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ดิฉันนางบังอร แสงจันทร อายุ ๕๗ ป เดินทางไปอยูประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๙ พรอมลูกชายอีก ๒ คน
ครั้งแรกไปอยูเวอรจิเนียกวา ๑๐ ป ลูกชายทั้งสองเรียนจบก็สมัครเปนทหาร ขณะนี้ลูก
ชายคนโตถูกยายไปประจําการอยูประเทศตุรกี ลูกชายคนที่สองมีครอบครัว ภรรยาเปนอเมริกัน มีลูก
๒ คน และไดยายไปประจําการอยูประเทศญี่ปุน
ตัวดิฉันเองยายมาอยูเมืองลินคอน เปนเมืองเล็ก มีคนไทยรวมทั้งนักเรียน ไมถึง ๕๐
คน ที่เมืองลินคอน ดิฉันไดรูจักคุณพี่เพ็ญแข เอื้อประเสริฐ เธอเพิ่งจากเมืองไทยไปอยูกับลูกสาวได
ประมาณ ๓ ปกวา ดิฉันดีใจที่ไดรูจักเธอ เพราะทําใหดิฉันรูจักสวดมนต และไดพบหลวงพอจรัญ
หนแรกที่ไดรูจักกัน เธอใหหนังสือสวดมนต บอกใหสวดทุกวัน และเลาเรื่องเมตตา
บารมีของหลวงพอใหฟง หนังสือกฎแหงกรรมยังไมไดอาน เพราะทีเ่ พ็ญแขเธอใหคนที่ตองการไป
หมดแลว
เธอเลาวาหลวงพอเปนพระที่เธอเคารพนับถือมาก ที่เธอไดมีโอกาสปฏิบัติกรรมฐานก็
เพราะหลวงพอ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๓๕ หลวงพอไดชวยชีวิตเธอไว จากที่ตองตาย ก็ลดลงเหลือเพียง
แคขาหักเทานั้น ขณะทีเ่ ธอมาเขาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวัน
หลังจากเริ่มสวดมนต ตอมาพี่เพ็ญแขไดใหลูกประคําหยก ใหสวดมนตพุทธคุณเทา
อายุเกิน ๑ เธอจะโทรศัพทไปถามทุกวันวาสวดมนตหรือยัง ดิฉันจึงเริม่ สวดมนตบทพระพุทธคุณเทา
อายุเกิน ๑ กอนนอน เชา และพักเวลางานถามีเวลาก็สวด ดิฉันทํางานวันจันทร ถึงวันศุกร ผลของ
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การสวดมนต ทําใหดิฉันใจเย็นขึ้น (ตามธรรมดาเปนคนใจรอนมาก) มีสติขึ้น และพบแตสิ่งดีๆ ผูคน
ใหความเมตตา
ดิฉันบอกพี่เพ็ญแขวาอยากไปกราบหลวงพอจรัญ
ทาน สักวันเมื่อมีโอกาสเราจะไปกราบทาน

เธอบอกวาสวดมนตและระลึกถึง

ในเดือน มิถนุ ายน ๒๕๔๒ พี่เพ็ญแขจะกลับเมืองไทย เธอชวนดิฉัน ดิฉันจึงรับคําทันที
เพราะอยากไปกราบหลวงพอ ทั้งทีอ่ ีก ๒ เดือน จะครบปการทํางาน จะไดรับโบนัส (ถาลางานก็จะ
ไมได) วันที่ ๑๔ มิ.ย. เราไดไปกราบหลวงพอจรัญทีว่ ัดอัมพวัน ซึ่งในขณะนั้นมีลูกศิษยอยูเต็มกฏิ
หลวงพอ เมื่อพวกเราเขาไปกราบถวายปจจัย หลวงพอไมไดพูดอะไร (ดิฉันบอกพี่เพ็ญแขวาหลวง
พอดุจัง เธอตอบวา หลวงพอทานเหนื่อยและอาพาธ) พี่เพ็ญแขบอกหลวงพอวามาจากอเมริกา ทาน
ตอบวา "รูแลว" พี่เพ็ญแขเรียนถามทานวา จะใหดิฉันทําตัวอยางไรเจาคะ หลวงพอบอกวา "ไมตอง"
หลังจากรับพรจากหลวงพอแลวพวกเราก็กลับ
ขณะที่อยูในรถพี่เพ็ญแขเธอเลาวา ตามธรรมดากอนๆที่ไดมากราบหลวงพอ ทานจะ
บอกเสมอวา แผเมตตาใหมากๆ ครั้งนี้ทานไมบอก ก็เลยเรียนถามทาน และคําวา "ไมตอง" ของหลวง
พอ ทําใหพบเหตุการณอยางหนึ่ง คือ เมื่อเราเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ ๕ ก.ค. ๔๒
โดยสายการบินนอสเวสท บินจากดอนเมืองเวลา ๐๖.๐๕ น. ไปนาริตะ (ญี่ปุน) จากนาริตะไปมีนาโป
ลิส ลงเช็คเอกสารเพื่อเขาอเมริกา จากมีนาโปนิสไปลินคอนใชเวลาบิน ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที เครื่องบิน
จากมีนาโปลิสไปลินคอนเปนเครื่องบินเล็ก ผูโดยสารประมาณกวา ๑๐ คน ตอนนั้นเวลา ๑๗.๐๕ น.
ขณะที่เครื่องกําลังจะลงสนามบินเมืองลินคอน มองเห็นพื้นดินแลว ปรากฏวาเครื่องสั่น
ไปทั้งลํา เอียงไปเอียงมาแลวเชิดหัวขึ้น กัปตันประกาศวาอากาศไมดีลงไมได แลวบินวน เครือ่ งตก
หลุมอากาศบาง ลมแรง สั่นไปมาตลอดเวลา เด็กที่โดยสารไปดวยก็รองไหดวยความกลัว ทุกคนสวด
มนต รวมทัง้ เราสองคนดวย เครือ่ งบินบินวนสักพัก ก็ประกาศวาจะพาไปลงที่เมืองโอมาฮา แลวมีรถ
บัสรับไปสงลินคอน ใชเวลาประมาณ ๑ ชัว่ โมง
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ประมาณหนึง่ ชั่วโมงตอมาก็ประกาศวาลงโอมาฮาไมได บินวนอยูอีกประมาณเกือบ
ชั่วโมง ก็นําเครื่องลง แตไมใชสนามบิน แตเปนที่โลงมีทางบินลงได ไมทราบที่ไหน พอจอดเรียบรอย
ก็มีรถบรรทุกน้ํามันมาเติมน้ํามัน ขณะจอดเติมน้ํามันก็ปดแอร อากาศภายในเครื่องบินไมพอ หายใจ
ไมออก กวาจะเติมน้ํามันเสร็จก็อึกอัดเกือบตาย
พอนําเครือ่ งขึ้นก็ประกาศวาจะเครื่องไปลงมีนาโปลิส บินสักพักก็บอกวาจะนําเครื่องลง
ลินคอน วนไปวนมากวาจะนําเครื่องลงไดดวยความทุลักทุเลที่ลินคอน ตอนเครื่องกําลังจะลงครั้งแรก
คนที่มารับญาติพี่นอ งที่สนามบินลินคอน เห็นเหตุการณตอนเครื่องบินลงไมได แลวบินขึ้นหายไป ทุก
คนตกใจ สอบถามทางสายการบินกันใหวุนวาย คืนนั้นทีวีอเมริกาก็ออกขาวนี้ดวย หลังจากถึงบาน
เรียบรอย พี่เพ็ญแขไดเลาใหฟงวา คืนที่จะเดินทางกลับ เกือบเที่ยงคืนเธอลุกไปเขาหองน้ํา จิ้งจกตัว
หนึ่งไตขางฝาเดินลงมาหา เธอกลัวจิ้งจกจะมาไตเทา จึงยกเทาขึ้น เขาเดินเขามาเกือบถึงเทา จิ้งจก
ตัวนั้นก็ชักดิ้นชักงอ พี่เพ็ญแขตกใจก็ถามวาเปนอะไร จะชวยอะไรไดนี่ แตไมกลาจับ แลวจิง้ จกก็
หงายทองตายไปเฉยๆ พี่เพ็ญแขไดมาปลุกนองสาว (คุณตวงชลา) ใหไปดูจิ้งจก แลวบอกนองสาววา
อยาบอกคุณอรนะ พี่เพ็ญแขบอกวาวันนัน้ ถาไมไดไปกราบหลวงพอ และหลวงพอไมไดพูดวา "ไม
ตอง" คงไมยอมเดินทางตอนเชา คงตองเลื่อนการเดินทางออกไป
หลังจากพบหลวงพอ และไดอานหนังสือกฎแหงกรรมเลม ๑-๑๒ ก็เพิ่มความเชือ่ มั่น
มากขึ้น จนขาดการสวดมนตไมได มีอะไรติดขัดตัดสินใจไมได ก็จะอธิษฐานจิตบอกหลวงพอ ขอบารมี
จากทาน ก็จะประสพความสําเร็จเสมอมา
อยาลูกชายคนโตซึ่งไปประจําการอยูที่ประเทศตุรกี จะโทรศัพทมาหาแมเสมอเพราะ
ทราบวาแมเปนหวง บางครั้งดิฉันก็จะโทรไปหาเขา หากเขาไมอยูก็พูดใสเครื่องไว เขาก็จะโทร
กลับมา ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๒ เขาเงียบหายไป โทรไปหาเขาเครื่องก็ไมรับ ซึ่งตามธรรมดาลูก
คนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขา มักไมบอกแมจนกวาเรื่องจะเรียบรอย เชน เคยมีอุบัติเหตุรถชนกัน เขา
บาดเจ็บรถพัง เมือ่ เขาหายแลวจึงโทรศัพทมาบอก ดิฉันมัน่ ใจในตัวลูกเพราะเขาเปนคนดี ไมดมื่ ไม
สูบบุหรี่ ไมเที่ยวเตร นอกจากไปบานเพื่อนทหารดวยกัน
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จนกระทั่งตนเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ ไดสวดมนตแลวบอกหลวงพอวาวันนี้ลูกจะไมไป
ไหนทั้งนั้น ขอใหลูกชายโทรศัพทมาหาภายในวันนี้ เพราะทนเปนหวงเขาไมไหวแลว จากนั้นก็นั่งรอ
โทรศัพทตั้งแตเชา จนเกือบ ๕ โมงเย็น ลูกชายจึงไดโทรศัพทมา ทั้งที่เวลาในประเทศตุรกีตอนนัน้ เปน
เวลาประมาณเที่ยงคืน ตามธรรมดาเขาตองนอนแลว เขาพูดไปก็หาวไป ถามลูกชายวา ทําไมเครื่อง
ไมรับโทรศัพท เขาไปดูแลวบอกวาสายหลุด
อีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันขอบารมีหลวงพอ
ขอใหนองชายและภรรยาที่อยูประเทศญี่ปุน
เปลี่ยนใจไมยายกลับประเทศไทย เพราะเศรษฐกิจไมดีกลัวเขาลําบาก เขาตัดสินใจยายกลับ แตโทร
มาถามความเห็น ก็บอกเขาวาไมอยากใหยาย แตเขาก็มีเหตุผลหลายอยางในสวนของเขา ไดบอกให
เขาลองคิดดูอีกที ไมกวี่ นั ตอมาเขาก็แจงใหทราบวา ตกลงไมยาย
ดิฉันเชื่อมั่นวาเราสวดมนต แผเมตตา อธิษฐานจิตขอบารมีหลวงพอ สิ่งที่ดีที่ชอบที่ถูก
ที่ควร จะประสบความสําเร็จ ดิฉันตั้งใจวาจะไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันใหจงได แมดิฉันจะ
เริ่มตนชา แตก็ไดเริ่มแลว
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