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เกือบ ๓ ปมาแลว จําไดวาพี่สาวดิฉันเปนคนชวนใหดิฉันไปที่ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุ
วัน บอกวา หลวงพอจรัญทานจะมา ซึ่งดิฉันฟงแลวรูสึกเฉยๆ ไมเคยคิดอยากจะไปเลย ในใจก็คิดไป
วาหลวงพอก็คงเหมือนพระอาวุโสทั่วๆไป จึงปฏิเสธ วาไมวาง ใหลองไปชวนคนอื่น ทั้งๆที่พี่สาวดิฉัน
ไดสาธยายสิ่งดีๆ เกี่ยวกับการไปวัด ไปกราบหลวงพอจรัญใหฟงมากมาย ก็หาไดเปนการกระตุนให
ฉันอยากไปไม จึงยืนกรานความตั้งใจเดิมคือ "ไมไป"
เขาวันรุนขึ้นพี่สาวดิฉันไปที่บาน บอกวาใหไปวัดเปนเพื่อนหนอยสิ ขับรถไกลๆอยาก
มีเพื่อน ดิฉันงงวาพูดกันไมรูเรื่องหรือไรกัน บอกแลวไงวาไมไป วันนี้อยากอยูบาน ซึ่งพี่สาวดิฉัน
หนาระหอยทันที ขอรองดิฉันอีกทีวา "วันนี้หาคนไปเปนเพื่อนไมไดจริงๆ คนที่นัดไวก็ไมอยูบาน ไป
ไหนก็ไมรู ฉันอยากไปกราบหลวงพอ อยากถวายเงินกับมือหลวงพอจรัญ" ดิฉันฟงพี่สาวพูดจนจบ
เห็นสภาพของพี่สาวแลวก็คิดวา "เออ! ทาจะจริง" เห็นอากัปกิริยาของพี่สาวแลวนาเห็นใจ ดูงุนงาน
มองนาฬิกาตั้งหลายหน คงกลัวไปสายหรือกลัวไปไมทันเวลาเปนแน เปนอันวาดิฉันจําใจตองไป
เพราะขัดไมไดนั่นเอง
เมื่อไปถึงศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
ดิฉันตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศอันรมรืน่ และ
เงียบสงบ รถราจอดเรียงมากมาย แตเงียบกริบ ยังอดคิดในใจไมไดวาขนาดอยูขอนแกนแทๆ ยังไม
เคยเขามาทําบุญที่นี่เลย เรานี่แยจัง มองไปรอบๆ ก็คิดวาผูคนไปไหนกันหมดหนอ ชักแปลกใจ
แสดงวาเขาตองรวมกันอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง ฉันคิดอยูคนเดียว พอจอดรถเสร็จ พี่สาวดิฉันรีบไปถามคน
ที่ขางโรงครัว ไดรับคําตอบวาหลวงพออยูที่กุฏิ กําลังจะขึน้ เทศนที่บนศาลา ใหไปคอยบนศาลาใหญ
ดิฉันหันไปมองศาลาอันกวางใหญ ความขัดเขินตอสถานทีท่ ําใหไมกลาเดินไปที่นั่น ยืนหันรีหันขวาง
อยูไมทันตัดสินใจ ความคิดหนึ่งก็แวบเขามาวา "ไปหาหลวงพอดีกวา" ซึ่งตอนนั้นไมรูวาพี่สาวหายไป
ไหน มารูทหี่ ลังวากลับไปเอารมที่รถเพราะแดดรอน
อานิสงสการปฏิบัติธรรมที่สวนเวฬุวัน ขอนแกน

๑

ดิฉันจึงเดินไปตามทางเดินเล็กๆ กวางประมาณ ๑ เมตรเห็นจะได ตรงไปที่กุฏิที่คิดวาหลวง
พอจรัญพักอยูที่นั่น ในใจก็คิดวารูจ ักทานไวหนอยก็ดี กราบทานเสร็จแลวจะไดกลับไมตอ งขึ้นไปบน
ศาลา เพราะขางบนคนคงเยอะมาก สังเกตดูจากรถที่จอดอยูในบริเวณวัดก็มากมายอยู เดินไปยังไม
ทันถึงกุฏิก็พอดีไดพบหลวงพอที่กาํ ลังเดินสวนทางมาพรอมดวยคนถือบาตรน้ํามนต คนถือรม และคน
เดินตามหลังทานมากลุมหนึ่งตรงมาหาดิฉัน กลายเปนวาดิฉันขวางทางทานโดยบังเอิญ ความเกงกาง
เริ่มปรากฏ ดิฉันทําอะไรไมถูก ไดแตยืนมองหลวงพออยางปติอยูตรงนั้นเอง พอดีพี่สาวดิฉันวิ่งมา
พรอมกับรมที่ถือในมือ และดึงแขนใหดิฉันนั่งลง บอกวานี่แหละหลวงพอจรัญ แลวพี่สาวดิฉันก็ได
ถวายเงินกับมือหลวงพอจริงๆ
พี่สาวดิฉันพูดกับหลวงพอวา "หลวงพอคะ นองหนูกําลังทําผลงานอาจารย ๓ อยากใหหลวง
พอชวยดวยคะ" พูดแลวพี่สาวดิฉันก็ดึงดิฉันหลบออกจากทางเดิน นั่งรวมกลุมกับคนที่นั่งอยูบริเวณ
นั้นกอนแลว
หลวงพอทานเมตตาพรมน้ํามนตใหดิฉันและใชพรมน้าํ มนตแตะทีด่ ิฉัน ๒-๓ ครั้ง
เหตุการณในวันนั้นดิฉันไมเคยลืมเลย ไมนึกไมฝนวาจะไดรับความเมตตาจากหลวงพอถึงเพียงนี้ พอ
พี่สาวดิฉันขอใหทานเคาะศีรษะใหบาง หลวงพอปฏิเสธ ทานบอกวาตองไปใหหลวงพอคูณเคาะ แลว
ทานก็หัวเราะ ก็มีคนโชคดีอยางดิฉันไมกี่คนนักหรอก ณ ทีท่ างเดินตรงนั้น
ดิฉันมีความรูสึกปติยินดีเปนพิเศษ มีความสุข ใจชุมฉ่ําเย็นสบาย ไมรูสึกรอนเลย เดิน
ตามหลังทานไปหางๆ มีการถายทํา V.D.O. ดวย พอขึ้นพนบันใดศาลา ภาพที่ดิฉนั เห็นดานในศาลา
ใหญ คนแตงชุดขาวและชุดธรรมดานั่งอยางเปนระเบียบแนนขนัด ดิฉันแปลกใจเพราะไมคดิ วาตนจะ
มากขนาดนี้ และทุกคนนั่งกันเงียบสนิทเหมือนไมมีคนและอีกอยางไมเคยมาที่นี่มากอนเลย เปนความ
สัตยจริง ดิฉันโชคดีที่ไดนั่งดานหนาเยื้องพระพุทธนิมิต ตรงประตูเล็ก หางจากหลวงพอประประมาณ
๔-๕ เมตรเทานั้นเอง วันนั้นฟงหลวงพอเทศนจนจบ มีความสนุกสนานเบิกบานใจจริงๆ ไมรูสกึ งวง
หรือเมื่อยขบเลย มีผปู ฏิบัติธรรมจากโรงเรียนตํารวจภูธร ๔ จ.ขอนแกน และนักเรียนนักศึกษาจาก
โรงเรียนตางๆอีกหลายโรง รวมทั้งญาติธรรมจากที่อื่นๆมากันเปนจํานวนมาก หลวงพอทานเทศนสั่ง
สอนไดเยี่ยมมาก คติธรรมที่ทานสอดแทรกฟงดูลึกซึ้งจับใจยิ่งนัก เชน สอนใหตาํ รวจใชเอ็ม ๑๖ ให
เปนประโยชน คือ มือทั้งสองขางพนม กมศีรษะเขาหาประชาชน ยิงความดีออกไปดวยมือทั้งสอง ฯลฯ
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สวนนักเรียนนักศึกษาใหหลีกเลี่ยงยาเสพยติด
เคารพเชื่อฟงพอแม ใหมาเที่ยววัดดีกวาไปเที่ยว
เธคหรือเที่ยวตามหางสรรพสินคา มาวัดมีขาวใหกินไมตองเสียเงินซื้อ ฯลฯ
หลังจากหลวงพอจรัญทานเทศนจบ ดิฉันก็ปลีกตัวลงไปทานขาวที่โรงครัว เหมือนมีอะไรมาดล
ใจหรือเชื้อเชิญ เปนความรูสึกที่บอกไมถูก เพราะตั้งแตเชาจนบาย ๓ โมงเย็น ดิฉันยังไมมีอะไรตกถึง
ทองเลย แตไมรูสึกหิว มีแตความอิม่ เอมใจตลอดเวลา ดิฉันจึงไปที่โรงครัวกับพี่สาว ตักขาวทานคน
เดียวเงียบๆ ทานเสร็จก็เอาถาดไปลางแลวก็นั่งเลนอยูพักหนึ่ง หลวงพอทานลงก็ลงไปโปรดแมครัวที่
บริเวณโรงครัว ดิฉันก็กลายเปนผูโชคดีไดรับน้าํ มนตจากหลวงพออีกเปนครั้งที่ ๒ และไดถายภาพ
ทานไว ๘-๙ ภาพ
จากวันแรกที่ดิฉนั ไปสวนเวฬุวันจนกระทั่งถึงบัดนี้ ดิฉันจําไมไดวาไปกี่ครั้งแลว ดิฉันไดแนะนํา
เพื่อนครูบาอาจารยที่ไมเคยไป ใหไดไปสัมผัสบรรยากาศแหงโลกธรรมะ และฝกกรรมฐาน รวมสวด
มนตทําวัตรอยูเสมอ ตั้งแตดิฉันไปพัฒนาจิตพัฒนาตนที่สวนเวฬุวันแหงนี้ สงผลใหดิฉันประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ไดเลื่อนตําแหนงเปน อาจารย ๓ ระดับ ๗ ดังที่มุงหวัง มีคนรักคนเมตตา มีคน
ไปมาหาสูเสมอทั้งใกล-ไกล สามารถนั่งคุยกับแขกไดนานนับ ๑๐ ชั่วโมง โดยที่เสียงไมแหบแหงและ
ไมปวดหลัง สอนเด็กที่โรงเรียนก็สนุกสนานไมเหนื่อยลา ไดรับคัดเลือกใหเปนครูผูมีผลงานดีเดน
หลายครั้งหลายครา นําชื่อเสียงมาสูตนเองและหนวยงานอยูเสมอ
ในวันที่ ๒๔-๒๘ ก.ค. ๔๒ ดิฉันไดมีโอกาสไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี กับ
โครงการธรรมศึกษาสัญจร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสัมผัสบารมีหลวงพออยางใกลชิด แมผูคนจะ
มากมายเพียงใด หลวงพอก็เมตตาออกตอนรับ สนทนา และเทศนาสั่งสอนทุกคนเสมอ ถึงสุขภาพ
ทานจะไมอํานวย ทานก็ไมเคยแสดงอาการเจ็บปวยใหเห็นเลย ดิฉันไดบอกทานในวันที่ ๒๕ ก.ค.วา
"คําสั่งอาจารย ๓ ยังไมออก ขอพรหลวงพอหนอยเถิดเจาคะ" ทานพูดกับดิฉันวา "ได…ได" แมจะเปน
คําพูดสั้นๆ แตมคี วามหมายกับดิฉันมากที่สุด เพราะหลังจากนั้นไมนานดิฉันก็ทราบผลในวันที่ ๑๑
ส.ค. ๔๒ และคําสั่งอาจารย ๓ ก็ออกมาเมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๔๒ อยางเปนทางการ
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นางปราณี ทินราช
ตําแหนงอาจารย ๓ ระดับ ๗
โรงเรียนบานมวง ต.บานทุม
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐
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