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พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาวา บางคนเขาไป
หาหมอดู เคราะหรายก็ตองสะเดาะเคราะห อาตมาก็
มาดูเหตุการณ โชคลางไมดกี ็เปนความจริงของหมอดู
อาตมาก็ตั้งตําราขึ้นมาดวยสติ บอกวาโยมไปสวด
พุทธคุณเทาอายุใหเกินกวา ๑ ใหได เพื่อใหสติดี แลว
สวดพาหุงมหากาฯ หายเลย สติก็ดีขนึ้ เทาที่ใชไดผล
สวดตั้งแต นะโม พุทธัง ธรรมมัง สังฆัง พุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ จบแลว
ยอนกลับมาขางตน เอาพุทธคุณหองเดียว หองละ
๑ จบ ตอ ๑ อายุ อายุ ๔๐ สวด ๔๑ อายุ ๓๕ สวด
๓๖ ก็ไดผล
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พุทธคุณกับชาวคริสต
มีชาวคริสตคนหนึ่ง มีลูกชายคนเดียว อยูที่
ลาดพราว เปนเศรษฐีที่ดิน อายุ ๕๑ ป มีลูกชายคน
เดียว สามีตาย ลูกชายเรียนหนังสือไมเกง ก็ไปสงเรียน
ปริญญาที่อเมริกา เปนเศรษฐีที่ กทม. ราชาที่ดิน ทีด่ ิน
ขางคลองแสนแสบของเขาทั้งนั้น ไปจรดลาดพราว
หลายรอยไร เมื่อสมัยกอนก็ขายไดหลายรอยลาน เปน
ผูมีเงิน ก็สงลูกไปเรียนเมืองนอก ลูกไมเอาไหน ไปก็
ไปซื้อรถเกง พาจิ๊กโกไปหาจิ๊กกี๋ ๓ ปมาแลว แลวก็มี
หนังสือมาหลอกแมเรื่อย เรียนจวนใกลสําเร็จ ขอเงิน
อีก ๑ แสน ขอเงินอีก ๕ แสน
แลวในที่สุดเขาก็ไมรูจะไปหาที่พึ่งที่ไหน ก็ไปหา
หมอดู หมอดูกเ็ อาเงินสะเดาะเคราะห ลูกถึงจะเรียนได
แลวก็ไดเงินสะเดาะเคราะห ไปหาหมอทําก็ไมสามารถ
จะสําเร็จได แตพอดีก็มีคนสิงหบุรีไปเปนลูกจางบาน
นั้น เขาเปนนายทุนใหก็พากันไปนครสวรรค กลับมา
เขาก็เลยแวะ เขาบอกอยาแวะ ก็เลยแกลงเพทุบายวา
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ปวดทอง แวะเขามาวัดนี้หนอย จะหาหองน้ําแวะเขา
มาแลว นายทุนคนนี้ก็เขาหองน้ําดวย คนนั้นก็มาบอก
กับอาตมาวาหลวงพอชวยทีเถอะ แตอาตมาก็ยังไมรูวา
เขาเปนคริสต บอกชวยหนอยเถอะเขามีลูกชายคน
เดียว ผมก็ขอยืมเงินเขาใชเรือ่ ย เราก็นึกในใจวา ขอดู
หนากอน แลวเขาก็พามาแลว ก็บอกใหฟงวา ลูกชาย
ไปเรียนที่อเมริกา ไมเอาไหนเลย พอรูเขาวาเรียนไม
สําเร็จ ไปเทีย่ ว พานักศึกษาไทยไปเสียหายกัน ฉันก็
จะเปนโรคประสาทแลว ทานจะมีทางชวยไดไหม ดู
หนาแลวก็รูวา ลูกชายตองสําเร็จปริญญาโท และจะ
สําเร็จปริญญาเอกดวย แตทําไมเรียนไมสําเร็จ เดีย๋ วมี
วิธีทางแก เพราะลักษณะบอกใหรูถึงลูก ดวยวาลูกชาย
ตองเรียนสําเร็จ แตทําไมถึงเรียนไมสําเร็จ
มีวิธีแก อาตมาก็บอกวา โยมไปสวดมนต สวด
พุทธคุณ ๕๒ จบ เพราะตอนนี้อายุ ๕๑ เขาบอกวา
“ฉันสวดไมได ฉันเปนคริสต” “พระบิดา พระบุตร
พระจิต สวดไดไหม” “ฉันก็เปนคริสตแบบชาวพุทธ
ที่สวดมนตไมเปน ไปวัดเขาโบสถก็เขาไปอยาง
อานิสงสการสวดพุทธคุณ

๓

e-Library

นั้นเอง” วันนั้นก็เจากันไป ไมยอมรับ ก็อยูไดอีก ๔-๕
เดือน อาตมาจําหนาได ทีนี้มี่มีคนพามาละ เขามา
กันเอง ๓ คน บอกวา “ฉันยอมจํานน” บอก “เอา
อยางนี้โยม ไปซื้อหนังสือสวดมนตเขาเลมหนึ่ง”
“ฉันไมอยากใหหนังสือสวดมนตมีในบานฉัน ทาน
ชวยเขียนใหหนอย” อาตมาก็ตองเขียน พอตอนหลัง
ขี้เกียจเขียนตองพิมพเปนใบ นี่พุทธคุณ ธรรมคุณ
สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ “ฉันไมนับถือพระ ฉันจะ
สวดไดหรือ” “ที่นอนนั้นแหละสวดไปกอน” อาตมา
หาอุบาย เลยก็สวดพาหุงมหากาฯ “ฉันทองไมได
อานตามตัวแลวฉันจะรูไดอยางไรวาอายุ ๕๑ สวด
๕๒” “ใชกานไมขีด ทิ้งเขาซิ ทําไปกอน” เขาเลย
มั่นใจวาคิดวาจะทําได บอกวา “โยมสวดมนตเสร็จ
แลวแผเมตตาใหลูก อยาดาลูกนะ อยาแชงลูก ให
ลูกมีความเจริญสุข และใหลูกมีความตั้งใจเรียน
หนังสือใหสําเร็จ”

อานิสงสการสวดพุทธคุณ

๔

e-Library

พอไปสวดได ๓ เดือน ทองไดหมดเลย หนักเขาก็
ไมตองใชกานไมขีดแลว จึงเกิดอานิสงส ๒ ประการ
หนึ่ง โรคประสาทหาย กินไดนอนหลับ ชื่นอก
ชื่นใจ นอนหลับก็ใจดี เริม่ แผสวนกุศลใหถึงลูกแลว
บุญกุศลของแมจะถึงลูกถึงตอนไหน รูกันตอนนี้ เพราะ
ลูกนี่เฟอในการเงิน ขอเงินแมเรื่อยเลย ไมรูบุญกุศล
ของแมแตประการใด
วันนั้นบุญกุศลของแมถึง
ประมาณ ๖ เดือนหลังจากสวดมนต อาตมาจดไว วัน
นั้นพอดีลูกชายพาพวกนักศึกษาไทย ที่สงดวยทุนของ
ตัวเอง ไปเทีย่ ว ขับรถไปชนเสาไฟฟา เพื่อนอยูขาง
หลังกระเด็นออกจากรถหมด ไมตายไมเปนอะไรเลย
แตเจานีต่ องไปอัดกอปปกับเสาไฟฟา เสาลม ตองเสีย
เงินหลายแสน
พวงมาลัยอัดหนาอกไปโคมาอยู
โรงพยาบาล ไมรูสึกตัว แลวพอดีมีลูกพี่อยูคนหนึง่
เปนแพทยอยูทอี่ เมริกาเปนลูกพี่ลูกนองกัน ก็ไปเยีย่ ม
ถาจะไมรอดแน ก็ใหออกซิเจน นายแพทยอเมริกาบอก
วาไมรอดแน
อานิสงสการสวดพุทธคุณ

๕

e-Library

วันนั้นผานไป รุงขึ้นลืมตา พอรอดมาแลวปวด
เมื่อยจะตาย น้ําตารวงคิดถึงแม มันเฟอไปในสังคม
มันจะไมคิดถึงแม บางคนอายุ ๘๐ แกจะตาย เวลาใกล
ตายหลงคิดถึง
แมจากระทั่งแมตายไปตั้งนานแลว
อยางนี้แนนอน มันทุกขหนัก บอกปวดเมื่อยทัว่
สรรพางคกาย คุณแมจารําพันคิดถึงแม
ขอสอง ลูกคิดถึงแม ถาแมทราบวาหนูไมเรียน
หนังสือแลว แมจะเสียใจแคไหน ทราบเขาก็ดีอกดีใจมา
วัดเลย เลี้ยงเพลพระ สวดธรรมจักรให ๑ จบ
ในที่สุด
พอลูกกลับจากอเมริกาพาลูกมาเลย
อาตมาใหพระบูชาไป ๑ องค แมกเ็ ลาใหฟงเพราะเหตุ
อยางนี้ ลูกเลยสวดมนตภาวนาแลวไปเขาวัดไทย ไป
นั่งวิปสสนาที่เมืองนอก เจาคุณเทพโสภณรูจัก แตไมรู
เรื่องวัดอัมพวัน รูวาเจานี่มันนักกรรมฐานปริญญาเอก
เดีย๋ วนี้ไมยอมกลับบาน แมบอกหลวงพอใหฉันสวด
มนตอะไรใหลูกกลับประเทศไทย ไมมีกลับเรารูแลวไม
กลับแน
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อันนี้ไดผลแนนอน ขอฝากไววาเด็กหรือใครก็ตาม
ก็ตองประสบทุกขจะคิดถึงแม ถาไมประสบทุกขใหเงิน
ไปเฟอ ไมคิดถึงแน ตองประสบทุกขจึงจะเห็นตัว
ธรรมะ เห็นอกเห็นใจเลยเชียว เขามาเลาใหอาตมาฟง
บอกหลวงพอครับ ผมไมคิดถึงแมเลย ๓-๔ ปที่อเมริกา
แตก็คดิ ถึงแมวา อยูกับแมปอนขาวให พัดวีใหได คิด
อยางนี้เลยจึงกลับ แมก็เลยเลาใหฟงวาหลวงพอนี่ชวย
เอาไว เขาเลื่อมใสอาตมาบอกวา ถาเชื่อนะ ไปเดีย๋ วนี้
ตัดผม เพราะผมเขายาวประบา เลยตัดผมที่นี่สิงหบุรี
เห็นไดชัดมาก เจาคนนี้ บอกแหมหลวงพอวาผมนี่
ผลาญเงินแมไปหลายลานบาท ดังทีก่ ลาวแลว อาตมา
ก็ตั้งตํารา ถาคนไหนเคราะหรายสวดพุทธคุณ

จาสอบเปนนายรอย
จาที่ศูนยปนใหญนี่บอกวา หลวงพออีก ๒-๓ ป
อายุผมเกินแลว สอบนายทหารไมไดเสียไป ๒ หมืน่ ก็
ไมได “อยาไปพูดเรื่องเสียเงินเสียยี่หอทหาร สอง
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คนผัวเมียสวดมนตไดมั้ย ตองไดแน สวดสองคน
เลย” พวกทหารศูนยปนใหญ เขาบอกสงสัยบานจานี่
ทาจะบาแลว พอผัวจะไปทํางาน “นี่แมอหี นูมาสวด
มนตแทน ฉันจะไปทํางาน” เมียก็สวดใหญ เพื่อน ๆ
มาเยีย่ ม ไปเถอะขาขาดไปเคยไปเลนไพดวยกัน เลิก
เลนมานั่งสวดมนต
ในที่สุด สอบไดสอบนายทหารไดเดี๋ยวนี้เปน
พันตรีไปแลว แลวร่ํารวยมีเงินใหนายทหารกู จา
คนนี้พอสวดมนต มีเงินและมีไรที่อําเภอพัฒนานิคม มี
สวนมะพราว มะพราวเยอะแยะมันเปนความจริงขึน้ มา
ไมใชขลังดวยคาถา แตขลังดวยสติ สวดมนตแลว
ก็มีสติขึ้นมา ปญญาก็เกิด สอบเขียนก็ไดเลย ตอน
เสียเงิน ๒ หมืน่ ไมได เขาบอกขอสอบใหยังไมได บอก
สวดพุทธคุณเขา ไดทกุ ราย อาตมาอบรมนักศึกษามา
นี่ติดตามโดยตอเนื่อง
ไมใชไปบอกขอกฐินผาปา
ตองการประเมินผลขอใหเธอทําตาม บางคนบอกวาฉัน
เรียนสําเร็จวิชาครูมาทําอะไรไมได
บอกหนูไม
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จําเปนตองเปนครู มานั่งกรรมฐานสวดมนตเชา ไม
จําเปนตองวิชาที่เรียนตรงเลย มันจะเกิดมีคนอุปถัมภ
ชวยเหลือผลักดันไปจนไดโดยวิธีนี้
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