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วันนี้จะเลาเรื่องแปลก คือ เรื่องพระนเรศวรไปแสดงอภินิหารที่อเมริกา กอนอื่นขอทาว
ความหลังที่ จะมีเหรียญสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งสรางโดย นายประมวล รุจนเสรี
สมัยนั้น นายประมวล รุจนเสรี ยายจากรองผูวา ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ไปดํารง
ตําแหนงผูวา ราชการจัดหวัดแมฮองสอน พวกพมา กะเหรี่ยงมาปลนคนไทย เอาของของคนไทย
ไป กําลังตํารวจไมพอ
นายประมวล รุจนเสรี จึงไดวิทยุใหกองทัพภาคที่สามมาชวยดวน พอวิทยุเสร็จแลวนึก
ขึ้นไดวา ถาพวกทหารมาก็จะยิงพวกกะเหรี่ยง พมาตายเปนบาป
ใจจึงประหวัดถึงสมเด็จพระนเรศวร ขอพระนเรศวรทรงโปรดชวยลูกชาง ปกปกรักษาลูก
ใหอยูเย็นเปนสุขและปลอดภัย ณ บัดนี้
ปรากฏวาครึ้มฟาครึ้มฝน ฝนมาเปนการใหญเลยทีเดียว พระนเรศวรลอยขึน้ มา
ปรากฏองคบนนภากาศครึ่งองค เทอุทกวารี พวกที่เห็นสเก็ตซรูปไว
เมื่อเครื่องบินมาถึงพรอมอาวุธครบมือ ลงไมไดเลย เกิดพายุรา ย เกิดเมฆหมอก
เครื่องบินกองทัพภาคที่สามตองกลับเชียงใหม
พอกลับเชียงใหมแลว ทางพวกพมา กะเหรี่ยงหนีหมดเลย ไมไดเอาขาวของไป เอาคืน
หมด และหนีเขาพมาไป คนไทยเลยปลอดภัย พระนเรศวรก็หายวับไปกับตา
พอพระนเรศวรหายไปแลว ดินฟาอากาศก็โลงสวางทันที เครื่องบินลงได แตพมาไดหนี
ไปหมดแลว
เหตุการณเกิดขึ้นมาอยางนี้ เลย ดลบันดาลให นายประมวล รุจนเสรี ผูวา ราชการ
จังหวัด สรางเหรียญสมเด็จพระนเรศวรขึ้นมา ดานหนาเปนรูปพระนเรศวรครึ่งพระองค
กําลังเทอุทกวารี ดานหลังเปนแผนที่ประเทศไทย มีธรรมจักรอยูตรงกลาง และมีอักษร
เขียนไววา “คนไทยรักษาแผนดินดวยพุทธธรรม” ซึ่งตรงกับพระบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันวา “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชนสขุ ของประชาชน”
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เมื่อนายประมวล รุจนเสรี ไดยายมาเปนผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี ก็ไดจัดอบรม
ขาราชการขึน้ ที่วัดอัมพวันจํานวน ๑๒ รุน ๆ ละ ๒๐๐ คน ตั้งแตเจาเมืองไปจนถึงกํานัน
ผูใหญบา นและยังมาพิเศษอีก
ทานเจาเมืองบอกวา ใครมาปฏิบัติธรรมจะแจกเหรียญสมเด็จพระนเรศวรคนละเหรียญ
ขอแทรกตรงนี้วา ในการปลุกเสกเหรียญหรือแผเมตตานั้นตองใหเหนือกวา บางทีเรามี
รูปศักดิ์สิทธิ์ไปใหพระอะไรปลุกเสกก็ได จะถูกหรือ และเราจะไปรูวา จิตวิทยาการใครสูงใครต่ํา
ประการใด สมเด็จพระสังฆราชนับไดวาสูงทีส่ ุดในประเทศไทย
พอเสร็จการอบรมรุนที่ ๑๐ ขณะนัน้ ขาราชการทหาร กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ยังอบรมอยูในตอนเชาวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ อาตมาได
เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ไดขอเหรียญสมเด็จพระนเรศวรจากผูวา ราชการจังหวัดไป ๑
กํา เอากลัดติดยามไว ๑ เหรียญ นอกนั้นใสหอพลาสติกไว
ไปถึงสนามบินดอนเมือง กงสุลและแขกผูใหญมาตอนรับ ก็แจกเขาไปเหลืออยูไมเทาไหร
เดินทางจากดอนเมืองสองโมงเชา แวะเติมน้าํ มันที่เมืองโซล ๔๕ นาที และบินขาม
มหาสมุทร ๑๑ ชั่วโมง ถึงลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในวันเดียวกันนั้นเอง คือ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ที่เมืองไทยเปนเวลากลางวัน แตที่
สหรัฐอเมริกาเปนเวลากลางคืน มีลูกสาวของครอบครัวหนึ่งที่ลอสแองเจลิส พอเปนชาวอเมริกัน
เปนนักประวัติศาสตร แมเปนคนจีนอยูในเมืองไทยที่เยาวราช ฐานะร่าํ รวยมหาศาล
เขาฝนวามีพระสงฆแหงประเทศไทยมาที่บา นเขา มีเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมา ๑
เหรียญ รูปรางอยางนั้น ๆ ติดยามมาเพียงเหรียญเดียว และไดใหแกเขา เขาดีใจมาก
ขณะฝนอาตมาขึ้นเครื่องบินแลวนะ ไปดอนเมืองก็เหลือสัก ๑๐ เหรียญ พอไปผานกงสุล
ก็แจกหมดเลย เหลือติดยามเพียงอันเดียว
เมื่ออาตมาอยูที่สหรัฐอเมริกา เหลืออีก ๒ วันก็จะกลับแลว มีดอกเตอรคนหนึ่ง มีภรรยา
๓ คนมีชูหมด เขาบอกวาจะมีอีกคนหนึ่ง
อาตมาบอกวา อยามีนะ ถามีก็มีชูอีกนะ คุณมีกฎแหงกรรมกาเมสุมิจฉาจารมา คุณ
เปนดอกเตอรก็จริงนะ คุณก็เปนคนดีดวย ทําไมภรรยามีชู เพราะกาเมสุมิจฉาจารติดมา ๖๐
เปอรเซ็นต อยาลืมนะ นั่งกรรมฐานจึงจะรู
เขาอาสาขับรถพาอาตมาไปเที่ยว ตอนนั้นพวกที่ติดตามก็ไปกันคนละทาง โยมอํานาจ
สุนีย วิบูลพร ดร.กิ่งแกว ก็ไปกันคนละทาง เขาบอกวาหลวงพอไปเที่ยวกับผม อาตมาก็ไปดวย
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รถผานขึ้นไปบนภูเขา มีบา นที่อยูอาศัยมากมาย จําไวนะทีอ่ เมริกา ถาใครอยูบนยอดเขา
เปนเศรษฐีนะ แตถา คนไทยอยูบนยอดเขา ถือวาไปแยงลิงอยู คือจนที่สุด ไมมีที่อยู
ที่บนภูเขามีดอกไมปลูกไวสวยงามมาก รถไดแลนถึงหนาบานใหญโตหลังหนึ่ง ดอกเตอร
ที่เปนคนขับรถก็บอกวา หลวงพอแวะบานนีไ้ หม หิวน้าํ ไหมครับหลวงพอ เดี๋ยวแวะบานนี้
เจาของบานใจดีจังเลย เขาชอบกับผม มีลูกสาวสวยดวย
นี่เทวดาเขาดลบันดาลใจคนขับแลว อาตมาก็บอกวา แวะเปนแวะ ไมมีลูกศิษยตามมา
ดวย สบายมาก
เขาก็แวะจอดหนาบาน บีบแตรแปน ๆ ลูกสาววิ่งออกมาเลย บอกวา “นิมนตเจาคะ”
ดอกเตอรก็แปลกใจถามวา “หลวงพอรูจักเขาเหรอ” อาตมานึกจะตูเสียแลว ไมรูจักเลยนะ ทําไม
มาเรียกถูกตอง
เขากลาววา “หลวงพอคะ หนูดีใจมาก นิมนตคะหลวงพอ” เขาพูดจาทักทายกันเหมือน
คนรูจักกันมาตั้ง ๑๐ ป
อาตมาก็เขาไปในบาน อันดับแรกพบรูป จอมพล ป. พิบูลสงครามกอน รูปบานใหญมาก
ในประเทศไทยตามสํานักงานตาง ๆ อาตมาดูมาหลายแหงแลว ไมมรี ูปจอมพล ป. พิบูลสงคราม
เลย
พอของเขาเปนนักประวัติศาสตร สะสมรูปบุคคลสําคัญไว มีรูปพระนเรศวร และพระเจา
ตากสินดวย
พออาตมาเห็นรูป จอมพล ป. พิบลู สงคราม ก็นึกถึงบรรพบุรุษของไทย และพอของเขา
สงภาษาบอกกับอาตมาวา
“ผูบริหาร ผูบ ริการ และนักปกครองที่ดียิ่ง ไมมีใครเกินจอมพล ป. พิบูลสงคราม” เขายก
ยองจอมพล ป. มาก
อาตมาเขาไปนั่ง พอของเขาก็มานัง่ สวัสดี เรียบรอยแลวก็นั่งเกาอี้ แมของเขาก็มานั่ง
สวัสดีเรียบรอยแลวไปหาน้าํ มาเลี้ยง
ลูกสาวของเขาสวยนารัก จมูกโดง ผิวเหลืองเนื้อละเอียดเหมือนแม ไมเหมือนผิวของฝรั่ง
ทั่วไปซึ่งเหมือนควายเผือก ทาทางเขาเหมือนกับวา จะรูจักกับอาตมาเปนแรมป
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พออาตมาฉันน้ําเรียบรอยแลว เขาก็เขามากราบ ๓ หน พรอมกับกลาววา “ขอนมัสการ
เจาคะ ดิฉันขอเลาเรื่องแปลกใหทานฟง ไมทราบวาจะจริงเท็จประการใด ถาจริงของประทานนะ
เจาคะ”
อาตมาก็แปลกใจ ดอกเตอรก็แปลกใจ เขาพูดไทยไดแจวเลย เขาบอกวา “เมื่อวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ไดฝนไปวา มีพระสงฆไทยมาบานนี้ มีเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมาเจาคะ”
อาตมาก็ถามวา “รูปรางพระนเรศวรเปนอยางไรละ”
เขาก็บอกวา “ครึ่งตัวคะ กําลังเทน้ํา ขางหลังมีแผนที่ประเทศไทย และเขียนภาษาไทยวา
คนไทยรักษาแผนดินดวยพุทธธรรม ถามีจริงอยูในยามของหลวงพอ ขอประทานเจาคะ” และก็
ถือพานมารอไว
ดอกเตอรก็บอกวา “หลวงพอ มีเหรียญอะไรนะ ไมเห็นใหผมบาง”
อาตมาก็บอกลูกสาวเขาไปวา ยังไมทราบวาจะมี หรือหลุดไปแลว ยังรับปากไมได ขอดู
กอน
พอเอามือลวงเขาไปในยามก็แกะเหรียญนั้นออกมา
พอของเขารีบลงจากเกาอี้มารับ
กราบใหญเลย มีเพียงเหรียญเดียวเทานั้น หมดยามแลว
วันรุงขึ้น ครอบครัวนี้ก็นําขนมไปถวายอาตมาทีล่ อสแองเจลิส ดอกเตอรก็คุยใหญ หลาย
คนจะมาลวงยามอาตมา อาตมาก็บอกวา หมดแลว หมดตั้งแตสนามบินแลว ไมมีให นี่คอื
เหตุการณของสมเด็จพระนเรศวรทีผ่ า นมา
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