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ดิฉัน นางสมปอง เบรย อยูบานเลขที่ 601 Dandy Lood Rd. Yorktown Virginia
32692 U.S.A. ดิฉันเดินทางไปอยูอเมริกาในป ๒๕๓๑ ดวยความตั้งใจที่จะไปศึกษาตอ โดย
มีพี่สาวคนโตที่อาศัยอยูกอนแลวไดขอวีซาให
แตเดิมอยูเมืองไทยเปนครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนาระดับชัน ม.ปลาย และความตั้งใจที่จะไปเรียนตอก็เพื่อจะไดนําความรู
ความสามารถมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติบา นเมืองของเราใหเจริญรุงเรือง ในชวงระยะ
สองปแรกทีไ่ ปอยูใหม ๆ ดิฉันตองประสบกับปญหาหลาย ๆ ดาน เพราะความเปนอยู
แตกตางจากทางบานเมืองเรามาก ชวงเวลากลางวันเปนเรียน กลางคืนทํางานและไหนจะมี
ปญหาดานภาษา จะเปนเพราะบุญบันดาลก็วาได จึงทําใหดิฉันไดพบกับคูครองที่ดี หลังจาก
ที่เรียนรูกันไมนานก็แตงงานกันมีบุตรชาย ๑ คน อายุ ๔ ขวบครึ่ง สามีชาวอเมริกันเปนคนใจ
ดี และใจบุญ มีตําแหนงหนาที่การงานดี ตอมาไมนานจึงขอใหสามีเดินเรื่องไปรับลูกชายคน
โต (ลูกกับสามีเกา) ไปอยูดวย ทุกอยางก็เรียบรอย ครอบครัวเรามีความสุขและอบอุน มาก
ตลอดชีวติ การแตงงานสามีไมใหทํางาน ใหอยูกับบานเปนแมบานเลี้ยงลูก และดูแล
ความเรียบรอยภายในบาน และดิฉันเองก็ทําหนาที่แมบานโดยสมบูรณ อยูมาวันหนึ่ง
ประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๓๘ พี่ ๆ เพื่อน ๆ หลายคนโทรศัพทมาปรึกษา ขอ
คําแนะนําเรือ่ งการจัดตั้งสํานักสงฆหรือวัด เพราะเขาบริเวณชุมชนที่พวกเราอยูไมมีวัดเลย
และถาจะไปทําบุญแตละครั้งก็ตองเดินทางไกลถึง วอชิงตัน ดี.ซี. คือตองใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ ๓ – ๔ ชัว่ โมง ถารวมเวลาทั้งไปและกลับแลวประมาณ ๗ – ๘ ชัว่ โมง และ
ดิฉันเองก็คิดวาถาเปนไปไดก็จะเปนการดี ใจก็ชอบเปนทุนอยูแลวจึงตกลงรับปากทันที ซึ่ง
ตอนแรกเรามีสมาชิกไมมากนัก ประชาชนสวนใหญไมคอ ยจะเห็นดวยเพราะถือวาเปนงาน
ใหญคงจะเปนไปไมได หรืออาจจะเปนไปไดยาก พวกเราจึงไดรวมตัวกันในกลุมยอย ๆ
พรอมทั้งจัดประชุมและแตงตั้งคณะกรรมการชัว่ คราวกันขึ้น โดยมีกรรมการและสมาชิกรวม
ทั้งหมดไมกี่คน ดิฉันเองไดรับตําแหนงหนาที่เปนเลขาของกลุม เพราะเพื่อน ๆ พี่เห็นวามี
ความรูความสามารถในดานนี้ พอเลิกประชุมกลับถึงบานจึงไดเลาใหสามีฟงและขอคําแนะนํา
แรงจิตอธิษฐานและอภินหิ ารขามโลก

๑

ปรึกษา เพราะงานที่คิดจะทํานี้เปนงานใหญและละเอียดออน เมื่อสามีไดฟงก็เขาใจไมขัดของ
และเห็นใจ ดิฉันดีใจหลังจากที่สามีอนุญาตและสนับสนุน จึงโทรศัพทไปขอพรจากแมที่
เมืองไทย พอทานทราบทานก็รองไหดวยความตื้นตันใจ สองสามวันตอมาดิฉันจึงไดปรึกษา
คณะกลุมของเราเพื่อจัดการประชุมใหญ
ประกาศใหประชาชนทัว่ ทุกเมืองในชุมชนให
รับทราบถึงจุดประสงค
ในฐานะที่เปนเลขาของกลุมดิฉันจึงใชสติปญ
 ญา
และความรู
ความสามารถที่เคยมีมาอยางเต็มความสามารถ ทุก ๆ คนเห็นผลงานในการตั้งใจจริงจึงเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อถือ
ในการจัดการประชุมใหญครั้งแรก มีผูคนสนใจเขารวมประชุมดวยจํานวนมากมาย
เกินคาด และเราก็ไดสมาชิกเพิ่มขึน้ มาเรื่อย ๆ แตการดําเนินงานของเราก็เปนไปไดดวย
ความยากลําบาก เพราะประชาชนชาวไทยและชาวพุทธไปอยูทานโนนนาน ๆ สวนมากก็จะ
ออนโอนไปตามสภาพแวดลอม และอารยธรรมของทางอเมริกัน ซึ่งตัวดิฉันเองก็ตระหนักใน
ใจอยูเสมอวา เมื่อตั้งใจที่จะดําเนินงานที่กระทําอยูนี้แลว จะตองใหสําเร็จตามเปาหมายที่ได
วางรวมกันเอาไว เพือ่ ประโยชนสุขแกสวนรวม อันจะนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองแกตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ พรอมกับจะกอใหเกิดประโยชนอันใหญหลวงตามมาใน
หลาย ๆ ดาน และยังคิดอีกดวยวาถาสําเร็จแลว ยังจะสงผลในการหยิบยื่นความชวยเหลือให
เกิดสายสัมพันธระหวางคนไทยที่อยูตางแดนตอคนไทยในประทศไทยของเราอีกดวย ดวย
ความคิดนี้จงึ ทําใหดิฉันภูมิใจ และปลื้มปติ จึงยอมอุทิศชีวติ และเวลา พรอมทั้งอดทน อด
กลั้น และเสียสละดวยเจตนาบริสุทธิ์ ซึ่งดิฉันเองก็จัดแบงเวลาเพื่อไมใหเกิดความเดือดรอน
แกครอบครัว สามีก็ดีใจหายเพราะเขาใจและใหความชวยเหลือ จึงนับวาเปนบุญของดิฉัน
ตอมากลุมคณะกรรมการของเราจึงไดยื่นขอจดทะเบียนเปนองคกรการกุศลโดยไม
แสวงหาผลกําไรใหถูกตองตามกฎหมายบานเมืองและก็ไดจดั งานเพื่อหาเงินไวเปนกองทุน
สรางสํานักสงฆหรือวัดหลายครั้ง
ไดเงินจํานวนหนึ่งฝากไวในธนาคาร ซึ่งพวกเราก็จะจัดงานหาเงินสมทบทุนไปเรื่อย
ๆ จนกวาความพรอมจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันพวกเราก็ไดเขากราบนมัสการขอคําแนะนําจาก
พระเดชพระคุณหลวงพอพระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท เจาอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. ก็ไดรับความเมตตา อนุเคราะหจากทานหลวงพออยางดียิ่ง ซึ่งพวกเราก็ไดยึดถือ และ
นํามาปฏิบัตโิ ดยรอบคอบ และไมประมาท จนเกิดความเจริญกาวหนามาเรื่อย ๆ ดิฉันได
จัดทําขาวสารบอกบุญสงขาวประชาสัมพันธไปทัว่ เมืองทั้งประชาชนชาวไทยและชาวพุทธ
หลาย ๆ ชาติรับทราบ พรอมทั้งสงมาทางเมืองไทยและไปตางประเทศใหเพื่อน ๆ พี่ ๆ เพื่อ
ขอความชวยเหลือและใหความสนับสนุน ขาวสารนั้นไดออกเปนรายเดือนโดยที่ดิฉันเปน
แรงจิตอธิษฐานและอภินหิ ารขามโลก
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ผูเขียนเอง พรอมทั้งยอมใชบานของตัวเองเปนสํานักงานชั่วคราวติดตอสื่อสาร ขณะนี้ก็เปน
เวลา ๑ ปเต็ม
ตั้งแตดิฉันไดตั้งใจอุทิศชีวิตใหกับงานนี้ เหตุการณแปลก ๆ ในหลายรูปแบบก็เกิดขึ้น
เรื่อย ๆ ตองอาศัยความหนักแนน อดทน อดกลั้นและเสียสละสูงมาก จึงสวดมนต ภาวนา
ทําสมาธิ และแผเมตตาเพิ่มมาขึ้นพรอมทั่งนุงหมชุดขาวทุกครั้งที่ปฏิบัติ จะเปนเพราะแรงจิต
อธิษฐานและอานิสงสในการปฏิบัตินเี้ อง จึงทําใหการดําเนินงานของดิฉันเจริญกาวหนาได
ดวยดี
อยูมาวันหนึ่ง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ หลังจากที่สวดมนต ภาวนา ทําสมาธิ แผ
เมตตาเสร็จ ไดจุดธูป ๓ ดอกไปปกกลางแจงที่สนามหญาหนาบาน พรอมทัง้ กลาวคํา
อธิษฐานวา “สาธุ ขาพเจานางสมปอง เบรย ตัวแทนของกลุมจะรวมกันประกอบคุณงาม
ความดี คืออยากใหมีสถานที่พึ่งทางใจและศูนยรวมความสามัคคีในการที่จะกระทําความดี
รวมกัน ขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังหลายทั่วสากลโลก และขอเชิญเทพยดาทั้งหลายที่มีจริงถึงสิบ
ชั้นฟา สิบหาชั้นดิน ผูมพี ระคุณ ญาติกา ครูอุปช ฌายอาจารย อีกทั้งพระอริยสงฆเจาทุก ๆ
พระองค ใหมารวมอนุโมทนา ดวยเจตนาอันบริสุทธิ์นี้ ขอใหคําอธิษฐานของขาพเจาจง
ประสบผลสําเร็จเทอญ” หลังจากที่ดิฉันกลาวคําอธิษฐานจบก็ยืนมองและจองดูควันธูปที่ลอย
กระจายไปทั่วทุกทิศ ดวยความดีใจและปลื้มปติ และมีความรูสึกประหลาดอยางบอกไมถูก
ขณะที่จองดูควันธูปลอยไปทั่วทุกทิศ ในก็ภาวนาอธิษฐานวา เมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไดอาราธนา
มานี้ไดกลิ่นธูปแลว ขอใหมาชวยดวยเทอญ พอธูปดับจางหายไป ดิฉันก็เดินเขาบาน และ
เปลี่ยนชุดหมขาวออกทํางานบานดวยความสุขใจ ตกเย็นดิฉันคิดอยางไรก็ไมทราบ จึง
โทรศัพทไปคุยกับคุณไกรสร และคุณสุภาพ ประธีบณรงค สองสามีภรรยาคูนี้เปนกรรมการ
ในกลุมของเราดวย ดิฉันเองก็รักและเคารพทั้งสองมาก ขณะที่โทรไปทั้งคูอยูบานพอดี ก็
ทักทายกันและดิฉันจึงไดเอยขอยืมหนังสือธรรมะ เพราะชอบมากก็ไดตั้งใจ พรอมกับรับปาก
วาจะนําไปใหในวันที่จะพบกันที่ประชุมในอีก ๓ วันขางหนา และในวันประชุม คุณไกรสรและ
คุณสุภาพไดนําหนังสือธรรมะมาใหหนึ่งถุง พอเปดดูก็เห็นหนังสือธรรมะและตลับเทปธรรมะ
มากมาย ดิฉันดีใจมากจึงกลาวขอบคุณไป และรับปากวาอานจบทุกเลมแลวจะนําสงกลับคืน
ให พอกลับถึงบานลืมทิ้งไวในรถ คืนนั้นหลังจากสวดมนต ทําสมาธิ แผเมตตาเสร็จ นึกขึ้นได
ก็ออกไปเอาขณะนั้นประมาณ ๖ ทุม สามีและลูก ๆ หลับหมดแลว ดิฉันไดนําถุงหนังสือธรรม
เขาไปในหองนอน แลวคอย ๆ เปดดู เพราะเกรงสามีจะตื่น เปดไฟหัวเตียงหรี่เบา ๆ พออาน
ได พอเปดถุงดูก็เห็นหนังสือธรรมะหลายเลม และตลับเทปธรรมะหลายตลับ เปนตลับเทป
ธรรมะของ หลวงพอจรัญ รวมอยูดวย ๒ – ๓ ตลับ เลือกไปดูหนาปกไป ตาก็ไปสะดุดเขา
แรงจิตอธิษฐานและอภินหิ ารขามโลก
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กับหนังสือกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลม ๖ กับเลม ๘ จึงไดหยิบเลม ๘ ขึ้นมาอานกอน
กอนอานก็เปดสํารวจดูหนังสือใหทั่วทั้งเลม เพราะไมเคยเห็นและไมเคยไดยินมากอน จึงเริ่ม
อานสดุดีกถา ภาคธรรมบรรยาย – ธรรมปฏิบัติ และวกกลับมาอานกฎแหงกรรม ๒ – ๓
เรื่อง จึงหยุดพักไวเพราะดึกมากแลว อานไปก็เกิดความศรัทธาขึ้นในใจ จึงไดวางหนังสือกฎ
แหงกรรม – ธรรมปฏิบตั ิของหลวงพอจรัญลงบนหัวเตียงพรอมกับกราบลง ๓ ครั้ง ตาก็จอ งดู
รูปภาพของทานบนหนาปกแลวตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีจากทานพรอมกับนึกในใจวา ถาทาน
มีเมตตาธรรมสูงดังที่ไดรูและอานจากหนังสือนี้ ก็ขอใหทานมาแสดงอภินิหารใหเห็นดวยเถิด
จากนั้นก็มอยหลับไป
ในคืนตอ ๆ มาจะอานหนังสือหลังจากสวดมนต ทําสมาธิ แผเมตตาเสร็จแลวทุกครั้ง
พรอมกับตั้งจิตอธิษฐาน ขอบารมีใหหลวงพอชวยแผเมตตาใหงานที่กําลังดําเนินอยูสําเร็จ
ตอมาในวันอาทิตยที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ดิฉันในฐานะตัวแทนของกลุมไดนําตน
ผาปาไปสมทบกับองคกฐินที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งแตแรกก็คิดวาจะรวบรวมเงินที่ได
จากซองกฐิน วัดไทย ดี.ซี. ที่ไปแจกญาติโยมและไดกลับคืน สงกลับไปยังวัดทางไปรษณีย
จึงโทรศัพทไปปรึกษากับพระมหาทวีพงษ ทานแนะนํา ใหนําไปดวยตนเองจะไดมีโอกาส
พบปะผูคนมากมายดวย ดิฉันจึงรีบโทร.ชวนเพื่อน ๆ ใหไปดวยกันหลายคน ตางก็รับปากแต
พอถึงวันเดินทางกลับมีกันแค ๓ คน
กอนเดินทางออกจากบานประมาณ ๖ โมงเชา ดิฉันไดจุดธูป ๓ ดอกนําไปปกที่สนาม
หนาบาน และตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีใหหลวงพอจรัญชวยสงคนดี มีคณ
ุ ธรรมสูงมาชวยดิฉัน
ดวยอีกทางหนึ่ง พอธูปดับและควันธูปลอยจางหายไป ดิฉันจึงขับรถออกจากบานไปรับเพื่อน
ๆ ผูที่รวมทางไปดวยวันนั้น คือคุณแมสะอาด สรรพอาสา คุณปริญญา สราย พอถึงวัดพวก
เราไดมอบตนผาปาใหเจาหนาที่รับไปและตัวดิฉันกับเพื่อนเขาไปกราบพระประธาน พระ
พุทธมงคล ที่ศักดิ์สิทธิ์มากของวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และก็หันไปกราบทานเจาอาวาส
พรอมคณะสงฆ พอเสร็จพิธีทางศาสนา พระเดชพระคุณหลวงพอพระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺ
โท
ไดเทศนอบรมและประกาศใหญาติโยมและแขกเหรื่อจํานวนมากมายไดทราบถึง
จุดประสงคของงาน พรอมทั้งไดจดั งานตอนรับ และงานคลายวันเกิดใหแก อาจารยสมพร
เทพสิทธา รองประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ทานหลวงพอไดประกาศ
เกียรติประวัติและคุณงามความดีของ อาจารยสมพร พอดิฉนั ไดยินจึงดีใจเปนที่สุด เพราะไม
เคยคาดคิดมากอนเลยวาจะโชคดีไดพบกับผูใหญดังที่ตัวเองเคยอธิษฐานไว ตาก็มองไปที่
พระประธานพระพุทธมงคลพรอมกับตั้งจิตอธิษฐานใหทานชวย
พรอมกับระลึกถึงหลวง
แรงจิตอธิษฐานและอภินหิ ารขามโลก

๔

พอจรัญ ขอบารมีจากทานและก็ครุนคิดอยูในใจวาจะใชอาจารยสมพรหรือเปลาหนอ ที่หลวง
พอจรัญจะสงมาชวยพวกเรา คิดไปตาก็มองดูผคู นที่เขาไปกราบอวยพรอาจารยสมพร ดิฉัน
และเพื่อน ๆ เขาไปกราบทานเปนคนสุดทายพรอมกับไดเรียนใหทานทราบถึงการที่จะจัดตั้ง
สํานักสงฆหรือวัด และขอความเมตตาและความชวยเหลือจากทาน พอทานทราบก็รับปากวา
จะใหความสนับสนุนและชวยเหลือ ทานไดใหนามบัตรแกดฉิ ัน ใหติดตอทานและขอใหเขียน
โครงการจัดตั้งสํานักสงฆหรือวัดใหทานดวย ๑ ชุด
ในวันตอมา ดิฉันไดโทรไปหาอาจารยสมพรอีกครั้ง ขณะที่ทานยังพักอยูที่วอชิงตัน
ดี.ซี.
อาจารยไดเชิญดิฉันใหไปรวมรับประทานอาหารเย็นกับคณะของทานพรอมกับนํา
โครงการไปใหทานดวย ดิฉันดีใจมากจึงตอบรับทันที ใจก็นกึ ถึงแตหลวงพอจรัญ ขอบารมีให
ชวยอยูตลอดเวลา ดิฉันก็รีบโทรไปหาคุณชัชพงษ ซึ่งเปนผูชวยอาจารยสมพรอยูในขณะนั้น
และคุณชัชพงษไดนัดวันเวลาใหดิฉันทราบวา ๑ ทุมตรงที่ Mariott Hotel (Arlington) เมื่อพบ
กันแลวจึงจะไปทานอาหารเย็นที่รานอาหารจีน ดิฉันรีบโทร.ไปชวนพี่สมรัตน พี่พิกุล คิทฮิท
สัน พี่ลําภา เบคเดอร ใหไปเปนเพื่อน แตพอมาคิดดูอีกครั้งวาการเดินทางนั้นเปนเวลา
กลางคืน การเดินทางของพวกเราคงจะไมปลอดภัยแนเพราะมีแตผูหญิง และทางไกลดวย
พวกเรายังไมเคยไปมากอน ตองใชเวลาในการขับรถประมาณ ๓ – ๔ ช.ม. สามีแนะนําให
โทรไปชวนหลานชายไปเปนเพื่อนเพราะคุณเคยเสนทาง หลานก็แบงรับแบงสู บอกวาจะให
คําตอบหลังจากเลิกงานแลว ดิฉันก็ไมสบายใจ จึงรีบโทรไปปรึกษา พระมหาถนัด อิทธิเสน
วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทานก็จะชวยหาคนนําทางใหแตก็ไมพบใคร แตก็กําชับวาใหไปพบ
อาจารยสมพรใหได เพราะจะไดพูดคุยเรื่องโครงการกับผูใหญ ความสําเร็จก็จะไดเร็วขึ้น
ดิฉันโทรกลับไปหาหลานชายอีกครัง้ หนึ่ง ขอรองใหไปเปนเพื่อและก็สําเร็จ ในที่สุดก็ตกลง
กันวาจะออกเดินทางในตอนบายของวันรุงขึ้นเพือ่ ใหทัน ๑ ทุมตามนัด
อันที่จริง อาจารยสมพรเองไดเดินทางไปประชุมที่นิวยอรกและจะกลับใหทาน ๑ ทุม
ตรงตามที่นดั หมายไวเชนกัน รุงขึ้นเปนวันเดินทาง รูสึกไมคอยสบายใจนัก เพราะสภาพ
อากาศแยมาก ๆ ทั้งฝนทั้งลมแรง และมิหนําซ้ําระหวางทางยังมี Snow ลงอีกดวย ดิฉันเปน
กังวลไปตาง ๆ นา ๆ สถานที่ที่จะไปพบทานก็เปนเมืองใหญ และกลัวหลงทาง กอนจะ
เดินทางออกจากบาน ดิฉันไดสวดมนตและเอาจิตระลึกถึงหลวงพอจรัญใหทานชวยแผเมตตา
ปกปองคุมครองใหพวกเราเดินทางไปกลับดวยความปลอดภัย พวกเราเริ่มเดินทางออกจาก
ยอรกทาวนประมาณเกือบ ๕ โมงเย็น เพราะกะจะใหถึงทีน่ ัดหมายใหทันเวลาหรือชาก็อาจ
เปนบางเล็กนอย และในวันนี้เองเหตุการณที่แปลกมากไดเกิดขึ้น ขณะที่ขับรถไประหวาง
ทางก็ตองเผชิญกับ Snow ลงหนัก พอไปถึงสถานที่นัดพบแทนที่จะแวะเขาไป แตพวกเรา
แรงจิตอธิษฐานและอภินหิ ารขามโลก

๕

กลับผานเลยเขาไปในเขตใจกลางเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. เหมือนกับมีอะไรมาบังตา คือถาขับ
หลงเขาไปในเมืองใหญจะหาทางกลับออกมาไดยาก เพราะเสนทางจราจรสับสนมาก ยิ่งเปน
เวลากลางคืนถนนหนทางที่มองเห็นปายไมถนัดเพราะความมืดปกคลุม และขณะที่พวกเรา
กําลังหลงทางขับรถวกไป-วนมาอยูในใจกลางเมือง ดี.ซี. ประมาณ ๒ ชั่วโมง ดิฉันจึงนั่ง
หลับตาอยูขางหลานซึ่งเปนผูขับ และตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงหลวงพอจรัญใหทานชวยขอให
ไดพบกับอาจารยสมพรดังที่ตั้งใจเอาไวและขอใหสําเร็จ ดิฉันตัดสินใจบอกใหหลานจอดรถ
เพื่อสอบถามหนทาง
เมื่อไดรับคําแนะนําพวกเราจึงขับยอนกลับมาสถานทีน่ ัดหมายได
ถูกตอง ไปถึง Marriott Hotel (Arlington) ประมาณ ๑๐.๐๐ น. (สี่ทุม) คือเสียเวลาชาไป ๒
ชั่วโมง ดิฉนั และพี่ ๆ คิดวาอาจารยสมพรกับคณะคงจะรอนานและกลับไปแลว พวกเราทุก
คนตางก็กระวนกระวาย หิวก็หิว โชคดีที่พพี่ ิกลุ และพี่ลาํ ภาไดมีขนมและอาหารติดรถไปดวย
แตเหมือนกับปาฏิหาริย พอจอดรถดิฉันรีบวิ่งเขาไปเพื่อจะสอบถามพนักงานโดยทุกคนนั่งรอ
อยูในรถ ดิฉันเดินเขาไปยังไมทันที่จะสอบถาม ก็ไดยินเสียงประตูเปดจึงมองกลับไป ปรากฏ
วาเปนคณะของอาจารยสมพรกําลังเดินตรงมาหาดิฉัน พวกเราตางก็ดีใจ พี่ชัชพงษ กําลัง
เดินตรงมาหาดิฉัน พวกเราตางก็ดีใจ พี่ชชั พงษและพี่ศิริอร จึงนําทางเราไปยังรานอาหารจีน
ซึ่งอาจารยสมพรรออยูแลว ซึ่งทานเองก็เพิ่งจะกลับมาจากการประชุมทีน่ ิวยอรกเชนกัน ทาน
ไดเลาใหฟงวา ขบวนรถไปที่ทานนั่งมาก็เสียเวลาประมาณ ๒ ชัว่ โมงเชนกัน ซึ่งทานเองก็
เปนหวงและกังวลกลัววาพวกดิฉันจะมาไมพบแลวก็จะพากันกลับไป แตบังเอิญโชคดีที่การ
หลงทางของดิฉัน ๒ ชั่วโมงก็เหมือนกับเปนการรอเวลาของขบวนรถไปที่อาจารยสมพร มา
จากนิวยอรกที่คลาดเคลื่อนชาไป ๒ ชั่วโมงเชนกัน เปนอันวาเราไปเจอกันตามที่นดั หมายใน
เวลาเดียวกันคือ ๑๐.๐๐ น. (สี่ทุม)
สรุปแลวอาหารเย็นมื้อนั้นเราทานกันดึกมาก ทุกคนตางดีใจ ดิฉันเองดีใจมากกวาใคร
ๆ จนทานขาวไมได และในคืนนั้นดิฉันก็ไดยื่นโครงการการจัดตัง้ สํานักสงฆหรือวัดให
อาจารยสมพร พรอมทัง้ เรียนใหทานไดทราบวาดิฉันดําเนินงานนั้นสําเร็จดังตั้งใจแลว จะบิน
ไปกราบหลวงพอจรัญ พออาจารยสมพรไดยินจึงถามขึ้นทันที่วาหลวงพอจรัญไหน ดิฉันตอบ
วา หลวงพอจรัญวัดอัมพวัน จ.สิงหบรุ ี อาจารยสมพรดีใจมากเพราะทานก็เปนลูกศิษยที่สนิท
คนหนึ่งของหลวงพอจรัญ พรอมกับไดเลาถึงความมีเมตตาธรรมสูงของทานใหดิฉันฟงและ
รับปากดวยวากลับไปเมืองไทยจะนําเรื่องนี้เขากราบเรียนหลวงพอจรัญเชนกัน พอไดเวลา
อันสมควร ดิฉันและพี่ ๆ จึงไดขอตัวกลับ และทุกคนก็กลับถึงบานโดยสวัสดิภาพ
สรุปเหตุการณมหัศจรรยที่ไดเกิดขึ้นกับตัวดิฉันคือ
แรงจิตอธิษฐานและอภินหิ ารขามโลก
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ตั้งแตไดอานหนังสือกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบตั ิ และทราบถึงความมีเมตตาธรรม
สูงของทานหลวงพอจรัญ ดิฉันไดตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีทา น ใหทานชวยสงคนดี
มีคุณธรรมสูงมาชวยก็ไดสมดังปรารถนา ทําใหดิฉันไดมีโอกาสพบอาจารยสมพร
เทพสิทธา รองประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ซึ่งไมทราบมากอน
เลยวาทานเปนลูกศิษยของหลวงพอจรัญคนหนึ่ง และอาจารยสมพรรับปากวาจะ
ใหความสนับสนุนและชวยเหลือในโครงการจัดตัง้ สํานักสงฆหรือวัด
๒. ในวันเดินทางที่จะนําโครงการการจัดตั้งสํานักสงฆหรือวัดไปยื่นใหอาจารยสมพร
ก็มีเหตุการณเกิดขึ้นคือทั้งลม ทั้งฝน และ Snow ลงหนักระหวางทาง ขับหลงทาง
อยู ๒ ช.ม. ดวยแรงอธิษฐานระลึกถึงหลวงพอ จรัญใหชวยก็สามารถไดพบ
อาจารยสมพรกับคณะในที่สุด และอาจารยสมพรเองทานก็ติดขัดและชาไป ๒ ช.
ม. เชนกันเพราะขบวนรถไฟที่ทานนั่งกลับจากนิวยอรกคลาดเคลื่อน นี่ก็เปน
เพราะวามีสงิ่ ศักดิ์สิทธิ์ไดถวงเวลาใหทั้งสองฝายไดมีโอกาสพบกันซึ่งเปนเรื่อง
มหัศจรรยจริง ๆ
ทั้ง ๆ ที่ไมเคยพบและไมเคยไดยินเกี่ยวกับหลวงพอจรัญมากอนเลย
เพียงแตเห็น
รูปภาพทานและไดทราบจาก
หนังสือ กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบตั ิ วาทานมีเมตตาสูงมาก จึงตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีจาก
ทานก็ไดสําเร็จดังอธิษฐานและตั้งใจ และเชื่อแลววาทานมีเมตตาธรรมสูงมากจริง ๆ แมเพียง
ตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีจากทานไมวาจะอยูไกลสุดขอบฟา ทานก็สามารถชวยแผเมตตาถึงได
ดวยความมีเมตตาธรรมสูงสงนี้เอง ดิฉันไดโทรกราบนมัสการทาน และพบวาเปนบุญที่ไดมี
โอกาสพูดคุยกับทานพรอมกับขอมอบตัวเปนลูกศิษย
และไดขอพรจากทานใหการจัดตั้ง
สํานักสงฆหรือวัดสําเร็จ ซึ่งดิฉันเองก็ตั้งปณิธานไววา จะสรางสมความดีพรอมกับอุทศิ ตนกับ
งานที่กําลังดําเนินอยูขณะนี้เพื่อประโยชนสุขแกสวนรวม ชุมชน และประเทศชาติดวยเจตนา
บริสุทธิ์จวบจนชีวติ จะหาไม
ดิฉันตั้งใจวาเมื่อสํานักสงฆหรือวัดสําเร็จเรียบรอยแลวจะบินมากราบ
และเจริญ
วิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวันกับหลวงพอ ดิฉันไดกราบเรียนใหทานทราบ ทานไดกลาว
ตอนรับดวยความยินดี และทานยังใหพรดําฉันดวยวาใหการดําเนินงานสําเร็จ
และดิฉันก็โชคดีที่ไดรับหนังสือบทสวดมนตของหลวงพอจากพระมหาถนัด อินทิเสน
ซึ่งทานไดมีโอกาสมากราบและเจริญวิปสสนากรรมฐานกับหลวงพอที่วัดอัมพวันเมือ่ ตนปที่
แลว พรอมกับไดนําหนังสือบทสวดมนตจากหลวงพอไปแจกจายญาติโยมทางอเมริกา ปกติ
ดิฉันเองก็สวดมนต ภาวนา ทําสมาธิ เชา – เย็น ทุกวัน และไดปฏิบัติเพิ่มเติมตามบทสวด
๑.
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มนตของทานหลวงพอ ทุกวันนี้มแี ตความสุขความเจริญ ไมวาจะติดตอการงานในดานใดก็
ราบรื่น และหนังสือบทสวดมนตของหลวงพอทีไ่ ดรับจากพระมหาถนัดจํานวนหนึ่ง ดิฉันได
ชวยแจกจายใหเพื่อนฝูงนําไปปฏิบัติ เพือ่ จะไดเกิดความสุขความเจริญแกตน ครอบครัว และ
หมูคณะตอไป
สุดทายนี้ดิฉันขออัญเชิญ อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยพรอมทัง้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน
สากลโลก และในวัดอัมพวัน จงอภิบาลทานหลวงพอจรัญใหมีพลานามัยสมบูรณ มีอายุยืน
ยาว อยูเปนมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยและชาวพุทธ ที่อยูทั้งไกลและใกลไดพึ่งเมตตา
บารมีของพระเดชพระคุณหลวงพอไปชั่วกาลนาน
นางสมปอง เบรย
Sompong Bray
601 Dandy Loop Rd.
Yorktown VA.23692
U.S.A.
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