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ดิฉันไดรูจักคุณลุงบุญสง

อินทวิรัตน โดยการแนะนําจากพี่สาวของดิฉัน หลังจากนั้น
คุณลุงบุญสง ก็แนะนําใหไปกราบหลวงพอที่วัดอัมพวัน ดิฉนั ก็เลยตกลงไปกับพี่สาวและเพื่อน ๆ
ของพี่สาวในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
เดินทางจากขอนแกนถึงวัดอัมพวันใชเวลาประมาณ ๖ ชั่วโมง ถึงวัดเวลา ๓ ทุมครึ่ง
หลวงพอกําลังรับแขกอยู พวกทีไ่ หดวยกันก็พากันเขาไปกราบนมัสการหลวงพอ หลวง
พอทานใหโอวาทหลายอยาง สุดทายถามวา “จะพากันกลับหรือจะคางที่นี่”
คนที่ไปดวยกันบอกวา “กลับ ขอรับหลวงพอ”
หลวงพอทานบอกวา “กินขาว กินน้าํ กันหรือยังละ”
เขาตอบวา “กินแลวขอรับหลวงพอ”
หลวงพอบอกอีกวา “คืนนี้ไมตอ งกลับหรอก พักผอนใหสบาย แลวคอยกลับ”
มีเสียงตอบวา “ไมไดหรอกขอรับ จะรีบไปรับงานเขาใหทัน”
หลวงพอเลยบอกวา “อยางนีแ้ หละ เวลาเราหามอะไร มันไมฟง หรอก บทมันจะ
กลับหามเทาไรก็ไมฟง จะพากันไปตาย มันไมรูจัก”
พวกทีไ่ ปดวยกันจะกลับทาเดียว หลวงพอทานหามแลว หามอีก ก็ไมไดผล ตกลงก็กลับ
ในคืนนั้น
พอมาถึงสามแยกอําเภอมัญจาคีรี เวลา ๒.๕๕ น. รถที่กลับมาก็เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ํา
ขางถนน
ดวยบุญบารมีของหลวงพอ ทานชวยแผเมตตาอุทิศบุญกุศลใหทุกคนในรถปลอดภัย จาก
อุบัติเหตุครัง้ นี้ไมหนัก หรือถึงกับเลือดตกยางออก
มีแตดิฉันซึง่ นั่งทายรถไดรับบาดเจ็บเพียงคนเดียว คือ กระดูกไหปลาราขางขวาหัก
พอดีมีรถทหารผานมา เพื่อนก็เลยชวยกันทุบกระจกใหคนในรถคลานออกมาทีละคน ซึ่ง
ตอนนั้นดิฉนั รูสึกปวดตรงที่ไหปลารามาก จนไมทราบวาจะออกทางไหน ในใจก็นึกถึงแตหลวง
พอใหทานชวย
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ดิฉันตั้งสติไดประมาณ ๓ นาที ก็รองบอกพี่ที่เขาออกไปแลววา “ชวยหนูหนอย กระดูก
ไหปลาราหัก ไมรูจะออกทางไหน” พอดีสามีนงั่ อยูขาง ๆ เขาก็เลยชวย
หลังจากคนในรถออกมาหมดแลว ทหารที่มาชวยก็เลยมาสงที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี ดิฉัน
ไดรับการฉีดยาแกปวด ๑ เข็ม
หลังจากนั้นพี่ที่ไปดวยไดโทร.
ใหรถจากขอนแกนไปรับมารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ขอนแกน พี่ที่ไปดวยกันไดโทรศัพทไปหาคุณลุงบุญสง
คุณลุงบอกวา “เมื่อคนนี้ กลังจากพวกขอนแกนกลับมาแลว หลวงพอนั่งแผเมตตา
ใหพวกขอนแกนทั้งคืนเลย ถาไมอยางนั้น คนที่นั่งมาในรถคงจะมีคนตาย หรือไมก็
บาดเจ็บมากกวานี้”
หลังจากนั้นดิฉันก็ไดรับการรักษาที่ ร.พ.ศ.ขอนแกน หมอนัดผาตัดวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๓๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. เจาหนาที่ก็มารับดิฉันเขาหองผาตัด
ดิฉันนึกถึงหลวงพอทาน ขอบุญบารมีของหลวงพอชวยใหไดรับความปลอดภัยจากการ
ผาตัดดวยเถิด
หลังการผาตัด เมื่อรูสึกตัว อาการปวดก็เริ่มขึน้ จนนอนไมได ตอนนั้นดิฉันพอรูเรือ่ ง ก็
บอกสามีที่เฝาดูอาการวาใหไปหยิบรูปหลวงพอที่บานมาให
ตอนนั้นเย็นมากแลวจะนอนก็นอนไมหลับ พอจะหลับตาก็มเี สียงรบกวน พี่พยาบาลก็มา
ฉีดยาให บอกใหนอนพักผอนมาก ๆ แตดิฉันก็นอนไมหลับ
พอดีสามีนาํ รูปหลวงพอและบทสวดมนตมาให ดิฉันจึงนอนสวด และขอใหหลวงพอทาน
ชวยใหหลุดพนจากความเจ็บปวดและอันตรายทั้งปวง หลังจากนั้นก็หลับไดตลอด จนกระทั่ง
ออกจากโรงพยาบาล
ตอมาดิฉันก็ไดไปทํางานวันแรกคือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๖ ซึ่งตรงกับวันที่พี่ชายของ
ดิฉันเอาของใสรถไปขาย ซึ่งในรถมีรปู หลวงพอทานติดอยู ๑ แผน นอกนัน้ ไมมีอะไรอีก
พอมาถึงปากทาง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ รพของพี่ชายสายพานขาด จึงไดจอดรถและ
นั่งสามลอไปซื้อสายพานใหม พอนัง่ ไปไดประมาณ ๑๐๐ เมตร รถปกอัพไมทราบมาจากไหนชน
เขาดานหลังรถสามลอ
มีคนตาย ๒ ศพ คือ คนขับสามลอและภรรยา เหลือแตพี่ชายของดิฉันเทานั้นที่รอด เขา
จึงนําพี่ชายไปรักษาตัวที่ จ. กาฬสินธุ
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เมื่อเวลา ๑.๐๐ น. มีคนมาบอกวาพี่ชายชื่อ นายอุทัย โคทนา ถูกรถชนบาดเจ็บสาหัส
นอนรักษาตัวอยูที่ ร.พ.กาฬสินธุ ใหดิฉันไปดูอาการดวน
หลังจากดิฉนั ขออนุญาตหัวหนาเวร ไปดูอาการของพี่ชาย ภาพที่เห็นนาตกใจมาก คือ
ศีรษะแตก ไมมีหนังหุมกระโหลก ซึ่งตอนนั้นอาการเปนตายเทากัน ขาหัก กระดูกหลุดออกมา
ขางนอก
ตอนนั้นไมทราบจะทําอยางไร นึกถึงหลวงพอตลอดเวลา ดิฉนั เลยติดตอใหคุณลุงบุญสง
ชวย คุณลุงบุญสงบอกวา “ไมเปนไร เดี๋ยวจะติดตอกับหลวงพอทานให” บอกใหดิฉันทําใจเย็น
ๆ ไว และหลวงพอทานจะชวยแผเมตตาให
พอมาถึงเตียงคนไข เห็นพี่ชายนอนไมหลับ ปวดศีรษะและขามาก แมไดยาแกปวดแลว
อาการก็ไมดีขึ้นเลย
พี่พยาบาลก็มาบอกวา ตองใหเลือด เพราะคนไขเสียเลือดมาก และจะตองทําการผาตัด
ภายในคืนนี้ ถาเลือดไมถึงก็จะไมไดทําการผาตัด และไดแนะนําใหไปจองเลือดที่หองเลือด แต
ปรากฏวา ทางหองเลือดไมมีเลือดมาก พอที่จะใหนายอุทัยได ก็เลยขอใหญาติไปใหเลือด
ดิฉันไมมีทางออก ไมทราบจะทําอยางไรก็เลยกลับมาที่บา น มานั่งสวดมนต แตในใจของ
ดิฉันตอนนัน้ นึกถึงแตหลวงพอทาน ขอใหหลวงพอทานชวยแผเมตตามาถึงนายอุทัย โคทนา ซึ่ง
นอนปวยอยูที่โรงพยาบาล
หลังจากสวดมนตเสร็จ ดิฉันก็กลับไปดูพี่ชายเวลาประมาณ ๒ ทุม หมอมีคําสั่งใหพี่ชาย
ไปเขาหองผาตัดโดยที่ไมไดใหเลือด
เวลา ๖ ทุม พี่ชายออกจากหองผาตัด รูสึกตัวดี แตบนปวดศีรษะมาก ที่ขาปวดพอทนได
นอนรองครวญคราง พยาบาลมาฉีดยาแกปวดให แตก็ยังนอนไมได พอดีดิฉันมีรปู หลวงพอติด
ตัว ๑ แผน จึงนําไปติดไวที่หัวเตียงนอน หลังจากนั้นพี่ชายไดหลับเปนพัก ๆ แตกย็ ังปวดศีรษะ
อยูเหมือนเดิม วันตอมาอาการตาง ๆ คอยดีขึ้นจนหมออนุญาตใหกลับบาน
พอพี่ชายของดิฉันออกจากโรงพยาบาลแลว
ดิฉันก็ไปทํางานที่โรงพยาบาลตามปกติ
ดิฉันเขาเวรบาย ตัง้ แต ๔ โมงเย็นถึง ๖ ทุม
ออกเวรมาทีจ่ อดรถ สตารทเทาไรก็ไมติด ดิฉันจึงขอใหเพื่อนที่ทํางานดวยกันมาสงที่
บาน
ขณะอยูระหวางทางดิฉนั เห็นคนขับรถมอเตอรไซค รูสึกวาเมามาก ขีร่ ถไมตรงทางเลย
จึงบอกใหเพือ่ นจอดรถใหรถของเขาผานไปกอน
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เพื่อนกําลังจะจอดรถพอดี มอเตอรไซคคันนั้นก็มาชนตรงทีด่ ิฉันนั่งอยู แตก็ไมเปนอะไร
รุงขึ้นเชา สามีของดิฉนั ก็ไปดูรถของดิฉันที่จอดอยู ปรากฏวารถไมเปนอะไรเลย ติด
เครื่องก็งาย
ดิฉันมานึกถึงเหตุการณที่ผา นมาแลวก็ขนหัวลุก เพราะวากอนจะลงจากตึกทํางาน ดิฉัน
ก็ยกรูปของหลวงพอทานเหนือศีรษะ แลวขอใหดิฉันเดินทางถึงบานโดยปลอดภัย
หลังจากนั้นมา ดิฉันก็อญ
ั เชิญรูปหลวงพอติดตัวไปไหนตอไหนตลอดเวลา
มีวันหนึ่งที่ดิฉันลืมนํารูปไปดวย ออกจากบานจะไปเขาเวรดึกเวลา ๕ ทุมครึ่ง พอมาถึง
ทางแยกที่จะเขาโรงพยาบาล ไมทราบวาสุนัขมาจากไหน วิง่ ตัดหนารถของดิฉัน
ดิฉันเสียหลักลมลงไปนอนอยูกับพื้น มองหารถที่จะผานมาก็ไมมี ดิฉนั ตั้งสติพยายามจะ
ลุกแตก็ลุกไมไหว คนที่อยูบานริมถนนเลยลงมาดู และชวยใหลุกขึ้นและนําสงโรงพยาบาล
แตก็ไมเปนอะไรมาก ศีรษะแตกนิดหนอย มีแผลตามแขนและขาเทานั้นเอง และไดนอน
พักที่ตึกทํางาน
รุงขึ้นเชาใหเพื่อนที่ทํางานมาสงกลับบาน เมื่อมาถึงบานสามีถามวา “ขี่รถเร็วมาใชไหม”
ดิฉันบอกเขาวา “ไมเร็ว ประมาณ ๔๐ กม./ชม.”
ดิฉันจึงบอกสามีวา ไมไดนํารูปของหลวงพอไปดวย เพราะติดอยูที่เสื้อแขนยาวซึ่งเพื่อน
ไดยืมไปใส
เรื่องทั้งหมดที่เลามานี้ เปนความจริงที่เกิดกับดิฉันโดยตรง
ขอฟาประทานพรใหหลวงพอทานจงเปนรมโพธิร์ มไทรของประชาชนทุกชั้น ตลอดไป
ดวยเทอญ
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