนอนแรงมาก จึงไดบอกวาวันนี้ผูพนั และอาจารยวลัย รุง และ นท
ไปชมคอนเสิรตที่หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเมื่อผูพันและอาจารยวลัยถึงบาน
เรียบรอยแลว เด็กรับใชก็รายงานใหทราบ
เหตุการณครั้งที่ ๓ เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ ม.ค. ๔๒ กระผมไดฝน
วาดวงวิญญาณของคุณแมทองยอยเดินเขามาในหองนอนของกระผม และถือถุงเสื้อผาเขามา
ดวย ๒ ถุง มากองที่ฝาผนังดานในหองนอนของกระผม ในฝนผมกําลังนอนอยูบนที่นอน คุณ
แมพูดวาอยางนึกวาแมจะเขามาในหองนอนไมไดนะ พูดเสร็จแลวก็เอามือยาวจะมาบีบคอ
กระผม กระผมตั้งสติไดโดยใชคาถาของหลวงลุงจรัญแผเมตตาไป ทันใดนั้นดวงวิญญาณคุณ
แมทองยอยก็ดึงมือกลับแลวหันหลังกลับออกไปนอกประตูหองนอน ตรงไปที่หองน้ําขางบน
เสร็จแลวก็เดินออกจากหองน้ําใหม และเปนเวลาเดียวกันที่เห็นเด็กรับใชเดินขึ้นมาขางบน
คุณแมกลายเปนผูหญิงสาวเขามาหองนอนของกระผมใหมอกี พรอมดวยอารมณดีไมโกรธ
กระผมเลยแผเมตตาไปอีกครั้งก็พอดีตกใจตื่น จากเหตุการณที่ฝนในครัง้ นี้ กระผมมีความคิด
วาดวงวิญญาณของคุณแมคงจะอยูท ี่บาน และมีความปรารถนาที่จะไดเสื้อผาใสแน วันนั้น
กระผมก็นําอาการไปถวายพระที่วัดเบญจมบพิตร กทม. และเรียนปรึกษากับพระสงฆ ทาน
กระผมจึงซือ้ เครื่อง
ไดใหคําปรึกษาและแนะนําใหทําสังฆทานพรอมสรางพระพุทธรูป
สังฆทานดังกลาวจากรานคา สหกรณพัฒนามาทําในวันเดียวกัน เสร็จแลวก็เดินทางไปหา
อาจารยวลัยที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดมีโอกาสพบกับอาจารยเชาว
ลิตผูสามารถเขาถึงดวงวิญญาณคุณแมทองยอยได
สอบถามก็ไดทราบวาคุณแมมีความ
หวงใยรักใครอาจารยวลัยและหวงใยหลาน ๆ คือ ด.ญ.เพ็ญจันทร (รุง) และ ด.ช.โกศล (นท)
ตลอดจนไดบอกถึงเหตุการณใหทราบลวงหนาวา อาจารยวลัยจะปวยไมสบาย หลานชายจะ
ทําเรื่องเดือดรอน จะทําเพื่อนถึงกับเลือดตกยางออก ทําใหอาจจะเกิดผิดใจกันระหวางพอกับ
แมได จะตองทะเลาะกันอยางรุนแรงได ทางอาจารยเชาวลิตไดใหกระผมและภริยาไปขอตอ
องคพระอินทร ที่บริเวณอมรินทรพลาซา จะมีรูปองคพระอินทรอยูใหไปขอพรจากพระองค
ทานโดยดวน กระผมกับอาจารยวลัยก็เลยไปขอพรทาน เพือ่ ใหดูแลเด็กชายโกศลใหวานอน
สอนงาย และเชื่อฟงพอแมเปนที่เรียบรอย เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๔๒ และอาจารยเชาวลิต ไดสง
กระแสจิตนี้ใหดวงวิญญาณคุณแมลดแรงกดดันที่รุนแรงลงไดระยะหนึ่ง
แตอยางไรก็ตาม
กระผมกไมตองการใหคุณแมมีความหวงใยยึดติดกับครอบครัวของกระผมมากเกินไป
เนื่องจากอยูก ันคนละภพแลว กระผมตองการใหดวงวิญญาณของคุณแมพรอมที่จะไปอยูในที่
ซึ่งควรจะไป กระผมจึงไดเขียนจดหมายขึ้นกราบนมัสการหลวงลุง จรัญ ขอความเมตตาจาก
ทานประสงคจะขอใหดวงวิญญาณคุณแมทองยอยไดไปปฏิบัติธรรม กอนที่จากไปสูโลกแหง
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วิญญาณสภาวะใหมที่สูงขึ้น เพื่อที่จะใหดวงวิญญาณของคุณแมทองยอยหลุดพนจากสิ่งที่
หวงใย ไมตองยึดติดสิ่งตาง ๆ ใหละวางเสียที
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๔๒ กระผมไดทําบุญโดยนําอาหารไปถวายเพลพระสงฆที่กุฏิ ๓๒ วัด
เบญจมพบิตร (ทั้งอาหารคาวหวานมีทุเรียนดวย) พอตอนกลางคืนที่บานของกระผม เวลา
ประมาณ ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ก็ไดกลิ่นทุเรียนหอมทั้งหองนอน (เปนหองที่ใชแตงตัวไป
ทํางานและอยูตรงกับหองนอนคุณแมเมื่อมีชีวติ อยู)
ก็แสดงวาคุณแมไดรับของทําบุญทุก
อยางที่กระผมทําไปแลว เพือ่ ความแนใจวาใชหรือไม กระผมจึงไปเรียกอาจารยวลัยมา
รับทราบกลิ่น ซึ่งอาจารยวลัยก็ยอมรับวาใชแนนอน ไดกลิ่นเหมือนกันคือกลิ่นทุเรียน เปน
กลิ่นที่แสดงวาดวงวิญญาณของคุณแมอยูในบาน ๒๙๖/๑ ซอยวิภาวดี ๔๒ ตลอดเวลาอยาง
แนนอน เพราะขณะยังมีชีวิตอยูคุณแมชอบทุเรียนมาก
เหตุการณครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.พ. ๔๒ ไดมีสิ่งที่เกิดขึ้นในบานคือ ตอนเชา
ประตูหองน้าํ เปด ที่หองนอนคุณแมทองยอย มีไฟเปดอยู มีคนใชผาขนหนูถูตัวและแขวน
เอาไว กระผมและอาจารยวลัยไดสอบถามเด็กเตี้ยวามีใครใช เตี้ยบอกวาไมมีใครใช กระผม
และอาจารยเขาใจและทราบดีวานาจะเปนคุณแมแนนอน ตองการจะแสดงใหรูวา อยูที่บาน
ไมไดไปที่ไหน
เหตุการณครั้งที่ ๕ วันเสารที่ ๖ ก.พ. ๔๒ เชาวันนี้อาจารยวลัยไดทําบุญตักบาตร
ตอนเชา ปรากฏวาตอนเวลา ๒๐.๐๐ น. ไดกลิ่นอาหารในหองนอน เปนกลิ่นอาหารที่ผัด มี
เครื่องแกง ก็เลยบอกอาจารยวลัยใหไปทดสอบกลิ่น ก็พบวาไดกลิ่นเชนเดียวกันและในวัน
เดียวกันนี้เมื่อเวลาเที่ยงคืน เด็กเตี้ยไดเขาหองนอนของเขา (หองนอนของเด็กเตี้ยอยูหนา
หองอาหาร) ไดยินเสียงคุณแมทองยอยเดินมาที่หองทานขาว เลื่อนเกาอี้และกลับไปที่หองน้ํา
และออกไปหองครัวขางนอก
เหตุการณครั้งที่ ๖ วันอาทิตยที่ ๗ ก.พ. ๔๒ เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๕๐ น. กระผม
เขาไปในหองนอนขางบน มีกลิ่นดอกไมแหงในหองนอน แสดงใหทราบวาคุณแมอยูที่บาน
เหตุการณครั้งที่ ๗ เชาวันจันทรที่ ๘ ก.พ. ๔๒ กระผมและอาจารยวลัยนอนตื่นสาย
ซึ่งเดิมเคยตื่นนอน ๐๕.๐๐ น. ของทุกวัน แตวนั นี้ตื่นนอน ๐๖.๐๐ น. ผิดเวลาไป กระผมได
ยินเสียงมีคนทุบประตูหนาหองนอนเสียงดัง และมีเสียงเรียกวา “กบ-วลัย สายแลว ตื่น ๆ”
กระผมตกใจตื่นขึ้นมา จําไดวาเปนเสียงคุณแมทองยอย เกรงวาจะไปไมทันทํางาน จึงแยกรถ
กันไปคนละคัน ก็แสดงวา คุณแมทองยอยทานเปนหวงคอยดูแลกระผมและครอบครัว
เหตุการณครั้งที่ ๘ วันอังคารที่ ๙ ก.พ. ๔๒ วันนี้อาจารยวลัยมอบใหกระผมนํา
อาหารไปใสบาตรทําบุญใหคุณแมทองยอย ที่วัดเบญจมบพิตร นําไปมอบใหกุฏิ ๓๓ ของที่
ดวยรักและหวงใยจากดวงวิญญาณแม
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ทําบุญ ก็มีขา ว ๒ ถุง ผัดผักถั่วลันเตา แกงปลาดุก ขาวเหนียวมะมวง น้าํ ฝรั่ง ตอนเย็นกลับ
มาถึงบานเด็กรับใชรายงานวา ขาวที่หุงไวในหมอหายไป กระผม อาจารยวลัย และลูก ๆ
กลับมาก็อาบน้ําและรับประทานขาว เมื่อเสร็จแลวก็ขึ้นบนหองนอน กระผมก็เดินเขาหอง
แตงตัว ไดกลิ่นหอมเหมือนดอกไม และกระผมก็ไปตามอาจารยวลัยมาดมกลิ่นปรากฏวาได
กลิ่นหอมเชนกัน
เหตุการณครั้งที่ ๙ วันเสารที่ ๑๓ ก.พ. ๔๒ เด็กรับใชไดตื่นนอนเวลา ๐๕.๓๐ น.
พอเปดไฟและประตูบานก็พบสิ่งทีค่ าดไมถึงคือ ดวงวิญญาณคุณแมทองยอยนั่งหันหนาไป
ทางหลังบาน
เหตุการณครั้งที่ ๑๐ วันอาทิตยที่ ๑๔ ก.พ. ๔๒ เปนวันทําบุญครบ ๕๐ วัน ของ
การจากไปของคุณแมทองยอย ที่วัดราชบพิตร ไดทําอาหารที่คุณแมชอบทุก ๆ อยาง เชน
น้ํายาไก แกงสม หมี่กรอบ หมูอบ ผัดผักรวมมิตร มีปลาสลิด ปลาแหง จากรานในวัดอัมพวัน
๒ กก. ดวย แกงมัสมั่น ผลไมก็มี แตงโม มะละกอ และทุเรียน ของหวานไดแก ไอศครีมกะทิ
วุนกะทิ และซาหริ่ม เวลา ๒๐.๒๐ น. กระผมไดเดินเขาไปหองแตงตัวพบวามีกลิ่นทุเรียน
ตามมาที่หนาหอง จึงเรียกอาจารยวลัยใหไปทักคุณแม แลวก็กลาวคําพูดทักทายไปวาไมตอง
เปนหวง แลวเชิญคุณแมไปนอนที่หอ งคุณแม ในเวลาเดียวกัน ด.ญ.เพ็ญจันทร (รุง ) กําลัง
แปรงฟนอยูท ีหองน้ําใกลบันได เห็นภาพคุณยายกําลังเดินเขาหองนอน
เหตุการณครั้งที่ ๑๑ วันอาทิตยที่ ๒๑ ก.พ. ๔๒ กระผมไดฝนเห็นไมเทาสีขาวและ
ไมเทาของคุณแมทองยอยวางคูกัน ทั้ง ๆ ที่ไมเทาทั้งสอง กระผมและอาจารยวลัยนําไป
ถวายพระสงฆที่โรงพยาบาลสงฆ ถนนพญาไท หลายวันแลว หลังจากคุณแมไดสิ้นบุญ วันนี้
เวลา ๒๒.๔๐ น. คุณแมทองยอยไดสงกลิ่นตัวมาใหทราบ ที่หนาหองนอนขางบน กระผม
ตองเรียกอาจารยวลัยและลูก ๆ มาพบหนาหองนอน พูดกับคุณแมหลายครั้ง ไมยอมไป
จนกระทั่งตองพารุงออกมาพบอีกครัง้
และใหรุงพูดจากับคุณยายและขอพรเนือ่ งจากวันนี้
(๒๒ ก.พ.) เปนวันเกิดของรุง เสร็จแลวขอใหคุณยายไปนอน กลิ่นคอย ๆ หายไป อาจารย
วลัยก็เลยตะโกนถามเด็กวา เตี้ยชวยดูซิคุณยายอยูในหองนอนหรือยัง เด็กเตี้ยก็ดูใน
หองนอนพบวา กลิ่นตัวของคุณยายอยูในหองนอนแลว จึงไดขึ้นไปเรียนอาจารยวาคุณยาย
อยูในหองแลว
เหตุการณครั้งที่ ๑๒ วันอังคารที่ ๒๓ ก.พ. ๔๒ วันนีก้ ระผมไปรับเงินบํานาญให
คุณพอ (พล.ต.วสันต) นาตุและนองแหมม และนํามาใหที่บานฝงธนบุรี พอขากลับมาทํางาน
เวลาประมาณเที่ยง ไมทราบมีอะไรดลใจใหเลี้ยวรถไปวัดราชบพิตร เพื่อนิมนตพระสงฆมา
เจริญพระพุทธมนตที่บานในวันอาทิตยที่ ๒๘ มี.ค. ๔๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. เมื่อถึงวัดราชบพิตร
ดวยรักและหวงใยจากดวงวิญญาณแม
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ก็มีคนออกรถพอดี มีทจี่ อด เมื่อกระผมเดินลงจากรถเขาประตูวัดราชบพิธ สิ่งที่กระผมไม
คาดมากอนก็เกิดขึ้น กลาวคือ มีกลิ่นดอกไมแหงนําหนากระผมไปจนถึงกุฏิหลวงพี่จาย พระ
ครูวินัยธร (วันชัย) พอผมรอสักครูก ็พบทานพระปริยัติกวี (พระมหาประสงค) และพระครู
วินัยธร (วันชัย) ซึ่งเดินกลับมาจากการรับกิจนิมนต ฉันอาหารเพลนอกวัด ก็ไดพดู ตกลงกัน
เรียบรอย มอบใหหลวงพี่จายเปนผูนิมนตพระสงฆ ๙ รูป มาเจริญพุทธมนตทบี่ านกระผม
ทานบอกใหกลับไปกอนจะสงขาวใหทราบภายหลัง
“คิดวาพระสงฆคงไมมีกิจนิมนต”
กระผมก็เดินทางกลับมีกลิ่นดอกไมแหงนําหนาอีก
แสดงวาคุณแมทองยอยมากับกระผม
ตลอดเวลา
เหตุการณครั้งที่ ๑๓ วันอังคารที่ ๒๓ ก.พ. ๔๒ หลังจากเลิกทํางาน เวลา ๑๖.๓๐
น. ก็เดินทางจาก สปช.ทหารไปรับอาจารยวลัยและลูก ๆ ทั้ง ๒ คน ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
กอนขึ้นรถทีจ่ อดอยูบริเวณหนา สปช.ทหาร เมื่อเปดประตูกลิ่นดอกไมแหงหอมอยูในรถทั้ง
ๆ ที่ในรถของกระผมไมมีดอกไมหนารถเลย จึงเกิดความสงสัยอยูในใจกลิ่นดอกไมมาได
อยางไร คงมิใชใครอืน่ นอกจากดวงวิญญาณคุณแมทองยอยที่มีความหวงใยและทราบวามี
เรื่องเกิดขึ้นแนนอนจึงไดตามกระผมไปดวย กระผมพยายามขับรถไปดวยความระมัดระวัง
ตลอดเสนทางจนถึงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเขาในลานจอดรถบริเวณหนาตึก ๖ ของ
คณะครุศาสตร กรผมเห็นที่จอดรถอยูทางขวามือวางก็คิดวาจะเขาจอด และในเวลาเดียวกับ
อาจารยจรูญศรี มาดิลกโกวิท เปนอาจารยภาควิชาสารัตถศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กําลังถอยรถยนตออกจากที่จอดรถเพื่อกลับบาน สวนผมก็ถอยรถเขาที่จอด ดังนั้นรถทั้ง ๒
คัน จึงกําลังจะถอยมาหากัน คุณแมก็ดลใจใหผูชายที่ยืนอยูบริเวณนั้นเห็น แลวมาเคาะประตู
รถกระผมทําใหกระผมหยุดรถทันที รถเกือบจะชนกัน หางกันแคคืบหนึ่งเทานั้น นับวา
เหตุการณครั้งนี้คุณแมชว ยไวทัน
เหตุการณครั้งที่ ๑๔ วันพุธที่ ๒๔ ก.พ. ๔๒ เปนวันโกน โดยปกติแลว เวลาดวง
วิญญาณคุณแมทองยอยจะมาที่บานเวลา ๒๒.๔๐ น. หมาจะหอนจากปากทางเขามาจนถึง
ประตูบานเปนระยะ ๆ ก็แสดงวาดวงวิญญาณคุณแมทองยอยมาถึงบานแลว สําหรับวันนี้
พิเศษกวาทุกวัน มาแบบเงียบแตเวลาเดิมไมเปลี่ยนแปลง คือ เวลา ๒๒.๔๐ น. กระผมก็
ออกไปยืนตรงบันไดขางบน กระผมก็ไดยินเสียงเปด-ปดประตูหองนอน จึงยืนนิ่งสักพักใหญ
แลวเช็ควาเด็กเตี้ยอยูที่ไหน จึงรองตะโกนถามไป ก็ไดยินเสียงตอบกลับวา “หนูอยูขางนอก
คะ” ก็แสดงวาที่ไดยินเสียงดัง เปด-ปดประตูเมือ่ สักครูบอกใหรวู าดวงวิญญาณคุณแม
ทองยอยมาแลวนั่นเอง พอตอนกลางคืนเด็กเตี้ยดูทีวีอยู คุณแมทองยอยก็ออกมาทักทาย
โดยเอามือตบที่ไหล แลวไดยินเสียงทิ้งตัวลงที่เบาะโซฟา และในวันนี้นองนทไดฝน ตอนเชา
ดวยรักและหวงใยจากดวงวิญญาณแม
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มืดวันอาทิตยที่ ๒๘ ก.พ. ๔๒ วาเห็นคุณยายมานั่งเลนที่โซฟาขางลางและเรียกนองนทไป
หา นทก็เขาไปไหวคุณยายและพาพี่รุงไปหาคุณยาย รุงก็ตอบวารูแลววาคุณยายมา
เหตุการณครั้งที่ ๑๕ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มี.ค. ๔๒ เวลา ๐๑.๐๐ น. กระผมไดนอน
หลับแลวตั้งแต ๒๑.๐๐ น. อาจารยวลัยไดนั่งทํางานอยูในหองนอนคนเดียวยังไมหลับ พอ
เวลาดังกลาวกระผมมีความรูสึกวาไดยินเสียงหมาหอนแตไมทราบเวลา กระผมครึง่ หลับครึ่ง
ตื่น กระผมมีความรูสึกวาดวงวิญญาณคุณแมทองยอยมาแนนอน จึงเอยปากไปวาระวังคุณ
แมจะมาหานะ อาจารยวลัยกําลังทํางานก็บอกวา เอออยางนั้นก็เก็บงานที่ทําและนอนดีกวา
เพียงไมถึง ๑๐ นาที อาจารยวลัยรองเสียงดังวา คุณแมมา กลัว ๆ พูดได ๒ คําตรงเขามา
กอด เอาเขามากระแทกหลังกระผมจนเจ็บ และจับกระผมขึ้นเขยาทั้งตัว และมีน้ําเสียงที่สั่น
กลัวกระผมจึงขอตัวไปเปดไฟ อาจารยวลัยก็ยังมากอดอยู กระผมก็บอกไปวาใหแผเมตตาไป
คุณแมทองยอยจะไดมีความสุข กระผมตองแผเมตตานําทางอาจารยวลัยใหพูดตามโดยใช
คาถาของหลวงลุงจรัญแผเมตตาไปใหทําใหดวงวิญญาณคุณแมทองยอยไดออกไปจาก
หองนอน กระผมรูดีวาไมมีอะไร เจตนาตองการมาหาเทานั้น เพราะมีความรักและคิดถึงลูก
และหลาน ๆ ๒ คน เพราะกอนเสียชีวิตนัน้ มีความผูกพันกันมาก ๆ
เหตุการณครั้งที่ ๑๖ วันเสารที่ ๖ มี.ค. ๔๒ เวลา ๒๒.๐๐ น. มีเสียงหมาหอนรับกัน
จากภายนอกบาน และในบานเปนเวลาเดียวกันที่อาจารยวลัยไดพาลูก ๆ ทั้ง ๒ คน ไปดื่ม
นมกอนนอน ซึ่งปฏิบตั ิเปนประจําทุกวัน ขณะที่เดินลงบันไดมานั้น ไดกลิ่นทุเรียนหอมสวน
ทางขึ้นบันไดบานกอนจะขึ้นขางบน
ซึ่งในวันนี้อาจารยวลัยไดทําบุญตักบาตรตอนเชามี
ทุเรียนใสบาตรไปให ซึ่งเปนของชอบของคุณแม ก็สรุปวาคุณแมทองยอยไดรับอานิสงสผล
บุญเปนที่เรียบรอยแลว ทานตองการจะมาบอกและขอบคุณที่ทําบุญไปใหนั้นเอง
เหตุการณครั้งที่ ๑๗ วันอาทิตยที่ ๗ มี.ค. ๔๒ เด็กรับใชไดฝนวาคุณยายไดพาเตี้ย
ขึ้นมาบนหองนอนของกระผมและอาจารยวลัย พอมาถึงหนาประตูหองคุณยายก็ยกมือไหว
หนาประตูแลวบอกวาขอเขาไปหองลูกสาวหนอย เสร็จแลวคุณยายก็เดินเขาไปผานประตู
หองนอน ปรากฏวาโดนผลักออกมาและลมลงหนาหองนอน เด็กรับใชจึงไดพยุงคุณยายขึ้น
และ พาลงมานอนที่หองนอนของคุณยาย คุณยายก็รองไหน้ําตาไหลเสียใจที่เขาหองนอน
ไมได คุณยายตองการไปหาอาจารยวลัยและหลาน ๆ ดวยความรัก สาเหตุที่ดวงวิญญาณ
คุณแมเขาไมได เพราะกระผมเอาผายันตติดไวดา นในประตูหลังจากวันที่ ๔ มี.ค. ๔๒ เปน
ตนมา เพราะอาจารยวลัยและลูก ๆ กลัว
อนึ่ง ในคืนวันเดียวกันนี้ ลูกสาวของกระผม (รุง) ไดฝนวาคุณยายไดพยายามเขามา
ในหองจนได แตงกายชุดสีเขียวเปนชุดที่ใสตอนรดน้ําศพถือกระเปา และคุณยายก็รองไห
ดวยรักและหวงใยจากดวงวิญญาณแม

๑๐

บอกวาวันที่ ๓๑ มี.ค. ๔๒ ก็หันหลังกลับและหายไปเลย เหตุการณครั้งนี้เปนเครื่องยืนยันวา
ตรงกับทีอ่ าจารยเชาวลิต ไดบอกไว เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๔๒ วาคุณยายจะไปจากบานเลขที่
๒๙๖/๑ นี้
เหตุการณครั้งที่ ๑๘ วันจันทรที่ ๘ มี.ค. ๔๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. อาจารยวลัยไดปลุก
เด็กรับใชใหลุกจากที่นอนขางลาง เด็กก็ลุกขึ้นตรงไปเปดประตูออกไปขางนอกบาน และคิด
วาจะตรงไปในหองครัวเพื่ออุน อาหาร ทันใดนั้นเองเมื่อเปดประตูเห็นคุณยาย นั่งเกาอี้หัน
หลังให เกิดอาการตกใจ จึงดึงประตูกลับมาตั้งหลัก เมื่อรวบรวมสติไดแลวก็เปดประตูออกไป
พรอมเปดไฟนีออนหนาหองครัว ภาพที่เห็นเปนคุณยายดังกลาวก็หายไป เมื่อเด็กรับใชได
เขาไปในหองครัวก็พบวา ถวยชามมีการหายเขาไปเก็บในที่เก็บชามทั้งหมด ทําใหเกิดอาการ
ตกใจอีกครั้ง และมานั่งบนอยูในใจวาถาหากผีมายุงเกี่ยวในเรื่องของคน เห็นทีจะอยูไมได
ตองขอลาออกจากบานนี้
พอเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ของวันเดียวกัน เด็กรับใชทําความสะอาดตามที่อาจารย
วลัยสั่ง กําลังเช็ดถูทําความสะอาดผนังกําแพงบานอยู ไมรูวา มีอะไรมาดลใจทําใหเด็กรับใชมี
อาการงวงนอนและหลับทันที ปรากฏวาไดฝนไปวาคุณยายทองยอยที่พูดกับเตี้ยวา เอาผา
ยันตออกไดหรือยัง เตี้ยบอกวาเอาออกไมไดเพราะอาจารยวลัยกลัวคุณยาย เมื่อคืนที่คุณ
ยายเขาไปหาอาจารยวลัย อาจารยตกใจกระโดดเขามากอดผูพัน ทําใหเขามาโดนกลางหลัง
ของผูพัน ผูพันเลยเจ็บตัว คุณยาย (แตงกายชุดสีขาว) เลยบอกเด็กรับใชวาเอาเถอะไม
เปนไร เดี๋ยวฉันจะไปปฏิบัติธรรมจะไปบวชชีพราหมณ พอทําบุญบานแลวฉันก็ไปแลวไม
ตองกลัว ตอมาคุณยายไดพูดวา เตีย้ เธอเปดน้ําทิ้งไวน้ําจะทวม เดี๋ยวเธอปดน้ําเสียนะ คุณ
ยายพูดเสร็จก็ลุกขึ้นเดินออกจากบานเด็กรับใชไดเห็นวามีเด็กสาวมารับคุณยายไปปฏิบัติ
ธรรมดวย ๒ คน แตงกายชุดสีขาว ขณะที่เด็กเตี้ยมาสงยายที่ประตู คุณยายก็ถาม เมื่อเชา
เธอบนวาจะไมอยูที่นี่แลวใชไหม ฉันรูเพราะตอนที่เธอบนอยูนั้น ฉันอยูใกล ๆ เธอ กอนไป
คุณยายไดบอกเตี้ยใหบอกรุงวาเขาจะโชคดีวันนี้ พอกระผมและอาจารยวลัยและลูก ๆ ๒ คน
กลับมาจากโรงเรียนเด็กรับใชก็มาบอกใหทุกคนรับทราบ โดยเฉพาะรุง คุณยายสั่งพิเศษวา
นองรุงจะโชคดีวันนี้ ปรากฏวานองรุง รับทราบผลการสอบ ๒ วิชา ไดแก วิชาเลข และวิชา
สปช. วาสอบไดคะแนนเต็ม ซึ่งดูแลวก็ตรงตามที่คุณแมทองยอยบอกทุกประการ
จากความรักความหวงใยของดวงวิญญาณคุณแมทองยอยที่มีตอลูกสาวและหลาน ๆ
ทุกคนทําใหดวงวิญญาณของทานไมหลุดพน ก็จะเกิดเปนการใชกรรมและอาจจะไดรับการ
ลงโทษจากเบื้องบน ซึ่งกระผมไดเคยรับทราบจากการบอกเลาของพระเดชพระคุณหลวง
พอจรัญ วัดอัมพวัน จ. สิงหบุรี ถึงดวงวิญญาณของแมกาหลง จากหนังสือกฎแหงกรรมเลม
ดวยรักและหวงใยจากดวงวิญญาณแม

๑๑

๒ เมื่อครั้งที่หลวงลุงไปซื้อบานทีผ่ ูใหญบานแนะนํามาทําโรงครัววัดอัมพวัน ดวงวิญญาณ
ของแมกาหลง ก็ยังคงอยูที่บานและไมจากไปจากเรือนเลย จนกระทั่งวันหนึ่งดวงวิญญาณแม
กาหลงมาเขาแมบุญชู สามีชื่อนายสงวน ศรีพวงวงษ เปนภารโรง โรงเรียนวัดอัมพวันที่ขอ
แรงมาชวยทําครัวเลี้ยงพระสงฆ จึงทราบวา ชอบหอบกระเทียมไปบาน หมูเหลือ ปลาเหลือ
จากทําถวายพระก็เอาไป ดวงวิญญาณแมกาหลงทนไมไหว จึงแสดงใหหลวงพอจรัญได
ทราบและยังไดเลาเรื่องในอดีต ซึ่งทานจะหาอานเรื่องนี้ไดในหนังสือกฎแหงกรรมเลม ๒
หนา ๓๑ ที่สําคัญที่จะขอกลาวก็คอื เมื่อวิญญาณออกจากรางไป ก็ยังมีอํานาจโลภหวงใย
สมบัติหวงใยสามี จึงผูกคอตายทําใหเปนเปรตอยูในเรือนหลังนี้ ตอมาหลวงลุงชวนวิญญาณ
ของแมกาหลงอยูปฏิบัตธิ รรมที่วัดอัมพวัน จนสําเร็จพนจากเปรตไปเปนเทพในที่สุด
ดวยความรักและเคารพแดดวงวิญญาณคุณแมทองยอยซึ่งไมปรารถนาจะใหดวง
วิญญาณคุณแมไปทางที่ไมดี (เปนสัมภเวสี) และมีความสงบตลอดจนพนตอสิง่ ผูกพันทุก
อยางที่เปนอยู เพื่อเริ่มตนใหดวงวิญญาณของคุณแมทองยอยไปสูสุคติ กระผมจึงเขียน
จดหมายมาหาหลวงลุงจรัญ วดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ๒ ครั้ง คือวันที่ ๒๙ ม.ค. ๔๒ และ ๘ มี.ค.
๔๒ โดยสงโทรสาร (๐๓๖) ๕๙๙๑๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อตองการจะใหดวงวิญญาณของ
คุณแมทองยอยไปปฏิบัติธรรมและเกิดความสงบสุข ไมเกิดความกังวลวุนวายในจิตใจแหง
ดวงวิญญาณของทาน ดังนั้นในวันจันทรที่ ๘ มี.ค. ๔๒ ทําใหดวงวิญญาณคุณแมทองยอย
ตัดสินใจไปบวชชีพราหมณ เวลา ๑๒.๐๐ น. และไดกลับมาบานเมื่อวันจันทรที่ ๑๕ มี.ค. ๔๒
เวลา ๑๒.๐๐ น.
กระผมไดเฝาสังเกตอาการ
นับวาหลวงลุงจรัญไดใหความกรุณากับกระผมมาก
หลังจากกลับมาที่บานได ๕ วัน อาการของดวงวิญญาณคุณแมทองยอยสงบลงไมกระวน
กระวายใจ ไมสงกลิ่น รูป และเสียงใหกับใคร ๆ ไดยินหรือเห็น แตสําหรับกระผมนัน้ ทราบถึง
ความตองการที่ดวงวิญญาณจะใหทําบุญไปให อาทิเชน ขณะที่กระผมสวดมนตอยูท ี่หองพระ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มี.ค. ๔๒ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ก็ไดกลิ่นหอมของไกจอตรงที่
กระผมนั่งสวดมนต กระผมก็ทราบทันทีวาดวงวิญญาณคุณแมทองยอยตองการใหทําบุญไป
ให ทานจึงขอมา
เหตุการณครั้งที่ ๑๙ ไดเกิดขึ้นในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๔๒ หลังจากที่เด็กรับใชตื่นนอน
ตอนเชา เวลา ๐๕.๓๐ น. ก็เขาหองน้ําขางลางที่อยูขาง ๆ หองครัว พบวาน้ําที่ใชอาบซึ่งเมื่อ
คืนเหลือเกินครึ่งถัง แตพอมาดูตอนเชาปรากฏวาไมมีน้ําเหลืออยูในถังแลว กระผมก็เลยพูด
กับเด็กรับใชวาสงสัยถังน้ํารั่วก็ได แตเด็กรับใชก็ยืนยันวามีอยูครึ่งถัง กระผมเลยบอกวาชาง
เถอะไมตอ งพูด
ดวยรักและหวงใยจากดวงวิญญาณแม

๑๒

เหตุการณครั้งที่ ๒๐ เปนความฝนที่เกิดขึ้นกับ ด.ญ.เพ็ญจันทร (รุง) เมื่อวันอาทิตย
ที่ ๑๔ มี.ค. ๔๒ ตอนกลางคืน ชวงเวลา ๐๓.๐๐-๐๔.๐๐ น. รุง ฝนเห็นพอและแมหนีขึ้น
ขางบนบาน รุงเหลือบไปเห็นคุณยายนั่งที่โซฟา ก็บอกนองนทวาคุณยายมาแลว นองนทกับ
พี่รุงก็ไปสวัสดีคุณยาย รุงถามคุณยายวากลองอะไรอยูทขี่ างหลัง คุณยายบอกวากลองใส
อาหาร แลวคุณยายก็หยิบขึ้นมาเปดฝากลอง รุงถามคุณยายวาเปนอะไร คุณยายบอกวาเปน
ปลาเล็กปลานอย คุณยายใหนทและรุงรับประทาน รุงถามคุณยายวาชอบหรือไม คุณยาย
บอกวาชอบ และรุงถามวาประตูหองนอนเปดทําไมไมปด รุงก็ยื่นหนาไปดู รุงเห็นคุณยาย
เก็บของหมดเลย คุณยายเก็บผาหม ๒ ผืน นาฬิกา ไฟฉาย วิทยุ และไมเทาที่พิงฝาผนังอยู
คุณยายก็เก็บทั้งหมดเหมือนคุณยายจะบอกวาจะไปในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๔๒ จะเอาคนมาชวย
ถือของดวยเปนผูหญิง รุง ถามคุณยายวาใคร คุณยายตอบไปวาอยารูเลย แลวรุงก็ตกใจตื่น
เหตุการณครั้งที่ ๒๑ วันจันทรที่ ๑๕ มี.ค. ๔๒ เปนวันที่ลูก ๆ ๒ คน ปดเทอมวัน
แรกอยูบานกับเด็กรับใช รุงกับนทเลนอยูขางบนหองนอนจนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ไมยอมลง
มารับประทานขาว ในเวลาเดียวกันที่เด็กรับใชกําลังรีดผา ไดยินเสียงคุณยายสั่งในหูใหรีบขึ้น
ไปดูเด็ก ๆ ที่อยูขางบนใหลงมารับประทานขาวเที่ยงไดแลว ขณะนี้เด็ก ๆ เลนบนหองนอน
เลอะเทอะแลวใหรีบไป เตี้ยก็รับปากคุณยายไปนําตัวเด็ก ๆ ลงมา และก็เห็นที่นอนเลอะ
เทอะจริง ๆ ตรงกับที่คณ
ุ ยายบอกทุกประการ และในวันนี้อาจารยวลัยมีโอกาสไดพบกับลูก
ศิษยนักศึกษาปริญญาโท ชื่อเชาวลิต สุไลมานดี บอกวา คุณแมไดกลับจากการปฏิบัติธรรม
แลว เมื่อตอน ๑๒.๐๐ น. แตไมแสดงตนเพราะเชื่อฟงกระผมที่ขอรองไว
กระผมตองขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงลุงจรัญ หรือทานเจาคุณพระ
ราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) เจาอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี รองเจาคณะจังหวัด
สิงหบุรี ที่ใหความกรุณากระผมมาโดยตลอด ตั้งแตกระผมเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตั้งแตป
๒๕๐๙ ในขณะนั้นศึกษาอยูที่โรงเรียนอํานวยศิลป กทม. ในการปฏิบัติตนเพื่อใหเรียน
หนังสือไดดี โดยใชการปฏิบัติกรรมฐานชวยใหเกิดสมาธิในการดูหนังสือ ทําใหจําไดแมนยํา
จนกระผมไดเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในป ๑๓ ทานหลวงลุงจรัญก็ยังใหความกรุณา
การอบรมสั่งสอนการปฏิบัติธรรม จนออกรับราชากรในป พ.ศ.
กระผมเหมือนเดิม ใน
๒๕๒๐ เปนวาที่รอยตรี ทานหลวงลุงก็ยังดูแลกระผม ชวยเปนภาระในการอุปสมบทใน พ.ศ.
๒๕๒๔ มีความเจริญกาวหนาในราชการ ไดรับยศ พ.อ. และไดตําแหนง พ.อ.(พิเศษ) ใน
ปจจุบันหลวงลุงยังคงใหความกรุณาชวยเหลือกระผมมาตลอด เมื่อวันอาทิตยที่ ๓ ม.ค. ๔๒
หลวงลุงไดชวยเหลือมอบเหรียญของทานให ๓๐๐ เหรียญ และหนังสือสวดมนตอกี ๓๐๐
เลม นับไดวาทานเจาคุณ (หลวงลุง) ไดเมตตากรุณาเสียสละชวยเหลือในยามยาก
ดวยรักและหวงใยจากดวงวิญญาณแม
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เปรียบเสมือนสายฝนโปรยปรายคลายความรอนนําความชือ่ ฉ่ําลงสูดวงใจของกระผมและ
ครอบครัว จึงไมมีวันลืมเลือนไปไดเลย
เพื่อรับรูโลกแหงดวงวิญญาณที่เรนลับมีจริง
กระผมจึงเขียนเรื่องนี้เพือ่ เผยแพร
สนับสนุนกฎแหงกรรมตามที่ประสบมาตามความเปนจริง มีพยานรูเห็น ขอใหทานผูรูไดรับ
ไวพิจารณาดวย ถึงแมเรื่องจะยาวไปบาง กระผมตองขออภัยไว ณ ที่นดี้ วย
สุดทายนี้
กระผมขอถือโอกาสอํานวยพรในวันคลายวันเกิดที่จะเวียนมาบรรจบ
ครบรอบในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ นี้ ขออํานาจบารมีพระสยามเทวาธิราชและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไดโปรดประทานพรอภิบาลรักษาพระเดชพระคุณหลวงลุงจรัญ
ให
ปราศจากทุกข ประสบความผาสุกไรหมูมารผจญ และความสําเร็จตามที่ทานปรารถนาทุก
ประการเทอญ...

ดวยรักและหวงใยจากดวงวิญญาณแม
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