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ดิฉันไดนมัสการหลวงพอจรัญเปนครั้งแรก
เมื่อทานมารวมในการทําบุญครบรอบวัน
กอตั้งภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยที่ อาจารยอํานาจ
บัวศิริ นิสิตปริญญาเอก เปนผูนมิ นตมา ดิฉันไดทราบกิตติศัพทของหลวงพอจากการอาน
นิตยสาร “กุลสตรี” เรื่อง “สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” และศรัทธาอยูแลว จึงไดขอให
อาจารยอํานาจ พาไปนมัสการที่วัดอัมพวันอีก
คืนนั้น มีพทุ ธศาสนิกชนมาฝกกรรมฐานหลายรอยคน ดิฉันไหวทา น เมื่อทานขึ้นบันได
ศาลาเพื่อมาเทศน และไดขออนุญาตนั่งบนเกาอี้ เพราะหลังจากอุบัติเหตุรถยนตคว่ําเมื่อสามปที่
แลวไดใสเหล็กไวที่เขา และนั่งงอเขานาน ๆ ไมได ทานก็ไดอนุญาต แปลกมากที่ยังไมไดคยุ กับ
ทานเลย แตทานเทศนในเรื่องของ การที่คนทํางานผิดประเภท เปนนักวิชาการควรเขียน
ตําราก็ไมไดเขียน ไปทํางานธุรกิจที่ไมถนัด ฯลฯ ซึ่งตรงกับดิฉันหลาย ๆ อยาง เมื่อทาน
เทศนจบ อาจารยอํานาจถามวาจะไปพบทานไหม ยังบอกวาไมตองก็ได เพราะทานเทศนตรงอยู
แลว อยางไรก็ดี ดิฉันไดมีโอกาสปรึกษาหารือกับทานอีก
ทานไดบอกวาปลายป ๒๕๓๔ จะไดรับเกียรติยศอะไรบางอยาง ดิฉันก็ฟงหูไวหู ไม
คอยเชื่อ เพราะทิ้งงานวิชาการไปนาน มัวยุงกับธุรกิจรีสอรทที่ปปญหาทางการเงินมาก จะได
เลื่อนตําแหนงหรือรับเกียรติอะไรได แตปรากฏวา ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๓๔ ที่ผา นมานี้ ดิฉันก็ไดรับพระราชทานสายสะพายอันเปนเกียรติยศอยางสูงจริง ๆ
หลวงพอทานก็ไดมีเมตตาเจิมสายสะพายใหเปนการรับมงคลเขาตัว
เมื่อปที่แลวหลวงพอไดไปสหรัฐอเมริกากับคณะของกรมศาสนา ซึ่งมีอาจารยอํานาจเปน
บุคคลหนึ่งในคณะ ลูกสาว คือ เมธาวี เมลานี โคลาเมน เรียนมหาวิทยาลัยอยูที่นอรทเทินธ
อิลลินอยส ก็ไดมารับคณะของหลวงพอและทานก็มีเมตตาธรรมเทศนใหลูกสาวคลายทุกขจาก
การตายของบิดา ซึ่งยังเศราโศกอยูมิรูหาย
แตไมสําเร็จเพราะพอนอนหลับก็มี
ดิฉันไดไปเขากรรมฐานที่วดั อัมพวันครั้งหนึ่ง
ปลวกจริง ๆ มาขึ้นตามตัวเต็มไปหมด ขยะแขยงมาก ตองลุกขึ้นมาเอาน้ําสาดใหออกจากตัว
หลวงพอบอกใหแผเมตตาก็ทาํ ไมไดเพราะตื่นกลัวเสียกอนทั้งสองคืน ทานวาคนมีบุญจึงมีมาร
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ผจญ เขาใจวาปลวกคงจะมาทวงหนี้กรรม เพราะในการพัฒนาที่ดินที่สายธารแวลลี่ยร ี
สอรท ที่มวกเหล็ก สระบุรี นั้น ไดสั่งใหลูกนองกําจัดปลวกไปหลาย ๆ รังเลยทีเดียว
อยางไรก็ดีแมชีจากสิงคโปร ก็ไดสอนพื้นฐานการนั่งกรรมฐานและการเดินจงกรมใหจน
ทําได และไดนํามาปฏิบตั ิดวยตนเองตลอดมา ปรากฏวาสบายอกสบายใจขึ้นมาก พินิจพิจารณา
ปญหาตาง ๆ ที่ประสบไดอยางมีสติรอบคอบยิ่งกวาเดิม ทําใหสามารถคลี่คลายปญหาไปได
ดวยดี ถึงแมจะยังไมหมดเสียทีเดียว แตก็นบั วา การนั่งกรรมฐานชวยคลายเครียดไดดยี ิ่ง
กวายาปจจุบันขนานใด ๆ
ดิฉันเคยเลาใหหลวงพอฟงวา ไดผา นการผาตัดมาแลวถึง ๕ ครั้ง ทานก็บอกวายังไม
หมด จะตองผาตัดอีก และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ อาการริดสีดวงทวารไดกําเริบหนัก
และดิฉันไดเขารับการผาตัดที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ขณะที่พนักงานเข็นรถไปเขาหองผาตัดในเชา
วันนั้น ดิฉนั ไดสวดบทพาหุงมหาการุณิโก และบทพระพุทธคุณไปตลอดทาง จนนับครั้ง
ไมถวน และระลึกถึงหลวงพอจรัญตลอดเวลา ขออํานาจบารมีของหลวงพอใหผาตัด
ปลอดภัยและเจ็บปวดทรมานนอยที่สุด คืนวันนั้นทรมานมากเพราะเปนจุดที่ละเอียดออนและ
ปวดมากกวาที่เคยผาตัดมาทุกครั้งไมวาจะเปนการผาตัดมดลูก หรือการผาตัดหลังจากอุบตั ิเหตุ
และยังมีอาการแพมอรฟนซึ่งใชแกปวดอยางมาก อาเจียนตลอดเวลา น.ส.สมจิตร กระตายทอง
แมบานผูม าอยูเฝาไดลากเกาอี้มาเฝาปรนนิบัติขา งเตียงตลอดคืน เวลาประมาณตีสามของวันที่
๒๕ กุมภาพันธ ซึ่งตรงกับวันเกิดอายุครบ ๔๕ ปของดิฉันพอดี ดิฉนั ไดเห็นหลวงพอจรัญมา
ยืนอยูขางเตียง ขางหนาตางกระจก และทานพูดวา “ทรมานอีกคืนเดียวนะ โยมดร.ขอ
อโหสิกรรมเจากรรมนายเวรเขาเสีย กําหนดนะวาปวดหนอ ๆ แลวจะรูสกึ ดีขึ้น พรุงนี้ก็จะสบาย
แลว” ดิฉันจําไดวา ดีใจ ยกมือไหวทา น และทานก็หายวับไป
วันรุงขึ้นดิฉนั มีอาการดีขึ้นมากจริง ๆ หยุดอาเจียน และอาการปวดก็ทุเลาลงมากจนทน
ได ไมทุรนทุรายอยางเมื่อวันกอน รับประทานอาหารไดดี ทองหายอืดเฟอ รูสึกสบายตัวขึ้นมา
กอยางนาอัศจรรยใจ
แตที่ทําใหมหัศจรรยใจยิ่งกวานัน้ ก็คือ สมจิตรบอกวา “ดร.นี่บารมีสูงจริง ๆ หนูเห็น
พระองคหนึง่ เขามาเยี่ยม ดร. ทานบินมาเหมือนนกสีเหลืองตัวใหญ จีวรปลิว แทรกเขามาใน
กระจกหนาตางไดอยางไรก็ไมทราบ หนูเห็นพูดกับ ดร. แตหนูไมไดยิน” ดิฉันสอบถามก็ไดความ
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วาเปนเวลาประมาณตีสามเชนกัน นี่คือหลักฐานวาดิฉันไมไดฝนไป หลวงพอไดกรุณามาเยี่ยม
จริง ๆ แตทานคงจะยุงมาก เลยมาตอนตีสามดวยกายทิพย
วันพฤหัสบดีตอมา หลวงพอไดออกรายการทีวี สมจิตรเห็นทานในทีวี ก็รีบบอกดิฉันวา
“ดร.คะ พระองคนี้แหละคะที่มาหา ดร.หนูจําไดดี” ตอมาดิฉันไดพาสมจิตรไปนมัสการทาน ซึ่ง
ทานก็พูดถึงอดีตและปญหาของสมจิตรไดอยางกับตาเห็น
และไดมีเมตตาอบรมสั่งสอนแนะ
แนวทางดําเนินชีวิตที่แกปญหาของสมจิตรใหดวย ซึ่งสมจิตรก็ซาบซึ้งในความเมตตาของทาน
มาก และสามารถปฏิบัตติ ามไดดวย ซึ่งกอนหนานี้ไมสามารถจะละวางได
ดิฉันไดทราบกิตติศัพทอานุภาพของพระสมเด็จของวัดอัมพวัน และอยากไดมาบูชาสัก
องคหนึ่งเพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิต คิดอยากไดมาตลอดเวลา แตไมกลาขอทาน เพราะถาขอทาน
หรือจะปฏิเสธ แตโดยที่เปนพระทีห่ ายากและมีจาํ นวนจํากัด จึงไดแตคิดอยากไดอยูในใจ หลวง
พอทานตองมี “เห็นหนอ” แน ๆ เพราะเมื่อวันทีไ่ ปกราบขอใหทานชวยในการทําบุญรับ
สายสะพาย ทานไดบอกวา มีของดีจะให และดิฉันก็ตื่นเตนที่สุดที่ทานไดกรุณา ใหพระสมเด็จ
เลี่ยมทอง แกดิฉันองคหนึ่ง ซึ่งดิฉนั แขวนบูชาติดตัวไวตลอดมาตั้งแตวันนั้น
หลวงพอจรัญเปนพระสงฆที่ดิฉันกราบนมัสการไดเต็มมือเต็มใจ เพราะทานมีจริยวัตร
อันงดงาม ตอนรับบุคคลทุกระดับชัน้ ไมวาจะยากดีมีจนอยางไร ทานเมตตาโดยถวน
หนา คําสอนของทานตรงตามคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่เนน “กฎแหง
กรรม” การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว การอโหสิกรรมและการไมจองเวร ตลอดจนการดํารงตนเปน
พุทธศาสนิกชนที่มีศีล สมาธิ และปญญา เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต คําสอนของทานเปน
วิทยาศาสตร เปนเหตุเปนผล ไมมลี ักษณะงมงาย ไมยึดถือตัวบุคคล
เมื่ออาจารยสมพร ลูกศิษยของทาน มีจดหมายขอใหดิฉันเขียนเลาเรื่องของดิฉัน ดิฉันจึง
รูสึกเปนเกียรติและยินดีอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสเผยแพรหลักฐานการแผเมตตาธรรมของทาน ดิฉนั
จบปริญญาตรี โท และเอก จากสหรัฐอเมริกา และไปอยูตางประเทศตั้งแตอายุ ๑๗ ป ไมเปนคน
หลงเชื่ออะไรงาย ๆ แตขอยืนยันวา หลวงพอจรัญไดมาเยี่ยมโดยกายทิพยจริง ๆ
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