บุญบันดาล
พระภาวนาวิสุทธิคุณ
R5013

เพชรตาแมว
จะเลาเรื่องบุญดลบันดาล ยกตัวอยางเรื่องจริง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ นายพุก ฤกษเกษม
ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี อยากไดเพชรตาแมว คุณนายเปนอิสลาม ไมเคยสวดมนต ชื่อ
เสงี่ยม
ทานเจาเมืองพุก นํารถแทรกเตอรมาชวยพัฒนาวัด และเปนรถคันแรกของจังหวัด
สิงหบุรี สมัยเกานั้นที่วัดมีกอไผเยอะ ทานก็นํารถมาไสกอไผให ไสกอหนามพุงดอ
ทานเจาเมืองชอบเครื่องรางของขลัง มาบอกวา
“หลวงพอครับ ผมขอเพชรตาแมว ผมอยากไดจัง”
อาตมาบอกวา “ทานเจาเมือง อาตมาจะเอาเพชรที่ไหนไดเลา อาตมาก็ไมมีเพชรตา
แมว แตเอาละ ลองอธิษฐานดู ไปสวดมนต เจริญกรรมฐาน ถาทานมีบุญวาสนาก็จะไดเอง”
ทําไปทํามา ทานเจาเมืองก็สวดมนต เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน เจริญวิปส สนา ยังเอา
รถมาชวยพัฒนาหลังวัด ตอนนั้นคุณไชยรัตน ดารามาศ เปนผูตรวจราชการ ก็มาดูแลรถที่มา
ทําความสะอาดหลังวัดให
พอทานเจาเมืองสวดมนตได เจริญกรรมฐานได ก็มาบอกอาตมา แหม! เพชรตาแมว
นึกวาอยูที่ไหน ปรากฏวาอยูขางวัดนี่เอง
มีโยมขางวัดคนหนึ่ง ชือ่ ปุน เปนญาติกับโยมผูชายของอาตมา อาตมาเรียกวาลุง
เปนตาของทานปลัดประสิทธิ์ รองเจาอาวาส เคยไปเมืองลับแลที่วัดชีปา ไปเลี้ยงควายแลว
หายไป ๗ วัน ตอนนั้นอายุ ๘๖ ป พออายุ ๙๐ ปก็ตาย ลุงปุนมีเพชรตาแมว
ตอนเชาทานเจาเมืองมาบอกวา “หลวงพอครับ ผมเอารถมาชวยหลวงพอนะ ชวย
โนน ชวยนี่ ทําอะไรก็ทําเลย ตองทดสอบ รถทางราชการเขาใหมา เปนรถแทรกเตอรคนั เล็ก
ๆ”
“ผมสวดพาหุงมหากา—ได ๑๐๘ จบแลวนะ”
อาตมาก็นึกวาจะไปหาที่ไหนใหนะ
พอทานเจาเมืองกลับไป อาตมาก็สวดมนต ไหวพระ นั่งกรรมฐาน แผเมตตา นึกถึง
เจาเมืองพุก เขามาชวยเรานะ ชวยวัดวาใหเตียน แลวเขาก็นั่งกรรมฐาน ขอเทพเจาดล
บันดาลดวยเถิด ถาเปนบุญของเขา เปนสมบัติของเขา
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พอบาย ๓ โมง ลุงปุนถือไมสักเทามาแลว ยันหนา ยันหลัง เคยไปไดของดีมาจาก
เมืองลับแล เดี๋ยวนี้ยังอยูที่อาตมา
เมืองลับแลก็คือเมืองสวรรค นรกทีม่ นั ลับแล มองไมเห็น เปนภาพซอน
ลุงปุนมาหาแลวบอกวา ผมจะมาคุยกับทานสักหนอย มีผาขี้รวิ้ หอของมาหอใหญ แลว
ก็เปดใหดู บอกวาของเหลานี้ไดมาจากเมืองลับแล สวนสิ่งนี้ผมถวายทานสวนตัว
อาตมาถามวา “อะไรหรือ” ลุงปุนตอบวา “เพชรตาแมว”
โอโฮ! อาตมาพูดไมออกเลย ชอคเลย อะไรเปนอยางนี้ บุญดลบันดาลไดจริง ตื่นเตน
เงียบไปพักหนึ่ง ตอนนัน้ ลุงอายุ ๘๖ ป
ลุงก็บอกวา “ผมใกลตายแลว ผมฝนไป ๓ คืนแลว ผมมีลูกหลายคน มันแยงกัน เพชร
ตาแมวของผม นี่หายไปตั้งปนะทาน ผมมาจากเมืองลับแลที่วัดชีปา พอกลับมาก็ฝนโนนฝนนี่
มีแมวมาหา มาแลวก็ตายอยู ๗ วันก็ไมเนา ตอนดึก ๆ มันรองแปว ๆ ที่คอกควาย ก็เดินไปดู
นึกแปลกใจวา เอะ! แมวทําไมรองได ตายไปแลวนี่นา พอนึกถึงไปเมืองลับแบได ก็ไป
แกะตา พอตาหลุดแมวเหม็นเนาทันทีเลย ก็เก็บไว
พอดีผาหอไมมี ก็เอาผาโจงกระเบนเกา ๆ ของภรรยา ซึ่งขาดแลวมาหอเพชรตาแมว
เก็บไว
อยูตอมาก็จะอวดลูก แลวจะไดแบงใหลูก ๆ พอแกหอออกมา ไมมีเพชรตาแมวเลย มี
แตผานุงที่หอไว”
ตอมาอีกประมาณปหนึ่ง เพชรตาแมวก็กลับคืนมาอยูที่พานบูชาพระ ก็จําไดเลย
ใชผาหอใหม และก็นํามาใหอาตมาในวันนั้น
และอีกสองกอนที่ไดมาจากเมืองลับแลอาตมาก็รักษาไว อาตมาก็ตื่นเตนดีใจรถเจา
เมืองยังอยูวดั นี้ ทานรอคนขับรถทําอะไรใหเสร็จแลวก็ทานขาวดวย
พอเจาเมืองมาหา อาตมาก็สงใหกับมือ เจาเมืองน้ําตารวงเลย มือสั่นหมด คุณนายก็
มาดวย
นี่บุญดลบันดาลไดจริง แตผูนั้นตองเจริญกรรมฐาน ถาหากวาอดีตชาติเคย
เปนของเขา ตองไดแน ๆ ไมผิดหวังหรอก
อธิษฐานนะ เขาเรียกตั้งปณิธานในใจ คือการอธิษฐานเหมือนโยมตั้งวา จะนั่ง ๑
ชั่วโมง ถาไมได ๑ ชัว่ โมงอยาเลิก เสียอธิษฐาน ปณิธานในใจเสียละก็สัจจะหมดไป จะ
อธิษฐานอะไรไมขึ้น ขอฝากไวดวยนะ อธิษฐานไมขึ้น ทําอยางไรก็ไมขึ้น
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อาตมาลองถามแหยดูวา “ลุง เอามาใหอาตมาไวทําไม” ลุงก็บอกวา “ทานเอย ลูก
หลายคน มันแยงกัน ผมเห็นวาทานมีประโยชนในวันหนา ทานยังหนุมอยู ผมก็ ๘๖ แลวนึก
วาวัดนี้ตองเจริญ เพราะคนเมืองลับแลบมันบอกผม”
“คนเมืองลับแลมาเขาฝนกอนที่จะไดเพชรตาแมว บอกวาทานจะเจริญ และ
ทานจดไวนะ จะเจริญอยางไร ผมก็แกแลว ไมชา ผมก็ตาย นี่เลาเหตุการณเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
ผานมาแลว
นี่บุญดลบันดาลไดจริง แตตองนั่งกรรมฐาน ถาไมนั่งกรรมฐานไมมีทาง ตองไดดวย
การไปซื้อมา แตบุญกรรมฐานไมตอ งซื้อ ไมตอ งหามาเอง
ในที่สุด เจาเมืองก็นําไปทําแหวนใส มีความเจริญเรื่อยมา และเปนคนมีศีลธรรม และ
นั่งเจริญกรรมฐาน ลูกสาวเรียนหนังสือไดสําเร็จแพทย คนโนนก็สําเร็จ คนนี้ก็สําเร็จ เห็นจะ
เปนดวยอํานาจบุญกุศล เห็นจะเปนดวยอํานาจบุญกุศล และก็มีความสุขความเจริญสืบมา
อยูมาไมนานคุณนายอยากไดขึ้นมาเสียอีกแลว มาที่วัดเอง ไมไดบอกเจาเมือง ใหเรือ
ขับมาสง
อาตมาถาม “เอา! คุณนายมาอยางไร”
คุณนายก็บอกวา “ฉันก็อยากไดบางซิ”
“เอา! อยากไดบางตองทําบุญนะ ตองตักบาตรทุกวันนะ ตองสวดมนตบทนั้นใหไดนะ
ลองทําดูซิถาเปนบุญของคุณนายคงจะไดนะ และตองนั่งกรรมฐานดวยนะ”
คุณนายเปนคนอิสลาม รับรองทําไมได คุณนายบอกวา “ขาฉันไมดี ขาเป เดินเขยง
ๆ”
อาตมาบอก “ขาเปก็ตองเดินจงกรม ไมอยางงั้นไมได”
นี่ความอยากไดอันนี้ก็ทําใหเจริญกรรมฐานเปนขั้นตน ไมใชศรัทธานะ ไมไดมีศรัทธา
หรอก อยากไดเพชรตาแมวมากกวา อยากไดมาก ขาเปก็ตองเดิน
อาตมาใหคุณนายเดินจงกรม นั่งกรรมฐาน สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ใหเทา
อายุเกิน ๑ จบ แลวสวดพาหุงมหากาฯ
คุณนายก็มีสัจจะเกิดศรัทธา เดินจงกรม นั่งกรรมฐานไดดีกวาสามีอีก ใสบาตรทุกวัน
และมีคุณแมอิสลามอยูที่อยุธยา บานคลองตะเคียน มีเรือขายเครื่องเทศสมัยเกา ก็พลอย
อนุโมทนาดวย และก็ทําบุญตักบาตร อิสลามก็ตกั บาตรสืบมา คุณนายก็สวดมนตเสมอ
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ทําไปทํามานึกวาเพชรตาแมวจะอยูที่ไหนหรือ ปรากฏวาอยูขางวัดชลอนนี่เอง เขาจะ
ใหลูกรึ ก็มีลูกหลายคน อาตมาไปขอเชาบอกวาใหหมื่นหนึ่งเอาไปเลย เขาบอกวาไมได แสน
หนึ่งก็ไมใหทาน
อาตมาก็คิดวาไมไดก็ไมเปนไร ถาเปนของคุณนายก็ตองไ อันนี้แหละไดพบมาแลว
พออยูมาไดหนอยหนึ่ง คุณนายก็มาวัด มานั่งกรรมฐาน แตมาดวยศรัทธาแลวคราวนี้
ทีแรกไมศรัทธานะ ขาจึงไมใหเชา จําไวอยางหนึ่งนี่เปนเทคนิค ตองทําดวยศรัทธา
ถาทําโดยเสียไมได อยากไดเปนกิเลส ถาทําดวยศรัทธา ทําดวยความปติยินดี ทํา
ดวยบุญกุศลของตนเองนี่ไมใชกิเลส มันถึงจะได
พอถึงคราวไดเปนอยางไร สองสามีภรรยาปรึกษากัน และวันนั้นทําขนมปลากริม
ไขเตา หาบแกงมาเลี้ยงพระ มากัน ๓ คน สมัยนั้นพระทั้งวัดมีไมเกิน ๑๕ องค
เมื่อพระฉันภัตตาหารเสร็จเรียบรอยแลว เขาก็พากันมาหาอาตมาที่กุฏิ มีดอกไม ธูป
เทียน มาเรียบรอย มาบอกวา
“ทานครับ ผมเอาเพชรตาแมวมาถวาย”
อาตมาก็ตกใจ ขอซื้อหมืน่ หนึ่ง เขาบอกวา แสนหนึ่งก็ยังไมขายให นี่ถวายฟรี!
นี่คือ บุญดลบันดาลจากกรรมฐานนะ มันเปนของคุณนายเขา ผลสุดทาย เจาเมือง
สามีภรรยาไดไปทั้งคูเลย
ในเวลากาลตอมาก็ยายจากสิงหบุรีไป สุดทายปลายทางก็ปลดเกษียณ บัดนี้ถึงแก
กรรมหมดแลว อาตมาไปงานศพทั้ง ๒ คน ศพเจาเมืองไมไดเผา มอบใหแกโรงพยาบาลศิริ
ราช ใหหมอศึกษาตอไป
ตอนหลังคุณนายเสงี่ยม ผูเปนศรีภรรยาก็ตาย พอตายแลว อาตมาไปสืบถามลูกวา
เพชรตาแมวอยูที่ไหน ไมมีใครไดเลยนะ หายไปเลย แสดงวาลูกไมมีบุญนะ หายไปเลย ก็
เรียกรวมตอนที่คุณนายเสงี่ยมตาย ไมมีใครไดทั้งลูกหลาน ไมทราบวาหายไดอยางไร
อยูแตแหวน เขาก็นํามาใหอาตมาดู ไมมีหัว อาจจะเปนโจรกรรม หรือใครลักไปก็จะ
เปนได ไมแนนอน หรือหายไปเองดวยบุญกุศลของเขาไมมีอยางไรก็ไมทราบ อันนีเ้ ปนที่คน
เดาลําบาก
ขอฝากพี่นองไวดวย นี่บญ
ุ ดลบันดาลไดจริงนะ แตตองนั่งกรรมฐาน

หลวงพอเสกเงิน
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บุญบันดาลไดจริงขอใหตั้งสัจจะ เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาตมาไปทีจ่ ังหวัดปราจีนบุรี ไปงาน
ฉลองพระพุทธบาท มีการแสดงของนักเรียนรําถวายพระพุทธบาท มีปพาทยนาฏศิลปลพบุรี
และของกรมศิลปากรผสม รําเปนชุด ชุดภาคเหนือ ชุดภาคกลาง ชุดภาคอีสาน ชุดภาคใต
รําแตละภาคไมเหมือนกัน
มีพระสงฆไปในงาน ๒,๕๐๐ รูป ไมมีใครใหรางวัลเลย เจาของทองที่กไ็ มคิดจะให
กําลังใจเด็กที่รํา อาตมาก็ไมไดเตรียมของไป พวงมาลัยก็ไมมี
ถามเจาเมือง (นายประมวล รุจนเสรี) วามีรางวัลแจกเด็กไหม ทานก็บอกวา หลวงพอ
ไมตอง แตละอําเภอเขาเอามากัน
เอ! อาตมาวาตองนะ ตองใหกําลังใจเด็ก เด็กกําลังเรียนหนังสือ เปนเด็ก ๆ กําลัง
เรียนหนังสือจะไดมีกําลังใจ เครือ่ งแตงตัวก็ราคาตั้งหลายมารองรําทําเพลง ก็ควรใหกําลังใจ
เขาบาง
โยมเอย อาตมามีแค ๑,๐๐๐ บาท คนตั้ง ๔๐ คน แจกคนละ ๑๐๐ บาท ตองใชเงิน
ทั้งหมด ๔,๐๐๐ บาท ทานเจาคุณเจาคณะจังหวัดปราจีนบุรี ถามวา หลวงพอวัดอัมพวัน
สตางคพอหรือ
อาตมาบอก “ขอยืมหลวงพอหนอยไดไหม”
ทานบอกวา “ขอยืมทําไม จะไปใหรางวัลทําไม”
ถายังงั้นก็เลิกพูดกัน ก็เห็นในยามของทานมีนี่ เมื่อตะกี้เขามาถวายทานตั้งเยอะ
อาตมาก็แจกคนละ ๑๐๐ บาท ชุดหนึ่งก็ ๕ คน หมดไปแลว ๕๐๐ บาท แลวชุดทีส่ อง
ออกมา ๖ คน คนละ ๑๐๐ ก็ตองใชอกี ๖๐๐ บาท เงินไมมี ๑,๐๐๐ เดียวก็ไมพอแลว ชุดหลัง
เงินไมพอ อาตมาก็นับๆๆๆ นับเทาไรก็ไมพอ
ถามทานเจาคุณอีกองคหนึ่ง มีตังคไหม ขอยืมหนอย ทานตอบวา “อยูที่เด็ก” ไม
เปนไร เดี๋ยวจะแกปญ
 หา ก็คิดวาถาไมมีก็ใหจดเชื่อเด็กสงทางไปรษณียก็ได ก็คงจะแกเปน
ประเภทสอง
แตอยาเลยบอกพระอินทรเทวดาวาบุญกุศลมีจริงโปรดไดทิ้งเงินมา ณ บัดนี้ พระ
อินทรบอกไมได! ถาทิ้งมาคนอื่นก็เก็บหมดซิ ทานไมทันไปเก็บหรอก
เอ! เอาอยางไรละ พระอินทรหานโยบายใหอาตมาหนอยซิ นี่เรื่องจริงนะ เราก็
นับๆๆๆ ไมมีใครมองเลย
มีผูกํากับ พ.ต.อ.วิชิต กับคุณนายสุวคนธ สังขสุวรรณ เคยเปนอาจารยสอนที่จังหวัด
สิงหบุรี แลวยายไปสอนที่จังหวัดปราจีนบุรี สามีเปนผูกํากับ
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เขาก็มองดูเรา เราก็มองดูเขา ก็พูดกันทางสายตา
สายตาเขามองดูเราวา สตางคไมพอหรือ
ตาพูดไดไหม ขนาดเจาเมืองปลัดจังหวัด รองผูวา อดีตรัฐมนตรีก็นั่งเปนแถว นุงขาว
หมด ผูกํากับก็นุงขาว คุณนายสุวคนธก็นุงขาว
อาตมาก็เห็นหนอๆๆ คุณนายก็ควักๆๆๆ มา เอาซองใสหนอ มวนหนอ ออมมาขาง
หลังหนอ แลวอาตมาก็เตรียมรับหนอ อยูขางหลัง
พระที่นั่งอยูดวยกันไมมีใครรูเลย ไมมีกรรมฐาน มัวเห็นหนอที่เขารํา อาตมาก็รับหนอ
กําไวหนอ
นี่เปนไหม บุญดลบันดาลได ใครไมเชื่อไมวากันนะ อาตมาก็เอาเงินมานับๆๆ พอนับ
เสร็จแลวได ๕,๐๐๐ บาท ไมมีใบละ ๕๐๐ เลย เขารูวาเราใหคนละ ๑๐๐ เขาอุตสาหควักแลว
ควักอีกใบละ ๑๐๐ ทั้งนัน้ ไมตอ งยากในการให
บุญดลบันดาลไดอยางนี้ และเขาไมมีพูดอะไรกับเราพอมาถึง เขาพูดวา “แหม! หลวง
พอเกงจัง เตรียมผารับทันพอดี”
มีมานอยูขางหลัง และพระก็นั่งอยูขางหนาเราเปนแถว ไมไดมองขางหลัง
คุณนายเดินออมไปทายแถว แลวยอนมา อาตมาก็ไมไดหันไปดู แตเตรียมผากราบ
คลี่ออกไปรับหลังมาน พอรับเสร็จก็พับ มีเทคนิคนิดหนอย พระไมรูเลย
ฝายเจาคณะจังหวัดปราจีนบุรี บอกหลวงพอวัดอัมพวันเงินพอหรือ ผมก็ลองเสกดูนะ
หลวงพอนะ เงินมันขาดมีมาพันเดียว
อาตมาก็จบั ผารับมา ทานก็มองใหญ
“ผมจะเสกเงินนะซิ ขอยืมหลวงพอไมใหนี่”
เขาก็มองจัง อีกองคหนึ่งบอกวา “หลวงพอใชคาถาบทไหนละ”
“เอ! จะมาเรียนคาถาหนาธารกํานัลไมได”
อาตมาก็เปาพรึม ทําเปนหลนรองโอโฮกันใหญ มาอยางไรเลานะ พอแจกเลย ยัง
เหลือ ๑,๐๐๐ บาท
ขอใหศรัทธาจริง ๆ เถอะเงินงอกไดจริง ๆ หรือวาจะเสกเงินไดถกู สําคัญจะทํา
หรือไมทํา ถาเสียดาย เงินหดเลย ไมไดแน ๆ
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