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กระผมพันเอกสรรเพชร พานิช เปนบุตรชายคนโตของคุณพอ พลตรีวสันต
พานิช จําไดวาในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ เปนวันทีก่ ระผมไปเบิกยาจาก
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามาใหคุณแม (นางไพฑูรย พานิช) เพือ่ รักษาโรคขอกระดูก
เนื่องจากยาที่คุณแมรับประทานหมด เมื่อไดรับยาจากโรงพยาบาลแลว ก็เปนเวลา
๑๑.๓๐ น. กระผมก็นํายาไปมอบใหคุณแมที่บานฝงธนบุรี เลขที่ ๑๒ ซอยพญาไม
ถนนพญาไม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ เมื่อกระผมไปถึงบาน คุณแมกําลัง
นอนอยูในหองนอน และขณะที่กระผมยางเทาขึ้นบานก็พบคุณพอ (พลตรีวสันต
พานิช) กําลังรับประทานอาหารกลางวันอยูที่โตะทานขาวในบาน ซึง่ กระผมมองดูคุณ
พอมีความรูสึกวา คุณพอทานอาหารกลางวันไดมากเปนพิเศษ และพูดกับกระผมวา
“กบรูหรือไมวาทานเจาคุณวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี หมายถึงพระราชสุทธิญาณมงคล
ไดรับตําแหนงเปนเจาคณะจังหวัดสิงหบุรีแลว ทราบมาจากคุณเทียนชัย ภูภิพัฒน
(หมายถึงบุคคลที่หลอหลวงพอดํา) เพราะหลวงปูวัดออนอยธรรมอิสระบอก” กระผม
จึงไดถามความรูสึกของคุณพอวาตอนนี้เปนอยางไร ทานก็ไดตอบวา รูสึกดีใจที่ไดรับ
ทราบขาวนี้ และทานก็หันหนากลับมาถามผมวา กบมีความรูสกึ อยางไร กระผมก็
ตอบทานวารูสึกดีใจมากครับ คุณพอยังตอบมาอีกวาดีใจเชนเดียวกัน เมื่อพูดคุยกัน
เสร็จ กระผมเห็นวาเวลาใกลจะบายโมงแลวตองกลับไปทํางานที่ สปช.ทหาร ตอนเย็น
กระผมก็ไปรับภริยาและลูก ๆ ที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และที่
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ตอนเย็นตองพาลูกสาว (เด็กหญิงเพ็ญจันทร พานิช) ไปพบ
แพทยที่คลีนิคผาติเวช เนื่องจากตัวรอนและมีไข ทําใหตองพาไปที่คลีนิคดังกลาว ซึ่ง
อยูในซอยตรงขามสถานีตํารวจบางซื่อ เมื่อเสร็จจากการรักษาฯ ก็พาลูกสาวกลับบาน
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ที่บางเขน เลขที่ ๒๙๖/๑ ซอยวิภาวดี ๔๒ ถนนวิภาวดีรังสิต ตําบลลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ ถึงบานเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. ถึงบานเพียงชั่วขณะก็มีโทรศัพท
ดังขึ้นมา เด็กรับใชชื่อเตี้ยก็ไปรับโทรศัพทบอกวา ญาติโทรมาบอกธุระสําคัญดวนมาก
พอไปรับโทรศัพททราบวาเปนนองตุม (กมลศิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา) เปนนองสะใภ
โทรมาบอกใหรีบไปโรงพยาบาลรามาธิบดี บอกวาคุณพอไมรูสึกตัวแลว และบอกวา
นองแหมม (พันตรีหญิงพิณทิพย พานิช) เปนผูนําตัวคุณพอสงโรงพยาบาลธามาธิบดี
ถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีเปนเวลา ๒๐.๓๐ น. คุณพอก็เริ่มมีอาการจะหมดสติแลว
นองแหมมจึงบอกคุณพอวาถึงโรงพยาบาลแลว คุณพอก็พยักหนารับรูแลวก็ฟุบหนา
ลงแนนิ่งไป ทางเจาหนาที่หองฉุกเฉินก็รีบนําทานไปทําการปม หัวใจ สวนตัวผม
โทรศัพททางไกลหาหลวงลุงจรัญ แจงใหทราบ หลวงลุงไดบอกวาจะแผเมตตาให
ขอใหโชคดีไมตองเปนหวง กระผมจึงรีบเดินทางมาโรงพยาบาลรามาธิบดี ก็ทราบวา
ไดรับการชวยเหลือและสงไปที่ชั้น ๙ หอง CCU แลว จึงไดติดตามไปเยีย่ มอาการ
คุณพอ ก็เห็นนายแพทยสันต หัตถีรัตน ซึ่งเปนผูชวยเหลือและรักษาพรอมดวย
คณะแพทยอีกหลายคน อีกทั้งมีญาติผูใหญฝายของกระผมที่เปนแพทยหญิงมารวม
ดูแลดวยคือ ศาสตราจารย แพทยหญิง ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา มาคอย
ชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดเวลาตั้งแต ๒๐.๓๐ น. แตดวยคุณพอมีอายุมาก การ
ทํางานของกลามเนื้อหัวใจก็เตนออนลง ทางคณะแพทยจึงตองปมหัวใจอีกครั้งเปน
เวลาถึง ๒ ชั่วโมง สวนตัวกระผมเองก็ปายเปนโรคทอนซิลอักเสบ อยูที่หอง CCU
นานไมได กลัวจะนําเชื้อโรคไปติดคุณพอ จึงขอกลับบานกอนเวลาประมาณ ๒๓.๐๐
น.
พอกระผมกลับถึงบานบางเขน ยังไมทันหายเหนื่อย นองชายก็โทรศัพทไปหา
กระผมที่บานและบอกวา คุณพอเสียชีวิตแลวนะ กระผมรูสึกวาวุนในใจมาก จึง
โทรศัพทไปหาหลวงลุงจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี อีกครั้ง เพื่อแจงขาวใหหลวงลุง
ทราบ ทานไดกรุณามารับสายโทรศัพทเอง และบอกวาทราบแลว คุณพอไปดีไมตอง
เปนหวง ในชวงเวลานั้นดวงวิญญาณของคุณแมทองยอยมาที่หองนอนของทานซึ่งอยู
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ชั้นลาง คลาย ๆ จะมาบอกวาคุณพอของกระผมคือ พลตรีวสันต พานิช ไดเสียชีวิต
แลว กระผมไทราบจากเด็กรับใชชื้อเตี้ยเปนคนบอก เพราะกลิ่นตัวคุณแมเต็ม
หองนอนและแรงมาก กระผมจึงเขาไปกราบทานในหองนอนและขอฝากชวยดูแลคุณ
พอกระผมดวย ในคืนนั้นนองชาย (พันตํารวจเอกอลงกต พานิช) และนองสาว (พันตรี
หญิงพิณทิพย พานิช) เดินทางกลับจากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปบานที่ฝงธนบุรี ๑๒
ถนนพญาไม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เพื่อไปบอกใหคุณแมทราบ และเตรียมชุดที่จะ
ใหคุณพอใสเปนครั้งสุดทาย กระผมและครอบครัวเตรียมการตั้งบําเพ็ญกุศลศพของ
คุณพอ พลตรีวสันต พานิช ทีว่ ัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ ในวันรุงขึ้นคือวันพุธที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๔๒ และเริ่มรดน้ําศพเวลา ๑๖.๐๐ น. และจะมีการพระราชทานน้ํา
หลวงอาบศพในเวลา ๑๗.๐๐ น. นองชายก็ไดประสานกับกระผมวาจะตั้งสวด
อภิธรรมศพคุณพอกี่วัน และพระราชทานเพลิงศพเมื่อไร กระผมเลยตอบไปวาให
สอบถามคุณแมและทราบจากนองชายวา คุณแมบอกวาแลวแตนองชาย แตใหถามพี่
กบกอนหมายถึงตัวกระผม กระผมจึงใหแนวทางวาควรตั้งสวดอภิธรรมศพ ๗ วัน ถา
เสร็จแลวก็ขอพระราชทานเพลิงศพเลยจะไดกําหนดวันไดถูกตอง นองชายเปนผูทํา
หนังสือถวายบังคมลงถึงแกอนิจกรรมแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งทรงทราบ
และกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมในการพระราชทานเพลิงศพ และดําเนินการเรื่อง
ตาง ๆ ตามที่ญาติของพลตรีวสันต พานิช มีความประสงคทุกประการ ดังนั้นงานศพ
ของคุณพอจึงไดเริ่มตั้งแตวันที่ ๔-๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ และวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๔๒ เปนวันพระราชทานเพลิงศพ
ในวันแรกคือวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ กระผมไดรับความกรุณาจากคุณอา
ซึ่งเปนญาติพี่นองกับคุณพอ คือ พลเอกสัมพันธ บุญญานันต ผอ.สงป กห. เปน
ประธานในพิธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพคุณพอ กระผมขอขอบพระคุณคุณอาอวน
ที่เคารพไว ณ โอกาสนี้ อยางสุดซึ้งและจริงใจ อีกทั้งทานยังใหเกียรติมาเปนประธาน
ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพออีกดวย ๑ คืน ในวันอาทิตยที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๒
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานโกศ
แปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ป กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ําหลวง
อาบศพ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กําหนด ๓ คืน ในวันที่ ๔-๕-๖
สิงหาคม ๒๕๔๒ สําหรับวันที่ ๗-๘-๙ และ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ เปนของญาติพี่นอง
และเพื่อน ๆ ของคุณพอ
ในวันสุดทายเปนวันพระราชทานเพลิงศพคุณพอพลตรีวสันต พานิช ไดรบั
ความกรุณาจากคุณอา เพื่อนรักและสนิทของคุณพอคือ พลเอกบรรจบ บุนนาค อดีต
รมว.กห. อดีต เสธ.ทหาร, อดีต เสธ.ทบ. และอดีตวุฒิสมาชิก ไดใหเกียรติกับกระผม
และครอบครัวชวยเปนประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณพอ พลตรีวสันต
พานิช ในวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. กระผมและครอบครัวขอก
ราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้อยางสุดซึ้งและจริงใจครับ
อนึ่งเมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. กระผมไดมโี อกาสไดพบ
กับอาจารยเชาวลิต สุไลมานดี ซึ่งสอนหนังสืออยูที่โรงเรียนบางประกอกพิทยาคม
ถนนสุขสวัสดิ์ กทม. และเปนนิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนลูกศิษยของอาจารย ดร.วลัย พานิช ภริยาของกระผม (อาจารย
เชาวลิต ทานเปนผูมีความสามารถพิเศษในการสัมผัสเรื่องวิญญาณได) ซึ่งกระผม
กําลังจะรับภริยา (ดร.วลัย พานิช) และลูก ๆ เพื่อเตรียมเดินทางไปรดน้ําศพคุณพอ
(พลตรีวสันต พานิช) กระผมไดมโี อกาสพูดกับอาจารยเชาวลิต เวลา ๑๔.๓๐ น. ใน
เวลาดังกลาวนั้นวาศพคุณพอไดเดินทางมาถึงวัดโสมนัส
เขตปอมปราบ
กรุงเทพมหานคร และมาอยูที่ศาลาฯ แลวตัง้ แตเวลา ๑๔.๐๐ น. อาจารยเชาวลิตบอก
กับกระผมวา วันรดน้ําศพคุณพอวันนี้ ดวงวิญญาณคุณแมทองยอย อารุณี ไดมารวม
ในงานดวย และดวงวิญญาณคุณพอ พลตรีวสันต พานิช ไดมานัง่ ดูรางที่ไรวิญญาณ
ที่ศาลา ทานไดกลาววา นาจะบอกใหทราบกอนวาจะตองจากโลกนี้ไป แตอีกอยาง
ดวงวิญญาณคุณพอก็ไมเสียใจแตประการใด
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ครั้นไดเวลา ๑๗.๐๐ น. ทําพิธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพคุณพอ พลตรี
วสันต พานิช โดย พล.อ.สัมพันธ บุญญานันต ผอ.สงป.กห. เปนประธานในพิธี เมื่อ
เสร็จพิธีก็เปนเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. กระผมไดขอตัวจากคุณแมไพฑูรย พานิช
และญาติ ๆ ไปทําธุระและนําลูก ๆ ไปสงบาน กอนจะกลับมาฟงพระสวดพระอภิธรรม
ศพคุณพออีกครั้ง กระผมออกจากวัดโสมนัสตรงไปที่หางเดอะมอลลงามวงศวาน เพื่อ
ไปรับดินสอสีจํานวน ๒ กลอง เนื่องจากไดสั่งจองไวกอนที่คุณพอจะถึงแกอนิจกรรม
เมื่อถึงหางเดอะมอลลงามวงศวาน กระไมไดสั่งใหทกุ คนอยูในรถยนตที่ลานจอดรถ
ชั้น 4A หามไปไหน กระผมเดินไปที่รานขายเครื่องเขียน เมื่อเดินไปปรากฏวากลิ่น
หอมเหมือนกลิ่นน้ําอบไทยติดตามกระผมไปดวย กระผมก็ทราบไดทันทีวา คุณพอคง
ตามมาดูวา กระผมจะไปที่ไหน ทําอะไร และเมื่อเสร็จจากรับของที่แผนกเครื่องเขียน
ของหางเดอะมอลลงามวงศวานแลว จึงเดินกลับมาที่จอดรถเพื่อที่จะพาลูก ๆ กลับ
บานกอน เพราะมีสอบวันรุงขึ้น กลัวจะดูหนังสือไมทัน เมื่อถึงบานบางเขนก็นําลูก ๆ
ของกระผมขึ้นบาน สวนกระผมและภริยามีธุระตองทําอีกเล็กนอย จึงรีบเดินทาง
กลับไปฟงพระสวดพระอภิธรรมศพคุณพอที่วัดโสมนัสทันที เมื่อเสร็จงานสวดพระ
อภิธรรมศพคุณพอคืนแรก กระผมและภริยาเดินทางกลับบานบางเขนทันที เมื่อเขา
ประตูบานทั้งภริยาและตัวกระผมไดกลิ่นธูปที่บาน ตรงบริเวณหองรับประทานอาหาร
ชั้นลาง ทําใหขนลุกขึ้นตามตัวทันที กลิ่นธูปนี้กระผมเกิดความสงสัย เมื่อพบกับ
อาจารยเชาวลิต สุไลมานดี ภายหลังทราบวาดวงวิญญาณของคุณพอจะมีกลิ่น ๒
กลิ่น คือ เปนกลิ่นธูปหอม หรือ กลิ่นหอมคลาย ๆ น้ําอบไทย แตไมใชทเี ดียวจะมี
ความหอมไปทางน้ําอบของอินเดีย
ในชวงสวดพระอภิธรรมศพของคุณพอวันที่ ๔-๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ดวง
วิญญาณคุณพอไดมาดูแลใหความปลอดภัยแกลูกและหลาน ๆ ที่บานบางเขน
ตลอดเวลา จนถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒ ที่ผานมา เวลา ๐๓.๐๐ น. กระผมไดฝน
เห็นเปนภาพนิมิต ฝนเห็นความเปนอยูของคุณพอ พลตรีวสันต พานิช วาอยูที่ใด ได
ปรากฏเห็นชัดวาไดมีบา นเรือนในโลกแหงวิญญาณแลวเปนบานชั้นเดียว อยูระหวาง
วันที่สูญเสียบิดาอันเปนที่รัก
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เมรุของวัดอัมพวัน กับปลายศาลาใหญของวัดอัมพวัน กระผมไดตรวจดูภายในบาน
ของคุณพอ ไดเห็นตูเย็นที่ถวายหลวงพอจรัญ พระราชสุทธิญาณมงคล เมื่อประมาณ
ป ๒๕๐๘ มีแตฝุนจับเต็มไปหมด ไมมีอะไรในตูเย็นเลยและไดเดินไปดูคุณพอพบวา
เห็นคุณพอกําลังอยูในหองพระ กําลังจัดโตะบูชาในบานของทาน แสดงวาดวง
วิญญาณคุณพอ พลตรีวสันต พานิช ไดตัดความอาลัยอาวรณจากโลกมนุษยไดแลว
ที่เปนเชนนี้เพราะหลวงลุงจรัญ ไดใหความชวยเหลือใหเขากรรมฐาน และเมือ่ วันศุกร
ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ หลวงลุงจรัญไดมอบหมายคุณเสนอ ผูรับใชใกลชิดของหลวง
ลุงใหโทรไปหาที่บานพลตรีวสันต พานิช ที่ฝงธนบุรีวา ในวันเสารที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๔๒ หลวงลุงจรัญ พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) เจาอาวาสวัดอัมพวัน
และเจาคณะจังหวัดสิงหบุรี จะเดินทางมาเยี่ยมสรีระสังขารของพลตรีวสันต พานิช ที่
ศาลา ๙ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๕.๐๐ น. ขอใหเจาภาพทุกคนรอ
รับ และเมื่อทานหลวงลุงจรัญมาถึง คําแรกที่ทานไดกลาวกับญาติวา ไดรับปากกับ
ดวงวิญญาณของพลตรีวสันต พานิช วาจะมาเยี่ยมในวันนี้ และดวงวิญญาณของคุณ
พอไมไดมาที่นี้ ทานยังกลาวอีกวาคุณพอไปดีไปเปนเทพแลว ในวันพระวันพุธที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๔๒ จะใหดวงวิญญาณของ พลตรีวสันต พานิช เขากรรมฐานเพราะเมื่อ
ตอนมีชีวิตอยูปฏิบัตินอย พอตอนนี้หลวงลุงจรัญเลยใหเขากรรมฐาน ซึ่งยังมีเวลาอีก
มาก
หลวงลุงจรัญ ทานไดกลาววา พลตรีวสันต พานิช ไมไดทํากรรมอะไรมีแต
ชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก ชวยญาติพี่นอง เปนคนมีนา้ํ ใจ มีความกตัญูกตเวทีตอ
บิดาและมารดา และผูมีพระคุณ อีกทั้งเมื่ออดีตชาติเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยังมา
สรางโบสถที่วัดอัมพวันแหงนี้ และเมื่อชาตินี้คุณพอก็ยังมาชวยสรางโบสถที่วัดอัมพ
วันอีก
หลวงลุงจรัญไดเลาตอไปอีกวา ในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ จิตของพล
ตรีวสันต พานิช ไดดับลง ดวงวิญญาณไดเดินทางไปที่วดั อัมพวัน ไปหาหลวงลุงจรัญ
และพูดถึงเรื่องเกา ๆ ในอดีต/ความหลังในสมัยกอน ตั้งแตรับราชการที่ศูนยการทหาร
วันที่สูญเสียบิดาอันเปนที่รัก
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ปนใหญ จ.ลพบุรี และแตงกายชุดทหาร ชันยศ พันเอก หลวงลุงจรัญทราบไดทันทีวา
พลตรีวสันต พานิช ไดหมดอายุขัยไปแลว และเสียชีวิตแลว ความจริงในวันเสารที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๔๒ ที่ผานมา ที่ทานเดินทางมาเยี่ยมหลวงลุงจรัญและถวายเทียน
เขาพรรษาในวันนั้นก็หมดอายุขัยไปแลว ถาวันนั้นหลวงลุงจรัญไมดึงเวลาใหชาในการ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ แลวรถยนตก็จะคว่ําตายทั้งคัน ประกอบกับที่มาในวันนี้คุณพอ
ตองการจะแนะนําคุณวันชัย เอื้อนิธิรัตน ใหรูจักกับหลวงลุงจรัญ เพื่อมากราบ
ขอบคุณในความกรุณาที่ทานไดชว ยเหลือลูกชายไดเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๆ
ที่ติดสํารองอันดับ ๕ ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ แตตองแวะเยี่ยมลูกสาวที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เสร็จภาระหนาที่แลวก็จะมากับคุณพอพลตรี
วสันต พานิช ที่วัดอัมพวัน ตามที่ไดนัดกันไวกอนเวลา ๑๑.๐๐ น. ปรากฏวามี
เหตุการณที่หลวงลุงไดชวยคือ ดึงใหคุณวันชัยฯ หลงทางไปวัดอัมพวันไมถูก ทําให
ตองเสียเวลา ไปถึงวัดอัมพวันเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ดังนั้น คุณพอจึงออกเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. นับวาหลวงลุงจรัญ มีบุญคุณกับกระผมและ
ครอบครัว สุดที่จะหาสิ่งใดเปรียบได สวนตัวกระผมทานหลวงลุงจรัญไดกรุณาเมตตา
ชวย ตั้งแตป ๒๕๒๐ ในกรณีที่เกิดรถคว่ําและรอดชีวิต ซึ่งไดลงในหนังสือกฎแหง
กรรม-ธรรมปฏิบัติเลมที่ ๘ และเลมที่ ๘ พิเศษ หากผูอานทานใดตองการทราบ
รายละเอียด กรุณาหาอานไดที่รานขายหนังสือวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ดังนั้นกระผมจึง
นับวาไดชวยชีวิตมา ๒ ครั้งแลว นับเปนความกรุณาของหลวงลุงจรัญตอกระผมและ
ครอบครัวอยางมาก
หลวงลุงจรัญไดใหความกรุณาเดินทางมาในงานศพของคุณพอ พลตรีวสันต
พานิช ในวันเสารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ ที่ผานมา ทําใหกระผมและครอบครัวตื้นตันใจ
ปลื้มใจในเมตตาของทาน จึงไดปรึกษาการลอยอังคารของคุณพอวา คุณพอมีความ
ผูกพันที่วัดอัมพวันและผูกพันกับหลวงลุงจรัญมาก
กระผมและครอบครัวจึงขอ
อนุญาตนําเอาอังคารมาลอยที่แมน้ําหนาวัดอัมพวัน หลวงลุงจรัญทราบและไมวา
อะไร พอในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ กระผมจึงไดโทรสารไปขอความเมตตาหลวง
วันที่สูญเสียบิดาอันเปนที่รัก
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ลุงจรัญใหชวยสั่งคุณสมประสงค ใหชวยหาเรือชาง ๑ ลํา สําหรับลอยอังคารคุณพอ
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เมื่อถึงวันเวลาดังกลาวทุก
อยางก็ราบรื่นดวยดี ไปถึงวัดอัมพวันบริเวณทาน้ําหนาวัดเวลา ๑๑.๑๐ น. กระผมได
มองไปที่ศาลาทาน้ําหนาวัดอัมพวัน เห็นลุงแกคนหนึ่งนั่งรออยูจึงสอบถามวา เปน
เจาของเรือลํานี้ใชหรือไมสําหรับไปลอยอังคาร ลุงตอบวาใชแลว และไดจายเงิน
เรียบรอยแลว ๑๔๐ บาท กระผมจึงอุมอัฐิของคุณพอพลตรีวสันต พานิช ลงไปที่ทา
น้ําหนาวัดอัมพวัน เพื่อลงเรือพรอมกับนองชายคือพันตํารวจเอกอลงกต พานิช
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน พันตํารวจเอกทิวัตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา) เมื่อเรือจางไดพา
ไปถึงกลางแมน้ําแลว นองชายเปนผูตั้งจิตอธิษฐานโดยยกอัฐิของคุณพอขึ้นเหนือ
ศีรษะวา ลูกขอฝากอัฐิคุณพอพลตรีวสันต พานิช ไวกับแมพระคงคา ขอใหคุณพอมี
ความรมเย็นเปนสุข เสร็จแลวนองชายก็นึกคําตอไปไมได กระผมจึงตอใหเกิดความ
สมบูรณวา เมื่อคุณพอมีความรมเย็นเปนสุขแลว ขอใหลูกมีความเจริญรุงเรืองในชีวิต
รับราชการและมีโชคลาภ พอจบคําพูดของกระผม ก็ดําเนินการลอยดอกไม ดอกมะลิ
ในน้ํา เสร็จแลวนองชายก็นําอัฐิของคุณพอลงสูแมน้ําตามประเพณี ลุงที่พายเรือก็หัน
เรือกลับเขาสูทาน้ําหนาวัดอัมพวัน กระผมและคุณแม ไพฑูรย พันตํารวจเอกอลงกต
พันตรีหญิงพิณทิพย พานิช ไดขึ้นไปกราบหลวงลุงจรัญที่กุฏิของทาน หลวงลุงจรัญได
กลาวเพียงคําเดียววา ไมตองเปนหวงคุณพอเขาไปดีแลว คุณแมก็นอมถวายปจจัย
เพื่ออุทิศสวนกุศลใหแก พลตรีวสันต พานิช
สิ่งที่กระผมเขียนมานี้เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หากมีเนื้อหาสาระยาวไปบาง ขอ
นอมอภัยไว ณ โอกาสนี้ดวย แตเพื่อเปนเกียรติครั้งสุดทายของ พลตรีวสันต พานิช ผู
ที่เคยเปนลูกศิษยของหลวงพอจรัญรุนแรก ๆ และเคยไดชวยเหลือวัดอัมพวันมาใน
อดีตจนถึงวาระสุดทายของทาน
กระผมขออนุญาตสรุปเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงให
ทราบดังนี้
เหตุการณที่ ๑ เกิดขี้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ วันนี้คุณนาสุธี
และภริยา ไมไดไปรวมงานสวดอภิธรรมศพคุณพอ เนื่องจากไมมีใครเฝาบานจึงตอง
วันที่สูญเสียบิดาอันเปนที่รัก
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เสียสละเฝาบานใหอีก ๒ หลังของคุณแมไพฑูรย พานิช และของนาวาเอกหญิง สุมะ
นา อิศรางกูรฯ คุณนาสุธีชอบนั่งเลนตรงระเบียงหนาบานเสมอ เพราะสามารถ
มองเห็นไดทุกทาง พอเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. คุณนาสุธีก็ยังนั่งเลนตรงระเบียง
หนาบานเหมือนเดิม ทันใดนั้นก็เกิดเหตุการณขึ้น โดยดวงวิญญาณคุณพอไดสาดน้ํา
ใสคุณนาสุธี และคุณนาสุธีก็ทราบวาเปนดวงวิญญาณของคุณพอ พลตรีวสันต พานิช
ที่บรรดาญาติ ๆ เรียกกันเปนชื่อเลนวา คุณแมน มาทักทานแลว คุณนาสุธีจึงไดกลาว
พูดลอย ๆ ขึ้นไปวา คุณแมไมตองเปนหวงคุณหนู (คุณแมไพฑูรย พานิช) และหลาน
(พต.หญิง พิณทิพย พานิช) จะดูแลให และหากมีสงิ่ ใดจะชวยเหลือไดก็จะทําทันที
พอพูดจบคุณนาสุธีฯ ก็เดินไปที่หองทานขาว ไปนั่งทานขาวกับภริยากัน ๒ คน ทันใด
นั้น ก็ไดยนิ เสียงคุณพอ พลตรีวสันต พานิช กําลังอาบน้ําในหองน้ําขางลาง และมี
เสียงกระแอม เสียงดังมาก ทําใหคุณนาสุธีและภริยาไดยินเสียงเหมือนกัน และจําได
วาเปนเสียงคุณพอแนนอน
เหตุการณที่ ๒ เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๒ เวลาประมาณ
๑๐.๔๕ น. กระผมและครอบครัวไดนําอัฐิของคุณพอ พลตรีวสันต พานิช จากวัด
โสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร ไปบรรจุในเจดียที่วัดประยูรวงศาวาส เสร็จเวลา
ประมาณ ๐๘.๐๐ น. จึงเดินทางมาทําพิธีลอยอังคารที่ทาน้ําหนาวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี
กอนจะมาถึงวัดอัมพวันประมาณ ๓ กม. กลิ่นอัฐิคุณพอมีกลิ่นหอมขึ้นมาจากกลองที่
กระผมกอดไว กระผมทราบไดทันทีวาคุณพอคงจะเตือนวาใกลจะถึงวัดอัมพวันแลว
นะ กระผมจึงตั้งจิตอธิษฐานในใจวา คุณพอครับกระผมทราบแลววาใกลจะถึงวัด
อัมพวัน และขอใหกลิ่นหอมของคุณพอลงไปในกลองกอน ประเดี๋ยวจะทําใหคนที่อยู
ในรถยนตแตกตื่น พอกลาวอธิษฐาน กลิ่นดังกลาวก็หายไปในกลอง
สาเหตุที่กระผมและครอบครัวนําอัฐิของคุณพอ พลตรีวสันต พานิช มาลอยที่
แมน้ําหนาวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ดวยจากคําบอกเลาของหลวงลุงจรัญทีผานมาใน
อดีต สมัยที่กระผมเปนเด็กนักเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๒ ประมาณป ๒๕๐๘ ได
มีโอกาสมาอยูกับคุณพอที่ศูนยการทหารปนใหญ จ.ลพบุรี เมื่อคราวปดภาคเรียน ก็
วันที่สูญเสียบิดาอันเปนที่รัก
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ไดมีโอกาสไปกราบหลวงลุงจรัญ วัดอัมพวัน ทานไดเลาใหฟงวาวัดอัมพวันเปนวัดที่
อยูมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานที่มั่นคงอยูในตูพระไตรปฎก (พ.ศ. ๒๒๐๐)
และอีกตูหนึ่ง (พ.ศ. ๒๓๑๐) รวมสองตูพระไตรปฎกรุนเกา แบบเกา ลายรดน้ํา ลาย
รามเกียรติ์ สวยงามเปนระเบียบเรียบรอยของโบราณ สืบเนื่องมาจนบัดนี้ภายใน
อุโบสถมีหลักฐาน มีเอกสารและวัตถุยืนยันวาเปนของเกา เมื่อโบสถชํารุดทรุดโทรม
และพังลงไป จึงไดรื้อออกมาพบศิลาจารึกแจงชัด มีสตางคจีนอยูในอุโบสถ ๘ ปบ
และจารึกผูสรางโบสถเปนภาษาจีนวา กิมเหลียง กิมจือ (หมายถึง นายหาง ทองยอย
ชโลธร พันเอก วสันต พานิช และนายหางสมเจตน วัฒนะสินธุ) เปนผูรวมสรางโบสถ
วัดอัมพวันในสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนคนจีน ๓ คน
ในป พ.ศ. ๒๕๐๘ ในสมัยนั้น ผูศึกษาธรรมะและเยี่ยมหลวงลุงจรัญมีไมมาก
จึงสามารถเลาประวัตวิ ัดอัมพวัน จ.สิงหบรุ ี ไดอยางละเอียด ทานจึงไดเลาตอวา
สมัยกอนนั้นมีเรือกําปนมาจอดหนาวัดอัมพวัน
มีฝรั่งมาทําการคากับสมเด็จพระ
นารายณมหาราช ณ เมืองละโวแหงลพบุรีนั้น และก็มีฝรั่งชาติฮอลันดา ไดนําเรือ
กําปนรวมกับคนจีนมาจอดหนาวัดนี้ โดยทานเจาอาวาส มีนามปรากฏชัดอีก ขอ
ประทานอนุญาตกลาวในจารึกวา “พระครูญาณสังวร มีอายุพรรษาถึง ๙๙ พรรษา ที่
จารึกไวในอุโบสถเมื่อสมัยโนน คนจีน ๓ คน จึงมีจิตศรัทธาเลื่อมใสตอทานพระครู
ญาณสังวร ที่วัดอัมพวัน จึงไดสรางโบสถเปนทรงจีนและคลายทรงไทย มีเครื่องลาย
ครามมากมาย ติดชอฟาหนาบรรณ กระทั่งบรรจุไวในโรงอุโบสถ มีหยกขอมือของจีน
มีมาวิ่ง ๙ ตัว เพชรนิลจินดามากมาย มีสตางคจีน ๗ ปบ เนื่องจากโบสถเกาไดผาน
มาหลายสมัย หลายรอยป จึงมีการชํารุดทรุดโทรม เทพยาฟาดิน จึงดลบันดาลใหคน
เกาที่สรางโบสถในสมัยนั้นกลับมาสรางโบสถใหใหม โดยไดกําหนดวันเวลามาพบกัน
ที่วัดอัมพวัน เวลาประมาณ ๙.๐๐ น. โดยมาทั้ง ๓ ทานและมิไดนัดหมายกัน มีชื่อ
ดังนี้คือ (๑) คุณทองยอย ชโลธร (๒) พันเอกวสันต พานิช (๓) นายหางสมเจตน จะมา
เปนผูดําเนินการสรางอุโบสถ ณ วัดอัมพวัน ตามที่นิมติ ของหลวงลุงจรัญ โดยใชเวลา
๑ ป ๑๖ วัน และความฝนที่เทพนิมิตเปนความจริง โดยสิ้นทุนทรัพยจํานวนนอย ไมมี
วันที่สูญเสียบิดาอันเปนที่รัก
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การเดือดรอนแกประชาชน และพระราชทรัพยแตประการใด เสร็จในป พ.ศ. ๒๕๑๐
และตอมาก็ไดรับการยกยองจากทางราชการใหเปนวัดพัฒนาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๐๒๕๑๓ นับวาเปนวัดที่ดึงจิตใจใหประชาชนทําในสิ่งที่ดีงาม ประพฤติตนเปนคนดี
นับวาคุณพอของกระผมไดมีสวนเปนอยางมากในการดําเนินการรุนแรก และเปนคน
รุนเกาที่บุกเบิกวัดอัมพวัน ในสมัยแรกและมีสวนสรางโบสถวัดอัมพวันอีกดวย ซึ่งผม
จําไดเสมอ เพราะผมตองติดตามคุณพอมากราบหลวงลุงจรัญทุกคราวที่ผมิดภาค
เรียนการศึกษาแตละครั้ง
เหตุการณที่ ๓ วันเสารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ผมไดเดินทางไปใสบาตรถวาย
ภัตตาหารพระสงฆที่บริเวณหนาวัดเชิงหวาย เขตเตาปูน เพื่ออุทิศผลบุญใหกับคุณพอ
และคุณแมทองยอย อารุณี เมื่อเสร็จการใสบาตรแลวก็เดินทางกลับที่บานบางเขน
เมื่อขึ้นบนบานก็พบสิ่งที่ไมคาดคิด คือ ไดกลิ่นหอมคลายดอกมะลิและน้ําอบไทย ผม
จึงมั่นใจอยางแนนอนวาเปนดวงวิญญาณคุณพอแนนอน เพราะกลิ่นไมเหมือนคุณแม
ทองยอย อารุณี และไดใหเด็กเตี้ยขึ้นไปพิสูจนกลิ่นวากลิ่นหอมจริงหรือไม เด็กรับใช
ชื่อเตี้ยยืนยันวากลิ่นหอมจริง เปนของคุณปูแนนอน เพราะกระผมไมใชน้ําหอมฉีดตัว
เลย นับวาการทําบุญตอนเชาไดถึงคุณพอแลว
เหตุการณที่ ๔ เกิดขึ้นเมื่อวันเสารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
คุณนาสุธี อิศรางกูรฯ ก็ไดพาลูกนองมาชวยตัดตนมะมวงใหกบั บานคุณแมไพฑูรย
พานิช (พี่สาว) ตนมะมวงดังกลาวตายวันเวลาเดียวกับคุณพอเสียชีวิต สาเหตุตองตัด
มะมวงนี้เพราะจะโคนลงมาทับสายไฟแรงสูงที่ตอจากเสาไฟฟาเขาบานคุณแมไพฑูรย
พานิช และอาจทําใหรั้วบานพังเสียหายและสระบัวแตกตามมาภายหลังได ขณะที่คุณ
นาสุธีใหลูกนองดําเนินการตัดตนมะมวงอยูนั้น ดวงวิญญาณคุณพอ พลตรีวสันต
พานิช ไดวดิ น้ําที่สระบัวสาดคุณนาสุธีอีกครั้ง คุณนาสุธีก็ทราบไดทันทีวาคุณพอ พล
ตรีวสันต พานิช ไดมาลอเลน จึงพูดวา “คุณแมขออนุญาตตัดตนมะมวงนะ จะตัดให
เพราะมันจะลมเขาบาน และจะทําใหเกิดอันตรายกับสายไฟแรงสูงได” คุณนาสุธีก็ให
ลูกนอยตัดลงมาทีละทอน คุณแมไพฑูรย พานิช ก็ลงบันไดไปดูที่นาสุธีใหลูกนองตัด
วันที่สูญเสียบิดาอันเปนที่รัก
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อยู พอยืนดูสักพักใหญคุณแมไพฑูรย พานิช ก็ไดเดินกลับเพราะไดกลิ่นธูป (กลิ่นคุณ
พอ) เดินตามคุณแมขึ้นบาน คุณแมไดกลิ่นธูปก็รองไหจึงรีบเดินกลับขึ้นบานไป
ชวงที่จะตัดตนมะมวงถึงสวนลําตนและกิ่งที่ใหญของลําตนมะมวงที่อาจจะลม
ลงมาโดนสายไฟที่ตอจากเสาไฟฟาที่พาดเขาตัวบานขาดก็ได หรือโดยกําแพงรั้วบาน
ใหพังได หรืออาจจะโดนสระบัวที่อยูติดกับตนมะมวงตนนี้ใหแตกได เหตุการณไม
อาจจะเดาไดเลย ไมมีความแนนอน คุณนาสุธี ก็เลยพูดลอย ๆ วา “คุณแมนชวย
คุมครองคนตัดดวยนะ ใหตัดตนมะมวงนี้ไดสําเร็จและปลอดภัย” ทันใดนั้นลําตนและ
กิ่งที่ใหญที่คิดวาจะเกิดอุปสรรคตาง ๆ นานา ก็ลมลงสูพื้นดินโดยเรียบรอยและคนตัด
ก็ปลอดภัย “นับวาดวงวิญญาณคุณพอไดใหความชวยเหลือเปนอยางดี” คุณนาสุธี
อิศรางกูร ณ อยุธยา กลาวในทีส่ ุด เหตุการณตาง ๆ ที่เลามาทั้งหมดนี้ ขอรับรองวา
เกิดขึ้นจริง หากผูใดอานมีขอสงสัย กรุณาสอบถามไดโทรศัพท ๘๖๓-๓๓๒๘ คุณนา
สุธี อิศรางกูร ณ อยุธยา ไดทุกเวลา
เหตุการณที่ ๕ วันเสารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๒ กระผมมีความประสงคที่จะไป
รวมถวายภัตตาหารเพลที่วัดอัมพวัน
เนื่องจากกระผมเห็นวาใกลจะครบวันลอย
อังคารของคุณพอพลตรีวสันต พานิช ครบ ๑ เดือน เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณพอ
เมื่อครั้งยังมีชีวิต ทานผลักดันสั่งสอนอบรมใหกระผมสามารถมีโอกาสเขาเปนนักเรียน
เตรียมทหาร และจบนายรอย จปร. ไดก็เพราะการสั่งสอนอบรมของทาน เพื่อเปนการ
ตอบแทนพระคุณทาน แสดงถึงความกตัญูกตเวที ตอคุณพอที่ทานหวงใยกระผม
ตลอดมา กระผมจึงบวชพระที่วัดอัมพวันในป ๒๕๒๔ สาเหตุที่ทําบุญในครั้งนี้อีก
ประการหนึ่ง คือ กระผมไดฝนในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๓.๐๐ น. เห็นคุณ
พอมีบานอยูแลวเปนบานชั้นเดียว อยูหนาวัดอัมพวัน อยูระหวางเมรุกับศาลาใหญ
และยังไดเห็นตูเย็นที่คุณพอถวายใหหลวงลุงจรัญตั้งแตประมาณป ๒๕๐๘ กระผมก็
ไปเปดตูเย็นดู พบวาไมมีอะไรเลยมีแตความวางเปลา ก็แสดงวาในครั้งที่ถวายตูเย็น
นั้นคงจะลืมที่จะใสน้ําดื่ม น้ําสม น้ําผลไมตาง ๆ และยังไมไดเสียบปลั๊กไฟพรอมใช
งาน ภาพนิมิตดังกลาวบังเกิดในจิตใจ กระผมตองการจะรีบนําภัตตาหารมาถวาย
วันที่สูญเสียบิดาอันเปนที่รัก
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พระสงฆ และน้ําดื่ม และน้ําผลไม ตลอดจนแกน้ําดื่มดวย จึงไดเขียนจดหมายกราบ
นมัสการหลวงลุงจรัญในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๒ โดยขอความสะดวกผานทางคุณ
สมประสงค ใหชวยซื้อปลาชอนที่ทอดขายหนาโรงครัวของวัดอัมพวันมาให ๕
กิโลกรัม ตอมาตองปรับเปน ๑๐ กิโลกรัม เนื่องจากจะถวายพระในพรรษาไมครบทุก
องค สวนตัวกระผมก็เตรียมขาวสุกมาใสโถขาวพระ เตรียมน้ําดื่มมาถวายพระ ๑๒
ขวด ขวดละ ๑.๕ ลิตร น้ําผลไม ๔ ชนิด ๔ ขวด แกวน้ํา ๒ ใบ มาจากบาน
กระผมตองเดินทางไปเพียงคนเดียว เพราะคุณแมปวดขาไปไมไหว ใหนองสาว
อยูดูแล สวนภริยาของกระผมก็ติดงานรับสงลูกสาวที่โรงเรียนสาธิตฯ ผมจึงไปรับญาติ
พี่นองรวมเดินทางดวยอีก ๑ คน ชื่อ พันตรี วชิร วรรธนบูรณ อจ.รร.สพ.ทบ ชวย
ราชการ กกพ.สพ.ทบ. และออกเดินทางจากบานพักของกรมสรรพาวุธทหารบก เวลา
๐๗.๐๐ น. กระผมมุงตรงไปซื้อปลาเผา โดยวิ่งมาตามถนนสายเอเซีย กรุงเทพสิงหบุรี มาถึงทางแยกเขาจังหวัดอางทอง ก็ชิดซายเลี้ยวไปทางลัดเขาจังหวัดลพบุรี
ไปบานเจาปลุก เพื่อไปซื้อปลาที่คุณพอชอบ กระผมซื้อปลาเผาจํานวน ๕ ตัว ตมยํา
ปลาชอนอีก ๕ ชุด ชุดละ ๔๐ บาท เพื่อนําไปรวมทําบุญในครั้งนี้ ถึงวัดอัมพวันเปน
เวลา ๐๙.๓๐ น. ก็จอดรถดานกําแพงตัดกับโรงเรียนวัดอัมพวันเกา กระผมเดินผาน
ซุมประตูวดั อัมพวัน พรอมกับ พันตรีวชิร ผานเขาซุมประตูวัดอัมพวันพรอมกัน ก็
พบวาไดกลิ่นหอมที่ไมเคยไดกลิ่นมากอนในชีวิต ซึ่งรุนแรงมากคลาย ๆ กลิ่นน้ําหอม
ของอินเดีย กระผมจึงพูดวา “ชื่นใจ” สวนพันตรี วชิร บอกวา “นี่คุณลุง (หมายถึงคุณ
พอ พลตรีวสันต พานิช) มารับหนาประตูวัด กระผมก็เลยบอกวากระผมขอเชิญคุณ
พอไปทําบุญรวมกัน” กระผมไดนําปลาเผา ตมยําปลาชอนไปถวายพระที่อยูบนหอ
ฉัน และกระผมก็นําขาวสุกไปใสไวในโถใสขา วของพระจนหมด และก็ตองรีบกลับไปที่
กุฏิหลวงลุงจรัญเพื่อถวายน้ําดื่ม น้ําผลไมตลอดจนแกวน้ํา ๒ ใบ ไปถวายสังฆทานแด
หลวงลุงจรัญเปนที่เรียบรอย ทานใหพรเสร็จ กระผมก็เดินทางไปถวายสังฆทานที่
พระสงฆบนหอฉันเปนพิธีการ เมื่อเสร็จก็ไปกรวดน้ําอุทิศผลบุญใหพอ พลตรีวสันต
พานิช เรียบรอยเปนเวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆเริ่มเตรียมมารับภัตตาหารเพล กระผม
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ก็กลับมาหาหลวงลุงจรัญอีกครั้ง นั่งคอยอยูพักหนึ่งคาดวาทานคงยังไมลงมาขางลาง
ก็เลยตองเดินไปไหวพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอัมพวัน ผมเดินไปกุฏิหลวงลุงจรัญอีก
ครั้ง เพื่อไหวและอธิษฐานจิตถึงทาน ก็พบหลานชายหลวงลุงจรัญบอกวา “ทานคงไม
ลง เพราะเมื่อคืนนอนดึก สอนอบรมปฏิบัติธรรมผูปฏิบตั ิหลายรอยคนจากภาคอีสาน”
กระผมจึงเดินไปรายกวยเตี๋ยว รานหลานคุณพี่นงลักษณ ตอนเวลาประมาณ ๑๑.๑๐
น. เมื่อรับประทานเสร็จเปนเวลา ๑๑.๓๐ น. ก็จะเดินขึ้นรถเดินทางกลับกรุงเทพฯ ก็
พบวา มีผชู ายคนหนึ่งหนาตาบุคลิกดีมาขอเงิน ๑๐ บาทเพื่อไปทานขาว กระผม
พิจารณาแลวเห็นวามาแปลก อาจจะมีการลองใจจากเบื้องบนแนวามีใจบุญจริงหรื
ถาใจบุญตองมีจิตใจทําทาน กระผมจึงมอบเงินใหไป ๒๐ บาท และอวยพรใหทาน
อาหารใหมคี วามสุขนะ กระผมก็ขึ้นรถยนตจะกลับกรุงเทพฯ สายตาก็ดูกระจกหลังดู
ผูชายคนนั้น พบวา หายไปทางทิศใดก็ไมรู กระผมจึงออกเดินทาง เวลา ๑๑.๓๐ น.
เปนเวลาที่พระอาทิตยทํามุมตั้งฉากกับโลก จะรอนที่สุด แตเมื่อกระผมขับรถยนต
สวนตัวบนถนนสายเอเซียจากวัดอัมพวัน-กรุงเทพฯ ระยะทาง ๑๓๐ กม.นั้น ไมมีแดด
ตลอดทางเลย เหมือนมีใครมาบังแดดไมใหรอน ทางโลงสะดวก ไมคอยจะมีรถวิ่งเลย
กระผมไปถึงสนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ เปนเวลา ๑๓.๐๕ น. นับวาในเหตุการณนี้
นามหัศจรรย ในการเดินทางครั้งนี้
เหตุการณที่ ๖ เชามืดวันจันทรที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๔.๐๐ –
๐๔.๔๕ น. กระผมไดเกิดนิมิตฝนเห็นคุณพออยูที่บานฝงธนบุรี อยูหนาหองพระกําลัง
ฉีกใบทะเบียนการสมรสของทานเลขที่ ๑๑๑/๒๑๕๓ ลง ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ตอ
หนาคุณแมไพฑูรย พานิช ซึ่งกลับจากการอาบน้ําเสร็จวาเราเลิกกัน เราตายไปแลว
ควรที่ตองอยูคนละทาง เมื่อคุณพอพูดจบก็นําใบทะเบียนการสมรสที่ฉีกอยางละเอียด
เปนชิ้นเล็กชิ้นนอย ไปวางไวที่หนาโตะหมูบูชา
สรุป ตามที่หลวงลุงจรัญไดกรุณาใหความเมตตากับกระผมและครอบครัวใน
เรื่องการนําดวงวิญญาณของคุณพอ พลตรีวสันต พานิช ไปปฏิบัติธรรมเมื่อวันพระที่
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๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ที่ผานมาไดประสบความสําเร็จ คุณพอสามารถปฏิบัติธรรมได
บรรลุเปาหลมาย จนไดกลายเปนเทพแลวนั้น ใชเวลาเพียง ๓๔ วัน
สุดทายนี้ กระผมขอถือโอกาสอํานวยพรในวันคลายวันเกิดหลวงลุงจรัญ ที่จะ
เวียนมาบรรจบครบรอบในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ นี้ ขออํานาจบารมีพระสยามเท
วาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งลายไดโปรดประทานพร อภิบาลรักษาพระเดชพระคุณ
หลวงลุงจรัญใหปราศจากทุกข ประสบความผาสุกไรหมูมารผจญ และความสําเร็จ
ตามที่ทานปรารถนาทุกประการเทอญ
จากกระผม พันเอก สรรเพชร พานิช
ลูกศิษย/หลาน
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