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คาถาพระปจเจกโพธิ์โปรดสัตว 
ต้ัง “นะโม” ๓ จบ 

พระคาถาบทนําวาคร้ังเดียว 

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ 
 

พระคาถาพระปจเจกโพธิ์โปรดสัตว วาดังนี้ 

“วิระทะโย วิระโคนายงั วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา 
วิระอิตถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม” 

(อานวา สะ-หวา-โหม) 
 

พระคาถาของพระปจเจกโพธิ์นี้ ทานพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพอปาน) สํานักวัดบางนมโค ต.บาง
นมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เปนผูไดไปเรียนมาจากครูผ้ึง เวลานั้นครูผ้ึงอายุได ๙๙ ป เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ 
ทานเรียนมาแลวไดปฏิบัติเห็นผลมามาก ถึงคนอื่น ๆ ที่ทานใหเรียนตอ นําเอาไปปฏิบัติตาม ก็ไดบังเกิดผลมาแลว
มากหลาย 

ผูที่ปฏิบัติใหถูกตองตามพระคาถานี้ ตองเปนผูที่ใสบาตรแกพระภิกษุสงฆอยูเสมอเปนนิจ แมแต ๑ องค
ขึ้นไปทุกๆ วันมิไดขาด รักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ หมั่นสวดมนตและวาพระคาถานี้ ๓-๕-๗-๙ จบ เมื่อจะใสบาตรให
ระลึกถึงพระรัตนตรัยกอนแลวจึงจบขันขาว และใหวาพระคาถานี้ ๓-๕-๗-๙ จบ เมื่อใสบาตรเสร็จแลว ใหระลึก
ถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และพระปจเจกโพธิ์ ครูผ้ึง อาจารยเนียร ตลอดจนถึง
พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพอปาน) วัดบางนมโค เปนที่สุด ขอใหจงมาโปรดขาพเจาดวย (หมายถึงผูที่กําลัง
ปฏิบัติอยู) แลวหาน้ําที่สะอาดมากรวดน้ํา เพื่ออุทิศสวนบุญและกุศลไปถงึ ปู-ยา-ตา-ยาย-บิดามารดา และญาติมิตร
สหายที่ลวงลับไปแลว ตลอดถึงผูที่มีพระคุณทั้งหลาย เวลาค่ําบูชาพระสวดมนตแลว วาพระคาถานี้อีก ๓-๕-๗-๙ 
จบ 

และถาใครปฏิบัติดังนี้ทุกวันเปนนิจจะมีลาภและความสุขความเจริญ เพราะทานพระครูวิหารกิจจานุการ 
(หลวงพอปาน) วัดบางนมโค จะโปรดบุคคลทั่วไปทั้งหลายที่ยากจนขัดสน เพื่อใหพนทุกขจากความอดอยาก แต
ทานหามประพฤติความชั่ว ตองรักษาศีล ๒ ขอ ที่สําคัญที่สุดใหไดแนนอนกอนปฏิบัติพระคาถานี้คือ 

๑. อทินนาทาน เวนจากการลักทรัพยหรือหยิบฉวยสิ่งของที่เจาของเขาไมอนุญาตมาเปนสมบัติของ
ตน 

๒. เวนจากการดื่มเสพสุรายาเมาทุกชนิด กับหามใชในทางมิจฉาชีพทุกชนิด และการพนันตางๆ ดวย 
ถาผูใดรักษาศีล ๕ ไดทั้งหมดก็ยิ่งดี ผูใดประพฤติไดดังนี้แลว จงปฏิบัติตามพระคาถาของพระปจเจก

โพธิ์ จะเห็นคุณในไมชาเพียงเวลา ๖ เดือนก็ทราบได ถาใครทํานานๆ ไดหลายปก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปทั้งชาตินี้
และชาติหนา ใครไดปฏิบัติตามจงกระทําใจของตนใหผองแผว ระลึกถึงพระรัตนตรัย และพระปจเจกโพธิ์ใหเที่ยง
แท (อยาไดระแวงหรือสงสัย) และใหสังเกตดูใหละเอียดตอไปน้ี 

คือใหตวงขาวสารที่เคยรับประทานเดือนหนึ่งหมดเปลืองเทาไร ปฏิบัติพระคาถาพระปจเจกโพธิ์ถึง
เดือนหนึ่ง จะเหลือขาวสารเทาไร ปฏิบัติติดตอทุก ๆ เดือนไป ขาวสารจะหมดหรือลดนอยลงเทาไร ขาวหุงสุก
แลวเหลือไวมื้อหลัง และมื้อตอ ๆ ไปจะไมบูด และผูที่ตกขาวเปลือก เมื่อจะขนเขายุงหรือพอม ตวงถังแรกใหวา
พระคาถานี้ ๓-๕-๗-๙ จบ ตวงถังสุดทายใหวาพระคาถานี้อีก ๓-๕-๗-๙ จบ เชนเดียวกัน แลวใหจดไววามีอยูก่ี
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เกวียนกี่บั้นกี่ถัง ครั้นเมื่อจะขนออกจากยุงหรือพอมเพื่อการคาขายหรือใชเอง ตวงถังแรกใหวาพระคาถานี้กอน ๓-
๕-๗-๙ จบ ตวงถังเมื่อจะเลิกก็ใหสาพระคาถานี้อีก ๓-๕-๗-๙ จบเหมือนกัน แลวใหจดไววามีก่ีเกวียนกี่บั้นกี่ถัง 
ใหสังเกตวาขาวเปลือกจะตวงไดมากออกไปกี่เกวียนกี่บั้นกี่ถัง ก็คงจะรูสรรพคุณของพระคาถานี้ได 

ผูที่ทํานาเมื่อจะหวานขาวเปลือกนาอันไหน พันธุขาวเปลือกที่จะหวานกําแรกก็ใหวาพระคาถานี้ ๓-๕-
๗-๙ จบกอน เมื่อหวานขาวหมดแลวก็ใหวาพระคาถานี้อีก ๓-๕-๗-๙ จบ ขาวจะงอกงาม แมลงและสัตวที่เปน
อันตรายกับตนขาวจะไมรบกวนตนขาวเลย 

ผูที่ทําการคาขาย เวลาจะซื้อหรือเวลาจะขายก็ใหวาพระคาถานี้ ๓-๕-๗-๙ จบ คาขายจะมีกําไร ทรัพยสิน
ก็จะงอกงามผิดปกติ 

ผูที่ทําราชการหรือทํางานรับจาง ทํานา ทําสวน คาขาย หรือเปนแมครัวหุงขาว ตมแกงเปนตน เมื่อจะทํา
ใหวาพระคาถานี้กอน ๓-๕-๗-๙ จบ 

ผูใดทําไดเรียบรอยดังกลาวมาแลวนี้ และปฏิบัติการขางตนอยาใหขาดได จะเห็นคุณและมีลาภมาก จะมี
ของสิ่งไรอยู ใชไมคอยหมดเปลืองเหมือนเชนเคย มีแตจะงอกงามเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป จะทํานา ทําสวน รดน้ําพรวน
ดิน เพาะปลูก หรือซื้อขายสิ่งใดๆ ใหบูชาพระคาถานี้กอนทุกๆ ๓-๕-๗-๙ จบแรก และทุกๆ ๓-๕-๗-๙ จบหลัง 

หรือถาจะถามพระคาถานี้เปนการเสี่ยงทายก็ได การถามควรถามครั้งละ ๑ อยาง อยาถามหลายๆ อยาง
รวมกัน จะไมเกิดผล ถาถามครั้งละอยางจะไดผลดี คือผูใดจะคิดทําอะไรดีไมดี ก็ใหบูชาพระคาถานี้ดวยดอกไม 
ธูป เทียน แลวหักไมวัดใหยาวเสมอคืบของตนพอดี และวาพระคาถานี้ แลวจงอธิษฐานวาสิ่งที่ตนนึกตนคิดอยูใน
เวลานี้ ตนจะทําเปนผลสําเร็จดีงามแลว ขอใหไมวัดยาวออกไปกวาคืบ ถาจะไมเกิดผล ไมดีไมงาม ขอใหไมนี้สั้น
เขามาไมถึงคืบ ไดมีผูปฏิบัติเห็นผลจริงแลวมากราย 

ฉะนั้นจึงพิมพแจกในงานนี้เพื่อใหเปนสาธารณประโยชนทั่วไป ถาใครทําเห็นผลพิสดารอยางไรก็ขอให
บอกเลากันตอๆ ไปดวยเพื่อบุญกุศล ในครัวเรือนหนึ่งควรเลาบนพระคาถานี้ใหไดทุกๆ คนในครัวเรือนนั้น แลว
ผลัดกันใสบาตร ถาหากวาใสบาตรไมทัน จบเอาไวแลวนําเอาไปถวายพระเชาหรือเพลก็ได หรือจบแลวฝากคน
อื่นใสแทนก็ได แตระวังอยาใหขาดหรือเวนไดจนวันเดียว ลาภที่เกิดแลวแตหนหลังจะไดไมถดถอยไป 

ถาทานผูใดนําเอาพระคาถาหรือหนังสือนี้ไปเรี่ยไร หรือซื้อขายแลกเปลี่ยน จะทําพระคาถานี้ไมสําเร็จไม
เกิดผล เพราะทานเจาของไมพึงปรารถนาในเชิงนี้ ทานยินดีใหเปนธรรมทานจริงๆ 

ฉะนั้นถาผูใดตองการอยากไดก็ขอใหลอกคัดเอาไปเปนทาน อยาไดคิดผลประโยชนตอผูที่คัดลอกเปน
อันขาด หรือทานผูใดสนใจตองการหนังสือพระคาถานี้ ใหขอไปยังขาพเจา ยินดีใหทานเสมอ ไมยอมใหเมื่อฝาก
คนอื่นขอแทน ผูใดจะปฏิบัติพระคาถานี้เพื่อความสุขความเจริญตอไปภายภาคหนา ตลอดบุตร หลาน เหลน ให
วงศตระกูลของทานแลว โปรดทราบไวเพื่อความสุขอันยืนยาวนานเทอญ. 

 
อธิบายเพิ่มเติม 

คําวา “๓-๕-๗-๙ จบ” หมายความวาผูใดยินดีปฏิบัติพระคาถากี่จบก็ได เชน จะวา ๓ จบ ๕ จบ ๗ จบ ๙ 
จบ เปนตน แตการวาตองวาเสมอกันไป จะวานอยๆ มากๆ สลับกันไปไมได จะไมเกิดผลเลย แตพยายามวาจบที่
นอยไปหามากไดเปนดี ทําใหเห็นผลเปนระยะแลว จึงคอยกระเถิบมากขึ้นเปนลําดับ 
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หลักการปฏิบัติ 
ในการที่ขาพเจาพิมพหนังสือ คาถาพระปจเจกพุทธเจา ซึ่งขาพเจาไดเรียนมาจากหลวงพอปาน วัดบาง

นมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดแจกเปนธรรมทานไปแลวหลายครั้ง มีทานที่รับหนังสือนั้น 
สวนมากสงสัยในการปฏิบัติเพื่อผลเบื้องสูง คือถึงความมั่งคั่งสมบูรณอยางนายหางประยงค ต้ังตรงจิตร เจาของ
หางขายยาตราใบโพธิ์ ทาเตียน พระนคร มีหลายสิบทานที่เขียนหนังสือมาถามบาง มาถามดวยตนเองบาง เพื่อ
เปลื้องความสงสัยของทานที่สงสัย และเพื่อประโยชนแกทานที่รับหนังสือรุนตอไป ขอนําเอาปฏิปทาของทาน
นายหางประยงคมาเลาใหฟง ตามที่ไดสอบสวนมาจากปากคําของทานนายหางเอง เพื่อผลแกทานที่ประสงคผล
อยางนั้น พรอมทั้งแนะนําแบบแผนปฏิบัติเพื่อผลอยางนั้น เพื่อผลในปรโลกดวย 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ขาพเจาไดพบทานนายหางที่วัดบางนมโค ไดเรียนถามถึงแนวปฏิบัติของทาน ซึ่งทาน
เปนผูที่ไดรับผลจากคาถานี้เปนคนแรก และหาคนที่ไดผลเสมอเหมือนไดยาก ถามทานวาปฏิบัติอยางไร จึงไดผล
อยางนั้น ทานไดกรุณาเลาใหฟงวา ทานปฏิบัติเปนสองแนว คือ 

๑. ทานสวดมนตเปนประจําแบบไมเคยขาดทั้งตอนเชาและกอนนอน 
๒. ทานเจริญภาวนาเปนสมาธิทุกวันคืน คือทานยึดหลักตามแบบสมถภาวนาอยางเครงครัด ทั้งนี้

เนื่องจากทานไดรับคําแนะนําจากหลวงพอปานไปอยางนั้น 
ทานบอกวา หลวงพอแนะนําทานวา ถาสวดมนตและใสบาตรประจํานั้น เปนการปฏิบัติอยางเพลา หรือ

มีผลเพียงไมขัดของเมื่อมีความจําเปน จะเอาความร่ํารวยนั้นยังไมไดสมบูรณ เพราะการปฏิบัติอยางนั้นเปนการ
ปฏิบัติที่จิตยังประกอบดวยนิวรณ จิตยังเปนทาสของอารมณอยูมาก 

ฉะนั้นผลที่พึงจะไดรับในชาตินี้จึงมีผลยังไมไพบูลย และผลในชาติหนาก็เปนผลของทานที่ใสบาตร 
และอาศัยการบริกรรมเล็กนอย ยังเปนผลที่มีกําลังออนมาก เปน อนิตยผล คือเปนผลที่มีกําลังต่ําเอาแนนอนนัก
ไมได 

ทานวาหลวงพอแนะนําทานวา หากหวังความไพบูลยจริงๆ ควรเจริญตามแบบสมถภาวนา จนสามารถ
ระงับนิวรณไดแลว จัดเปนฌานนั่นแหละ ผลจะไพบูลยมากจนคิดไมถึง เพราะจิตที่จะมีสมาธิถึงฌานได ตองเปน
จิตที่มีความเคารพในศีล คือระมัดระวังศีลมิใหบกพรองอยูเสมอ ประกอบดวยการถวายทาน (ใสบาตรเปนนิจ) จัด
วาเปนสังฆทานอยูทุกวันมิไดขาด และจิตกผ็องใสปราศจากนิวรณที่จะทําใหเศราหมอง 

เมื่อมีศีลบริสุทธิ ์มีการสรางทานบารมีเปนนิจมิไดขาด มีจิตตั้งมั่นในสมาธิอยางนี้แลวผลที่จะพึงไดนั้นก็
เปนผลที่กําหนดนับไมได หากวาเมื่อจิตเปนสมาธิแลว ไดมีโอกาสพิจารณาขันธ ๕ วาไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา คือมีอันที่จะตองสลายไปในที่สุด จนจิตเปนอุเบกขา คือไมหว่ันไหวพรั่นพรงึเมื่อจะถึงกาลมรณะแลว 
ทานวาผลที่จะไดเพราะอาศัยความบริสุทธิ์ของจิต จะมีผลอยางคาดคิดกําหนดไวไมไดเลย 

ทานบอกวา เมื่อหลวงพอทานวาทําอยางนั้นดีทานก็ทํา เพราะการที่ทําอยางนั้นไมตองมีการลงทุน
เพิ่มเติมจากเดิมเลย ทั้งนี้ทานบอกวาทานใสบาตรรอยูแลวตามปกติ การเจริญสมาธิทานวาทานไมไดหาเวลาพิเศษ
ไปถ้ําไปเขา หรือไปเขาสํานักบมวิปสสนาที่ไหน ทานยึดหองพระของทานเปนที่สมาทานศีล เจริญสมถะและ
วิปสสนา 

ทานวาเมื่อทานเลิกจากกรคาในตอนเย็นแลว รับประทานอาหารเสร็จ พักผอนเล็กนอยพอใหอาหารยอย 
แลวทานก็เขาหองพระบูชาตามแบบเสร็จ ทานก็สมาทานศีล เมื่อสมาทานศีลแลวก็เริ่มภาวนา คือกําหนดลม
หายใจเขาออก ไปพรอมๆ กันดวยวาคาถาชาๆ ตามสบาย ทานทําเปนประจําไมเคยขาด 
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เมื่อต่ืนนอนถาไมสายเกินไป กอนไปรานคาทานก็เจริญภาวนาเสียครูหนึ่ง ทานทําอยางนี้ประจํา ไมนาน
เลยทานวาประมาณเดือนเศษๆ พอนั่งเขาที่ภาวนาก็เกิดมีความสวางเกิดขึ้น เมื่อหลับตาภาวนานั้น คลายมีใครมา
จุดตะเกียงไวขางๆ มีแตแสงแตไมมีดวงโคม ในระยะแรกก็สวางนอยๆ และไมนาน แตเมื่อหลายวันเขาก็ชักมีแสง
สวางมากขึ้นและอยูนานเขาทุกวัน อารมณใจก็แนบสนิทมีอารมณคงที่ไมไหลไปสูอารมณอื่น คงภาวนาเรื่อยไป 
ลมหายใจดูเหมือนจะนอยลงไปทุกที แตความรูสึกนั้นเปนสุขที่สุด บางครั้งก็ปรากฏเปนรูปพระพุทธบาง 
พระสงฆบาง ใหเห็นเสมอ 

ทานวาระยะนี้แหละที่เปนระยะที่ลาภเกิดขึ้นแปลกๆ และคาดไมถึง การคาคิดวาจะมีกําไรนอยก็ไดมาก 
ยาที่ทํานับจํานวนไวแนนอน เมื่อเจาหนาที่ขายครบจํานวน และเงินก็ไดครบแลว แตยากลับไมหมด การคาขาย
รายไดรุดหนาไปในทางดีอยางไมเคยคาดคิดมากอน 

ทานเลาใหฟงถึงเรื่องเงินที่เบิกจากธนาคารวา เมื่อเบิกจากธนาคารแลวทานยังไมยอมนับ ทานเอาเขาเซฟ
กอน พอรุงเชาจึงเอาออกมานับ ทานวามีเรื่องอัศจรรยอยางคาดไมถึง เงินที่รับจากธนาคารปกละหนึ่งหมื่นนั้น ทุก
ปกเกินหมื่นบาททุกปก บางปกเกินถึงสามพันบาท เดิมคิดวาทางธนาคารนับมาผิด แตเมื่อสอบทางธนาคารก็
ยืนยันวานับไมผิด เปนอยางนี้ทุกครั้งจนเห็นเปนปกติ 

การคาก็ไมไดโฆษณาอยางเขา แตการคาก็หล่ังไหลไมขาดสาย จนมีโอกาสทําบุญไดตามอารมณ เมื่อ
ทําบุญหนักเขาผลไดก็เพิ่มหนักขึ้น ในที่สุดตามที่ทานใหสัมภาษณกับคณะอนุศาสนาจารยกองทัพบก ทานวาทาน
ทําบุญเฉพาะเงินที่ทําบุญไปแลวประมาณ ๔๐ ลาน (หากจําไมผิด) ไดยินวาอยางนั้น คิดแตเงินที่ทําบุญเทานั้นพวก
เราก็หนามืดแลว 

ตามที่พูดนี้พูดตามคําบอกเลาของทานนายหางเอง หากทานที่รับหนังสือนี้แลว ทานคิดวาทานประสงค
ผลอยางนั้นบางแลว ก็จงทําอยางนายหางทาน ผลในโลกนี้ก็จะบันดาลใหทานมีผลมีฐานะเปนเศรษฐีอยางทาน
นายหาง หากทานคิดวาเอาแตพอได คือแกขัดพอมีกินไมขาดมือแลว ไมหวังความร่ํารวยก็ปฏิบัติเพียงแตสวดมนต
ใสบาตร ขอใหทานเลือกเอาตามแตทานจะเห็นสมควรแกตนทานเอง มีหลายทานที่บอกวาอยากจะปฏิบัติแตเกรง
วาจะรักษาศีลใหบริสุทธิ์ครบถวนตลอดวันไมไดแลว ขอใหทําอยางนี้ 

ขั้นแรกขอใหกําหนดเอาเวลานอนเปนเวลารักษาศีล คือเมื่อเสร็จกิจอยางอื่นแลว ก็ต้ังใจสมาทานศีลโดย
ต้ังใจวา ต้ังแตเวลานี้ไปจนกวาจะตื่น เราจะรักษาศีลดวยชีวิต จะไมยอมลวงศีล ๕ แมแตตัวใดตัวหนึ่งใหขาดหรือ
เศราหมอง แลวแผเมตตาไปในทิศทั้งปวง คิดในใจประกาศความเปนมิตรแกคน และสัตวทุกประเภท แลวภาวนา
พระคาถาไปตามที่จะภาวนาได เก็งเอาดีกอนหลับ พรอมดวยกําหนดรูลมหายใจเขาออก เอาสัก ๕ จบแลวก็เลิก 
นอนใหหลับไปทําอยางนี้เรื่อยๆ ไป 

ตอไปเมื่อต้ังใจรักษาศีลและแผเมตตากอนนอนพอเปนที่สบายใจแลว ก็เลื่อนมาเปนเวลาที่ไมไดนอน 
กะเอาเวลาใดเวลาหนึ่งที่เปนเวลาวาง ต้ังเวลาไววันละหนึ่งช่ัวโมงเปนอยางมาก รักษาศีลใหบริสุทธิ์ และเจริญ
สมาธิไปดวย คอยๆ ขยับเลื่อนไปทีละนอยๆ อาศัยความคอยๆ ทําคอยๆ ฝกชนิดไมหักโหมอยางนี้ จิตทานจะคอย
ชินตอการแผเมตตาจนไมรูสึกขัดตออารมณ 

การคิดที่จะรักษาศีลก็จะเคยชิน ในที่สุดจะรักษาทั้งวันก็ไมมีอะไรลําบากใจ เมื่อศีลเกิดความชินตอไป
จนไมตองระวังแลว สมาธิก็จะแนบสนิทใจจนเปนฌาน คืออารมณเยือกเย็น ภาวนาจนมีเวลานานๆ ได ไมรําคาญ
ในเสียงที่สอดแทรกเขามารบกวน คงภาวนาไดนานๆขนาด ๑๐ ถึง ๒๐ นาที โดยจิตไมทิ้งอารมณ อยางนี้เรียกวา 
ไดฌานสมาบัติตน ผลที่ทานประสงคก็จะประสบพบกันถึงตรงนี ้

ผลของการเจริญจนถึงฌานอยางนี้ มีผลในปจจุบันมากมาย คือ 
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๑. ลาภจะเกิดมากมายอยางทานนายหางประยงค 

๒. ผลทานเปนเหตุใหเกิดความรักแกผูท่ีไดรับ และเปนผลในการตัดโลภกิเลส 

๓. ผลของศีลทําใหเปนคนนารัก และเปนที่เคารพนับถือ 

๔. ฌานทําใหอารมณผองใสไมขุนมัว มีหนาและใจแจมใสอยูเสมอ และฌานนี้จะบันดาลใหไดทิพจักขุ

ญาณ รูเห็นภาพที่เปนทิพย เชน สวรรค นรก เปนตน สามารถเปลื้องความเคลือบแคลงสงสัยในคํา

สอนของพระพุทธเจาเสียได ตัดความเปนมิจฉาทิฏฐิไดอยางเด็ดขาด และเปนกําลังของวิปสสนา

ญาณ เปนเหตุใหรูแจงเห็นจริงไดตามท่ีนักบุญทั้งหลายตองการ 
เปนอันวา พระคาถาพระปจเจกพุทธเจานี้ ยอมใหผลสองประการ คือ 
๑. ใหผลร่ํารวยในโลกนี้ และเปนที่รักที่เคารพของคนทั่วไป 
๒. ใหผลในชาติตอไปดวยอํานาจทาน ทําใหร่ํารวย ศีลทําใหรูปสวยและอายุยืน ฌานทําใหไดเกิดใน

พรหมโลก และเปนปจจัยแกพระนิพพาน จัดวาเปนพระคาถาที่ใหผลเปนพิเศษที่หาไดยาก 
อาการและอานิสงสของสมาธิ 

ไหนๆ ก็ไดพูดกันมาถึงเรื่องของสมาธิแลว ก็จะขอพูดตอไปเสีย เพื่อความเขาใจโดยยอๆ ของสมาธิ 
เพราะเมื่อเรียนพระคาถานี้มา ทานอาจารยหลวงพอปานสอนในระดับสมาธิ ทานบอกใหเขาใจวา คาถาพระปจเจก
พุทธเจานี้ เปนความรูในคิหิปฏิบัติในระดับฌานสมาบัติไดดี คําวา คิหิปฏิบัติ แปลวาการปฏิบัติดีของชาวบาน 
เพราะคาถานี้นอกจากจะใหผลเปนฌานสมาบัติแลว ยังใหผลในความมั่งคั่งสมบูรณไดอีกดวย เปนผลทั้งในชาตินี้
และชาติหนา คือ ชาตินี้เปนคนรวย ชาติหนาก็เปนปจจัยใกลมรรคผล คือใหผลในสุคติมีสวรรคและพรหมโลก
เปนที่ไป หากทานผูใดสนใจเอาสมาบัติที่ไดไปเปนกําลังของวิปสสนาญานดวยแลว ทานอาจจะไดรับผลสูงอยาง
คาดไมถึง 

นอกจากผลในสมาธิเปนสมาบัติ อาจผดุงผลทางลาภใหเกิดกลายเปนคนร่ํารวยแลว สมาธิยังใหผลใน
ทิพจักขุญานอีกดวย เปนการชวยสงเสริมศรัทธาในการสรางความดีใหสูงยิ่งๆ ขึ้นไป แตทวาหนังสือนี้ต้ังใจจะ
เขียนแตเพียงโดยยอ หากขอความที่เขียนไวนี้ยอเกินไป ทานเขาใจไมละเอียดพอแลว ทานประสงคจะรูตอไปให
ละเอียด ก็ขอใหรอหนังสือคูมือสมณธรรม ซึ่งอาตมาจะพิมพตอจากเลมนี้ หนังสือเลมนี้ไดเขียนขอความปฏิบัติ มี
แบบปฏิบัติต้ังแตปฏิสัมภิทาญาณ อภิญญา ๖ วิชชา ๓ ไวพอที่จะเขาใจไดพอควร 

สมาธิ 
คําวา “สมาธิ” แปลวา ต้ังใจม่ัน คือมีอารมณต้ังมั่นอยูในอารมณอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ทานจัดไว

เปน ๓ อยาง คือ ๑. ขณิกสมาธิ ๒. อุปจารสมาธิ ๓. อัปณาสมาธิ 
ขณิกสมาธิ ไดแกสมาธิเล็กนอย คือเมื่อขณะที่กําลังภาวนาคาถาอยูนั้น อารมณสนใจเฉพาะแตในคาถา

ภาวนา มีอารมณโลภหรือรักในเพศ ไมมีอารมณโกรธคั่งแคน ไมมีความคิดอยางอื่นนอกจากบทภาวนา ไมงวง
เหงาหาวนอน ไมเกิดความลังเลสงสัยในผลปฏิบัติ มีจิตสงัดจากอารมณภายนอกตามที่กลาวมาแลว 

แตก็ทรงอารมณนั้นอยูไมนาน ทรงไดสักประเดี๋ยวเดียว อารมณตามที่กลาวมาแลวก็เขามารบกวน เมื่อ
รูตัวก็ต้ังตนใหม อยางนี้ทานเรียกวา “ขณิกสมาธ”ิ เปนสมาธิเล็กๆ นอยๆ ไมมาก ทรงอยูไดไมนาน 

อานิสงสในปจจุบัน ทําใหเปนคนพอมีความยับยั้งความรูสึกท่ีเปนโทษ พออดใจไวไดบางในบางขณะ 
สวนในพระคาถาใหผล พอมีทางไดแกจนเม่ือถึงคราวจําเปน เรียกวา พอตะเกียกตะกายเอาตัวรอดไดเม่ือถึงคราว
จําเปน ในสัมปรายภพ ทานวา สมาธิขนาดนี้ใหเพียงเกิดในชั้นกามาวจรสองชั้น คือ ชั้นจาตุมหาราช กับชั้น
ดาวดึงส ชั้นใดชั้นหนึ่ง 
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อุปจารสมาธิ เปนสมาธิที่ใกลจะเขาระดับฌาน มีอารมณต้ังมั่นอยูไดนานเกินกวาสมาธิกอน มีลมหายใจ
คอยละเอียดลง คือมีอาการหายใจเบามาก มีความชุมช่ืนในใจอยางที่จะกลาวไดยาก มีความอิ่มเอิบชุมช่ืนเบิกบาน 
มีอารมณสมาธิต้ังอยูไดนานพอสมควร มีการเห็นภาพแปลกๆ มีแสงสวางปรากฏ มีอารมณเยือกเย็น 

ขอที่ควรสนใจถึงระดับนี้ก็คือ อยามัวหลงใหลในภาพที่เห็น เมื่อเห็นแลวปลอยเลยไป ต้ังใจรักษา
อารมณสมาธิไวใหนานที่สุดเทาที่จะรักษาได หากไปหลงภาพและแสงสีแลว ตอไปอารมณจะซาน สมาธิจะเสื่อม
จะไมถึงดี 

สมาธิระดับนี้มีอานิสงสในปจจุบัน คือมีจิตอิ่มเอิบเบิกบาน หนาตาชุมชื่นตลอดวัน มีความอดกลั้นตอ
อารมณท่ีเขามาย่ัวเยาไดดีมาก มีเมตตาปราณีเกิดขึ้นแกใจอยางคาดไมถึง รักศีลมากกวาการหวงใยอารมณ
ภายนอก เกิดลาภสักการะขนาดใหญเสมอๆ ผลงานจะเกิดแกผูปฏิบัติอยางคาดไมถึงมากอน เม่ือละอัตภาพแลว 
ทานวาอานิสงสสมาธินี้สงผลใหเกิดชั้นยามา 

อัปณาสมาธิ เปนสมาธิแนบแนนเปนอารมณฌาน คือเมื่อขณะบริกรรม คือภาวนาอยูนั้น มีอารมณ ๕ 
ของฌานครบถวน คือ 

๑. นึกถึงบทภาวนา คือคาถาอยูเสมอมิไดขาด 
๒. ใครครวญตรวจสอบวาคาถาที่วานี้ขาดตกบกพรองหรือไม ลมหายใจเขาออกนั้นก็กําหนดรูวา

หายใจเขาหรือออก สั้นหรือยาวเมื่อหายใจเขาออกนั้น 
๓. มีความอิ่มเอิบปราโมทย ไมอิ่มไมเบื่อในการเจริญภาวนา 
๔. มีความสุขใจสุขกายอยางปราณีต ซึ่งไมเคยประสบมากอนในชีวิต 
๕. รักษาอารมณไวไดมีเวลานานๆ และสามารถตัดกังวลรําคาญจากเสียงภายนอกเสียได คือแมจะมี

เสียงรบกวนเพียงใดก็ไมมีความสนใจตอเสียง ไมรําคาญในเสียงรบกวนนั้น อยางนี้ทานเรียก ปฐม
สมาบัติ คือไดปฐมฌานนั่นเอง 

อารมณฌานขนาดนี้ยอมมีอานิสงสในปจจุบัน คือมีผลเกิดจากเจริญภาวนาเปนลาภใหญ และเยือกเย็น
ไมมีโทษ ไมมีความเดือดรอน ทานนายหางประยงคตอนที่ทานเริ่มรวยนั้น ทานวาทานถึงตรงนี้ ทานก็เร่ิมรวย 
นอกจากรวยแลวยังเปนบุคคลที่สังคมคนดีปรารถนา เพราะเปนฝายประชาสงเคราะหอยูเสมอ ความสุขสดชื่น
เกิดขึ้นอยางบอกไมถูก เปนที่เคารพบูชาของคนทุกชั้น ในปุเรชาติคือชาติตอไป ทานวาฌานตนนี้บันดาลใหไปเกิด
ในพรหม ๓ ชั้น คือชั้นที่ ๑,๒,๓ ตามระดับฌานที่ไดหยาบละเอียดกวากัน 

ฌานที่ ๒ อันนี้ถาเรียกเปนสมาธิ ทานเรียก อัปณาสมาธิเหมือนกัน แตมีความละเอียดสุขุมกวาระดับตน 
คือพอถึงฌานที่ ๒ ทานวาความละเอียดของอารมณมากกวาระดับกอน จนมีอาการหยุดภาวนาไปเอง ไมนึกไมคิด
อารมณที่ภาวนาหรือลมหายใจอีก มีอาการเฉยตออารมณที่เคยคิดนึกนั้น มีแตความปติปราโมทยอิ่มเอิบเขาแทนที่ 
มีความสุขสงัด เกิดแตวิเวก เปนความสุขทางกาย และใจที่หาอะไรเปรียบเทียบไมไดเลย มีอารมณแนบแนนกวา
ฌานที่หนึ่งมาก 

อานิสงสในฌานนี้ เร่ืองลาภเกิดขึ้นแบบนับไมได คือ ไมตองคิดวาจะหา ลาภชอบมาหาเอง คืออยูเฉยๆ ก็
มีคนแนะนําบอกใหเปนลาภใหญเสมอ มีขันติธรรมประเสริฐมาก มีอารมณชุมชื่น หนาตาเบิกบานตลอดวันคืน มี
เมตตาปราณีเปนที่รักของชนทุกชั้น และสมณชีพรามณท่ัวไป ตายไปแลวทานวาคนที่ไดฌานชั้นนี้ไปเกิดพรหม ๓ 
ชั้น คือ ชั้นที่ ๔,๕,๖ ตามความหยาบละเอียดของฌาน 



 ๗

ฌานที่ ๓ มีอาการแตกตางจากฌานที่ ๒ คือ ตัดความปติปราโมทยเสียไดหมด คงมีแตความสุขปราณีต
ละเอียดออน มีความเยือกเย็นเปนสุข มีอารมณต้ังมั่นมาก เพราะอารมณไมซานออกทางกายอยางฌานที่ ๒ มีแต
ความสุขปราณีต และอารมณเปนหนึ่งแนบแนนไมเคลื่อนที่ มีสภาพคลายกับเสาเขาปกไวอยางมั่นคงนั่นเอง 

อานิสงสปจจุบัน เร่ืองลาภไมตองพูดกัน ดูทานนายหางประยงคก็แลวกัน เม่ือกอนเจริญคาถานี้ ทาน
บอกวาเดือนใดทานมีกําไรถึง ๒๐๐ บาท ทานวาสองคนผัวเมียทานดีใจจนนอนไมหลับ พอถึงตรงนี้ วันนั้นหลวง
พอปานเรียกไป ใหรับออกเงินสรางเขื่อนหนาวัด ทานวาเทาไรผมรับหมดครับ ผมไมทอถอยแลว สดุแตหลวงพอ
จะบัญชามา ก่ีหม่ืนก่ีแสนผมไมอ้ัน 

ทานวาทานยิ่งทําทานยิ่งมีมาก และมีอารมณผองใสเยือกเย็น หมดกังวลตอเร่ืองไดเร่ืองเสีย ไมสนใจใน
รสอาหาร ปฏิบัติการกินแบบจระเข คือถือกินอ่ิมเปนประมาณ เปนพระที่นาบูชาของคนท่ัวไป ถึงแมจะเปน
ชาวบานก็มีอาการคลายพระ เม่ือละอัตภาพแลวทานวา ฌานชั้นนี้สงผลใหไปเกิดเปนพรหม ๓ ชั้น คือ ชั้นที่ 
๗,๘,๙ ตามความหยาบและละเอียดของอารมณฌาน 

ฌานที่ ๔ ฌานนี้เปนอันดับสําคัญที่สุดของรูปฌาน คือเปนฌานที่สรางฤทธิ์กายและทางใจใหเกิดแกผูที่
ไดฌาน ฌานชั้นนี้ตัดความสุขปราณีตเสียได มีอารมณเปนหนึ่งและความวางเฉย แยกกายกับจิตออกจากกันอยาง
เด็ดขาด คือไมรับรูเวทนาทางกายเลย เรื่องปวดเมื่อยไมยอมรับรู อาการที่ถึงฌานนี้ที่จะกําหนดรูงายก็คือ ลม
หายใจไมมี เมื่อปรากฏวาลมหายใจไมปรากฏ และมีอารมณเฉยตอเวทนาใดๆ แลว จงรูเถิดวาตอนนี้ทานชักจะ
เปนคนเต็มโลก คือครบโลกียฌานแลว เรื่องนรกสวรรค หรือถาอยากรูไปเสียเดี๋ยวเดียว ดวยอํานาจมโนมยิทธิ 
และนอกจากนั้น ยังมีญาณเปนเครื่องรู เชน ทิพจักขุญาณ รูอดีตรูอนาคต รูนรกสวรรค รูการเกิดของสัตว รูผล
กรรมของสัตว รูสุขทุกขในใจของสัตว ระลึกชาติไดดวยอํานาจของฌาน ๔ นี้ 

หากประสงคมรรคผลนิพพานก็เอาฌานและญาณเปนพี่เลี้ยงชวยวิจัยตามสายของวิปสสนา ก็จะมีญาณ
เปนเครื่องรูแจงเห็นจริงไดชัดเจนแจมใส จัดเปนอานิสงสในปจจุบันที่แสวงหาไดยากอยางยิ่ง เรื่องลาภนั้นไมตอง
คํานึง เพราะจะทวมลนความตองการ เมื่อละสังขารทานวาดวยอํานาจฌานที่ ๔ จะบันดาลใหไปเกิดในพรหมชั้นที่ 
๑๐ และ ๑๑ เปนยอดของฌานโลกียฝายรูปฌาน 

เปนอันวา การปฏิบัติคาถาพระปจเจกพุทธเจา อันเปนวิสัยที่จะชวยชาวบานใหมั่งคั่งสมบูรณในโภค
ทรัพยนี้ หากทานนักปฏิบัติมีความปรารถนาเพื่อความดีสูงสุดแลว และปฏิบัติตามแนวสมถภาวนา ก็จะมีผลตามที่
กลาวมาแลวนั้น ขอยุติคําอธิบายในการปฏิบัติพระคาถาพระปกเจกพุทธเจาไวเพียงเทานี้ 

 
(คัดลอกจาก “หนังสือคาถาพระปจเจกพุทธเจา” ของพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพอปาน สุทธา

วงษ) วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พิมพแจกในงานทอดกฐินและผาปาสามัคคี พ.ศ. ๒๕๐๙ โดย..
พระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพอฤๅษีลิงดํา) สมัยหลวงพอทานอยู ณ วัดสะพาน อ.เมือง จ.ชัยนาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘

เร่ือง..คาถาวิระทะโย 
ในปจจุบันนี้ภาระทางดานเศรษฐกิจย่ําแย ตามบริษัทหางรางตางๆ ตางคนตางก็บนกันพึมพํา ชาวบาน

หรือก็หนักใจ พูดกันตามความเปนจริงแลว พระไมอยากใหชาวบานเดือดรอน ไมอยากใหชาวบานจน ถาชาวบาน
จนเมื่อไหรพระอดอยากเมื่อนั้น แลวควรจะทําอยางไรดีละ ในที่สุดพระจําเปนจะตองทําหนาที่อยางเดียวคือ นั่ง
แชง นอนแชงใหชาวบานรวย นอนไปก็วาไปเรื่อยไป เวลานี้มีคําสั่งใหทําอยู ๒ อยางคือ ถาวางก็ใหวาคาถาบทนั้น
บทนี้ไปดวย เพื่อชวยสงเคราะหชาวบานใหเขามีกินมีใช ยุใหชาวบานเขารวย พระเราก็จะพลอยมีกินมีใชไปดวย 
ถาพระองคไหนแชงใหชาวบานเขาจนละซวย อดกินแนๆ 

เมื่อพูดถึงเรื่องจนก็ทําใหนึกถึง คาถาวิระทะโย คาถาบทนี้มีความสําคัญมาก พวกเราทุกคนควรจะทําให
ไดเปนพื้นฐานไวกอน คาถานี้ถาทําขึ้นนอยๆ ถาเงินมันขาดมือมันจะชดใชกันทัน ถาหากทําขึ้นเต็มอัตราเงินจะ
เหลือใช แตตองทําเปนสมาธินะ การทําสมาธินี้ไมตองนั่งก็ได ถาวางตอนไหนก็นึกวามันเรื่อยไป ขายของอยู 
ทํางานอยู พอวางนิดก็วาไป เดินไปนึกขึ้นไดก็วาไป คาถาวิระทะโยนี้ ถาใครมีความจําเปนมากจริงๆ ถาทําถึง
อุปจารสมาธิ ตอนนี้เงินไมขาดตัวแน ถามีความจําเปนมากจริงๆ มักจะหาไดทัน ถาเขาถึงปฐมฌานตอนนี้ละขังตัว 
ไมใชพอใชนะ เหลือใชเลย แตตองทําไดต้ังแตปฐมฌานขึ้นไปนะ 

คาถานี้มีคนใชไดผลมาเยอะแลว คนที่ใชไดผลคนแรกสุดก็ นายหางขายยาตราใบโพธิ์ ที่วาเปนคนแรก
เพราะอะไร เพราะตอนนั้น หลวงพอปาน ทานไปเรียนมาจากครูผ้ึง ซึ่งอยูจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนมาแลวก็มี
นายหางขายยาตราใบโพธิ์สนใจ จึงขอเรียนจากหลวงพอปาน และทําไดผลเปนครั้งแรก 

สําหรับประวัติของครูผ้ึงสมัยนั้นแปลกดีมาก ครูผ้ึงคนนี้มีคติวารอยบาท ใครเขาจะแตงงานไปบอกแก 
แกใหหนึ่งรอย งานโกนจุก หนึ่งรอย บวชพระ หนึ่งรอย แกมีคติแบบนี้ ใครไปบอกบุญแก แกขอทําบุญดวยรอย
บาท อยาลืมนะวาสมัยนั้นเงินครึ่งสตางค หนึ่งสตางคมีคามาก เงินรอยบาทสมัยนั้นมันมากกวาเงินเดือนของรอย
ตรีอันดับหนึ่ง ถาใครมเีงินรอยบาทละก็เริ่มรวยแลว แตแกทําบุญครั้งละรอยบาท ก็เปนที่นาแปลกใจเหมือนกัน 

หลวงพอปาน ทานไปพบเขา คุยกันรูเรื่อง แตวาทานพบของทานอยางไรก็ไมทราบนะ วันนั้นหลวงพอ
ปานทานจําวัดอยู ฉันนั่งขางนอก ตอนเย็นมีคนใสเสื้อราชปะแต็น นุงผามวง สวมถุงเทา ใสรองเทาแบบชั้นดีเลย 
ถือไมเลี่ยม เดินเขามาหาหลวงพอปาน 

มาถึงก็ถามวา “หลวงพอปานอยูไหม” 
ไอเราก็บอกวา “อยู แตวากําลังจําวัด” 
แกก็บอกวา “ฮึ จําวัดอยางไร ก็สั่งใหฉันมาพบ ไปตามฉันมาที่นี”่ 
แลวกัน หลวงพอปานทานนอนอยูกับเรา หาวาทานไปตามมาได เราก็แปลกใจ แตก็บอกใหแกรออยูขาง

นอกกอน จะเขาไปดูให พอเขาไปก็เห็นหลวงพอทานเตรียมตัวจะออกมาแลว เลยถามทาน 
“หลวงพอครับ เขาบอกวาหลวงพอไปตามเขามาหรือ?” 
หลวงพอปานบอก “ฮ่ือ แกไมตองรูหรอก” 
เอาอีกแลว ทานบอกแกไมตองรูหรอก เปนความลับ เออ...แปลกดี 
พอออกมาเจอกันแลว ทานก็คุยถึงเรื่องประวัติ คุยไปคุยมา ครูผ้ึงก็บอกวา 
“คาถาบทนี้เปนของพระธุดงค พระธุดงคทานบอกวาคาถาบทนี้เปน คาถาของพระปจเจกพุทธเจา ทาน

มาปกกลดอยูหลังบาน ๗ วัน ฉันก็เอาของไปถวายทานทั้ง ๗ วัน” 
ตามปกติครูผ้ึงทานรักษาศีลอยูแลว กอนที่พระธุดงคจะไปทานไดใหคาถาบทนี้และบอกวา 
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ตอนเชาทุกวันควรใสบาตรทุกวัน กอนจะใสบาตรก็ใหวาคาถานี้ ๑ จบ แลววิธีใสบาตรมีอยู ๒ อยาง ถา
ไมมีพระจะมา ใหใชขาวสารตักแทนก็ได แตวาเดี๋ยวนี้เราใชสตางคใสบาตรแทนก็ได (หมายถึงบาตรวิระทะโย) 
เงินนั้นใหใชเปนคาอาหารมากนอยตามกําลัง ไมจําเปนตองไปรอพระมา ถาเห็นวามันมากพอสมควรก็เอาไปถวาย
พระ บอกทานวาเปนคาอาหาร แลวทานจะนําไปใชเปนคาอาหาร หรือเอาไปใชกอสรางก็เปนเรื่องของทาน แตเรา
มีเจตนาเปนคาอาหารก็แลวกัน เทานั้นก็พอ 

แลวทานก็บอกอีกวา กอนปลูกผัก ปลูกตนไม หวานขาว ตําขาว ก็วาคาถาบทนี้หนึ่งจบตามวิธีการของ
ทาน เวลาจะบูชาพระกลางคืนใหวา ๓ จบ หรือ ๕ จบ หรือ ๗ จบ หรือ ๙ จบก็ได นอกจากนั้นก็ควรจะเจริญเปน
สมาธิ แตบูชาพระกับวาตอนใสบาตรทานบอกวามีสภาพเปนเบี้ยตอไส หมายความวา ถาจะหมดตัวจริงๆ ก็จะหา
ไดทัน 

ฉันเคยโดนมาบอยๆ ในระยะตนๆ โดนเองจึงรู แตพอจวนตัวก็จะมีมาทุกครั้งไป ถาภาวนาใหจิตเปน
ฌานจะมีผลมาก แลวทานก็เลาความเปนมาใหฟง 

หลวงพอปานทานถามวา “เดิมทีเดียวทานมีฐานะเปนอยางไร” 
ครูผ้ึงบอกวา “ผมอันดับหนึ่งครับ” 
พอทานพูดอยางนั้น เราหูผ่ึงเลย คิดวาทานเปนมหาเศรษฐี 
ทานบอกวา “อันดับหนึ่งนะไมใชเศรษฐี ฉันจนอันดับหนึ่งตางหาก” 
คิดผิดถนัด ทานบอกอีกวา “กางเกงไมขาดผมไมเคยนุงกับเขาเลย มันหาไมไดจริงๆ ครับ กางเกงที่ดี

ที่สุดมันมีอยูตัวเดียว เก็บไวใชเวลาไปทําบุญที่วัด กลับมาก็ตองรีบเก็บ นอกจากนั้นกลีบมันแยงกันขึ้นเลย รอย
ขาดแยงกันโผล” 

ทานเลาใหฟงอีกเยอะ สนุก ความจริงอายุของทานตั้ง ๙๙ ปแลว แตรางกายยังแข็งแรงดีมาก ตอมาเมื่อได
คาถาบทนี้มาแลว ดวยความจนบีบบังคับ ทานก็เริ่มทําสมาธิ ตอนเริ่มทําสมาธิ พอจิตเริ่มเขาถึงอุปจารสมาธิ ซึ่งจะ
สังเกตไดตามนี้ 

ถาสภาพเดิมมันมืดอยู พอจิตเขาถึงอุปจารสมาธิก็จะมีสภาพเกิดแสงสวางขึ้นบาง หรือไมอยางนั้นก็จะ
ปรากฏแสงสีขึ้น เห็นเปนภาพหรือภาพอะไรก็ตามแวบๆ อันนี้แหละคืออุปจารสมาธ ิ

นับตั้งแตตอนนั้นเปนตนมา เงินมันเริ่มขังตัว การหากินคลองขึ้น บางทีถาตองการอะไรที่มันเกินวิสัยที่
จะหาได แตวามันอยากได เพียงไมก่ีวันหรอก อยางดีก็ ๓-๔ วัน จะตองมีสตางคพอหาซื้อของอยางนั้นได และ
ตอมาเมื่อทําเปนฌาน เงินก็เริ่มมากขึ้น 

ทานเลาวา มีวิธีปฏิบัติเพื่อเจริญสมาธิอีกอยางหนึ่ง แตวาหามพูดนะถารูวาเงินเกิน เวลาที่เราจะบูชาพระ
ดวยคาถาบทนี้ก่ีจบ เวลาที่จะเก็บสตางคใหถือสตางคไว แลวยื่นลงไปในที่สําหรับเก็บ มือมันกําสตางคอยูแลว วา
คาถาบทนั้นจบ วาเสร็จแลวปลอยมือออก เปนอันวาใชได 

ทีนี้เวลาที่จะนําสตางคที่ใช ทานใหหยิบสตางคอันนั้น แตวาหามนับเงิน แลววาคาถาตามจํานวนที่เรา
บูชาพระ ดึงเอาเงินนั้นออกมา ถาเกินกวาจํานวนที่เราตองการ เวลาที่เราจะเก็บ เราก็วาคาถาแบบนี้เหมือนกัน ถา
ทําแบบนี้ทานบอกวาเงินจะขาดที่นั้นไมไดเลย 

ถาบางครั้งปริมาณเงินที่เราเก็บไว สมมุติวาเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท มันเปนปก เราดึงมาทั้งปก (๑,๐๐๐ 
บาท) แตปรากฏวาเงินมันมีอีก หามนําไปพูดกับคนอื่น ถาพูดเงินจะหด ทานหามอวด 

อันนี้นายหางประยงคเคยไปเลาใหฟงเหมือนกัน ทานทําไดผลตามนี้ ทานบอกวาทานเบิกเงินมาจาก
ธนาคารเดือนละหมื่น แตรายนี้รับรองกลับถึงบานยังไมไดใชเงิน ตองนําเขาตูเซฟกอน วาคาถาบทนี้ตามแบบ เชา
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ต่ืนขึ้นมาก็วาตามแบบอีก เงินทุกปกจะตองเกินเสมอ เกินทุกปก หนึ่งรอยบาง สองรอยบาง เกินอยูตลอดเวลา ลอง
คิดดูซิวามีธนาคารที่ไหนบางเขานับเงินเกิน ทานยืนยันวาไมมีธนาคารไหนเขานับเงินเกินหรอก 

แตทวาตามปกติถาทานทําแบบนี้จะตองมีเงินเกิน นายหางประยงคคนนี้ก็ทําเปนฌานเหมือนกัน เลยถาม
นายหางประยงควาทานทําอยางไร ทานบอกวาหลังจากที่ไดคาถาบทนี้จากหลวงพอปานซึงตอนนั้นทานเพิ่ง
กลับมาจากนครศรีธรรมราช หลวงพอปานไปแวะที่วัดสระเกศ คณะที่ ๑๑ ก็มีคนนําอาหารไปถวายทาน เวลาทาน
ฉันขาวทานก็เลาความเปนมาของคาถาบทนี้ใหฟง คนทุกคนฟงแลวไมมีใครสนใจ มีแตนายหางประยงคคนเดียว
ซึ่งตอนหลังมีความสนใจ พอหลวงพอปานทานวาคาถาบทนี้ไปแกก็จดตาม 

เมื่อฉันเสร็จ ใหพรเสร็จ ญาติโยมทั้งหลายก็ลากลับ แตนายประยงคสนใจคนเดียว ทานก็เลยบอกวา 
“เออ ดีแลว ไอลูกคนหัวป” 

คําวา ลูกหัวป ก็หมายความวา คาถาบทนี้มีคนสนใจเปนคนแรกและก็คนเดียว ทานบอกวาใหเอาไปลอง
ทํา แลวทานก็บอกรายละเอียดในการทําใหฟง แลวก็สั่งวา 

“ถาเอ็งทําสองปไมมีผล หลวงพอจะไมสอนใครเลย” 
ตอนนั้นทานใหนายหางประยงคทดลองทํากอน ที่ไหนได ผลปรากฏวาพอครบ ๒ ป นายหางประยงคก็

ไปที่วัด ไปเลาใหฟงบอกวา 
“เมื่อกอนนี้ครับ กอนที่ผมจะไดคาถาบทนี้ไป ถาเดือนไหนหางผมขายของไดกําไรถึงสองรอยบาท 

(สองรอยบาทเปนกําไรสุทธินะ) เดือนนั้นสองคนผัวเมียนอนไมหลับ ดีใจ” 
ก็เลยถามทานวา “เวลานี้ละ เปนอยางไรบาง” 
ทานบอกวา “แหม..หมื่นนึงยังเฉยๆ เลยครับ” 
ตอมาหลวงพอปานทานก็ใหนายหางประยงคออกสตางคสรางวัดเขาสะพานนาค นายหางประยงคถาม

วา 
“จะเอาเงินเทาไรจึงจะพอครับ” 
ทานบอก “ทําไปเรื่อยๆ มีเงินเปนทุนสํารองไวประมาณ ๒ หมื่นบาท” 
หลวงพอปานสั่งวา “ถาเอ็งจะเอาเงินไหนไปเปนทุนสํารอง เอ็งเอาเงินนั้นมาใหพอกอนนะ” 
แลวนายหางประยงคก็เอาเงินมาใหหลวงพอปาน แทนที่หลวงพอปานจะเอาไว ทานก็เอาเงินจํานวนนี้

มาเสกดวยคาถาวิระทะโยอีก ๗ คืน และทานก็สั่งใหเอาเงินนั้นกลับไป 
ทานสั่งวา “ถาเวลาที่พอสั่งก็เอามาให เอ็งเอาเงินกองนี้นะ หามเอากองอื่น” 
เวลาที่ทานสั่งใหเอาเงินมา เขาก็เอาเงินกองนั้นแหละมาให หยิบเขาหยิบออกอยูอยางนั้น จนกระทั่ง

สรางวัดเขาสะพานนาคเสร็จเงินยังเหลือ ๒ หมื่น 
แหม..คนแบบนี้ซวยจัด ที่วาซวยเพราะอะไรรูไหม ก็ซวยตรงที่ไมรูจักคําวาจนไงละ เงินหมดไมเปน 
ตอมาเราก็ยองไปถามทานวา “มันเปนอยางไร” 
นายหางประยงคบอกวา “หลวงพอปานทานสั่งไววา กอนจะหยิบก็ตองวาคาถาบทนี้เทานั้นจบ เวลาเก็บ

ก็ตองวาจํานวนเทากัน” 
ทานทําตามหลวงพอปานสั่งหมด ตอนเชาตื่นขึ้นมา ทานจะตองทําเปนสมาธิกอน แลวถึงใสบาตร กอน

ไปก็สวดมนตดวยคาถาบทนี้ ยามวางตอนนั่งรถไปทํางานทานก็วาคาถาบทนี้ไป เมื่อจิตมันวางมันก็เปนฌาน พอ
ตอนเย็นกลับบานอาบน้ําเสร็จรับประทานอาหารเสร็จ ทําสมาธิพักหนึ่งกอน และกอนจะนอนถาไมปวดเมื่อยทาน
ก็นั่งทําสมาธิ ถาปวดเมื่อยก็นอนวาจนหลับไป 



 ๑๑

นายหางประยงคบอกวา ต้ังแตจิตเริ่มเขาถึงอุปจารสมาธิจะเห็นพระพุทธเจาบาง พระสงฆบาง นับตั้งแต
ตอนนั้นเปนตนมาเงินคางเรื่อยเลย ก็มีวาระแรกที่เงินคางมากเกินไป สองคนผัวเมียเกือบทะเลาะกัน ตางคนตางห
วาเอาเงินไปซุกไว 

เมียบอกวา “ทําไมคุณเอาเงินมาไวแลวไมบอกฉัน” 
นายหางประยงคบอก “ฉันไมเคยเก็บเงิน เธอเปนคนเก็บ เธอเปนคนเอามาไวแลวทําไมถึงไมจํา” 
ไลไปไลมา นึกถึงผลของคาถาบทนี้ได คิดวานากลัวจะเปนผลของการทําคาถาบทนี้แนๆ เพราะหลวง

พอปานทานสั่งวา ถาผลเกิดขึ้นมาแลวอยาโวยวาย ตางคนตางนึกขึ้นมาไดก็เลยเงียบ 
จําไวนะ ทุกคนที่ไดคาถาบทนี้ไปแลว ควรทองคาถานี้ใหชิน แลวก็ทําสมาธิเหมือนๆ กับที่เราทํานี่แหละ

ผลมันเทากัน ผลที่เราจะพึงไดรับก็คือ จิตเปนสมาธิ และก็สตางคจะขังตัว คือไมขาดมือ 
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