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รวมค าสอน สมเด็จพระพุฒาจารย ์โต พรหมรังส ี๑๐ 

 
   เมื่อโยมม ี"ศีล" แล้วโยมต้องเจริญ "สมาธิ" ให้บังเกิด อันใดก็ตามถ้า
มันเกิดขึ้นมาโดด ๆ มันจะอยู่ได้ไม่นาน เพราะไม่มีอะไรคอยรั้งคอยดึงไว้ คือ 
ไม่มีอะไรประคอง ถ้าโยมมีศีลอย่างเดียวแต่โยมขาดสมาธิ โยมก็รักษาศีลได้ไม่
ตลอด ถ้าโยมมีสมาธิโยมขาด "การภาวนา" สมาธิโยมก็ตั้งมั่นได้ไม่ตลอด โยม
ต้องมีครบท้ังองค์สาม จึงจะเรียกว่า "พระรัตนตรัย" โยมมีศีลอย่างเดียวไม่ได้ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะคนเลวคนช่ัวก็รักษาศีลได้เช่นเดียวกันถ้าบอกให้เขารับ 
ใช่มั้ยจ๊ะ 
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   แต่ผู้เจริญแล้วผู้ท่ีใฝ่ดีแล้ว เขาต้องเจริญสมาธิ เจริญปัญญา เจริญ
ภาวนาพร้อมกันไปด้วย เพราะคนท่ีเจริญแค่ศีลอย่างเดียวนั้นจะรักษาทรัพย์ไว้
ได้ไม่ตลอดรอดฝ่ัง เพราะไม่มีอะไรค้ําประกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมมีศีลโยมไม่มี
สมาธิน่ะโยมจะรู้ได้ยังไงว่าศีลโยมมันดีละเอียดแค่ไหน เพราะว่าสมาธิมันจะ
บอกโยมเองว่าศีลโยม "ละเอียดปราณีต" แค่ไหน แล้วสมาธิโยมน่ะมันยังบ่ง-
บอกได้อีกว่า ปัญญาท่ีโยมได้น่ะบ่งบอกถึงความสงบมีมากแค่ไหน ทําให้จิตของ
โยมพิจารณาอะไรที่มันเข้าและลึกซึ้งละเอียดลงไปอีก นั่นแหล่ะจ้ะเขาเรียกว่า 
"ภูมิปัญญา" หรือเรียกว่าภูมิธรรม ภูมิจิตของโยม 
   ในส่ิงท่ีเขาบอกว่าศีลมีมากกว่านั้น มันเพิ่มจากความละเอียดของจิต
นั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น คําว่าพระรัตนตรัยต้องครบองค์สาม เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
แล้วทุกอย่างท่ีโยมสงสัยนั้น อํานาจแห่งพระรัตนตรัย แห่งพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ จะหนุนนําให้โยมนั้นได้เข้าถึงตัวรู้ นั่นเรียกว่าเข้าใกล้ผู้เป็นอริยะ.. 
คําว่าเข้าใกล้ผู้เป็นอริยะนั้น เข้าใกล้อย่างไร คือโยมก็จะเข้าใกล้ตัวปัญญา ตัว
รู้ตัวญาณ เค้าก็เรียกว่ามันจะบังเกิดของมันเอง แต่ถ้าโยมไปยึดส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่ง
ยังไม่ครบองค์สามเม่ือไหร่ โยมก็จะยิ่งห่างไกลส่ิงท่ีโยมรู้มากเท่านั้น เข้าใจ   
มั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   ส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุดอย่างหนึ่งก็คือโยมได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา 
และเรียกว่าได้เกิดมาได้เจอรอยพระบาทขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า.. 
"รอยพระบาทขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า" เป็นอย่างไร ก็คือ "รอยธรรมแห่ง
มรรค" นี้แล ถ้าใครเดินตามก็นั่นเรียกว่า "รอยแท้" แต่ถ้าโยมยังไม่เคยเดิน แต่
โยมได้ไปสัมผัสพระบาทว่านั่นว่าคนนั้นเค้าบอกว่ารอยจริงรอยแท้..นั่นยังไม่
จริง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะโยมยังไม่ได้เดินตาม ถ้าโยมเดินตามนี่แหล่ะจ้ะ กงล้อ
แห่งธรรมจักรของโยมก็เริ่มหมุน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เมื่อกงล้อแห่งชีวิตโยมมันหมุน นั่นแหละจ้ะ สักวันหนึ่งโยมก็สามารถ
ขับเคล่ือน เบนเข็มทิศทางท่ีโยมจะเลือกได้ ถ้าโยมยังไม่เคยเดินเลยโยมก็ต้อง
ย่ําอยู่กับท่ีคือวัฏฏะ คือการเกิดอยู่ร่ําไปในโคลนตมนี้ แห่งวัฏฏะนี้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ของวิเศษนี้คือธรรมคือกงล้อ ใครได้ทาน ศีล ภาวนา และได้
กรรมฐาน เรียกว่าได้สมบัติอันลํ้าค่าจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
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เพราะไม่มีอะไรเลยท่ีจะได้พึ่งพาท่ีดีท่ีสุดประเสริฐสุดแล้ว นอกจากกงล้ออันนี้ 
คือ "ธรรมจักร" โยมจะตัดได้ทุกอย่าง 
   ธรรมจักรไม่ได้ให้ไปตัดสู้กับใคร แต่ต้องเอาไปสู้กับกิเลสภายใน ถ้า
คราใดธรรมจักรของใครหมุนเมื่อไหร่ นั่นก็คือ "ปัญญา" ปัญญาจะไปผลักดัน
ธรรมจักรของตัวและคนนี้หมุนขึ้นมา หมุนอยู่ในท้อง หน้าผาก ในจิต กลาง
กระหม่อม และครอบไปท้ังตัวตน นั่นแหล่ะจ้ะ..ผู้ใดอยู่ท่ีไหน..ผู้นั้นต้องมี
เทวดารักษา เพราะธรรมจักรเป็นของสูง 
   ถ้าแยกจาก "ธรรม" และ "จักร" ก็เรียกเป็นอาวุธ เป็นมหาเทพที่
จะต้องคอยดูแลรักษาโยม เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้นมันไม่ใช่ของเล็กน้อย บุคคลท่ีจะ
สร้างบุญบารมีแบบนี้ได้ ท่ีจะมาเจริญสติ เจริญกรรมฐาน เจริญภาวนานี้ได้ 
ต้องมีเช้ือสายเท่านั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   คนท่ีศีลนั้นกําลัง "น้อย" แต่ความอยาก "มาก" ผู้นี้จะมีแต่ "ความ
ผิดหวัง" มากนั้นเอง คือมีแต่ทุกข์ ทําอะไรก็หาความสําเร็จได้ยาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ดังนั้น ผู้ใดนั้นจะให้มันบริบูรณ์ท้ังโภคทรัพย์สมบัติก็ดี ท้ังทางโลกทางธรรมก็ดี 
ขอให้เจริญศีลให้มาก คือการเจริญสติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อโยมเจริญสติแล้วให้
อธิษฐานจิต เมื่อจิตโยมนั้นสงบต้ังมั่น ไม่มีอารมณ์อะไรมาแทรกซ้อนแล้ว ไม่มี
วิญญาณอะไรมาแทรกซ้อนในขณะนั้น ตอนนี้ก็เป็นจิตของเรา เป็นจิตของผู้ท่ี
เป็นตัวเรานั้นเองท่ีปรารถนา ก็ให้อธิษฐานบารมีบุญกุศลท่ีเราเคยกระทําไว้ ไม่
ว่าจะอยู่ในภพภูมิชาติใดท่ีเราเคยเสวยด้วยทาน ศีล ภาวนา ในทานท้ังปวงก็ดีท่ี
เราเคยกระทําแล้ว ขอให้บุญนั้น ทานนั้น กุศลนั้นจงมาอุดหนุนคํ้าชูให้ข้าพเจ้า
ผู้นี้พ้นทุกข์ภัยพาลท้ังหลาย ให้บริบูรณ์ท้ังทางโลกและทางธรรม ก็เรียกว่า
อธิษฐานบุญเอา... 
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   จงจําไว้ คนท่ี "ระลึกบุญกุศล" ได้ บุคคลนั้นย่อมเป็นคนท่ีไม่ธรรมดา 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติ สองเป็นผู้มีตระกูล สามเป็นผู้มีสมบัติ 
แต่ในขณะท่ีโยมเกิดมาใหม่ สมบัติโยมไม่มี โยมก็ต้องอธิษฐาน สมบัติโยมถึงจะ
มีได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือเป็นการอุทิศบุญกุศลให้เทพเทวดาท้ังหลายท้ังปวงท่ีเขา
ดูแลสมบัติให้โยมอยู่ แล้วเขาจะเอาสมบัตินั้นมาให้โยมเอง ไม่ใช่ให้โยมไปขุดหา 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ คืออุทิศบุญให้เทพเทวดาท้ังหลายท้ังปวง เทวดาน่ะแม้เราคิด..เขา
ก็รู้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าถึงการใดในบุญกุศลแล้วไม่เกินวิสัยในอํานาจของทิพย์ของ
ท่านแล้ว ท่ีเขาได้รับรู้ในการท่ีเรานั้นได้เคยสร้างบุญกุศลไว้ให้ท่าน..อุทิศบุญ
แล้ว เขาจะมาตอบสนอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
   การให้ทานหนึ่งครั้ง แม้ให้ทานสัตว์ก็ดีเขาก็ยังรู้คุณ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ใน
การท่ีเราให้เทพเทวดานั้นมีบุญยิ่งกว่า เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น การให้อะไรด้วย 
"ใจ" แล้ว ทําบุญด้วยทาน ศีล ภาวนานี้จึงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ ท่ีแม้แต่องค์อินทร์
เทพพรหมนั้นก็ยังปรารถนา เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั้นทาน ศีล ภาวนานี้เป็นธรรมอันสูง
เลิศขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน บุคคลใดให้ทาน  ศีล ภาวนาเป็นทาน คือ
อภัยทานก็ดี อโหสิกรรมก็ดี โมทนาบุญก็ดี ก็เรียกว่าละความโกรธลง ละโลภ- 
โมโทสันได้ก็ดี นี้แลเรียกว่าเป็นทานช้ันเลิศ บุคคลเทพเทวดาจะเอาอะไรมาใส่
ในบุญนี้ก็ต้องเอาเป็นถาดทอง ผ้าแพรทอง นั้นโยมจะได้อะไรแล้วโยมก็จะได้ส่ิง
ท่ีเป็นปราณีต เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   แม้ในธรรมท้ังหลาย ไม่ว่าธรรมเป็นของใครก็ดี ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงก็ให้
วางไว้ เพราะธรรมนั้นก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ธรรมใดเราไปคิดแล้ว ระลึกแล้ว 
แล้วเป็นทุกข์ แสดงว่าธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมท่ีดี เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าธรรมนั้นเราระลึก
แล้วเกิดปัญญา ไม่ก่อโทษแล้ว..ธรรมนั้นเป็นธรรมท่ีดีต่อเรา แต่ถ้าธรรมใดท่ีเรา
ยังเข้าไม่ถึงก็อย่าได้ไปปรามาสธรรมนั้น เพราะว่าจิตนั้นปัญญานั้นยังเข้าไม่ถึง 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ก็ขอให้เรานั้นกําหนดรู้ในธรรมนั้นไว้ เมื่อจิตของเรานั้นมันเต็ม
บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาด้วยสติ ธรรมนั้นจะกลับมาหาเรา ให้เราเกิดตัวรู้มา
สอนเราในภายภาคหน้า 
   นั้นการฟังธรรมมากก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง เพราะว่าส่ิงท่ีเราไม่รู้เรา
จักได้รู้ ส่ิงท่ีเรารู้แล้วได้ฟังซ้ําอีกก็จะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น มันจะทําให้เรานั้น
คลายความสงสัยลงเสียได้ การท่ีเราวางความสงสัยได้ จิตเราก็จะสงบได้ ต้ังมั่น
ได้ง่าย นี่เป็น "อานิสงส์การฟังธรรม" เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
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   เขาจึงได้บอกว่า "การฟังธรรม" นั้น เทพเทวดาเขาถึงบอกว่าหาโอกาส
ได้ยากยิ่งนัก ฉันถึงว่าธรรมนี้หาฟังยากนัก หนึ่งโยมต้องพร้อม สองต้องได้
กาลเวลา สามต้องมีวาระแห่งกรรมแห่งธรรมนั้น เห็นมั้ยจ๊ะ ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้น
ของเหล่านี้ การฟังธรรมนั้น จึงว่าเป็นมงคลอย่างเลิศ แล้วการที่โยมได้ฟังธรรม
แล้ว แล้วน้อมธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติ..นี่ยิ่งเป็นมหามงคลเลิศเข้าไปใหญ่ 
ดังนั้น โยมอย่าได้ไปสนใจว่าท่ีนี่คนมากคนน้อย สถานท่ีไม่โอ่อ่าใหญ่โต โยมจง
จําไว้หนึ่งอย่าง สถานท่ีเรียนรู้วิชาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีแต่ป่า ต้นไม้ 
ลําธาร ไม่มีอะไรวิจิตรพิสดารเลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ ท่านยังสําเร็จธรรมได้ เอาไม่
ยาก เรายิ่งละได้มากเราก็ยิ่งเข้าถึงธรรมได้มาก สถานท่ีใดมีความเอื้ออํานวยไป
ทางกิเลสกามสุขมาก ความสะดวกสบายมาก ก็หาเข้าถึงธรรมได้ยากเช่น  
เดียวกัน 
   ดังนั้น อะไรที่มันเป็นความสะดวกสบายเรา แต่เราพยายามไม่ไปใช้ไป
บริการนั่นแล นั่นเรียกว่าผู้นั้นกําลังเจริญธรรมไปในตัว เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าได้ไป
น้อยอกน้อยใจว่าสถานท่ีท่ีเรามาประพฤติปฏิบัติ แหม ไม่สมกับบารมี..ไม่จริง 
โยมยิ่งติดดินมากเท่าไหร่ โยมก็แข็งแรงมากเท่านั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมไม่สะดวก 
สบายอะไรมากเท่าไหร่ มันไป "ขัดเกลา" กิเลสของโยมอย่างดี... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
(ขอบคุณ ภาพประกอบจาก google) 



๑๐ 

 

 
 

 



๑๑ 

 

 
ก า ร เ ข้ า ก ร ร ม ฐ า น .. 
   การเข้ากรรมเพื่อเห็นฐานของจิต จิตไปต้ังอยู่ท่ีใดนั้นเรียกว่า 
"กรรมฐาน" ก็เอาสติเราเพ่งอยู่ในอารมณ์นั้น คือจิตให้อยู่ในกายฐานใดฐานหนึ่ง 
หน้าผากก็ดี ท้องน้อยก็ดี ล้ินปี่ก็ดี ท่ีปากก็ดี ปลายจมูกก็ดี กลางกระหม่อมก็ดี 
หรือท่ัวสรรพางค์กายก็ดี ให้มีสติตามระลึกรู้อยู่ในกายนี้นั่นแล เรียกว่าเป็นท่ีต้ัง
ของจิต เรียกว่าเป็นท่ีต้ังของฐานของกรรม ถ้าโยมเอาจิตตัวนี้ไปต้ังอยู่ภายนอก
ในกาย..ไม่เรียกว่ากรรมฐาน 
   ดังนั้นกรรมฐานเมื่อเรามีสติกําหนดรู้แล้ว มันทําให้เราเกิดความปลง
สังเวชได้ สละได้ คลายความยึดมั่นถือมั่นได้ นั่นแลเรียกว่ากรรมฐาน ถ้าส่ิงใด
เมื่อเรากําหนดแล้ว พิจารณาแล้วมันทําให้เรานั้นเกิดความพอใจไม่พอใจ ทําให้
จิตเราฟุ้งซ่านรําคาญใจแล้วไซร้ นั่นเรียกว่ากามคุณ นั่นแลเป็นหนทางแห่ง
อบายภูมิ คือเส้นทางท่ีเราเคยมา เราจะปิดได้อย่างไร ไม่ให้ทางอบายภูมิมัน



๑๒ 

 

เปิด หรือเป็นช่องว่างช่องโหว่ หรือหลุมพรางท่ีทําให้เราประมาทขาดสติ 
เผอเรอไปเหยียบกับดักอีกก็ได้ 
   ดังนั้น การฝึกจิตให้ต่ืนรู้นี้มีประโยชน์อย่างไร จิตจะไปต่ืนรู้ที่ไหน ถ้า
ไม่ต่ืนรู้ในกาย นั้นในเมื่อเรามีกายแล้ว มีฐานมีต้นทุนท่ีดีประเสริฐแล้ว ก็ควร
เอากายนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด แม้เราจะนั่งไปแล้วจะโงกเงกก็ตามแต่  
ก็ดี เรี่ยวแรงมันหดหู่ไปอย่างไรก็ดี แต่เมื่อเรามีสติประคองจิต ประคองกาย
สังขารให้มันทรงอยู่ก็ดี มันอ่อนล้าก็ดี ด้วยกําหนดรู้ขึ้นมาอยู่นี้ ก็เหมือนเรานั้น
ประคับประคองพันธุ์ไม้ท่ีมันยังอ่อนอยู่ ยังมีอายุน้อยอยู่ เราก็ต้องคอย
ประคับประคองไป หมั่นพรวนดินเอาใจใส่ ก็เรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาให้กับ
ตัวเอง เมื่อมันประคับประคองดีแล้ว อธิษฐานบารมีในกรรมในวาสนาในภพภูมิ
ในอดีตมันจะกลับมาให้เรามีกําลังใจ ไม่นานจิตเรานั้นก็จะสดช่ืน ปลอดโปร่ง 
สว่างไสว นั้นเรียกว่าเทวดาได้เปิดทาง เจ้ากรรมนายเวรท้ังหลายท่ีเราเคยไป
ล่วงเกินเบียดเบียนไว้ได้อโหสิกรรมแล้ว ได้เปิดทางแล้ว ได้มาโมทนาบุญแล้ว 
จิตในขณะนั้นแลเหมาะแล้วแก่การแผ่เมตตาจิต อุทิศบุญกุศลท่ีเรานั้นได้มา
เจริญคุณงามความดี คือเจริญกรรมฐาน เจริญภาวนา เจริญจิต เจริญเมตตา 
เรียกว่าเจริญอุเบกขาธรรม นี้แลจะเป็นหนทางให้โยมนั้นได้ปิดรอยร้าวรอยรั่ว
แห่งวิบากกรรมท้ังหมด นั่นคือ "อบายภูมิ" 
   เมื่อเราปิดอบายได้ "ศีล" โยมนั้นก็จะบังเกิดขึ้นมา เมื่อศีลบังเกิดขึ้นมา
ขอให้จําไว้นั่นเรียกว่าเรานั้นเหมือนได้เกิดใหม่ คําว่า "เกิดใหม"่ นี้จึงเรียกว่า 
"สติ" ย่อมต่ืนรู้จากภัยท้ังปวง เมื่อเรามีสติท่ีต่ืนรู้แล้วจากภัยแล้ว การเกิดใหม่
ย่อมเห็นชัด เห็นส่ิงท่ีเรานั้นผิดพลาดมานั้นแล เรียกว่าการเกิดใหม่ โดยท่ีเรายัง
ไม่ต้องตายแล้วไปเกิดแล้วรับใช้กรรม แต่เราสามารถเกิดใหม่ นั่นเรียกว่าใน
ขณะนั้นเรากําลังเจริญ "กรรมท่ีเหนือกรรม" นั่นแลเรียกว่าทางไปสู่นิโรธ สู่



๑๓ 

 

มรรค สู่นิพพาน จึงเรียกว่าในขณะนั้นกรรมท้ังหลายท้ังปวงท่ีโยมได้กระทํามา
หยุดไตร่ตรองพิพากษา ถูกยกฟ้องในช่ัวขณะนั้น เพราะว่าจิตโยมในขณะนั้น
มันว่างเว้นจากอกุศลกรรมท้ังหลาย 
   นี้แลขอให้โยมจงพิจารณาให้มากว่ากายมนุษย์มันประเสริฐแค่ไหน ลม
หายใจท่ีโยมได้รับนี้ มันวิเศษแค่ไหน การเกิดแต่ละครั้งมีค่าแค่ไหน แม้โยมไม่มี
เงินทอง เส้ือผ้าอาภรณ์แม้ไม่มีปิดกายก็ตาม แต่เมื่อโยมมีท่ีพึ่งเป็นสรณะแล้ว 
ความกลัวใด ๆ ในภัยไหนก็จักไม่มีแก่บุคคลผู้นั้น... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๑๔ 

 

   โยมคิดดีบุญก็เกิด เช่นวันนี้เขาบอกว่า แหม..วันนี้จะขอสวดมนต์    
สักหน่อย เป็นกุศลแล้วนะจ๊ะ เป็นมงคลแล้วนะจ๊ะ แต่พอว่าถึงเวลาจะสวด..   
ขี้เกียจซะแล้ว เราไม่ได้ทําคราวนี้บุญที่โยมบอกว่าได้เป็นกุศล ใช่มั้ยจ๊ะ ถามว่า
มันเป็นยังไงจ๊ะ ไม่ได้หายไปไหน ยังคงอยู่ แต่วันนั้นโยมติดแล้ว ติด "สัจจะ
บารมี" แล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วเมื่อไหร่โยมทําอะไรโยมอธิษฐานเมื่อไหร่คราว
นี้น่ะโยมต้องรอและคราวนี้ เพราะอะไรจ๊ะ อ้าว..โยมไปทําให้เทวดาเค้ารอ
เก้อน่ะ เห็นมั้ยจ๊ะ นี่ก็ไม่เท่าอะไรกับโจรชอบหลอก นี่ยังไม่ทันตายเลย นั้น
เรียกทําอะไรเราต้องรู้ อย่าพูดจาพล่อย ๆ คนอื่นเทวดาเค้าไม่รู้ เมื่อใจเรารู้นั่น
แหล่ะจ้ะ ตัวเรายังมีกายเทพ กายเทวดา กายพรหม กายยักษ์ กายมาร เปรต
อสูรกาย มันอยู่ในตัวเราท้ังนั้น อย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ ถ้าตัวเรายังรู้อยู่ เข้าใจ    
มั้ยจ๊ะ 
   แต่เมื่อรู้แล้ว วันนี้เราทําไม่ทัน เราควรมีการขอขมาในจิตซะ ขอขมา
ต่อพระรัตนตรัย เข้าใจมั้ยจ๊ะ ก็เราสวดไม่ได้เราก็ภาวนาแทน ก็ชดเชยเป็นบุญ
เช่นเดียวกัน ทํายังไงก็ได้ขอให้มันได้บุญ อย่าได้ไปติดค้าง เข้าใจมั้ยจ๊ะ แปร-
สภาพยังไงก็ได้ให้มันเกิดเป็นบุญให้เป็นกุศลคุณงามความดีซะ เพราะการ
สาธยายมนต์ภาวนานี้ เพื่อให้จิตนั้นเป็นอุบายให้เข้าถึงความสงบ เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ วัดป่าเทพอุดมธรรม จังหวัดขอนแก่น 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๑๕ 

 

 
   คําว่า "กุศล" นี้ เรียกว่าเจริญกุศลให้มันเกิดความฉลาดแห่งปัญญา 
หรือเป็นอุบายท่ีเรียกว่าการอบรมบ่มจิตอย่างหนึ่ง นั้นการภาวนาจิตนี้จึง
เรียกว่าเป็นการเพิ่มพลังบุญกุศลขึ้นมา แต่คําว่า "บุญ" ก็คือความดี ความสุขท่ี
เราได้..ได้สัมผัส เมื่อเราทําส่ิงการใดแล้วไม่ทําให้เราเดือดร้อน ทําให้เรามี
ความสุขนั้น ไม่เป็นโทษเป็นภัยกับส่ิงใด นั้นเรียกว่า ความดี จึงเรียกว่าเป็นบุญ 
เช่นว่าเราคิดดีกับคนอื่นเค้า..โมทนา ส่ิงเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นจิตท่ีเป็นกุศล จึง
เรียกเป็นบุญ ไม่เป็นโทษ ดังนั้น บุคคลใดท่ีไม่มีเวลาจะเข้าวัดเข้าวาไปเจริญ
ความภาวนา ท่ีแท้ท่ีจริงแล้วกายสังขารเรานี้แลคือเรือนใจ คือกายสังขารที่เขา
ให้มานี้ได้แค่อาศัย ให้สร้างประโยชน์คุณงามความดี 
   ก็กายเรานี้ท่ีเรียกว่าเป็นขันธ์ ๕ นี้ ท่ีก็เรียกว่ากองทุกข์นี้ ให้ร่างกาย
สังขารนี้นําพาไปสร้างบุญกุศล ไปสร้างกรรมดีและกรรมช่ัว ก็สุดแล้วแต่บุคคล
ใดจะปรารถนาท่ีจะกระทํา นั้นก็จึงได้บอกว่าก็ควรมีหลักอยู่ท่ีใจ มีกายตัวนี้



๑๖ 

 

สังขารนี้เป็นท่ีพึ่งท่ีอาศัย มีท่ียึดเหนี่ยวมั่นแห่งพระรัตนตรัย เมื่อนั้นแล เมื่อ
จิตใจเรามีศีลมีธรรมอยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ แล้ว ต่อไปนั้นเราก็สามารถเข้าวัดเข้า-
วาได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่ใช่มาบอกว่าไม่มีเวลาเลย ลูกหลานก็ยุ่งอีรุงตุงนังไปหมด 
หากินก็ยังไม่พอ จริงท่ีแท้จริงแล้วน่ะท่ีโยมน่ะเกิดมาลําบาก ไม่เหมือนคนอื่นท่ี
สมบูรณ์ เหตุท้ังหลายท้ังปวงก็เพราะว่าอํานาจเกิดจากศีลท้ังนั้น  
   นั้น "ศีล" นี้คืออะไร ศีลตัวนี้ถ้าผู้ใดเข้าไปรักษาแล้ว อบรมบ่มจิตอยู่
เป็นนิตย์แล้วไซร้ ก็เรียกว่าจะได้ความเจริญ ได้กุศลให้มาหนุนนําให้ชีวิตในทาง
โลกของเรานั้นมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเรียกว่าเมื่อสมบูรณ์แล้ว จึงเรียกว่าไม่ขาด-
แคลน คําว่า "ขาดแคลน" นี้เค้าเรียกว่าศีลนั้นเราบกพร่อง ผิดปกติ เมื่อใจ
ผิดปกติแล้ว อํานาจท่ีแฝงเร้นด้วยธรรมชาติท่ีเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้ว
เค้าจะเข้ามาแฝงในจิตในกายของเรา ในธาตุขันธ์นี้ นั้นความผิดปกติตัวนี้ถ้าเรา
ไม่ได้เจริญสติ คือตัวระลึกได้ อยู่ในอารมณ์ปัจจุบัน อยู่ในกายอยู่ทุกขณะจิต
ของเรานั้น มีความเผลอคือความหลง คือความไม่รู้คืออวิชชาตัวนี้มันจะเข้ามา
มีบทบาททําหน้าท่ีมาครอบงําจิตเรา นี่แลเรียกว่าวิญญาณท่ีเรามองไม่เห็น เรา
จะกําจัดส่ิงนี้ออกไปได้อย่างไร มีส่ิงท่ีควรทําท่ีจะกําจัดส่ิงนี้ออกไปได้ นั่น
เรียกว่าเมฆหมอกแห่งมนตรา คือต้อง "สาธยายมนต์" ดังเช่นท่ีโยมกระทํากัน
นั้น แต่การสาธยายมนต์นั้นมันมี "มนต์เข้า" กับ "มนต์ออก" 
   มนต์เข้าเป็นอย่างไร เมื่อเราสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ หรือ   
บทสวดบทใดท่ีเราเจริญสรรเสริญแล้ว มีแต่ประกอบคุณงามความดีสรรเสริญ
แต่พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ สวดแล้วบทนั้นเรียกว่าเป็นมงคลแล้ว 
สวดแล้วจิตใจเรานั้นไม่เร่าร้อนแล้ว มีจิตท่ีมีสมาธิตั้งมั่นจดจ่อในอักขระภาษาท่ี
เราสวดแล้ว นั้นเรียกว่ามนต์จะเข้าตัว มีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ขณะท่ีเรา
สวดนั้น ดินน้ําไฟลมท่ีเราเข้าและออกคือลมปราณเรานี้ และมีจิตใจจดจ่อต่อ



๑๗ 

 

อักขระภาษานี้ ก็เรียกว่าได้อํานาจแห่งพุทธมนต์เข้าไปจึงเรียกว่าเป็นพุทธคุณ
เข้ามาในธาตุกายสังขารของเรา แต่ว่ามนต์ออกนั้น แม้ว่าปากเราจะสวดใน
ภาษา แต่จิตเรานั้นไม่ได้ต้ังมั่นเลยจดจ่อกับส่ิงท่ีเราสวดนั้น มนต์นั้นก็เข้าตัวเรา
ไม่ได้ เค้าเรียกว่ามนต์ออก เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
   เพราะการเกิดเป็นทุกข์ เหมือนว่าโยมนั้นรอการประหาร เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
เพราะโลกใบนี้เหมือนคุกใบหนึ่ง..เรือนจํา การประหารคืออะไร คนมนุษย์นั้น
ถ้าไม่ตายด้วยโรคใดโรคหนึ่ง ก็ตายด้วยอุบัติเหตุแห่งกรรมคือกรรมมาตัดรอน 



๑๘ 

 

ตายด้วยอายุสังขารคืออายุขัยหมด นั่นก็คือการรอประหารอย่างหนึ่ง แต่ถ้า
โยมฝึกตายโยมจะไม่กลัวตายเมื่อเข้าแดนประหาร ความส่ันสะเท้ินอะไรก็ไม่มี
แล้ว เพราะเราได้ตัดในความกลัวนั้นไปแล้ว และโยมก็ได้ใช้กรรมเขา คือเอา
สังขารให้เขาไป สังเวยไป แต่จิตเราได้หลุดพ้นคือการไม่กลัวแล้ว ถ้าเรายังกลัว
อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งของจิต จิตนั้นแลจะต้องไปเสวยทุคติภูมิอยู่ 
   ดังนั้น ให้โยมรู้ว่าแม้โยมจะไม่ติดคุกจริง แต่โลกใบนี้คือคุกใหญ่ คือ
มหานรก คือคุกท่ีโยมมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ถ้าใครพิจารณาในกายสังขาร
แล้วจะเห็นว่ามีโทษมีภัยนัก เห็นมั้ยจ๊ะ แม้ใครไม่มาเบียดเบียนเรา ไม่มาทําร้าย
เรา เวทนาความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นในกายนี้ทุกขณะจิตเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจะรู้
ไม่ได้เลยว่าวันใดวันหนึ่งท่ีลมหายใจเรานั้นมันเข้าแล้วไม่ออก นั่นแหล่ะจ้ะ..
พญามัจจุราชได้มาหาเราแล้ว ถ้าประหารในขณะท่ีเราไม่มีสติ ท่ีเรายังหลับใหล
นอนอยู่นั้น..เราไม่ได้ส่ังเสียอะไรเลย ใช่หรือไม่จ๊ะ นั้นขอให้โยมนั้นจงต้ังสติฝึก
ตายก่อนตายไว้ เพราะอีกไม่นานโยมจะได้เห็นการตายได้อย่างชัดเจน ฝึกตาย
ไว้ ฝึกประหัตประหารไว้กับกิเลส คือเอาความเพียรไปเผา เพราะมันเผาเรามา
มากแล้ว ทุกวันนี้มันเผาด้วยไฟโทสะ เผาด้วยไฟโมหะ เผาด้วยไฟราคะ ไม่มีวัน
ดับเลย ไอ้สามกองนี้ แต่ขณะใดขณะหนึ่งเราวางจิตสงบได้ ท่ีไฟสามกองนี้มันมี
เช้ืออยู่ก็จริงแต่ในขณะนั้นมันไม่ลุกขึ้นมา เพราะถูกอํานาจบุญกุศลเราทับอยู่ก็
ดี ด้วยสติแห่งฌานกดทับอยู่ก็ดีนั้นแล เมื่อเราปิดอบายภูมิในขณะนั้น คนท่ี
เจริญสมาธิอยู่ เจริญภาวนาอยู่ เจริญศีลให้บังเกิดขึ้นอยู่ ในขณะนั้นบุคคลนั้น
ได้ช่ือว่าปิดอบายภูมิ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   "อบายภูมิ" แสดงว่าก็บ่งบอกได้เลยว่า ไอ้อารมณ์ท่ีมันเกิดขึ้นในโทสะ 
โมหะ โลภะนั้นคืออบายภูมิของจิต ทุคติภูมิท่ีจิตมันจะไปเกิดถ้าในขณะนั้น
บุคคลนั้นลมหายใจไม่มีแล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าเมื่อใดบุคคลใดมีสติอยู่กับการ



๑๙ 

 

เจริญภาวนา อยู่กับจิตตลอดเวลา ด้วยกายวาจาใจ..สํารวมกายวาจาใจอยู่
ตลอดเวลานั้นแล บุคคลนั้นได้อยู่ท่ามกลางสวรรค์หรือวิมาน ถ้าตายในขณะนั้น 
ดับจิตในขณะนั้นจิตเขาเป็นสุข เขาก็ต้องไปอยู่ในวิมานทันที แต่ในขณะใดผู้ใด
เสวยโทสะอยู่ แล้วตายในขณะนั้น มันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น เหตุอย่างไรผลก็
ต้องให้อย่างนั้น นี่เป็นของเท่ียงแท้ และเป็นของสัจธรรมท่ีเกิดขึ้นคู่กับโลกใบนี้ 
นั้นการท่ีโยมเจริญศีลเจริญภาวนาเจริญสติอยู่นี้ เรียกว่าเป็นการ "ปิดอบายภูมิ" 
ไม่มีใครมาปิดให้โยมได้ และจงจําไว้ คนท่ีเสวยอารมณ์โทสะ โมหะ โลภะมาก 
แสดงว่าโยมนั้นเปิดให้สัตว์นรกนั้นเข้ามาสิงสู่ในจิตวิญญาณโยมมาก เข้าใจมั้ย
จ๊ะ แล้วกรรมท้ังหลายมันก็มาให้ผล และถ้าโยมมันเข้ามามากเท่าไหร่โยมก็ไม่
รู้ตัวเลย มารู้ตัวอีกทีตอนมันให้ผลแล้ว แล้วโยมก็บอกว่าฉันกลับไปเป็น
แบบเดิมไม่ได้แล้ว จะสร้างคุณงามความดีก็ไม่ได้แล้ว นี่เค้าเรียกว่ามันบังทุก
อย่างแล้ว เห็นมั้ยจ๊ะ เมื่อมันแข็งแรงแล้วมันก็ยึด ท้ัง ๆ ท่ีเรือนกายนี้เป็นของ
สิทธิ์ของเราท่ีเราเกิดมา แต่เรายอมให้ส่ิงพวกนั้น สัมภเวสีก็ดี วิญญาณจาก
นรกก็ดี มันมายึดครอง เพราะอะไรเล่าจ๊ะ เพราะมันมีอํานาจมากกว่านั่นเอง 
แสดงว่าบุคคลผู้นั้นหนีเขามาเกิด เข้าใจมั้ยจ๊ะ พอพวกนี้มันมาตามทันมาตาม
เจอทีนี้มันก็ต้องชดใช้กันไป จําไว้ว่าโยมทํากรรมช่ัวทํากรรมดีอะไรไว้ให้โยมหนี
ไปท่ีไหนก็ตาม..หนีไม่ได้ กรรมโยมยังติดตามอยู่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๒๐ 

 

 
   จําไว้นะจ๊ะ ของนี้เป็นของคู่กันมาคือ "ทุกข์และสุข" ปฏิเสธไม่ได้ใช่มั้ย
จ๊ะ ยามใดโยมอยากสุข เห็นมั้ยจ๊ะ โยมก็ต้องแสวงหาด้วยทุกข์กว่าจะได้สุขมา
เพียงน้อยนิด ใช่มั้ยจ๊ะ นั้นเป็นไปไม่ได้เลยท่ีมันจะออกห่างจากกันได้ นั้นเมื่อมี
สุขก็ให้รู้และไม่หลงระเริงมันมากจนเกินไป แต่เมื่อมีทุกข์คราใดเราก็ต้องทนอยู่
กับมัน และไปดูเหตุทําไมมันเกิดทุกข์ เพราะเราไม่รู้เหตุท่ีเท่าทันในทุกข์นั้นแล 
เราจึงทนมันไม่ได้ เพราะขาดสติกําลังท่ีไประงับเหตุ เข้าใจมั้ยจ๊ะ มันจึงบาน-
ปลายเผาให้มันเร่าร้อน 
   ดังนั้น คราใดท่ีมีแต่ทุกข์ให้กําหนดรู้ เอาทุกข์นั้นแลมาเป็นกรรมฐาน
ซะ เอามาปลงซะ เอามาพิจารณาซะ ทําอยู่บ่อย ๆ แล้วเราจะชิน จิตเราจะ
เข้มแข็งเอง เราทนต่อทุกข์ได้มากเท่าไหร่ นั่นแหล่ะจ้ะสังขารเราจะชะลอการ
เจ็บป่วยเส่ือมได้มากแค่นั้น จําไว้นะจ๊ะ แต่ถ้าเราทําไม่ได้ ไม่มียาอะไรเลยท่ีจะ



๒๑ 

 

รักษาได้ เราต้องเยียวยารักษาตัวเราเอง ไม่มีใครมารู้กรรมเท่าตัวเราเอง ใจ
ป่วยเพราะขาดกําลัง เราก็ต้องให้กําลังใจตัวเอง สังขารป่วยเราก็ต้องยอมรับ
ชะตากรรม รักษาเค้าไปตามอัตภาพ 
   เพราะอัตภาพนี้ กายสังขารนี้มันมีทุกข์มาก มีสุขน้อยเป็นธรรมดา ครา
ใดท่ีมันมีทุกข์ก็เอาทุกข์นั่นแลมาพิจารณาซะ ไปชดเชยกับท่ีเรามีสุข คราใดเมื่อ
เรามีสุขแล้วนั่นแลเราจะไม่หลงสุข เราจะวางสุขได้ เมื่อเราวางสุขได้แม้ทุกข์เรา
ก็วางได้เช่นเดียวกัน แต่เพราะเรามีสุขนั้นแล้วเราไปยึดสุขไปพอใจในสุข ไป
หลงระเริงสุข พอมีทุกข์เราจึงรับกันไม่ได้นั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมทําสอง
อย่างนี้ให้มันพอดีเหมือน ๆ กัน จิตใจมันจะวางเป็นกลางได้คือ วางเฉยได้ 
เพราะเราไม่เคยวางนั่นเอง ทุกข์มันจึงบังเกิดอยู่ร่ําไป.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๒๒ 

 

 
   การให้ธรรมทานนั้นเป็นการให้..หรือเป็นการชนะในการให้ท้ังปวง คือ
ความไม่มีประมาณ เรียกว่าเป็นการให้แสงแห่งปัญญา บุคคลใดท่ีมีแสงปัญญา
เกิดขึ้นแล้วจะหาความอับจนไม่ได้เลย ไม่ว่าโยมจะอยู่ภพภูมิไหนบุญกุศลนี้ก็จะ
ตามติดส่งผลให้โยมนั้นมีความสุข มีความเจริญได้ นั้นเราต้องเจริญคุณงาม
ความดี คือการ "เจริญภาวนา" ก่อนนอนน่ะ อย่าคิดว่าสร้างคุณงามความดี
ไม่ได้ โยมนอนอยู่แม้จิตแว่วเสียงไปได้ยินเสียงสวดมนต์ก็ดี หรือนอนภาวนาใน
จิตก็ดี จนจิตโยมนั้นต้ังมั่นเกิดสมาธิ..ในขณะนั้นศีลโยมก็บังเกิด ความสงบนั้น
แล..เมื่อเวรภัยไม่เข้ามาในจิตแล้ว จิตผู้เป็นสมาธิแล้วจิตย่อมตกภวังค์เข้าสู่
สมาธิ เมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านได้ก็เหมือนกินยานอนหลับ โยมก็จะหลับสบาย แต่ก่อน
หลับอย่าลืมท้ิง "พินัยกรรม" ไว้ คือ "การแผ่เมตตาจิต" ออกไปก่อน เพราะการ
แผ่เมตตาจิตโดยไม่มีประมาณด้วยจิตท่ีมีการให้มีเมตตาแล้ว เรียกว่าเราได้
สร้างโบสถ์ก่อนท่ีเราจะหลับ เพราะเราไม่รู้ได้ว่าอาจจะไม่ได้ต่ืนอีกแล้ว เข้าใจ 



๒๓ 

 

มั้ยจ๊ะ เมื่อโยมทําอย่างนี้บ่อย ๆ..โยมว่าสร้างโบสถ์นี้ใช้เงินมากมหาศาลมั้ยจ๊ะ 
แต่โยมว่าโบสถ์โยมจะวิจิตรพิสดารแค่ไหน ความละเอียดแค่ไหนก็อยู่ท่ีอํานาจ
แห่งจิตบุญกุศลโยมในขณะจิตท่ีโยมให้นั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
   ดังนั้น อย่าเห็นว่าการสร้างบุญกุศลนั้น แม้เพียงเล็กน้อยท่ีโยมมองข้าม 
นั่นเรียกว่าโยมประมาทแล้ว นั้นก่อนนอนก็ดี ก่อนต่ืนก็ดี เมื่อต่ืนแล้วโยมรู้ตัว
ว่าต่ืนนั่นแล สติได้บังเกิดขึ้นแล้ว ก็เอาสตินั้นแลกําหนดรู้ในร่างกายสังขารของ
เรา ให้ปลุกธาตุให้มันต่ืนท้ังหมด เมื่อต่ืนท้ังหมดเราจะรู้สึกว่า จิตเรานั้นเบิก -
บานขึ้นมา ความหดหู่ ความเคลิบเคล้ิมใจไม่เศร้าหมองในความง่วงก็ดี นั้น
เรียกว่าจิตเรามันต่ืนด้วย "กําลังบุญ" สัมปชัญญะก็บังเกิด เข้าใจมั้ยจ๊ะ ให้เรา
ภาวนาว่า "พุทโธ" เมื่อโยมทําบ่อย ๆ ต่อไปจิตเมื่อมันตื่นขึ้นมาแล้ว มันก็จะไป
จับตัวองค์ภาวนาเอง ส่ิงนี้ให้จงจําไว้ จะมีอานิสงส์หนุนนําเมื่อขณะจิตโยมจะ 
"ตาย" ในวาระสุดท้าย บุญกุศลตรงนี้ท่ีโยมภาวนาไว้ มันจะมารวมตัวเป็นหนึ่ง
ในขณะจิตท่ีโยมมีเวทนาเข้ามาเกี่ยวข้อง บุญเมื่อมันเข้าไปในขณะนั้นเวทนา
โยมจะลดลง แล้วจิตดับไปพร้อมกับบุญกุศลนั้นแหล่ะจ้ะ โยมก็จะไปเสวยสุคติ
ภูมิแห่งเทวโลก พรหมโลกต่อไป เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น โยมอย่าคิดว่า อ้าว..ถ้าเป็นอย่างนั้น ไม่เห็นต้องภาวนาตอนนี้
เลย ไปภาวนาตอนใกล้ตาย..ไม่มีทางหรอกจ้ะ เพราะในขณะนั้น สังขารที่กําลัง
จะแตกร้าวสลายไปนี้ เวทนานี้มันมีมากนัก โยมจักไม่มีสติมีกําลังท่ีจะไประลึก
ถึงส่ิงอื่นส่ิงใดเลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ เหมือนคนหรือโยมเองเอามีดมากรีดเนื้อ โยมว่า
มีความเจ็บปวดมากมั้ยจ๊ะในขณะนั้น นี่ไงล่ะจ๊ะ โยมต้องฝึกไว้ ถ้าโยมไม่ได้เคย
ทํามาแล้ว เรียกว่าโยมนั้นไม่มีหลัก ดังนั้นโยมต้องสะสมไว้ จงจําไว้ จิตสุดท้าย
เมื่อหลุดออกจากกายสังขารนี้จะไม่รู้สึกถึงเวทนาอะไรเลย เพราะความตายไม่
น่ากลัว มีแต่ความสบาย เพราะกายสังขารที่โยมมีอยู่นี้มันทุกข์มันมีเวทนา



๒๔ 

 

เพราะโยมไปยึดรูปนี้อยู่ โยมจะไม่ยึดก็ไม่ได้ เพราะกายสังขารเรานี้เอาไว้
ประกอบกรรมดีและกรรมช่ัว ถ้าไม่มีกายสังขาร เราก็สร้างบุญกุศลได้ยาก   
เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่เราต้องรู้ว่ายึดควรยึดอย่างไร จะวางตอนไหน นี่แหล่ะจ้ะ 
เรียกว่าเป็น "ผู้มีปัญญา" 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ วัดป่าเทพอุดมธรรม จ.ขอนแก่น 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
   การอุทิศบุญกุศลนี้ คําว่า "อุทิศ" นี้ หรือ "การกรวด" ก็ดี ก็เรียกเป็น
การตั้งจิต เมื่อเราต้ังจิตนี้แล เรียกว่าเป็น "การเจาะจง" เราเจาะจงให้ใคร ต้ัง



๒๕ 

 

จิตไปท่ีใครนี้แลถือว่าเรียกว่าเป็นการอุทิศบุญ คือการกรวดบุญ พิจารณาดีแล้ว 
เห็นชอบแล้วจึงดําริบุญออกไปให้ จึงเรียกว่าเป็นการอุทิศ เป็นการเจาะจง 
จิตเมื่อเราเห็น ภาพก็ปรากฏ จิตมันก็บอกว่าเราต้องการปรารถนาอย่างไร เมื่อ
จิตเรามีอํานาจมาก มีกําลังมาก แรงส่งบุญกุศลมันก็มีมาก เราก็ต้องมีการ
อธิษฐานจิต บุญกุศลเหล่าใดบารมีของเราท่ีเราเคยทํามาแล้วในอดีตก็ดี จวบ
จนถึงปัจจุบันในขณะนี้ก็ดี ไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติท้ังหลายท้ังปวง ด้วยอํานาจแห่ง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และแห่งทาน ศีล ภาวนาท่ีข้าพเจ้าเคยสะสมเคย
ทํามาในตบะเดชาเป็นท่ีต้ังนี้ ขออํานาจบุญกุศลนี้จงสําเร็จประโยชน์ให้กับผู้นั้น
ผู้นี้ท่ียังตกทุกข์ได้ยาก หรือท่ีเราเคยมีเวรอาฆาตพยาบาทท้ังหลายท้ังปวงนี้ ก็
ต้องดูอารมณ์ของเรานั้น มีอารมณ์ใดมาก ก็ให้ต้ังจิตกับบุคคลนั้นท่ีเรามีอารมณ์
ใดมีมาก เราก็ต้องไปแก้ไขท่ีอารมณ์นั้น คือเหตุนั้น คือไฟกองนั้น เพื่อให้มันดับ
ด้วยอํานาจแห่งบุญ ส่ิงเหล่านี้แลมันจะตัดอุปสรรคในชีวิตแห่งทางโลกโยมได้ 
เมื่ออุปสรรคในทางชีวิตของทางโลกโยมมันเบาบาง มันไม่เร่าร้อนแล้ว ทาง
ธรรมของโยมคือจิตของโยมนั้นก็สงบร่มเย็นเป็นสุขได้ง่าย การจะเข้าเจริญ
สมาธิภาวนาก็ทําได้ง่าย คือจิตท่ีไม่เร่าร้อน ดังนั้น อํานาจจิตนี้มีอํานาจมาก 
เมื่อจิตเรานั้นสงบต้ังมั่นแล้ว เบิกบานดีแล้ว สว่างไสวดีแล้วก็เหมาะแล้วกับการ
เพาะปลูกคุณงามความดีเจริญบุญเจริญกุศล การเจริญบุญคือคิดดี การคิดดีคือ
การแผ่เมตตาจิตให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีพยาบาท ไม่มี
ความอาฆาตมาดร้าย ไม่มีริษยาต่อใคร..นี่เรียกว่าแผ่บุญ 
   การว่าแผ่กุศลก็คือ เมื่อจิตเรานี้ได้เกิดปัญญาแล้ว พิจารณาแล้ว เห็น
ทุกข์ในวัฏฏะแล้ว เราก็จะเห็นอย่างนี้ แล้วก็เห็นประโยชน์ต่อสัตว์โลก เห็น
เช่นเดียวกัน เราก็จะมีความเมตตาปราณี มีกรุณา มีอภัยทานแห่งจิต คือการ
อโหสิกรรม 



๒๖ 

 

   การอโหสินี้ คือการให้อภัย เพื่อไม่ให้ติดกรรมกันต่อไป เมื่อเราไม่มี
กรรมต่อใคร เราก็ไม่มีหนี้ต่อใครเช่นเดียวกัน เมื่อเราไม่มีหนี้กับใคร เราจะทํา
การส่ิงใดนั้นเราก็ไม่ต้องไปใช้หนี้เขา ส่ิงเหล่านี้เรียกว่ากําจัดอุปสรรคในทาง
โลก เมื่อเรากําจัดในทางโลกมากเท่าไหร่ทางธรรมเราก็เป็นสุขมากเท่านั้น 
เพราะเราไม่มีหนี้แล้ว การห่วงก็ดี ความกังวลจิตกังวลใจก็ดีมันก็จะเบาบาง... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
   การจะทําอะไรแล้วจงต้ังสติอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิต จิตนี้แม้เราต้ังจิต
มีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาแล้ว แต่คราใดเมื่อเราพล้ังเผลอ คลาดเคล่ือนจาก
การเผอเรอของตัวสติแล้ว แต่สติท่ีเราเคยฝึกไว้ดีแล้ว ชอบแล้วนั้นมันจะเข้ามา



๒๗ 

 

ทําหน้าท่ีคอยดูแลพิทักษ์ระวังรักษาจิตโดยอัตโนมัติของมันอย่างนั้น เช่นเดียว 
กับบุญเมื่อโยมทําไว้ดีแล้ว เมื่อเกิดเหตุเภทภัยท่ีโยมจะต้องเจอประสบในกรรม
ท้ังหลายท้ังปวงท่ีโยมทําไว้ บุญกุศลนั้นแลจะมารองรับภัยท้ังหลายท้ังปวงของ
โยม แต่แล้วก็อยู่ท่ีสุดแล้วแต่กรรมท่ีโยมทําไว้หนักเบาแค่ไหน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้า
มันเป็นแค่เศษกรรมโยมก็จะไม่ได้รับความรู้สึกอะไรเลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แต่ทุกอย่างในกรรมในอดีตนั้น..ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ท่ีจะแก้ไขได้นี่คือ
กรรมปัจจุบัน คือเมื่อโยมทํากรรมในปัจจุบันมาก ๆ เข้าแล้ว ทําอยู่เป็นนิตย์ 
เป็นนิสัย แล้วเมื่อกรรมในอดีตมันมาให้ผล มันก็ต้องมาดูกันว่ากรรมในปัจจุบัน
โยมมีเท่าไหร่ ถ้าโยมมีมากพอแล้วมันก็พยุง ขัดดอกกันไปได้ จึงเรียกว่าเสมอ
กัน จึงเรียกว่าผดุงกรรมกันไว้ จึงเรียกว่าทรงไว้เช่นนั้น ไม่ทรุดไม่ตํ่าไปกว่านั้น 
ดังนั้น บุญนั้นจึงต้องทําอยู่ตลอดเวลา เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะเราไม่รู้ได้ว่ากรรมใน
อดีตมันจะมาให้ผลตอนไหน นั่นก็หมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหน 
ตอนไหนท่ีลมเข้าแล้วลมไม่ออกก็คือตาย ใช่หรือไม่ นั้นโยมอย่าปฏิเสธว่าทําไม
ต้องทําบุญ ทําไปเพื่ออะไร ก็เพื่อตัวของโยมเองไงล่ะจ๊ะ ท่ีต้องมีลมหายใจอยู่ 
เพื่อจะต้องตอบแทนคุณบิดามารดา ตอบแทนหนี้บุญกุศลอันใหม่ท่ีโยมสร้าง
มันขึ้นมา คือลูกเต้าบุตรหลานของโยมท้ังหลายท้ังปวง ใช่หรือไม่ นี่จึงเรียกว่า
การใช้หนี้ไม่มีวันส้ินสุด จะส้ินสุดได้เมื่อโยมตัดกรรมท่ี "ใจ" โยมได้ แล้วกรรมท่ี
โยมสร้างขึ้นมานี้มันไม่รู้เท่าไหร่ ท่ีโยมเกิดแล้วตาย เกิดแล้วตายซ้ําซากจําเจอยู่
อย่างนี ้
   ก็ไอ้ใจดวงเดียวนี้แหล่ะจ้ะ ท่ีมันฝังลึกมีรากเหง้าแผ่กระจายไม่รู้
เท่าไหร่ นี้ถ้าโยมไปหาเหตุมันได้ ไปดับมันได้ ไปตัดมันได้ โยมก็จะตัดกรรมได้ 
การเกิดแห่งการเกิดนั้นมันก็จักไม่มี ส่ิงนี้แหล่ะจ้ะคือเหตุใหญ่แห่งศาสนา เหตุ
ใหญ่ท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาเพื่อการตรัสรู้ธรรมโดยแท้ เพื่อให้



๒๘ 

 

เกิดความสว่างแห่งโลก แต่แม้องค์สัพพัญญูจะมีฤทธานุภาพแค่ไหน แต่ก็ไม่
สามารถบอกให้บุคคลท้ังหลายท้ังปวงนั้นว่าเธอจงพ้นทุกข์ แล้วพ้นทุกข์ได้
ตามนั้น..ไม่มี มีแต่บอกว่าทางนี้ควรเดิน ดําเนินแล้วจะสามารถพ้นทุกข์ได้   
เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
   เมื่อโยมรู้แล้วทางนี้ควรเดินแต่โยมไม่เดิน แล้วบางคนเดินแต่เดินยังไม่
สุดทาง แล้วบอกว่าไม่เห็นอะไร นี่ไงล่ะจ๊ะ แสดงว่าความศรัทธาความเช่ือโยม
ไม่ถึง ส่ิงใดเมื่อโยมไม่ถึงส่ิงใดโยมก็ไม่รู้ส่ิงนั้นได้โดยปัญญาอันชอบ ดังนั้นโยม
ทําอะไรต้องทําให้ "สุดใจ" สุดใจเขาเรียกว่าสุดความเพียร ความเพียรจะบังเกิด
ได้โยมต้องมี "ขันติแห่งธรรม" ถ้าใครปราศจากขันติแห่งธรรมแล้ว ความเพียร
จะบังเกิดขึ้นได้ยาก แล้วขันติแห่งธรรมนั้นจะรักษาได้อยู่ตลอดได้ก็ต้องมี 
"สัจจะ" เป็นการอธิษฐานบารมีควบคู่กันไป หากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดแล้วทุกอย่าง
จะไม่สมบูรณ์ โยมมีศีลอย่างเดียวได้มั้ยจ๊ะ ความประเสริฐของศีลนั้นจะ
บริบูรณ์ได้ ถ้าโยมไม่มีสมาธิโยมก็รักษาศีลได้ไม่ตลอด ใช่หรือไม่ เช่นเดียวกับ
โยมรักษาความดีมาแล้ว ทําความดีมาแล้วแต่โยมไม่มีสติ ไม่มีกําลังจิตรักษาส่ิง
นั้นไว้ได้ บุญกุศลก็ดี ของมีค่าก็ดีโยมก็รักษาไว้ได้ไม่ตลอด นั้นโยมต้องฝึกจิต
เพื่อให้มีกําลังเพื่อท่ีจะเอาไปรักษาบุญกุศลท่ีโยมสร้างมา.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๒๙ 

 

 
   ผีบ้านผีเรือน โยมต้องเล้ียงด้วยบุญกุศล การสวดมนต์เจริญภาวนาให้
มาก ชยันโตให้มากนั้นดี เท่ากับว่าโยมทําบุญขึ้นบ้านใหม่บ่อย ๆ บ้านโยมก็จะ
สะอาด เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าบ้านเรือนโยมสกปรกมากน่ะ ร่างกายโยมก็จะทรุด-
โทรมได้ไว เพราะว่ามันกินตัวมันเอง พอมันมีฝุ่นมาก ๆ เป็นยังไงจ๊ะ มีปลวก 
มั้ยจ๊ะ มีไรมั้ยจ๊ะ ไอ้พวกเหลือบไร..คําว่าเหลือบไรนี้แหล่ะจ้ะ คือมันมาแฝงเรา
โดยท่ีเราไม่รู้ตัว มันมากับความโสมมความสกปรก คืออกุศลมูลไงล่ะจ๊ะ ส่ิงท่ี
เราทํากรรมไม่ดีนั่นแหล่ะจ้ะมันมากับส่ิงนั้น ดังนั้น ฉันจึงบอกว่าการเข้า "เจริญ
กรรมฐาน" นี้แลเป็นการ "ล้างกรรม" อย่างหนึ่ง 
   การล้างกรรมให้มันสะอาด..ไม่ได้ให้กรรมหมดไปนะ ใช่มั้ยจ๊ะ ถามว่า
โยมชําระร่างกายของโยมให้มันสะอาด แต่ถามว่าความสกปรกหมดไปมั้ยจ๊ะ 
(ลูกศิษย์ : ไม่หมดค่ะ) เช่นเดียวกัน ดังนั้น โยมจะทําให้ความสกปรกหมดไป
เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าโยมยังมีกายสังขาร โยมก็ต้องกินทุกวัน ไอ้ส่ิงสกปรกมันก็



๓๐ 

 

ต้องทําหน้าท่ีของมันทุกวัน มันทําหน้าท่ีเพราะมันรู้หน้าท่ี แล้วโยมรู้หน้าท่ี   
มั้ยจ๊ะ มันเองมันยังรู้หน้าท่ีเลยตัวสกปรก..ตัวกิเลสน่ะ ใช่มั้ยจ๊ะ นั้นเรามีหน้าท่ี
ทําความสะอาด เพื่อว่าทําความสะอาดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับความสะอาดของ
เรา ให้เราน่าอยู่ เพื่อไม่ให้โรคภัยมันเข้ามา เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
   ดังนั้น จิตและใจก็เช่นเดียวกัน โยมต้องทําความสะอาด ถ้าไม่งั้นมันก็
จะหม่นหมอง เหมือนพระจันทร์น่ะมีเมฆมาบัง แล้วโยมจะเห็นทางกันมั้ยจ๊ะ 
มันก็มืดมนอยู่อย่างนั้น ความหดหู่เศร้าหมองก็ดี ทีนี้ปีศาจร้ายท้ังหลายมันก็จะ
เข้ามาสิงสู่ตอนไหนเราก็ไม่รู้ เพราะอะไรเล่าจ๊ะ เพราะมันบังหมดแล้ว ความ
สว่างไม่เห็น เราก็เกิดความหลง ทีนี้..หลงทาง แล้วจะออกจากป่าท่ีหลงได้
อย่างไร ร่างกายนั้นคือป่าใหญ่นะ ไอ้ป่าพญาเย็นพญาร้อนอะไรทั้งหลายน่ะดง
พญาไฟน่ะยังไม่ใหญ่เท่าป่าเราเลยนะ โยมมีฤทธิ์เดชโยมไปท่องเท่ียวธุดงค์โยม
ยังเท่ียวทะลุท้ังป่าได้ แต่ป่าของเราน่ะเราหลงมาไม่รู้เท่าไหร่กี่ร้อยพันชาติ ก็ยัง
เดินสํารวจไม่หมด ถ้าใครสํารวจหมดจะเลิกหลงทันที แล้วออกจากป่านี้ได้
อย่างสบาย นี่ไงจ๊ะ ท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกตรัสไว้ “ใครรอบรู้ในกาย
สังขาร เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริง” เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๓๑ 

 

 
   คนท่ีแสวงหาบุญน่ะ จงจําไว้เรียกว่าผู้นั้นแสวงหาทรัพย์ คนท่ีแสวงหา
ทรัพย์หาบุญไม่มีวันจน เพราะว่าเป็นอริยทรัพย์ บุญโยมบริบูรณ์มากเท่าไหร่
ทรัพย์โยมก็บริบูรณ์มากเท่านั้น ยิ่งใครแสวงหาธรรม เจริญศีล เจริญสมาธิ 
เจริญภาวนาให้บังเกิดแล้วไซร้..นี่กินไม่หมดทุก ๆ ชาติไป จนกว่าโยมจะเข้า
สภาวะนิพพาน 
   เหตุท่ีว่าโยมต้องดับจิตไปแล้ว แม้กายสังขารไม่มีแต่จิตวิญญาณ
ความรู้สึก ไอ้ตัวนี้ยังตามติดโยมไปอยู่คือ เวทนากับสัญญา ท่ีมันหลุดออกจาก
จิตโยมไม่ได้ เหตุเพราะอะไรจ๊ะ เวทนาคือความรู้สึก ถ้าโยมยังไม่มีความรู้สึก
นั้น ไอ้ความรู้สึกตัวนี้แลท่ีมันเป็นสัญญาคือความจํา ถ้าโยมไม่มีความจําโยมจะ
ไปรู้ชาติไม่ได้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไร เกิดมาแล้วมันเป็นยังไง ก็ท่ีเกิดมาระลึกชาติ
ได้เพราะโยมมีสัญญาอยู่มันจึงจําได้ เวทนาคือความรู้สึกมันถึงจะไปคิดได้ 
ดังนั้นเวทนากับสัญญานี้ มันจะตามอยู่กับดวงจิตโยมไปทุกท่ีทุกทาง เข้าใจมั้ย
จ๊ะ ดังนั้น ไม่ว่าจะภพภูมิไหนโยมต้องดับให้ได้คือ "สัญญา" ก็คือการดับ 



๓๒ 

 

"เวทนา" คือดับอารมณ์..การเกิดจักไม่มีแบบนั้น จิตโยมจะว่าง..นี่คือนิพพาน 
ถ้ายังมีเวทนาสัญญาอยู่นิพพานคงไม่มีทางท่ีโยมจะพ้นทุกข์ได้ 
 ดับต้องดับอารมณ์..สัญญาก็จะดับ แล้วไปดับท่ีไหนล่ะจ๊ะ เขาให้มาแล้ว 
กายสังขารโยมคือครูอย่างยิ่ง เขาให้มาแล้วเนี่ย..เขาให้ทุกคนนะ ดังนั้น โยมไม่
ต้องน้อยใจไปว่าโยมเกิดมาแล้วน่ะไม่มีอะไรมา แต่อย่าลืมโยมมีกายสังขาร..ยิ่ง
กว่าเงินทองร้อยช่ังพันช่ัง เพราะถ้าโยมมีเงินมีทองแต่ไม่มีกายสังขารน่ะ..ผีมัน
ใช้เงินเป็นหรือยังไง วิญญาณน่ะ เกิดมามีเงินมากมายแต่พิการเดินไม่ได้น่ะได้
ใช้มั้ย ทําอะไรก็อย่าให้หลง... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๓๓ 

 

   บุญโยมสร้างยังไง "บิดามารดา" แม้โยมไม่อุทิศก็ต้องได้บุญอยู่แล้ว ไม่
โดยตรงก็โดยอ้อม เหตุเพราะอะไร เพราะเขาเป็นคนให้ชีวิตกายสังขารโยม..ใน
นั้นมีจิตวิญญาณของเขา เขาต้องได้รับ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถึงได้บอกถ้าใครฆ่าบิดา
มารดาผู้ให้กําเนิด ไม่เท่ากับโยมได้ฆ่าตัวตาย..โยมยังฆ่า "อรหันต์" อีกต่างหาก 
เห็นมั้ยจ๊ะ เพราะอะไรเล่าจ๊ะ เพราะเราก็สามารถเป็นอรหันต์ได้ นี่โยมปิด
โอกาสเท่ากับเรียกว่าทําลาย.. 
   ดังนั้นน่ะจึงไม่มีข้อแม้ท่ีโยมจะทําบุญ มันเป็นหน้าท่ีของโยมโดยตรง  
ท่ีโยมไปแสวงหาทรัพย์ก็ดี อาหารก็ดี ปัจจัยส่ีก็ดี..มันเป็นอย่างนั้นท่ีโยมต้อง
ขวนขวายหา เพราะอะไรเล่าจ๊ะ วิญญาณน่ะเขาก็ต้องรอบุญกุศลจากโยม 
ในทางโลกคือกายสังขารโยมก็ต้องมาอาศัยอาหารมาบริโภคให้ร่างกายมันอยู่ได้ 
เพราะถ้าร่างกายมันอยู่ไม่ได้ มันมีความหิวมันก็เป็นโรคอย่างหนึ่ง ใช่หรือไม่ 
ความแก่เป็นโรคมั้ยจ๊ะ ความตายเป็นโรคหรือไม่ แล้วความพลัดพรากเล่าจ๊ะ 
อะไรที่บอกว่าเราเศร้าหมองหดหู่ใจ เสียใจ ไม่ได้ด่ังใจ..เรียกเป็นโรคท้ังนั้น 
เพราะเรียกว่าทุกข์ รวมแล้วคือทุกข์ตัวเดียว นั่นคือ "โรค" 
   การเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ดังนั้น ใครที่เกิดมาติดโรคท้ังนั้น โรคอะไรจ๊ะ 
โรคเก่า..ไม่มีโรคใหม่เลย นี่โยมก็เกิดมาโลกใหม่ท่ีไหน โรคเก่าชัด ๆ โลกใบนี้
โยมอยู่ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ใช่มั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๓๔ 

 

 
   ผู้ท่ีปฏิบัติ ผู้ท่ีมีบารมีกุศลมากแค่ไหนก็ต้องวัดดูได้ท่ีว่าเรานั้นละ
อารมณ์ได้มากแค่ไหน ข่มจิตข่มใจได้มากแค่ไหน ถ้าเราข่มจิตข่มใจได้มากแค่
ไหน..ขันติเราก็มีมากเท่านั้น ถ้าเราข่มจิตข่มใจยังไม่ได้มาก ขันติเมื่อเราจะทํา
อะไรแล้วเราก็ต้ังมั่นไม่ได้นาน นั่นคือสมาธิคือต้องฝึกฝนให้มาก ทําความสงบ
ให้บังเกิดขึ้น ก็คือกาย วาจา ใจต้องสงบ นั้นเรียกความสงบ ไม่ใช่ว่าโยมไปอยู่ท่ี
สงบ ไปหาแต่ความสงบ ไปหาแต่ว่าวัดนั้นมีอาจารย์ดี ไปหาวัดนั้นสัปปายะดี 
แต่โยมก็ไม่ได้เกิดประโยชน์จากส่ิงท่ีโยมได้ไปหา ใช่มั้ยจ๊ะ.. 
   คําว่า "สัปปายะ" นี้ ก็คือความสันโดษ คือความมักน้อย สัปปายะคือ
ความสงบ คือกาย วาจา ใจสงบ คือไปอยู่ไหนต้องมีเกิดศีลขึ้นมา ทําศีลให้เกิด 
เมื่อโยมทําให้ต้นศีลเกิดเนี่ยแหล่ะจ้ะ ต้นธรรมก็จะตามมา ต้นธรรมจะเกิดได้
ต้องอาศัยสมาธิ ความมีสมาธิชื่อได้ว่าใจท่ีต้ังมั่น ถ้าโยมไม่ต้ังมั่นส่ิงใดเลย..มัน



๓๕ 

 

จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าโยมตั้งมั่นส่ิงใดส่ิงหนึ่งเสียแล้วโยมก็จะถึงส่ิงนั้น คือการ
เรียนรู้อย่างหนึ่ง 
   ดังนั้น ต้องทําให้เกิดต้นศีลเสียก่อน ต้นธรรมต้นปัญญามันก็จะบังเกิด 
ไม่ใช่เท่ียวไปหาส่ิงสัปปายะ สถานท่ีท่ีเป็นมงคล แต่ตัวโยมยังไม่เป็นมงคล ยัง
ไม่สงบ ยังไม่มีศีล โยมไปท่ีไหนก็เป็นอัปมงคลโดยแท้ ส่ิงท่ีฉันกล่าวมานี้มีอยู่ท่ัว
พิภพทั้งหลาย ท่ีมนุษย์มันใฝ่หาปรารถนาสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ สถานท่ีท่ีมีครูบา
อาจารย์..มันหาช่วยอะไรไม่ได้เลย..ถ้าโยมยังไม่ได้ช่วยตัวเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ถ้าผู้ใดต้องการจะปรารถนาทางสวรรค์นิพพาน ถ้าโยมไม่เจริญศีล   
ไม่เจริญภาวนาให้เกิดโมกขธรรมเสียแล้ว สวรรค์นิพพานโยมไม่ต้องไปถามหา 
เพราะสวรรค์มันอยู่ท่ีใจของโยม นิพพานมันก็อยู่ท่ีใจ ไม่ได้อยู่ท่ีวัดใดวัดหนึ่ง 
หรือสํานักใดสถานท่ีใด..ไม่ใช่ มันต้องเกิดขึ้นจากโคลนตมท่ีโยมออกมานี้แหล่ะ
จ้ะ คือใจของโยมท่ีหมักหมมหมักดองส่ิงท่ีเป็นอกุศล อวิชชาท่ีมันครอบงําจิต
อยู ่
   แต่ในขณะจิตใดนั้นท่ีเมฆแห่งอวิชชาตัณหาอุปาทานท้ังหลายมันคลาย
มนต์ออก ในขณะหนึ่งก็ดีท่ีโยมเจริญมนต์ ในขณะหนึ่งก็ดีท่ีโยมภาวนา ในขณะ
จิตท่ีโยมอธิษฐานบุญกุศล ในขณะจิตท่ีโยมแผ่เมตตา ในขณะจิตท่ีโยมปรารถ -
นาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในขณะท่ีจิตโยมมีเมตตาอภัยให้บุคคลท่ีโยมไม่ชอบ
หน้า ส่ิงเหล่านี้แลเมฆหมอกท้ังหลายท่ีเป็นมนตรามาบดบังดวงจิตโยมจะถูก
คลายในขณะนั้น แล้วถามว่าใครไปปิดไปบังมันไว้จ๊ะ (ลูกศิษย์ : ตัวเราเอง) 
อ้าว..ถูกแล้ว ไม่มีใครทําเลย เขาถึงบอกว่าแท้ท่ีจริงแล้วจิตมนุษย์นั้นสว่างไสว
สุกสกาวเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ เห็นมั้ยจ๊ะ.. 
   แต่มีบางครั้งบางครา มีเมฆหมอกมาปิดมาบัง แสงพระจันทร์นั้นจึง 
อับแสงไป ใช่มั๊ยจ๊ะ ความมืดในทางเดินท่ีมนุษย์จะใช้นั้นมันก็ใช้ประโยชน์ได้



๓๖ 

 

ยาก ก็เรียกว่าเกิดความหลงทาง ดังนั้นแล้ว ส่ิงท่ีฉันกล่าวมานี้โยมต้องเจริญ 
ทําให้เกิดข้ึนได้อยู่บ่อย ๆ โคลนตมท้ังหลายท่ีว่าโยมเป็นโคลนตม..โยมจะ
เห็นชัด 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๓๗ 

 

   มนุษย์ท่ีทําอะไรแล้วความสําเร็จไม่เกิดขึ้นนั้น เพราะเรานั้นขาด 
"สัจจะ" ความจริงใจ เมื่อเรามีสัจจะแล้ว อํานาจแห่งสัจจะนี้ก็เรียกว่าเป็น  
"บารมี" อย่างหนึ่ง เมื่อบุคคลใดมีบารมีข้อนี้การอธิษฐานอะไรแล้วไซร้ ย่อมเกิด
มรรคเกิดผล ถ้าเรายังไปโทษฟ้าดินโทษนั่นโทษนี่..เรียกว่าพาลชน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
พาลชนเหล่านี้ทําอะไรก็จับจด ไม่จริงไม่จัง ครั้งเดียวก็จอด ไม่คิดจะกระทํา
หรือพิจารณาใหม่ว่าเหตุท้ังหลายท้ังปวงมันเกิดจากท่ีใด นั้นเรายังอดทนไม่พอ 
   ก็เหมือนโยมท้ังหลายนั้นทําบุญไม่ถูกท่ี แล้วบอกว่าบุญไม่สนอง..ไม่
จริงหรอกจ้ะ ถามว่าถ้าโยมไปปลูกพืชผลในท่ี ๆ มันกันดารมันจะเกิดมรรค
เกิดผลมั้ยจ๊ะ ทําไมไม่ทําให้ท่ีนั้นน่ะมันสมบูรณ์ซะก่อนล่ะจ๊ะ แสดงว่ามันเกิด
จากตัวเราไม่สมบูรณ์คือ "ศีล" ไงล่ะจ๊ะ ถ้าแบบนี้ควรน้อมไปพิจารณา เมื่อจิต
เราต้ังมั่นดีแล้วเทวดาเค้าจะมาบอกเราเอง 
   ในโลกนี้ส่ิงท่ีโยมไม่ถึงไม่รู้ไม่เห็นยังมีอีกมาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น การ
อ่อนน้อมถ่อมตนท้ังหลายนี้เป็นคุณวิเศษอย่างหนึ่งของมนุษย์ ถ้าโยมมีความ
อ่อนน้อมถ่อมตนต่อส่ิงท่ีโยมไม่เห็นแต่เรามีความศรัทธาความเช่ือได้แล้ว ส่ิงท่ี
โยมมองไม่เห็นนั้นแลเขาจะบันดาลดลให้โยมได้เกิดปาฏิหาริย์เอง ความแข็ง
กระด้างมันก็เหมือนพื้นดินย่อมปลูกอะไรงอกงามได้ยาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๓๘ 

 

 
   ทําไมธรณีถึงจะพิโรธ... เพราะเหตุใด เพราะมนุษย์นั้นมันขาดศีล มัน
ขาดธรรม เรียกว่าไม่รู้จักท่ีตํ่าท่ีสูง ดังนั้น ธรณีจึงพิโรธ จริงท่ีแท้ธรณีไม่มีโทสะ
แล้ว แต่เพราะธรณี ยังต้องหล่ังน้ําตา นี่คือความส่ันสะเทือน ของแผ่นดินใต้
พิภพ ใครเล่าจ๊ะ ท่ีทําให้เหตุถึงเป็นได้ขนาดนั้น เปรียบกับดังกรรมว่า ทําให้
เลือดข้อพระโลหิต ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไหล ใครเล่าจ๊ะทําแบบนี้ ก็
มนุษย์ไงเล่าจ๊ะ ท่ีขาดศีล มารศาสนา เขาให้โยมอาศัยกัน แต่โยมทําเกินไป 
โลภมากเกินไป อยากจะเหนือโลก ครอบครองทุกอย่าง ยิ่งอยากได้ยิ่งหมดเร็ว 
ไม่มีใครครอบครองอะไรได้เลยในโลกนี้ เพราะมันสมมุติขึ้นมา ไอ้พวกนี้คือ
ความหลง ส่ิงสุดท้าย มันก็ฆ่าตัวมันเอง ยังไม่พอ มันยังพ่วงคนท้ังหลายไปอีก 
แต่เพราะว่าโยมท้ังหลายนี้ยังพอมีบุญ อุปมาปลามันเน่า มันไม่ได้เน่าท้ังเข่งนะ 
เมื่อเขายังเล็งเห็นบุญกุศล ก็ต้องมาบอกบุญกับผู้ท่ีมีบุญ ยังมีเช้ือดีอยู่ ให้หลุด -
พ้นจากส่ิงน้ําเน่าเหล่านั้น นั่นก็คือความหลง แล้วใครจะรู้บ้าง ว่าไอ้ส่ิงท่ีฉัน
กล่าวนั้น มันหลงมันเหม็นอะไร ก็ให้บอกว่า อุปมาว่า ในกายนี้มีแต่ของหมัก
ของดอง โยมกําลังนอนอยู่กับซากผีอยู่ทุกวัน ทําไมถึงกล่าวเช่นนั้น ต่ืนมาโยมก็



๓๙ 

 

ต้องทําความสะอาดมันแล้ว ต้องถ่าย มันมีแต่ของรั่วไหลออกตลอดเวลา นั่น
คือซากผี ป่าช้า เป็นของปฏิกูลท้ังนั้น รอวันเน่าสลาย ให้พิจารณาอย่างนี้ นี่
แหละจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต  
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
   กรรมวิบากเกิดขึ้น มันอยู่ท่ีต้นเหตุ ถ้าเหตุมันดีผลมันก็ดี ถ้าเหตุมัน
เสียผลมันก็เสีย เช่นเดียวกัน นั้นโยมต้องเข้าใจถึงขันธ์ห้าเสียก่อน ก็ขันธ์ห้าทํา
ให้โยมเกิด ถ้าโยมไม่อยากเกิด โยมก็ต้องดับท่ีขันธ์ห้า ดังเช่นพระดํารัสขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ท่านตรัสไว้ เหตุเกิดท่ีใด ก็ให้ไปดับท่ีเหตุแห่งธรรม



๔๐ 

 

นั้น แสดงว่าธรรมท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดี ฝ่ายมาร ฝ่ายอกุศล ฝ่ายกุศล 
ท้ังหลายท้ังปวงนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุท้ังนั้น มันจึงดูว่าเหตุดีหรือไม่ดี ธรรม 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ล้วนแล้วแต่ว่า ว่าความอยากของมนุษย์ท้ังนั้น ท้ังดี
และไม่ดี ดังนั้น เมื่อเราต้องการพ้นจากส่ิงนี้ แม้ดีเราก็ไม่เอา ไม่ดีเราก็ไม่เอา 
เมื่อไม่เอาท้ังดีและไม่ดีนี้แล เราถึงจะหลุดได้ พ้นได้ คือไม่ยึดดี แล้วเราจึงจะ
เหลือดี ถ้าเรายึดอยู่ ไอ้ความทุกข์นั้นแล ว่าเป็นสุข ไม่นานเพราะทุกอย่างมัน
ไม่เท่ียง มันย่อมแปรสภาพ ไปสู่ความไม่มีอะไร เมื่อความไม่มีอะไรบังเกิด ส่ิงท่ี
เราว่าเป็นสุข ก็กลายเป็นทุกข์เสียแล้ว เพราะส่ิงท่ีเรายึดอยู่นั้น มันว่าเรามีว่า
สุข แท้ท่ีจริงมันก็คือ ความหลอกหลอนของจิต ให้มันเข้าไปปรุงแต่ง อํานาจ
แห่งจิตนี้หน้ากลัวนัก ดังนั้น ถ้าใครเท่าทันในจิตได้ เห็นความไม่เท่ียงได้ ผู้นั้น
แล เป็นผู้มีสติมั่นคง ดังนั้น โยมต้องทําลายส่ิงนี้คือ "อย่ายึด" ทุกอย่างให้ได้แค่
อาศัย ถ้าโยมยึดเสียแล้ว สภาวะการยึดของโยมนี้แล มันจะทําให้โยมเป็นทุกข์ 
เข้าใจไหมจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต  
วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ.สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๔๑ 

 

 
   "วันวิสาขบูชา" เป็นวันสําคัญของพุทธศาสนิกชนท่ัวโลก เพราะเป็น
วันท่ีพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ซึ่งเหตุการณ์ท้ังหมด
ได้เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน ณ ดินแดนท่ีเรียกว่าชมพูทวีปในสมัย
พุทธกาล เนื่องจากเป็นวันท่ีเกิดเหตุการณ์สําคัญ ๓ เหตุการณ์ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ โดยเหตุการณ์แรก เป็น "วัน
ประสูติ นางสิริมหามายาได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ในพระราช-
อุทยานลุมพินีวัน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ครั้น  
พระกุมารประสูติได้ ๕ วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ" แปลว่า 
"สมปรารถนา" 
   เหตุการณ์ต่อมาเป็น "วันท่ีเจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิ -
ญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 
๑๕ คํ่า เดือนหก (๖) ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ปัจจุบันสถานท่ีตรัสรู้
แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝ่ังแม่น้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุ-
เวลาเสนานิคม ส่ิงท่ีตรัสรู้ คือ อริยสัจส่ี เป็นความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ



๔๒ 

 

ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่ีต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิ
ภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานท่ี ๔ แล้วบําเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน ๓ 
และเหตุการณ์สุดท้าย เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า" ซึ่งเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 
๔๕ ปี จนมีพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ทรงประชวรอย่างหนัก แต่ทรงอดกล้ัน
มุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 
ก่อนวาระสุดท้ายของคืนในราตรีเพ็ญเดือนหก (๖) พระพุทธองค์ก็ทรงประทาน
ปัจฉิมโอวาทว่า "ดูก่อนภิกษุท้ังหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเส่ือม
สลายไปเป็นธรรมดา ท่านท้ังหลายจงยังกิจท้ังปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและ
ประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด" หลังจากนั้นก็เสด็จเข้า
ดับขันธ์ปรินิพพาน ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้า
มัลละ เมืองกุสินารา 
   โดยท้ังสามเหตุการณ์ ล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือนหก (๖) หรือเดือน
วิสาขะนี้ท้ังส้ิน ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือนหก (๖) นี้ เป็นวันท่ีรวมวัน
คล้ายวันเกิดเหตุการณ์สําคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้ และได้นิยมประกอบพิธี
บําเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะ
รําลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดยาวมาจนปัจจุบัน  
   วันวิสาขบูชา เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทยต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็น
ราชธานี สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกา นั่นคือ เมื่อประมาณ พ.ศ.
๔๒๐ พระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้น 
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นกษัตริย์ลังกา พระองค์อื่น ๆ ก็ปฏิบัติประเพณี 
วิสาขบูชานี้สืบทอดต่อกันมา 



๔๓ 

 

   เป็นเพราะในสมัยกรุงสุโขทัยประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านพระ- 
พุทธศาสนากับประเทศลังกาอย่างใกล้ชิด มีพระสงฆ์จากประเทศลังกาหลาย
รูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาและนําการประกอบพิธีวิสาขบูชา 
เข้ามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วย 
ธรรมะมหัศจรรย์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
 



๔๔ 

 

 

 



๔๕ 

 

 
   คนท่ีจะรักษาศีลได้ หนึ่งต้องมีความเช่ือความศรัทธา มีหิริโอตัปปะ 
คือความเกรงกลัวต่อบาป นั่นแหละจ้ะโยมถึงจะรักษาศีลได้ แต่มนุษย์ไม่
สามารถรักษาศีลได้ตลอดเวลา ใช่มั้ยจ๊ะ แต่เวลาไหนท่ีโยมรักษาได้โยมต้อง
รักษาให้เต็มกําลัง นั่นแหละจ้ะเรียกว่าผู้เจริญฌาน เจริญสติ 
   แล้วเขาวัดดูท่ีบุญดูท่ีกรรมในปัจจุบัน อดีตไม่ว่าเราจะเลวแค่ไหน     
ท่ีผ่านมาแล้วแม้เพียงหนึ่งช่ัวยาม กี่นาทีก็ตามมันก็เป็นอดีต ให้เราระลึกอยู่
กําหนดรู้ใหม่ "ศีล" ก็บังเกิด นั่นแหละจ้ะ กรรมในอดีตไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้า
โยมไม่ต้องการให้อดีตเกิดมาซ้ํารอยอีก โยมต้องแก้ไขในปัจจุบัน เมื่อโยมแก้ไข
ในปัจจุบันดีแล้ว อนาคตโยมไม่ต้องไปกําหนดเลย เพราะอนาคตมันจะเป็นไป



๔๖ 

 

ตามท่ีโยมทําในปัจจุบันนั้นเอง ถ้าปัจจุบันไปทํากรรมช่ัว อนาคตเป็นยังไงจ๊ะ 
โยมก็ต้องเสวยกรรมช่ัวนั้น มันไม่ต่างอะไรกับบุคคลนั้นหมักดองอาหารเน่า
เหม็นไว้ โยมก็ได้กินของเน่าเหม็นนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๔๗ 

 

 
   ทําอะไรทําจิตให้สบาย เมื่อสบายอย่างเดียวใจมันก็เป็นสุข ใจอะไรที่
เป็นสุขเสียแล้วก็จะทําส่ิงนั้นได้นาน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ก็เหมือนโยมไปเสวยเกิดเป็นเทพเทวดา ถ้าโยมมีปิติสุขมาก การเสวย
จุติของพรหมโลกเทวโลกนั้นก็กินเวลายาวนาน ทุกข์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อโยมไป
ยึดมันมากมันก็กินเวลายาวนานเช่นเดียวกัน ไฟในขุมนรกในอเวจีจึงไม่มีวันดับ
เลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ขอให้โยมได้ถือโอกาสท่ีโยมได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ มีกายสังขารนี้ เรียกว่า
เป็นของวิเศษท่ีสุดแล้ว เพราะในกายของโยมนั้นไม่ใช่กายธรรมดา เพราะใน
กายนี้โยมมี "ภพซ้อนภพ" กันอยู่ เรียกว่ามีกายเทพ กายพรหม จิตก็มีเทวดา 
ยักษ์ มาร อสูร อสูรกาย เปรต เดรัจฉาน ส่ิงเหล่านี้ถ้าโยมรู้จิตของตัวเองว่า
เป็นยักษ์ เป็นมาร เป็นเทพเทวดาอย่างไรแล้ว..โยมก็สามารถเลือกเป็นได้ โยม
ให้กําลังฝ่ายไหนมาก ฝ่ายนั้นก็มีคุณกับโยมมาก โยมต้องเอาชนะอารมณ์แห่ง
จิตตรงนั้นให้ได้ เมื่อได้แล้วรักษาอารมณ์นั้นไว้ 



๔๘ 

 

   ดังนั้น การจะรักษาอารมณ์นี้ มันจึงไม่มีความเท่ียงได้ ถ้าเราไม่มีหลัก 
จงยึดหลักในพระรัตนตรัยซะ แล้วอารมณ์ดวงวิญญาณจิตอื่นจะเข้ามาแทรก
ไม่ได้ เมื่อโยมต้ังมั่นจิตเป็นสมาธิแล้ว การจะทํากุศลอันใดก็บังเกิดได้ง่าย ดังนั้น
จงเลือกเอา เอาท้ังหมดไม่ได้ นั่นคือความโลภคือความอยาก อย่าอยากได้อะไร 
ปฏิบัติธรรมอย่าหวังรวย อย่ากลัวจน แล้วโยมจะไม่อดไม่อยาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๔๙ 

 

 



๕๐ 

 

 
   ในขณะใดท่ีเกิดตัวรู้คือตัวสติ รู้ผิดชอบช่ัวดีได้..ศีลก็บังเกิดในขณะนั้น 
เราไม่สามารถรักษาศีลให้กาย วาจา ใจเราได้สงบได้ตลอด แต่ในขณะใดเพียง
ช่ัวขณะจิตเดียวที่เรานั้นระลึกถึงศีลได้ ก็ในขณะนั้นแลกุศลก็บังเกิด เมื่อกุศล
บังเกิดแล้ว จิตนั้นย่อมนําพาบุญกุศลหนุนนํา นั่นเรียกว่าเทพยดาเจ้าท้ังหลาย
ได้เปิดทางให้โยมนั้นได้สร้างกุศล สร้างคุณงามความดี เพื่อเอาไว้เป็นหล่อเล้ียง
เสบียงบุญให้ต่อลมหายใจให้โยมนั้นได้มีกําลังเดินเพื่อให้ข้ามพ้นจากทุกข์  
บุคคลใดท่ีกําลังใจน้อย..ทุกข์ก็มาก กําลังใจมาก..ทุกข์ก็น้อย ก็กําลังใจมันมาก
มันก็มาก เมื่อมันมากมันก็หนักทับทุกข์ไว้ พอกําลังใจน้อย ทุกข์ท่ีมันมีกําลังเก่า
มันก็ฟูขึ้นมา มันก็ยกเรานั้นให้เวทนามันก็บังเกิด 
   ดังนั้น กรรมท้ังหลายท้ังปวงนั้นก็อยู่ท่ีกําลังใจเรา เมื่อมีกําลังใจดี
ปัญญาเราก็เกิด มันก็ไปแก้ไข กรรมหนักมันก็เบาบาง กรรมน้อยมันก็หลุด
หายไป ใจตัวเดียว..ฤทธิ์ทั้งหลายก็สําเร็จด้วยใจดวงนี้ 



๕๑ 

 

   บุคคลต้องการจะประพฤติปฏิบัติให้จิตนั้นเป็นฤทธิ์ แต่อย่าเพิ่งไปหวัง
อิทธิฤทธิ์ เพราะใครหวังอิทธิฤทธิ์แล้วมันจะสําแดงฤทธิ์ มันจะแสดงตนว่าตัวกู
ของกูนี้แลมีดี อยากจะอวด แต่การมีฤทธิ์คือบุคคลนั้นมีสติต้ังมั่น ใจต้ังมั่นนั่น
แลฤทธิ์ก็บังเกิด เมื่อมันมีฤทธิ์แล้วมันก็จะไปข่มอารมณ์ เมื่อการข่มอารมณ์ได้มี
สติพิจารณาให้เกิดปัญญา รู้เห็นตามความเป็นจริง นั่นคือบุคคลนั้นแก้ไขตน 
คือการปราบพยศตัวอกุศลภายในดวงจิตได้ แต่ถ้าใครนั้นมีอิทธิฤทธิ์ก็จะแสดง
ฤทธิ์อยู่บ่อย ๆ ให้เหนือคนอื่นเค้า เป็นผู้รู้ ผู้เห็น แต่ไม่เคยเห็นตน ไม่เคยรู้ตน 
พวกนี้เรียกว่าความลุ่มหลงงมงายโดยแท้ ส่ิงเหล่านี้คือ "อวิชชา" คือขาดสติ
ขาดปัญญา ส่ิงเหล่านี้ยิ่งห่างไกลพระนิพพาน 
   ดังนั้น การผู้มีฤทธิ์ที่แท้จริงคือ ทําจิตใจให้ต้ังมั่นมุ่งตรงในพระรัตน-
ตรัย ส่ิงอื่นท่ียังยึดอยู่นั่นไม่ใช่ทางเดินแห่งมรรค แต่ถ้าผู้ใดยึดมั่นในพระ    
รัตนตรัย คือยึดมั่นแห่งนิพพานคือความว่างจากทุกข์ วางจากอัตตาตัวตนแล้ว
ไซร้ บุคคลนั้นย่อมเห็นสวรรค์นิพพาน..เข้าใกล้ฝ่ัง ถ้านอกเหนือจากนี้บุคคลนั้น
กําลังเดินทางท่ีไม่ใช่ทางเดิน ท่ีไม่ใช่บัญญัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๕๒ 

 

 
   ใครเข้าถึงแสงปัญญาได้นั้นแล แสงนั้นคืออาวุธ อาวุธท่ีโยมได้มาอาจ 
จะต่างกัน ก็เพราะด้วยอํานาจบารมีบุญกุศลโยมไม่เท่ากัน แสงนั้นจะน้อยใหญ่
แค่ไหน จะสว่างสุกสกาวแค่ไหน..ก็อยู่ท่ีโยมมีความเช่ือความศรัทธาท่ีโยม
บําเพ็ญจิตมา 
   การบําเพ็ญคือการเจริญ การเจริญคือทําความเพียร มีความท่ีมีสัจจะ 
มีอธิษฐานจิต แต่ส่ิงเหล่านี้ท่ีว่ามานี้ ถ้าขาดจากการภาวนาจิตแล้ว ส่ิงเหล่านี้
จะเกิดขึ้นได้ยาก 
   ดังนั้น ผู้ใดปรารถนาจะไปทางพ้นทุกข์ ส่ิงท้ังหลายก็ดีท่ีโยมทุกข์อยู่ก็
ให้เลิกทุกข์ซะ ก็เหมือนท่ีว่าโยมจะต้องตายแล้วในขณะนี้ ทุกข์ใดท่ีเกิดขึ้นใน
กายนี้เราต้องวาง เอาจิตเรานั้นน้อมไปหากุศลกรรมท่ีเกิดขึ้นที่เราได้กระทํา ให้
จิตมันเกิดปิติสุข ส่ิงดี ๆ นั้นเค้าเรียกว่า "สร้างกําลัง" ให้จิตก่อน อะไรที่มันเสีย
ให้วางไว้ นี้เค้าเรียกว่าเราไม่ยึดในขันธ์ สร้างกําลังจิตให้มันเกิดขึ้นเสียก่อน..นั้น



๕๓ 

 

คือการสร้างกําลังใจ น้อมจิตเข้าไปถึงกุศลบุญที่เราเคยกระทํา นี่แลเรียกว่า
อธิษฐานจิตขึ้นมา บุญนี้เมื่ออธิษฐานแล้ว และจิตใจต้ังมั่นสงบเกิดปิติสุขแล้ว 
ให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาไปท่ัวจักรวาลพิภพ 
   คําว่า "ท่ัวจักรวาล" พิภพน้อยใหญ่มันเป็นเช่นไร คือเราให้ไม่มี
ประมาณ มันจะไปถึงท่ัวจักรวาลได้ ทว่าเกลียดแล้วชังแล้วชอบแล้ว แล้วยังให้
ไม่ได้ นี้เรียกว่ายังไม่ท่ัวจักรวาล 
   คําว่าท่ัวจักรวาลคือครอบคลุมจิตครอบคลุมใจเราไม่มีประมาณ แม้ว่า
เราจะเกลียดใครชังใคร ไม่พอใจเราก็ให้..นี่เรียกว่าครอบจักรวาล แต่ถ้าเราให้
แล้วแผ่แล้วไปสะดุดกับผู้ท่ีเราไม่ชอบหน้า บุญนี้เราก็จะแผ่ไป เค้าเรียกใจไม่
กว้าง เมื่อใจไม่กว้างก็ไปไม่ถึง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เมื่อไปไม่ถึงเสียแล้ว เมื่อเราประพฤติปฏิบัติสร้างความเพียรไป มันก็
ไปได้ไม่ไกล เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะอารมณ์ตรงนั้นท่ีมันฝังอยู่นั้น มันก็ทําให้เรา
ร้อนจิต ฟุ้งซ่านรําคาญใจ เมื่อมีไฟ กําลังไฟมากแถมว่าเมื่อมันเกิดความร้อน
แล้ว ความเย็นท่ีมันมีความสุขความสงบมันมีอยู่ได้นานมั้ยจ๊ะ เพราะไอ้ความ
ร้อนมันเผาอยู่อย่างนั้น ดังนั้นเราต้องถอนรากเหง้าของอกุศลออก 
   การถอนรากเหง้าของอกุศลมันไปเกิดท่ีใดในรากเหง้านั้น มันไปฝังอยู่
ท่ีใจของโยม นี้คือความสกปรกท่ีเรานั้นไม่ได้ชําระล้าง แล้วเราจะเอาอะไรไป
ชําระล้าง "ศีล" มีไว้เพื่ออะไร..ศีลมีไว้ชําระล้างบาป บาปคืออะไร คือ
อกุศลกรรมไม่ดีท่ีเราทําไปแล้วทําให้เราเดือดร้อนภายหลังนั้นแล เรียกว่า 
"บาป" ใช่มั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
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โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
   ความอยากนี้โยมจะอยากมากแค่ไหน มันก็ไม่เต็ม ในความอยากนั้น 
เขาเรียกว่าโลกนี้ มันยังพร่องอยู่เสมอ คือมันเต็มไม่ได้ นั่นก็คือกิเลส แต่ถ้าโยม
หยุดและพอแล้ว นั่นเรียกว่าหยุด นั่นก็เรียกว่าต้องดําริ ออกจากความอยาก 
ลดความอยากให้น้อยลง นี่แหละจ๊ะ บุคคลผู้นั้น ถึงจะหมดอยาก และพ้นทุกข์
ได้ แต่เมื่อความดําริ ว่าอยากออกจากทุกข์ แต่ก็ยังอยากอยู่ ยากยิ่งนักท่ีจะ
ออกจากทุกข์นี้ได้ การว่าพูดว่าอยากนั้น ไม่มีใครสามารถพ้นจากทุกข์ได้สักคน 
นอกจากดําริและเห็นโทษเห็นภัยในส่ิงท่ีตัวเองไปติดไปพอใจ นั่นเรียกว่าตัว-
หลงนั่นแล เรียกว่าผู้นั้นเห็นอริยสัจจธรรม คือเห็นทุกข์ ดังนั้น ท่ีโยมต้องมานั่ง
ทนทุกข์ ก็เห็นทุกข์อยู่บ่อย ๆ เห็นไปทําอะไร ก็เห็นให้มันรู้ว่าทุกข์มันเป็น
อย่างไร และทุกข์มันอยู่ท่ีไหน อะไรเป็นตัวการของทุกข์ อะไรที่ทําให้เกิดทุกข์ 
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และอะไรที่จะทําให้ทุกข์นั้นดับไปได้ โยมนั่งเห็นทุกข์ โยมทนแล้วโยมพอใจไหม
จ๊ะ ไม่มีใครพอใจในทุกข์ แล้วเมื่อสุขเล่าจ๊ะ โยมไปพอใจไหมจ๊ะ โยมก็ไปพอใจ 
แต่แท้ท่ีจริงแล้ว ก็ไอ้สุขตัวนี้แหละจ๊ะ มันก็คือทุกข์นั้นแล เพราะว่าเมื่อสุขแล้ว 
อะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างนั้น ไม่นานนักมันก็จะเปล่ียนสภาวะของมัน คือ
ความไม่เท่ียง นั่นเอง จากสุขไม่นานนักมันก็จะเป็นทุกข์ เมื่อโยมทนทุกข์ได้ 
เด๋ียวมันก็สุขอีก เมื่อทุกข์และสุขอย่างนี้ โยมเห็นอยู่อย่างนี้แล้ว แล้วโยมไม่ยึด
ไม่พอใจมันได้ นั่นเรียกว่า โยมจะเห็นความไม่เท่ียง เมื่อผู้ใดเห็นความไม่เท่ียง
อยู่บ่อย ๆ เห็นจิตแห่งอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น เกิดดับ ๆ แห่งทุกข์และสุขนี้ ก็เรียกว่า
บุคคลผู้นั้น เห็นความเบื่อหน่าย เมื่อผู้ใดเห็นความเบื่อหน่ายได้ ทางสละท่ีจะ
ออกจากทุกข์นี้มันก็ย่อมชัดเจน จิตใจของผู้นั้นก็จะแน่วแน่ มุ่งมั่นต่อการ
พากเพียรปฏิบัติรักษาพรหมจรรย์ คือรักษา กาย วาจา ใจ ก็คือรักษาศีล 
บุคคลใดรักษาศีลนั่นแล เรียกว่า ประพฤติพรหมจรรย์โยมจะมีคู่มีครองมีเรือน 
ก็หาใช่ว่าโยมจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ การประพฤติพรหมจรรย์นั้น โยมจะ
สละเวลาสิบนาที ยี่สิบนาทีเท่าไหร่ก็ได้อยู่ท่ีโยมกําหนดเวลาขึ้นมาท่ีจะสร้าง
ถวายเป็นพุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชานี้ ให้ว่ากายใจของโยมนี้สําเร็จ รวม
ให้จิตใจมันสงบต้ังมั่น เรียกว่าสมาธิก็บังเกิด เมื่อสมาธิบังเกิด อาศัยความสงบ 
ความพากเพียรเป็นเบ้ืองบาทแล้วไซร้ จิตเห็นจิต แล้วเพ่งอยู่ในอารมณ์แห่ง
ความสงบอยู่อย่างนั้น ฌานมันก็บังเกิด เมื่อฌานบังเกิดนี่แล มันก็เรียกว่าโยมก็
จะเห็นตัวปัญญา ก็อาศัยความสงบ เมื่อจิตเราหยุดนิ่งไม่ด้ินรน ไม่สอดส่ายไปท่ี
ใด ส่ิงใดก็ตามท่ีมันยังเคล่ือนไหวอยู่นั่นแล เรียกว่าจิตเรานั้นยังไปลุ่มหลง คือ
ยังไม่รู้จริง เมื่อจิตท่ีเราหยุดนิ่งนั้นแล เราจะเห็นตามความเป็นจริง ว่าทุกส่ิงทุก
อย่างนั้นเราอุปาทาน เราไปยึดติดไปพอใจไปปรุงแต่งไปยึดเหนี่ยวนํามันเข้ามา 
ให้จิตเรานั้นว้าวุ่นรําคาญใจ นั่นก็เรียกว่าเรานั้น มีอัตตาตัวตน คือเราไม่ปล่อย
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ไม่วาง สภาวะท่ีเราไปยึดนี้แล มันจึงทําให้เกิดทุกข์ ทําให้เกิดเวรภัยท้ังหลาย 
เรียกว่าเป็นกรรม ก็เพราะเรานั้นยังไปพอใจไปติด ฉันถึงถามโยมว่า โยมนั่งเห็น
อะไรกัน... 
ธรรมะมหัศจรรย ์
ติดตามธรรมะได้ท่ี 
เพจ ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต ให้เสียงธรรมโดยคุณแดง 
https://goo.gl/xwIwSP 
ล้ิงเพจสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี 
ทางยูทูปhttps://www.youtube.com/channel/UCVQKkQBxzLyHYxTXbRTxY9Q 

ข้อมูลแผนท่ี สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จังหวัดเพชรบุรี 
https://goo.gl/maps/eMiebcrPtLv 
สถานปฏิบัติธรรมพฺรหฺมรังสี 
หมู่บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
โทร.๐๙๕ ๕๖๙๕ ๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗ ๒๖๖ 
๐๘๔ ๘๙๓๖ ๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓ ๒๒๒ 
 

https://goo.gl/xwIwSP
https://www.youtube.com/channel/UCVQKkQBxzLyHYxTXbRTxY9Q
https://goo.gl/maps/eMiebcrPtLv
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   "วิบาก" คือทางเดินแห่งกรรม แล้วทางเดินแห่งกรรมในวิบากนี้ใคร
เป็นผู้กําหนดเล่าจ๊ะ ถ้าไม่ใช่ตัวเราเอง มันหาว่าใช่ใครไปกําหนดให้เราไม่ ก็  
"ใจ" ดวงนี้เป็นตัวเกิด เป็นตัวสร้างภพน้อยใหญ่ นี้จะตัดกรรมตัดภพตัดชาติก็
ต้องตัดท่ีใจ คือการมาละอารมณ์ในขันธ์ ๕ ถ้าโยมไปละอารมณ์นอกขันธ์นี้
เมื่อไหร่..มันย่อมไม่เห็นทางอะไรเลย นิพพานท่ีโยมปรารถนามันก็ยิ่งมองไม่
เห็นทาง 
   เพราะนิพพานท่ีแท้จริงไม่ได้ไปอยู่เขาลูกไหน ไปอยู่สุดท่ีไหนเลย มัน
คือสุดท่ีใจโยม โยมทําให้สุดใจโยมในความเพียรในความปรารถนาในทางเดิน
แห่งมรรคแล้ว..นิพพานก็อยู่ท่ีตรงนั้น ถ้าโยมไม่ได้คิดจะประพฤติปฏิบัติและ
ตามหาอยากปรารถนาหานิพพาน อยากจะพ้นทุกข์ มีแต่ความอยากอย่างเดียว
นี้โยมก็ไปไม่ได้.. 
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   ถ้าโยมปรารถนาต้องการจะไปทางใดก็ตาม โยมต้องดับความอยากนั้น
ก่อน ดับความฟุ้งซ่านรําคาญใจ หยุดคิด เมื่อเราปรารถนาแล้วก็ต้องทําในส่ิงท่ี
เราคิดและปรารถนาได้ คือลงมือทํา คือ "วางทุกตํารา" 
   เมื่อเราอ่านตําราแล้ว เข้าใจแล้วเราก็ต้องวางตําราเพื่อเราจะปฏิบัติ 
ใช่หรือไม่..ดังนั้น อย่าให้ตําราท้ังหลายเข้าไปอยู่ในหัว ในความคิดท้ังหลาย 
เพราะมันจะเกิดการปรุงแต่งแห่งจิต ส่ิงเหล่านี้จะเกิดการ "อุปาทาน" ดังนั้น
โยมต้องวางทุกอย่าง 
   แต่เมื่อใดโยมประพฤติปฏิบัติไปแล้ว แล้วโยมเห็นตามท่ีว่ามันเกิดขึ้น
ไปตรงกับตํารานั้นแล ความเช่ือความศรัทธามันก็จะบังเกิด เพราะตํารานั้นก็
เหมือนเข็มทิศท่ีจะพาโยมเดินไป ถ้าเดินไปแล้วไม่ตรงตํารา..มันจะเกิด "ตัวรู้"
ขึ้นมาเอง ตําราจะผิดจะเพี้ยนมันก็จะบ่งบอกได้ ถ้าเราไปยึดตําราเสียแล้ว ไอ้
สภาวะการยึดนี้แลเราจักไม่รู้จริงได้ มันต้องยึดในตัวหลักปฏิบัติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   "ความเมตตา" นั้นจักมีได้แต่ต้องมีขอบเขต ข้อสําคัญต้องมีเมตตา
ให้กับตัวเองเสียก่อนว่าเราเกิดมาทําอะไร หากเรายังช่วยตัวเองยังไม่ได้ เราก็ไม่
สามารถไปช่วยใครได้ ดังนั้น เราต้องหัดช่วยตัวเองให้ได้ก่อน คือกู้ใจกู้จิต-
วิญญาณเราขึ้นมาให้ได้ก่อน คือสามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้ เมื่อเราอยู่เหนือ
ความทุกข์ได้เราจะเห็นกรรมท่ีมันดําเนินไป เมื่อเราเห็นกรรมเราได้อยู่บ่อย ๆ 
เราก็จะเห็นกรรมผู้อื่นเขา เมื่อนั้นแลความเมตตาท่ีแท้จริงก็จะบังเกิด 
   เมื่อความเมตตาท่ีแท้จริงบังเกิดเสียแล้ว..ความสละความปล่อยวาง 
การวางอุเบกขาก็บังเกิดได้ ส่ิงท่ีโยมบอกว่าเมตตานั้นแล สงสารก็ดี..ล้วนแต่
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เป็นมายาของจิตท้ังนั้นท่ียังมีความอาลัยอาวรณ์ไปผูกมัดตราตรึง เกิดกามกิเลส
ก็ดี ท่ีความพึงพอใจก็ดี ท่ีความโทสะมาดร้ายคาดแค้นก็ดี ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็น
ข้ออ้างของกิเลสท้ังส้ิน ถ้าโยมยังไม่เมตตาตัวเองอย่างแท้จริงเสียแล้ว..การวาง-
เฉยก็บังเกิดได้ยาก เพราะความเมตตาท่ีแท้จริงแล้ว โยมต้องเห็นภัยในการเกิด
ตาย เห็นทุกข์ท้ังหลายท้ังปวงว่ามนุษย์นั้นล้วนแล้วเกิดมาเป็นผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บ
ตายเหมือนกันกับเรา มีความทุกข์ ความหิว ความปรารถนา ความพอใจไม่
พอใจแบบเดียวกับเรา เมื่อเป็นเช่นนั้น เมื่ออะไรมากระทบจิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์
บุคคลส่ิงของ ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงนั้นเราก็จะละวางได้ เพราะเรานั้นไม่ยึดอคติ
กับส่ิงนั้น 
   แต่เมื่อเรายังละวางอารมณ์ไม่ได้ เมื่ออารมณ์มากระทบทําให้เราไม่
พอใจก็เกิดเวรเกิดพยาบาทเกิดขึ้น นี้เรียกว่าผู้นั้นยังขาดความเมตตา นั้นการ
เจริญความเมตตานี้ ถ้าใครเจริญได้แล้ว การประพฤติปฏิบัติของโยมนั้นย่อม
เจริญขึ้นได้มาก.. 
   นั้นการเจริญเมตตาเกิดขึ้นได้อย่างไร คือการให้อภัยอโหสิกรรม
เสียก่อน หากโยมไม่มีการอภัย ไม่มีการอโหสิกรรมเสียแล้ว กรรมในชาติใด ๆ 
ก็ตามท่ีโยมได้กระทํามาแล้ว ไม่ว่าจะกี่ภพกี่ภูมิกี่อสงไขยท่ีโยมเสวยเกิดชาติมา
เป็นสัตว์นรกท้ังหลายก็ยังมีเวรพยาบาทได้อยู่ จวบจนมาถึงท่ีโยมเป็นมนุษย์นี้ 
ความอาฆาตพยาบาทในจิตในใจดวงเดิมของโยมนั้นก็ยังตามมาราวีได้เหมือน- 
เดิม เพราะเรานั้นยังไม่ได้ละอาฆาตพยาบาทได้ ส่ิงเหล่านี้..การเกิดเป็นสัตว์
ย่อมเกิดอยู่ร่ําไป แม้ว่าเป็นมนุษย์ก็ดีก็ยังเป็นสัตว์อยู่ดี ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้น โยมต้อง
ละความอาฆาตพยาบาทให้ได้ ก็คือการ "ให้อภัย" เห็นว่ามนุษย์ท้ังหลายนั้นก็
เป็นทุกข์ มีความพอใจไม่พอใจ มีโลภ โกรธ โทสะ โมหะ โลภะเหมือนกันกับ
เรา เราไปห้ามเขาไม่ให้โกรธ ไม่ให้ไม่พอใจ ไม่ให้เสียใจ..เราห้ามเขาไม่ได้หรอก



๖๑ 

 

จ้ะ แต่ส่ิงหนึ่งท่ีเราทําได้คือควบคุมตัวเราได้ เราก็จะห้ามไม่ให้คิดอกุศลกับผู้อื่น
เขาได้ นี้เรียกว่าการ "เพ่งโทษ" กําหนดรู้อยู่ภายในจิตวิญญาณของเรา 
ภายในจิตคือรู้อารมณ์ท่ีเกิดขึ้น การรู้จิตคือระลึกรู้ อารมณ์คือวิญญาณท่ีมา
กระทบสัมผัสกับเราว่าวิญญาณนั้นดีหรือไม่ดี เป็นวิญญาณร้ายหรือวิญญาณมี
อาฆาต เมื่อวิญญาณมากระทบจิตเข้าไปสัมผัสมีการปรุงแต่งอารมณ์เกิดขึ้นมา
ปฏิสนธิแล้ว แต่ถ้าเรานั้นมีอารมณ์มากระทบแล้วแต่เรากําหนดรู้ได้เท่าทัน ไอ้
ตัวรู้ตัวนี้แลจะไปเพ่งโทษอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น เมื่อเราเพ่งอยู่ในขณะนั้นตัวรู้ก็จะ
ทํางานหน้าท่ีของมัน นิโรธมันก็จะเกิดขึ้นก็คือไปดับอารมณ์ใดท่ีเกิดขึ้นแล้วไม่
นานนักมันก็จะดับของมันเอง แต่ในขณะท่ีมันจะเกิดขึ้นนั้นแล เราไปรู้หรือไม่
ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหน อะไรมันเข้ามาทางไหน ถ้าเราไม่รู้นี่คือ "อวิชชา" 
   เมื่ออวิชชามันฝังแน่นอยู่ในสันดานอยู่ในจิตในใต้จิตสํานึกของเรานั้น 
ท่ีเรานั้นไม่ได้ถอดถอนหรือแก้ไขถากถางมันเลย มันก็ย่อมรกให้สัตว์อสรพิษ
ท้ังหลายมาสิงสู่ ใช่มั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๖๒ 

 

 
   อย่าได้ดูถูกในการเจริญภาวนาบอกว่าไม่มีเวลา เพียงโยมแค่สงบกาย 
วาจา ใจ แล้วปล่อยวางทุกสรรพส่ิงมีสติดํารงมั่นอยู่ในกายสังขาร แล้วเห็นการ
เกิดดับของอารมณ์ท้ังหลายท้ังปวงว่าไม่ควรยึดมั่นท้ังหลายนั้น ส่ิงเหล่านี้แหละ
จ้ะ ท่ีโยมจะเข้าถึงความว่างจากทุกข์ จากกิเลสท่ีจะมาครอบงําในดวงจิต..นั้นก็
คือการต้องภาวนา การภาวนานี้ยิ่งกว่าโยมมีคุณวิเศษอีกมากมาย เพราะเป็น
การตัวขับไล่ส่ิงท่ีไม่ดี ตัวอัปมงคล เพราะโยมจะมีเวลามาสวดสาธยายมนต์ได้
ตลอดเวลามั้ยจ๊ะ แต่การภาวนาโยมสามารถทําได้ตลอดเวลาว่า พุทธังสะระ -
ณังคัจฉามิ พุทโธก็ดี ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี แม้คาถาบทใดส้ัน  ๆ ท่ีโยมภาวนาแล้ว
มันเกิดจริตจิตมันต้ังมั่นสงบนั้นแล เรียกว่าเป็นการดีท้ังนั้นเรียกว่าส่ิงนั้นท่ีโยม
ได้เคยกระทํามาเป็นของคู่กายของโยม เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 



๖๓ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๖๔ 

 

 
ปุจฉา-วิสัชนา : อยากให้มารดามีสัมมาทิฏฐิ 
ปุจฉา : ถ้าเราอยากจะช่วยให้คุณแม่มีสัมมาทิฏฐิ มีศีลมีธรรมนี่ ไม่ทราบว่าโยม
ควรจะต้องทํายังไงเจ้าคะ 
วิสัชนา : ทําใจก่อนสิจ๊ะ โยมต้องทําใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิก่อน นี่โยมยังมีทิฏฐิกับ
บิดามารดาอยู่ แล้วบิดามารดาเขาจะเห็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างไร เราต้องทําให้
เขาเห็น ความจริงใจนอบน้อมต่อท่าน วาจาการกระทําต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก่อน 
ตัวอย่างท่ีดีย่อมดีกว่าคําสอน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ต้องเป็นลูกท่ีดี ต้องดีจริง ต้องจริงใจ ความจริงใจนี้แลจะสยบได้ทุก
อย่าง ถ้ามันยังสยบไม่ได้..ความจริงใจนั้นเค้าเรียกว่ายังไม่พอ เพราะท่านก็มี
กรรมของท่าน ถ้าเราอยากจะตอบแทนเราต้องทนทําให้อยู่บ่อย ๆ เจริญให้อยู่
บ่อย ๆ อธิษฐานให้อยู่บ่อย ๆ กระทําให้อยู่บ่อย ๆ นี่เรียกว่าส่ิงท่ีโยมจะทํานั้น
ย่อมเป็นจริงได้ เพราะเทวดาท้ังหลายเขาจะเห็นความต้ังใจของเราเอง ไม่ใช่ว่า



๖๕ 

 

อยากจะให้ท่านเป็นสัมมาทิฏฐิ มันเป็นแค่ความอยากอย่างเดียวไม่ได้ เราต้อง
ลงมือกระทํา 
   การกระทํานี้แลวัดความจริงใจมนุษย์ แต่คําพูดวัดไม่ได้ เพราะอะไรจ๊ะ 
มนุษย์มันกลอกกล้ิง ปล้ินไปปล้ินมาในยุคนี้ จริงก็เป็นเท็จ เท็จก็เป็นจริงไป
หมด นั้นการกระทํานี้แลแม้โยมจะโกหกมันก็โกหกไม่ได้ ต้องกระทําให้เห็นจริง
ว่าเรานั้นปรารถนาให้ท่านเป็นอย่างไร เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๖๖ 

 

 
   เมื่อเรายังมีกายสังขารนี้แล ความแก่ความชรานั้นมันเป็นเพียงสมมุติ 
จิตนั้นไม่มีชรา เข้าใจมั้ยจ๊ะ เหมือนกับกิเลส..ไม่มีชรา เป็นอมตะ ดังนั้น โยม
อย่าคิดว่า โอ..ฉันสังขารร่วงโรยมาป่านนี้แล้ว คงจะประพฤติปฏิบัติธรรมคงจะ
สายไป สายแน่นอนถ้าโยมคิดว่าสาย เพราะไอ้ความคิดท่ีโยมไปยึดนี้คือเป็น
อุปาทาน เป็นตัวปิดกั้นกุศลท้ังหลายท้ังปวงแล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
   หากเป็นอย่างนั้นความตายพญามัจจุราชคงพลัดพรากเด็กทารกไม่ได้ 
ใช่มั้ยจ๊ะ ก็เช่นเดียวกันธรรมไม่ได้วัดอายุ ความตายก็ไม่ได้เลือกวัย ว่าเด็ก
ผู้ใหญ่ ชรา ผู้เฒ่าผู้แก่ พระราชา ยาจก เค้าพลัดพรากกันท้ังหมดหากกรรมนั้น



๖๗ 

 

มาตัดรอนเสียแล้ว ธรรมก็เหมือนกัน โยมได้ธรรมมีของดีก่อนเท่ากับโยม
ได้เปรียบ โยมได้ภาวนา..นี่เรียกว่าโยมได้สร้างสมบัติแล้วภายใน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ถ้าโยมเจริญศีลโยมก็ได้มนุษย์สมบัติ โยมเจริญเมตตาโยมก็ได้พรหม
สมบัติ ส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่โยมต้องควรพิจารณาให้เกิดประโยชน์กับกาย
สังขารของโยม ไอ้ความน้อยเนื้อตํ่าใจนี้มันหาว่ามีประโยชน์ มีโทษอย่างเดียว 
ใครจะดูถูกดูแคลนเรานั้นมากมายแค่ไหน ก็ยังไม่เท่ากับเรานั้นดูถูกตัวเอง   
เข้าใจมั้ยจ๊ะ ใครจะสาปแช่งว่าเราช่ัวว่าเราเลวแค่ไหนก็ยังไม่เท่ากับเราสาปแช่ง
ตัวเอง ก็เหมือนว่าตราบาปนั้นท่ีว่ามนุษย์นั้นฆ่าตัวเองนั้นย่อมมีกรรมหนักนัก 
   ดังนั้น ขอจงพิจารณาว่าธรรมนั้นไม่มีกาลเวลา ไม่ได้บอกอายุเท่านั้น
เท่านี้ ไม่มีคําว่าสาย..ถ้าโยมยังมีลมหายใจ แม้ขณะจิตเส้ียวสุดท้ายของลม
หายใจ..เพียงโยมระลึกถึงองค์ภาวนายังจะดีกว่าท่ีมนุษย์มีอายุอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี
แต่ไม่เคยเจริญภาวนาเลยแม้แต่ขณะจิตเดียว.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๖๘ 

 

 
   โยมจะไปอาศัยใครในโลกนี้ นอกจาก "ธรรม" จากพระรัตนตรัยทั้งสาม
นี้ก็จักไม่มีอีก แม้โยมจะเจออาจารย์ดี แต่ถ้าโยมนั้นไม่สร้างความเพียร ไม่
พึ่งพาตัวเองเป็นท่ีต้ังแล้ว แม้โยมจะเกิดทันองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า..โยมก็หาว่า
พ้นทุกข์ได้ไม่ หากโยมไม่มีศรัทธา ไม่มีความเพียร การจะรู้ธรรมมากแค่ไหน 
แล้วโยมไม่น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติว่าเพ่งอยู่ในกายตน ให้หมดน้ําลายเท่า
มหาสมุทรโยมก็ไม่สามารถเข้าใจในธรรมใน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ได้ 
ดังนั้น การประพฤติปฏิบัตินี้แลด้วยกาย วาจา ใจท่ีสงบ ปลงใจแล้ว เช่ือแล้ว 
ศรัทธาแล้วในคําสอนในทางเดินแห่งมรรค โยมไม่ต้องลังเลสงสัยอยากรู้ว่า
ทางเดินนี้มันจะพาไปท่ีใด หากโยมไม่เริ่มเดินเสียแล้วโยมจักไม่รู้เลยว่า..
เส้นทางนี้เดินอย่างไร สุดทางข้างหน้านี้มันมีอะไรให้เห็น ถ้าบุคคลใดไม่ก้าวเดิน



๖๙ 

 

เลยในก้าวแรกย่อมไม่มีก้าวต่อไป แม้ไม่คิดเดิน..หนทางท่ีบอกว่าพ้นทุกข์ก็ดี 
ทิศแห่งนิพพานก็ดีก็จักไม่เกิดกับบุคคลผู้นั้น... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ)  

 



๗๐ 

 

 

คาถาบูชาพระพุทธญาณธรรมรังสี ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี  
(ต้ังนะโม ๓ จบ) 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ 
อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ 

โอม ศรี ศรี พรหมรังสี นามะเตโช มหาสัมมะโน 
มหาปัญโญ มหาลาโภ มหายะโส สัพพะสิทธิ 

ภะวันตุ เม นะโม โพธิสัตโต พรหมรังสี 
ชินะ ปัญ ชะ ระ ปะริต ตัง มัง รัก ขะตุ สัพพะทา 

ต้ังจิตอธิษฐาน ตามความปรารถนา เทอญ 



๗๑ 

 

 

คาถา เปิด สามโลก พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ โดย สมเด็จโต 
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ 
พุทธัง อาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก 
ธัมมัง อาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก 
สังฆัง อาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก 
เปิดสามโลกครอบจักรวาลด้วย นะโมพุทธายะ 
เปิดงาน เปิดโชคลาภ เปิดโชคดี ๆ ท้ังหลาย  
นะ เปิดอํานาจ เปิดส่ิงดี ๆ  
ท้ังหลายมาสู่ตัวข้าพระเจ้า ด้วยนะโมพุทธายะ 



๗๒ 

 

นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง 
ขออํานาจ บารมี ของพระรัตนตรัยโปรดเช่ือม 
บารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี 
เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี 
ญาณบารมี ญาณบารมีท้ังหลาย 
ทุกภพทุกชาติ ของข้าพระเจ้าจงมารวมกัน ณ บัดนี้  
และขอพลังบารมีท้ังหลายมาสู่ตัวข้าพระเจ้า 
เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม ด้วย 
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ 

 



๗๓ 

 



๗๔ 

 

 
ค าถาม วิมุตติญาณทัสสนะ ตอนท่ีหลวงปู่ท่านเทศน์ ท่านเกริ่นนิด ๆ ว่า วิมุตติ 
คือ หลุดพ้น ญาณทัสสนะ คือ การหยั่งรู้ ลองตอบกันหน่อยครับว่า การหยั่งรู้
แห่งการหลุดพ้น เป็นไฉน ช่วยอธิบาย (หมายเหตุ ไม่มีผิด อยู่ท่ีภูมิธรรมของแต่
ละท่าน <=เม.ย. ๖๐=>) 



๗๕ 

 

 

 
ย่ามกันภัยยันต์โต สีชมพู และ สีกลัก ใบละ   500 บ. 
 



๗๖ 

 

 

 



๗๗ 

 

 



๗๘ 

 

     คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 
 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง  
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา  
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ  
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ  
 

๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา        เชตวา มารัง สะวาหะนัง  
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง           เย ปิวิงสุ นะราสะภา. 

๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา        อัฏฐะวีสะติ นายะกา  
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง        มัตถะเกเต มุนิสสะรา. 

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง          พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน  
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง        อุเร สัพพะคุณากะโร. 

๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ          สารีปุตโต จะทักขิเณ 
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง      โมคคัลลาโน จะ วามะเก.  

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง         อาสุง อานันทะ ราหุโล 
กัสสะโป จะ มะหานาโม        อุภาสุง วามะโสตะเก. 

๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง          สุริโย วะ ปะภังกะโร 
นิสินโน สิริสัมปันโน            โสภิโต มุนิปุงคะโว 



๗๙ 

 

๗. กุมาระกัสสโป เถโร               มะเหสี จิตตะ วาทะโก 
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง         ปะติฏฐาสิคุณากะโร. 

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ            อุปาลี นันทะ สีวะลี 
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา          นะลาเต ติละกา มะมะ. 

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา              วิชิตา ชินะสาวะกา 
เอเตสีติ มะหาเถรา                ชิตะวันโต ชิโนระสา 
ชะลันตา สีละเตเชนะ             อังคะมังเคสุ สัณฐิตา. 

๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ              ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง 
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ           วาเม อังคุลิมาละกัง 

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ           อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง  
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ            เสสา ปาการะสัณฐิตา 

๑๒. ชินา นานาวะระสังยุตตา          สัตตัปปาการะ ลังกะตา 
วาตะปิตตาทิสัญชาตา           พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา. 

๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ              อะนันตะชินะ เตชะสา 
วะสะโต เม สะกิจเจนะ            สะทา สัมพุทธะปัญชะเร. 

๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ             วิหะรันตัง มะฮี ตะเล  
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา. 

๑๕. อิจเจวะมันโต                สุคุตโต สุรักโข 
ชินานุภาเวนะ               ชิตุปัททะโว 
ธัมมานุภาเวนะ              ชิตาริสังโฆ 
สังฆานุภาเวนะ              ชิตันตะราโย 
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิ   ชินะ ปัญชะเรติ. 

ที่มา: เฟซบุ๊ก ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต ให้เสียงธรรมโดยคุณแดง  

โทร. ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ 

รวบรวมและจดัท าโดย พงศกัดิ ์จรัสวราวฒัน์    โทร. ๐๘๒ ๓๖๒๔๔๙๕ 


