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ขาพเจาเคยเขียนบทความตอนที่ ๒ ลงในหนังสือกฏแหงกรรม-ธรรมปฏิบัติ
เลมที่ ๑๗ ในโอกาสวันคลายวันเกิดของหลวงพอจรัญอายุครบ ๗๕ ป วันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๔๖
ในบทความตอนที่ ๒ ดังกลาวแลว ขาพเจาไดกลาววา เมื่อพูดถึงเรื่องพระ
เครื่อง ขอพูดถึงพระเครื่องที่ระลึก พระเขี้ยวแกว พระพุทธเจา พิธีวิสาขบูชา พระครู
ภาวนาวิสทุ ธิ์ ณ ประเทศศรีลังกา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เปนพระเครื่องขนาด
ฐานกวาง ๓.๙ ซม. สูงประมาณ ๖.๔ ซม. ราคาที่หาเชากันที่ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
ตอ ๑ องค เปนพระเครื่องที่ทานหลวงพอจรัญสรางขึ้นเองประมาณ ๑๐๘ องค
ขาพเจามีโอกาสไดพบที่วัดอัมพวัน ๑ องค เจาของคิดคาเชาบูชาองคละ ๗๕๐ บาท
ตอนนั้นกอนที่พระมีราคาเชาองคละ ๕,๐๐๐ บาท ขาพเจาไมสนใจโดยเห็นวาเปน
พระเครื่องใหญโต ไมเหมาะที่จะคลองคอ ตอมาภายหลังไดทราบถึงประวัติและการ
หายากของพระดังกลาว จึงนึกเสียดายและอยากไดไวเคารพบูชา ตอนบายของวัน
หนึ่ง พ.ศ.๒๕๔๖ ขณะที่นอนพักผอนอยูที่บาน จิตใจเลารอนอยากไปสนามพระซึ่งอยู
หางจากบานประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ ผลที่สุดก็ตัดสินใจไปเยี่ยมสนาม ปรากฏวามี
พระเขี้ยวแกวของหลวงพอจรัญอยูในแผงพระ ๑ องค ขาพเจาไดเชาบูชาราคา ๓๐๐
บาท ดังปรากฏตามภาพ ซึ่งมีหลงเขามาเพียงองคเดียวตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๒ เปนตนมา
จนถึงปนี้ เปนเรื่องที่ยากมาก ซึ่งพระเครื่องจํานวนนอยจะหลงเขามาในสนามพระ
กรุงเทพมหานคร และดลบันดาลใจใหผอู ยากได ไดมีโอกาสพบเห็นอยางหนา
มหัศจรรย และไดเปนเจาของพระในราคาถูกยิ่งอยางนี้
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เมื่อบทความตอนที่ ๒ ไดพูดถึงพระเขี้ยวแกว แตมิไดกลาวถึงความจริง
ขาพเจาไดคิดเสียดวยวาพระของหลวงพอจรัญนาจะอยูในสนามพระ เมื่อเดินทางไป
สนามก็พบพระของหลวงพอจรัญทันที ลางสังหรณนาจะไดมาจากมารดาของขาพเจา
ซึ่งถึงแกกรรมแลวเมื่ออายุ ๙๔ ป เมื่อมีชีวิตอยูมารดาของขาพเจาไดเลาใหขาพเจา
ฟงเสมอ สมัยมารดาของขาพเจาตั้งบานเรือนอยูที่ตําบลวัดโพธิ์ชนไก อําเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงหบุรี มีหญิงมาเขาฝนวา นางเปนผูเฝารักษาพระสังกัจจายนมา
นานแลว ไมมีโอกาสไปผุดไปเกิดเสียที นางจึงขอใหไปขุดบริเวณพระปูนที่หัก และมี
ตนเถาหางไหลแดงขึ้นแซม ถาขุดไปลึก ๒ วา ก็จะพบ เนื่องจากบริเวณที่ขุดนั้นเปน
ปาวัดราง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลสงคราม พมาไดรุกรานประเทศไทย ทั่วไปยังเปนปา
บางแหงเปนวัดราง เดินไปไมระวังจะเตะเกศพระซึ่งฝงดินและโผลแคพระเกศเทานั้น
มารดาของขาพเจาไมกลาเขาไป จึงเลาใหบิดาของขาพเจาฟง บิดาขาพเจาบอกวา
ทานกินมากก็ฝนมาก ไมเชื่อคําที่ขาพเจาบอก ครั้นตกกลางคืนมารดาขาพเจานอน
หลับแลว ปรากฏวาหญิงนั้นก็ไดมาเขาฝนเชนเดิมอีก มารดาขาพเจาจึงจุดธูปและ
บอกกับหญิงนั้นวา มารดาขาพเจาไมกลาไปและบอกกับบิดาของขาพเจาแลวก็ไม
เชื่อ ขอใหไปเขาฝนบอกบิดาขาพเจาเอง และในคืนนั้น ปรากฏวาหญิงนั้นไดไปเขาฝน
บิดาของขาพเจาใหไปขุดพระสังกัจจายน โดยบอกตําแหนงที่จะขุด อยูบริเวณพระปูน
ที่หัก และตนเถาหางไหลแดงขึ้นแซมพอดี เมื่อบิดาขาพเจาตื่น ขึ้นก็ลองไปขุดตามที่
ผูหญิงคนนั้นบอกเมื่อเดินทางเขาวัดราง พบพระปูนหักและตนเถาหางไหลแดงขึ้น
แซมจึงผลักพระปูนออก และขุดลงไปลึก ๒ วาก็พบพระสังกัจจายน ๑ องค ขนาดเทา
ไขเปด พระพักตรยิ้ม มีดอกพิกุลคลายรวงจากรอยยิ้ม ตอมาครอบครัวของขาพเจาจะ
อพยพไปอยูอําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เรือที่บรรทุกสิ่งของไดเกยตื้นตรงหมู ๘
ตําบลไมดดั อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี คุณยายชอยซึ่งเปนคหบดีที่นั่นไดชวน
ขึ้นพักที่หมู ๘ ตําบลไมดัด พอดีมีหองวางจึงตกลง และขาพเจาไดถือกําเนิด ณ บาน
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หลังนี้เอง มารดาไดบูชาพระสังกัจจายนไวบนหลังตูซ ึ่งใสเสื้อผาจําหนาย เนื่องจาก
บานขาพเจาเปนรานคาชั้นเดียว มารดาขาพเจามักจะเลาใหผูสนิทชิดชอบฟงประวัติ
การไดพระสังกัจจายนมา จนผลที่สุดพระสังกัจจายนดังกลาวไดถูกคนรายลักไปใน
เวลากลางวัน ในขณะที่ไมมีคนเฝาหนาราน มารดาขาพเจารองไหและสาปแชงคนราย
ที่ลักไป มีหญิงรายหนึ่งเขาหาวามารดาขาพเจาสาปแชงสามีเขา ความจริงสามีเขา
ไมไดเปนผูล ักไปแตอยางไร มารดาของขาพเจาบอกหญิงนั้นไปวาไมไดแชงสามีของ
เขา แชงเฉพาะคนที่ลักพระไป และตอมาสามีของหญิงดังกลาวปรากฏขาวลือวา ได
รวมกับพวกเปนโจรปลนทรัพยและถูกตํารวจยิงจนถึงกับความตาย สําหรับพระสังกัจ
จายนที่ขโมยไปนั้น ไดนําไปเลนการพนัน และเสียพนันไป เรื่องพระสังกัจจายนที่ได
มาแลวหายไป มารดาของขาพเจาไดเลาใหขาพเจาฟงหลายครั้ง ก็ตรงกันทุกครั้ง
พี่สาวคนโตของขาพเจาปจจุบีนอายุ ๘๐ ป ซึ่งเปนเจาของโรงสีขาว มานะเฟองฟู
อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ขณะนี้ยังมีชีวิตอยูไดเลาเรื่องการไดพระสังกัจจายนมา
และถูกคนรายเอาไปใหขาพเจาฟง
ซึ่งก็ตรงกันกับคําบอกเลาของมารดาขาพเจา
ดังกลาวแลวดวย ทําใหขาพเจาพยายามเชาหาพระสังกัจจายน ผลที่สุดในระหวางป
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๒๐ ระหวางที่ขาพเจารับราชการอยูที่จังหวัดนครสวรรคไดเชา
พระสังกัจจายนหนาตักกวาง ๒ นิ้ว ได ๑ องค ราคา ๒๕๐ บาท เนื้อทองเหลือง ลงรัก
ลงชาดปดทอง แตชาดและทองไดหลุดหายไปแลว คงมองเห็นที่เหลืออยูเทานั้น และ
ดานหลังองคพระดานซายมีรอยคลายถูกจอบหรือเสียม ๑ แหง สําหรับผาที่หมคลุม
เปนลายดอกพิกุลที่หนาอกขวามีดอกพิกุล ๑ ดอก ที่ใตอกซายมีดอกพิกุล ๑ ดอก
เปนพระยุครัตนโกสินทร ดังปรากฏตามภาพ ขาพเจาพยายามเชาพระสังกัจจายนไว
ดังกลาว อาจจะเปนองคเดียวกันก็ได เรื่องดังกลาวเมื่อไตตรองดวยเหตุและผลแลว
ทําใหเชื่อวาวิญญาณที่เฝารักษาพระนั้นมีอยูจริง และพระที่จะตกไปอยูกับผูใดนั้น
ขึ้นอยูกับจิตของบุคคลจะมีศรัทธากับพระนั้นเพียงใด แตมารดาของขาพเจาไดบอก
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กับขาพเจาไววา “ลูกเอย มีพระไวหอยคอเพียง ๑ องคก็พอ” มารดาของขาพเจา
ระหวางมีชีวิตอยูมีจิตศรัทธาเคารพหลวงพอจรัญเปนอยางมาก
เมื่อระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๐ ซึ่งเปนระยะเวลาสวนหนึง่ ที่ขาพเจารับ
ราชการเปนอัยการที่จังหวัดนครสวรรค ภริยาเปนแพทยประจําโรงพยาบาลสวรรค
ประชารักษ หลังเลิกงานและวันเสาร-วันอาทิตยไดเปดคลินิกพิเศษที่อําเภอพยุหะคิรี
จังหวัดนครสวรรค อยูหางจังหวัดนครสวรรคประมาณ ๒๗ กิโลเมตร คืนหนึ่งเวลาสอง
ทุม ขาพเจาขับรถเปอรโย ๔๐๔ โดยแพทยหญิงจิรพร ภริยานั่งดานหนามาดวย ครั้น
ถึงบริเวณหนาศาลเพียงตา ตอนโคงขึ้นเขาเขียวไดปรากฏชายคนหนึ่งไมใสเสื้อ ไมใส
รองเทา นอนขวางทางอยู ขาพเจาไดขับรถหักหลบไป แตภริยาขาพเจาก็ไมเห็น
เหตุการณแตอยางใด รุงขึ้นขาพเจาพยายามสอบถามเหตุการณที่เกิดขึ้น ปรากฏวา
ไมมีผูใดไดรับบาดเจ็บมารักษาตัวที่โรงพยาบาล หลังจากวันนั้นมาขาพเจาขับรถผาน
สถานที่นั้นอีกหลายครั้งหลายหน แมแตเปนเวลากลางคืนก็ตามก็ไมปรากฏเหตุการณ
ดังกลาวเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้เพราะขาพเจาไดกดแตรทําความเคารพทุกครั้งที่ขับรถผาน
โดยจิตสํานึกของขาพเจาเองมีความเชื่อวา การขับรถผานสถานที่เชนนี้มีศาลเพียงตา
อยูหลายศาล ถาไมไดกดแตรแสดงความเคารพแลว ก็อาจเกิดเหตุการณอยางหนึ่ง
อยางใดได เชนขาพเจาเคยขับรถผานสถานที่นี้โดยมิไดกดแตรแสดงความเคารพ มี
พลทหารขับขี่รถจักรยานยนตตัดหนาเพื่อขามไปอีกฟากหนึ่งอยางกระชั้นชิด ขาพเจา
จึงจําใจขับรถขามถนนไปจึงไมชนรถจักรยานยนตนั้น และเนื่องจากขางถนนผิวต่ํา
กวาผิวจราจรเพียงเล็กนอยจึงมิไดเกิดความเสียหายแตอยางใด
มีเหตุการณอยูครั้งหนึ่ง ขาพเจาไดเหมารถตู มีคนนั่งไปในรถประมาณ ๑๒ คน
ไปกราบนมัสการหลวงตาโงน โสรโย วัดเขารวก อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สมัย
นั้นหลวงตาโงนยังมิไดละสังขาร ทานมีความผูกพันกรมอัยการมาก โดยเมื่อวันที่ ๑๐
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ตุลาคม ๒๕๒๕ ทานไดรับนิมนตจากกรมอัยการมาพุทธาภิเศกพระกริ่งอธิบดีและ
พระชัยพระผงอธิบดี ซึ่งขาพเจาริเริ่มสรางเปนครั้งแรกที่พระอุโบสถวัดชัยพฤกษมาลา
ซึ่งอยูที่ธนบุรี ที่เลาลือกันมากคือทานนั่งสมาธิเห็นศาลหลักเมืองพิจิตรโบราณ ซึ่งใน
ขณะนั้นรองรอยของที่ตั้งศาลหลักเมืองไดสูญหายไปหมดแลว และทานยังไดนั่งสมาธิ
เห็นพระฤาษีถูกฝงจมดินอยู และไดเชิญมาไวที่วัดแลว ขาพเจาและคณะยังไดไป
กราบพระฤาษีดังกลาวดวย ขากลับรถไดวิ่งมาถึงอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
ฝนหยุดตกใหม ๆ เวลาประมาณหนึ่งทุมเศษ เห็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ ๔๐ ป
เศษ นอนไมไหวติงอยูบนถนนซีกซาย มีรถจักรยานลมอยูซายมือ ไดถามคนในรถก็ไม
มีใครเห็นเหตุการณดังกลาวแตอยางใด และขาพเจาไมไดหยุดชวยเหลือผูนั้นแตอยาง
ใด
หลังจากขาพเจาไดยายจากจังหวัดนครสวรรคไปดํารงคตําแหนงกองที่ปรึกษา
กรมอัยการ ภริยาขาพเจายังคงทําคลินิกที่อําเภอพยุหะคิรี จังหวัดนครสวรรค โดย
ขาพเจาจะขับรถยนตออกจากกรุงเทพวันศุกรตอนเย็น และทําคลินิกในวันเสารและ
อาทิตย จึงกลับกรุงเทพในวันอาทิตย ในเที่ยวไปคือวันศุกรตอนเย็น ขณะนั้นถนนมืด
แลว รถตองเปดไฟ เวลาประมาณหนึ่งทุมเศษ ขาพเจาเปนคนขับ ภริยานั่งขางซาย ไป
ถึงสะพานแหงหนึ่ง ขาพเจาสังเกตเห็นชายอายุ ๒๐ ปเศษ แตงกายดวยชุดทหาร
พราน ถูกรถชนเลือดอาบเต็มใบหนา มือทัง้ สองอยูในทาจับพวงมาลัยรถจักรยานซึ่ง
ตะแคงอยูดานซายติดกับทางเดินสะพาน ขาพเจาไมกลาหยุดชวยเหลือ เพราะมืด
มากแลว และภริยาขาพเจานั่งอยูดานซายก็ไมไดมองเห็นเหตุการณแตอยางใด
เมื่อมารับราชการในสวนกลางแลว
ขาพเจาไดมีโอกาสไปตางประเทศคือ
อังกฤษ เยอรมัน สวิตเซอรแลนด อิตาลี สเปน โปรตุเกส ตุรกี กรีซ ฝรั่งเศส นอรเวย
สวีเดน เดนมารก เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา แคนาดา เวเนซูเอลา แอฟริกาใต บรา
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วิล จีน ญี่ปนุ เกาหลีใต ใตหวัน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโป ออสเตรเรีย และ
ฮองกง บางประเทศไปไมนอยกวาสามครั้ง เชน อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา
แคนาดา จีน ญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโป ออสเตรเรีย และฮองกง ทุกครั้งที่ตองนําติดตัว
ไปดวยคือ พระเครื่อง ๑๑ องค หนังสือระเบียบปฏิบัตสิ ําหรับผูปฏิบัติธรรม และบท
สวดทําวัตรเชา-เย็นของวัดอัมพวัน อําเภอพรมบุรี จังหวัดสิงหบุรี และหนังสืออานิสงส
ของการสวดพระพุทธคุณของพระราชสุทธิญาณมงคล และบทสวดมนตถวายพรพระ
ที่เอาหนังสือไปเพื่อใหมีโอกาสไดสวดมนต ไหวพระ และขาพเจาไดใชผาเช็ดหนาปูใน
หองนอนวางไวที่สูง ไดนําพระเครื่องทั้งหมดวางบนผาเช็ดหนารวมทั้งกระเปาสตางค
และนาฬิกา เวลาฉุกเฉินก็จะหยิบฉวยไมผดิ พลาด อนึ่ง เวลาที่ขาพเจาและภริยาผาน
ยังประเทศตุรกี ปรากฏวาวาประชาชนมีความรูเรื่องเคลือบแกวดวยทองคํา เคลือบ
แลวคงทน ไมลอกงาย ขาพเจาและภริยาซื้อมา ๒ คู คือถวยแกวเคลือบดวยทองคํา ๒
ใบ กับจานรอง ๒ ใบ และไดถวายหลวงพอจรัญ ๑ คู สวนอีก ๑ คู ขาพเจากับภริยา
เก็บรักษาไว
เมื่อครั้งไปยังกลุมประเทศสแกนดิเนเวียและไดไปพักโรงแรมแหงหนึ่งใน
ประเทศนอรเวย เปนหองนอนหองสุดทายที่เปนหองปดขวางทางเดิน เมื่อเขาไปใน
หองมีโตะสําหรับรีดผาแตไมไดใช ขณะนั้นหักพับเก็บไวติดกับขางฝาหองนั้น และผา
ปูโตะรองรีดซึ่งขึงอยางตึงพรอมจะรีดไดทันที และมีเตารีดไฟฟาไมไดใช ถอดปลั๊กไว
เรียบรอย วางไวบนโตะอีกตัวหนึ่งขาง ๆ โตะสําหรับรีดผานั้น นอกจากนี้ตรงบาน
ประตูมีชองเล็ก ๆ สําหรับมองออกไปเมื่อเวลามีแขกมากดออดก็สามารถมองออกไป
ไดจนสุดทาง
ขาพเจาและภริยาเมื่อไดอาบน้ําและนําพระไปวางบนผาเช็ดหนาปู
รองรับพระ และไดสวดมนต และก็เขานอนออนเพลียหลับไป ตกใจตื่นพรอมกันเมื่อ
เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. เมื่อเสียงดังมากเหมือนคนกางโตะรีดผาและเตารีดกระทบ
กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงเกิดเสียงดังปานนั้น ขาพเจาไปเปดไฟสวางทั้งหอง มองไปที่เครื่อง
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รีดผา ทุกสิ่งวางไวเหมือนปกติกอนนอน มองดูตรงชองประตูสําหรับดูแขกก็ไมปรากฏ
วามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติ ทุกสิ่งทุกอยางเงียบสงัดไปหมด ขาพเจาและภริยาตางนึกถึง
หลวงพอจรัญ สวดมนตและแผสวนกุศลไปใหผูที่กอใหเกิดเสียงดัง และนอนตอไปจน
สวางก็ตื่นตามปกติ ไมไดมีสิ่งอื่นสิ่งใดรบกวนอีกแตอยางใด
ที่เลามาทั้งหมดนี้เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนขาพเจาเสนเลือดในสมองแตก
หลังจากนั้นแลวภริยาของขาพเจาไดหาโอกาสไปเที่ยวตางประเทศอีก ปรากฏวาตัว๋
การบินไทยมีโบนัสใหไปเที่ยวที่คุณหมิง ประเทศจีน ๑ เที่ยวฟรี ภริยาขาพเจาก็เลยซื้อ
ตั๋วอีก ๑ ที่ จึงสามารถไปดวยกันได และแมทคี่ ุณหมิงจะมีเขาสูงชันเพียงใด ขาพเจาก็
เดินทางจนสุดทางมาแลว มิใหเปนภาระแกผูรวมเดินทางแตอยางใด
หลังจากไปเยี่ยมคุณหมิงแลว ขาพเจาและภริยาไดไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
อัยการที่จังหวัดเชียงรายบอกวา โรงแรมดุสิตไอสแลนดรีสอรท เปนโรงแรมที่สวยที่สุด
โออาที่สุดของเชียงราย มีแมน้ํากกไหลผานโรงแรมนี้ โดยเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๔๖ ภรรยาของขาพเจาเดินทางมาราชการที่จังหวัดเชียงรายและเจาหนาที่ไดจอง
หองพักไวใหโดยจะตองมาพักที่โรงแรมนี้ ขาพเจาไดรวมเดินทางมาดวย ตาม
ในวันนั้นเวลา
กําหนดการวันรุงขึ้นจะตองไปรวมประชุมที่เชียงตุงประเทศพมา
ประมาณ ๑๔.๐๐ น. พรรคพวกซึ่งอยูจังหวัดเชียงใหมไดนํารถยนตมารับทีจ่ ังหวัด
เชียงรายแลวไดนําขาพเจาและภริยาขาพเจาไปพักที่โรงแรมดุสิตไอสแลนดรีสอรท
และไดพาเที่ยวขามแดนไปทาขี้เหล็กประเทศพมา กอนที่จะขามไปนั้น ไดนาํ อาวุธปน
พกสั้นไปฝากไวกับตํารวจทองที่ แลวจึงขับรถไปทาขี้เหล็กประเทศพมา ผิดคาดจริง ๆ
ตลาดคอนขางจะเงียบเหงาเพราะระยะนี้ดานพมาปดประเทศหลายครั้งมาก แตรูป
หลอของบุเรงนองซึ่งหลอดวยโลหะประมาณขนาด ๒ เทาครึ่งของพระองคจริงและ
สรางไว ณ สนามแหงหนึ่ง ยังคงยืนมือกุมดาบมองมายังประเทศไทย หลังจากเที่ยว
พระเทพสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) ที่ขาพเจารูจกั (๓)

Page 7

เสร็จแลว จะเดินทางกลับโรงแรม พรรคพวกจะลืมอาวุธปนที่ฝากตํารวจไวหรือไมก็
ตาม ขาพเจาไดเตือนพรรคพวกวา “อยาลืมอาวุธปนทีฝ่ ากไวนะ” พรรคพวกจึงแวะไป
เอาปนที่สถานีตํารวจนั้น
คืนนั้นในหองนอนของขาพเจากวาจะไดนอนก็หลังเที่ยงคืนแลว เพราะความ
ประมาทของขาพเจาทําใหมีดโกนหนวดบาดที่ริ้วชี้ซาย และเลือดไหลไมยอมหยุด
ตองใชผากดไวนานประมาณหนึ่งชั่วโมง เลือดจึงหยุดไหล มองที่ลําน้ํากกที่ไหลไม
หยุดนิ่ง ทําใหคิดเลยไปวาเมื่อเสนโลหิตแตกในสมอง ถาไมไดหลวงพอจรัญชวย คง
ไมมีชีวิตมาเที่ยวถึงวันนี้
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖ จากจังหวัดเชียงรายไดเดินทางกลับโดยรถยนตจะ
มาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม พรรคพวกไดพาไปดูบานของเขาที่จังหวัด
เชียงใหมซึ่งอยูในระหวางการกอสราง แลวเสร็จประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นต ขนาดบาน
ใหญโตกวางขวางมาก
เมือ่ ดูเสร็จแลวพรรคพวกจะขับรถไปสงที่สนามบินเวลา
ประมาณ ๑๖.๐๐ น. ปรากฏวารถเบนซที่พรรคพวกขับมาสงนั้น หาลูกกุญแจไมพบ
เขาไดถามลูกชายวาลูกกุญแจอยูที่ลูกหรือเปลา ลูกวาไมไดอยูกับเขา ภรรยาของ
พรรคพวกขาพเจาใหเขาไปคนหาในบาน คิดวาคงจะลืมทิ้งไว ในขณะนั้นเอง รูสึกวา
คลายจะมีใครกระซิบบอกขาพเจาใหไปมองทีพ่ ื้นดินดานทายรถเบนซ ขาพเจาจึงมอง
ไปก็ไดเห็นลูกกุญแจรวงหลนอยูบนพื้นดิน หางจากทายรถประมาณ ๕ วา ขาพเจาได
หยิบลูกกุญแจขึ้น แลววาลูกกุญแจตกอยูบนพื้นดิน ทายรถเบนซนี่เอง ภริยาของเขา
บอกกับสามีวากุญแจอยูนี่แลว พรรคพวกก็ขับรถมาสงขาพเจาและภรรยาขาพเจา ที่
สนามบินโดยสารเครื่องบินกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
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เรื่องที่กลาวมาทั้งหมดนี้ อาจเกิดจากการสวดมนตภาวนา การเดินจงกรม และ
นั่งสมาธิตามที่หลวงพอจรัญไดเมตตาพร่ําสอน อนึ่ง ขาพเจายังจําคําพูดของหลวงพอ
ตอนหนึ่งวา
“พุทธศาสนิกชนตางไดมาที่วัดอัมพวันกันเสมอลวนแตเคยเปนทหาร
หาญซึ่งเคยรวมทุกขรวมสุขกันมากับหลวงพอแตชาติปางกอน” แตผูใดจะรูแจงเห็น
จริงเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับการปฏิบตั ิของผูนั้นเอง
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