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ขาพเจารูจักหลวงพอ

เมื่อ อาจารยดุษณี มาตุยสุรีย มาเลาใหฟง ถึงขอธรรมะของ
หลวงพอจรัญ มีตอนหนึ่งไดพูดถึงบุญบารมีของหลวงพอที่ชวยรักษาโรคมะเร็งที่หูจนหายสนิท
ใหแก พันเอกวิโรจน ทสยันไชย อนุศาสนาจารยกองทัพภาคที่ ๑
ขาพเจาสะดุดกับชื่อนี้เพราะเปนชื่อของคุณพอเพื่อนสนิทของขาพเจาที่โคราช
ซึ่ง
ขาพเจามีความคุนเคยกับครอบครัวนี้เปนอยางดียิ่ง
โดยเฉพาะอาการปวยของพอวิโรจน
ซึ่งทานไดเพียรพยายามหาหมอรักษาตัวเปน
เวลานาน จนขาพเจาคิดวา พอวิโรจนคงจะตองตัดใบหูทิ้งแน ๆ แตอาการกลับหายเปนปกติ
ขาพเจาไดถามทานวา “พอไปรักษาตัวที่ไหนมา” พอวิโรจนก็ตอบวา “เพราะบุญบารมี
ของหลวงพอจรัญ ชวยรักษาอาการของพอจนปกติ”
หลังจากพอวิโรจนหายจากโรคมะเร็งที่หู ทานก็หนั มาทานอาหารเจ ทายยาสมุนไพร ไม
ตรากตรํางานเชนเมื่อกอน ระวังเรื่องอาหารการกิน
พอวิโรจนจะหมั่นทําบุญ นิมนตพระมาฉันอาหารที่บานโคราชเสมอ ๆ จนเปนเรื่องปกติ
ของที่บานพอวิโรจน พลอยใหขาพเจาไดทําบุญไดกุศลไปดวย
ขาพเจาทราบขาวการถึงแกกรรมของพอวิโรจน ทสยันไชย เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๓๔ ในขณะที่ขาพเจาและสามีไปรวมรับประทานอาหารค่ํากับพลโทไพบูลย หองสินหลาก
และภริยา ซึ่งไดกรุณาจัดเลี้ยงใหแกคณะนายทหาร กรมทหารปนใหญที่ ๖ และครอบครัวที่
กรุงเทพฯ
พอวิโรจนไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๔
ขาพเจาไมยอมเชื่อและนอนไมหลับ เฝาคิดถึงพอวิโรจนวา สุขภาพทานก็แข็งแรงดี บุญ
กุศลทานก็หมั่นทํา จนเปนตัวอยางทีด่ ีแกลูกหลาน ทําไมทานจะอายุสั้นนัก
ในเชามืด ขาพเจาก็เคลิ้มฝนวา ขาพเจาไดเดินทางไปบานพอวิโรจน และถามลูกสาวคน
โตของพอวาทําไมพอจึงตาย
ลูกสาวทานตอบวา “เมียใหมของพอวางยาพิษพอ จะเอาสมบัติของพอ”
จากโรงเรียนขามแกนนครถึงวัดอัมพวัน

๑

ขาพเจาสะดุง ตื่น รีบชวนสามีเดินทางกลับโคราช เพื่อรวมงานศพของพอวิโรจน
คําถามแรกที่ขาพเจาถามเพื่อนของขาพเจาคือ “ทําไมพอจึงตาย”
เพื่อนขาพเจาจึงเลาใหฟง วา “โดนเมียใหมของพอใชอวิชชา” ซึ่งขาพเจาก็พอจะทราบ
ขาวในเรื่องอุปนิสัยของภรรยาใหมของพอ จึงไดชวนกันอโหสิกรรม ใหกับการกระทําทีไ่ ม
ถูกตองอันนี้
ขาพเจาไดเลาเรื่องนี้ใหคณะอาจารยฟง และบอกวา ถาใครมีโอกาสไปกราบหลวง
พอจรัญ กรุณาเรียนใหหลวงพอทราบดวยวา พันเอกวิโรจน ทสยันไชย ไดถึงแกกรรมไปแลว
ตอมาก็มีคณะอาจารยที่โรงเรียนไดไปปฏิบตั ิธรรมที่วัดอัมพวัน กลับมาเลาใหขาพเจาฟง
วา ไดเรียนใหหลวงพอทราบเรื่องการถึงแกกรรมของพันเอกวิโรจน ทสยันไชย หลวงพอบอกวา
“นั่นแหละ ผิดคําพูดกับหลวงพอ เพราะตอนที่รกั ษาตัวจนหาย หลวงพอใหรับปากวา
หามมีเมียใหม”
ตอนแรกหลวงพอไมยอมเชื่อและยังเลาใหฟงวา เมื่อเชาตรูว ันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๔
เวลาประมาณ ๗.๓๐ น. พันเอกวิโรจน ไดมาหาหลวงพอที่กุฏิ แตงกายดวยชุดกางเกงขาสัน้
เสื้อแขนสั้นคอฮาวายลายริ้วสีน้ําตาล บอกกับหลวงพอวา จะเดินทางไปนครสวรรค แตไมมีเงิน
และหิวขาวมาก
หลวงพอจึงใหเงินไป ๕๐๐ บาท และมอบพระสมเด็จให ๒ องค เพราะ พ.อ.วิโรจนบอก
วาจะเอาไปใหแฟน
หลวงพอบอกให โยมจําเริญตมขาวตมปลาให พ.อ.วิโรจนทานกอนจะไปนครสวรรค ซึ่ง
โยมจําเริญไดเลาใหฟงวา พ.อ.วิโรจน ทานขาวตมจนหมดหมอใหญ แลวก็หายไป
ขาพเจาไดฟง ความที่คณะอาจารยเลา รูสึกขนลุกซูเพราะลูกสาวของ พ.อ.วิโรจน ไดเลา
ใหขาพเจาฟงวา พออยากจะไปนครสวรรค ในวันที่ ๒-๓ มกราคม ๒๕๓๕ แตพอ วิโรจนเขา
โรงพยาบาลกอน
จากบุญบารมีของหลวงพอจรัญที่มตี อ พ.อ.วิโรจน ซึ่งขาพเจานับถือยิ่ง ขาพเจาตัง้ จิตไว
วา จะตองหาโอกาสไปกราบหลวงพอจรัญใหได
จนกระทั่งอาจารยจันทรฉาย ขาวนวล และเพื่อน ๆ ๓-๔ คน ไดชวนขาพเจาไปวัดอัมพ
วัน ขาพเจาจึงขออนุญาตสามี โดยเชารถตูไ ป ซึ่งอาจารยบญ
ุ สง อินทวิรัตน ก็ไดอยูดูแลสงคณะ
จนรถออกจากเมืองขอนแกน ระหวางทางพูดคุยกันถึงวา จะมีโอกาสไดกราบหลวงพอกันรึเปลา
จากโรงเรียนขามแกนนครถึงวัดอัมพวัน

๒

จนรถไปถึงวัดประมาณ ๑ ทุม ทราบวาหลวงพออยู ก็รีบพากันไปกราบหลวงพอ ซึ่งทาน
กําลังแสดงธรรมใหกับคณะศิษย ซึ่งเปนขาราชการผูใหญ
เมื่อทางคณะไดเรียนใหหลวงพอทราบวา เปนคณะมาจากโรงเรียนขามแกนนคร ทานก็
ปรารภถึงอุบัติเหตุทางรถยนต ซึ่งมักจะเกิดขึน้ บอย ๆ พรอมทั้งยกตัวอยางและเหลือบมองมา
ทางคณะของขาพเจา แลวหลวงพอทานก็แจกพระเครื่องใหเฉพาะคณะของขาพเจา
เมื่อทราบวาทางคณะไมสามารถอยูคางคืนได ทานจึงใหรบั ประทานอาหารกอนเดินทาง
กลับ
คณะขาพเจาไดเขาไปใหหลวงพอเปากระหมอม มีเพียงขาพเจาไมไดเขาใกลหลวงพอ
เพราะรูสึกตัวเองวาไมคอ ยสะอาด เพียงแตไดรบั การประพรมน้ํามนตเทานั้น
คณะขาพเจาไดกราบลาหลวงพอออกจากวัดอัมพวันประมาณ ๓ ทุมครึ่ง รถวิ่งออกจาก
เมืองสิงหบุรี ผานลพบุรี เขาเขตอําเภอดานขุนทด จ.นครราชสีมา
ขาพเจารูสึกวารถวิ่งเร็วมาก แตเห็นคุณวิชิตคุยกับคนขับรถอยู จึงเบาใจ
สองขางทาง ไมมีบา นผูค น ถนนไมมีรถวิ่งสวน ถาเกิดอุบัติเหตุจะแกไขอยางไร ขาพเจา
นึกอยูในใจแลวก็เคลิ้มหลับ
รถวิ่งถึงสามแยกเขาอําเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแกน ขณะนั้นเวลาประมาณตี ๒ กวา รถตู
เสียหลักพลิกคว่ําลงขางทาง เสียงพวกเรารองหาหลวงพอจรัญกันลั่นรถ
ตัวขาพเจาซึง่ นั่งอยูเบาะแถวที่สองชิดประตู กลับตีลังกามาอยูบนพื้นใตเบาะแถวที่ ๑
ตางก็หาทางออกจากรถ
เมื่อคลานออกมาจากรถได ก็พบพลเมืองดีใหการชวยเหลือ เปนนายสิบ ๒ นาย สังกัด
กองพันทหารมาที่ ๖ (สย.) คายศรีพัชรินทร จ.ขอนแกน ไดขับรถกระบะจะเดินทางเขากรุงเทพฯ
มาประสบเหตุพอดี ไดพาคณะขาพเจาไปพักรอที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี ซึ่งอยูหางจากที่เกิดเหตุ
ประมาณ ๕๐๐ เมตร
ขาพเจารูสึกปวดหลังบริเวณบั้นทายมาก ระหวางที่รอใหรถของบริษัทมารับคณะขาพเจา
ก็ไดพูดคุยกันถึงคําพูดของหลวงพอจรัญ เมื่ออยูที่วัดอัมพวัน
และตางก็พรอมใจกันนึกถึงบุญบารมีของหลวงพอจรัญ ทีช่ วยคุมครอง ปกปองอันตราย
ทําใหคณะไมประสบเหตุที่รายแรงไปมากกวานี้
จากจํานวนผูเดินทาง ๑๐ คน ชาย ๓ หญิง ๔ เด็ก ๓ คน มีผไู ดรับบาดเจ็บคือ ขาพเจา
และนองของอาจารย วชิราภรณ เยี่ยมแสง
จากโรงเรียนขามแกนนครถึงวัดอัมพวัน

๓

เมื่อรถบริษทั โดยเจาของบริษัทนํารถตูมารับดวยตนเองที่โรงพยาบาลมัญจคีรี ไดพาคณะ
ไปตรวจดูอาการที่โรงพยาบาลศูนยขอนแกน แพทยเวรตรวจอาการพบวา ปลีนองฉีกขาด และ
นองของอาจารยวชิราภรณ กระดูกไหปลาราหัก
ขาพเจาเดินทางกลับไปพักที่บา น ในวันตอมาอาจารยบุญสงไดฝากขอความวา หลวง
พอจรัญทราบเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุแลว
ใหขาพเจานําเอาน้าํ มันมะพราวทีห่ ลวงพอจรัญปลุกเสกแลว ใหทานวดบริเวณกลามเนื้อ
ที่ฉีกขาดเปนประจําจนอาการดีขึ้น
ทุกวันขาพเจาจะสวดมนตตามแบบวิธีของหลวงพอจรัญ กรวดน้ําอุทศิ สวนกุศลใหเจา
กรรมนายเวร
และหลวงพอแนะนําวา อยาคิดเรียกรองคาเสียหายจากบริษทั รถตู ซึ่งเจาของบริษัทยินดี
จะออกคารักษาพยาบาลใหทุกกรณี
เงินที่บริษัทจายใหตามใบเสร็จที่ขาพเจาจายไป ขาพเจาไดนําไปทําบุญ อุทิศสวนกุศล
ใหแกเจากรรมนายเวร
ขาพเจานึกอัศจรรยในเหตุการณทชี่ ักนําใหขาพเจา ไดประสบพบเห็นบุญบารมีของหลวง
พอจรัญดวยตนเองถึง ๒ ครั้ง ในการอนุเคราะหชวยเหลือ คนทุกขยาก ใหรายกลายเปนดี

วัชรีวรรณ วัดบัว
ร.ร.ขามแกนนคร ถ.กสิกรทุงสราง
อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐

จากโรงเรียนขามแกนนครถึงวัดอัมพวัน

๔

