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อานิสงสของการสวดมนตร “พุทธคุณเทาอายุบวกหนึ่ง”
ทุกศาสนาในโลกมีบทสวดมนตรของตนเอง ไมวาจะเปน พุทธ คริสต อิสลาม
พราหมณ ฮินดู ดังนั้นการสวดมนตร จึงถือเปนวัตรปฏิบัติอยางหนึ่งของแตละศาสนา
อยางศาสนาพุทธ ผูทสี่ วดเปนประจําก็คือพระสงฆ เชน การทําวัตรเชา ทําวัตรเย็น
เปนตน สวนพุทธศาสนิกชนที่เขาวัดสวดมนตรจะมีนอยมาก อาจเปนเพราะรัฐบาล
ละเลยความเปนไทยที่เคยหยุด วันโกน วันพระ ก็ได หลายคนไมเคยสวดมนตรและ
สวดไมได แมแตคํานมัสการหรือคําบูชาพระรัตนตรัย บางโรงเรียนหรือบางวิทยาลัย ที่
เคยไปเห็นมา ก็สวดเรงเร็ว ๆ เพื่อใหจบเร็ว ๆ ไมมีจังหวะเลย ไดเห็นไดยินแลวไมเชื่อหู
เชื่อตาตัวเอง ในขณะเดียวกันก็สวดไปเลนไป ขาดความเขาใจ ขาดความเคารพ ทั้ง ๆ
ที่ครูอาจารยก็ยืนควบคุมอยู ตางกับสมัยที่ผมเปนนักเรียน นําสวดมนตรหนาเสาธง
หรือสวดมนตรบายวันศุกรที่ตองนําสวด พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และพาหุง
พรอมบทภาษาไทยที่ตองสวดทํานองสรภัญญะ ยาวมากแตก็จําไดหมด สมัยนั้น
นักเรียนกลัวครู และครูก็ลงมาดูแลพวกเรา พวกเราสวดกันดวยความเรียบรอย

ใบไมในกํามือ

๑

ทานสาธุชนที่เขามากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอ หรือมาเยี่ยมชม
วัด คงจะไดเห็นหนังสือสวดมนตรเลมเล็ก ๆ ที่มีผูศรัทธาพิมพถวาย เพื่อแจกจาย
ใหกับทุกทาน ซึ่งในหนังสือจะบอกเลาความเปนมาของบทสวดมนตรและมูลเหตุที่ได
พบ จนนํามาเผยแพร พรอมกันนี้ก็จะมีตัวอยางของผูที่ประสบความสําเร็จจากการ
สวดมนตรตามที่หลวงพอแนะนํา ๒ – ๓ ตัวอยาง
แต

ผลทางออมก็คือ

ทําใหพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาสวดมนตรบทนี้

มี

ความคุนเคยและใกลชิดพระศาสนามากขึ้น
การรวบรวมอานิสงสของการสวดมนตรชัยมงคลคาถานี้ มีวัตถุประสงคจะปลูก
ศรัทธาใหเกิดแกผูที่ยังไมเคยทราบมากอน เพื่อใหเขาเหลานั้นหันมาสนใจสวดมนตร
ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพอตั้งใจเชิญชวนใหสวดกันทั้งประเทศ

เพื่อความ

ปลอดภัยของทั้งตนเองและประเทศชาติ ทุกตัวอยางที่นํามาถายทอดเปนเรื่องจริง มี
ชื่อจริง นามสกุลจริง ที่สรุปยอมาจากหนังสือกฎแหงกรรม ธรรมปฏิบัติ และบาง
ตัวอยาง พระเดชพระคุณหลวงพอบอกเลาใหญาติโยมฟง หรือ เจาตัวมากราบเรียน
พระเดชพระคุณหลวงพอดวยตนเอง ซึ่งกระผมนั่งฟงอยูดวย
แมวันนี้เขาเหลานั้นจะไมสนใจก็ตาม

เพราะเขายังมีความสุขความเจริญใน

อาชีพ หนาที่การงาน ประสบความสําเร็จ และไมเห็นเหตุผลหรือความจําเปนในการ
สวดมนตร แตอยางนอยตัวอยางตอไปนี้ก็ผานสายตาเขา คงจะมีสวนสะกิดใจเขาบาง
เมื่อถึงเวลา
คนรุนใหม ที่ไดรับการศึกษาแบบใหม อาจหางไกลวัด เพราะโรงเรียนออกจาก
วัด และพระสงฆที่เคยเปนหลักชัยของสังคม ก็ถูกแยกออกจากโรงเรียนพรอมกับ
ใบไมในกํามือ

๒

ความเพลิดเพลินที่ชื่นชมวิทยาการสมัยใหม สิ่งประดิษฐใหม ๆ จึงทําใหเรื่องของ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ที่บรรพบุรุษของเราสืบทอดกันมายาวนาน กลายเปน
เรื่องไมนาเชื่อถือ ทั้ง ๆ ที่สิ่งเหลานี้ เปนกุศโลบายที่แยบยลของบรรพบุรุษของทุกชน
ชาติ เพราะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวระหวางผูคนในสังคมนั้น ๆ กอใหเกิดความรัก ความ
สามัคคี
หวังเปนอยางยิ่งวา

ตัวอยางของผูที่ไดรับผลสําเร็จจากการสวดมนตรที่

นําเสนอนี้ จะเปนกําลังใจใหกับผูที่กําลังประสบปญหาชีวิต ไดพบทางผอนคลาย
ปญหาดังกลาว ขอเพียงทานอยาใจรอน ขอใหมีความตั้งใจ มีความอดทน มีความ
เพียร และมีความสม่าํ เสมอ ในการสวดมนตร แมจะไมไดผลอยางเขา ในทันทีทันใด
เพราะแตละคนมีบุญกุศลติดตัวมาไมเทากัน แตทานก็ไดอานิสงสสะสมไวแลว จาก
การสวดมนตรที่ผานมา
ตอไปนี้คือผูที่ไดรับอานิสงสจากการสวดมนตร..............

ชวยลูกอยูตางประเทศได
รายนี้เปนผูใหญระดับกรรมการบริหาร หรือ รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
ภาคธุรกิจการเงิน ชวง ๒-๓ สัปดาหแรก ทดลองแผเมตตาใหกบั ผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน ปรากฎวาไดผล คือ มีการยิ้มแยมแจมใสทักทายกันอยางจริงใจ ตอมา
ก็สวดเปนประจํา ชวงที่ลูกสาวเรียนอยูตางประเทศ ก็จะแผเมตตาไปให มีอยูครั้งหนึ่ง
แผไปแลวเกิดไมสบายใจและรูสึกเรารอน ก็เลยสวดตอไปเรื่อย ๆ อยูตอมาก็ทราบวา
ใบไมในกํามือ

๓

ชวงเวลาดังกลาว ลูกสาวประสบอุบัติเหตุ แตก็ปลอดภัย เพียงแตตองสูญเสียรถยนต
ไป สวนเรื่องคดความก็ยอมความกันไป ฯ

อยากไดลูก
๑. คุณเสรี – คุณนฤมล ปนทอง (เจาของโรงพิมพวิริยะพัฒนา) แตงงานมาเกือบ
สิบปไมมีลกู ภรรยาก็ไปปรึกษาหมด และ ใชวิทยาการสมัยใหมทุกอยาง หมด
เงินไปก็มากแตก็ไมไดผล จนหมดหวัง อยูตอมาคุณพิมพชนก บรรณรักษ
หองสมุดวัดอัมพวัน ไดโทรไปบอกกับคุณเสรีวา “หลวงพอมาเขาฝนบอกใหพี่
สวดมนตรใหได ๑๐๘ จบทุกวัน แลวจะไดลูก” ซึ่งคุณเสรีก็ปฏิบัติตาม ตอมา
คุณนฤมลไปพบแพทยคนเดิม เพื่อตรวจการตั้งครรภ ยังความประหลาดใจ
ใหกับคุณหมอและความดีใจแกคุณนฤมลที่ทราบวาตั้งครรภ สวนคุณเสรีเองก็
ฝนวา หลวงพอใหเลือกลูกไดหนึ่งคน
ผมเองไดพบกับนองพิมพ แมจะอายุแคสองขวบเศษ แตฉลาดเกินเด็ก ยังความ
ปลาบปลืม้ ใหกับทั้งพอแมและคนใกลชิด เรื่องนี้คุยรายละเอียดกับคุณเสรี –
คุณนฤมล ได ถาสนใจ
๒. โรงเรียนมาแตรเดอี พานักเรียนมาเขาวัดปฏิบัติธรรมเปนประจําคุณ...อาจารย
ทานหนึ่งนํามาเอง และนําหนังสือสวดมนตรกลับไปแจกเพื่อนครูดวยกัน เพื่อน
ครูคนหนึ่งอายุ ๓๕ ป แตงงานแลวไมมีลูก ไปทํา Gift มาแลวก็ไมไดผล คุณ
หมอก็จนปญญา จะไดแนะนําเพื่อนครูใหทดลองสวดมนตรนี้ (ทัง้ สามีภรรยา)
ตามแนวทางที่บอกไวในหนังสือ ปรากฏวาอยูตอมาไดลูกแฝดผูชาย
ใบไมในกํามือ

๔

เรื่องแตงงานแลวไมมลี ูก แมจะใชวิทยาการสมัยใหมอยางไรก็ตาม ก็ไมมีซกั ที
ยังมีอีกหลายตัวอยางแตก็ขาดรายละเอียด ไดฟงเพียงหลวงพออางถึงเมื่อเวลา
ทานสอนญาติโยม อยางเชน รายขาราชการที่จังหวัดปราจีนบุรีมาปฏิบัติธรรม
สมัยทานรองปลัดประมวล รุจินะเสรีเปนผูวาราชการจังหวัดที่นั่น ซึ่งรายนี้
หลวงพอตั้งชื่อใหทั้งสองคน และอีกรายหนึ่งอยูนครสวรรคไดลูกแฝด ฯลฯ

หายจากอัมพาต
ผอ.โรงเรียนทานหนึ่งเกษียณได ๒-๓ ป เปนอัมพาตมา ๕ ป เคลื่อนไหวได
เฉพาะแขนขวาขางเดียว เขียนจดหมายมาหาหลวงพอใหชวยแนะนํา เพราะหมด
อาลัยตายอยากแลว หลวงพอตอบไปใหสวดมนตรตามแนวทางของหลวงพอ แลวก็
กําหนดกรรมฐานแทนที่จะปลอยใจใหฟุงซาน เพียงเดือนเดียว เกิดอาการปวดที่ขาทั้ง
สองขาง (ถาปวดตองหายแนนอน) หลวงพอก็แนะนําใหกระทําตอไปอยาทอ หนักเขา
เดินได ตอมาก็ข่จี ักรยานได อยูไมนานก็หายเปนปกติ ปจจุบันบวชเปนพระอยู
สกลนคร ฯ

ลมแลวลุกได
ครอบครัวนักธุรกิจประสบชะตากรรมถึงขึ้นลมละลาย ยุคฟองสบูแตก ฝาย
สามีเครียดมากและไมเลื่อมใสพระ

แตภรรยาก็หากําลังใจดวยการสวดมนตรของ

หลวงพออยางเดียวอยางจริงจัง เรียกวาสวดทุกอิริยาบทไมยอมใหขาดตอน เพราะ
ใบไมในกํามือ

๕

หมดที่พึ่งแลว จนกระทั่งวันหนึ่ง หลังจากทั้งหมดสวดมนตรแลว สามีก็อธิษฐานตอ
หนารูปหลวงพอที่บาน หากมีบญ
ุ ขอใหหลวงพอชวยใหตลอด หากไมมีบุญขอฆาตัว
ตายยกครอบครัว แลวก็ยกปนจอยิงทีละคน เปนเรื่องที่เหลือเชื่อ ปนยิงไมออก แตพอ
ยิงไปทางอื่นกลับยิงออก ทั้งครอบครัวขนลุกและมั่นใจวาเขาตองโชคดี สามีจึงมั่นใจ
ในหลวงพอมาก ทั้งหมดมีกําลังใจสูชีวิต ตั้งแตนั้นมา ครอบครัวนี้ไมเคยขาดการสวด
มนตร อยูตอมาก็ขายที่ดินตาบอดที่พุทธมณฑลใหชาวญี่ปุนได ๖๐ ลานบาท เดิม
ตั้งใจขายเพียง ๓๐ ลานเทานั้นก็ขายไมได ธุรกิจก็ฟน ทุกวันนี้เขาไมเคยลืมหลวงพอ
เลย (เรื่องแบบนี้เปนเรื่องเฉพาะตน

ขอทานผูอานอยาไดเสี่ยงฆา

ตัวตายเลย หากตายไปจะเปนบาปกรรมที่สุด ตองฆาตัวตายไปอีกหลายชาติกวาจะ
สิ้นสุด : ผูรวบรวม)

ไดรางวัลดีเดนในการประกวดแตงและเลานิทาน
ขาราชการหญิงทานนี้สวดมนตรกันทั้งบาน มีเหตุใหตองรับหนาที่ไปประกวด
เลานิทาน ทั้ง ๆ ที่มีเวลาเตรียมตัวเพียงแค ๔ วัน และตัวเธอเองก็ไมเคยแตงนิทานมา
กอน แตก็มีความมั่นใจ เพราะเธอสวดมนตรไมเคยขาด แลวก็เจริญกรรมฐานตอ พอ
สติดีปญญาเกิดก็คิดเรื่องได ออกจากรรมฐานก็รีบเขียนทันที ปรับปรุงแกไขไป ฝกพูด
หนากระจกไปพรอมกัน

เมื่อมั่นใจแลวก็บันทึกเทปสงไปคัดเลือกระดับประเทศ

ปรากฏวา จากจํานวนผูแขงขัน ๒๑๐ คน คัดเหลือ ๕๐ คน และเธอก็ไดเปนหนึ่งในหา
สิบ แตที่นาภูมิใจคือ เธอเปนหนึ่งเดียวของจังหวัดที่ติดกลุมหาสิบ

ใบไมในกํามือ

๖

รอบสุดทาย ๕๐ คนนี้ ตองไปแขงขันสด ๆ ตอหนาผูฟงหลายรอยคน ผลการ
ประกวด เธอไดรับรางวัลผูเลานิทานดีเดน

ของหายไดคืน
รายนี้เปนเภสัชกรหญิงทําล็อกเก็ตหยกลอมเพชรพรอมเข็มกลัดเพชรหายไป
ประมาณ ๒ ป ตลอด ๒ ปมีแตความทุกข เพราะคิดถึงแตของที่หาย และก็พยายาม
รื้อคนในที่ ๆ เคยเก็บและในที่ ๆ คิดวานาจะเจอ แลวก็พาลสงสัยคนโนนคนนี้
จนกระทั่งมากราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพอ แลวพระเดชพระคุณหลวงพอก็
แนะนําวา “โยมหมออยาไปคิดอยางนั้น เปนบาปเปลา ๆ สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆ
คุณ พาหุงมหากาฯ เขา เผลอ ๆ ไดคืนเอง”
คุณหมอใชเวลาสวดประมาณ ๖ เดือน ก็ไดพบล็อคเก็ตหอยอยูกับเข็มกลัด
เพชร ในกลองที่เคยเปดหามาแลวหลายครั้ง

โรคหัวใจ
รายนี้เปนชาวจังหวัดหนองคาย เปนโรคหัวใจรั่ว ก็ใชวิธีสวดมนตรชวยตนเอง
การสวดมนตรนั้นสวดเพื่ออะไร สวดเพื่อตองการใหมีสติชวยตัวเองได เขาใชเวลาสวด
มนตรเจริญกรรมฐานทุกวันไมขาด ประมาณ ๙ เดือน โรคหายไป ๙๐% ยังเหลืออีก
๑๐% จึงจะเปนปกติ กลับไปใหหมอตรวจ หมอบอกวา หายไปไดอยางไร โรคนี้มีแต
ตายกับตายเทานั้น (เขาบอกวา ตั้งแตสวดมนตรเจริญกุศลภาวนาทุกวันตลอดมา
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๗

โรคหัวใจรั่วผมหายแลว ๙๐% คนเบียดเบียนจะมาทํารายผม กลับมาเปนมิตรหมด
สัตวรายที่เคยมากวนพืชไร ไมมีมากวนอีกเลย เขาบอกมาอยางนี้อาตมาก็อนุโมทนา

ขอฝากไปคิดนะ
ไมใชฝากไปทํา คิดไดก็ทํา คิดไมไดอยาไปทําใหเสียเวลา เพราะ

กับเขา

เพราะเขาเปนโรครายหายไดอยางนาอัศจรรย

โยมไมมีศรัทธาจะทํา ไมมีศรัทธาไมตองทํานะ ไมไดผลอยางแนนอน : สํานวนหลวง
พอ)

โรคเบาหวานและกระดูกหัก
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ นายกพุทธสมาคมแหงหนึ่ง ประสบ
อุบัติเหตุถูกรถชนจนขาขางขวาหัก และมีบาดแผลอีกหลายแหง เมื่อเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาล ยังตองรอคอยหมอกระดูกอีกหนึ่งวันถึงไดเขาเฝอก และตัดเนื้อที่สะโพก
ไปปะที่ขาถึง ๓ แผล หลังจากนอนพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลนาน ๑ เดือน
บาดแผลก็ไมหายและมีทีทาวาแผลจะติดเชื้อ และเมื่อเอกซเรยดู กระดูกก็ยังไมยอม
ติด อาจถึงขั้นตัดขา แตติดปญหาที่คนไขเปนโรคเบาหวานมาตั้งแตป ๒๕๒๙ และ
ยังคงทานยารักษาโรคเบาหวานอยูเปนประจํา
ชวงนี้ก็เลยนึกถึงหลวงพอจรัญ

เกิดแรงดลบันดาลใจนําหนังสืออานิสงสของ

การสวดพระพุทธคุณ มาทบทวนและลงมือสวดตามคําแนะนําทีม่ ีอยูในหนังสือ ทําให
จิตใจสงบไมฟุงซาน ทุกอยางดีขึ้น รวมเวลานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ๓ เดือน
แลวไปพักฟนที่บานอีก ๒ เดือน ก็สามารถเดินไดโดยไมตองใชไมค้ํายัน
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๘

รอดตายจากไฟฟาแรงสูง
คุณลุงทานนี้ถูกไฟฟาแรงสูง ลมฟาดพื้นเสียงดัง ชักดิ้นราวกับทุกหัวปลาชอน
แตในที่สุดก็ลุกขึ้นนั่งได หลายคนที่อยูในเหตุการณเชื่อวาทานตองตายแน เพราะกอน
หนานี้ถูกไฟดูดตายไปแลว ๓ คน หลังจากพักรักษาตัวมา ๒ อาทิตย ก็เดินทางมา
กราบนมัสการหลวงพอ แลวหลวงพอก็ใหน้ํามันมนตรไปกิน ๑ ขวด หลังจากนั้นหนึ่ง
เดือนไปใหหมอที่โรงพยาบาลมิชชั่นตรวจรางกาย เลือด คลื่นหัวใจ ปอด ความดัน
โลหิต ไขมันในเสนเลือด น้ําตาลในเลือด และ เอกซเรย ผลคือ ปกติดีทุกอยาง คุณลุง
บอกวา ครอบครัวของคุณลุงสวดมนตรบทนี้ทุกวันไมเคยขาด มีความมั่นใจและยืนยัน
วา “การสวดมนตรตามที่หลวงพอแนะนํา เกิดอานิสงสมากจริง ๆ” ทุกวันสงทายปเกา
ขึ้นปใหมและวันเกิดหลวงพอ

คุณลุงทานนี้จะนําโอเลี้ยงและน้ําหวานมาชวยเปน

ประจํา ลองแวะไปคุยดวยก็ได ทานขึ้นปายวา ปาไมเกรียง

มะเร็งหายไมตองผา
คุณซูซานเปนชาวเวียตนาม อพยพหนีภัยไปอยูกรุงปารีส ฝรั่งเศส แตงงานกับ
คนไทยชื่อคุณนิพนธ ซึ่งประกอบอาชีพทนายความอยูที่นั่น เปนมะเร็งกอนใหญที่
มดลูก หมอที่ฝรั่งเศสแนะนําใหผา แตก็ยังไมมั่นใจ กลับมาตรวจในเมืองไทยที่
โรงพยาบาลรามาและโรงพยาบาลศิริราช หมอก็วินิจฉัยเหมือนกัน ผลสุดทายก็มาที่
วัดอัมพวัน คุณนิพนธขอปฏิบตั ิกรรมฐาน ๓ วัน สวนคุณซูซานสวดมนตรตาม
แนวทางหลวงพอ ก็สวดไปเรื่อย ๆ ไมไดคิดอะไร ตอมาเขามาขอคําแนะนําวาจะ
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๙

ผาตัดที่ไหนดี หลวงพอก็แนะนําใหไปผาทีฝ่ รั่งเศส เพราะครอบครัวอยูฝรั่งเศส เมื่อ
กลับไปแลวก็ไดโทรมาบอกหลวงพอวา หมอคนเดิมบอกวา กอนเนื้อในทองไมมีแลว

หัวใจไมยอมแพ
คุณบุญเลิศ โกสุมา ผูยึดมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาที่วา อัตตาหิ อัตตะโนนาโถ ตนเปนที่พึ่งของตน ทําใหมีกาํ ลังใจ ยิ่งมาไดฟง
หลวงพอทานเนนอีกวา พระพุทธเจาสอนวา ใหชวยตัวเอง ใหพึ่งตัวเอง และใหสอน
ตัวเอง ยิ่งมีกําลังใจและความมานะอดทนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะคุณบุญเลิศเปนคนพิการ
อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุไฟฟาแรงสูง พลัดตกจากตนไม มีบาดแผลหลายแหง ขาลีบ
กนลีบ ณ วันที่มาหาหลวงพอ ๒๕ ส.ค. ๔๔) ไดกราบเรียนกลวงพอวาพิการมา ๑๑ ป
แลว แตกอนนี้ก็ไมเคยมาวัด แตรูจักหลวงพอจากดูโทรทัศน อานหนังสือ และไดเขียน
จดหมายมาหาหลวงพอ เพื่อขอหนังสือสวดมนตร และหลวงพอไดสงหนังสือไปให ซึ่ง
คุณบุญเลิศจําวันที่ไดแมนยําคือ ๒๗ ก.ค. ๓๙
นับตั้งแตนั้นมา คุณบุญเลิศจะสวดมนตรตามแนวทางหลวงพอวันละ ๓ เวลา
ทุกวันไมเคยขาด แลวก็ไมหายใจทิ้ง ก็คือ กําหนดกรรมฐาน จนถึงวันนี้ ที่ผมไดเห็น
เมื่อมากราบรายงานตัวหลวงพอ (เพราะไมเคยพบหนาตากันมากอน) คุณบุญเลิศ
หนาตาแจมใส ราเริง มีความสุข ไมมีแววทอแทเลย การตอสูเพื่อดํารงชีวิตของคุณ
บุญเลิศ หนักมาก เพราะคุณบุญเลิศทําสวนลําใย จากเดิม ๑๑ ไร เพิ่มขึ้นเปนกวา
๒๐ ไร คุณบุญเลิศใชปญญาสรางรถสามลอใหเหมาะสมกับตัวเอง เปนรถที่ตองนอน
คว่ําหนาเวลาใชงาน สองแขนทํางานและขับเคลื่อน บางครั้งรถคว่ําปากแตกเลือด
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๑๐

กลบ (คว่ํามา ๙ ครั้งแลว) ก็ตองพยายามพลิกรถกลับขึ้นมาสูใหม ตั้งแตสวดมนตรมา
คุณบุญเลิศก็มีผูเห็นใจใหความชวยเหลือหลายทาน ทีค่ ุณบุญเลิศพูดถึงก็มี วุนคุณอุ
นครปฐม (ไมไดบอกชื่อ) มาชวยเรื่องความพิการ บริษัท Royal Rainbow (บอกชื่อ
เจาของหรือผูจัดการ ๒-๓ คน แตจดไมทัน) มารับซื้อผลผลิตจากสวนทั้งหมด
สวนของคุณบุญเลิศ อยูที่ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบีรนี่เอง เคย
ออกรายการโทรทัศน เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๔๓ และยังเขียนตําราใหลุงยุยลุยสวน (จัด
รายการโทรทัศนชอง ๙) นําหนังสือสวดมนตรของหลวงพอแจกจายใหเพื่อผูพิการอีก
ดวย ทุกวันนี้คุณบุญเลิศยังตองสงเสียลูกสาวซึ่งกําลังเรียนชั้น ม.๑ เดือนละ ๑,๐๐๐
บาท ดูแลพอแมดวย

อัมพฤกต
ชายไทยเชื้อสายไหหล่ํา อยูจังหวัดแพร เปนอัมพฤกต ปากเบี้ยว มือเก เทาเก
ญาติพามารับหนังสือสวดมนตรไป ก็ตั้งใจสวดไมเคยขาด โรครายคอย ๆ หายไป จน
ปจจุบันรางกายแข็งแรงดี

ประกอบธุรกิจทําเฟอรนิเจอรขาย

ก็ขายดีอยางนา

ประหลาดใจ ลูกก็ Entrance ได สมปรารถนา
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๑๑

