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ผมตองกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจา พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺ
โม) วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ที่ทานไดใชพลังจิตแผเมตตาขามประเทศชวยชีวิตผม เมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๔๒ (๑๙๙๙) ที่โรงพยาบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา (FAIRFAX HOSPITAL,
ANNADELE, VIRGINEA USA.) และกรุณาอนุญาตใหผมไดเขียนเรื่องจากประสบการณลงหนังสือกฎ
แหงกรรม
ผมถือโอกาสเลาความเปนมา เมื่อไดมาพบหลวงพอ ทั้งๆที่ผมอยูประจําที่กรุงวอขิงตัน ดี.ซี.
สหรัฐอเมริกา มารวม ๓๔ ป ของสมัครเปนลูกศิษยหลวงพอเมื่อไร
ผมไดพบหลวงพอครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ (๑๙๙๘) เกิดความศรัทธา
เลื่อมใสทันที เพราะอะไรทุกๆอยางก็ตองมีทั้งเหตุและผล ที่ผมจะเรียนใหทานทราบ
ปจจุบันผมทํางานอยูที่ WORLD BANK (ธนาคารโลก) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และไดเปน
ขาราชการบํานาญ และไดเคยมาปฏิบัติหนาที่ราชการอยูที่สํานักงานผูดูแลนักเรียนไทย - สถานทูต
ไทย ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งใชชีวิตอยูตา งประเทศมารวม ๓๔ ป ชีวติ ผมตองทํางานดวย และเรียนดวยคู
กันเสมอ จึงไมตองรบกวนทุนทางบาน
ผมและพี่ๆนองๆทุกคนยึดหลัก ความกตัญูตอคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย และผูมีพระคุณ
เปนหลัก ดวยเหตุผลอันนี้จึงทําใหผมมีความเจริญในความเปนอยูดี ซึ่งตรงกับหลวงพอทีพ่ ร่ําสอน
ญาติโยมเสมอวา ตองรูคุณบิดาคุณมารดา ทําความดีเมื่อทานยังมีชีวติ อยู ถาไมทําความดี พอทาน
จากไป
ถึงทํากงเตก เอาตึกหรือรถยนตกระดาษไปเผาให ทานก็ไมไดรับหรอก (กฎแหงกรรม
เลม ๕ หนา ๑๘๓)
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หลวงพอสอน " สรางคน - พัฒนาคน" ไมใชหลงใหลในวัตถุ และมีอีกหลายๆเรื่องที่ทานสอนไว
ในหนังสือกฎแหงกรรม ทานทํางานดวยความเหน็ดเหนื่อยมาก ทุม เททั้งกําลังกายและใจ เพื่อ
ตองการสรางคนพัฒนาคน ใหไดหลุดพนจากความทุกข สอนใหรูกฎแหงกรรม และแกไขปญหาชีวิต
ดวยเหตุผลหลายๆประการ เมื่อผมไดพบหลวงพอครัง้ แรกเมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๔๑ ก็เกิดศรัทธา
เลื่อมใสทันที ในจิตคิดเสมอวามีเงินเทาไรอยากทําบุญกับทานเลย ผมมา CLICK (สัมผัส) กับความ
จริงใจและคําสอนของทานมาก
ทําไมผมตองมาสนใจสมาธิ เพราะเมื่อป ๒๕๓๓ (๑๙๙๐) ผมเปนโรคความดันสูง แพทย
อเมริกันใหผมทานยาลดความดัน พอรูว าเปนโรคความดัน ซึ่งผมถูกขูวา ถาไมทานยาอาจเปน
โรคหัวใจวาย อัมพาต เบาหวาน และโรคอื่นอีกจิปาถะ ยิ่งกลัวความดันก็ยิ่งสูง และจําเปนตองทานยา
ลดความดันวันละเม็ด ผลที่เกิดขึ้นตองเขาหองน้ําปสสาวะอยูบอยครั้ง บังเอิญผมเลี้ยงสุนัขพันธปก กิ่ง
ชื่อ แบนดิท สีน้ําตาลแกสวยนารัก เวลาพาออกไปทําธุระ มันจะตองยิงกระตายทุกๆที่ๆไปไมยอม
หยุด เอะผมเกิดเอะใจขึ้นมา เรากินยาความดันตอไปตองเขาหองน้ําเรื่อยไปไมยอมหยุด เหมือนเจา
แบนดิท แน ชักไมคอ ยงาม เสียบุคลิก โชคดีเมื่อป ๒๕๓๔ ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดประชุม
ธนาคารโลกครั้งแรก ณ ศูนยประชุมแหงชาติสริ ิกิติ์ ใกลโรงงานยาสูบ มีชาวตางประเทศเขารวม
ประชุม ๑๑๕ ประเทศ ซึ่งผมไดมีโอกาสมารวมประชุมที่เมืองไทยดวย และดีใจที่ไดพบอดีตทาน
ทูตอานันท ปนยารชุน ที่เคยพบทานขณะประจําอยูที่กรุงวอชิตัน ทานไดเปนนายกรัฐมนตรี
ประเทศไทย เราก็โชคดีที่มีนายกรัฐมนตรี ทีช่ าวตางประเทศยกยองมาก ทานไดกลาวปราศรัยเปน
ภาษาอังกฤษ ทําใหฝรั่งยกนิ้ววาทานเปนนายกรัฐมนตรีที่เกงยอดเยี่ยมมาก
ผมไดมีโอกาสพบนายแพทยไทยที่มาบริการทีศ่ ูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ นายแพทย
ทานเปนผูเชี่ยวชาญทางดานโรคหัวใจ และจบมาจากประเทศอังกฤษ เสียดายที่ผมจําชื่อทานไมได
ทานไดมาวัดความดันผม แลวบอกวา พี่ตอ งออกกําลังกาย และนั่งสมาธิไมตองทานยาลดความดัน
ก็ได ผมแปลกใจวาหมอไทยก็ไปเรียนตางประเทศตําราแพทยอันเดียวกัน แตหมอฝรั่งใหทานยาลด
ความดัน หมอไทยวาไมตอง ผมตัดสินใจเชื่อหมอไทยเลิกกินยาลดความดันทันที ไมเชนนั้นตองเขา
หองน้ําบอยเหมือนเจาสุนัขของผม
ดวยเหตุผลอั้นนี้ผมจึงเริ่มสนใจเรื่องสมาธิชวงมาประชุมไมมี
โอกาสไปไหนนัก ผมไดซื้อตําราฝกสมาธิ พุทโธ มาอานและฝกปฏิบัติเอง บางครั้งมีโอกาสพบ
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พระสงฆที่มาประชุมคณะสงฆที่ประเทศสหรัฐ และผานมาทางกรุงวอชิงตัน ก็ไดคําแนะนําตางๆ กัน
แลวแตจริตของแตละองค
ขอวกกลับไปยังชางธนาคารโลกที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
กอนประชุมใหญไมกี่
วันที่หอประชุม มีพนักงานนําชางตัวใหญ ซึ่งสวยสงางาม ประดับดวยดอกกลวยไมสีขาว ประมาณ
หมื่นดอก และมีพิธีจุดธูป หลังจากนั้นแขกที่มาประชุมรอยกวาประเทศก็มามุงถายรูปกันอยางคับคั่ง
ดูแลวนาปลื้มใจมาก เทาที่ทราบชางตัวนี้มาจากโรงแรมดุสิต ไมเพียงแตชางสวยเทานั้นรัฐบาลได
คัดเลือกนักศึกษาที่นาตาดีๆ สวยๆ ที่พูดภาษาอังกฤษไดมาตอนรับ และคอยบริการที่หอประชุม
แหงชาติสิริกิติ์อีกดวย
ผมเพิ่งมาทราบภายหลังวาชางธนาคารโลกไดมาอยูที่วัดอัมพวัน
เมื่อครั้งแรกที่ผม
ไดมาพบหลวงพอ เมือ่ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ทานไดเลาประวัติความเปนมาของชาง
ธนาคารโลกเปนที่นาสนใจมาก สรุป ๒ ปใหหลัง ผมไดพบชางธนาคารโลกอีกครั้งที่วัดอัมพวัน
สิงหบุรี
ผมตั้งใจอยากเรียนสมาธิกับพระเกจิดังๆ ที่เมืองไทย แตวา โอกาสมีนอย เพราะสวน
ใหญผมอยูที่ประเทศสหรัฐ เทาที่ทราบวาวัดไหนมีพระดังๆ ก็มีคนแหกันไปมากโอกาสที่จะเขาหา
พระดังๆ ก็คงลําบาก เพราะเวลาที่จะลาหยุดมาเมืองไทย ก็ตอ งดูจังหวะเรื่องงานที่ทําอีกดวยผมเคย
จุดธูปอธิษฐานขอใหไดเจอพระที่ปฏิบัติกรรมฐานเกงๆ จะไดมีโอกาสไปขอศึกษา และเรียนกับทาน
เมื่อประมาณตนเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ.๒๕๔๐ ผมไดแวะที่ลอสแองเจลิส แคลิเฟอ
เนียร ไดพบแพทยหญิงผูหนึ่งบอกผมวา เคยไปนั่งสมาธิกับหลวงพอจรัญ ทานมีญาณสมาธิเกงมาก
วัดนี้ผีดุ พวกที่ไปนั่งสวนมากมักจะเจอเสมอ พอพูดถึงเรือ่ งผีผมก็ลืมถามวาวัดอะไร คือยังสนใจอยู
อยางเดียววา หลวงพอมีญาณสมาธิดี
ราวกลางป พ.ศ.๒๕๔๐ มีเพื่อผูหญิงคนหนึ่ง ขอใชชื่อสมมุติวา “คุณติ๋ม” ซึ่งเคยรูจัก
กันมารวม ๑๐ ป ก็หายไปเพราะทราบวากลับมาอยูเมืองไทย ผมจําไดวาเจอคุณติ๋มทีไร เธอมักจะ
มีปญหารอยแปดพันเกา คือมีแตเรือ่ งทุกขนาสงสาร อยูดีๆ ก็โทรมาหาซึ่งเสียงแจวสดใสมาก บอก
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วาตอนนี้เพิง่ กลับมาอยูที่อเมริกาอีก เพราะลูกสาวจะจบปริญญาโท คุณติ๋มบอกวาชวงหนึ่งมีความ
ทุกขมาก และเพื่อนพาไปนั่งสมาธิวัดหลวงพอจรัญ ผมถามที่ไหน คุณติ๋มบอกวาสิงหบุรี นั่งแลว
ตอนนี้สบายมาก ไมมีทกุ ขเลย สรุปวาไมไดเจอกันอีก ผมก็ลืมขอเบอรโทรของคุณติ๋มไว และมาคิดดู
วัดหลวงพอจรัญคือวัดอะไร ในจิตก็คิดไปวาไปเมืองไทยคราวหนาตองหาโอกาสไปกราบทานใหไดที่
สิงหบุรี
ป พ.ศ.๒๕๔๑ ประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ผมไดกลับมาเยี่ยมญาติที่
เมืองไทย และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ นองเขยและนองสาวตั้งใจจะพาผมไปจังหวัดพิษณุโลก
เราออกเดินทางตอนเชามุงตรงไปจังหวัดพิษณุโลก บังเอิญตองผานจังหวัดสิงหบุรี ผมถามนองทั้ง
สองวา สิงหบุรีมีหลวงพอจรัญ ไดขาววาทานเปนพระกรรมฐานมีญาณสูงมาก แตไดขา ววาวัดนี้ผีดุ
เราควรไปกราบไหวทาน และทําบุญเสร็จก็รีบไปจังหวัดพิษณุโลก นองทั้งสองก็เห็นดวยวาเราควรจะ
แวะหาทาน นองเขยเคยเปนปลัดอําเภอทางภาคเหนือมากอน บอกวาสงสัยวัดอัมพวัน เคยผาน
เสนทางนี้แตไมเคยแวะเขาไป และอยูไมไกลจากที่เรากําลังขับอยู สรุปชวยกันมองปายชื่อวัดอัมพ
วัน ขับรถตออีกประมาณ ๑๐ นาที ก็เห็นปายวัด และไปถึงวัดเวลาประมาณ ๑๐ โมงเชา
พอเดินไปทีก่ ุฏิหลวงพอ เราไดพบผูหญิงคนหนึ่ง หนาตายิ้มแยมดี ดูวาเปนคนใจดีมี
อัธยาศัยดี
ถามผมวามาหาใคร
ผมบอกวาจะมาขอกราบหลวงพอแลวก็จะเดินทางไปจังหวัด
พิษณุโลกตอ ผูหญิงคนนี้ถามผมวาคุณชื่ออะไร มาจากไหน ผมก็แนะนําตัวและใหนามบัตร และก็
ทราบชื่อผูหญิงคนที่ทักผมชื่อ “พี่เสนอ ตันศิริ” พี่เสนอบอกวา หลวงพอไมคอ ยวาง ตองเจิมรถ
และตองขึ้นศาลาฉันเพล แลวพี่เสนอก็รับไปเรียนหลวงพอใหทราบ สักครูหนึง่ หลวงพอเดินออกมา
ดวยความรีบ เพราะงานทานมีมากดูทานกําลังเรงรีบกับเวลา แตทานก็ยังมีเมตตาบอกกับผมวา ให
ขึ้นไปบนศาลาฉันเพล และชวนใหทานขาวกอน ปกติ ผมไมคอยชอบทานขาวตามวัด นอกจากนํา
อาหารมาถวายเองแลวก็เปนลูกศิษยตอ ก็ตกลงรับคําเชิญจากหลวงพอสักครูหนึ่งเราทั้งสามก็ขึ้นไป
บนศาลาดังกลาว คนนั่งเต็มไปหมด เจาภาพมาทําบุญวันเกิด ผมมองไปเห็นวาที่ใกลเสามีที่วาง
ไมมีใครนั่งเพราะอยูดานหลังไมเห็นหลวงพอ ผมและนองสาวก็ยองขึ้นไปนั่ง ระหวางที่ทานฉันเพล
ทานบอกวาวันนี้ มี ดร.วิเชียร มาจากธนาคารโลก และทานหันมาทางผม ผมกับนองสาวยังแปลก
ใจวาทานเห็นเราไดอยางไร ทานก็เลาถึงประวัตขิ องชางธนาคารโลก มาอยูวัดนี้ไดอยางไร ทานเลา
ไดอยางละเอียด
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พอฉันเพลเสร็จ เจาภาพก็ไดทําบุญ ผมเลยถือโอกาสถวายปจจัยกับทาน ทานถาม
ไดงาชางหรือเปลาตอนที่มาประชุมธนาคารโลก ผมตอบวาไมได เขาคงกันใหญาติๆ ของเขา แต
ผมไดเหรียญในหลวงครับ บังเอิญผมสวมแหวนซึ่งเปนรูปชางสามเศียร หลวงพอทานขอชม ผมเลย
โชคดี ขอใหทานชวยเสริมบารมีทแี่ หวน หลังจากทานอาหารกลางวันแลวเราก็ไปที่กุฏิทานทาน
เทศนใหฟง ยิ่งฟงยิ่งเกิดศรัทธาหลวงพอเปนอยางมาก ตามที่ผมไดกลาวไวขางตนแลว สรุปถึงวัด
ทานประมาณ ๑๐ โมงเชา กวาจะออกจากวัดของทานประมาณ ๕ โมงเย็น และก็ไดลาทาน
เดินทางตอไปยังจังหวัดพิษณุโลก
กอนกลับไดซื้อเทป และหนังสือกฎแหงกรรม ผมไดอานบนเครื่องบินตอนขากลับมา
ยังวอชิงตัน ยิ่งอานยิ่งซาบซึ้งเพราะเปนหนังสือที่เขียนไดดี อานงาย เขาใจงาย และก็เปนเรื่องจริง
ที่หลวงพอ และลูกศิษย เขียนตามประสบการณมีทั้งหลักฐาน เหตุและผล พยานตัวบุคคล ซึ่ง
นับวาเปนหนังสือที่มีคณ
ุ คา และประโยชนเปนอยางมากสําหรับการดํารงชีวิตโดยไมประมาท ผมได
บอกเพือ่ นๆ หลายคนวา ไปเมืองไทยคราวนี้โชคดีไดไปกราบหลวงพอจรัญ ที่วดั อัมพวัน ระบุชอื่ วัด
ชัดเลยครับ ที่จังหวัดสิงหบุรี ทานเปนพระทีม่ ีแนวคิดทันสมัย ทานสรางคน พัฒนาคน ไมใชหลง
ในวัตถุ ผมมาเขาใจคําสอนของทานเมื่อตอนที่ผมปวยเปนลําไสบิด เขาโรงพยาบาล นายแพทย
เตรียมผาตัด เราจําเปนตองเอาพระที่แขวนคอออก ตอนนั้นเลยเขาใจดีวาพระทีแ่ ขวนคอนั้นไมไดอยู
กับเราแลว เราตองนิมนตทานมาคุม ครองทีจ่ ิตของเรา เพราะโรงพยาบาลที่ไหนก็มีคนตายทัง้ นั้น
วิญญาณอะไรตออะไรก็คงจะมีมาก ตอนนี้เลยทราบวาจิตสมาธิสําคัญมากหลวงพอทานถึงสรางคน
พัฒนาคน ดวยการฝกจิต และสมาธิ
เมื่อถึงอเมริกาประมาณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ไดโทรศัพทถึงหลวงพอ
และขอ กราบนมัสการทานขอฝากตัวเปนลูกศิษยของทาน และไดเรียนทานวาปหนากลับมาเมืองไทย
จะมาขอนั่งสมาธิกับทาน และดีใจโทรบอกนองสาววาปหนาจะชวนนองไปนั่งสมาธิกับทานดวย
เหตุการณไมคาดฝนก็เกิดขึ้น คือประมาณวันที่ ๑๒ หรือ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๒ ผมคิดถึงหลวงพอ ผมก็ไดโทรมาคุยกับพี่เสนอ ตันศิริ พี่เสนอ จําเสียงผมได และบอกกับ
ผมวา หลวงพอบนคิดถึง และไดโอนสายโทรศัพทใหผมไดคุยกับหลวงพอ ซึ่งหลวงพอไดบอกวา
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“อาตมาคิดถึงผม และผมก็ไดโทรมาหาทานจริงๆ” ทานสั่งผมใหหมั่นสวดมนต สวดบทพาหุง มหา
กา และพุทธคุณ(อิติปโส) เกินกวาอายุหนึ่งจบ คือถาอายุ ๖๐ ก็ใหสวด ๖๑ จบ และทานไดใหพร
ผมใหมีอายุยืนนาน สุขภาพดี ผมซาบซึ้งในความกรุณาของทานมาก หลังจากวางสายโทรศัพท
จิตใตสํานึกเกิดคิดไปวา เราตองมีอะไรหรือเลา จากการสังเกตที่จากการอานหนังสือกฎแหงกรรม
จําไดตอนหนึ่งวา “ถาหลวงพอคิดถึงใครสวนมากตองมีปญ
 หา” เชนตอนที่ทานไปประเทศจีน คิดเปน
หวงลูกศิษยที่เมืองไทย ทานก็กําหนดรูหนอ ปรากฏวาบานลูกศิษยที่ทานกําลังคิดถึงเกิดไฟไหม
จริงๆ ผมคิดวาทานตองรูอะไรแตไมไดบอกผม คงกลัววาผมใจไมดีแนๆ ผมรีบโทรไปหานองสาว
และเลาใหนองฟง นองก็ปลอบใจผม ผมรีบสวดมนตทันที ตาที่หลวงพอทานสั่งไว
พอวันอาทิตยที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตอนเชาผมตื่นขึ้นมามีอาการอยากเขา
หองน้ําแตก็ไมยอมถายอุจจาระ เจ็บเสียดเปนระยะ ทําใหไมอยากทานอะไร บังเอิญคุณพีระพล มา
โทรชวนผมไปตีกอลฟ ลงสนามใหญ ผมเพิ่งจะหัดเลนกอลฟ ก็บอกตกลงทันที ๘ โมงตรง คุณพีระ
พล ก็มาถึงบาน ผมชักไมอยากไป เพราะอาการผิดปกติเริ่มเปนมากขึ้น ในเมื่อรับปากแลวก็ตอง
ไป พอเลนไปไดแคหลุมที่ ๑๓ ผมตองขอตัวหยุดเลน เพราะอยากเขาหองน้ํามาก นั่งอยูทหี่ องน้ํา
ประมาณครัง่ ชั่วโมงก็ไมสามารถถายอุจจาระออกมาได นั่งรอจนเพือ่ นเลนจบ ๑๘ หลุมก็ประมาณ
บาย ๓ โมง กอนถึงบานแวะซื้อยาสวน และสวนไดนิดเดียวก็เกิดปวดทองมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งเมื่อ
เย็นก็ทานขาวไมได ดื่มแตน้ํา พอประมาณ ๒ ทุม ก็ใหเพื่อนพาเขาโรงพยาบาล แฟรแฟก
(FAIRFAX HOSPITAL) รัฐเวอรจิเนีย ซึ่งหางจากบานประมาณ ๔ ไมล ผมก็เขียนชื่อที่แผนกฉุกเฉิน
วันนี้มีคนไขมานั่งรอกันมาก พอประมาณตี ๒ เขาก็เรียกตัวถามอาการ และบอกใหรออีก เพราะได
ขาววามีรถชนกันคนบาดเจ็บอาการสาหัสหลายคน พอตี ๕ หมอก็ใหน้ําเกลือเจาะเลือดไปตรวจ และ
เอ็นทรานซ และบอกวาลําไสบิด จะลองใสหลอดเสียบเขาทางจมูก และถาลําไสไมกลับคืนยังบิดอยู
ก็ตองผาตัด ผมอาการทัง้ หิว และเพลียมาก
รุงเชาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผมรีบโทรศัพทหาหลวงพอดวนทันที
“หลวงพอบอกวา อาตมาจะแฟเมตตาให ไมโดนผาตัดหรอก” พอวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๒ หมอใหไปเอ็นทรานซ อีกลําไสก็ยังบิดอยู หมอฝกนักเรียนหลายคนมาดูอาการ และบอก
วาตองผาตัด ผมชักใจเสีย หลวงพอวาไมตองผาตัด ผมรีบภาวนานึกถึงหลวงพอขอใหชวยอยาให
ผาตัด สักครูหนึ่งหมอผาตัด ชื่อ DR.WILLIAM SLID (ดร.วิลเลี่ยม สลิด) มาดูอาการ บอกวาพรุงนี้
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ถายังไมหายเองก็คงตองผาตัด วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ตอนเชาผมถายไดและเปนสี
ดํา พยาบาลคิดวาเปนโรคกระเพาะแน ก็เอาไปตรวจปรากฏวาไมเปนโรคกระเพาะ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ หมอก็บอกวาใหทานซุปกับ JELLO ออนๆ และ
ดึงสายที่จมูกออก กับสายน้ําเกลือออก ลองดูอาการ จนเห็นปลอดภัย พอบาย ๓ โมง ก็ใหออกจาก
โรงพยาบาล กอนออกจากโรงพยาบาลหมอบอกวาลําไสบิดอาจเกิดขึ้นอีกเมื่อไรก็ได และแนะนําให
ผมไปหา หมอประเภท GASTROENTEROLOGY (หมอเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร) สรุปผมได
ไปหาหมอ MICHAEL M.PHILLIPS (ดร.ไมเคิล เอ็ม ฟลลิป) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๒ และถูกสงไปตรวจที่ WASHINGTON RADIOLOGY (ศูนยตรวจ วอชิงตัน เรดิโอโลยี) ๒
ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไปตรวจ VPPER G.I. WITH SMALL PODER (การตรวจดวยวิธกี ารกลืนแปงเพื่อดู
ชวงทองสวนบน ซึ่งประกอบดวยกระเพาะอาหาร และลําไสเล็ก) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม และ
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒ ตรวจ ABDOMEN/PELVISOR PELVIS CT.SCAN(
การตรวจหนาทองดวยเครื่อง ซี.ที.สแกน) ผลออกมาโชคดีไมเปนมะเร็ง หรือเนือ้ งอก แตหมอฟล
ลิป บอกวาลําไสเล็กเหลือ ๕ เซนติเมตร ตองผาตัด
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒ หมอฟลลิป ไดโทรติดตอหมอผาตัดชื่อ หมอเซด
บอกอาการและนัดผาตัดให หมอเซด บอกวาเขาเปนหมอผาตัดยินดีอยูแลว แตเทาที่ทราบลําไสบิด
เกิดจากการผาตัดไสติ่งเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ และที่รอยตอเกิด ADHESION(พังผืด) ถา
อาการยังดีก็รอไปกอน เพราะถาผาตัดแลว รอยตอใหมอาจจะเกิดอาการนี้อีกก็ได หมอเซด บอก
เรามีประวัตไิ ว ถาเรามีอะไรก็โทรมา ถามีปญหาอีกก็จะผาตัดเลย
ผมยอมรับวา
พลังจิตแผเมตตาของหลวงพอขามประเทศชวยผมไมตอ งผาตัดจริง
อยางอภินิหาร ทั้งๆ ทีห่ มอฟลลิป ใหผาตัด และหมอที่อเมริกาชอบผาตัดอยูดวย
ความตั้งใจทีจ่ ะไปนั่งสมาธิกับหลวงพอเมื่อปที่แลวก็เปนความจริง
พอลาพักรอนได
อยางกะทันหัน นองสาวและนองเขยไดพาผมมานั่งสมาธิที่วัดอัมพวัน เปนจํานวน ๓ วัน ตั้งแต
วันที่ ๑๘–๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ถึงผมจะมีเวลานอยในกานั่งสมาธิแค ๓ วัน ดวยความ
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เมตตาของหลวงพอ ทานกรุณาใหอาจารยซูงอ ซึ่งเปนชาวสิงคโปร เปนผูฝกสอนสมาธิ สติปฏฐาน
๔ และเดินจงกรม พองหนอ-ยุบหนอ อาจารยซูงอ มีความรู หลักการสอนและปฏิบัติดีมาก สงสัย
ซักถามได และเปนชาวตางชาติ ยังสามารถพูดภาษาไทย และภาษาอังกฤษไดอกี พวกผมโชคดีได
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคูกันไป และขั้นตอนในการจะนําไปปฏิบัติไดถกู ตองตอไป อยาง
คุมคา สมความตั้งใจไววา จะตองบินจากสหรัฐเพื่อมาเรียนสมาธิกับหลวงพอ
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ ผมมาถึงวัดประมาณรวมบาย ๒ โมง พอเดิน
มากวาจะถึงกุฏิหลวงพอ พี่เสนอ ตันศิริ ไดออกมารอผมและบอกวา หลวงพอยอกวามาถึงแลว
กําลังจอดรถอยู ทั้งๆ ที่ทานนั่งสนทนากับญาติโยมที่กุฏิทาน ทําไมทานทราบวาเรามาถึง และคุณ
สนุน มาจากนิวยอรค ก็มาเลาใหผมฟงเชนเดียวกันกับพี่เสนอเลาทุกประการ ผมเลยบอกคุณสนุนวา
หลวงพอมีญาณสูง และมีหูทิพย ลองสังเกตดู พวกที่ขอบกระซิบทานรูหมด ผมไดถือพาน และ
ดอกไมไปกราบทาน ทานไดเทศนใหญาติโยมฟงวา ทานบอกวา “ผมหมดอายุตอนเขาโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ ๑๖–๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒” ดวยโรคลําไสบิด ทานไดสงพลังจิตแผเมตตาขามประเทศ
ชวยชีวติ ผม จากวัดอัมพวัน ถึงอเมริกา เร็วกวาสงดาวเทียม และทานเตือนญาติโยมวาตองสะสม
บุญ เหมือนรถยนตถา แบตเตอรีห่ มดก็ขับตอไปไมได ถาแบตเตอรีห่ มดทานชวยไมได ตองหมั่น
สรางบุญเหมือนชารท แบตเตอรี่ใหเต็มหมอไว
ผมก็เลยทราบวาไมใชทา นเมตตาสงพลังจิตชวยไมใหโดนผาตัดเทานั้น ทานยังสงพลัง
แผเมตตาขามประเทศชวยชีวิตผมอีกดวย
จากศิษย หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม
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