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พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาวา บางคนเขาไปหาหมอดู เคราะหรายก็
ตองสะเดาะเคราะห อาตมาก็มาดูเหตุการณ โชคลางไมดีก็เปนความจริงของหมอดู
อาตมาก็ตั้งตําราขึ้นมาดวยสติ บอกวาโยมไปสวดพุทธคุณเทาอายุใหเกินกวา ๑
ใหได เพื่อใหสติดี แลวสวดพาหุงมหากาฯ หายเลย สติก็ดีขึ้น เทาที่ใชไดผล สวด
ตั้งแต นะโม พุทธัง ธรรมมัง สังฆัง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ
จบแลวยอนกลับมาขางตน เอาพุทธคุณหองเดียว หองละ ๑ จบ ตอ ๑ อายุ
อายุ ๔๐ สวด ๔๑ อายุ ๓๕ สวด ๓๖ ก็ไดผล
พุทธคุณกับชาวคริสต
มีชาวคริสตคนหนึ่ง มีลูกชายคนเดียว อยูที่ลาดพราว เปนเศรษฐีที่ดิน อายุ
๕๑ ป มีลูกชายคนเดียว สามีตาย ลูกชายเรียนหนังสือไมเกง ก็ไปสงเรียนปริญญาที่
อเมริกา เปนเศรษฐีที่ กทม. ราชาที่ดิน ที่ดินขางคลองแสนแสบของเขาทั้งนั้น ไปจรด
ลาดพราวหลายรอยไร เมื่อสมัยกอนก็ขายไดหลายรอยลาน เปนผูมีเงิน ก็สงลูกไป
เรียนเมืองนอก ลูกไมเอาไหน ไปก็ไปซื้อรถเกง พาจิ๊กโกไปหาจิ๊กกี๋ ๓ ปมาแลว แลว
ก็มีหนังสือมาหลอกแมเรื่อย เรียนจวนใกลสําเร็จ ขอเงินอีก ๑ แสน ขอเงินอีก ๕ แสน
แลวในที่สุดเขาก็ไมรูจะไปหาที่พึ่งที่ไหน ก็ไปหาหมอดู หมอดูก็เอาเงินสะเดาะ
เคราะห ลูกถึงจะเรียนได แลวก็ไดเงินสะเดาะเคราะห ไปหาหมอทําก็ไมสามารถจะ
สําเร็จไ แตพอดีกม็ ีคนสิงหบุรีไปเปนลูกจางบานนั้น เขาเปนนายทุนใหก็พากันไป
นครสวรรค กลับมาเขาก็เลยแวะ เขาบอกอยาแวะ ก็เลยแกลงเพทุบายวาปวดทอง
แวะเขามาวัดนี้หนอย จะหาหองน้ําแวะเขามาแลว นายทุนคนนี้ก็เขาหองน้ําดวย คน
นั้นก็มาบอกกับอาตมาวาหลวงพอชวยทีเถอะ แตอาตมาก็ยังไมรวู าเขาเปนคริสต
บอกชวยหนอยเถอะเขามีลูกชายคนเดียว ผมก็ขอยืมเงินเขาใชเรื่อย เราก็นึกในใจวา
ขอดูหนากอน แลวเขาก็พามาแลว ก็บอกใหฟงวา ลูกชายไปเรียนที่อเมริกา ไมเอา
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ไหนเลย พอรูเขาวาเรียนไมสําเร็จ ไปเที่ยว พานักศึกษาไทยไปเสียหายกัน ฉันก็จะ
เปนโรคประสาทแลว ทานจะมีทางชวยไดไหม ดูหนาแลวก็รูวา ลูกชายตองสําเร็จ
ปริญญาโท และจะสําเร็จปริญญาเอกดวย แตทําไมเรียนไมสําเร็จ เดี๋ยวมีวิธีทางแก
เพราะลักษณะบอกใหรถู ึงลูก ดวยวาลูกชายตองเรียนสําเร็จ แตทาํ ไมถึงเรียนไม
สําเร็จ
มีวิธีแก อาตมาก็บอกวา โยมไปสวดมนต สวดพุทธคุณ ๕๒ จบ เพราะ
ตอนนีอ้ ายุ ๕๑ เขาบอกวา “ฉันสวดไมได ฉันเปนคริสต” “พระบิดา พระบุตร พระ
จิต สวดไดไหม” “ฉันก็เปนคริสตแบบชาวพุทธทีส่ วดมนตไมเปน ไปวัดเขา
โบสถก็เขาไปอยางนั้นเอง” วันนั้นก็เจากันไป ไมยอมรับ ก็อยูไดอกี ๔-๕ เดือน
อาตมาจําหนาได ทีนี้มี่มีคนพามาละ เขามากันเอง ๓ คน บอกวา “ฉันยอมจํานน”
บอก “เอาอยางนี้โยม ไปซื้อหนังสือสวดมนตเขาเลมหนึ่ง” “ฉันไมอยากให
หนังสือสวดมนตมีในบานฉัน ทานชวยเขียนใหหนอย” อาตมาก็ตอ งเขียน พอ
ตอนหลังขี้เกียจเขียนตองพิมพเปนใบ นี่พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ
“ฉันไมนับถือพระ ฉันจะสวดไดหรือ” “ที่นอนนั้นแหละสวดไปกอน” อาตมาหา
อุบาย เลยก็สวดพาหุงมหากาฯ “ฉันทองไมได อานตามตัวแลวฉันจะรูไดอยางไร
วาอายุ ๕๑ สวด ๕๒” “ใชกานไมขีด ทิ้งเขาซิ ทําไปกอน” เขาเลยมั่นใจวาคิดวา
จะทําได บอกวา “โยมสวดมนตเสร็จแลวแผเมตตาใหลูก อยาดาลูกนะ อยา
แชงลูก ใหลูกมีความเจริญสุข และใหลูกมีความตั้งใจเรียนหนังสือใหสําเร็จ”
พอไปสวดได ๓ เดือน ทองไดหมดเลย หนักเขาก็ไมตองใชกานไมขีดแลว จึง
เกิดอานิสงส ๒ ประการ
หนึ่ง โรคประสาทหาย กินไดนอนหลับ ชื่นอกชื่นใจ นอนหลับก็ใจดี เริ่มแผ
สวนกุศลใหถึงลูกแลว บุญกุศลของแมจะถึงลูกถึงตอนไหน รูกันตอนนี้ เพราะลูกนี่
เฟอในการเงิน ขอเงินแมเรื่อยเลย ไมรูบุญกุศลของแมแตประการใด วันนั้นบุญกุศล
ของแมถึงประมาณ ๖ เดือนหลังจากสวดมนต อาตมาจดไว วันนั้นพอดีลูกชายพา
พวกนักศึกษาไทยที่สงดวยทุนของตัวเอง ไปเที่ยว ขับรถไปชนเสาไฟฟา เพือ่ นอยู
ขางหลังกระเด็นออกจากรถหมด ไมตายไมเปนอะไรเลย แตเจานี่ตองไปอัดกอปปก ับ
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เสาไฟฟา เสาลม ตองเสียเงินหลายแสน พวงมาลัยอัดหนาอกไปโคมาอยูโรงพยาบาล
ไมรูสึกตัว แลวพอดีมีลกู พี่อยูคนหนึ่ง เปนแพทยอยูที่อเมริกาเปนลูกพี่ลูกนองกัน ก็
ไปเยี่ยม ถาจะไมรอดแน ก็ใหออกซิเจน นายแพทยอเมริกาบอกวาไมรอดแน
วันนั้นผานไป รุงขึ้นลืมตา พอรอดมาแลวปวดเมื่อยจะตาย น้ําตารวงคิดถึงแม
มันเฟอไปในสังคม มันจะไมคิดถึงแม บางคนอายุ ๘๐ แกจะตาย เวลาใกลตายหลง
คิดถึงแมจากระทั่งแมตายไปตั้งนานแลวอยางนี้แนนอน มันทุกขหนัก บอกปวดเมื่อย
ทั่วสรรพางคกาย คุณแมจารําพันคิดถึงแม
ขอสอง ลูกคิดถึงแม ถาแมทราบวาหนูไมเรียนหนังสือแลว แมจะเสียใจแค
ไหน ทราบเขาก็ดีอกดีใจมาวัดเลย เลี้ยงเพลพระ สวดธรรมจักรให ๑ จบ
ในที่สุด พอลูกกลับจากอเมริกาพาลูกมาเลย อาตมาใหพระบูชาไป ๑ องค แม
ก็เลาใหฟงเพราะเหตุอยางนี้ ลูกเลยสวดมนตภาวนาแลวไปเขาวัดไทย ไปนั่ง
วิปสสนาที่เมืองนอก เจาคุณเทพโสภณรูจัก แตไมรูเรื่องวัดอัมพวัน รูวาเจานี่มันนัก
กรรมฐานปริญญาเอก เดี๋ยวนี้ไมยอมกลับบาน แมบอกหลวงพอใหฉันสวดมนตอะไร
ใหลูกกลับประเทศไทย ไมมีกลับเรารูแลวไมกลับแน
อันนี้ไดผลแนนอน ขอฝากไววาเด็กหรือใครก็ตาม ก็ตอ งประสบทุกขจะคิดถึง
แม ถาไมประสบทุกขใหเงินไปเฟอ ไมคิดถึงแน ตองประสบทุกขจึงจะเห็นตัวธรรมะ
เห็นอกเห็นใจเลยเชียว เขามาเลาใหอาตมาฟง บอกหลวงพอครับ ผมไมคิดถึงแมเลย
๓-๔ ปที่อเมริกา แตกค็ ิดถึงแมวาอยูกับแมปอนขาวให พัดวีใหได คิดอยางนี้เลยจึง
กลับ แมก็เลยเลาใหฟงวาหลวงพอนี่ชวยเอาไว เขาเลื่อมใสอาตมาบอกวา ถาเชื่อนะ
ไปเดี๋ยวนี้ ตัดผม เพราะผมเขายาวประบา เลยตัดผมที่นี่สิงหบุรีเห็นไดชัดมาก เจาคน
นี้ บอกแหมหลวงพอวาผมนี่ผลาญเงินแมไปหลายลานบาท ดังที่กลาวแลว อาตมาก็
ตั้งตํารา ถาคนไหนเคราะหรายสวดพุทธคุณ
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จาสอบเปนนายรอย
จาที่ศูนยปนใหญนี่บอกวา หลวงพออีก ๒-๓ ปอายุผมเกินแลว สอบนายทหาร
ไมไดเสียไป ๒ หมื่นก็ไมได “อยาไปพูดเรื่องเสียเงินเสียยี่หอทหาร สองคนผัว
เมียสวดมนตไดมั้ย ตองไดแน สวดสองคนเลย” พวกทหารศูนยปนใหญ เขาบอก
สงสัยบานจานี่ทาจะบาแลว พอผัวจะไปทํางาน “นี่แมอีหนูมาสวดมนตแทน ฉันจะ
ไปทํางาน” เมียก็สวดใหญ เพื่อน ๆ มาเยี่ยม ไปเถอะขาขาดไปเคยไปเลนไพดวยกัน
เลิกเลนมานั่งสวดมนต
ในที่สุดสอบไดสอบนายทหารไดเดี๋ยวนี้เปนพันตรีไปแลว แลวร่ํารวยมี
เงินใหนายทหารกู จาคนนี้พอสวดมนต มีเงินและมีไรที่อําเภอพัฒนานิคม มีสวน
มะพราว มะพราวเยอะแยะมันเปนความจริงขึ้นมา ไมใชขลังดวยคาถา แตขลังดวย
สติ สวดมนตแลวก็มีสติข้นึ มา ปญญาก็เกิด สอบเขียนก็ไดเลย ตอนเสียเงิน ๒
หมื่นไมได เขาบอกขอสอบใหยังไมได บอกสวดพุทธคุณเขา ไดทุกราย อาตมาอบรม
นักศึกษามานี่ติดตามโดยตอเนื่อง ไมใชไปบอกขอกฐินผาปา ตองการประเมินผล
ขอใหเธอทําตาม บางคนบอกวาฉันเรียนสําเร็จวิชาครูมาทําอะไรไมได บอกหนูไม
จําเปนตองเปนครู มานัง่ กรรมฐานสวดมนตเชา ไมจําเปนตองวิชาที่เรียนตรงเลย มัน
จะเกิดมีคนอุปถัมภ ชวยเหลือผลักดันไปจนไดโดยวิธีนี้
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