ผูวาพาหุงฯ
R16001
ในป พ.ศ.๒๕๒๗
ขาพเจารับตําแหนงเปนผูชวยผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย อยูมาแลว ๓ ป นั่งมองดูงานกับมองดูอายุตัวเองแลว คิดวา
ถาอยูอยางนี้ คงไปไมถึงไหนแน เพราะงานผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ไมเดนมากนัก การที่จะได ๒ ขั้นคงยาก ประกอบกับอายุตัวก็ ๔๐ กวาแลว จึง
ตัดสินใจขอออกจากกระทรวงมหาดไทย
ไปเปนหัวหาฝายแผนและโครงการ
สํานักงานจังหวัดนราธิวาส ที่นั่นงานมากและเปนที่เสี่ยงภัย
ที่นราธิวาส บานเชาหายาก มีบา นที่หัวหนาฝายคนกอนเคยเชาอยู เกามากๆ
ผีดุ บนฝาเพดานมีคางคาว หนูอาศัยอยูเต็ม ตอนกลางคืนจะมีเสมือนเสียงคนเดิน
บนเพดานตลอดคืน ขาพเจาคิดจะหาบานใหมหลายครั้งแตหาไมได
ผูบังคับบัญชาขณะนั้น ดูเหมือนไมคอยชอบหนาขาพเจาเลย แตอยางไรก็
ตาม เมือ่ มาแลวก็ตองทํางานใหคุม ตกหัวค่ําก็ไปทํางาน โครงการอันเนื่องจาก
พระราชดําริ มีถึง ๒๙๙ โครงการ ทําคนเดียวไมคอยทัน จึงตองขึ้นทําตอนค่ํา
ตั้งแต ๑๘.๓๐ น. ถึง ๒๒.๓๐ น. ทุกวัน หลังจากเลิกงานแลวก็เปนทุกข เพราะ
กลับไปบานก็กลัวผีหลอก จึงตองไปกินเหลาวันละ ๑ แบน หรือเบียร ๒ ขวดทุก
วันเมาแอนแลวกลับบาน เขานอนโดยไมตองถอดเสื้อผา หลับไปเลยจะไดไมตองกลัว
ผี เปนเชนนี้อยู ๒-๓ เดือน เงินที่ติดตัวไปบางก็เริ่มหมดกลัวจะเปนคนติดเหลาก็
กลัว จึงขึ้นไปกรุงเทพ ๒-๓ วัน ไปหาทานมหาคลอง ที่วัดวิเศษการ พรานนกทาน
บอกวา ถากลัวผีใหสวดพุทธคุณพาหุงมหากา ก็ไปซื้อหนังสือ เจ็ดตํานานมา ๑
เลม ตัดเอาเฉพาะที่เปนบทพาหุง ไปถายขยายใหญติดไวหัวนอน คราวนี้เลิกงานดึก
แลว ไมกนิ เหลา เบียร แตรีบกลับมาบานสวดพุทธคุณ พาหุงมหากา หลับสบายดี
ตั้งแตบัดนั้นมา จนไมตองกินเหลาเบียรอีกเลย
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พอดี ตอนนั้น แมไปอยูดวย แมใสบาตรทุกวัน หลังจากสวดพุทธคุณพาหุง
ได ๒ เดือน ผูบังคับบัญชาที่เคยไมชอบหนา ก็ใหคนมาตามชวนไปทานอาหารเย็น
แลวคอยๆ ดีขึ้นเรื่อย จนในที่สุดกลายเปนคนที่ทานชอบ ทานขึ้นไปกรุงเทพ ๒ ครั้ง
เพื่อขอความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ขั้นให ปนั้นได ๒ ขั้น
เมื่อเงินเดือนสูง
ไดรับการแตงตั้งใหรักษาราชการในตําแหนงหัวหนา
สํานักงานจังหวัดปทุมธานี ผูบังคับบัญชาสมัยนั้นใหความไววางใจมาก เพราะเปน
เรื่องแปลก ตกตอนกลางวันทานจะชวนไปนั่งทานอาหารเที่ยงดวยกันทุกวันที่ขาง
นอก พอทานเสร็จนั่งรถมากับทาน พอจะถึงศาลากลางทานก็สั่งงานเกือบทุกวัน แต
งานที่ทานสั่งเราเตรียมไวเสร็จแลวทุกครั้ง นําไปใหทา นลงนามภายใน ๓๐ นาที
หลังจากทานสั่งแลวทุกครั้ง จึงไดรับความไววางใจดวยดีเสมอมา
อยูปทุมธานีได ๖ เดือน กระทรวงยายใหไปอยูจังหวัดเลย ซึ่งเปนจังหวัดที่
ตองรับผิดชอบดูแลผูอพยพถึง ๔๖,๐๐๐ คน มีขา ราชการที่เปนลูกนองมากกวา
จังหวัดอื่นๆ ถึง ๑๗ คน อยูที่นี่ก็เปนที่รักใครไววางใจของผูบังคับบัญชาดวยดี
ไดรับการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น ติดตอกัน ๒ ป จึง
ไดรับการแตงตั้งเขาไปเปนหัวหนาฝายการเงินของกระทรวงมหาดไทยได ๒ ขั้น
อีก ๑ ปตอมาไปเปนซี ๘ ที่นครศรีธรรมราช ๔ ป ได ๒ ขั้นอีก ๓ ครั้ง พุทธคุณ
พาหุงสวดตลอดเวลา ทั้งตอนตื่นนอน กอนลางหนา และกอนนอน ไมคอยได
วางเวนนอกจากมีเหตุจําเปน
ตอมาในป ๒๕๓๖ กระทรวงมหาดไทยเรียกใหเขาเรียนในหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง (นปส) ชวงปด ๓ วันก็ไปถือศีลที่วัดอัมพวัน ไปกับภรรยา นุงขาว
หมขาวถือศีลอยู ๓ วัน ทําสมาธิดีมากๆ ปนไี้ ด ๒ ขั้นอีก ในที่สุดยายไปอยู
นราธิวาส วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ได ๒ ขั้น ทาง ศอ.บต. อีก ๑ ป พอถึง
เดือนมิถุนายน ๒๕๓๙ ไดเลื่อนเปนรองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนอยูนครศรีธรรมราชนี้ ไดถือปฏิบัติเครงครัดอยู ๓ ประการคือ
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๑. สวดพุทธคุณพาหุงมหากาทุกวัน เชา-ค่ํา เหมือนเชนเคย วันเกิดอาจสวด
ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบาง ทําสมาธิดวย
๒. ใสบาตรทุกเชา ไมวาภิกษุสามเณร จะกี่องคตองใสจนครบ บางวันมีถึง
๕๐ องค ใสจนครบ
มีขอสังเกตวา ยิ่งทําบุญใสบาตรมากเทาใด ประชาชน ญาติมิตร เพื่อนฝูง
จะนําของกินมาให เชน ผัก ปลา ผลไม น้ําผึ้ง ขาวสาร มาใหจนใชไมหมด ตอง
แจกจายใหผูอื่นอยูเสมอๆ
๓. ชักชวนขาราชการ พอคา ประชาชนชาวพุทธไปทําบุญตามโครงการธรรม
ทานสัญจร เปนประจําทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง ซึ่งสวนใหญจะเปนวันอาทิตย มี
ขาราชการและประชาน ไปรวมครั้งละมากๆ บางครั้งถึง ๘๐๐ คน ทุกคนจะไดรับ
แจกบทสวดพุทธคุณพาหุง เพื่อสวดทุกคน ทุกครั้งที่ไปทําบุญ ไดแจกไปแลวที่
นครศรีธรรมราช ประมาณ ๒ แสนฉบับ(รวมเวลา ๔ ปครึ่ง) จะมีผูที่สวดเปน
ประจําหลายหมื่นคน
ตอมาตุลาคม ๒๕๔๓
ไดยายไปเปนรองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ก็
ดําเนินการเชนเดียวกับที่นครศรีธรรมราช แตใชความถี่ในการออกไปชักชวนคนให
สวดมากขึ้น คือไปทุกเสารอาทิตย สวนในชวงพรรษาไปทุกวันเวนวันจันทรวันเดียว
ผลก็คือมีผูสวดพุทธคุณพาหุงมหากากันทั่วเมือง
๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เดินทางขึ้นไปนมัสการพระที่พิษณุโลก และเชียงใหม
พอถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ ไดเดินทางกลับ และนมัสการทานเจาคุณหลวง
พอจรัญ วัดอัมพวัน สิงหบุรี โชคดีมากๆ ที่วันนี้ทานลงมารับแขก มีแขกคุยอยูเพียง
๔-๕ คนเทานั้น ภรรยาซึ่งมาวัดนี้บอยๆ ก็ชวนใหเขาไปนมัสการทาน หลังจากนั่ง
ฟงทานคุยอยูพอสามควร ก็มีโอกาสไดเลาใหทานฟงวา เปนรองผูวาราชการจังหวัด
มา ๕ ปครึ่งแลว อยูนครศรีธรรมราชและพัทลุง นําประชาชนสวดพุทธคุณพาหุง
ไมเคยขาด ทานนั่งดูสักพักทานก็พูดขึ้นมาวา “ไปเปนผูวาเสียไป” ดีใจมาก เพราะ
คิดวาสวดพุทธคุณพาหุงมา ๑๐ กวาป ลวนพบแตของดี มาวันนี้ทานเจาคุณคง
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มองเห็นพลังความดีที่เราสวดและปฏิบัติธรรมตามบทพุทธคุณหาหุงมาตลอด ทาน
จึงใหพรใหไปเปนผูวาและพอถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ โทรทัศนก็ประกาศวา
ครม.แตงตั้งใหไปเปนผูวาราชการจังหวัดตรัง คนทั่วไปบอกกันวา ทีไ่ ดเปนผูวาก็
เพราะสวดพาหุง จึงเรียกกันวาผูวาพาหุง
ขาพเจาดีใจมากๆ ทีค่ นเรียกเชนนั้น เพราะอยากจะชักนําใหคนสวดพาหุงกัน
ใหมากๆ แตดูเหมือนคนไมกลาสวด กลัวจะเชย แตเราสวดจนไดเปนผูวาราชการ
จังหวัด ไมไดทําชั่วจนไดเปน ก็ดใี จ เพราะอาจทําใหคนอื่นหายกลัวเชยไปไดบาง
สิ่งที่ชักชวนใหผูคนสวดพุทธคุณพาหุงมากๆ ก็คือ ไดอธิบายใหคนเขาใจวา
พุทธคุณพาหุง เปนบทที่พรรณนาเลาเรื่องที่พระพุทธเจาชนะมาร ๘ ประการ แตละ
ประการทรงชนะดวยธรรมะ อานิสงสของการสวดก็คือเอาธรรมะมาทองบน บริกรรม
ภาวนา ยอมไดอานิสงส และนําธรรมะนั้นๆ ไปปฏิบัติยอมไดอานิสงสเห็นทันตาเชน
พาหุงขอที่ ๑ พระพุทธเจาชนะมารดวยระลึกถึงทานที่ทํามาแลวแตอดีตชาติ
ขอนี้ธรรมะคือสอนใหเราใหทานแลวชนะมารได
พาหุงขอที่ ๒ คือชนะดวยขันติ ความอดทน อดกลั้น ผูใดสวดแลวนําธรรมะ
มาปฏิบัติก็จะทําอะไรสําเร็จ ใหลูกสวด ใหลูกปฏิบัติ ลูกเรียนหนังสือก็จะสําเร็จมี
งานการทําดีๆ
พาหุงขอที่ ๓ พระพุทธเจาชนะมารดวยเมตตา ธรรมะในขอนี้คือ เมตตา
สวดแลวแผเมตตาก็จะไมมีศัตรู มีแตเทวดารัก มนุษยรัก เปนตน
พุทธคุณพาหุงนี้มีอานุภาพมากจริงๆ
ไดเห็นมาแลวทุกอยาง
วันหนึ่ง
ประชาชน ๓,๐๐๐ กวาคนปดถนน ประทวงเรื่องเลือกตั้ง ผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายใหขาพเจาไปแกปญหา สามารถใชเวลาในการเจรจาเพียง ๑๐ นาที
ผูคนเลิกปดถนนไดอยางนาอัศจรรยใจจริง
จึงขอเชิญชวนทุกทานสวดพุทธคุณพาหุงเถิดครับ ตัวเองไดดี บุตรหลานไดดี
ครอบครัวไดดี และบานเมืองจะดีไปดวย ขาพเจาเปนผูวาราชการจังหวัดตรัง ก็จะ
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ทําเชนเดียวกับที่นครศรีธรรมราช และพัทลุง
ดวยกันทุกคน

ดวยใจมุงเมตตาใหประชาชนเปนสุข

( นาย สงวน จันทรอักษร )
ผูวาราชการจังหวัดตรัง
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
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