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ดวยมีผูอานหนังสือกฎแหงกรรมและธรรมปฏิบัติเลม ๑๓ ซึ่งแจกในงานคลาย
วันเกิดของหลวงลุงจรัญ หรือพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) ในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๔๒ ที่ผานมา ซึง่ กระผมไดมีโอกาสเขียนเรื่อง “ดวยแรงรักและหวงใย
จากดวงวิญญาณคุณแม” ลงในหนังสือดังกลาว เพื่อเผยแพรสนับสนุนกฎแหงกรรม
ตามที่ประสบมาตามความเปนจริง
จนมีผูอานหลายทานที่เปนลูกศิษยของหลวง
ลุงจรัญ และผูอานทั่วไปที่นับถือหลวงลุงจรัญ ไดอานแลว อยากจะรูวา หลังจาก
เหตุการณที่ ๒๑ ดวงวิญญาณคุณแมทองยอย ไดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางใน
บานที่กระผมอยูนี้ เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของผูอาน กระผมขอเริ่ม
เหตุการณหลังจากที่ไดทําบุญบานเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๒ ที่ผานมา ก็เกิด
เหตุการณ ดังนี้
เหตุการณที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๒ เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. เด็ก
รับใชชื่อเตี้ย ไดเกิดฝนวาตนเองเดินอยูนอกบาน และเดินกลับเขามาในบานที่
หองรับแขก ก็พบและเห็นคุณยายนั่งอยูที่โซฟาในชุดแตงกายชุดสีดํา เมื่อตนเองพบ
หนาคุณยาย ก็ยกมือไหว กลาวคําสวัสดีคณ
ุ ยาย คุณยายจึงพูดวา “เตี้ยไปกับฉัน
หนอยนะ ไปเปนเพื่อนฉัน ฉันจะไปงานศพของคนที่เอาประแนมมาให เขาตายแลวไม
มีญาติพี่นอง” เมื่อคุณยายพูดจบ เตี้ยก็รับคําตกลงกันเรียบรอย ก็พากันขึ้นรถยนตสี
ขาวหมายเลข ๙๖๑ กลับคนเดียว พอรถยนตวิ่งมาตามถนนระยะหนึ่ง เกิดมีรถยนต
คันอื่นมาชนทาย ทําใหเตี้ยที่นั่งอยูในรถคันดังกลาว ไดรับบาดเจ็บศีรษะแตกเลือด
ไหล คุณยายก็ตามมารีบทําการรักษาใหโดยเอามือมาปดแผลที่เลือดออกและเสกให
๓ ครั้ง แผลที่ศีรษะก็หายเปนปกติ คุณยายก็สงเตี้ยขึ้นรถยนตอีกครั้งเพื่อกลับบาน
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พอรถวิ่งไปอีกสักพักใหญก็โดนชนอีก เตี้ยก็ตกใจตื่นจากที่นอน จึงไดมาเลาใหกระผม
ไดรับทราบ
หลังจากความฝนของเตี้ยเพียง ๑๒ วันผานมา พอเชาของวันที่ ๑๔ เมษายน
๒๕๔๒ กระผมกําลังจะพาครอบครัวไปพักผอนที่ชายทะเลที่ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยออกจากบานเวลา ๐๘.๐๐ น. ขณะที่ขับรถยนตออกจากประตู
บานไปแลว มีโทรศัพทเสียงดังขึ้นมา คุณวลัยจึงตองกลับเขาไปรับสายโทรศัพท ก็
พบวา ลูกชายของพี่เกษร อนัมบุตร ชื่อกอง (นายกิตตินันท อนัมบุตร) เปนผูโทรศัพท
มาสงขาวใหคุณวลัยทราบขาววา “พี่เกษร” เสียชีวิตแลว และจะตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัด
วิมุตยาราม ถนนจรัญสนิทวงศ นับวาความฝนของเตี้ยนั้นเปนความจริง
เหตุการณที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๒ เปนวันหยุดราชการ กระผมและ
ครอบครัวไดมีโอกาสพักผอนอยูที่บาน ๒๘๖/๑ ซอยวิภาวดี ๔๒ ถนนวิภาวดีรังสิต
เปนเวลา ๑ วัน หลังจากที่กระผมและครอบครัวรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็รูสึก
วาอยากจะนอน ก็เลยขึ้นบนบานนอนในหองนอน หลังจากที่ไดนอนพักพอสมควร ก็
ตื่นนอนเวลา ๑๖.๐๐ น. ก็พบวาในหองนอนบริเวณปลายเตียงนอนใกลตูเสื้อผา มี
กลิ่นทุเรียนหอมทั้งบริเวณตูเก็บเสื้อผา กระผมก็ทราบไดทันทีวา ที่กระผมไดทําบุญให
คุณแมทองยอยนั้น ไดรับเรียบรอยแลว ซึ่งทุก ๆ คนภายในครอบครัวไดรับทราบ มิใช
ไดกลิ่นเพียงคนเดียว
เหตุการณที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๒ เวลา ๒๐.๑๐ น. กระผมเดินขึ้น
บาน เขาหองแตงตัวบนบาน เพื่อจะเอาของใชบางอยางและมีลูกสาว (รุง) เดิน
ตามมาดวย พอเปดประตูหองนอนที่ใชเปนหองแตงตัว ก็ไดกลิน่ หอมคลาย ๆ น้ําอบ
ไทย กระผมก็บอกลูกสาวใหไปตามคุณแม (อาจารยวลัย) ไปบนบาน ไปที่หองแตงตัว
ขางบน เนื่องจากอาจารยวลัยฯ มาถึงหองดังกลาวชาไป กลิ่นหอมของคุณแม
ทองยอยฯ ก็หายไป พอรุงเชาวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๒ กระผมขับรถยนตไปสง
อาจารยวลัย และลูก ๆ ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จแลว กระผมจึงขับรถยนต
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ไปทําบุญทีโ่ รงพยาบาลสงฆ เนื่องในวันสงกรานตที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๒ เปนการ
บริจาคเงินรวมถวายภัตตาหารเพล และอุทิศผลบุญใหคุณแมทองยอยฯ
เหตุการณที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๒ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. เด็ก
รับใชชื่อเตี้ยไดดูทีวีจนจบรายการที่ชอบ และกอนที่จะเขานอนก็เก็บของที่วางไวใหถูก
ที่ เชน หนังสือพิมพ ก็เก็บเขาเปนที่เพื่อจะไปวางบนโตะหองรับแขก ขณะที่เด็กเตี้ย
เดินไปนั้น ก็เดินผานเกาอี้โซฟาตัวที่คุณยายชอบนั่งเปนประจํา สมัยที่มีชีวิตอยู ก็เกิด
หกลมลงกับพื้น เตี้ยจําไดวา ไดสะดุดกับขาของคุณยายและไดยินเสียงรองวาอุยดัง
ขึ้น เด็กเตี้ยก็เลยกลาวขอโทษคุณยายหนูมองไมเห็น
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เด็กเตี้ยสามารถสัมผัสไดกับวิญญาณก็แสดงวา ดวงวิญญาณ
ของคุณแมทองยอย ยังอยูที่บานเลขที่ ๒๙๖/๑ และไมไดไปไหนเลย ยังดูแลคุมครอง
ลูก ๆ หลาน ๆ อยูที่บาน
เหตุการณที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๔.๐๐ น. ดวง
วิญญาณคุณแมทองยอย เขามาในหองนอนมายืนอยูขาง ๆ เตียงนอนกระผม กระผม
ตกใจตื่นนอนเห็นพอดี เปนเงินรูปคุณแม แตไมเห็นหนาตา เห็นเปนรูปคนยืนนิ่ง ๆ อยู
ขางเตียง ซึ่งกระผมก็ไดแผเมตตาใหคุณแมไป ๒ ครั้ง เปนคาถาแผเมตตาของหลวง
ลุงจรัญสอนใหไวเวลาเดินทาง ผลปรากฏวาไดเห็นภาพที่เปนคนยืน/คุณยายนั้นก็
หายไปทันที่ กลายเปนวงกลมเหมือนมีแสงเทียนอยูตรงกลางลอยออกไปประตูดาน
ทิศตะวันอกของหองนอน
อนึ่งในวันเวลาเดียวกัน เด็กรับใชชื่อเตี้ยก็ฝนวา ไดพบกับคุณยายที่หองกินขาว
แตงการสวยงามเปนชุดไทยทั้งชุด จึงพูดทักทายกับคุณยายวาไปหารุงกับนัทหรือยัง
คุณยายไมตอบ พูดแตเพียงวา เตี้ยฉันจะออกจากบานนี้ไปนานนะกวาจะกลับมา
ขอใหเตี้ยดูแลบานใหดี ๆ เดี๋ยวจะมีคนมารับฉันไป พอพูดจบก็เห็นคนมารับคุณยาย
ประมาณ ๑๐ คน แตงชุดไทยโบราณ นุงโจงกระเบนเหมือนกับการแตงกายของคุณ
ยาย มารออยูหนาบานเลขที่ ๒๙๖/๑ ซอยวิภาวดี ๔๒ ภาพที่เห็นก็คือ มีรถยนตแกว
ลอยมารอคุณยาย คนที่ไปดวยมีผูชาย ๕ คน ผูหญิง ๕ คน เมื่อคุณยายมาถึงหนา
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ประตูบาน เตี้ยก็ยกมือไหวคุณยาย คุณยายก็ขึ้นรถยนตกอน เมื่อทุกคนขึ้นรถพรอม
หมดแลวก็ออกเดินทาง แตรถยนตที่เห็นนั้น เตี้ยไดเลาใหฟงวา รถยนตก็ยกตัวลอยขึ้น
ไปบนทองฟา แลวก็หายไปในที่สดุ
ระยะเวลาที่ดวงวิญญาณคุณแมทองยอย มาดูแลรักษาบานและลูก ๆ หลาน ๆ
นั้น รวมเปนเวลา ๑๗๕ วัน แมวา คุณแมทองยอยจะขึ้นไปขางบน แตเมื่อมีเหตุการณ
อันตราย ทานก็ลงมาชวย เชนในกรณีของเด็กรับใชชื่อเตี้ยนี้ กลาวคือ เมื่อวันอาทิตยที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เตี้ยไดขออนุญาตไปซื้อเสื้อผานอกบาน
บริเวณตลาดอมรพันธ ๔ ถนนพหลโยธิน สามแยกเกษตร กระผมและคุณวลัย ก็
อนุญาตใหไป เตี้ยเดินทางไปโดยรถจักรยานยนตจากหนาบาน ๒๙๖/๑ ซอยวิภาวดี
๔๒ ออกไปถนนในซอยทานผูหญิงพหล หนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประตู ๒
เพราะสถานที่ที่เตี้ยไปนั้นมีเสื้อผาราคาถูกขาย นิสัยของเตี้ยเปนคนที่ไมแตงตัว พอ
รถจักรยานยนตที่เตี้ยนั่งไปถึงหนาปากซอยทานผูหญิงพหลโยธินแลว จักรยานยนตก็
วิ่งไปทางขวามือ ไปตัดหนารถยนตปคอัพที่วิ่งมาจาก ๔ แยกเกษตรมุงหนาจะไปสาม
แยกเกษตร แตปรากฏวารถยนตปคอัพ ๒ คัน รถจักรยานยนต ๑ คัน รวมเปน ๓ คัน
ตองจอดนิ่งอยูกับที่ระหวางรถปคอัพ ๒ คัน เกือบจะชนกัน หางกันแคคืบเดียว ก็
เพราะวาคุณยายไดมาชวยโดยดึงคอเสื้อคนขับรถทั้ง ๓ คนใหจอด ทางตํารวจจราจร
ที่อยูบริเวณนั้นพรอมรถแพทยพยาบาล จึงใหคนขับรถทั้ง ๓ คนลงจากรถมานั่งที่ริม
ถนนบริเวณทางเดินหนาซอยทานผูหญิงพหลโยธิน ตรงตูโทรศัพทสาธารณะ คนขับรถ
ทั้ง ๓ คันก็พูดวาเมื่อสักครูมีคนดึงคอเสื้อตองการใหรถหยุดทั้ง ๓ คันพรอมกัน
คนขับรถทั้ง ๓ คัน ก็สอบถามคนที่นั่งมาในรถวาใครเปนผูดึงคอเสื้อดานหลัง ก็ไม
สามารถหาคําตอบได ทางเจาหนาที่ตํารวจจราจร ก็ใหเด็กเตี้ยที่นั่งรถซอนทาย
รถจักรยานยนตไปนั่งพักรอใหแพทยตรวจดูอาการกอน ทําใหเสียเวลาไป ๑ ชั่วโมง
ผลปรากฏวาเด็กเตี้ยที่ซอนทายรถจักรยานยนตปลอดภัย จึงปลอยใหกลับได เด็กเตี้ย
จึงเดินไปซื้อของที่ตลาดตามที่คดิ ไว เมื่อกลับมาถึงบานเวลา ๑๘.๐๐ น. ทางกระผม
และอาจารยวลัย ก็สอบถามวาทําไมกลับชา เด็กจึงรายงานใหทราบกอนหนาที่จะเกิด
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เหตุของเตี้ยครั้งนี้ ทราบจากเตี้ยวา มีรถยนตชนกันและมีผูบาดเจ็บบริเวณนี้ พอ
เจาหนาที่ตํารวจมาดูสถานที่เกิดเหตุเปนเวลาพอดีที่เกิดเหตุการณของเตี้ยนั่ง
จักรยานยนตซอนทายออกจากปากซอยทานผูหญิงพหลโยธิน
ทางเจาหนาที่และ
แพทยเขาใจวาเปนรถยนตที่เกิดเหตุชนกันตามที่มีผูแจงมา
บทสรุปนี้ แสดงใหเห็นวาถึงแมคุณแมทองยอยจะจากโลกมนุษยนี้ไป แตเมื่อมี
เหตุการณที่เกิดขึ้นในบาน ก็สามารถชวยเหลือได นับวาเปนดวงวิญญาณที่ทรงพลานุ
ภาพมาก ก็เพราะการปฏิบัตธิ รรมของทาน โดยไดรับความกรุณาเมตตาจากหลวง
ลุงจรัญ จนสามารถทําใหดวงวิญญาณของคุณแมทองยอยกลายเปนนางฟาได นับวา
หลวงลุงจรัญไดสรางกุศลอยางมาก แตอยางไรก็ตามดวงวิญญาณคุณแมทองยอยก็
ยังคงมองดูพวกกระผมและครอบครัวตลอดเวลา และก็ลงมาเยี่ยมอยูเสมอเปนระยะ
สั้น ๆ เพราะรูไดจากเด็กเตี้ย จะทราบไดกลิ่นตัวคุณยายเสมอเมื่อมาถึงบานกอน
สุดทายนี้ กระผมขอถือโอกาสอํานวยพรวันคลายวันเกิดหลวงลุงจรัญที่จะเวียน
มาบรรจบครบรอบในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ นี้ ขออํานาจบารมีพระสยามเทวาธิ
ราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไดโปรดประทานพรอภิบาลรักษาพระเดชพระคุณหลวง
ลุงจรัญใหปราศจากทุกข ประสบความผาสุก ไรหมูมารและประสบความสําเร็จตามที่
ทานปรารถนาทุกประการเทอญ

ดวยแรงรักและหวงใยจากดวงวิญญาณแม (ภาค ๒)
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