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บทนํา
ขาพเจาเปนผูที่สนใจธรรมะตั้งแตวัยเด็ก กอนนอนขาพเจาไดสวดพุทธคุณ (อิติปโสฯ)
ทุกวัน จนแมหลายครั้งที่ฝนเห็นสิ่งนากลัว ขาพเจาก็ไดสวดพุทธคุณในฝน และพบวาทุกครั้ง
ที่สวด (ในฝน) ขาพเจาสามารถเหาะไดและผานพนภัยนั้นทุกครั้ง นั่นเปนเพียงสิ่งที่เกิดในวัย
เด็ก และทุกครั้งที่ขาพเจาเรื่องเสียใจใด ๆ ขาพเจาจะเดินเขาหองนอนซึง่ เปนหองพระแลวก็
นั่งสวดมนตทุกครั้งไป แลวขาพเจาก็หายทุกข จากนั้นมาขาพเจาชอบหาหนังสือที่มีประวัติ
พระปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบอาน เชน หนังสือโลกทิพย ขาพเจาซื้ออานเปนประจําอยูหลายป
จากที่เริ่มชีวติ การทํางานหลังเรียนจบแลว ขาพเจาอานประวัตพิ ระตาง ๆ ก็เกิดความศรัทธา
ในการปฏิบัติวิปสสนาเปนที่สุด อยากพบครูบาอาจารยที่แนะนําใหถูกทาง แตก็ไมเคยพบ ได
แตลองปฏิบตั ิตามคําสอนของหลวงพอตาง ๆ เชนหลวงปูแหวน จากหนังสือ แตก็ไมเคย
ปฏิบัติสม่ําเสมอ จนมาวันหนึ่งเมื่อป ๒๕๓๗ ขาพเจาไดยายมาทํางานในบริษัทแหงหนึ่ง
ขาพเจาไดพบคุณปริญญ จงวัฒนา ผูบังคับบัญชา ทานไดพูดเรื่องธรรมะกับพนักงานที่นั่ง
รวมโตะอาหารกับทาน ขาพเจาไดยินก็รูสึกดีใจวาเราไดพบชองทางที่ใฝหามาตลอดชีวิตแลว
จึงไดกลาวคําขออนุญาตนั่งฟงดวย ซึ่งคุณปริญญทานก็ไดเมตตาอนุญาต เมือ่ ขาพเจาทราบ
วาทานไดจัดโครงการธรรมะสําหรับผูบริหารที่ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ ขาพเจาก็
ขอจองเขาปฏิบัติธรรมดวย ก็ไดแนวทางและขาพเจาก็ไดชักชวนสามีและลูกสาวของขาพเจา
เขาปฏิบัติดวยในครั้งตอ ๆ มาอีก ๒-๓ ครั้ง เปนเวลา ๒-๓ ปติดตอกัน จากนั้นขาพเจารูสึก
วาการปฏิบตั ิธรรม ทําใหขาพเจามีจิตละเอียดออนมากขึ้น มีความเมตตามากขึ้น โดยเฉาพะ
เรื่องโทสะนั้นขาพเจาไดลดลงมาก และมีความเขาใจผูอื่นมากขึ้น ซึ่งเดิมขาพเจาก็เปนผูที่มี
ความเมตตาเปนพื้นฐานอยูพอสมควร แตการปฏิบัติที่ผานมา สอนใหขาพเจาเย็นมากขึ้น
กวาเดิม อดกลั้น ขมอารมณรอ นไดมากขึ้น และขาพเจาซาบซึ้งและเขาใจในคําสั่งสอนของ
พระพุทธองค ซึ่งเปนคําสอนที่นํามาใชไดกับชีวิตประจําวันของทุกคน เปนวิทยาศาสตรที่
เปนเหตุและผลที่พิสูจนได จากนั้นมาในป ๒๕๓๘ ขาพเจาไดมีโอกาสดูรายการธรรมะของ
โทรทัศนชอง ๓ ซึ่งหลวงพอจรัญไดแสดงธรรม ขาพเจาก็ไปเลาใหคุณปริญญฟง จึงไดทราบ
วาคุณปริญญก็เปนศิษยของหลวงพอคนหนึ่ง จึงขอใหทานพาขาพเจามากราบนมัสการหลวง
อานิสงสการสวดพระพุทธคุณและพาหุงมหากา
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พอ จากนั้นมาจนปจจุบนั ขาพเจาก็ถือโอกาสมาฟงเทศนจากหลวงพอบอย ๆ ขาพเจาจะมา
สัปดาหเวนสัปดาห บางครั้งก็มาติด ๆ กัน ทุกครั้งที่มา ขาพเจาไดรับเมตตาจากพี่เสนอและ
คุณสมประสงค และทุกคนดวยดี ขาพเจาขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกทานที่อํานวยความ
สะดวกแกขาพเจาและครอบครัวตลอดมา

เหตุการณที่ ๑ (หลวงพอรักษาโรค)
ในป ๒๕๓๙ ชวงปลาย ๆ ป สามีขาพเจามีอาการปวดบริเวณสะบักดานซาย ปวดจน
รองครวญครางและอาละวาดหงุดหงิด ขาพเจาพาไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาหลายเดือน หมอ
ใหเฝอกออนที่บริเวณตนคอ โดยบอกวากระดูกทับเสนประสาท รักษาอยูหลายเดือนอาการ
ทุเลาบาง แตบางครั้งก็เปนมากขึ้นอีก ขาพเจาไดรับคําแนะนําใหพบแพทยอีกทานหนึ่ง ก็ได
รักษาโดยทายยาและฉีดยา จนกระทั่งมีโรคแทรกซอน เพราะยาที่รักษากระดูกมีผลตอ
กระเพาะ ก็รักษาโรคกระเพาะตอ จนวันหนึ่งปลายป ๒๕๓๙ ขาพเจาไดเลาใหพี่เสนอฟงวา
สามีมีอาการเจ็บปวยอยางไร มีอาการหนึ่งซึ่งไมเคยพบวาเปนพฤติกรรมของสามี ตั้งแต
แตงงานกันมาก็ไมเคยเปน เพราะสามีเปนคนเรียบรอย ไมชอบออกไปเที่ยวนอกบาน แตเมือ่
เจ็บปวยครั้งนั้น สามีขา พเจามักตองการออกนอกบานโดยเฉพาะยามวิกาล และจะออกไป
ดวยอาการเหมือนคนคลุม คลั่ง เชน มักพูดวา ปลอยไปเถอะคงไมหายแลว บางครั้งพูด
เหมือนสั่งเสีย ทําใหขาพเจาและลูกสาวไมมีความสุขเลย ไมพูดจากับใคร ๆ บางครัง้ ขาพเจา
เห็นวาเขากําลังมีอาการปวดหลังมาก ๆ ก็ขึ้นไปทายา พูดใหเขาคลายกังวลกับอาการ
ทุกขเวทนาที่เปนอยู ก็โดนตวาดออกมาหลายครั้ง ขาพเจากลุมใจมาก มาหาหลวงพอหลาย
ครั้งแตก็ไมเคยเอยปากถามใคร จนครั้งหนึ่งพูดใหพี่เสนอฟง ก็ไดรับความอนุเคราะหจากพี่
เสนอแนะนําใหเอายาใบบัวของหลวงพอไปตมกิน ขาพเจาก็ทําตาม จากนั้นจนถึงวันนี้อาการ
ตาง ๆ ไดหายไปหมด คงเหลือเฉพาะอาการปวดหลังบางเล็กนอย และไมเปนตลอดเวลา
เหมือนครั้งกอน ๆ สามีขาพเจาบอกวาทุกครั้งที่เขาไปในกุฏิหลวงพอจะรูสึกสบายใจและ
อาการปวดหายไปตั้งแตเริ่มมาหาหลวงพอตอนแรก ๆ นั่นก็เพราะไดรับเมตตาบารมีของ
หลวงพอ

เหตุการณที่ ๒ (อานิสงสการสวดพุทธคุณ)
“สวดพุทธคุณ เทาอายุบวกหนึ่ง” ที่หลวงพอพร่ําสอน บอกญาติโยมทุกครั้งที่
ทานเทศนสั่งสอน เพราะมีตัวอยางมากมายที่ประสบความสําเร็จจากการสวดพุทธคุณตามที่
อานิสงสการสวดพระพุทธคุณและพาหุงมหากา
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หลวงพอสอน เหตุการณที่เกิดกับขาพเจาซึ่งจะเลาตอไปนี้ เปนบทพิสูจนที่เกิดขึ้นกับตัว
ขาพเจาที่รูวา นั่นคือ อานิสงสที่ไดรับมา
เดือนธันวาคม ๒๕๔๐ กอนถึงวันเกิดขาพเจา ๆ มีความรูส ึกวาจะมีอะไรสักอยางเกิด
ขึ้นกับครอบครัวเราและสิ่งนั้นเปนสิ่งรุนแรง ชวงปลายเดือนธันวาคมดันเปนวันคลายวันเกิด
ขาพเจา ๆ ไดเตรียมทําบุญวันเกิดและไดมาขอพรจากหลวงพอ ซึง่ วันนั้นขาพเจาไดรับ
เมตตาจากหลวงพอเทศนใหญาติโยมฟง แตเปนการเทศนเจาะมาที่ตวั ขาพเจา โดยหลวงพอ
ไดเอยชื่อขาพเจาตลอดเวลาของการเทศนในวันนั้น ขาพเจารูสึกซาบซึ้ง เกือบกลั้นน้ําตาไม
อยู ที่ไดรับเมตตาในครั้งนั้น และครั้งนั้นเองหลวงพอไดย้ําเรื่อง สวดพุทธคุณ ขาพเจาก็นํามา
ปฏิบัติในการสวดพุทธคุณเทาอายุบวกหนึ่ง แลวแผเมตตา อุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร
ตามที่หลวงพอสอนไว แลวขาพเจาก็อธิษฐานวาความรูสึกจะเกิดอะไรกับขาพเจานัน้ ขอบุญ
กุศลและเมตตาบารมีหลวงพอชวยใหผานพนไปดวยดี อยาไดเปนเหตุแหงความเสื่อมเสียแก
ขาพเจาและครอบครัวแลย และแลวหลังจากเลยวันเกิดขาพเจาไปเกือบอาทิตย ลูกสาว
ขาพเจาก็ขออนุญาตออกไปขางนอกแตเชาโดยบอกกับพอแมวา เขาจะออกไปทําธุระ หาก
ผลที่ออกมาไมดีแมก็ไมตองหวงนะ ลูกรับเหตุการณนั้นไดเพราะเปนลูกแม ตองเขมแข็ง
เหมือนแม ขาพเจาไดฟงก็อนุญาต ขาพเจาเดาไดวาหมายถึงเรื่องเพื่อนชาย ขาพเจาก็บอก
ลูกไปวา ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นหากลูกเสียใจก็มีพอแมเปนเสาหลักใหลูกพิงเมื่อลูกเซกลับมา
ซึ่งคําสอนทีแ่ มพร่ําสอนมาตลอดลูกปฏิบัติตามก็จะดี แตเมือ่ ลูกโตลูกก็อาจมีเหตุผลสวนตัวที่
ไมทําตาม หากวันนี้เหตุจะเกิดจากการทําตามความคิดของลูกเองแตยังใหเกิดความเสียใจ ก็
จงกลับมารองไหกับพอแมเถิด (ลูกขาพเจามีความชอบพอกับเพื่อนชายคนนี้ จนกระทั่งสราง
ความทุกขในครอบครัวหลายครั้ง ซึ่งลูกมักมองวาพอแมนนั้ มองเพือ่ นชายในแงลบตลอดมา)
จากนั้นขาพเจาไดเรียกลูกสาวมาสอบถามวาเกิดอะไรขึ้น ก็ไดความวา ลูกสาวขาพเจา
ตองการถามเขาวาคบกันมานาน จะตัดสินใจอยางไรใหมาบอกกับพอแม ขาพเจาก็พอจะเดา
ไดวานั่นเกิดอะไรขึ้นบาง จึงบอกลูกสาววา ใหติดตอผูชายคนนั้นมาหาแมอีกครั้งโดยนัดวัน
ใหมา กอนถึงวันนั้นขาพเจาไดเฝาแตสวดมนตพุทธคุณเทาอายุบวกหนึ่ง ในขณะสวดมนต
จิตเปนสมาธิมีความรูสึกวาบุญกุศลนี้บรรเทาทุกขได
และอยาใหคนเลวไดเขามาอยูใน
ครอบครัวเรา หากผูชายคนนั้นไมดีจริงดังที่สายตาขาพเจาเห็นละก็ ขอใหอานิสงสผลบุญจาก
การสวดพุทธคุณนี้บันดาลใหผูชายคนนี้ยอมรับความจริงกับขาพเจาทุกอยาง
จนถึงวันที่นดั ไว กอนเวลาที่ผูชายคนนั้นจะมาถึงบานขาพเจา เรา ๓ คนพอแมลูกก็
มานั่งสวดมนตและเตรียมพรอมที่จะพูดกันโดยที่ขาพเจาบอกกับสามีวาเราจะใชวิธีสนั ติ ดวย
การแผเมตตาตามคําสั่งสอนของหลวงพอ จากนั้นขาพเจาก็ขึ้นไปที่หองพระ สวดพุทธคุณ
อานิสงสการสวดพระพุทธคุณและพาหุงมหากา
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และบทสวดกรณียเมตตสูตรและอธิษฐานจิต ผลที่ไดคือ ผูชายคนนั้นพูดทุกสิ่งทุกอยาง
ออกมา และจบลงดวยการกมกราบขอโทษขาพเจาและสามี และบอกวาที่ผานมาเขาใจไปทุก
อยางดวยความที่ไมสนใจความรูสึกใคร ๆ ทั้งนั้น เคยคิดจะชวนใหลูกสาวขาพเจาหนีจากพอ
แมไป เมือ่ ขาพเจาถามถึงความบริสุทธิ์ใจของเขาวา ตองการที่จะแตงงานกับลูกสาวของ
ขาพเจานั้น เขาไมมีพันธะใด ๆ จริงหรือ และจะมาจัดการเมื่อไร ชายคนนั้นก็ผลัดเปนขอแจง
ในวันรุงขึ้นโดยอางวาจะไปปรึกษากับแมเขาในคืนนั้น ขาพเจาจึงตกลงรับคําตอบในวันรุงขึ้น
ในใจขาพเจาขณะนั้นนึกขอบคุณหลวงพอที่แผเมตตาบารมีชวยใหผานพนความชั่วรายดวย
การสวดพุทธคุณ และแลวรุงขึ้นชายผูนั้นก็โทรศัพทมาสารภาพกับขาพเจาวา ขณะนี้เขาได
อยูกินกับภรรยาเขาแลว ขาพเจาจึงถามไปวาเขายังเปนลูกผูชายอยูหรือไม ยังมีความ
รับผิดชอบอยูหรือไม ชายนั้นตอบวาเปนครับ ขาพเจาบอกวา ถายังมีความเปนลูกผูชายก็ให
รับผิดชอบกับคนที่อยูดวยในปจจุบันนั้นเสีย สวนลูกสาวขาพเจาไมตองหวงและขอไมใหมา
พบหากันอีกจะไดไมสรางบาปตอกัน
เพราะอานิสงสการสวดพุทธคุณและเมตตาบารมีของหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน จ.
สิงหบุรี ที่เมตตาตอครอบครัวเรามาตลอดนั่นเอง ที่สงผลใหลูกสาวขาพเจาไมตองไปแตงงาน
กับชายที่มีภรรยาแลว และจะไดไมเกิดทุกขจาการแตงงานกับชายคนนั้น ซึ่งหากไมมีเมตตา
บารมีของหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ขาพเจาคงไมมีโอกาสรูวา การสวดพุทธคุณมี
ประโยชนอยางไร และครอบครัวเราคงไมมีความสุข แตปจ จุบันเราไดอานิสงสนี้จงึ ทําใหลูก
สาวขาพเจารอดพนจากทุกขนั้นไดอยางอัศจรรยจริง ๆ
จนทุกวันนี้
ขาพเจาไดยึดเอาคําสอนของหลวงพอจรัญมาเปนหลักปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจําวันตลอดมา และทุกครั้งที่ขาพเจาประสบกับปญหาหรือความทุกขใด ๆ ขาพเจาก็
จะสวดพุทธคุณและพาหุงมหากาทุกครั้งเปนกรณีพิเศษ โดยปกติขาพเจาไดสวดมนตไหว
พระทุกเชาและกอนนอนโดยไมลืมที่จะสวดพุทธคุณและพาหุงมหากาดวย
ตั้งแตขาพเจาไดเขาพบพระมาหลายที่ หลายองค ขาพเจาเห็นวาหลวงพอจรัญ จ.
สิงหบุรี เปนพระทีพ่ ัฒนาจิตใจคนดวยการสั่งสอนจากการเทศนที่ฟงงาย ๆ เขาใจงาย และ
นําไปปฏิบัตใิ นชีวิตประจําวันไดดีทุกโอกาส และดวยความมีเมตตาบารมีสูง หลวงพอจรัญจึง
มีเวลาพักผอนนอยมาก ทานใหเวลากับการทํางานเพื่อสาธุชนทั่วหนา
ขาพเจาขอถวายกุศลที่ขาพเจาไดสวดมนตตลอดมานั้น จงสําเร็จแดหลวงพอจรัญ วัด
อัมพวัน จ.สิงหบุรี ขอใหหลวงพอมีสขุ ภาพอนามัยแข็งแรง...

อานิสงสการสวดพระพุทธคุณและพาหุงมหากา
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