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นะโม ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ    
 

(ต้ังนะโม ๓ จบ) 
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พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ               (คาถาปดอุปสรรค) 
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มิเตพาหุหะติ                                                                    (คาถาเงินลาน) 
 
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ                                  
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย 
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หลวงพอพระราชพรหมยาน วัดทาซุง อุทัยธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          กอนทีอ่ยูวัดทาซุงนะ ฉันอยูกระตอบเงินรอยก็หายากสําหรับเงินทําบุญคาถาวิระทะโย ก็ทําเรื่อยๆ ไป    
ตอมาทานก็มาหาก็บอกวาคาถาบทนี้นะที่เขาทําพระวัดพนัญเชิง องคแรกมีเจาอาวาสองคแรกทานไปนั่งกรรมฐาน 
และเสกดวยคาถาบทนี้ สามปทานใหดูตัวอยางวัดพนัญเชิงเงินขาดไหม ฉันก็ทํามาเรือ่ย 
   
          มาอีกปหนึ่งกําลังบวงสรวง ทานบอกวา "คาถาบทนี้เปนคาถาเงินแสนนะ" ก็ใชคาถาบทนั้นมา ประมาณคร่ึงป
คนมาทอดกฐินผาปาไดเงินเปนแสน นี่เห็นชัดนะ แลวตอมาอีกปหนึ่งทานบอกวา.... "คาถาบทนี้เปนคาถาเงินลาน
นะ".... ใหวาตอเนื่องกันไปแลวไปลง "คาถาวิระทะโย" ตอมาก็จริงๆ เพราะป 27 ก็ใชเงินลานเปนเดือนซ่ึงไออยางนี้
เราก็คิดไมออกตองคอยๆ ใจเย็นๆ เวลาวาไปอยาไปวาหวังเอาลาภ คือตองภาวนาดวยนะ ถาทางที่ดีเวลาภาวนา
กรรมฐานพอจิตสบายนะตอเลย เพราะเวลากรรมฐานนี่จิตเปนฌาณใชไหม เอาอยางนี้ดีกวาเวลาฝกมโนมยิทธิ
ออกไปใหไดนั้นออกไปเดี๋ยวเดียวก็ไดออกไปได นี่จิตเปนฌาณ 4 เขาเขตพระนิพพานไดจิตสะอาดถึงท่ีสุด กลับลง
มาดวยคาถาบทนี้เลย มากนอยก็ชางใหหลับไปเลย คือถาจิตสะอาดมากผลก็เกิดเร็ว 
           ก็สงสัยเหมือนกันนะ เมื่อป 26 ทานบอกวาป 27 มีอะไรบางก็ตุนๆ ไวบางนะ 28 จะเครียดมาก การคาของ
ใครถาทรงตัวไดก็ถือวาดีไวกอนอันนี้ทานบอกวา "ถาลูกเราจะจนก็จนไมเทาเขา" ถาพูดถึงผลฉันก็นั่งดูเร่ือยๆ มาวา 
เอะ! เงินแสนมันจะมีมาอยางไรภายในปนั้น ปรากฏวาสมัยนั้นวัดตางๆ เขายังไมถึงหมื่นเลย แลวตอมาคาถาเงินลาน
ก็ตองวาตอเพราะตอไปขางหนาตองใชเงิน 
 
           พระพุทธเจาบอกนี่ ตองเชื่อตองใจเย็นๆ ไมใชไปเรงรัด ถาไปวาแลวคดิวาเราตองรวยนี่เสร็จ พัง ตองวาดวย
จิตเคารพนานหลายปทานไมยอมเปดกับใคร กอนจะเขาถึงดีมันตองเครียด ไอป 28 ความจริงมันนาจะดีแตไปๆมาๆ 
ก็มีจุดสะดุด จุดสะดุดนี่เปนชะตาของชาติ แตยังไงๆ ก็ตองไปเจอะจุดรวยแน ถาพวกนี้รวยนะวัดทาซุงไมเปนไร คือ
วาหนี้นี่นะ….. อยาคิดวามันโจะกันได เมือ่ป 30 นะมันเกินคาใชจายเดือนละ 2 ลานเศษอันนี้ตองคิด เดือนนี้ก็ตก
เกือบ 3 ลาน คือ 2 ลาน 9 แสนเศษ 
 
            ตอนนี้ทานใหฉันเขียนโครงการที่จะทําใหเสร็จในป 30 โครงการของทานจริงๆ มีมาก ทานยาก็เคยบอก 
ทานบอกวา "ทานไมบอกคุณตรงๆ หรอกทานรูใจคุณ ถาบอกโครงการทั้งหมดคุณไมทําแน" พระพุทธเจาก็รูคอนะ 
ไปๆ มาๆ ทานใหนั่งเขียนตามนี้นะ 12 รายการ ใหเสร็จภายในป 30 เลยคิดวาเงินท่ีตองใชเปนลานๆ รายการมากนะ
ลูก ถาหากจะถามวา 10 ลานพอไหม ก็ตองบอกวามันไมไดครึ่งหลังท่ีทานสั่งทําหรอก 
 
           วันนั้นก็ข้ึนไปที่กระตอบ ฉันไปถึงกระตอบก็ปรากฏวาสมเด็จองคปจจุบันทานประทับอยูท่ีนั่น และทานพระ
เจาแมใหนามวา "มัทรี" หรือ "พิมพา" ไปที่อเมริกาทานบอก "ฉันแมคุณเหมือนกัน ฉันเคยเปนแมคุณ"ถามวาชื่อ
อะไร "ชื่อมัทรี" แลวคุมมาตั้งแตอเมริกาเวลานี้ก็ยังคุมอยู ก็ไปกราบเรียนถามทานวาคําส่ังท่ีส่ังใหทํามันเกินวิสัยแค
อาคาร 300 หองจาก พ.ศ. นี้ไปจนถึง 30 มันก็เสร็จยากเหลือเกิน และอีกหลายรายการมันก็ใหญท้ังนั้น ทานแมมัทรี
ก็บอกวา "เอาอยางนี้ซิลูก ขออํานาจพระพุทธานุภาพ" ก็เลยหันไปกราบพระพุทธเจา ทานบอกวา "ได ฉันตองชวย
เธอ" แลวตอมาเดินเลนในบริเวณกระตอบของฉันเล็กๆ มันมีถนนหนทางใชไหม ก็ปรากฏวา เดินไปเดินมาสมเด็จ
องคปฐมก็เสด็จมาเดินดวยทานบอกวา "สภาพของพระนิพพานมันเปนอยางนี้นะ คนที่ถึงพระนิพพานแลวกิจอ่ืนท่ีทํา
ไมมี มันเปนอยางนี้นะ เวลานี้เราเดินกลางบริเวณพวกเราทั้งหมดลองนั่งดูซิ มันจะมีอะไรไหม" ท่ีมันเปนท่ีนั่งไมมีเลย
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พอนั่งปุบ ไอเตียงตั่งมันเสือกมาไดอยางไรก็ไมรู เลยคุยไปคุยมาทานก็เลยบอกวา "งานที่ฉันส่ังตองเสร็จทัน 30" 
ทานยากับแมศรีก็ข้ึนไป ทานยาบอกวาอํานาจพุทธานุภาพก็มีแลว สังฆานุภาพก็มีแลว  พรหมานภุาพกับเทวานุภาพ
ก็ชวยแลว แตวาถาบรรดาลูกหลานมันยากจน และป 28 มันจะเครียด ขอพรพระพุทธเจาขอคาถาสักบท (ท่ีทานให
ฉันไวนี่) ขอใหลูกๆ หลานๆ ใชเถอะใหอนุมัติ "ความจริงคาถาเฉพาะนี่จะใหใครไมไดเลย ทานก็เลยบอกวา "ถา
อยางนั้นไปพิมพแจก และก็ใหมันทําดวยความเคารพ" ฉันไมยืนยันวาคนที่ไมเคารพฉันจะมีผล จําใหดีนะจึงขอให
ทุกคนถาไดรับคาถานี้ ใหตั้งใจปฏิบัติดวยความจริงใจดวยความเคารพในพระพุทธเจา 
 
            ตอนีไ้ปก็อานคาถาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธาน และใหทุกคนตั้งใจนึกถึงองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา คิดวาคาถาทั้งหมดนี้จงปรากฏอยูในจิตของเรา ลาภผลตางๆ ใหปรากฏแกเราตามท่ีพระองคทรง
ตองการนะ นึกถึงทานนะ  
 
สัมปจิตฉามิ คาถาสนองกลับ 
นาสังสิโม คาถาพระพุทธกัสสป 
บทแรก "พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ" .....อันนี้ตัดอุปสรรค ท่ีลาภจะมา แตเขามาบอกวา 
มีผลแนนอนคือวาแกจะไมยอมใหลูกแกจน พูดงาย ๆ ก็แลวกัน พระพุทธเจา ก็ทรงยืนยันบอกวาใหหมด 
บทท่ีสอง "พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม" .....คาถาบทนี้เปนคาถาเงินแสนของทาน  
บทท่ีสาม "มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม" .....บทนี้เปนคาถาปลุกพระวัดพนัญเชิง  
บทท่ีสี่ "มิเตพาหุหะติ" เปนคาถาเงินลาน 
บทท่ีหา "พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย 
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม" .....เปนคาถาพระปจเจกพุทธเจา 
บทท่ีหก "สัมปะติจฉามิ" บทนี้เปนบทเรงรัดบทสุดทาย 
บทท่ีเจ็ด "เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา" ..... พระปจเจกพุทธเจามาบอกหลวงพอเมื่อ พ.ย.33 เปนภาษา
โบราณแตเทียบกับภาษาไทยอานไดอยางนี้ เปนคาถามหาลาภมีผลย่ิงใหญมาก  
 
             ท้ังหมดนี้ตองสวด เปนบทเดียวกันบูชาเรื่อยๆ ไป การบูชาถาบูชาเฉยๆ มันเปนเบี้ยตอไส อยาลืมนะเวลา
สวดมนตแลวใหสวดคาถานี้ 9 จบเทาเดิมนะและเวลาภาวนานอนภาวนาก็ได วาเรื่อยๆ ไปจนกระทั่งหลับไปเลยตื่น
ข้ึนมาตอจากกรรมฐาน นอนก็ได ใจสบายๆ นะบางทีเผลอๆ ฉันก็ตองวาของฉันเรื่อยๆ ไป คาถาเงนิลานนี่มาใหเมื่อป
ฝงลูกนิมิต ทานบอกวางานขางหนาจะหนักมาก หลังจากนี้เปนตนไปเงินจะใชมากกวา สมัยท่ีสรางโบสถอยาลืมนะ... 
เวลาวางๆ นั่งนึกก็ไดเดินไปก็ได ไมหามเลยนะใหมันติดใจอยูอยางนั้น ใหถือวาเปนกรรมฐานไปในตัวเสร็จ เพราะ
คาถาที่พระพุทธเจาบอกทุกบทกอนจะทําตองนึกถึงทานถือวาเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน 
 
ท่ีมา : หนังสือ "สมบัติพอให" ของหลวงพอพระราชพรหมยาน วัดทาซุง อุทัยธานี 

 

ที่มาของ คาถาพระปจเจกพุทธเจา (คาถาวิระทะโย) 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลวงพอปาน วัดบางนมโค จ. อยุธยา 

 
           ในปจจุบันนี้ภาวะทางเศรษฐกิจยํ่าแย ตามบริษัทหางรานตางๆ ตางคนตางก็บนพึมพํา ชาวบานหรือก็หนักใจ 
พูดกันตามความเปนจริงแลวพระไมอยากใหชาวบานเดือดรอน ไมอยากใหชาวบานจน ถาชาวบานจนเมื่อไรพระอด
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อยากเมื่อนั้นแลวควรจะทําอยางไรดีละ ในที่สุดพระจําเปนจะตองทําหนาที่อยางเดียวคือ นั่งแชง นอนแชง ให
ชาวบานรวย นอนไปก็วาเรื่อยไป เวลานี้มีคําสั่งใหทําอยูสองอยางคือ ถาวางก็ใหวาคาถาบทนี้ไปดวย เพื่อชวย
สงเคราะหชาวบานเขาใหมีกินมีใช ยุชาวบานเขาปลอดภัย ยุใหชาวบานเขารวย พระเราก็จะพลอยมีกินมีใชไปดวย 
ถาพระองคไหนแชงใหชาวบานเขาจนละซวยอดกินแนๆ เมื่อพูดถึงเร่ืองจนก็ทําใหนึกถึง คาถาวิระทะโย คาถาบทนี้
มีความสําคัญมากพวกเราทุกคนควรจะทํา ทําใหไดพื้นฐานไวกอน คาถาบทนี้ถาทําขึ้นนอยๆ ถาเงินมันขาดมือมันจะ
ชดใชกันทัน ถาหากทําขึ้นเต็มอัตราเงินจะเหลือใช แตตองทําเปนสมาธินะ การทําสมาธินี่ไมตองนั่งก็ได ถาวางตอน
ไหนก็นึกวามันเรื่อยไป ขายของอยูทํางานอยูพอวางนิดก็วาไปเดิน ไปนึกข้ึนไดวาไป คาถาวิระทะโยนี้ถาใครมี
ความจําเปนมากจริงๆ ถาทําถึงอุปจารสมาธิตอนนี้เงินไมขาดตัวแน ถามีความจําเปนมากจริงมักจะหาไดทัน ถาเขาถึง
ปฐมฌานตอนนี้ละขังตัว ไมใชพอใชนะเหลือใชแตตองทําไดตั้งแตปฐมฌานขึ้นไปนะ 
 
         คาถาบทนี้มีคนใชไดผลมาเยอะแลว คนที่ใชไดผลคนแรกสุดก็คือ นายหางขายยาตราใบโพธิ์ ท่ีวาเปนคน
แรกเพราะอะไร เพราะตอนนั้นหลวงพอปานทานไปเรียนมาจากครูผึ้งซ่ึงอยูจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนมาแลวก็มี
นายหางขาย ยาตราใบโพธิ์สนใจ จึงขอเรียนจากหลวงพอปานและทําไดผลเปนคนแรก 
 
          สําหรับประวัติของครูผึ้งสมัยนั้นแปลกดีมาก ครูผึง้คนนี้มีคติวารอยบาท ใครเขาจะแตงงานไปบอกแกแกให
หนึ่งรอย งานโกนจุกหนึ่งรอย บวชพระหนึ่งรอย แกมีคติแบบนี้ ใครไปบอกบุญแกแกขอทําบุญดวยรอยบาท อยา
ลืมนะวาสมัยนั้น เงินครึ่งสตางคหนึ่งสตางคมีคามาก เงินรอยบาทสมัยนั้นมันมากกวาเงินเดือนของรอยตรีอันดับหนึ่ง 
ถาใครมีเงินรอยบาทละก็เร่ิมรวยแลว แตแกทําบุญคร้ังละรอยบาท ก็เปนท่ีนาแปลกใจเหมือนกัน 
 
          หลวงพอปานทานไปพบเขาคุยกันรูเร่ือง แตวาทานพบของทานอยางไรก็ไมทราบนะ วันนั้นหลวงพอปาน
ทานจําวัดอยูฉันนั่งขางนอก ตอนเย็นมีคนใสเส้ือราชปะแต็น นุงผามวง สวมถุงเทา ใสรองเทาแบบชั้นดีเลย ถือไม
เลี่ยมเดินเขามาหาหลวงพอปาน  
มาถึงก็ถามวา "หลวงพอปานอยูไหม?" 
ไอเราก็บอกวา "อยู แตวากําลังจําวัด" 
แกก็บอกวา "ฮึ จําวัดอยางไร ก็ส่ังใหฉันมาพบ ไปตามฉนัมาที่นี่" 
แลวกันหลวงพอปานทานนอนอยูกับเราหาวาทานไปตามมาได เราก็แปลกใจ แตก็บอกแกใหรออยูขางนอกกอนจะ
เขาไปดูให พอเขาไปก็เห็นหลวงพอทานเตรียมตัวออกมาแลว เลยถามทาน 
"หลวงพอครับ เขาบอกวา หลวงพอไปตามเขามาหาหรือ?" 
หลวงพอปานบอก "ฮือ แกไมตองรูหรอก" 
เอาอีกแลวทานบอกแกไมตองรูหรอกเปนความลับ เออแปลกดี พอออกมาเจอกันแลวทานก็คุยถึงเร่ืองประวัติ คุยไป
คุยมาครูผึ้งก็บอกวา "คาถาบทนี้เปนของพระธุดงค พระธุดงคทานบอกวาคาถาบทนี้เปน คาถาของพระปจเจก
พุทธเจา ทานมาปกกลดอยูหลังบาน 7 วันฉันก็เอาของไปถวายทานทั้ง 7 วัน" 
 
           ตามปกติครูผึ้งทานรักษาศีลอยูแลวกอนที่พระธุดงคจะไป ทานไดใหคาถาบทนี้และบอกวา "ตอนเชาทุกวัน
ควรใสบาตรทุกวัน กอนจะใสบาตรก็ใหวาคาถาบทนี้หนึ่งจบ แลววธิีใสบาตรมีอยู 2 อยาง ถาไมมีพระมาใหใชขาวสาร
ตักแทนก็ได แตวาเดี๋ยวนี้เราใชสตางคใสบาตรแทนก็ได เงินนั้นใหใชเปนคาอาหาร มากนอยตามกําลัง ไม
จําเปนตองไปรอพระมา ถาเห็นวามันมากพอสมควรก็เอาไปถวายพระ บอกทานวาเปนคาอาหาร แลวทานจะนําไปใช
เปนคาอาหารหรือเอาไปใชกอสราง ก็เปนเรื่องของทานเทานั้นก็พอ" 
 
           แลวทานก็บอกอีกวา "กอนปลูกผัก ปลูกตนไม หวานขาว ตําขาว ก็วาคาถาบทนี้หนึ่งจบตามวิธีการของทาน 
เวลาบูชาพระกลางคืนใหวา 3 จบ หรือ 5 จบ หรือ 7 จบก็ไดนอกจากนั้นก็ควรจะเจริญเปนสมาธิ แตบูชาพระกับวา
ตอนใสบาตรทานบอกวามีสภาพเปนเบี้ยตอไส หมายความวาถาจะหมดตัวจริงๆ ก็จะหาไดทัน 
 
         ฉันเคยโดนมาบอยๆ ในระยะตนๆ โดนเองจึงรู แตพอจวนตัวก็จะมีมาทุกครั้งไป ถาภาวนาใหจิตเปนฌานจะมี
ผลมาก แลวทานก็เลาความเปนมาใหฟง 
หลวงพอปานทานถามวา "เดิมทีเดียวนะ ทานมีฐานะอยางไร?" 
ครูผึ้งบอกวา "ผมอันดับหนึ่งครับ" 
พอทานพูดอยางนั้น เราหูผึ่งเลย คิดวาทานเปนมหาเศรษฐี 
ทานบอกวา "อันดับหนึ่งนะไมใชเศรษฐี ฉนัจนอันดับหนึ่งตางหาก" 
คิดผิดถนัด ทานบอกอีกวา "กางเกงไมขาด ผมไมเคยนุงกับเขาเลย มันหาไมไดจริงๆ ครับ กางเกงที่ดีท่ีสุดมันมีอยู
ตัวเดียวเก็บไวใชเวลาไปทําบุญท่ีวัด กลับมาก็ตองรีบเก็บ นอกจากนั้นกลีบมันแยงกันขึ้นเลย รอยขาดแยงกันโผล" 
ทานเลาใหฟงอีกเยอะสนุก ความจริงอายุของทานตั้ง 99 ปแลว แตรางกายยังแข็งแรงดีมาก ตอมาเมื่อไดคาถาบทนี้
มาแลว ดวยความจนบีบบังคับ ทานก็เร่ิมทําสมาธิ ตอนเริม่ทําเปนสมาธิพอจิตเร่ิมเขาถึงอุปจารสมาธิ ซ่ึงจะสังเกตได
ตามนี้ ถาสภาพเดิมมันมืดอยู พอจิตเขาถึงอุปจารสมาธิก็จะมีสภาพเกิดแสงสวางขึ้นบาง หรือไมอยางนั้นก็จะปรากฏ
แสงสีข้ึน เห็นเปนภาพพระหรือภาพอะไรก็แวบๆ อันนี้แหละ คือ อุปจารสมาธิ นับตั้งแตตอนนั้นเปนตนมา เงินมันเร่ิม
ขังตัว การหากินคลองข้ึน บางทีถาตองการอะไรที่มันเกินวิสัยท่ีจะหาได แตวามันอยากได เพียงไมก่ีวันหรอกอยางดี
ก็ 3-4 วัน จะมีสตางคพอหาซื้อของอยางนั้นได และตอมาเมื่อทําเปนฌาน เงินก็เร่ิมมากขึ้น 
 
         ทานเลาวา "มีวิธีการปฏิบัติ เพื่อเจริญ อีกอยางหนึ่ง แตวาหามพูดนะ ถารูวาเงินเกิน เวลาทีเ่ราบชูาพระดวย
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คาถาบทนี้ก่ีจบ เวลาที่จะเก็บสตางคใหถือสตางคไว แลวย่ืนลงไปในที่สําหรับเก็บ มือมันกําสตางคอยูแลววา คาถา
บทนี้เทานั้นจบ วา เสร็จแลวปลอยมือออกเปนอันวาใชได ทีนี้เวลาที่จะนําสตางคไปใชทานใหหยิบสตางคอันนั้น แต
วาหามนับเงิน แลววาคาถาตามจํานวนที่เราบูชาพระดึงเอาเงินนั้นออกมา ถาเกินกวาจํานวนที่เราตองการ เวลาที่เรา
จะเก็บเราก็วาคาถาแบบนี้เหมือนกัน ถาทําแบบนี้ทาบอกวาเงินจะขาดที่นั้นไมไดเลย ถาบางครั้งปริมาณเงินท่ีเราเก็บ
ไว สมมุติวาเปนเงิน 1,000 บาทมันเปนปกเราดึงมาท้ังปก 1,000 บาท แตปรากฏวาเงินมันมีอีก หามนําไปพูดกับ
คนอื่น ถาพูดเงินจะหด ทานหามอวด 
 
          อันนี้นายหางประยงคเคยไปเลาใหฟงเหมือนกันทานทําไดผลตามนี ้ทานบอกวา ทานเบิกเงินมาจากธนาคาร
เดือนละหมื่น แตรายนี้รับรองกลับถึงบานยังไมใชเงิน ตองนําเงินเขาตูเซฟกอน วาคาถาบทนี้ตามแบบ เชาตื่นขึ้นมาก็
วาตามแบบอีก เงินทุกปกจะตองเกินเสมอ เกินทุกปกหนึ่งรอยบางสองรอยบาง เกินอยูตลอดเวลา ลองคิดดูซิมี
ธนาคารที่ไหนบางเขานับเงินเกิน ทานยืนยันวาไมมีธนาคารไหนเขานับเกินหรอก แตทวาตามปกตถิาทานทําแบบนี้
จะตองมีเงินเกิน นายหางประยงคคนนี้ก็ทําเปนฌานเหมือนกัน เลยถามนายหางประยงควาทานทําอยางไร ทานบอก
วาหลังจากที่ไดคาถาบทนี้จากหลวงพอปาน ซ่ึงตอนนั้นทานเพิ่งกลับมาจาก นครศรีธรรมราช หลวงพอปานทานไป
แวะที่วัดสระเกศ คณะที่ 11 ก็มีคนนําอาหารไปถวายทาน เวลาทานฉันขาว ทานก็เลาความเปนมาของคาถาบทนี้ให
ฟง คนทุกคนฟงแลวก็ไมมีใครสนใจ มีแตนายหางประยงคคนเดียวซ่ึงอยูตอนหลังมีความสนใจ พอหลวงพอปานทาน
วาคาถาบทนี้ไปแกก็จดตาม เมื่อฉันเสร็จใหพรเสร็จญาติโยมท้ังหลายก็ลากลับ แตนายหางประยงคยังไมยอมกลับ
ทานเขาไปหากราบหลวงพอปาน แลวขออนุญาตนําคาถาบทนี้ไปทํา ความจริงท่ีหลวงพอทานพูดนะ ทานจะดูวามี
ใครสนใจไหมในเมื่อคนอื่นไมสนใจมีแตนายหางประยงคสนใจคนเดียวทานก็เลยบอกวา "เออดีแลว ไอลูกคนหัวป" 
คําวา ลูกคนหัวป ก็หมายความวาคาถาบทนี้มีคนสนใจเปนคนแรกและก็คนเดียว ทานบอกวาใหเอาไปลองทํา แลว
ทานก็บอกรายละเอียดในการทําใหฟง แลวก็ส่ังวา "ถาเอ็งทําสองปไมมีผล หลวงพอจะไมสอนใครเลย" ตอนนั้น
ทานใหนายหางประยงคทดลองทํากอน ท่ีไหนไดผลปรากฏพอครบ 2 ป นายหางประยงคก็ไปวัดไปเลาใหฟง  
บอกวา "เมื่อกอนนี้ครับ กอนที่ผมจะไดคาถาบทนี้ไป ถาเดือนไหนหางผมขายของไดกําไรถึงสองรอยบาท (สองรอย
บาทเปนกําไรสุทธินะ) เดือนนั้นสองผัวเมียนอนไมหลับ ดีใจ" 
ก็เลยถามทานวา "เวลานี้ละ เปนอยางไรบาง?" 
ทานบอกวา "แหม หมื่นหนึ่งยังเฉยๆ เลยครับ" 
 
           ตอมาหลวงพอปานก็ใหนายหางประยงคออกสตางคสรางวัดเขาสะพานนาค นายหางประยงคถามวา "จะเอา
เงินเทาไหรจึงจะพอครับ" 
ทานบอก "ทําไปเรื่อยๆ มีเงินเปนทุนสํารองไวประมาณ 2 หมื่นบาท" 
หลวงพอปานสั่งวา "ถาเอ็งจะเอาเงินไหนไปเปนทุนสํารอง เอ็งเอาเงินนั้นมาใหพอกอนนะ" 
แลวนายหางประยงค ก็เอาเงินมาใหหลวงพอปาน แทนที่หลวงพอปานทานจะเอาไว ทานก็เอาเงินจํานวนนี้มาเสก
ดวยคาถาวิระทะโยอีก 7 คืน และทานก็ส่ังใหเงินนั้นกลับไป 
ทานสั่งวา ถาเวลาที่พอส่ังก็เอามาให เอ็งเอาเงินกองนี้นะ หามเอากองอื่น" 
เวลาที่ทานสั่งใหเอาเงินมา เขาก็เอาเงินกองนั้นแหละมา ใหหยิบเขาหยิบออกอยูอยางนั้น จนกระทั่งสรางวัดเขา
สะพานนาคเสร็จ เงินยังเหลือ 2 หมื่น 
แหม...คนแบบนี้ซวยจัด ท่ีวาซวยเพราะอะไรรูไหม ก็ซวยตรง...ท่ีไมรูจักคําวาจนไงละ เงินหมดไมเปน 
ตอมาเราก็ยองไปถามทานวา "มันเปนอยางไร" 
นายหางประยงคบอกวา "หลวงพอปานทานสั่งไววากอนจะหยิบก็ตองวาคาถาบทนี้เทานั้น เวลาเก็บก็ตองวาจํานวน
เทากัน" 
ทานทําตามหลวงพอปานทั้งหมด ตอนเชาตื่นขึ้นมาทานจะตองทําเปนสมาธิกอน แลวจึงใสบาตร กอนไปหางก็สวด
มนตดวยคาถาบทนี้ ยามวางตอนนั่งรถไปทํางานทานก็วาคาถาบทนี้ไป เมื่อจิตมันวางมันก็เขาฌาน พอตอนเย็นกลับ
บานอาบน้ําเสร็จ รับประทานอาหารเสร็จ ทําสมาธิพักหนึ่งกอน และกอนจะนอนถาไมปวดเมื่อยทานก็นั่งสมาธิ ถา
ปวดเมื่อยก็นอนวาจนหลับไป 
 
           นายหางประยงคบอกวา ตั้งแตจิตเริ่มเขาอุปจารสมาธิจะเห็นพระพุทธเจาบางพระสงฆบาง นับตั้งแตตอนนั้น
เปนตนมาเงินคางเรื่อยมา ก็มีวาระแรกที่เงินคางมากเกินไป สองคนผัวเมียเกือบทะเลาะกัน ตางคนตางหาวาเอาเงิน
ไปซุกไว เมียบอกวา "ทําไมคุณเอาเงินมาไวแลวไมบอกฉัน" นายหางประยงคบอก "ฉันไมเคยเก็บเงิน เธอเปนคน
เก็บ เธอเปนคนเอามาไวแลวทําไมจึงไมจํา" ไลไปไลมานึกถึงผลของคาถาบทนี้ ไดคิดวานากลัวจะเปนผลของการ
ทําคาถาบทนี้แนๆ เพราะหลวงพอปานทานสั่งวา ถาผลมันเกิดขึ้นมาแลวอยาโวยวาย ตางคนตางนึกข้ึนมาไดก็เลย
เงียบ 
 
          จําไวนะทุกคนที่ไดคาถาบทนี้ไปแลวควรทองคาถานี้ใหชิน แลวก็ทําเปนสมาธิเหมือนๆ กับที่เราทํานี่แหละ
ผลมันเทากัน ผลที่เราพึงจะไดรับก็คือจิตเปนสมาธิ และก็สตางคขังตัวคือไมขาดมือ 
 
หมายเหตุ คาถาวิระทะโย(คาถาพระปจเจกพุทธเจา)นี้ เปนคาถาเริ่มแรกดั้งเดิมหรือคาถาที่หลวงพอปาน
ทานนํามาเผยแพร แลวตอมาหลวงพอพระราชพรหมยานก็ไดมาตอเติมใหเปนคาถาเงินลานในปจจุบัน จึง
ถือวาเปนท่ีมาหรือเปนสวนหนึ่งของคาถาเงินลานนัน่เอง ดังนั้นถาจะภาวนาก็ใหใชคาถาเงินลานไดเลย  
 
ท่ีมา : คัดมาจากหนังสือธัมมวิโมกข  
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พระอาจารยเล็ก สุธัมมปญโญ วัดทาขนุน กาญจนบุรี 

๑๒. คาถาเรียกเงิน 
 

            ข้ึนชือ่วาเงินตรา รูสึกวายุคสมัยนี้จะซ้ือไดแทบทุกอยาง แมแตศีลธรรมจรรยา ถาเงินเขาทางประตู ศีลธรรม
ก็ถูกเบียดออกทางหนาตางจนมีคนใหสมญาแกเงินวา “พระเจา” แตคงเปนพระเจาที่โหดรายอยูสักหนอย เพราะถา
ขาดเงินเสียแลว รูสึกวาจะหาน้ําใจยากเหลือประมาณ ย่ิงในกรุงเทพฯ เมืองสวรรค ขาดเงินก็เหมือนขาดใจ พึ่งพา
ใครไมไดเลย...  ย่ิงมาสมัยของแผนเงินพลาสติก อยากซ้ืออะไรก็รูดบัตรเอง ความแลงน้ําใจก็ย่ิงมากเปนเงาตามตัว 
อาตมาเคยฝนเฟองวา ถาสามารถเสกเงินไดเมื่อไร จะแจกจายแกคนทั่วไปใหสนุกไปเลย อยาเพิ่งหัวเราะเยาะนา... 
คนเสกเงินไดมีจริง ๆ นะ...! ทานคือขรัวอีโต ฆราวาสผูทรงอภิญญา เปนสหายทางธรรมของหลวงปูปาน วัดบาง
นมโค ทานขรัวอีโตมีวิชาดักเงินดวยลอบ ตกเย็นทานจะเอาลอบดักปลาใบเล็ก ๆ ไปแขวนไวบนตนไม ตอนเชามืด
ก็ข้ึนไปเอาลงมา มีธนบัตรใบละ ๑๐ บาท ใหมเอ่ียมติดมาดวย สมัยนั้นกวยเตี๋ยว ๒ ชาม ๕ สตางค ไดวันละ ๑๐ 
บาทก็รวยอื้อแลว...!  

            สวนทานที่เสกเงินไดคือหลวงพอเอง ทานไปพบคาถาเสกขาวตอกเปนเงิน ท่ีหลวงปูปานทิ้งไวให
ทดลอง เลยไปขโมยขาวตอกที่หลวงปูเก็บไวสําหรับทําขาวตอกน้ํากะทิมาเสกเปนเงิน พอทําคลองตัว แคกํา
ขาวตอกหวานไป กลายเปนเหรียญเงินรวงกราว เด็ก ๆ วิ่งเก็บกันเปนท่ีสนุกสนาน... 

             หลวงพอนอมกับหลวงพอสวัสด์ิเอาอยางบาง แตหลวงพอท้ังสองเปนพระอภิญญา พอโรยขาวตอกไป 
มันกลายเปนเหรียญทองคําซะนี่...สนุกไดพักเดียว หลวงปูปานโผลมาทางไหนไมรู โดนตะพดเคาะกบาลไปตาม ๆ 
กัน แถมตองหาขาวเปลือกมาคนละกระบุง คั่วเปนขาวตอกเอาไปคืนอยางเดิม ไมอยางนั้นโดนตะพดอีกแน ๆ ...! 

             แตการเสกแบบนี้เอาเงินไปใชไมได เพราะเมื่อถึงเวลากําหนดเงินจะกลายเปนขาวตอกอยางเดิม คนที่รับ
เปนคนสุดทายก็ซวยไป...แตมีคาถาบทหนึ่งเวลาทําขึ้นแลว ขาวของเงินทองตาง ๆ จะเพิ่มข้ึนอยางนาพิศวง คลาย
กับเรียกเงินมาได และเงินท่ีไดมาใชชําระหนี้ไดตามกฎหมายซะดวย คาถาบทนี้ชื่อ “คาถาพระปจเจกโพธิโปรด
สัตว” เรียกกันงาย ๆ วา “คาถาพระปจเจกพุทธเจา”... 

             พระปจเจกพุทธเจาก็คือพระพุทธเจานั่นเอง แตละองคสรางบารมีมาเพื่อตรัสรูเองเทานั้น ไมตองการ
รับภาระ ขนถายสัตวโลกขามวัฏสงสาร หากผูใดปรารถนาจะเปนพระปจเจกพุทธเจา ไปหาพระองคเพื่อศึกษาวิธีการ 
พระองคก็จะสอนให แตสําหรับคนทั่วไปแลวพระองคจะสอนเฉพาะการปฏิบัติความดีเบ้ืองตน ไมสอนถึงมรรคผล
นิพพาน... 

             ระยะเวลาที่ปรากฏมีพระปจเจกพุทธเจา คือระยะที่วางลงของพระศาสนา ระหวางที่ส้ินพระศาสนา กอนจะ
ปรากฏพระพุทธเจาองคใหมข้ึน ชวงเวลา “หนึ่งพุทธันดร”นั้น จะมีพระปจเจกพุทธเจาเกิดข้ึนทีละมาก ๆ ... พระ
ปจเจกพุทธเจาเปนเถระมหาลาภ เพราะชอบเขานิโรธสมาบัติแลวเสด็จไปโปรดผูท่ีวาระของบุญแสดงผล ทําให
บุคคลนั้นร่ํารวยขึ้นมาอยางฉับพลัน... 

             หลวงพอเลาวาหลวงปูปานเรียนคาถาบทนี้มาจาก “ครูผึ้ง”ชาวนครศรีธรรมราช คราวที่หลวงปูธุดงคไป
ทางใต ครูผึ้งนั้นชาวบานเรียกทานวา “ผึ้งบุญ” หมายถึงผึ้งผูใจบุญ หรือผึ้งผูมบีุญ ใครไปขอใหทานชวยทําบุญ 
ทานจะชวยเขารายละ ๑๐๐ บาท สมัยนั้นเงิน ๕ สตางค ซ้ือกวยเตี๋ยวได ๒ ชาม คนไดเงิน ๑๐๐ บาท คงนอนไม
หลับไปหลายคืน...! หลวงปูปานกลับจากปกษใต มาพักท่ีวัดสระเกศ หลังจากฉันแลว ทานก็พูดถึงคาถาบทนี้ แตไม
มีใครสนใจ ยกเวนนายประยงค ต้ังตรงจิตร เจาของหางขายยาตราใบโพธิ์ ชาวทาเตียน จังหวัดพระนครเพียง
ผูเดียว หลวงปูปานจึงมอบคาถาใหไป และกลาววาหากนายประยงคทําคาถานี้ไมมีผลทานจะไมถายทอดใหใครอีก 
คาถาวาดังนี ้

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ  
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย  

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม 
 

           นายประยงค ตั้งตรงจิตร ตั้งใจนําไปปฏิบัติ ตอนเชาจุดธูปไหวพระภาวนาคาถานี้จนใจตั้งมั่น จึงเปดรานทํา
การคาขาย จะหยิบยามาบรรจุหอจําหนาย ก็วาคาถา ๙ จบ จะเอายาออกขาย จะเอายาเก็บ ก็วาคาถา ๙ จบ จะเอา
เงินออกใช จะเอาเงินเก็บ ก็วาคาถา ๙ จบ ชั่วเวลาไมนานก็ปรากฏผล ท้ังยาและเงินท่ีนับดีแลว เวลานับใหม จะเกิน
มามาก ๆ ทุกที คาขายจนร่ํารวยมหาศาล ปวารณากับหลวงปูวา ไมวาจะทํางานอะไรก็ตาม หากขาดปจจัยเทาไร ขอ
ถวายทั้งหมด...! 
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           มารดาของนายประยงค ตั้งตรงจิตร เจ็บปวยไปไหนไมได นอนภาวนาคาถานี้อยูทุกวัน วันหนึ่ง ทานเห็นมี
แสงสีทองสวางจา พุงหายเขาไปในตูเก็บเงิน จึงเรียกลูกชายมาเปดด ู เห็นภายในตูซ่ึงแตเดิมท้ิงวางไว มีธนบัตรใบ
ละรอยเปนมัด ๆ อัดอยูแนนท้ังตูเลย...! 

           อีกรายคือ นายแจม เปาเลง ชาวดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีอาชีพทําไร ไดคาถานี้ไปก็บอกกับ
ลูกหลานวา “หลวงพอปาน บอกวา ภาวนาคาถานี้แลวรวย ขาจะภาวนาทุกวัน พวกเอ็งมีหนาที่สง ขาวสงน้ําเทานั้น 
หามรบกวนเรื่องอ่ืนเปนอันขาด...” ลูกหลานก็แสนดี ปลอยแกภาวนาอยางเปนล่ําเปนสันไปคนเดียว... เมื่อถึงหนา
เก็บเกี่ยว ไรพริกของนายแจม ท่ีดูตนแคระแกร็น ใบหงิกใบงอย กลับเก็บไดมากกวาคนอื่นเขา ท้ังน้ําหนักมาก ขาย
ไดราคาด ี เปนท่ีตองการของตลาดมาก และที่สําคัญคือ ของคนอื่นเก็บ ๒-๓ ครั้งก็หมด ของนายแจมเก็บตั้ง ๕-๖ 
ครั้ง ยังไมอยากจะหมด ปนั้นไดกําไรใชหนี้หมด แลวยังเหลือเงินปลูกเรือนหลังใหญสบายไปเลย...! 

           อาตมาไดคาถาไปจากหลวงพอ ก็ตั้งใจภาวนาเปนกรรมฐาน คือปกติใช “พุทโธ” หรือ “นะมะพะธะ” ก็
ภาวนาคาถาพระปจเจกพุทธเจาแทน อาตมาทําบัญชีรายรับ-รายจายของตนอยางละเอียดทุกเดือน อยูมาวันหนึ่ง... 
อาตมาพกเงินไปซื้อของสามรอยกวาบาท เหตุท่ีตองเอาไปแคพอซ้ือของ เพราะวาอาตมาเปนคนใจงาย ถาพกไป
เยอะ ๆ มีเทาไรก็หมด... เมื่อซ้ือของไปประมาณสามรอยแลว อาตมาก็กลับบานมาทําบัญชี... พอเอาเงินท่ีเหลือ
ออกมานับ มันยังคงเหลืออยูสามรอยกวาบาท...! ตั้งแตนัน้มาก็เปนแบบนี้บอย ๆ เสียอยางเดียววา เรียกเงินมาตอน
ไหนก็ไมรู ถารูคงไดใชกันลื่นไปเลย แตถาไปบอกคนอื่นเมื่อไรจะหยุดไปนานกวาเงินจะมาอีก คือถาทําไดก็มิบังควร
ไปอวดใคร หาไมจะถูกตัดการชวยเหลือ เชนเดียวกับอาตมาฉะนี้แล...ฯ 

๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๓  
พระเล็ก สุธมฺมปฺโญ 
 
 

".......ดังนั้นขอใหทุกคนยึดคุณพระรัตนตรัยเปนท่ีพึ่งใหมั่นคงเอาไว ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีหลวงพอมอบใหแกเรามา 
โดยเฉพาะพระคาถาเงินลานขอใหทุกคนทองบนภาวนาไวเปนประจําๆ จะสรางความคลองตัวใหแกเราอยางคิดไมถึง 
ใครจะวางมงายใครจะวาเหลวไหล อาตมายืนยันวาไมงมงายไมเหลวไหล เพราะอาตมาใชมาเอง มีใครบางที่สามารถ
สรางวัดๆ หนึ่งเสร็จไดภายในปเดียว โดยที่สองมือเปลาๆ มีแตคาถาบทเดียว จะไมใหยืนยันอยางนี้ก็ไมไดแลว 
ขณะเดียวกันไปชวยเขาที่อ่ืนไปชวยเขาที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อวาการสะดุดหยุดย้ังผิดจังหวะไมมี มีแตความสะดวก
คลองตัวอยูเสมอ 

           ดังนั้นขอย้ําวาถาเราใชคาถาเปน สวนใหญทําไมใชไมเปนใชไมถูกกัน การใชคาถาเปนก็คือตองวางกําลังใจ
ใหเปน การวางกําลังใจใหเปนก็คือตั้งใจวาคาถานี้ คือสมบัติวิเศษที่พอใหมา หนาที่เราคือรักษาไวใหดีท่ีสุดเทาที่จะ
พึงดีไดดวยการเปนคนที่ขยันทองบนเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆะบูชา อยางสม่ําเสมอและจริงจังทุกวัน เร่ืองของ
ความสม่ําเสมอจริงจังเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดสวนใหญมันทําๆ ท้ิงๆ กัน ในเมื่อเราตั้งใจทําถวายบูชาตอทานอยาง
สม่ําเสมอและจริงจัง ผลพิเศษตางๆ มันจะเกิดขึ้นเอง แตถาเราทําเพื่อจะหวังผลพิเศษนั้น ตัวอยากที่บังหนามันจะตัด
ไปเกือบหมด อยากไดไมใชความผดิ แตพออยากตั้งใจวาตองการอะไรแลวลืมความอยากนั้นเสีย แลวตั้งหนาตั้งตา
ภาวนาไปนี่คือการใชคาถาที่ถูก การปฏิบัติทุกอยางเหมือนกัน อยากมันถึงทําแตตัวอยากตัวนี้เปนฉันทะ หลวงพอ
เรียกวาธรรมฉนัทะ คือความพอใจในธรรมไมใชตัวตัณหา ตัวตัณหาเปนการอยากไดใครมีในลักษณะที่เรียกวาถาไม
ไดมาผิดศีลผดิธรรมก็ยังเอา ตัวอยากมีอยูในทุกธรรมะ แตวาตัวอยากนี้เปนตัวธรรมฉันทะคือพอใจในการปฏิบัติ 
ขณะเดียวกันการปฏิบัติทุกอยางอารมณอุเบกขาสําคัญท่ีสุด ......." 

 
ท่ีมา : …………………… 
 

กําเนิดบุญ 
สทฺธา สาธ ุปติฏฐิตา 
ศรัทธาที่ตั้งมั่นแลว ยังประโยชนใหสําเร็จ 
 
            ขาพเจาก็เร่ิมมาพิจารณาคําสอนของพระทานสอนวา อยากรวยใหทําทาน อยากสวยใหรักษาศีล อยาก
ฉลาดหรือดีใหภาวนา แตขาพเจากลับมาพิจารณาวา เรามีทุกขเร่ืองความจน พระทานสอนวาอยากรวยใหทําทาน 
พระสอนวาธรรมะพระพุทธเจาพิสูจนได และนิสัยของขาพเจาก็คือตองพิสูจนวาจริงหรือเปลา ทําทานแลวรวยขอนี้
สนใจมาก ขอพิสูจนขอนี้กอน จากนั้นเปนตนมาขาพเจาก็ลงมือพิสูจนสัจธรรมวาทําทานแลวรวย วันหนึ่งในเดือน
ตุลาคม ๒๕๒๕ ขาพเจาไดขาววาหลวงพอฤาษีลิงดําจะมาที่บานซอยสายลมเพราะเปนวันเกิดทาน มีพระธาตแุจกแก
ญาติโยมดวย ขาพเจาจึงรีบออกเดินทางไปแตเชา ปรากฏวาผูคนหลั่งไหลมาแนนขนัด ขาพเจามีเงินติดตัวอยู
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ประมาณ ๓๐๐ บาท จึงถวายเงินทําบุญวันเกิดหลวงพอฤาษีลิงดํา ๑๐๐ บาท ไดรับแจกพระธาตุและคาถาหลวงพอ
ปานมาอานแลวก็พับใสกระเปาถือไมไดสนใจใยดี ชวงนั้นขาพเจาเริ่ มมีบานอยู       เร่ิมจะผอนสงเดือนละ ๕,๐๐๐ 
บาท แตเงินเดือนเพียง ๓,๐๐๐ บาทเศษทุกขใจเหลือเกิน เงินในธนาคารก็จะหมดแลว พอดีเห็นกระดาษพับอยูใน
กระเปาถือ เปนคาถาหลวงพอปานก็นํามาอาน “คาถาเรียกทรัพย”  

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานี
มามะ พุทธัสสะ สวาโหม 

ทองทุกวันวันละ ๓ จบ ๕ จบ ๙ จบ แลวใหใสบาตรทุกวันกอนไปทํางานหรือทองคาถา แลวเอาเงินใสกระปุกทุกวัน
แลวนําเงินไปถวายเปนคาอาหารพระ ขณะนั้นกําลังจนตรอกเงินจะขาดมือแลวเราแยแนๆ จึงตัดสินใจวาลองดูจะรวย
ไดอยางไรมองไมเห็น แตทานสั่งใหเราทองเราก็ทอง แลวก็ตั้งหนาตัง้ตาทองคาถาหลวงพอปานทุกๆ วัน แลวนํา
กระปุกมาติดปาย “พุทธะ มะ อะ อุ” กันไวไมใหเผลอหยิบเงินไปใช นําเงินเหรียญ ๕ ใสกระปุกทุกวัน ยามนั่งรถเมล
ก็ทองคาถา เพราะกลัววาทองนอยไปจะไมพอเพราะรถติด ๑ ชม. กวาจะถึงท่ีทํางานทองคาถาพุทธะมะอะอุ 
ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที เวลาเหลือก็สวดอิติปโส ๒-๓ จบ จากนั้นแผเมตตา นั่งเพลินๆ ก็ถึงท่ีทํางาน ทําอยางนี้อยู ๒ 
สัปดาหความอัศจรรยก็เกิดเพราะมีคนอาศัยอยูหมูบานเดียวกันแตอยูซอย ๕ ไดมาหาทั้งๆ ท่ีไมรูจักมาชวนไปทํางาน
พิเศษ เขาเคยเห็นขาพเจา ๒ ครั้ง และคิดวาจะตองชวนมาทํางานพิเศษคือขายน้ํายาทําความสะอาดบาน เชน น้ํายา
ซักผา น้ํายาลางรถ น้ํายาขัดพื้น น้ํายาลางเครื่องเงิน เคร่ืองทองเหลือง ลางเพชรพลอย ชื่อนํ้ายา...................ผลิต
จากประเทศสหรัฐอเมริกา น้ํายาแตละอยางมีราคาสูงขวดละ ๑๐๐ บาทเศษ ซ่ึงเทียบคาเงินสมัยนั้นจัดวาแพง 
ขาพเจาหนักใจแตก็พิจารณาวาเปนอาชีพสุจริต แลวเราจะมาจนอยูอยางนี้ไมไดตองขยันจะเหนื่อยเทาใดไมวา ขอ
เราไดเงินมาผอนบานเราก็มีความสุขแลว ก็จัดแจงนําน้ํายานั้นมาทดลองใชประมาณ ๕-๖ วัน ตามสรรพคุณท่ีเขียน
ไวเปนภาษาอังกฤษ และไดเขาอบรมที่บริษัทในวันหยุด (วันเสาร) และพยายามหาจุดเดนของน้ํายาวาตางจากยี่หอ
อ่ืนๆ อยางไร เมื่อพบแลวก็ตืน่เตนมากรูวาตอนี้ไปเราจะไดเงินแลว จึงมาพิจารณาหาลูกคาคอยๆ วางแผนทํางาน คิด
พิจารณาวาจะพูดกับลูกคาอยางไรจึงใหเขาสนใจ จะตองไปหาใครบางก็ทบทวนไปมาจนแนใจ จึงเร่ิมจากเพื่อนสนิท
กอน เวลานั้นเงินติดตัวหมดแลวจึงขอยืมเพื่อน ๒๐๐ บาทมาซื้อน้ํายา ชั่วระยะเวลาผานไป ๗ วันก็มีกําไรมา ๒,๐๐๐ 
บาท ตื่นเตนเปนท่ีสุด นําเงินไปคืนเพื่อนเพื่อนถามวาเธอทําไมไมมาหาฉันเหมือนกอนนี้หายไปไหน จึงตอบวาเวลา
วางไมมีแลว ไมมีเวลาคุยไมมีเวลาเที่ยวเตรเวลานอนพักก็ไมมีทีวีก็ไมดู เพราะตองหาเงินมาผอนสงคาบาน เวลา
เย็นๆ และเสาร-อาทิตยจึงทํางานหนักมาก แตทุกเชาก็ยังทองคาถาหลวงพอปานเหมือนเดิม พอรวมเงินไดมา ๕๐ 
บาทก็นําไปซื้ออาหารถวายพระ และเนื่องจากพระที่เลื่อมใสอยูตางจังหวัดหมด จึงไดคิดวาจะตองสงทางไปรษณียดี
ท่ีสุด เงิน ๕๐ บาทเพิ่มเปน ๑๐๐ บาทตอสัปดาห วัดท่ีสงไปเปนวัดปฏิบัติธรรมท้ังส้ิน เชน หลวงพอจําเนียร วัดถํ้า
เสือ จ.กระบี่ วัดปบผลิวนาราม บานคาย จ.ระยอง (หลวงพอกัสสปะมุนี) หลวงพอวิชัย วัดถํ้าผาจม จ.เชียงราย และ
หลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี บางครั้งก็รวบรวมถวายผาปา เมื่อรูวามีพระอริยะเจาทานไดมาพํานักในกรุงเทพฯ 
หรือฝากเพื่อนนําไปถวายเปนสังฆทาน 

           สวนการทํางานนั้นเมื่อมีเวลาวางชวงเย็นหรือเสาร-อาทิตย ขาพเจาจะตองไปหาลูกคาที่เปนเพื่อนๆ ญาติพี่
นอง เพื่อสาธิตการใชน้ํายาในวันหยุด การทํางานนั้นหนักเหน็ดเหนื่อยมากตองพูดท้ังวัน ไมคอยมีเวลานอนพัก วาง
จากไปหาลูกคาก็ตองทํางานบาน เวลาทํางานบานก็จะเปดเทปธรรมะฟงไปดวยมิฉะนั้นจะหาเวลาวางไมไดเลย สวน
ลูกคานั้นเมื่อใชนํายาแลวก็ตดิใจมากเพราะเปนของคุณภาพดี ใชแลวใชติดตอโดยตลอดกลายมาเปนขาประจํา 
ขาพเจาจึงไดลูกคาเกาๆ มากและลูกคาใหมท่ีไดจากการแนะนําตอๆ กันไป ขาพเจาก็เร่ิมมีเงินมาผอนบาน ๕,๐๐๐ 
บาททุกเดือน อีกท้ังเงินทําบุญก็สามารถทําไดครั้งละ ๑๐๐-๒๐๐ บาท เมื่อสงไปรษณียไปคร้ังใหมจะเพิ่มเปน ๒๐๐ 
บาท ขาพเจาไดรับนิตยสารโลกทิพยเปนประจํา ไดเปดดูคอลัมนท่ีบอกขาวทําบุญ จึงเร่ิมสงเงินไปสรางวิหารทาน
ตามจังหวัดตางๆ แหงละ ๑๐๐ บาท ไดสงไปเดือนละ ๒-๓ วัด ในแตละเดือนนั้น จะเนนเรื่    องการสรางโบสถกุฏิ
กรรมฐานและซื้อท่ีดินถวายวัด เพราะขาพเจายังมีทุกขท่ีเปนหนี้ผอนสงบานอยู จึงคิดวาอานิสงสผลบุญนี้คงจะเกิด
แกเราในอนาคต เมื่อมีโอกาสไปวัดตางจังหวัดเห็นวามีการบอกบุญเร่ืองซ้ือท่ีถวายวัดจะรีบทําทันทีไมใหตกหลนเลย 
ไมมีการรังเกียจหรือปฏิเสธบุญแตอยางใด ตอมาอานิสงสเหลานี้ไดสงผลมาใหขาพเจากลายเปนผูมีเงินทอง 
ทรัพยสิน มีบานชองหลายหลังและที่ดินหลายแปลงอยางมหัศจรรย 

          ในการทํางานนั้นขาพเจามีนิสัยอยางหนึ่ง คือตองทํางานใหไดระดับดาวหรือดีเดนเพราะถือวาเขามีมือมีสมอง 
เราเหมือนเขาทุกอยางจะใหตางกันไมได คนเราแพชนะตรงความขยันเทานั้น ในระยะเวลานั้นเพื่อนฝูงจะชวนเที่ยว
เตรขาพเจาไมยอมไป หาเงินอยางเดียวและตั้งเปาหมายวาจะพึ่งตนเองเทานั้น ไมยอมงอมืองอเทาใหใครมาสมเพช
เวทนา เปนกฎธรรมดาอยางหนึ่งท่ีจะตองเจอมารผจญ ในระยะนั้นมีเพื่อนที่ทํางาน เจานายบางคนมองดูดวยความดู
ถูกเหยียดหยามวา ต่ําตอยยากจนตองทํางานพิเศษหาเงิน พากันหาทางกลั่นแกลงตางๆ นานา บางอยางไมจริงก็ใส
ความใหเสียหาย พูดวารายตางๆ แตก็อดทนไมเคยตอปากตอคํา เพราะที่ทํางานคนสวนใหญเสวยบุญเกาคือพอแม
ร่ํารวย มีรถขับมาทํางาน มีเงินใชฟุมเฟอยจากคาดอกเบี้ยบาง จากกิจการใหญโตบาง คนขึ้นรถเมลจึงมีปมดอย 
ดังนั้นจึงเปนเรื่องทุกขใจของคนที่ไมมีรถ ตองตะเกียกตะกายหารถมาขับทั้งๆ ท่ีรายไดก็ไมมีแตตองทําไปเปนเรื่อง
ของเกียรติยศ 

          ชวงที่ขาพเจาทํางานหนักมากทั้งราชการ ท้ังงานพิเศษ ท้ังงานบาน แตก็สามารถอยูไดอยางมีความสงบสุข 
ไมเคยทะเลาะกับใคร ไมดาวาใคร เพราะจิตใจเปนสุข โดยมีธรรมะเปนพี่เลี้ยงส่ิงหลอเลี้ยงขาพเจา อีกประการหนึ่ง
คือย่ิงนับวันผานไปทานบารมีท่ีส่ังสมไวทุกๆ สัปดาหทุกเดือน ก็สงผลงอกงามขึ้นทีละนอย ขาพเจามีความชื่นชม
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มาก จึงไมเคยใสใจตอการนินทาวารายของใคร แมในระยะที่วิกฤตนั้น ขาพเจายังคงเย็บปากสนิท สวดมนตแผ
เมตตานั่งสมาธิตามโอกาส แตสวนใหญจะกําหนดจิตในอิริยาบถตางๆ ซ่ึงไดรับการสอนจากหลวงพอพุธ วัดปาสาละ
วัน หนึ่งในจํานวนธรรมะพระอริยะเจาที่เปรียบเสมือนกําแพงกั้นขาพเจาใหพนจากการถูกทําลายตางๆ นานา ก็คือ
ธรรมะของหลวงพอจรัญ ทานเขียนจดหมายมาสอนใหแผเมตตาหนักๆ สวดมนตอโหสิกรรมและสอนใหขยันมากๆ 
พึ่งแตตนเองทาน 

        ในปนั้นอธิษฐานจิตวาขอใหไปญี่ปุน ปรากฏวาสมาชิกขาพเจาไดทํางานขายเครื่องสําอางไดสูงเกินเปาหมาย
ท่ีขาพเจาวางไว โดยขาพเจาไมรูเร่ืองเลยเพราะตางคนตางติดตอเขาบริษัทเอง ไมตองผานมาที่ขาพเจาตามที่
ขาพเจาสอนงานไว ดังนั้นแมงานราชการจะหนักหนาสาหัสเพียงใด แตอีกดานหนึ่งลูกทีมสมาชิกขาพเจากลับทํางาน
ทะลุเปาหมาย ขาพเจาสังหรณใจวาเราทํางานหนักขนาดนี้จนงานเกือบหมดแลว แตวันรุงข้ึนกลับมีงานสุมลงมาบน
โตะแบบไมรูจบอีก เขาเอาเราใหตายแนก็เปนความจริง แลวคําส่ังก็มาถึงขาพเจาวาไมข้ึนเงินเดือนให ยังความตก
ตะลึงแกเพื่อนฝูงญาติพี่นองเปนอยางย่ิงโดยมีเหตุผลวาผลงานต่ํากวาเกณฑ นี่คือรางวัลท่ีเขาเจตนาจะใหขาพเจา
โดยแทจริง ขาพเจารูสึกขมขื่นเปนท่ีสุดรูวาวันนี้จะตองมาถึง 

           โลกธรรมแปดครั้งนีห้นักมาก เพื่อนฝูงไดยุใหขาพเจาตอสูขอความเปนธรรมโดยใหตั้งกรรมการสอบสวน 
ขาพเจาทุกขใจมากเพราะทุกคนก็อยากใหตอสูทางโลกทั้งส้ิน แตขาพเจาเองนั้นไมปรารถนาจะเรียกรองส่ิงใด 
เพราะรูดีวาหากตอสูไปแลวเรื่องราวจะหาขอยุติไมได ผูใหญท่ีเก่ียวของจะตองถูกกระทบกระเทือน ระหวางนั้นก็มี
เทปธรรมะเปนท่ีพึ่ง 

           รุงข้ึนชางนาอัศจรรยไดรับจดหมายจากหลวงพอจรัญ วัดอัมพวนั ทานสอนใหอดทน อดกลั้น สวดมนต แผ
เมตตา ไมโกรธใคร พึ่งตนเองดีท่ีสุด เมื่อขาพเจาไดอานจดหมายแลวน้ําตาแทบรวง ทานชางรูใจเราเหลือเกินอยาง
นอยเราก็มีครูบาอาจารยท่ีเปนพระอริยะเจา รูเห็นการกระทําของเราวาดี-ชั่วประการใด เรายังมีท่ีพึ่ง กําลังใจและสติก็
คืนมาทันที เอาจดหมายใหใครๆ ดูบอกวาฉันเชื่อพระอริยะเจาทานสอนมาอยางนี้ถือเปนมงคล ฉันไมเชื่อใครฉันไม
ตอสูแตจะใหเวลาเปนเคร่ืองพิสูจนตอไป 

            ดานหนึ่งท่ีกําลังถูกทําลายชื่อเสียงกลั่นแกลงในเรื่องการงานตางๆ นั้น ขาพเจากลับอยูในความสงบ ยึดคํา
ของครูบาอาจารยเปนแนวปฏิบัติ แมวาเพื่อนฝูงญาติพี่นองจะตองการใหขาพเจาลุกข้ึนตอสูบาง แตขาพเจากลับเฉย
ไมตอปากตอคําแตอยางใด ชวงนั้นขาพเจาอธิษฐานจิตวาดวยบุญกุศลที่ขาพเจากําลังทํางานหนักอยูนี้ ตองอยูทํา
ราชการถึง ๒-๓ ทุมเปนเวลากวา ๓ เดือนนี้ โดยยกเงินคาลวงเวลาทั้งหมดใหราชการ ไมเอาแมแตบาทเดียวเพราะ
ถือวามีรายไดพิเศษแลว แตขอใหขาพเจามีโอกาสเดินทางไปตางประเทศคือประเทศญี่ปุนดวย เมื่ออธิษฐานจบก็
บันทึกไววา เชื่อมั่นในผลบุญของตนแลวเวนท่ีวางไว เผื่อกลับมาบันทึกวาคําอธิษฐานสัมฤทธิ์ผลหรือไม 

            ปรากฏวางานพิเศษท่ีเคยทําอยูนั้น ขาพเจาไดเปลี่ยนแปลงยายมาเปนแผนกบริหารของบริษัท
เคร่ืองสําอางยี่หอหนึ่ง มีหนาที่เปนผูใหคําแนะนําปรึกษาในงานขายของพนักงานซึ่งสังกัดในทีมงานขาพเจา
ประมาณ ๓๐๐ คน การบริหารงานนั้นไมไดยุงยากแตประการใด เพราะทางบริษัทใหงบประมาณสําหรับขาพเจาท่ีจะ
จัดสถานที่ฝกบรรยายแกสมาชิกท้ังหลายในวันเสาร-อาทิตย ตามโรงแรมใหญๆ การพบปะพูดคุยแกไขขอของใจ
อบรมใหความรูดานการขายกับสมาชิกตางๆ ท่ัวประเทศ จึงเปนเรื่องที่ตองรูจักใชศิลปะการพูดใหคนจํานวนมากๆ 
เขาใจ และในเวลาเดียวกันนั้นสมาชิกท่ีอยูตางจังหวัดท่ีไดรับคําบรรยายพรอมภาพประกอบและอัดเทปการสอนงาน
จากขาพเจา ทําใหงานขายในตางจังหวัดรุดหนาไปมาก แมสมาชิกของขาพเจาไมเคยพบเห็นกัน ก็สามารถทํางาน
ขายที่จังหวัดตนเองไดมีประสิทธิภาพสูง ไดรับรางวัลสรอยคอทองคําไปหลายคน เมื่อขาพเจาคิดคนวิธีการสอนงาน
ไดแลว นั่งอยูท่ีใดขาพเจาไมเคยอยูนิ่งคิดเร่ืองงานตลอด 

            ระหวางที่งานราชการหนักมากดวยวาถูกส่ังใหไปทํางาน ๒ สายงาน งานจึงประดังเขามาจนแทบไมไหวแต
ท่ีไมปริปาก ใจก็สูและเห็นความผิดปกติของการสั่งใหทํางานแบบสาหัสนี้ รูวาถูกมารผจญแลว สภาพจิตธรรมะนั้นจึง
มีท่ียึดเหนี่ยวและมั่นใจในคุณธรรมท่ีตนเองกระทํามา ใครจะดาวากลั่นแกลงเราก็เฉยเสียวันหนึ่งเขาจะรูเอง 

           จากนั้ นประมาณอีก ๑ สัปดาห ขาพเจาก็ฝนไดไปเที่ยวญี่ปุน ในความฝนนั้นผูบริหารของบริษัทถามวาทําไม
เธอไมออกไปเที่ยวขางนอก มานั่งอยูในหองโถงของโรงแรมทําไม ขาพเจาตอบวาเนื่องจากมาญี่ปุนแบบกะทันหัน 
จึงเอาเส้ือผามาแค ๓ ชดุกําลังรอใหเขาสงมาให ขณะนี้รอกระเปาเสื้อผาจากเมืองไทย ผูบริหารบริษัทถามวาเธอรูตัว
แลววาจะมาญีปุ่นเหตุใดจึงรีบรอนขนาดเก็บเสื้อผามาไมทัน ขาพเจาก็เฉยแลวตกใจตื่น อีก ๒-๓ วันไดรับโทรศัพท
ใหไปงานเลี้ยงฉลองรางวัลผูท่ีจะไปญี่ปุน โดยจะมีการประกาศรายชื่อผูไดไปดวย ขาพเจาก็ไปงานเลี้ยงท่ีโรงแรม
เซ็นทรัลท่ีจัดขึ้นในวันเสาร การประกาศรางวัลเขมขนมากเพราะทางบริษัทไดจํากัดจํานวนคนไปตางประเทศให
ลดลงกวาทุกคร้ัง จึงเหลือเพียง ๑๕ คนเทานั้น ขาพเจามานั่งฟงการประกาศดวยใจระทึกผานไปแลว ๑๐ คนก็ยังไม
มีชื่อขาพเจา เพราะตัวเก็งท่ียังไมไดประกาศรอคิวอีกหลายคน ขาพเจาใจไมดี 

           เมื่อประกาศมาถึงคนที่ ๑๔ ก็ยังไมใชขาพเจา ใจขาพเจาหลนวูบลง พรอมคิดวาหลวงพอ(พระ) ทําไมลูกขอ
ไวไมใหลูก ลูกอยากไปเที่ยวญี่ปุน เพราะขณะนี้ทุกขใจไมอยากอยูเมืองไทย ลูกทํางานหนักมากทั้ง ๒ ดาน การไป
ญี่ปุนนั้น เพียงทัศนะศึกษาไมอยากอวดวาโกหรูแตประการใด โฆษกไมยอมประกาศชื่อคนที่ ๑๕ ทําใหคนที่รอฟง
ผลกระวนกระวายใจ สักครูหนึ่งก็พูดวาคนที่ ๑๕ เปนคนที่ผูบริหารบริษัทแทบจะไมเคยเห็นตัว พวกเราก็ไมเคยเห็น
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เขาโผลมาที่บริษัทในชวงเย็น วันหยุดก็ไมเคยเห็น ไมรูมีดีอะไรจึงสามารถทําใหทีมงานชนะเปาหมายในครั้งนี้ ได
รางวัลไปตางประเทศบอยๆ แลวก็ประกาศชื่อขาพเจาเปนคนสุดทาย พรอมกับมีหลายคนหนาซีดและแทบเปนลม 
เพราะไมมีใครคาดหมายวาครั้งนี้ขาพเจาจะไดไปตางประเทศ เพราะในขณะที่งานประจําที่ทําอยูกองทวมจนเต็มตัว 
ขาพเจายุงมากนอนดึกตลอด แตเหตุใดครั้งนี้จึงไดรับรางวัลไปตางประเทศอีกแลว น้ําตา ๒-๓ หยุดของขาพเจาก็
รวงออกมาที่สุดแลวขาพเจาก็สมปรารถนา จึงสอบถามทางบริษัทวาทีมงานขาพเจาเปนอยางไร ทางฝายบัญชีเลาวา
สมาชิกท่ีสังกัดในทีมงานที่ขาพเจาอบรมอยูนั้นตางก็สงยอดจําหนายที่สูงๆ เขาบริษัทดวยตนเองจํานวนมากมายกอน
การแขงขันจะส้ินสุดลง จึงทําใหยอดแขงขันขาพเจาพุงข้ึนสูงมากจนแซงหนาคนไปจํานวนหลายสิบคน ขาพเจาจึง
ลาพักรอนไปญี่ปุน ๗ วัน เมื่อกลับจากญี่ปุนแลวก็กลับมาเติมขอความท่ีบันทึกคางไววาจากคําอธิษฐานจิตนั้นสม
ปรารถนาแลว บัดนี้กลับมาจากญี่ปุนแลวจึงบันทึกไวเปนหลักฐาน ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ความมั่นคงในคําส่ังของ
ครูบาอาจารยมีผลใหขาพเจามั่นใจเปนท่ีสุด ขาพเจาตอสูอยูในความสงบมาตลอดและแนนอนที่สุด ไมมีใครเห็น 
เทวดา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ก็ตองเห็น การอธิษฐานของขาพเจาจะกระทําในกรณีสําคัญๆ เทานั้น 

           สวนที่เลามานั้นเปนเพียงเส้ียวหนึ่งท่ี ขาพเจาตองผานความลําบาก การถูกกระทบกระทั่งมาตลอด แมบัดนี้
จะพนพงหนามแลวก็ระลึกยอนดูวา หากไมมีธรรมะครูบาอาจารยเปนท่ียึดเหนี่ยวแลว สภาพจิตของขาพเจาจะเปนฉัน
ใด วันนี้วันท่ีขาพเจาสมปรารถนาในทุกส่ิงท่ีตนตองการ ไดส่ังสมบารมีคุณความดีมาตลอดและมาเสวยบุญในวันนี้ มี
คนจํานวนมากรูสึกประหลาดใจ อัศจรรยใจในการตอสูของขาพเจา อัศจรรยในการเกิดกุศลและอานิสงสจากผลบุญท่ี
ขาพเจาไดรับ และขอใหขาพเจาแนะนําแกเขา ความจรงิแลวธรรมะนัน้เราทุกคนก็ไดรับฟงกันบอยๆ แตเราไดนําไป
ประพฤติปฏิบัติหรือไม เราจริงจังแคไหน พระทานเทศนสอนเราก็ไปฟง ฟงแลวหลนอยูตรงประตูวัด ไมไดเอากลับ
บานดวย เราจะดีไปไดอยางไร หรือสวนมากทําดีในระยะแรกๆ ตอมาก็ลดหยอนยานไปเรื่อยๆ ก็คืนสูสภาพเดิม คือ
ทําแบบเลนๆ ไมจริงจัง ดังนั้นผลกุศลก็คือไดนิดหนอยไมเปนสาระอะไร เราก็ไดตามกรรมที่เราทําไวนั่นเอง 

          จากเหตุท่ีขาพเจาตองการพิสูจนทําทานแลวรวย ก็ย่ิงงอกงามใหญโต ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ขาพเจาไดหลนลงสู
วงการซื้อขายที่ดินโดยไมรูตัว ไมรูเร่ืองไมเขาใจ ก็ใหจําเปนตองรูตองเขาใจ เพราะเหตุวามีเพื่อนไดไปซื้อท่ีดินท่ี
ตางจังหวัดและถูกโกง ทําใหขาพเจาตองเขาไปชวยเหลือ จนกระทั่งจากการที่ไมเขาใจกลายเปนเขาใจขอมูลตางๆ 
จึงไดถูกซึมซาบทีละนอยๆ และทําใหตองมาซ้ือท่ีดินขายที่ดินอยางเหลือเชื่อ และไดกลับกลายเปนเจาของที่ดิน
จํานวนหลายแปลงในระยะเวลาเพียง ๒ ปเทานั้นจนเพื่อนฝูงตกใจมาก ขาพเจาจึงพิจารณาทบทวนวาเปนเพราะเหตุ
ใด แลวก็เกิดความปติวา เราเขาใจแลว เราเห็นแลว ทํากรรมใดไวก็จะมาเสวยกรรมนั้น ก็เพราะเหตุวาป ๒๕๒๒ 
ขาพเจายังผอนคาบานและผอนที่ดินอยู จนทุกขใจมากพยายามสรางกุศลดวยการซื้อท่ีดินถวายวัดและสรางวิหาร
ทาน (โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิกรรมฐาน ขุดสระ ซ้ือแทงคน้ําใหวัด) ขาพเจาขยันทํากุศลผานไปตั้งแตป 
๒๕๒๒ จวบจนป ๒๕๓๒ เร่ิมเสวยบุญนั้นกินเวลา ๑๒ ป ทําบุญจนจําชื่อวัดไมได เพราะเปนรอยแหงโดยเริ่มตั้งแต 
๑๐ บาท มาบัดนี้เมื่อจะสรางวิหารทานที่ใด ก็สามารถชวยเหลือทางวัดไดครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็
ระลึกยอนไปวาวันนั้นในอดีต ขาพเจาไดเตรียมเงินใสซองๆ ละ ๒๐ บาท เพื่อถวายพระอริยะเจาตามวัดตางๆ พรอม
ท้ังรําพึงวาเรานี้วาสนานอยนัก จะทําบุญกับพระดีๆ ก็มีเงินแคนี้ เมื่อใดเรามีบุญวาสนาเราจักถวายปจจัยใหมาก 
เพราะพระอริยะเจาพระที่ปฏิบัติดี เปนโคตรเพชรเม็ดใหญไมมีไฝฝาไรรอยตําหนิ เปนบุคคลที่หาไดยากย่ิงสมควรที่
เราจะบํารุงทาน ชวยเหลือการงานของทาน พระสงฆไมมีรายไดจึงเปนหนาที่ของเราตองหาเงินมาชวยทาน ขาพเจา
จึงตั้งปณิธานวาทํามาหากินท่ีใด ไดเงินทองมาจะตองแบงเงินนั้นไปบํารุงวัดวาอารามในเขตนั้นๆ และอีกสวนแบงไป
ใหกับวัดท่ีดีๆ ท่ัวประเทศไทย โดยทําการคัดเลือกวัดเองโดยทานไมมีสวนรูเห็น ทานรูเมื่อขาพเจามาถวายปจจัย
แลวเพื่อใหสมกับที่ทานเมตตาหวงใยมาตลอด พยายามปฏิบัติตามคําสอนของทาน มีการพัฒนาจิตใจสูงข้ึนตาม
กาลเวลาที่ผานไปพรอมกับความเจริญทางดานการดําเนนิชีวิต การงานเจริญรุงเรืองมีความเปนอยูสุขสบายไมทุกข
ยาก เปนคนดีในสังคม 

ท่ีมา : 

รวมประสบการณจากการทองและอานุภาพคาถาเงินลานวัดทาซุง จากหลายทาน (กระทู) 
ในเวบไซทพลังจิตอานุภาพคาถาเงินลาน  

           เร่ืองนี้ไดรับถายทอดมาฟงเพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติ สาเหตุมาจากการอานเจอวิชาตักน้ําของหลวง
พอสุน ท่ีน้ําเต็มโองอยูตลอดเวลาแมไมตองไปตักน้ําก็เต็ม จึงคิดหยอกๆ ถามอาจารยวามีคาถาตักเงินไหมครับ
อาจารยจึงเมตตาเลาวามีสิ............. 

           รายแรก "ขายของโดยจดรายการสินคาและราคา – เงินทอน (เงินตน) หลังจากนั้นภาวนาคาถาเงินลานจน
เปนสมาธิแลวอธิฐาน แลวภาวนาไปขายไป วางๆ ก็ภาวนาจนเปนสมาธิ สลับไปเรื่อยๆ จนปดราน เชื่อหรือไมวาเงินท่ี
ไดรับมากกวาเงินท่ีจดไวในรายการและเงินทอน โดยมีเงินเกินมามากกวา 1000 บาท ถือวาเปนจํานวนไมนอยนะ
ครับ" 

           รายที่ 2 "ส่ังซ้ือสินคา 1 โหล ไดมาเกินถึงครึ่งโหล บางทีของ 12 ชิ้น ขายแลวนาจะไดกําไร200-300 แต
ปรากฏวาขายไดกําไรถึง 500-600 บาท ท่ีเห็นกันจะๆ ท่ีสุดคือไปเบิกเงินธนาคารมา 10,000 บาท ยอดเงินในบัญชีก็
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แจงวาถอน 10,000 บาทแตไมตองนับ นาํมาใสกลองหรือหอไว หลังจากนั้นสวดมนตไหวพระสวดคาถาเงินลานจน
เกิดสมาธิ ถอนจากสมาธิแลวอธิษฐาน หลังจากนั้นก็ภาวนาคาถาจนหลับไปตื่นเชาสวดมนตไหวพระและวาคาถาอีก
จนเปนสมาธิแลวอธิษฐานซ้ํา จากนั้นมาเปดหอเงินปรากฏวานับได12,000 บาท เกินมาถึง 2,000 บาท" 

กระทู : เร่ืองแบบนี้ผมยืนยันวายังเกิดแบบนี้เชนกันครับ เร่ืองมีอยูวาผมสวดพระคาถาเงินลานนี้ เร่ือยๆ เวลามีเงินก็จะ
ใสไวในกระเปาสตางคตลอด แตไมเคยนับเลยวาใสเงินไปเทาไร ไดมาก็ใสไปเรื่อยๆ ซ้ือของก็หยิบออกมาจายไป
เร่ือยๆ แตทุกอยางรับมาเทาไร จายไปเทาไรอยูในหัวผมหมด เพียงแตไมเคยไปนับ Bank เทานั้นเอง จนมีอยูวัน
หนึ่งผมลองบวกลบดูวาในกระเปาตองมีเงินอยูเทาไร สมมุติเร่ืองเงินนะผมนับไดวาปจจุบันตองมี 2,500 บาทแนนอน 
100% แตพอหยิบออกมานับ นับไปนับมา มันมี 3,000 บาทไดไงก็ไมรูในแค 5 วัน (ดอกเบ้ียใหมากกวาธนาคารอีก) 

กระทู : แตสําหรับอารตเชื่อคะ วาเงินเพิ่มจริงๆนะ ก็ตั้งกะทองคาถามาเจอเงินตกบอยมากๆ แตก็เก็บมาแลวเอาไป
ทําบุญนะคะ อารตไปธนาคารแลวเงินท่ีจะฝากที่อารตนับจากบานมัน $1,200 ดอลลาร อารตนับถ่ีถวนแลวนับหลาย
หนก็ไดเทาเดิมนะ พอไปธนาคารเจาหนาที่ก็นับเงิน เคาก็ถามอารตวาจะเอาเงินอีกสองรอยเหรียญดอลลารเก็บกับ
ตัวหรือวาจะใหใสธนาคารไปเลย อารตก็งงๆ จะก็เลยบอกวา เออคุณชวยใสเงินในบัญชีเลยแลวกนั อารตงงเพราะวา
คุณเขียนผิดนะไมใชพันสองรอยดอลลาร แตเปนพันส่ีรอยดอลลาร ตางหากอารตงงคะวาเงินมาจากไหนอีกตั้งสอง
รอยกวาเหรียญ แตก็นึกถึงหลวงพอวาเราเองก็วาคาถาเงินลานนี่นา เลยเชื่อเร่ืองเงินงอกแลวอันนี้ประสบการณเลย
นํามาเลาสูกันฟงคะ 

กระทู : ผมทาํธุรกิจรานเกมสภาคเหนือครับ เขามาประจําเปนสมาชิกของเวบไซทพลังจิตเกือบปแลว ผมทองคาถา
เงินลานทุกวันเปนเวลา 5 เดอืนแลว ตั้งรานครั้งแรก 2 เดือนแรกไดวันละ 3-4 รอยบาท พอทองคาถาเงินลานรายได
เพิ่มจากเดิมเปนวันละ 500-600 บาท เฉพาะวันธรรมดา วนัเสาร อาทิตยไมเกิน 900 บาทสูงสุด แตผมทองคร้ังเดียว
ครับ เลยเขามาดูใหม เขาใหทอง 3 จบวันอาทิตย 19 ก.พ. 49 เชาตื่นขึ้นมาทอง 3 จบ พอปดรานมานั่งนับตังค ก็งง
กันท้ังผัวทั้งเมีย วันนี้กะไดแค 5-6 รอยเอง เพราะเน็ตเสีย ไมมีคนเทาไหรปกติคนแนนท้ังวัน เสารอาทิตยไดแค
สูงสุด 900 บาท วันนี้ได 1,026 บาท นั่งเออมองหนากันงงมากๆๆ มันมาจากไหน หรือวาเราทองคาถา 3 จบเพราะ
ปกติทองจบเดียว ถามเมียวาเอาตังคจากขางบนมาทอนลูกคาเปลา ก็บอกไมไดเอามาสงสัยเปนเพราะคาถาครับ 
เพราะผมชอบลองของวาเปนจริงไหม .... มันเปนจริงครับ ... ใครอยากรวยทองเลย 

กระทู : ผมเองก็ทองครับเห็นผล ดีมากครบัผมทองอยูได 7 วัน การงานมากมายจนตองนอนตีสองทุกวัน แถมการ
งานที่เขามาทําใหเวลาในการศึกษาธรรมของผมหมดไปเพราะเหนื่อยและเพลียทุกวัน ผมจึงคิดวาเอาแคพอมีพอใช
ก็พอ วันไหนอยากไดลูกคาก็ทองวันไหน จะฟงเทศน อานหนังสือ ก็สวดมนตบทอื่นแทนก็ไดผลดคีรับ จิตใจสบาย
ไมทุกขรอน วิธีการทองของผมมีดังนี้ครับ  

1. ศีล 5 พยายามรักษาใหบริสุทธิ์เลยครับ ยุงไมตบ มดไมฆา ไมโกหก การคาที่ทําก็คิดราคากําไรนอยๆ อยา
ไปเอาเปรียบเคาชวยไดก็ชวยกันไป ศีลย่ิงบริสุทธิ์ย่ิงเห็นผลครับ 

2. เวลาสวดหามโลภ หามคิดวาวันนี้จะตองไดเทานั้นเทานี้ใหสวดเพื่อบูชา หรือสวดใหใจสงบ 
3. เวลาสวดใหนึกถึงพระพุทธเจาเขาไวครับ 
4. เงินท่ีไดมาตองบริจาคทําทานดวยครับ ทําไปเถอะครับมีแตจะดีข้ึนเรื่อยๆ ครับ (เชนออกเงินชวยคา server 

ตัวใหม ของเวบไซทพลังจิต) 
5. จํานวนครั้งในการสวด ผมสวดทั้งวันครับกอนนอนและตอนนอน ตื่นมาก็สวดตอ ถาสวดแบบออกเสียงก็จะ

สวดจนคอแหงไปเลยครับ 
 
กระทู : ผมทํางานเปนชางซอมคอมพิวเตอรครับ รานผมเปนบานมีรั้วบานและรั้วปดตลอดเวลา มีหมาเหาเกงมาก 5 
ตัว ตองปดรั้วเพราะหมาจะออกไปกวนคนนอกบานคนที่เปนลูกคาของผม คือเพื่อนและคนที่รูจักผม ท้ังนั้นเพื่อนพวก
นี้ก็ไมอยากมาซอมคอมกับผมซักเทาไร เพราะมาแลวหมาก็จะกัดรองเทาของเพื่อนเลนเปนประจํา เมื่อผมสวดพระ
คาถามีผลใหลกูคาหนาใหมมาเกาะรั้วบาน จะตะโกนเรียกก็ไมรูจักชื่อผม จะเปดรั้วก็เกรงใจไมรูวามีคนอยูไหม รออยู
ตรงนั้นจนผมเห็นเลยไปเปดรับเขามาในบาน พอผมซอมเสร็จผมก็มักจะถามลูกคาหนาใหมวา ทําไมถึงมาซอมคอม
รานผมครับ ลกูคาก็จะตอบวาไมรูเหมือนกันตอบแบบนี้หลายคน 

 
กระทู : เคล็ดลับไมมีครับ ตั้งแตทองมามีอะไรแปลกๆ ครับ เชนจากไมเคยถูกหวยก็ถูกดันถูกบอยดวยครับ และผม
อุทิศกุศลไปยังเจากรรมนายเวรทุกวัน การงานดีข้ึนไมมีอุปสรรคขัดขวาง เคยกลัวผีมากแตตอนนี้คิดแตวาเขามา
คุมครองแลวเพราะเราชอบแผเมตตาวญิญาณและผีเขาไดบุญเราตลอด ใครละครับจะไมปกปกรักษาเรา เงินก็ได
ผิดปกติจากเดมิมันมากขึ้นนะครับไมนาเชื่อ แตมันเปนจริงนะครับ ก็เลยไมหยุดทอง นี่ถาถูกรางวัลท่ี 1 ไดหลายๆ 
ลาน จะเอาเงินไปบริจาควัดตามชนบทครบัหวังไวอยางนั้นครับ... 

กระทู : สวัสดีครับ ผมก็เปนคนหนึ่งท่ีเปนศิษยหลวงพอปานและหลวงพอฤาษีนะครับ ผมก็เคยมีประสบการณ
อานุภาพพระคาถาพระปจเจกกะโพธิ์เหมือนกันตอนนั้นผมชวยแมขายของแลวก็ทองพระคาถานี้ไปตลอดเลยตอน
เย็นนับเงินแลวไดประมาณ 1,000 บาทแตผมไดชักไปแลว 500 บาทก็ตองเหลือเงิน 500บาทใชไหมครับ แตแมผม
นับได 1,000 บาทเหมือนเดิมโดยที่ทานไมรูวาผมชักไปทําธุระแลว 500 บาท แลวทานคิดวาเงินเพิม่มาจากไหนครับ 
แตผมไมเคยทองคาถาเงินลานแบบเต็มๆ เลย ไมรูแบบไหนดีกวากันครับ วอนทานผูรูบอกดวยนะครับ 
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กระทู : คาถานี้บางที่ก็เรียกคาถาเงินงอกครับผมไมมีงานทําแตทองคาถานี้ก็ไมเคยอดอยากนะครับ ตกอับ ตอนรถ
ชนก็เจอคนมีน้ําใจชวยตลอดมีแตคนเมตตา ท้ังๆท่ีเราก็ดูบุคลิกเปนคนไมคอยสุภาพและบางครั้งก็ไดในสิ่งท่ีมากกวา
ท่ีอยากไดคือ ผมไมคอยใสบาตรแตชอบไปหยอดเงินทําบุญตามตูบรจิาคตามวัดนะครับ ตอนนี้กรวดน้ําทุกวันสวด
มนตเปนประจําอาการเจ็บปวยทางรางกายและจิตใจก็ดีข้ึนมากนะครับ 

กระทู : ทานบอกวาเปนคาถาเงินลาน ก็เอาใจยึดมั่นไปเลยวาเราจะตั้งหนาตั้งตาสวดไป วันละ 9 จบสําคัญตรงที่วา
ตั้งใจจริงหรือเปลา สวดกันทุกวันหรือปาว บางคนสวดไดแค 5 วัน 7 วัน สองเดือน สามเดือน แลวไมเกิดผลก็ละ
ความตั้งใจเสียแลว คุณรูไหมนายหางยาตราใบโพธิ์ทานสวดเชา 9 จบ เย็น 9 จบ เปนเวลา 2 ปเต็มๆ แลวทานยึดมั่น
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยเฉพาะ หลวงปูปาน และหลวงปูฤาษีลิงดํา ทานทําจนอารมณทานใส ปราศจาก
กิเลส เลยเกิดสมาธิ แลวปญญาก็ตามมา จึงเห็น วาอะไรคือควรเสีย อะไรไมควรเสีย อะไรควรได อะไรไมควรไดนั่น
จึงเปนท่ีมาที่ทําใหธุรกิจของทานงอกเงย จนกลายเปนคนร่ํารวย ลองตั้งใจกันจริงๆนะครับ ลองทําดู ผมเองทําแลวก็
ประสบกับตัวเองบอยๆ แมวาจะไมไดสวดถึง 9 จบแตจิตตั้งมั่นแลว มันก็มีอานุภาพเหมือนกันครับ 

กระทู : รุงก็ทองตอนเชา 9 จบ พยายามใสบาตรทุกวัน ทองเหมือนเปนหนาที่บังคับตัวเองใหตื่นเชาใสบาตรใหทัน 
แตก็ไมไดจริงจังมากเริ่มทองตั้งแต 8-9 ท่ีแลวมั้งถาจําไมผิดคะ แตก็ไมไดสม่ําเสมอนะขี้เกียจก็เลิกแตก็กลับมาทํา
ใหมอีก ศีลก็บางวันก็ได 3 ขอ บางวันก็ได 5 ขอบาง 2 ขอบาง บางวันก็ได ศีล 8 เลยตามโอกาส ทานก็ทําบาง มี
บางครั้งทะเลาะกับแมโกรธมากไมมีอารมณใสบาตรเลย แตก็บังคับตัวเองไปใสบาตร หนาบูดไปเลยคะเมื่อเชานี้นอน
เลยเวลาใครก็ไมรูมาเรียกเหมือนเสียงดังมาจากขางในตัวเรียกชื่อรุง คําเดียวตื่นทันทีเลย รีบไปใสบาตรหากลวยได 
2 ผล ใสแตกลวยไปเลย ขอใหแคไดใสบาตร คิค ิตอนนี้ก็ไมไดทํางานนะคะอยูบานเฉยๆ แตแมก็พอใจใหอยูแบบนี้ 
ไมมีเงินเลยขอแม บางทีก็ไมขอหาแมไมเจอ หยิบไปเอาเลยก็มี ผลที่ได ก็คือของกินคะ อาหารการกินเยอะไมมีเงิน
แตของกินเยอะ อยูในบานก็เยอะ ท่ีบานขายกับขาวกะเนื้อยางเกาหลีคะกินฟรีทุกวัน ไมรูสิชีวิตเปนแบบนี้ 
 
 
           เพื่อเปนธรรมทานในการสงเคราะหใหแกพุทธบริษัทท้ังหลาย ใหมีความคลองตัวกันทางทาง
การเงิน ดวยพระเมตตาคุณแหงองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระโพธิสัตว และพระ
อริยเจาเบื้องสูงผูเปนพระสุปฏิปนโนท้ังหลาย นับเนื่องมาแตหลวงปูปานวัดบางนมโค มีพระเดชพระคุณ
หลวงพอฤาษีลิงดําเปนท่ีสุด จึงไดมีเมตตาสงเคราะหหวังใหลูกหลานไดพนจากทุกขจากภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งเขาถึงความดี อันมี ทาน ศีล และภาวนาเปนท่ีสุด ทางสมาชิกของเวบไซทพลังจิต 
http://www.palungjit.com จึงไดรวบรวมผลแหงการปฏิบัติของสมาชิกในเวบไซทท่ีไดสวดคาถาเงิน
ลานแลวประสบผลเปนอยางดี เปนท่ีนาอัศจรรยใจ และมีความปรารถนาดี หวังใหผลแหงอานิสงคของพุทธ
คาถาเงินลานนี้ไดเผยแพรสูสาธุชนโดยทั่วไป เพื่อใหมีความเปนอยูท่ีคลองตัว และเปนกําลังของ
พระพุทธศาสนาสืบตอไป 
            ทานใดท่ีมีความประสงคท่ีจะเผยแพรเพื่อเปนธรรมทาน ขอเชิญจัดทําไดโดยไมตองขออนุญาต 
และขอใหผลแหงการเผยแพรธรรมนั้น สนองผลเปนกุศลผลบุญแดทานเปนรอยเทาพันทวีดวยเทอญ 
           สวนอานิสงคใดอันจะพึงบังเกิดข้ึนนี้ เหลาคณะผูจัดทําและสมาชิกในนามของเวบไซทพลังจิตทุก
ทานขอนอมถวายบูชา"  
          สําหรับซีดีท่ีแจกเปนธรรมทานรวมกับหนังสือเลมนี้ เปนซีดีเสียงสวดมนต “คาถาเงินลาน 99 จบ” ท่ี
สามารถเปดฟงในเครื่องเลนซีดีไดทุกชนิดครับ หากเห็นวาเปนประโยชนก็โปรดไดเผยแพรตอไป ยัง
บุคคลท่ีทานรักและปรารถนาดีครับ 
 
 
ดวยความปรารถนาดีจาก 
 

 
 
เวบไซทพลงัจิต http://www.palungjit.com  
 
และหองภัยพิบัติและการเตรียมการ 
http://www.palungjit.com/board/forumdisplay.php?f=178
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