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ธรรมะมหัศจรรย ์
ตามรอยธรรมสมเด็จโต ให้เสียงธรรมโดยคุณแดง ๑๑ 

 
   ใครมี "องค์ภาวนา" เท่ากับได้แขวน "วัตถุมงคล" แล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
แล้วถ้าใครแขวนอยู่ในวัตถุมงคลแล้วยิ่งมีองค์ภาวนา วัตถุมงคลนั้นก็จะแสดง
ฤทธิ์ได้ ขอพรได้..อะไรก็ได้ 
(ลูกศิษย์ : แล้วการที่เราทํางานไปแล้วสวดมนต์ไปเรื่อย ๆ ถือเป็นการปรามาส
รึเปล่าคะ) 
หลวงปูุ : แล้วอะไรเล่าจ๊ะท่ีบอกว่าปรามาสน่ะ 
(ลูกศิษย์ : เวลาทํางานเราไม่ได้พนมมือน่ะค่ะ เราก็สวดอยู่ในใจไปเรื่อย ๆ แบบ
นี้ค่ะ) 
หลวงปูุ : การพนมมือนอบน้อมทําอัญชลีนั้นก็เรียกว่าเราถึงพร้อมด้วยกาย
วาจา ใจ แต่การท่ีเราสาธยายมนต์โดยการทํางานทําการนั้นเรียกเป็นการ  
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"ภาวนา" เข้าใจมั้ยจ๊ะ ระลึกถึงมนต์ เมื่อใจเราระลึกถึงแล้ว..ไอ้ตัวระลึกถึงนี้เค้า
เรียกว่าน้อมกราบแล้ว ทีนี้ต้องดูว่าเราสวดเพื่ออะไร สวดเพราะว่าความคึก-
คะนอง สวดเพราะว่าให้เกิดสติ..อยู่ท่ี "เจตนา" การว่าปรามาสล่วงเกินน่ะอยู่ท่ี
เจตนาของจิตมันถึงจะเป็นกรรม เข้าใจมั้ยจ๊ะ ก็ยิ่งขลังดีนะจ๊ะ โยมจะเข้า
ห้องน้ําถ่ายอุจจาระก็สวดมนต์ภาวนาได้ท้ังนั้นแหล่ะจ้ะ 
(ลูกศิษย์ : แล้วอย่างพระภูมิเจ้าท่ีเราไม่ได้กราบไหว้บูชาแล้ว แต่ว่าเวลาเรา
ทําบุญเราแผ่เมตตาให้เค้า..จะเป็นอะไรมั้ยคะ) 
หลวงปูุ : แล้วจะเป็นยังไง..ก็ดีสิจ๊ะ เรื่องพระภูมิเจ้าท่ีเนี่ยนะ คําว่า "ภูมิ" ก็ว่า
เป็นภพภูมิของเจ้าท่ีเจ้าทางของเค้า เค้าก็อยู่ของเค้า แต่เราจะทําอะไรน่ะ ท่ี
ของเรา..เรามาอยู่ท่ีหลัง เค้าเรียกว่าเราก็ต้องมีการอ่อนน้อมต่อเจ้าท่ีเจ้าทางถึง
เราจะมองไม่เห็น..แต่เรียกเป็นการอ่อนน้อม เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   การจะกราบจะไหว้ ทําความอ่อนน้อมได้ แต่เขาไม่ได้ให้ไปกราบไหว้
บูชา เพราะไม่ได้เป็นส่ิงท่ีควรบูชา แต่ส่ิงท่ีควรบูชาคือ "พระรัตนตรัย" แต่เขา
ให้รู้จัก "อ่อนน้อม" เข้าใจมั้ยจ๊ะ บางคนไปยึดไปสวดไปบูชาเลยทีนี้..พอไม่ได้
ด่ังใจหวัง..ทุบซะเลย แหมสร้างซะเสียตังค์หลายอัฐ มันอะไรแบบนี้..คืออะไร
จ๊ะ ทีนี้มนุษย์มันต้องอย่าไปลุ่มหลง ส่ิงไหนควรบูชาส่ิงไหนควรยึด รู้จักเอาเป็น
พอพิธี ถ้าโยมไปยึดพิธีเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์ 
   อย่าได้ฝากความหวังไว้กับใคร แล้วโยมจะส้ินหวัง จงฝากความหวังไว้
กับตัวเอง ต้องเอาตัวเองเป็นท่ีพึ่ง เทพเทวดาเป็นท่ีพึ่งไม่ได้ เพราะเขาก็ต้องไม่
มีกาย เขาก็ยังต้องลงมาเกิด..รอวันเกิดน่ะ นี่โยมเกิดแล้วโยมไม่พึ่งตัวเอง..โยมก็
โง่ดักดานเต็มทีแล้วนะ เค้าเรียกว่า "ขาดป๎ญญา" ส่ิงไหนควรบูชาต้องรู้ อันไหน
ควรเป็นมงคลต้องรู้ ท่านก็อยู่ภพภูมิของท่านส่วนหนึ่ง แล้วในการท่ีโยมแผ่
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เมตตาจิตไปมาก ๆ นั้นเป็นการดี ท่านก็จะมีฤทธิ์ได้ แต่การท่ีโยมไปกราบไหว้
บูชาน่ะไม่มีฤทธิ์นะจ๊ะ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
   แม้ว่าจิตเรานั้นสงบนิ่ง ไม่เกิดป๎ญญาขึ้นมา แต่ก็หาใช่ว่าเรานั้นขาด
ความเพียร ในความสงบและนิ่งนั้น จิตท่ีไม่ฟุูงซ่านแล้ว เรียกว่าจิตนั้นนิ่งแล้ว 
ใจมันสงบต้ังมั่นแล้ว ก็เรียกว่าองค์ฌานบังเกิด ก็อยู่ในความสงบนั้นแล เรียกว่า
มีสติประคองจิต ประคองอารมณ์นั้นไว้ให้มันสงบให้ได้นาน ๆ อย่าได้มีอารมณ์
อื่นมากระทบ มากวนใจ "รักษา" นี้เรียกว่ารักษาจิต รักษาใจให้เป็นปกติ นั้น
เรียกว่าในขณะนั้นท่ีเราได้เสวยอารมณ์นั้น ก็เรียกว่าเรานั้นได้รักษาศีลแล้ว 
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เพราะว่ากายเราสงบ วาจาเราสงบ ใจเราก็สงบต้ังมั่นดี เมื่อสงบต้ังมั่นดีเราก็ได้
เจริญสมาธิ 
   ป๎ญญาคือตัวสติ แต่ป๎ญญามันจะบังเกิดได้ ต้องมีองค์ภาวนา ทําไมถึง
ต้องมีองค์ภาวนา..ไปภาวนาทําไม เพื่อให้จิตเรานั้นมันต่ืน ถ้าจิตมันนิ่งสงบ
อย่างเดียวเลย จิตมันก็ตกอยู่ในความว่างเปล่า แต่ท่ีเราไปภาวนาเพื่อเอากําลัง
จิตนั้นให้มันเกิด "พลังงาน" นั้นเรียกว่าปลุกธาตุท้ังส่ีให้มันต่ืน ถ้าธาตุท้ังส่ีมันไม่
ต่ืนเสียแล้ว เพราะธาตุท้ังส่ีนี้มันเป็นตัวขับเคล่ือนหามสังขารในกายนี้ พาไปเกิด
พาไปสร้างกรรมดี ดังนั้น ก็ต้องปลุกธาตุให้มันต่ืน เมื่อมันสงบแล้ว ก็อาศัย
ความสงบรักษาเอาไว้ในความสงบนั้น แต่เราก็ต้องประคองจิตไว้ 
   เพราะในความสงบนั้นถ้ามันไม่เกิดป๎ญญา เราก็ไม่รู้ว่าสงบจริงหรือไม่ 
ไอ้ท่ีมันสงบมันได้มาจากอะไร ใช่มั้ยจ๊ะ เราก็ต้องไปย้อนดูใหม่ว่าท่ีสงบนั้นท่ี
จริงแล้วเราได้มาจากอะไร แล้วที่ไม่สงบเมื่อก่อนนี้มันเป็นเพราะอะไร ทําไมใจ
เราถึงไม่สงบ ทําไมจิตเราจึงฟุูงซ่านรําคาญใจ เราก็ต้องไปย้อนดู 
   ก็เหมือนว่าเราได้สมาธิ หรือได้ความสงบ อย่าไปเสียดาย เมื่อเราทําได้
..เราก็สามารถทําได้อีก ดูให้รู้ว่าท่ีมันสงบมันได้มาจากไหน สงบได้อย่างไร นั้น
คือตัวรู้ ผลของการปฏิบัติแห่งการฝึกฝนมีความสงบเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดตัว
รู้ แต่ตัวรู้นี้มันก็มีรู้หลายข้ันหลายตอน ตัวรู้คือสภาวะจิต ก็คือสะพานแห่งจิต 
แห่งความละเอียดปราณีตแห่งความสงบแห่งอารมณ์ จึงว่าตัวรู้นี้จึงมีหลาย
ระดับ ดังนั้น เราก็ต้องฝึกปฐมฌานเพื่อให้เป็นพื้นฐานรองรับไว้ 
   ในความสงบนั้นก็ต้องดูต่อไปว่า มันมีอารมณ์เข้ามาปนเป้ือนหรือไม่ 
จิตมันเบิกบานเกษมหรือไม่ หากว่าจิตเรานั้นยังมีความหดหู่ ยังมีความ
เคลิบเคล้ิมอยู่ นั่นเรียกว่า "นิวรณ์" ส่ิงนั้นต้องกําจัด ไม่ควรเอาไว้ ไม่ควร
ประมาทในอารมณ์นั้น นั่นคือเหตุท่ีเกิดขึ้น นั่นคือธรรม ส่ิงนั้นควรกําหนดรู้ 
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เมื่อกําหนดแล้วจิตนั้นแลมันก็จะบอก นั่นแลในขณะนั้นท่ีเรากําหนดรู้ก็เกิด
วิป๎สสนาญาณขึ้น คือการพิจารณาธรรม พิจารณาอารมณ์ ดูอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น 
เมื่ออารมณ์มันดับ ก็ให้มาดูท่ีกาย เมื่อกายดับหรือดับรูปได้ คือละจากรูปได้ 
เกิดไตรลักษณ์ เห็นทุกข์ เห็นความไม่เท่ียง เห็นความว่างเปล่า ก็มาดูท่ีจิตของ
เรา จิตมันเป็นแบบใด หากจิตเราต่ืนคลายจากความเศร้าหมอง หดหู่ใจ 
เคลิบเคล้ิมใจ ก็เรียกว่าจิตนั้นมันพร้อม 
   ดังนั้น สติป๎ฏฐาน ๔ นี้ก็จึงสําคัญ เป็นเบ้ืองบาทเป็นพื้นฐานแห่ง
องค์การตรัสรู้อย่างหนึ่ง ดูกาย ดูเวทนาในเวทนา ก็เรียกว่าดูอารมณ์ในอารมณ์ 
กําหนดรู้ว่าอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นในจิตและในจิตในอารมณ์นั้นเป็นแบบใด ก็
ต้องรู้เหตุ นี้เรียกว่าตัวรู้ เมื่อกําหนดรู้ เมื่อรู้ในตัวรู้อีก ก็เรียกว่าความละเอียด
ความปราณีตแห่งป๎ญญาแห่งการพิจารณา ความหยาบความละเอียดลงไปนั้น
มันก็จึงมีมากขึ้น คือการพิจารณาให้มันถึงท่ีสุดแห่งอาการแห่งอารมณ์ เมื่อถึง
ท่ีสุดแล้วก็จะรู้ได้ว่ามันสุดอย่างไร ท่ีมันยังไม่สุดเพราะอะไร ถ้ามันยังไม่สุดเหตุ
มันจึงยังไม่ดับหมด นั่นคือไฟแห่งรากเหง้าอกุศล คือโทสะ โมหะ โลภะ 
   แต่ถ้ามันดับมันสุดแล้ว แสดงว่าเราคุมมันได้ เราข่มมันได้ ก็เอา
อารมณ์นั้นท่ีมันเหนืออกุศลแล้วสร้างให้เป็นกุศลในจิตให้มันมีมากกว่าอกุศลท่ี
มันจะเป็นเหตุนําพาให้จิตเรานั้นไปตกสู่อบายภูมิ เราต้องปิดทางท่ีจะไป
อบายภูมิเสียก่อน นั่นเราก็ต้องเรียกว่ามาเจริญศีล เจริญสมาธิ เจริญภาวนา 
เพื่อให้เกิดมรรคเกิดผลคือป๎ญญา นั้นเราก็ต้องหัดพิจารณาเมื่อจิตมันว่าง อย่า
ให้มันว่างจนนานเกินไป ว่างก็ให้รู้ในความว่างนั้นว่างอย่างไร ว่างแบบไหน..
ต้องรู้ ไม่ใช่ถามว่าว่างแบบไหน..ตอบไม่ได้ ในขณะนั้นเรียกว่าสติเรานั้นไม่ได้
อยู่ ผู้ใดขาดสติในการประพฤติปฏิบัติหรือพิจารณา หาใช่ว่าผู้นั้นกําลัง
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ประพฤติธรรมอยู่ไม่ เพราะไม่มีสติ ใช่มั้ยจ๊ะ.. 
(โปรดติดตามตอนต่อไป) 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

 
   เมื่อขาดสติ ศีลท่ีไหนจะมารักษาใจได้ ศีลมันจึงขาด ใช่มั้ยจ๊ะ เมื่อเรา
ติดต่อจากศีลไม่ได้ แล้วองค์สมาธิมันจะอยู่ท่ีไหน นั้นก็ต้องระวัง..มีสติต้ังมั่นให้
ดี เพราะ "สติ" คือตัวระลึกได้ ตัวระลึกนี้คือตัวเช่ือมต่อถึงตัวรู้ตัวป๎ญญา ส่ิงการ
ใดท้ังหลายหากไม่มีส่ิงเช่ือมต่อ ไม่มีสะพาน ไม่มีสายโยง ย่อมไม่ถึงฝ่๎ง ย่อมไม่
ถึงท่ีหมาย ย่อมไม่ถึงจุดหมาย ย่อมไม่มีเหตุ ย่อมไปไม่ถึงผล ย่อมไม่มีทางเดิน 
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นั้นคือความว่างท่ีจับต้องไม่ได้ การจับต้องได้ต้องจับต้องได้ด้วยป๎ญญาด้วยสติ 
แต่จงอาศัยความว่างนั้นให้ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงนั้นมันตกลงไปส่ิงนั้น ให้มันเป็น
ช่องว่าง คือไม่รับแบกไว้ในอารมณ์ นั่นเรียกว่าไม่ถือเอาไว้ เรียกว่า "การละ
วาง" 
   "ละ" คือท้ิงลงไป เมื่อเราวางเสียได้ส่ิงนั้นย่อมหล่น ใช่มั้ยจ๊ะ ไม่งั้นแล้ว
ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงเมื่อเราถือไว้มากจนเกินไป เกินอัตราท่ีเราจะรับได้ มันจึง
เกิดทุกข์ ดังนั้น เมื่อทุกข์มันบังเกิดเสียแล้ว ใจนั้นแลจึงปุวย ขาดหลักขาดสติ 
จึงเกิดอุปาทานขึ้นมาแห่งกรรม เมื่อนั้นมันจะหาว่ามีสติไปกําหนดรู้ส่ิงใดไม่   
ไม่ว่าจะทําการส่ิงใด พิจารณาส่ิงใดต้องมีสติ เมื่อตัวระลึกเกิดขึ้นมานั้นคือตัว
ป๎ญญา แสดงว่าเมื่อเราจะกําหนดไประลึกอะไรแล้ว ตัวสตินั้นแลคือจิตมัน
กําลังทํางาน มันกําลังจะสอนเรา แต่ในขณะนั้นเราก็ต้องพร้อม ดังนั้น เมื่อจิต
มันว่างก็ต้องรู้มีสติ อย่าให้มันว่างนานจนเกินไป ในขณะจิตว่างให้มีองค์ภาวนา
ไว้ แต่ถ้าจิตมันยังไม่ว่างอย่าไปภาวนา เพราะมันจะยิ่งสับสน เพราะเมื่อจิตมัน
สับสนนั้นแล จิตท่ีไม่ว่างนั่นแหล่ะจ้ะ..นั่นควรวิตก นั่นคือไปพิจารณาก็ได้ว่ามัน
ไม่ว่างมันเกิดขึ้นอะไร ต้องไปพิจารณาดู คือละลงไป นั่นเรียกว่าเหตุได้บังเกิด 
ขึ้น ผลมันจึงตามมา ให้สัมผัสก็ดี อารมณ์ก็ดีเข้ามากระทบใจของเรา ทําให้ศีล
เรานั้นด่างพร้อย ทําให้ใจเราไม่ต้ังมั่นจึงเข้าถึงสมาธิไม่ได้ เมื่อสมาธิไม่บังเกิด
ย่อมไม่เกิดป๎ญญาท่ีรู้จริงได้ 
   ดังนั้น เราต้องรู้ใจเราเสียก่อน ว่าในขณะนี้ใจเราเป็นแบบใด ใจเรา
พร้อมแค่ไหน ถ้าไม่พร้อมต้องแก้ไขอย่างไร ใจท่ีขาดก็ต้องเอาใจมาเสริม ใช่มั้ย
จ๊ะ แล้วจะเอาใจใครมาเสริมเล่า ถ้าเราไม่มีใจให้ตัวเองเสียก่อน ใช่มั้ยจ๊ะ นั่น
คือรู้ใจ นั่นคือกําลังใจ การรู้ใจนั่นแลคืออดีตแห่งบารมี แห่งบุญแห่งกรรมท่ีเคย
สะสมไว้ว่าเราทําไปทําไม เมื่อเรากําหนดรู้ได้ว่าทําไปเพื่อส่ิงใด เพื่อให้เกิด
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บารมี เพื่อให้ทางหลุดพ้นรู้แจ้งนั่นคือจุดหมาย นั่นแลคือบารมีเก่าก็จะมาหนุน
นําคํ้าชู ผลักดันให้บังเกิดพละกําลังท้ัง ๕ ทําให้ใจมันต้ังมั่น ถ้าเราทําอะไรไป
แล้วนั้นไม่มีจุดหมาย ไม่มีใจท่ีเป็นประธานแห่งกรรม ส่ิงนั้นย่อมไม่มีหลักฐาน
อันใดท่ีเราจะไปอ้างอิงว่าเราทําไปว่าเราเคยทํามาแล้วนั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ จึง
ว่ายังจับต้องไม่ได้ 
   ดังนั้น เมื่อเรารู้ที่เราจับต้องได้เพราะเรามีกายสังขาร คือกายเนื้อ
หยาบนี้ ได้อาศัยจิตมาได้อาศัยเพื่อสร้างความดี สร้างกุศลความเพียร ก็ควรทํา
ให้มาก เมื่อมันพร้อมท้ังกายและใจ ก็คือดูกายอยู่บ่อย ๆ อย่าให้จิตนั้นออกจาก
กายไปไหนนานจนเกินไป ถ้าจิตมันยังไม่เติบโตแข็งแรง ก็ควรมีสติคอยดูไว้ ดู
เวทนา ดูอารมณ์อยู่บ่อย ๆ เพราะอารมณ์เรานั้นเกิดได้ตลอดเวลา 
   อารมณ์ท่ีไม่เกิดเรียกว่าอารมณ์มันดับแล้ว นั่นคือมีนิโรธอยู่ในนั้น หาก
อารมณ์มันเกิด..แสดงว่านิโรธเรานั้นมันไม่เกิด แสดงว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นมา 
ใช่มั้ยจ๊ะ แสดงว่าฌานเราเส่ือม นิโรธมันจึงไม่ได้เกิดขึ้นมา เมื่ออะไรที่มันเกิด
ขึ้นมานั้นแลคืออบายภูมิ ท่ีไปเปิดภพมันขึ้นมาให้เกิด แต่บุคคลใดสามารถ
กําหนดรู้ควบคุมได้ จะไม่ติดในภพในภูมิ นั้นเรียกว่าไม่ติดกรรมติดบาป แต่ผู้ใด
จะเป็นแบบนั้นได้ก็ต้องฝึกและเข้าใจ..ต้องแพ้แล้ว นั้นแลเรียกว่าอารมณ์แห่ง
ความอรหันต์จะเกิดขึ้น 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   น้ําท่ีอาศัยใบบัวรองรับแต่ไม่ติดในใบบัว..คือไม่ติด เหมือนกระจกท่ี
มนุษย์หรือใครไปส่องเขา เขาก็ไม่เคยติดหน้าผู้ใดเลย ใช่มั้ยจ๊ะ หากทําอย่างนั้น
ได้ก็เช่นเดียวกัน นิโรธก็จะบังเกิดอยู่ตลอดเวลา ดับอารมณ์ได้ แต่ก่อนจะไปดับ
อารมณ์ต้องรู้เหตุก่อน คือรู้อารมณ์ก่อน อารมณ์แห่งการเกิด อารมณ์ท่ีมันเกิด
แล้ว อารมณ์ท่ีดับไปแล้ว..มันดับได้อย่างไร ดับตอนไหน มันดับไปนานแค่ไหน 
แล้วมันเกิดขึ้นใหม่เกิดเพราะอะไร นี่คือการ "ปรารภธรรม พิจารณาธรรม" 
เมื่อเราเพ่งโทษเห็นโทษอยู่อย่างนี้บ่อย ๆ ในกาย ในเวทนา ในอารมณ์ ในจิตท่ี
คือตัวรู้ ในธรรมก็คือสภาวะอารมณ์ท่ีมันเข้ามากระทบท่ีใจเราไปรับรู้ ถ้าเราอยู่
และเข้าใจอย่างนี้อย่างถ่องแท้ โยมย่อมเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นว่าส่ิง
ท้ังหลายนั้นเป็นทุกข์ มีแต่ทุกข์ท่ีเกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไป เช่นนั้น แล้วที่ว่าสุขอยู่
ตรงไหน โยมว่ามันมีหรือไม่ สุขท่ีแท้จริงคือใจท่ีเราไปพอใจ..นั่นคือสุข สุขใจท่ี
ได้ทํา แต่สุขนั้นเป็นแค่อุบายให้เกิดธรรม แต่ไม่ใช่สุขท่ีแท้จริง เพราะโยมทําใน
ความเพียรโยมก็เจอทุกข์ ใช่มั้ยจ๊ะ..หาว่าใช่เป็นสุขไม่ แต่สุขท่ีเราจะไปทํานี้คือ
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พอใจ ถ้าส่ิงไหนเมื่อทําอะไรแล้วไม่เกิดสุข เราจะไปทํากันหรือไม่จ๊ะ เพราะเรา
จะเอาสุขตัวนั้นไปเข้าหาสุขท่ีแท้จริง 
   ดังนั้น เราต้องสร้างกระแสนิพพาน สร้างกระแสแห่งความสุขก่อน ส่ิง
ไหนใครไม่สร้างย่อมไม่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้น เพราะส่ิงท้ังหลายท้ังปวงไม่ได้มา
ด้วยการล่องลอยหรือไร้เหตุ เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมต้องการสุขโยมก็ต้องสร้างสุขก่อน 
โยมอยากจะได้สุขต้องสร้างสุข โยมอยากทุกข์อยากจะพ้นทุกข์โยมต้องไปรู้
ทุกข์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ อยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องไปดูทุกข์ ไปเห็นทุกข์ อยากจะมีสุข
ต้องสร้างสุข เช่นอยากจะมีศีลก็ต้องรักษาศีล อยากจะมีสมาธิก็ต้องไปฝึกใจให้
มันสงบระงับจากเวรภัย อยากจะเกิดป๎ญญาต้องไปภาวนา ใช่มั้ยจ๊ะ อยากจะมี
ตบะเดชาต้องไปฝึกความเพียรให้มีความอดทนอดกล้ัน ทุกอย่างเราต้องแลกมา
ท้ังนั้น หาใช่ว่ามาได้ล่องลอยไม่ คือต้องสร้างขึ้นมาในขณะท่ีโยมนั้นมีกาย
สังขารหรือมีเรือลําน้อยของโยมอยู่ 
   เรือของเรานี้ใช้มาเนิ่นนานอาจจะมีรอยรั่วรอยร้าวอยู่ตลอดเวลา..นั้น
คือเวทนา ใช่มั้ยจ๊ะ แต่ถ้าเราไปกลัวมันเสียแล้วเราจะพายไปไหนย่อมไปไม่ไกล
ได้ เพราะเกิดความกลัว ใช่มั้ยจ๊ะ ทุกส่ิงนั้นมันมีเกิดขึ้นได้ ใครเป็นผู้สร้างกายนี้
ขึ้นมา แท้ท่ีจริงแล้วเรานี่แลเป็นผู้สร้างคือมนุษย์ เพราะเรามีความอยากเป็น
แดนเกิด แสดงว่าเราสร้างมันขึ้นมา ตกแต่งด้วยศีล มันจึงเป็นเหตุแห่งกรรม 
ปฐมเหตุแห่งการเกิด ดังนั้น เมื่อส่ิงใดมันเกิดขึ้นมามันย่อมแก้ไขปะชุนได้ ใช่มั้ย
จ๊ะ เพราะว่าเรายังมีลมหายใจ คือมีตัวป๎ญญามีสติ ศีลตัวนี้เอาไว้ปิดรอยรั่ว 
รอยร้าว สติตัวนี้เอาไว้แก้ไขปะชุนว่าศีลเราเป็นแบบใด เครื่องยนต์กลไกของ
เรือลํานี้คือใจ ดังนั้น ถ้าใจเราไม่มั่นเครื่องยนต์ไม่ดี โยมจะไปโต้คล่ืนฝุาคล่ืนลม
ไหวมั้ยจ๊ะ 
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   "คล่ืนลม" ท่ีว่านี้คือคล่ืนอารมณ์ใช่มั้ยจ๊ะ ทําไมถึงเรียกว่าเป็นคล่ืน 
อารมณ์ก็จึงเป็นคล่ืน เพราะมันเกิดขึ้น ต้ังอยู่ มันดับไป มันจึงเรียกว่าเป็นคล่ืน
เป็นกระแส มันไม่ได้มาแบบต่อเนื่อง ไม่มีอะไรที่มันต้ังอยู่ตลอดเวลาได้ มัน
เกิดขึ้น ต้ังอยู่ มันก็ดับไป มันอาศัยเวลาท่ีมันเกิดขึ้น เมื่อทุกอย่างมันพร้อมมัน
จึงบังเกิด ถ้ามันไม่พร้อมมันก็ไม่เกิด เหมือนกับสมาธิเรา ถ้าธาตุดินน้ําไฟลมท้ัง 
๔ นี้มันยังไม่เสมอ มันยังไม่สงบ..มันก็เกิดความสงบไม่ได้ มันก็ฟุูงอยู่อย่างนั้น 
มันก็มาปฏิสนธิกันไม่ได้ องค์มันจึงไม่ครบประชุม มันจึงประชุมธาตุขันธ์ไม่ได้ 
ตัวรู้ท่ีแท้จริงมันจึงบังเกิดไม่ได้ใช่มั้ยจ๊ะ หากมันมีอะไรอ่อนแรงกว่า ดังนั้น มัน
ต้องเสมอเหมือนด้วยกันท้ังนั้น 
   คล่ืนลูกใหญ่ย่อมทําลายถาโถมส่ิงท่ีเป็นอยู่ภายหน้าได้ให้ราบเป็นหน้า
กลอง ก็เหมือนกับสมาธิถ้าเรามีกําลังมากเราย่อมข้ามอุปสรรคหรืออารมณ์ได้ 
ถ้ายังข้ามไม่ได้เพราะว่ากําลังมันยังน้อย..ต้องสะสมต้องใช้เวลา ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้น
โยมก็ต้องฝึกพายอยู่บ่อย ๆ แม้พายไม่ไปไหนแต่เราก็ยังพายอยู่ จึงเรียกว่ายัง
ไม่ได้หยุดความเพียร เพราะแม้ไม่ไปไหนเราก็ยังได้รู้ว่าการพาย พายอย่างไร 
ใช่มั้ยจ๊ะ เมื่อน้ํามาเมื่อไหร่เราก็ได้พายจริง เช่นเดียวกับอารมณ์ท่ีมากระทบจิต 
นั่นก็เรียกว่าน้ําอย่างหนึ่ง ท่ีมันเกิดขึ้น ความวิปโยคทําให้จิตเรานั้นเศร้าหมอง 
หดหู่ใจ ลังเลใจ เคลิบเคล้ิมใจ ดังนี้เหล่านี้ล้วนเกิดจากใจท้ังส้ิน ผู้ใดมีสติเพียร
พิจารณาดูรักษาใจอย่างนี้ย่อมรู้อาการ ย่อมรู้เหตุท่ีเกิด คือย่อมรู้ใจตน  
   เมื่อรู้ใจตนแล้ว ตนแลจะเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ความเหงาก็ดีย่อมลดหายลง
ไป คนท่ีมันไม่มีหลักมันไม่เข้าใจตนนั้นแล จะเป็นบุคคลท่ีว่าขาดหลัก ขาด
ความอบอุ่นแห่งจิตแห่งใจ เพราะไม่มีหลักจึงไม่เห็นจุดหมาย ถ้าโยมป๎กหลักไว้
โยมจะเห็นหลักมั้ยจ๊ะ ว่าหลักนั้นยังอยู่อีกใกล้หรือไกล ถ้าโยมไม่เคยกําหนด
จุดหมาย นั่นคือความว่างเปล่าท่ีจับต้องไม่ได้ เพราะในความว่างเปล่านั้นไม่มี
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มรรค ไม่มีนิโรธ ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะว่ามันสมมุติขึ้นมาแห่งจิต มโนแห่งจิตว่าว่าง
แล้ว ถ้าว่างจริงต้องว่างจากอกุศลมูลท้ังปวง..นั่นคือว่าง 
   สภาวะความว่าง ตัวรู้มันก็จะบอกว่าว่าง ว่างแบบไหน ว่างได้อย่างไร 
ดังนั้น โยมต้องกําหนดจุดหมาย มีหลักป๎กธงชัยไว้ โยมจะได้รู้ว่ามองไปแล้วไกล
หรือใกล้แค่ไหน นั่นแลถ้ารู้ว่ามันไกลน่ะโยมจะไม่รอช้าอยู่ใย ใช่มั้ยจ๊ะ นั่นคือ
ความเพียรหรือความตายนั้นมาได้ตลอดเวลา แต่เมื่อไหร่โยมใกล้หลักแล้วจะ
เพลิดเพลินหรือทําการส่ิงใดก็ย่อมได้ เพราะเราใกล้หลักแล้ว มีอะไรเราก็คว้า
หลักได้ แต่บุคคลท่ียังไม่มีหลักยังไม่รู้จะคว้าตรงไหนไว้นี่แหล่ะจ้ะ นั้นเรียกว่า  
ผู้นั้นประมาท ผู้นั้นไม่ได้อยู่ในทางเดินแห่งมรรค ผู้ใดเดินทางอยู่ในทางแห่ง
มรรค อยู่ในศีล สมาธิ ภาวนา ป๎ญญาแล้ว ผู้นั้นคือผู้มีหลัก แต่หลักนั้นจะใกล้
หรือไกลก็อยู่ท่ีว่ามีความเช่ือมั่นแค่ไหนในความเพียร... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๑๓ 

 

 
   โยมอยากเรียนวิชา "ย่นระยะทาง" มั้ยจ๊ะ ต้องการเรียนย่นระยะทาง
มั้ยจ๊ะ ย่นระยะกรรมอ่ะจ้ะ ฉันจะบอกเคล็ดลับให้ ถ้าผู้ใดต้องการอยากย่น
ระยะเวลา..ย่นระยะกรรม ประโยชน์..ฟ๎งประโยชน์ก่อนนะจ๊ะ โยมจะเอายาไป
กินต้องฟ๎งประโยชน์ก่อน ว่ามันให้คุณให้โทษอย่างไร ประโยชน์มีอยู่ว่าเมื่อโยม
เรียนไปแล้ว บุคคลท่ีเป็นคู่สามีภรรยากัน รักกันปานจะกลืนกินก็จะตัดกันได้
ง่ายข้ึน โยมชอบมั้ยจ๊ะ สองจะเบ่ือหน่ายในทางโลกเร็วขึ้น นี่คือวิชาย่นระยะ-
ทาง โยมจะเอามั้ยจ๊ะ มันย่นไปหมดล่ะจ้ะ ห่อหดหาย อ้าว! มันไม่มีเช้ือนี่จ๊ะ 
มันก็หดหายสิจ๊ะ เอามั้ยจ๊ะ ดังนั้น ผู้ท่ีปรารถนาเท่านั้นโยมถึงจะได้วิชานี้ไป 
โยมจะทําอย่างไรให้มันได้วิชานี้ไป แต่บุคคลท่ียังไม่ต้องการวิชานี้ก็ฟ๎งไว้ เมื่อ
ถึงเวลาคับขันโยมจงเอาไปใช้ นี่วิชาย่นระยะกรรมย่นระยะทาง ย่นอย่างไร 
การย่นระยะทางนั้นทําอย่างไร ว่าเส้นทางมันยาวไกลให้มันส้ันลงทําอย่างไร 
อุปมาว่าถ้ามีไม้หนึ่งท่อนแล้วมันยาวเราต้องการให้มันส้ันโยมทํายังไงจ๊ะ (ลูก-
ศิษย์ : ตัดค่ะ) ถ้าในทางธรรมในโลกจิตวิญญาณเอาอะไรไปตัดจ๊ะ อะไรคือ 



๑๔ 

 

"อาวุธ" จ๊ะ โยมมีอาวุธมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : สติป๎ญญาค่ะ) โยมว่าสติและป๎ญญาน่ะ
ตัวเดียวกันมั้ยจ๊ะ ขาดอันหนึ่งอันใดได้มั้ยจ๊ะ ฉันจะบอกให้ว่าสติป๎ญญามันเป็น
อย่างไร ถ้าโยมว่าป๎ญญาเปรียบดังอาวุธ นั่นก็หมายถึงว่าอาวุธของโยมนั้นต้อง
มีฝ๎กมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : มีค่ะ) แล้วป๎ญญามันอยู่ไหนจ๊ะ แล้วป๎ญญาจะเกิดได้มัน
ต้องเกิดจากอะไรก่อนจ๊ะ (ลูกศิษย์ : เกิดจากสติ) แสดงว่าสตินี้ควบคุมป๎ญญา
ใช่มั้ยจ๊ะ แสดงว่าป๎ญญาต้องอยู่ในฝ๎กใช่มั้ยจ๊ะ สติอยู่ไหนจ๊ะ (ลูกศิษย์ : สติก็อยู่
ในกาย) โยมอย่าเพิ่งเอาไปอยู่ในกายสิจ๊ะ โยมต้องเรียนรู้ก่อนจ้ะ นี่เรากําลัง
เรียนรู้ธรรม อาศัยด้วยกาย เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แต่ท่ีโยมตอบมามันก็ไม่พ้นกัน นั่นก็บอกว่ากายนี้แลคือสติ โยมเอาสติ
อยู่ในกายเท่ากับว่ากายของโยมนี้คือ "ตัวสติ" คือ "ฝ๎ก" แล้วป๎ญญาอยู่ในท่ีไหน
ล่ะจ๊ะ ป๎ญญาเมื่อมีสติอยู่ในกายแล้วป๎ญญาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา..นั้นเรียกว่า
ป๎ญญา การจะเรียกว่าย่นระยะกรรมย่นระยะทางนั้นต้องทําอย่างไร โยมต้อง
ตัดอารมณ์ ตัดจากท่ีใด (ลูกศิษย์ : ตัดท่ีใจ) แต่ว่าใจนั้นมันตัดยาก เขาบอกว่า
การจะตัดนั้นโยมต้องไปตัดท่ีไหน ก็โยมว่าใจมันตัดยากนี่จ๊ะ แล้วอะไรน่ะมันทํา
ให้เกิดใจ เมื่อโยมตัวเกิดเป็นว่าเช้ือกรรมจึงเรียกว่าใจ แต่ใจนี่มันเกิดขึ้นลอย ๆ
ไม่ได้ เพราะในโลกนี้หรือในโลกไหน ๆ ถ้าไม่มีเหตุอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้ 
   ใจมันไปพอใจอะไร "ใจ" มันไป "พอใจ" ใน "รูป" มั้ยจ๊ะ "รส" ชอบมั้ย
จ๊ะ "กล่ิน" โยมชอบมั้ยจ๊ะ "เสียง" "สัมผัส" โยมชอบมั้ยจ๊ะ นั่นแหละจ้ะ โยมต้อง 
"ตัด" ตรงนี้ ในขณะท่ีโยมจะกําหนดทําอะไร เช่นจะทําการส่ิงใดจะไปไหนก็
ตามให้โยมนั้นเข้ากรรมฐานแล้วตัดส่ิงนี้..อย่าให้มี คือให้มันดับออกไปในใจ ไม่
ไปหลงไม่ไปพอใจ คือไม่เอาจิตไปไหน แต่ให้กําหนดจิตว่าจะไปไหน แต่ก่อนจะ
กําหนดต้องทําตรงนี้ให้ดับ..ตัดให้หมดเสียก่อน ให้มันศูนย์แล้วค่อยนับหนึ่ง ถ้า
โยมไม่ทําให้ศูนย์แล้วไปนับหนึ่งโยมจะไม่ไปพ้นไหน เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมต้องทําให้



๑๕ 

 

ศูนย์ก่อน แล้วโยมจะนับหนึ่งได้ ถ้าโยมไม่นับหนึ่งโยมกําหนดไปไหนก็ได้ แล้ว
โยมลองไปทําดู 
   เช่นเดียวกับโยมเดินจงกรมก็เช่นกัน เดินยืนนั่งนอนของโยมนั้น ท่า
ไหนก็ได้ไม่วิจิตรพิสดาร แต่ให้โยมมีสติอยู่ในกายอยู่ในลมหายใจอยู่ในการ
กระทําอยู่ทุกขณะจิตนั่นแล แล้วโยมกําหนดไป เพราะคนท่ีย่นระยะทางได้ จะ
ไม่มีการอ่อนล้า นี่เรียกว่าเดินยังไงก็ไม่เม่ือยนั่นเอง แสดงว่าอยู่ใกล้ ๆ ถ้าเมื่อย
นี่แสดงว่าเดินไกล ใช่มั้ยจ๊ะ หรือว่าไม่จริง แต่บางคนไม่ได้เดินก็เมื่อยนะจ๊ะ 
ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะไม่ได้กําหนดอะไร คนมันต้องมีสติ ดังนั้น โยมลองไปทําดู 
โยมจะกําหนดอะไรต้องเริ่มจากศูนย์ อย่าเริ่มจากหนึ่ง ถ้าโยมเริ่มจากหนึ่ง
เมื่อไหร่โยมจักไม่ได้อะไรเลย เพราะหนึ่งนั้นมันคือ "ตัวอยาก" คือ "อัตตา" เมื่อ
โยมเริ่มจากอัตตาโยมจะทําลายมันก็ทําได้ยาก เพราะโยมไปติดมันเสียแล้ว ไป
หลงมันเสียแล้ว ไปชอบมันเสียแล้ว ก็จะทําลายมันยาก แต่ถ้าโยมเริ่มจากศูนย์
เมื่อไหร่ โยมจักเห็นค่าว่าความท่ีไม่มีอะไรนั่นแลคือสุขท่ีแท้จริง เมื่อเปรียบ-
เทียบว่าถ้ามี หนึ่งคนไม่มีคู่อยากมีคู่ แต่คนท่ีมีคู่มันไม่อยากมีอีก ก็เรียกว่าคน
ในอยากออกคนนอกอยากเข้า ใช่มั้ยจ๊ะ นี่ก็เช่นเดียวกัน คนท่ีไม่เคยมีแล้วมีเขา
จะรู้ได้ว่าไม่มีแล้วมีมันเป็นอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร 
   ดังนั้น ถ้ามนุษย์ท้ังหลายปรารถนาอยากจะมีสุขทางโลกหรือบริบูรณ์
ทางโลก โยมต้องทําศีลให้บริบูรณ์ ถ้าศีลบริบูรณ์ขณะนั้น โยมจะรักษาศีลให้
บริบูรณ์ตลอดเวลาไม่ได้ ใช่มั้ยจ๊ะ แต่เมื่อใดคราใดเมื่อศีลโยมบริบูรณ์ใน
ขณะนั้น ให้โยมอธิษฐานด้วยอํานาจแห่งศีล อํานาจแห่งพระรัตนตรัย อธิษฐาน
ให้สมบูรณ์ในทางโลกของโยมท่ีปรารถนา นั่นแหละจ้ะ คําว่า "ปรารถนา" คือ 
"จุด" กําหนดไว้ เมื่อโยมปรารถนาไว้แล้ว ก็อย่าได้ไปเร่งว่าความปรารถนานั้น



๑๖ 

 

จะมาเมื่อไหร่ แต่โยมต้องทําอยู่บ่อย ๆ อธิษฐานบ่อย ๆ แล้วมันจะไปร้อนถึง
เทวดาเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่นคือ "การย่นระยะ" 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๑๗ 

 

 
ก า ร เ บิ ก บุ ญ... 
   บุญเมื่อโยมจะเบิกต่อเมื่อบุญโยมนั้นโยมปรารถนา โยมนั้นเดือดร้อน
แล้ว แล้วอ้างบุญกุศลท่ีโยมเคยทํามา นั้นโยมไม่รู้ว่าโยมทําบุญอะไรมาบ้าง 
ใช่มั้ยจ๊ะ ว่าอะไรมันเป็นบุญแล้วให้ผลอย่างไร เค้าให้ดอกเบ้ียอย่างไรในบุญ
แบบนี้ บางคนให้ทานได้บุญขนาดนี้ บางคนรักษาศีลเอ้าบุญมากกว่าทาน บุญ
เมื่อโยมภาวนาได้มากกว่าทานกับศีลอีก บุญเมื่อโยมเกิดป๎ญญาพิจารณาในกาย
สังขารมีมากกว่าทาน ศีล ภาวนา สรุปแล้วเมื่อโยมทํามาทุกอย่างแบบนี้
สมบูรณ์แล้ว มันก็มีกําลังมาก ดังนั้น ขอให้โยมได้เจริญกรรมฐานให้อธิษฐาน
บุญทันที นั่นเรียกว่ามันเปิดแล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ บุญเขาเปิดแล้ว โยมสามารถเบิก
ได้ตอนนั้น ไม่ต้องกลัวหมดนะ เหมือนการอุทิศบุญกุศล โยมให้บุญใคร โอ้..
ไม่ได้ เด๋ียวฉันไม่มี โยมให้ ยิ่งให้..ยิ่งได้ ยิ่งมาก แต่ยิ่งหวงยิ่งหมด 



๑๘ 

 

   เรามาดูเรื่องการ "เบิกบุญ" การเบิกบุญเบิกอย่างไร โยมจะเบิกไปทํา
อะไรต้องมีด้วย มีไม่ได้ไปบอกเขาแต่บอกกับตัวเองว่าเบิกไปทําอะไร ถ้าโยมไม่
รู้เหตุน่ะ โยมจะคิดอยากจะเบิกมั้ย ถ้าไม่ใช้อะไร โยมต้องมีเหตุก่อน เหตุตัวนี้
มันทําให้ทุกข์หรือสุข โยมมันบกพร่องหรือมันขาดแคลนอะไร มันสามารถเบิก
ได้ทุกอย่าง ใช่มั้ยจ๊ะ บางคนนั่งสมาธิไม่มีกําลังใจ นี่ก็ต้องเบิกบุญนะ ขอบุญ
กุศลข้าพเจ้าท่ีข้าพเจ้าได้เคยกระทํามาแล้วในทาน  ศีล ภาวนา ในอดีตท้ังหลาย
ท้ังปวง จงมาบรรจบมาเป็นตบะบารมี เป็นเดชาให้กําลังจิตกําลังใจ..นี้เค้าเรียก
ปลุกธาตุ ให้มันต่ืน นี่เค้าเรียกเบิกเหมือนกัน 
   แต่เมื่อโยมเจริญภาวนา เจริญศีล เจริญธรรมเสร็จแล้ว เมื่อโยมนั้นจะ
ออกจากกรรมฐานภาวนา ให้อธิษฐาน..อธิษฐานบุญกุศลของโยม นั่นเค้าเรียก
การเบิกบุญ ถ้าโยมไม่ทําเบิกไม่ได้นะ โยมต้องเอาของท่ีโยมทําใหม่ไปแลก ถ้า
โยมไปเบิกมาทุกวันหมดนะ ฉันก็เป็นห่วงโยม กลัวโยมจะหมดไม่มีกิน โยมไป
เบิกอย่างเดียวทุกวัน ๆ เด๋ียวหมด พอหมดแล้วเป็นยังไงจ๊ะ มันก็ไม่ต่างอะไร
กับขอทานท่ีว่าบิดามารดาเค้าให้ทรัพย์ไว้แต่โยมไม่ทําทรัพย์เพิ่ม เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
ดังนั้น เค้าเรียกว่าท่ีโยมน่ะมีกินมีใช้เค้าเรียกว่า "ของเก่า" แต่ทุกวันท่ีโยมทํานี่
เป็นของใหม่ จึงกินไม่มีวันหมดใช่มั้ยจ๊ะ เค้าถึงบอกว่าบางคนรวยเป็นร้อยเป็น
ล้านเป็นพันล้าน อ้าว..ทําไมมาเป็นขอทานได้ก็มี เพราะอะไรจ๊ะ มันกินจนหมด 
น่ะ มันไม่ได้ทําใหม่ คราวนี้พอมันจะมาทําให้มันมีอีกคราวนี้อีกนานเลยทีนี้ ทีนี้
ท่ีโยมมาทําแบบนี้เค้าเรียกโยมสร้างใหม่จึงไม่มีวันหมด เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั้นการ
อธิษฐานจะออกจากกรรมฐานหรือจะทําบุญกุศลอันใดนั้นให้ "อธิษฐานบุญ" 
การอธิษฐานบุญนั้นแล เมื่อบุญมันไปสมทบกับส่ิงท่ีโยมกระทําไว้บุญนั้นก็จะ 
"ให้ผล" 



๑๙ 

 

   การให้ผลนั้นคือ เขาให้ดอกโยมมา นี่เรียกการเบิกบุญ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ไม่ใช่ว่าโอ้โห..แล้วจะเบิกตอนไหนบุญ มันเบิกตอนไหน ใครมันทําหน้าท่ี แล้วมี
วันหยุดหรือไม่ มันอยู่ท่ีโยมปรารถนา โยมจะเบิกน่ะ โยมก็ต้องดูก่อนโยมเป็น
มนุษย์หรือไม่ หรือว่าถ้าเป็นผีไปเบิกไม่ได้ เค้าต้องดูก่อนหน้าตา ดีเอ็นเอของ
โยมน่ะมันตรงกับโยมมั้ย บุญของโยมน่ะ เพราะเทวดาเค้ารักษาไว้ นั้นโยมก็
ต้องมีศีลเสียก่อน พอมีศีลก็จะมีธรรม พอมีธรรมก็จะมีบารมี เข้าใจมั้ยจ๊ะ พอ
อธิษฐานอะไรเขาก็จะรู้ เทวดาเขาจะรู้ว่าโยมอธิษฐานอะไร โยมพูดรําพึงในใจ
เขาก็ได้ยินหมดแล้ว แต่คราวนี้บุญโยมจะถึงส่ิงท่ีโยมปรารถนาหรือไม่ มันถึง
เวลาหรือยัง ใช่มั้ยจ๊ะ ถ้าบุญโยมทําสด ๆ ร้อน ๆ น่ะ เขาก็นิ่งนอนใจอยู่เฉย
ไม่ได้หรอกจ้ะ เขาต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งให้โยมได้สมปรารถนาในส่ิงนั้น บางคน
ไม่ได้โดยตรง ก็ได้โดยอ้อม 
   จําไว้นะจ๊ะ ให้จําว่าส่ิงท้ังหลายท้ังปวงไม่มี "บังเอิญ" ล้วนแล้วแต่เกิด
จาก "เหตุ" จาก "ผล" แห่งกรรมท่ีเรากระทําไว้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าคิดว่าโอ้ฉัน
โชคดี ไม่ใช่..มันเป็นบุญของโยมท่ีโยมทําไว้ ถ้าโยมไม่ได้กระทําไว้เลย โยมจะมา
โชคดีได้อย่างไร เพราะเราทําความดีไว้ โอ้โชคดีเราทํากรรมช่ัวได้รับผล..นั่นก็
กรรมของเราอีกเหมือนกัน ไม่มีใครรับ ใช่มั้ยจ๊ะ มันก็ของเราอีกเหมือนกัน 
ดังนั้น บุญกุศลน่ะเทวดาเขารักษาไว้ให้ ถ้าทรัพย์นั้นมันมาโดยชอบธรรม เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ ใครจะมาขโมยเขาก็ต้องเอามาคืนโยม โยมไม่ต้องไปบนเลย ถ้าของส่ิง
นั้นมันเป็นของ ๆ โยม เทวดาเขาจะเอามาให้เหมือนเดิม.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๒๐ 

 

 
   โยมต้องวางอารมณ์ท่ีมันหดหู่เศร้าหมอง วางมันลงไปเสียก่อน นั่นก็
คือการกําหนดลมปราณ ลมโยมเข้ามากขนาดไหน ท้องโยมนั้นก็จะพองมากแค่
นั้น สุดกว่านั้นก็คงไม่มี เรียกว่าให้กําหนดรู้ นั่นคือตัวสติตัวระลึกได้ว่าโยมมา
ทําอะไร ลมหายใจนี้เมื่อเข้าแล้วเรียกว่าลมเกิด เมื่อออกเรียกว่าลมตาย เมื่อ
โยมรู้อยู่แต่ป๎จจุบันลมเกิดและลมตายทุกขณะจิต ทุกขณะลมหายใจ ทุกสรรพ -
ส่ิงนั้นจะหยุดนิ่ง ท่ีหยุดนิ่งนั้นเพราะโยมนั้นไม่ไปตามทุกสรรพส่ิง เรียกว่า
ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อโยมละคลายอารมณ์ได้แบบนั้นแล้ว จิตโยมจะ
ต้ังมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแห่งความสงบนั่นคือลมหายใจ ก็เป็นสมาธิแบบ
ธรรมชาติ คือ "อานาปานสติ" คือต้ังจิตต้ังสติอยู่ท่ีลมหายใจเข้าออก ลมเข้า   
ลมออกก็ให้รู้ กระทบโพรงจมูกปลายจมูกก็ให้รู้ ต้ังอยู่..ส้ินสุดอยู่ท่ีเหนือสะดือ 
ก็ให้รู้ สัมผัสก็รู้อยู่ท่ีล้ินปี่หรือหน้าอกก็ดี ให้รู้อยู่อย่างนี้ เขาเรียกว่ารู้สัมผัส บาง



๒๑ 

 

คนก็ติดในสัมผัสก็เข้าใจและอาศัยความสัมผัสได้ เกิดความเกิดรู้..ตัวสติเข้า  
เท่าทันในอารมณ์ท่ีโยมนั้นกําหนดเข้าไป 
   ดังนั้น ตัวสตินี้จึงมีความสําคัญมากในการเจริญสมาธิเจริญภาวนา เมื่อ
โยมฝึกสติดีแล้ว เมื่อเจริญมาก ๆ ยิ่งขึ้น ตัวระลึกได้ ความละเอียดของความ
สงบ การเข้าออกแห่งสมาธิ โยมจะมีความคุ้นเคย เกิดความชํานิชํานาญในส่ิงท่ี
โยมกระทําอยู่ เมื่อโยมทําอยู่บ่อย ๆ แล้ว ก็เรียกว่าเกิดความเคยชิน ส่ิงใดก็
ตามท่ีโยมเกิดความเคยชินเสียแล้ว โยมก็เรียกว่าจะเข้าใจในส่ิงนั้น เห็นส่ิงนั้น 
เมื่อเห็นแล้วเรียกว่าตัวป๎ญญาก็บังเกิด เกิดรู้เห็น เกิดแตกดับของอารมณ์ท่ี
เกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไปของลมหายใจท่ีมีหล่อเล้ียงธาตุขันธ์นี้ เมื่อมันเป็นอยู่อย่าง
นี้ก็เรียกว่าวันใด คืนใด เมื่อใดนั้นลมเข้าแล้วไม่ออก นั่นคือสัญญาณบอกเหตุว่า
โยมจักไม่มีชีวิตอยู่ ดังนั้น เมื่อใครกําหนดรู้ลมอยู่บ่อย ๆ ย่อมรู้ลมตาย ลมเกิด 
ก็นี่แลท่ีให้โยมนั้นฝึกรู้ เรียกว่า การปลุกจิตวิญญาณให้ต่ืนรู้เท่าทันในการเกิด
ดับ ท่ีลมหายใจมันมีเข้าออกนี้เพื่อเอาไปหล่อเล้ียงกายสังขาร ก็กายสังขารนี้
มันมีแต่ทุกข์ ถ้าลมยังหายใจเข้าได้อยู่ก็เรียกว่าเป็นสุข แต่ถ้าลมหายใจโยมนั้น
ท่ีลมกําหนดเข้าไปนั้นปนเป้ือนด้วยอารมณ์โทสะ โมหะ โลภะความอยากได้ 
ใคร่ดีในความปรารถนา นั่นเรียกว่า ความไม่พอใจ หรือแม้แต่ความพอใจ ก็
เรียกว่าโยมนั้นได้เกิดอวิชชาเข้าไปในนั้น เรียกว่าเสพทุกข์แล้ว ปนเป้ือนเข้าไป 
ก็ไปปรุงแต่งให้มันเกิดความสุข นี่เขาเรียกว่า "ตัวหลง" 
   ดังนั้น โยมต้องกําจัดต้นเหตุก็คืออารมณ์ โยมอยากจะดับความทุกข์ 
ท้ังปวงนี้ให้มันส้ินซากไปนี้ มันก็เหมือนว่าหนี้กรรมท้ังหมดมันเกิดขึ้นที่ใด ใคร
เป็นต้นเหตุ ใครเป็นตัวก่อให้มันขึ้นมา ให้มันมีหนี้มีกรรม มีเวรมีพยาบาท
อาฆาต ก็อยู่ท่ีเรานั้นไปกําหนดและไปกระทํา ขอให้โยมนั้นกําหนดลมอยู่  
บ่อย ๆ ลมเข้าก็รู้ ลมออกก็รู้ ผู้ใดกําหนดลมอยู่อย่างนี้ด้วยสติต้ังมั่น ภายใน ๗ 



๒๒ 

 

วัน บุคคลผู้นั้นจะมีอารมณ์แห่งความสงบ เกิดสมาธิ เกิดป๎ญญา เรียกว่าเกิด
ฌาน ต่อไปอีก ๗ วัน เมื่อฌานบังเกิด ป๎ญญาบังเกิด พิจารณาตามลมหายใจท่ี
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เรียกว่าเห็นความไม่เท่ียงแห่งลมนั้น หรืออารมณ์นั้นท่ี
เกิดขึ้น เมื่อเราปล่อยไปวางแล้ว ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง 
ความว่างมันก็บังเกิดขึ้น เมื่อความว่างบังเกิดขึ้นแล้ว ความไม่ใช่เราใช่เขานั้นก็
หาสาระแก่นสารอะไรมิได้ เมื่อนั้นแลต่อไปอีก ๗ วันท่ีฉันว่านี้ กระแสพระ
โสดาบันก็บังเกิดขึ้น ความน้อมเช่ือและศรัทธาในพระรัตนตรัยมันก็บังเกิดมาก 
มีกําลังมาก 
   โยมกําหนดรู้ ประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิมากเท่าไหร่ ฌานโยมก็เติบโต
มากเท่านั้น โยมเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดมากเท่าไหร่วิป๎สสนาญาณโยมก็เติบโตมาก
เท่านั้น เมื่อโยมพิจารณามาก ๆ เข้าบ่อย ๆ เข้ามากเท่าไหร่ ตัวรู้ก็มีมากเท่านั้น 
เมื่อโยมวางเฉยในการรู้ได้ ไม่ยึดไม่ติดในส่ิงนั้นว่ามันรู้ มันเกิดขึ้นได้อย่างไร 
และคลายความยึดมั่นถือมั่นได้ในส่ิงท่ีรู้ ก็เรียกว่าโยมจะวางอุเบกขาคือวางเฉย 
จิตโยมจะเป็นเอกัคคตารมณ์..เป็นหนึ่งต้ังมัน ไม่ว่าอารมณ์ใดจะมากระทบโยม 
โยมก็สามารถกําหนดรู้และวางเท่าทันได้ โทสะก็ดี โมหะก็ดี ความหลงก็ดี 
ความถือตัวถือตนท้ังหลายท้ังปวงนี้มันไม่ได้หมดไปในสันธานในกระแสแห่ง
กรรมมนุษย์ไปได้ มีเท่าท่ีว่าต้องกําหนดรู้เท่าทันได้นั่นแล เรียกว่าเป็นผู้เจริญ
สติอยู่ทุกเมื่อ 
   แต่ผู้ใดเมื่ออารมณ์ใดเข้ามาครอบงําจิตแล้ว ไม่สามารถเท่าทันใน
อารมณ์ท่ีเกิดขึ้น ไม่มีสติกําหนดรู้ เมื่อไม่มีสติกําหนดรู้ตั้งมั่นเสียแล้ว การเกิด
การพิจารณาแห่งนิโรธนั้นแห่งธรรมก็บังเกิดไม่ได้ ผู้นั้นจะเห็นทางเดินออกแห่ง
ทุกข์ไม่ได้ คือ "ทางเดินแห่งมรรค" แท้ท่ีจริงแล้วกรรมมนุษย์ท้ังหลายนี้ไม่
สามารถมีใครแก้ไขได้ เพราะว่ามนุษย์เป็นผู้กระทําขึ้นมา โยมแก้วันนี้ได้ พรุ่งนี้



๒๓ 

 

โยมกระทําใหม่ ถ้าของเก่าโยมนั้นยังแก้ไม่หมด..ของใหม่โยมก็ไปทบอีก มันก็
ไม่ต่างอะไรกับดินพอกหางหมู เค้าเรียกว่ารากเหง้าแห่งกุศลนั้นมันไม่ถูกดับ 
ถูกขุด ถูกถอนออกไป 
   ดังนั้น การกําจัดอวิชชาหรือมารภายในนี้ จึงเป็นกิจควรอันทําท่ีโยม
ท้ังหลายควรกระทํา เพราะโยมไม่ได้สะสาง ไม่นํามันออกไป โยมจะมีอัตตานั่น
ก็คือการถือตัวถือตนมาก แต่เมื่อใดโยมสะสาง ลดละ กําจัดอารมณ์ท้ังหลาย  
ท้ังปวง เป็นความหลงก็ดี การถือตัวถือตนก็ดีนั้น โยมละมากเท่าไหร่ในอารมณ์
ในขันธ์ ๕ ในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ท่ีเข้ามากระทบจิตกระทบใจ 
แล้วจิตนั้นเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดก็ตาม แม้ขณะจิตแม้ขณะหนึ่งของ
อารมณ์..ทุกข์ก็บังเกิด ก็เมื่อรู้ทุกข์แล้วมันต้องไปดูต้นเหตุแห่งทุกข์นั่นคือสมุทัย 
คือใจโยมนั้นไปรับรู้อารมณ์ ไปดําริ ไปพอใจ ไม่พอใจ กรรมท้ังหลายมันจึง
บังเกิดขึ้นทางกาย ทางวาจาและการกระทํา นั้นคือ "มโนจิต" 
   มโนตัวนี้แม้เพียงคิดเป็นกรรมช่ัวก็เป็นตราบาปในดวงจิต วิญญาณ
บาปก็เข้าไปสมสู่ปฏิสนธิอารมณ์เกิดขึ้น จิตนั้นมันจึงส่ังการ กรรมมันจึงบังเกิด
ขึ้นเหนือการกระทําได้ เพราะขาดสติ ขาดการยับยั้งช่ังใจ อกุศลมูลท้ังหลายก็
จึงบังเกิดขึ้น ดังนั้น ขอให้โยมจงน้อมจิตต้ังสติกําหนดรู้อยู่บ่อย ๆ นี่คือ 
"ทางเดินแห่งมรรค" นี่แลเรียกว่าผู้เจริญสติอยู่ทุกเวลาทุกขณะจิต ถ้ามนุษย์
ผู้ใดทําได้แบบนี้ ผู้นั้นไม่นานเกิน ๗ เดือน ไม่เคล่ือนเกิน ๗ ปี ผู้นั้นจะเข้าสู่
สภาวะดวงตาเห็นธรรม ผู้ใดท่ีมีดวงตาเห็นธรรมแล้ว อบายภูมิท้ังหลายไม่ว่าจะ
เป็นกี่ขุมนรกท้ังหลายท้ังปวงย่อมถูกปิดออก... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
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โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
   "เจ้ากรรมนายเวร" ท่ีแท้จริงคือเราเอาชนะอารมณ์เราไม่ได้นั่นเอง จึง
เกิดเจ้ากรรมนายเวร คือไม่เท่าทันในอารมณ์นั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น เจ้า-
กรรมนายเวรไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือกรรมท่ีเราเคยไปล่วงเกินใครไว้นั้นแล ในสัตว์
ก็ดี ในบุคคลก็ดี บิดามารดาก็ดี แล้วเรื่องท่ีว่าบิดามารดาเป็นเจ้ากรรมนายเวร..
ง่ายท่ีสุด เพราะอยู่ใกล้กันท่ีสุด ไม่ต่างอะไรกับล้ินกับฟ๎น ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้น เรา
ต้องดูแลบุพการี ขอขมา ขอพรให้มาก ๆ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   จะทํายังไงน่ะ มันทําไม่ยาก แต่จะว่ายากมันก็ยากอยู่ การพูดดีกับบิดา
มารดา..มันยาก ต้องพูดเบาๆ..ฉันรักคุณพ่อคุณแม่นะ พูดดังไม่ได้ ใช่มั้ยจ๊ะ นี่
แหล่ะคือการลดให้ฟ๎นและล้ินกระทบกัน คือพูดจาอ่อนหวานกับบิดามารดา 
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เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วปากจะหอม หัดพูดจาคําอ่อนหวานกับบิดามารดา แล้วจิตใจ
โยมจะอ่อนโยน เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะถ้าโยมพูดแรงไป..มันกระทบมั้ยจ๊ะ ฟ๎นกับ
ล้ิน มันจะเป็นกรรมท่ีเร็วและแรงและหนัก เพราะอะไรจ๊ะ ก็ลูกโยมจะมาพูด
แบบนั้นกับโยมน่ะ เด๋ียวนี้น่ะมันเป็นไปตามพุทธทํานายหมดแล้ว เด็กสมัยนี้จะ
มีกามตัณหา กามราคะท่ีกล้าแกร่ง แกร่งกล้า จะไม่รู้คุณของบิดามารดาผู้ให้
กําเนิด เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะบางทีก็ไม่รู้ว่าบิดามารดาคนไหนให้กําเนิด ใช่มั้ยจ๊ะ  
ดังนั้น ขอให้โยมน่ะเมื่อมีบิดามารดารู้แล้วว่านี่เค้าเป็นบิดามารดาเรา รู้ตัวแล้ว
ก็ทําบุญให้มันถูกตัว ทําบุญให้มาก ๆ แต่มนุษย์มันก็แปลก บิดามารดาเราน่ะ
ไม่ค่อยไปทําหรอก พอเห็นบิดามารดาคนอื่นนี้อยากจะทําเหลือเกิน อยากจะ
พูดเพราะ อยากจะช่วยเหลือ บิดามารดาตัวเองยังแย่อยู่ โยมจะทําบุญตัก-
บาตรในกาลใด เล้ียงดูบิดามารดาอรหันต์ในบ้านให้ดีเสียก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้า
เราดูแลไม่ได้ด้วยทางกาย ก็ดูแลใจท่าน ถ้าใจท่านดูแลไม่ได้ ก็ดูแลทางกายไป
ก่อน แต่ท่ีสําคัญ..ก็ใจนั้นเป็นประธาน ดูแลใจท่านให้สุข เรื่องกายเป็นเรื่อง
กรรมของท่าน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เพราะถ้าบิดามารดาเราจะเล้ียงดู โอ้..ท่ีอยู่อาศัยก็สมบูรณ์ทุกอย่าง
แล้ว ใช่มั้ยจ๊ะ แต่ใจท่านก็ยังทุกข์อยู่ อันนี้มันเรื่องกรรมชัด ๆ แต่เมื่อโยมทําให้
ท่านเบาใจได้นี่แหล่ะจ้ะ ทําให้ท่านมีหลัก มีท่ีพึ่งเป็นสรณะ พาสวดมนต์สวดพร 
อธิษฐานภาวนา ทําบุญสุนทาน นี่เค้าเรียกว่าสร้างกุศลให้บิดามารดาโดยแท้ 
จริง เค้าเรียกว่าให้อริยทรัพย์ เมื่อโยมไม่อยู่ ท่านก็ทําของท่านเองได้ ท่านก็จะ
มีท่ีพึ่ง จิตใจของท่านก็จะไม่เร่าร้อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าโยมให้ทุกส่ิงทุกอย่าง
แต่ใจท่านก็ยังไม่พอ นี่เค้าเรียกว่าเอาไฟไปสุมให้ท่าน เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าคิดว่าให้
ทุกอย่างแล้วเป็นการตอบแทน เราต้องดูแลท้ังกายและใจ เราจะดูแลกายอย่าง
เดียวไม่ได้ เพราะกายเป็นของช่ัวคราว แต่ใจนี้แลเป็นของท่ีรู้สึกได้จริง 
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   ดังนั้น เมื่อเรามาเจริญประพฤติปฏิบัติในธรรมแล้ว กุศลอันใดท่ีเราทํา
ได้ท่ีเราให้ท่านได้ ท่ีเราควรยอมท่านได้ ไม่ถือไม่สา ให้ท่านมีความสุขและ
สบายใจ อันนั้นเป็นบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่ง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะการอ่อนน้อม  
ก็ดี การพูดจาอ่อนหวานก็ดี เรียกว่าเป็นบุญกุศลท้ังนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ ยิ่งเรา
พูดจาอ่อนหวานกับพระอรหันต์เราแล้ว ขอพรน่ะ..ไม่มีพรใดจะศักดิ์สิทธิ์
เท่ากับบิดามารดาเรา เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วก่อนจะขอพรน่ะให้พรท่านด้วยนะจ๊ะ 
ขอให้บิดามารดา แม่ของเราพ่อของเราจงมีอายุมั่นขวัญยืน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
บุญกุศลท่ีเราทําก็อธิษฐานบุญให้ท่าน บุญนี้ท่ีข้าพเจ้าได้ทําแล้วในทาน ศีล 
ภาวนา ท่ีข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์นี้ ในกุศลนี้ ขอยกถวายบิดา
มารดาผู้ให้กําเนิด ในกรรมอันใดท่ีเราเคยล่วงเกินไว้ในส่ิงการใด ในส่ิงท่ีรู้เท่า- 
ไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอให้ท่านเมตตาอนุเคราะห์และอโหสิกรรม อย่าถือโทษโกรธ-
เคือง ด้วยอํานาจแห่งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ พระรัตนตรัยจง    
หนุนนําคํ้าชูให้ท่านมีความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยพาลท้ังหลาย ให้อยู่
เป็นมิ่งขวัญ นี่เราต้องอธิษฐานแบบนี้เราจะมีแต่วันเจริญขึ้น ๆ แล้วมันยังส่งผล
ไปถึงลูกหลาน เหตุเพราะอะไร ต้นไม้ต้นหนึ่งพอเราทําแล้ว กิ่งก้านสาขารากนี้
คือลูกหลาน มันจะไปตามเป็นท่อน้ําเล้ียงและไปถึงได้..ถ้ามันเป็นเช้ือเราจริง 
แต่ถ้ามันไม่ใช่ อันนั้นเค้าเรียกเป็นเจ้ากรรมนายเวร กรรมท่ีเราเคยไปพยาบาท
ใครไว้มันก็เกิดมาเป็นลูกเรา มันจะคอยมาเล่นงานเราในตอนท่ีช่วงท่ีจิตเราตก 
ขาดสติ มีโทสะ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   "ศีล" สําคัญมาก ศีลจะตามหนุนนํา ตามส่ง ตามรักษา ตามให้ผลทุก
ภพทุกชาติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น ขอให้โยมนั้นเห็นความสําคัญของศีลให้มาก ยัง
ไม่ต้องไประลึกถึงศีลอะไร เอาศีลห้าให้ต้ังมั่นให้ดี เมื่อศีลโยมตั้งมั่นดีแล้วศีล
ห้าน่ะ โยมปรารถนารักษาศีลอะไร..โยมก็ทําได้ ความเป็นคนเมื่อโยมเป็นคนท่ี
สมบูรณ์แล้ว โยมจะสามารถปรารถนาอะไรก็ได้ แต่ถ้าความเป็นคนไม่สมบูรณ์ 
เมื่อมันขาดแคลนโยมจะปรารถนาอะไร มันทําอะไรได้ยาก เพราะความขาด-
แคลนความไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมนั่นแหล่ะ เค้าเรียกว่าต้นทุนไม่ถึง ก็คิดปรารถ-
นาอะไรมันก็ทําไม่ถึงอยู่ดี เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ศีลข้อแรกว่า ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขา คําว่า  "สิกขา" นี้เค้าเรียก
เป็นข้อบัญญัติ หรือเรียกว่าข้อห้าม แต่ถ้าใครจะละเมิดมีใครว่ามั้ยจ๊ะ..ไม่มี 
เด๋ียวเราจะมาว่าเรื่องศีลความละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกสักนิดหนึ่งว่าศีล..บอกว่า 
ถ้าเราไม่มีเจตนา..ผิดศีลมั้ยจ๊ะ ไม่ผิดศีลใช่มั้ยจ๊ะ งั้นเรามาดูข้อนี้กันให้โยมเกิด
ป๎ญญาสักหน่อย บอกว่าไม่เจตนาแต่ว่าตบยุงตายไปแล้ว บอกว่าไม่มีเจตนา 
แต่เรียกว่าโดนข้อหาพยายามฆ่ายุง อ้าว..หนักกว่าเจตนามั้ยจ๊ะ อ้าวถ้าโยม
ไม่ได้เจตนาถามว่าผิดศีลข้อปาณาติปาตามั้ย ฉันจะบอกโยมว่า ปาณาติปาตา 
เวระมณีสิกขาน่ะ เป็นสิกขาบัญญัติไว้ แต่ถามว่ากรรมท้ังหลายท้ังปวงต้องมี
เจตนาท่ีจิตและใจเป็นประธานถึงจะเป็นกรรม ใช่มั้ยจ๊ะ ก็จึงได้ถามว่าเมื่อโยม
ไม่เจตนาจะไปทําให้ชีวิตเค้าล่วงตกลงไปนั้น ถามว่าผิดศีลหรือไม่ (ลูกศิษย์ : ไม่
ผิดครับ) เมื่อไม่ผิดศีลถามว่า "กรรม" ให้ผลหรือไม่ 
   อ้าว..ศีลน่ะมันข้ออาศัยบัญญัติโยมจะละเมิดก็ได้ ใช่มั้ยจ๊ะ นี่โยมบอก
ไม่เจตนาแต่ชีวิตเขาได้ล่วงและตายลงไปแล้ว หากว่าไม่ใช่เป็นยุงก็ดี เป็นสัตว์
อื่นก็ดี แต่โยมบอกไม่มีเจตนา ไปขับชนคุณสุนัขตายเอ๋งเข้าปุาไปเลยอย่างนี้ 
บอกไม่มีเจตนา จะจอดดูก็ยังไม่มีเวลาเห็นว่าไม่มีค่า แต่ท่ีแน่ ๆ อีกสามวันน่ะ
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อืดเลย สรุปว่าตายแน่นอน จึงเรียกว่าไม่มีเจตนาใช่มั้ยจ๊ะ แม้โยมไม่คิดไม่ระลึก
ว่าท่ีเราทําไปนั้นให้ผลอย่างไร ถามว่าโยมไม่ได้ผิดศีล โยมบอกไม่มีเจตนา เมื่อ
โยมบอกไม่มีเจตนาจึงไม่รู้ได้ว่าสุนัขตัวนั้นเขาตายหรือไม่ตาย หรือมีชีวิตอยู่ 
เราจะมาพูดถึงเรื่องกฎของกรรมกัน เมื่อโยมบอกไม่มีเจตนาศีลโยมยังอยู่มั้ยจ๊ะ 
(ลูกศิษย์ : อยู่ค่ะ) ข้อปาณาโยมก็ไม่ได้ฆ่า เพราะโยมไม่ได้เจตนา แต่เขามาตัด
หน้าแล้วตายไปเอง ใช่มั้ยจ๊ะ ถามว่าทุกอย่างหากไม่มี "เหตุ" จะมี "ผล" เกิด
ขึ้นมาไม่ได้ หากโยมไม่ขับรถออกไปเขาจะมาชนรถโยมมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่ค่ะ) 
โยมไปขวางทางเค้า แต่โยมบอกไม่มีเจตนา โยมก็เลยบอกไม่ผิดศีล..ถูกต้อง ไม่
ผิดศีล อ้าว..โยมจะผิดได้ยังไงโยมไม่มีเจตนาไปละเมิดศีลนี่จ๊ะ ใช่มั้ยจ๊ะ 
แต่ความเป็นจริงน่ะ ศีลและบ่วงกรรมมันต่างกัน กรรมได้เกิดขึ้นแล้วใน
ขณะนั้น ศีลเป็นข้อบัญญัติ เป็นข้อห้าม..ห้ามละเมิด เมื่อละเมิดศีลแล้วมันจะ
ผิดธรรม ใช่มั้ยจ๊ะ เมื่อผิดธรรมแล้วมันจะเป็นกรรม แต่นี่โยมบอกว่าไม่ได้มี
เจตนา ย่อมไม่ผิดศีล..ถูกต้อง แต่ว่าโยมไปฆ่าเขา กรรมนั้นยังต้องตามให้ผล 
เพราะเขาต้องจองเวรโยม เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น ต้องดูว่า แม้โยมจะไม่มีเจตนา 
แต่ชีวิตเขานั้นได้ล่วงและตายลงไปแล้ว โยมเป็นผู้ทําให้เขาเป็นต้นเหตุทําให้เขา
ได้ตาย จึงเรียกว่าเป็นกรรมต่อกัน นี่เรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้ว ผูกกันไว้
แล้ว เพราะโยมไปกระทําเขา สักวันหนึ่งเขาต้องมากระทําตอบ แต่ถามว่าผิด
ศีลมั้ย..ไม่ได้ผิดศีล ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะโยมไม่มีเจตนา การจะผิดศีลโยมต้องมี
เจตนาไปละเมิดจึงเรียกว่าผิดศีล เข้าใจหรือไม่ 
   แต่เมื่อใดมนุษย์ท่ีไม่มีศีล จึงเรียกว่ามนุษย์นั้นขาดธรรม ขาดคุณธรรม 
ใช่มั้ยจ๊ะ นั่นถึงได้บอกว่าในขณะท่ีโยมเจริญกรรมฐานให้โยมระลึกในกรรม
ท้ังหลายท้ังปวง จิตท่ีสงบนั้นแลโยมจะเห็นกรรมของตัวเอง ว่าโยมไปเจออะไร
มาบ้าง ได้ไปละเมิดกระทําล่วงเกินละเมิดอะไรไว้บ้าง นั่นแหล่ะในขณะนั้นให้



๓๐ 

 

อโหสิกรรมในขณะนั้น แล้วเอากุศลผลบุญที่เจริญกรรมฐานนี้ อ้างอํานาจแห่ง
พระรัตนตรัย คุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ คุณพระ
บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เหล่าเทพพรหมท้ังหลาย พระแม่ธรณี บุญกุศลอัน
ใดท่ีข้าพเจ้าเจริญมาแล้วในกี่ภพกี่ชาติ กี่กัปกี่ร้อยพันชาตินั้น ท้ังหลายท้ังปวง
นั้น ขอน้อมกุศลเหล่านี้ให้กับสัตว์ทั้งหลายท้ังปวงท่ีข้าพเจ้าได้เคยเบียดเบียน
ล่วงเกิน ท่ีเคยเป็นบ่วงกรรมบ่วงเวร เป็นเจ้ากรรมนายเวรนั้น ขอให้อโหสิกรรม 
อดโทษอดอาฆาต อดพยาบาทด้วยเทอญ นี่เขาเรียกว่ามีสํานึก ดังนั้น  ศีลของ
โยมกับกรรมท่ีโยมทํามันคนละข้อกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะถ้าโยมไปยึดถือว่าฉัน
ไม่ได้มีเจตนาฉันไม่ผิดศีล..มันคนละอย่างกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ศีลมีไว้บัญญัติให้โยม
รักษา เพื่อไม่ให้ทํากรรมเพิ่มข้ึนมาใหม่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๓๑ 

 

 
   คนมี "สติ" เปรียบเท่ากับ "เงินตรา" โยมมีสติมากโยมก็มีเงินมาก แต่
ถ้าโยมมีสติบวกกับป๎ญญา เท่ากับว่าโยมมีท้ังเงินและทอง ถ้าโยมมีสติอย่าง
เดียวมีแค่เงินนะ แต่ถ้าโยมมีท้ังสติและป๎ญญาน่ะ..โยมจะได้ท้ังพี่และน้อง เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น โยมต้องเจริญให้มากคือ "ตัวสติ" แล้วป๎ญญาจะเกิดได้โยมต้อง
ระลึกท่ีในกายของเรา..อย่าไประลึกท่ีใคร ถ้าโยมไประลึกท่ีใครจะทําให้โยม 
"เบาป๎ญญา" เพราะเขาจะตัดบุญกุศลบั่นทอนโยมออกไป ทําให้จิตใจนั้นมันเกิด
โมหะโทสะ เกิดความหลง เกิดความอิจฉาริษยา นี่ก็เรียกเป็น "ไฟ" ท้ังนั้น เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ต้องมาลดละ เลิกถอนท่ีใจของเรา ท่ีในกายวาจาใจของเรานี่
เรียกว่า "หัวใจของกรรมฐาน" คือการ "เพียรละ" เป็นการงานท่ีควรทํา จะทํา
ยังไงให้จิตเรานั้นต้ังมั่น ไม่เคลิบเคล้ิมไปกับอารมณ์ ไม่เคลิบเคล้ิมไปกับความ



๓๒ 

 

พอใจในกามสุขในกามคุณ ทําอย่างไร.. โยมต้องเพ่งโทษในกายนี้ เห็นว่ากายนี้
เป็นของทุกข์มากมีสุขน้อย เรือลํานี้กําลังจะจมในห้วงนาวา โยมมีแรงโยมต้อง
พายเข้าไว้ เพราะเราไม่รู้ได้ว่าเราจะมีโอกาสได้พายหรือไม่ในวันต่อไป ทําให้
มันสุดใจของเรา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ในขณะท่ีโยมพายอยู่นั้น เจริญสติอยู่นั้น ภาวนาอยู่
นั้น เกิดดับจิตไปในขณะนั้น จิตท่ีโยมได้ฝึกมาแล้วมันจะไปฝึกต่อทันที นี่..มัน
สําคัญตรงนี้ แต่ถ้าจิตโยมดับไปพร้อมกับอกุศล..โยมก็ต้องไป "เสวยกรรม" 
ก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่จิตผู้ท่ีฝึกอยู่เค้าเรียกว่าจิตเค้าต่ืนอยู่ เมื่อเค้าดับไปเค้าก็
ไปเกิดทันที เข้าใจมั้ยจ๊ะ..นี่มันสําคัญมาก 
   ดังนั้น การท่ีทําให้โยมนั้นฝึกขันติธรรมนี้ เพราะเอาไว้ไปทนต่อเวทนา
ในกายสังขารในธาตุดินน้ําไฟที่มันกําลังจะแตกแยกสลายจากกายหยาบนี้ มันมี
ความทรมานมาก แต่เมื่อโยมมีการข่มจิตข่มใจอยู่ในกายอยู่บ่อย ๆ เกิดความ 
คุ้นเคยกับมันแล้ว เมื่อถึงเวลาให้โยมสํารวมจิตให้ต้ังมั่นเป็นหนึ่งนั่นแล ระลึก
ถึงองค์ภาวนาก็ดี ถึงพระพุทธ พระธรรม ถึงบุญกุศลท่ีโยมได้เจริญได้กระทํามา
นั้นแล มันจะรวมตัวเป็นหนึ่งเข้ามาในจิตใจให้โยมนั้นระงับจากเวทนา ไม่นาน
กายสังขารมันก็จะดับ ธาตุขันธ์ก็แตกสลายออกไป ช่วงขณะแห่งจิตนั้น..แต่
เวทนามันจะมีมากท่ีมารายล้อม แล้วที่สําคัญกรรมท่ีเราเคยทําไว้มันจะเข้ามา
แทรกในขณะจิตเรานั้น "ขาดสติ" 
   คําว่า "ขาดสติ" บ่งบอกได้ว่าในขณะนั้น "ศีล" เราขาด ส่ิงท้ังหลาย   
ท้ังปวงมันจึงเข้ามาแทรกแซงได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เค้าจึงบอกว่าก่อนนอน ก่อน
เจริญกรรมฐานก็ดี ขอให้โยมนั้นเจริญศีลเสียก่อน ถ้าโยมไม่ได้เจริญศีลใน
ขณะท่ีโยมจะสาธยายมนต์ก็ดี ถ้าโยมเมื่อเจริญกรรมฐานให้โยมระลึกถึงศีล 
การระลึกถึงคุณของศีลก็หมายถึงว่าในวันนี้..ไม่ต้องไปถึงวันอื่น เอาวันนี้..ต้ังแต่



๓๓ 

 

เช้าจรดคํ่ามานี้ ถึงในขณะนี้ ถึงในตอนนี้ของเรา ท่ีเรามีลมหายใจเข้าออกนี้ เรา
ได้ประมาทล่วงเกินกับผู้ใดก็ดี ในใจก็ดีท่ีคิดดีไม่ดีก็ดี ถ้าคิดไม่ดีก็ให้อภัย ถ้าเค้า
คิดไม่ดีกับเราก็ต้องอโหสิกรรมกันไป อย่าให้ติดค้างในวัน ๆ หนึ่ง เพราะมัน
เป็น "ยาพิษ" เข้าใจมั้ยจ๊ะ มันจะทําให้จิตโยมเจริญกรรมฐานแล้วมันจะเจริญ
ไม่ได้นาน เพราะส่ิงเหล่านี้เค้าเรียกว่าอารมณ์มันแฝง ก็เรียกว่าเป็นอุปาทาน
แห่งจิต เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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การพิจารณา "อสุภะ" 
   ผม~ขน~เล็บ~ฟ๎น~หนัง ไอ้ขน เล็บ ฟ๎น หนัง ท้ังหลายนี้ มันก็แปลว่า 
หนังปิดหุ้ม ท่ีห่อหุ้ม ทําให้สวยงาม ให้หลงนั้น โยมต้องพิจารณา ถึงความไม่
เท่ียง อะไรที่มันเท่ียงและไม่เท่ียง เห็นว่าเส้นผมเม่ือก่อนมันเคยดําหรือว่าขาว 
ตอนนี้มันล่วง มันหล่น นั่นคือความไม่เท่ียง เมื่อเห็นแบบนั้น นั่นหล่ะเป็น
สภาวธรรม โยมจะเห็นเอง 
   โยมไปกําหนดแล้ว เห็นไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นต้องเห็นด้วยป๎ญญา เพราะ
เราไปหลงอยู่ตรงนั้น ส่ิงไหนก็ตาม ท่ีมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป สลายไป ล่วง-
หล่นไป เช่นเดียวกับใบไม้ เมื่อมันมีอ่อน กลางวัย ปลายวัย สุดท้ายมันก็ร่วงก็
หล่น ก็หงอก ก็ขาว คือมันตายนั่นเอง เมื่อเซลล์มันตายแล้ว มันตายไม่มีเช้ือ
แล้ว ไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวเหนี่ยวนํา มันก็หลุดเอง มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อไม่มี
บุญกุศลเหนี่ยวนําไว้ มันก็ต้องรักษากายสังขารไม่ได้ ประชุมธาตุไม่ได้ เช่น 
เดียวกัน ส่ิงไหนก็ตามท่ีว่ามันไม่เท่ียง ให้พิจารณา ฟ๎นในขณะนี้ เมื่อก่อนมัน
เคยแข็งแรง ตอนนี้มันยังอยู่ครบไหม มันเน่ามันผุอย่างไร นั่นสุดท้าย มันสลาย
ไปเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้น ส่ิงไหนตรงใด ท่ีเราพิจารณาเลือกเฟูนแล้ว 
หยิบยกแล้วทําให้เราสละ ทําให้เราสลด ทําให้เราปลงนั้นแลคือ "หัวใจของ
กรรมฐาน" นั้นคือจริต บารมีเก่า 
   ให้พิจารณาบ่อย ๆ ให้ชํานิชํานาญ ไม่ต้องเอามาพิจารณารวมท้ังหมด 
แต่เมื่อเราได้ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเราเห็น ท่ีเราชัด ท่ีเราสัมผัสแล้ว หนึ่งอย่าง แค่หนึ่ง
อย่างโยมจะเห็นทุกอย่าง แต่ถ้าโยมไม่ได้สักอย่าง ไม่เห็นสักอย่าง โยมก็จะไม่
เห็นอะไรเลย เอาแค่อย่างเดียวในกายสังขาร พิจารณาให้เห็นแค่อย่างเดียว 
เช่นเห็นฟ๎นว่ามันเน่าเหม็น เมื่อก่อนมันแข็งแรง สวยอยู่ครบ ตอนนี้ไม่ครบแล้ว 



๓๕ 

 

เป็นทุกข์แล้ว ปวดแล้ว เวทนาเกิดข้ึนแล้ว นั่นแลกฎแห่งไตรลักษณ์ ทุกข์ขัง 
อนิจจัง อนัตตา ได้บังเกิดขึ้นในขณะนั้น เห็นไหมจ๊ะ 
   เมื่อโยมเห็นอย่างนี้ทุกอย่าง ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเช่นเดียวกัน เป็น
เหมือนกันหมด แต่เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน ขึ้นมาแล้วค่อยพิจารณา ตอนนี้
เมื่อเห็นด้วยป๎ญญาแล้ว ป๎ญญาตัวนี้มันจะรอบรู้ไปเห็นทุกอย่าง เมื่อเห็นทุก
อย่างก็จะเห็นแบบเดียวกัน ไม่ได้เห็นต่างกัน แล้วถ้าโยมเห็นได้แบบนั้นก็จะไป
ได้ไว 
   การอยู่ทางโลกมันมีแต่ทุกข์ มันมีสุขน้อย กายสังขารก็มีแต่วันเส่ือม 
อย่างน้อยจิตเราก็เส่ือม ถ้าเราไปอยู่ใกล้คนเส่ือม แต่ถ้าเราไปอยู่กับความเจริญ 
คือจิตไปอยู่กับผู้ท่ีมีจิตเจริญแล้ว จะพาจิตเราผ่องใสได้ไว แต่ถ้ามันยังไปไม่ได้ 
นั่นก็คือกรรมอย่างหนึ่ง คือเสวยกรรม ชดใช้กรรม แล้วนั่นคือการเรียนรู้ทุกข์
อย่างหนึ่ง เข้าใจไหมจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพฺรหฺมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ อ.หนองหญ้า-
ปล้อง จ.เพชรบุรี 
โทร.๐๙๕ ๕๖๙๕ ๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗ ๒๖๖ 
๐๘๔ ๘๙๓๖ ๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓ ๒๒๒ 
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หลวงปู่สอนการก าหนดลม... 
   การเจริญหมั่นภาวนา ให้ได้ให้ดี ต้องระลึกอยู่กับองค์ภาวนาให้บ่อย ๆ 
องค์ภาวนาจะมีประสิทธิภาพเข้มขลัง องค์ภาวนานั้นต้องระลึกรู้ ถึงความตาย
ให้บ่อย ๆ นั้นคือมรณานุสติ คําภาวนาจะเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของโยม แต่
ไม่อย่างนั้นคําภาวนานั้นมันจะขาดหาย เพราะว่าสติ มันจะถูกความพอใจมาดึง
ลาให้โยมนั้นขาดสติ นั้นเรียกว่าความเคลิบเคล้ิมแห่งจิตแห่งใจ ดังนั้น  ต้อง
กําหนดรู้ในขณะป๎จจุบันแห่งจิต คําว่าป๎จจุบันนี้แลคือ ภพท่ีเรากระทํา เมื่อ
เวลาเล่ือนไป ในอดีตท่ีเราทํามันก็เป็นภพอดีต ทุกขณะจิตก็เป็นภพ ส่ิงท่ีผ่าน
ไปก็เป็นอดีต 
   ดังนั้น เมื่ออดีตท่ีเราทําไปแล้ว เราไปย้อนให้กลับมาไม่ได้ เช่นเดียวกับ
กรรมในอดีตก็แก้ไขไม่ได้ แต่กรรมในอดีตก็ดี เมื่อเราเห็นแล้วเช่นเมื่อมันผ่าน
ไปในเวลาท่ีเรากําหนดแล้วย้อนกลับมา เห็นว่าในป๎จจุบันนี้ ในความเพียรเรา
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นั้นเป็นเช่นไร ผลมันมาจากอดีต ก็ให้เราไปดูว่าเราขาดอะไร ป๎จจุบันมันจึงเป็น
เช่นนั้น ชาติท่ีแล้วมันเป็นอย่างไร ป๎จจุบันชาติเราก็เคยทําแบบนั้น เมื่อเราเพ่ง
ดูอยู่อย่างนี้ บุคคลผู้นั้น จะเป็นผู้รู้กาล รู้เวลา รู้จิต รู้ตน เมื่อบุคคลผู้นั้น รู้จิต  
รู้ตน อภิญญาหรือคุณวิเศษ ของผู้นั้นจะบังเกิดขึ้น บุคคลใดยังไม่รู้ตน บุคคล  
ผู้นั้นจะไปรู้ผู้อื่นไม่ได้ หากบุคคลใดยังไม่รู้ตนเอง แต่ไปบอกว่ารู้ผู้อื่น บุคคล   
ผู้นั้นกําลังหลงอยู่และบุคคลผู้นั้นแลเป็นบุคคลผู้ท่ีน่าเมตตาและน่าสงสารยิ่งนัก 
แต่บุคคลท่ีรู้ตน เห็นตน เตือนตน ตําหนิตน พิจารณาตนและแก้ไขตนนั้นแล 
จะเป็นผู้ท่ีเมตตาผู้อื่นได้ บอกทางผู้อื่นได้ แก้ไขผู้อื่นได้และช่วยผู้อื่นได้ แต่
บุคคลผู้ใดนั้นยังไม่พิจารณาตน ไม่ตําหนิตน ยังเตือนตนไม่ได้ สอนตนไม่ได้ 
แก้ไขตนไม่ได้แล้ว ย่อมช่วยเหลือใครไม่ได้ ไม่ต่างอะไรกับผู้นั้นกําลังลอยคอ
กลางมหาสมุทรอยู่ สักวันหนึ่งเมื่อหมดแรงแล้ว นั่นคือวันหมดกรรมหมดบุญ 
แต่เมื่อโยมนั้นมีสติอยู่ ขอให้เจริญความเพียรและพยายามพาย โยมเพียรมาก
เท่าไหร่ การพายนั้นก็จะใกล้ฝ่๎งมากเท่านั้น 
   ดังนั้น ผู้ใดอยากจะรู้ว่า ฝ่๎งมันอยู่ไกลแค่ไหนหรือว่าอีกเมื่อไหร่มันจะ
ถึง โยมต้องทําให้ถึงใจโยม โยมจักรู้ได้ว่า ฝ่๎งนั้นหรือนิพพานนั้น อยู่ไกลแค่ไหน 
เอื้อมเมื่อไหร่จะถึง เดินเมื่อไรจะได้หยุด ดังนั้น บุคคลท่ีจะถึงได้ เอื้อมถึงได้ 
สัมผัสได้เรียกว่าบุคคลนั้นไม่หยุดเดิน นั่นละจ๊ะ บุคคลผู้นั้นแล เรียกว่าใกล้เข้า
ฝ่๎งนิพพานได้ เช่นแม้ว่าโยมนั้น ไม่ได้เจริญป๎ญญาก็ดี แต่เมื่อจิตโยมสงบก็ให้
พิจารณา เมื่อใดจิตโยมว่าง ให้โยมนั้นภาวนา กําหนดรู้ลมให้กระทบส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง กระทบปลายจมูกก็ดี ล้ินปี่ก็ดี ท้องน้อยก็ดี เหนือสะดือก็ดี ท่ัวร่างกายก็ดี 
ส่ิงนี้เรียกว่าเราไม่ส่งจิตไปภายนอก เรียกว่าเรากําหนดรู้เจริญอานาปานสติ 
การเจริญนี้ใครรู้ลม เรียกว่าผู้นั้นรู้ความตาย ใครรู้ความตายนั้นแล ผู้นั้นย่อม
เห็นโทษภัยแห่งวัฎฎะได้ แต่ผู้ใดไม่เคยระลึกถึงความตายเลย ผู้นั้นเรียกว่า
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กําลังประมาทอยู่ กําลังหลงอยู่ แต่เมื่อผู้ใดระลึกถึงความตายอยู่บ่อย ๆ จิตโยม
จะต่ืนรู้ จิตโยมจะแข็งแรง เมื่อโยมระลึกถึงความตายอยู่บ่อย ๆ แนบสนิทกับ
ลมหายใจเมื่อไหร่ จนจิตต้ังมั่นเช่ือมั่นว่าส่ิงท่ีโยมทําถูกแล้ว ความตายจะมอง
ไม่เห็นโยม เมื่อความตายไม่เห็นโยมแล้ว กรรมก็ไม่เห็นโยม ท่ีฉันบอกอย่างนี้
นั้นเรียกว่า "ท่ีหลบภัย" ก็คือหลบอยู่ในอานาปานสติ คือมีสติอยู่กับลมหายใจ 
และกายของตน แต่เมื่อใด สติพลัดพรากจากกาย จิตส่งไปภายนอกเมื่อไหร่ 
ความตายก็ดี กรรมก็ดี เวรพยาบาทก็ดี คู่อริศัตรูก็ดี ย่อมเห็นบุคคลนั้น ดังนั้น
ขอให้โยมเจริญให้มาก ๆ เข้าใจไหมจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ ณ.สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   ใครรักษาศีลได้ ส่ิงท่ีโยมขาดหายมันก็จักมา มันจักมี จักบริบูรณ์ ท้ัง
ภพนี้ภพหน้า ท่ีพระท่ีท่านให้สรุปศีลน่ะ ศีลเป็นเหตุนําพาให้จิตเรานั้นไปสู่ภพ -
ภูมิท่ีสุคติภูมิไงล่ะจ๊ะ ดังนั้น โยมต้องหัดอยู่กับศีลก่อน อยู่กับกาย วาจา ใจ 
ดังนั้น "ศีล" นี้จะมาพร้อมกับ "พุทโธ" เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะพุทโธจะไปกํากับให้
เกิดศีล เพราะถ้าเราไม่มีองค์ภาวนา กาย วาจา ใจมันคอยจะส่งไปภายนอก 
ดังนั้น พุทโธนี้เป็น "อุบาย" ทําให้เกิดศีล ให้เกิดความสงบ จึงต้องมีคู่กัน เช่นว่า
เมื่อมีโทสะ เมื่อมีความหลง ก็ต้องมีองค์ภาวนามากํากับ ใช่มั้ยจ๊ะ ถ้าไม่มีใคร
กํากับ เด็กนั้นเมื่อเราไม่มีใครกํากับเขามันก็เท่ียวซนตามประสาของเขาใช่มั้ย
จ๊ะ จิตก็เช่นกันเราต้องมีตัวกํากับ มันต้องมีกํากับด้วยพุทโธ ถึงจะเข้าถึงศีล ว่า
กาย วาจา ใจไม่สงบเป็นเพราะอะไร มันกระเพื่อมได้อย่างไร 
   ศีลจะอยู่กับใครไม่ได้ มีเหตุท่ีอยู่ไม่ได้ ถ้าไฟ..มีไฟมากเกินไป คือโทสะ 
ศีลอยู่ไม่ได้หรอกจ้ะ ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะว่าถ้ามันร้อนแล้ว โยมว่าศีลขาดมั้ยจ๊ะ 
โทสะก็บังเกิดขึ้น ศีลก็ขาด ทําไมถึงเรียกว่า "ศีลขาด" ได้ ถ้าศีลนั้นไม่ใช่เชือก
ล่ะจ๊ะ เป็นเหล็กเป็นลวดล่ะจ๊ะ ถ้าไม่ขาดเป็นยังไงล่ะจ๊ะ ถ้าศีลไม่ขาดเสียก่อน
ไอ้มนุษย์ผู้นั้นโลหิตแตกตาย เหตุเพราะว่าศีลนี้คือเซฟทีคัทไงจ๊ะ จึงเรียกว่าศีล
ขาด ตัดก่อนวายวอด เพราะว่ามันเกินกําลังแห่งโทสะ จึงบางคนท่ีเรียกว่ายังมี
ศีลอยู่..ศีลก็จะยังรักษาอยู่บ้าง ถ้าไม่มีศีลเลยก็เรียกโลหิตแตกตายไป ใช่มั้ยจ๊ะ 
โกรธทําอะไรไม่ได้ตายดีกว่า ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้น มันต้องมีศีลเป็นท่ีพึ่งพาเสียก่อน 
เมื่อมันขาดก็มาต่อใหม่ แล้วมันขาดตรงไหนก็ไปดูสิจ๊ะ ไปต่อใหม่.. 
   ดังนั้น ศีลนั้นจึงเป็นของดี คือความเป็นปกติ ความบริบูรณ์แห่งใจท่ี
พร้อมแล้วที่จะเจริญสมาธิภาวนา และถ้าใครมีศีล ศีลนั้นจะห้อมล้อมไว้ไม่ให้
วิญญาณท้ังหลายเข้ามาได้ ดังนั้น เมื่อโยมเจริญศีลก็คือกาย วาจา ใจโยมสงบ
ต้ังมั่นมาก ใจเป็นหนึ่ง อะไรก็เข้าโยมไม่ได้ นั่นคือ "ศีลล้อมรอบ" เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
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คือไม่มีความกลัวแล้ว โยมมีศีลเป็นท่ีพึ่งพา แต่ถ้าใครไม่มั่นในศีลแสดงว่าศีล
โยมบกพร่อง เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี้ยังมีความกลัวอยู่ ไม่เช่ือมั่นในศีลในธรรม เมื่อเป็น
อย่างนั้นต้องไปกําหนดรู ้
   คนท่ีไม่เช่ือในศีลในธรรม คือไม่เช่ือเรื่องบาปมีจริง บุญมีจริง นั่น
เรียกว่ายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ต้องทําความเห็นให้ตรง ต้องรู้จักฟ๎ง ทํา
บ่อย ๆ ทํามาก ๆ เพื่อจรรโลงจิตใจ อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ฟ๎งเลย เรียกว่าทํา
ความเห็นให้มันตรง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะพวกท่ีมีมิจฉาทิฏฐินี้เมื่อตายไปแล้วก็
เรียกว่าเป็นอบายภูมิท้ังนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ เป็นเปรตก็ดี เป็นอสูรกายก็ดี เหตุ
เพราะว่าไม่มีศีลเป็นท่ีพึ่งพา ไม่มีความเช่ือมั่นในบุญในบาป ก็เรียกว่าไม่เกรง
กลัวต่อบาป ไม่มีหิริโอตัปปะ แบบนี้ต้องเกิดเป็นอบายภูมิ เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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หลวงปู่สอนเดินจงกรม... 
   การเดินจงกรม จะไม่ให้จิตออกไปภายนอก ก็ต้องกําหนดมีสติ เดินอยู่
ก็ให้รู้ว่า เดินหนอ ย่างหนอ หรือพุทโธก็ดี เขาเรียกว่ามีองค์บริกรรม มีองค์
ภาวนากํากับ ถ้ายังไม่มีหลัก ต้องหาผู้กํากับก่อน ก็เอาจิตนั้นแล กํากับองค์
ภาวนา กําหนดกายสังขารให้เดิน ไอ้หุ่นยนต์นี้ กายนี้ ธาตุท้ัง ๔ นี้ ท่ีมันพาเรา
ไปทําความดีและความช่ัว ถ้าเราไม่กําหนด มันเรียกว่ามันจะออกนอกลู่นอก
ทางตลอดเวลา มีองค์ภาวนากําหนดลงไป ว่าในขณะนี้เราทําอะไรอยู่ เดินก็รู้ 
เท้าสัมผัสพื้นก็รู้ ซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอ หรือว่าพุทโธ เดินอยู่ก็รู้ อยู่กับ 
การเดินให้รู้อิริยาบถนั้น อยู่กับอารมณ์ป๎จจุบัน ไม่ส่งจิตไปภายนอก เมื่อนั้นแล 
อารมณ์ความสัมผัสของเรากับองค์ภาวนานั้น ก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็น
เอกัคคตารมณ์ แต่ในขณะท่ีเราเดินก็ดี ภาวนาก็ดี ก็ยังมีอารมณ์อื่น อย่างอื่นมา
แทรกอีกได้ เพราะจิตในขณะนั้นยังไม่ต้ังมั่น เพราะขณะเดินนั้น เรายังเดิน   
ติด ๆ ขัด ๆ อยู่ ดังนั้น ก็ต้องมีการวิตกในอารมณ์ ในท่าทางในการเดินเรียกว่า
ต้องประคองจิต ประคองอารมณ์ ประคองกายสังขาร ก็คือ ต้องรู้อยู่เฉพาะ
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หน้า รู้ตัวท่ัวพร้อม รู้อยู่ในอิริยาบถของเรา ท่ีเรากระทําอยู่ อยู่แต่ในอารมณ์
ป๎จจุบัน เรียกว่าวิตก วิจารณ์ มีอารมณ์อะไรเข้ามา เราก็พิจารณาว่า ขณะนี้เรา
ทําอะไรอยู่ ส่ิงอื่นการใดนอกเหนือจากนี้ นั้นควรละ ควรตัดออกไป อย่าได้ไป
ข้องแวะ ถ้าจิตมันไปข้างนอกก็ให้รู้ ดังนั้น เมื่อจิตยังไม่สงบ โยมต้องเดิน เดิน
ให้รู้ว่าเดิน เดินไปเดินมาเพื่อดับความฟุูงซ่านรําคาญใจ เมื่อรู้สึกว่าจิตมันเริ่ม
สงบบ้างแล้ว ค่อยมีองค์ภาวนากํากับลงไป เรียกว่าให้มีหลัก เมื่อเรามีหลักแล้ว 
เราอยู่ใกล้หลักแล้ว หลักมันต้ังมั่นได้ดีแล้ว จิตมันก็จะนิ่งเอง แต่ถ้าเราไม่มีหลัก
แล้ว เมื่อลมพัดมาแล้ว จิตมันก็ส่ายไปส่ายมา เขาเรียกว่าต้ังสติไม่ได้ ดังนั้น  เรา
ต้องมีสติตัวระลึกได้อยู่ ตลอดเวลา ระลึกถึงองค์ภาวนาก็ดี ระลึกอยู่ในกายท่ี
เราเดินอยู่ก็ดี นั่นเรียกว่าเป็นผู้มีสติ เจริญสติ เจริญกรรมฐาน ถ้าผู้ใดเดินแล้ว
ยังไม่รู้ว่า ตัวเองทําอะไรอยู่ อยู่ในขณะนี้ เดินไม่มีการกําหนด เดินไม่มีจุดหมาย
ปลายทาง นั่นเรียกว่าไม่ใช่ผู้เจริญสติ เมื่อไม่ใช่ผู้เจริญสติแล้ว ตัวป๎ญญาจะไม่
บังเกิด ร่างกายท่ีเดินไปนั้นมันเสียกําลังเปล่า แต่ถ้าเดินด้วยมีสติแล้ว กําหนดรู้
แล้ว ร่างกายสังขารจะแข็งแรง จะต่างกันนะจ๊ะ ดังนั้น เมื่อโยมจะเดินก็ต้องรู้
ว่าเดิน นี้เรากําหนดจุดหมายปลายจงกรมของเรา ท่ีเราจะเดินนั้นว่า เดินไปสัก
กี่ก้าว แล้วจะกลับมา ให้มาเหยียบทับท่ีจุดกําหนดเดิม ท่ีเราเดินเรียกว่า จะ
กําหนดครบองค์ประชุมของมัน อย่างน้อยก็ต้องให้เลย ๑๐ ก้าวขึ้นไป ถ้าไม่มี
พื้นท่ี ถ้าเราจะเดินเป็นวงกลม ก็ต้องเดินเป็นทักษิณาวรรตไป ถ้าพื้นท่ีไม่มีก็
ต้องเดินนับก้าว ไป-กลับ ดังนั้น ทุกอย่างก็ต้องมีกําหนด เรียกว่ากําหนดกรรม 
เมื่อเราจะเดินเราก็ต้องยืนเสียก่อน ต้ังหลักเสียก่อน ว่าพร้อมหรือยัง เมื่อเราจะ
เดิน เราต้ังหลักยืนให้สงบเสียก่อน เมื่อสงบแล้วขอให้แผ่เมตตาไมตรีจิตออกไป 
๑ ครั้ง อธิษฐานบุญกุศลท่ีเราจะเดินภาวนาจงกรมนี้ บุญกุศลนี้จงสําเร็จ
ประโยชน์ถึงคุณบิดา มารดา ปูุย่า ตายาย ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวร 



๔๔ 

 

คู่อาฆาตพยาบาทท้ังหลาย เทพเทวดา เจ้าท่ีเจ้าทางนี้  เราต้องอธิษฐานแผ่
เมตตาไปเสียก่อน เรียกว่าเป็นการเปิดทางบุญกุศล เพราะเราไม่รู้ได้ว่าส่ิงท่ีเรา
ไป เดินไปเหยียบย่ํานั้นมันมีอะไรบ้าง เพราะทุกท่ี ๆ ย่างก้าวเดินไปนั้น มี
อาณาเขต อาณาเขตหมายถึงว่า ทุกท่ีมีเจ้าท่ีเจ้าทาง เราอาจจะไปล่วงเกินโดย
ท่ีเรานั้นรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่เมื่อเราอธิฐานจิตไปแล้ว เขารับได้ เขาจะเปิดทาง
โมทนา แล้วก็เป็นมิตรกับเรา คอยดูแลรักษาเรา ให้เราทําการนั้นจนสําเร็จได้ 
สติเราจะต้ังมั่นอยู่ตลอดเวลา เพราะเรียกว่าเรานั้นทําจริง เข้าใจไหมจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๔๕ 

 

   "ศีล" กับ "ธรรม" เมื่อมันเสมอกัน ทีนี้จิตมันก็สงบสิจ๊ะ อะไรที่มันเสมอ
กันน่ะมันก็เท่ากันไงจ๊ะ เหมือนมันยิงประตูเท่ากัน มันเสมอกันมั้ยจ๊ะ มันก็ต้อง
สู้ต่อไปอีก แสดงว่ามันยังไม่ถึงท่ีสุดแห่งสมาธิ ต้องเดินป๎ญญาต่อไปไงจ๊ะ นั่น
มันแค่เป็นเบ้ืองบาทให้เราเกิดความสงบ แต่ตัวที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของมัน คือการ  
"เจริญป๎ญญา" แสดงว่าธาตุมันเสมอกันแล้ว เหมาะแล้วกับการเอาสติหรือ
ป๎ญญาไปพิจารณาธรรมได้ เพราะมันเสมอกัน 
   แล้วจะทํายังไง จะเอาชนะมัน หาข้อบกพร่องอีกฝุายหนึ่ง แสดงว่า
ต้องมาพิจารณาใจของเราพิการอะไร ติดอะไร ยังไปข้องแวะอะไร นี่ไงจ๊ะคือ
การ "ลดละอัตตา" ตัวตนให้เข้าถึงหัวใจของกรรมฐาน เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ ไม่ใช่
ว่าเสมอกันอยู่อย่างนั้นก็เสมอกันอยู่อย่างนั้น..ไม่จริง แต่ว่าเสมอกันนั้นมันดี 
เพราะอะไรเล่าจ๊ะ เพราะเรายังไม่ได้เสียเปรียบ ใช่หรือไม่ ก็คือทรงฌานไว้
อย่างนั้น ทรงสติไว้อย่างนั้น มันสงบมั่นดีแล้ว 
   เมื่อธาตุท้ังส่ีมันเสมอเหมือนกันแล้ว มันจะเกิดพลังงานขึ้นมา ก็คือตัว 
"ป๎ญญา" คือตัวรู้นั่นเอง ดังนั้น ขอให้มีสติ ให้เท่าทันในอารมณ์ท่ีเข้ามา เพราะ
ไอ้ตัวนี้ถ้าไม่เท่าทัน มันจะมีตัวจริงและตัวหลอกเข้ามา นั่นเรียกว่า "วิป๎สสนึก"
เข้ามาก่อน ดังนั้น ต้องรู้ว่าจิตเรานั้นในขณะท่ีมันสงบมันสงบแบบใด แล้วจิตท่ี
ไม่สงบเป็นเพราะอะไร ถ้าโยมรู้สภาวะจิตสองตัวนี้ได้ โยมก็จะรู้ได้ว่าจิตมันปรุง
แต่ง..มันมาจากไหน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เมื่อเกิดสภาวะแบบนี้มันก็เรียกว่าจิตนั้นจะเริ่มทํางานแล้ว "ตัวรู้" 
กําลังบังเกิดแล้ว แต่ตัวรู้นี้มันยังรู้ไม่จริง เพราะว่ามันเพิ่งฝึกรู้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
ดังนั้น เราต้องรู้ ดูอยู่กับอารมณ์แบบนั้น บ่มมันให้จิตนั้นมันแกร่งกล้าเสียก่อน 
ให้มันว่องไวต่ออารมณ์ท่ีเข้ามาสัมผัส ก็ฝึกรู้อารมณ์ รู้จิตรู้ใจ รู้สภาวธรรมของ
ตัวเอง พิจารณาอยู่อย่างนั้นก็ต้องพิจารณากาย เพื่อไม่ให้จิตนั้นมันหลง เพราะ



๔๖ 

 

เราพิจารณากายนี้เป็นของจริงแน่แท้ ว่าเราไปติดไปหลงอะไร ก็ต้องพิจารณา
รูป พิจารณากายเสียก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   พิจารณาอย่างนี้บ่อย ๆ ไม่ต้องไปอยากรู้อยากถามว่า มันจะได้อะไร 
คือพิจารณาในกายในตน เมื่อโยมรู้ตนทั้งหมดโยมก็จะรู้การเวียนว่ายตายเกิด 
เกิดจากท่ีไหน ก็มันเกิดจากรากเหง้าของอกุศลในขันธ์ห้านี้ท่ีเราไปติด ท่ีไม่เท่า
ทันแห่งไฟสามกอง 
   ดังนั้น การว่าธาตุเสมอกันนั้น ก็เรียกว่าเกิด "ความสมดุล" เกิดความ
สมดุลนี้จิตนั้นในขณะนั้นมันจะระงับจากความฟุูงซ่านได้ เมื่อจิตมันระงับจาก
ความฟุูงซ่านได้ เมื่อกําหนดรู้ส่ิงใดก็ย่อมเห็นตามความเป็นจริงได้ โดยจิตท่ีไม่
ไปปรุงแต่งขึ้นมา เพราะอารมณ์เรานั้นไม่ฟุูงซ่านแล้ว ก็อาศัยความสงบเป็น
เบ้ืองบาทนั้น..ดําเนินไปด้วยสติ อยู่ในกายตน อยู่ในจิตตน อยู่ในความเพียร
ของตน อยู่ในวิหารธรรมของตน นี่แหล่ะจ้ะ ต้องฝึกอยู่บ่อย ๆ มันจะได้เติบโต..
องค์ฌาน 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๔๗ 

 

 
   ส่ิงท่ีถูกเรียกขาน นั่นเรียกนาม "สมมุติบัญญัติ" ท้ังนั้น ถ้าโยมไป "ติด"
ในนามโยมก็ "ข้ามสมมุติบัญญัติ" ไม่ได้ เพียงให้รู้..เอาแค่กําหนดรู้..เป็นนาม
เป็นตัวแทน แต่ไม่ได้ไปยึดในนาม เพียงให้รู้นาม ว่านามเขาช่ืออะไร เช่นว่า
นามโยมนามอะไร พอเขาเรียกขานโยมก็รู้ตัวว่านี่เขาเรียกเรา ใช่มั้ยจ๊ะ แต่ไม่ได้
ให้ไปยึดว่าเราเป็นใคร..เป็นไอ้นั่น มันเป็นแค่สมมุติขึ้นมา 
   ถ้าเขาด่าเราว่าไอ้ควาย แต่เราไป "ยึด" เพราะว่าช่ือนั้นคือช่ือของเรา 
มันจึงเป็น "ทุกข"์ ไงล่ะจ๊ะ ใช่มั้ยจ๊ะ ถ้าเรานั้นไม่ได้ช่ือควาย เราก็ไม่เป็นทุกข์ 
แต่เผอิญเราช่ือควายพอดี เพราะเราไปยึดว่านั่นช่ือของเรา..ใช่หรือไม่ เมื่อเรา
ไม่ยึดเสียแล้ว ส่ิงนั้นย่อมเข้าหาเราไม่ได้ แสดงว่าผู้ท่ีกล่าวออกมานั้นคือควาย
โดยไม่รู้ตัว แต่เมื่อเขากล่าวมาว่าควาย แต่เรานั้นไป "ยึด" ว่านั่นคือ "ควายของ
เรา" 



๔๘ 

 

   เมื่อมีควายสองตัวมันย่อมทําการประหัตประหารกันขึ้นมา ใช่มั้ยจ๊ะ 
เพราะต่างคนต่างไม่พอใจกัน ถ้าใครดับความไม่พอใจได้ย่อมไม่เกิดอธิกรณ์
ขึ้นมา..ใช่หรือไม่ นั่นคือไปยึดแล้วย่อมเกิดทุกข์ นามสมมุติเค้าให้สมมุติขึ้นมา
ให้รู้ว่านาม แต่ไม่ได้ไปยึดว่านั่นตัวกูของกู..ใช่หรือไม่ 
   ดังนั้น ถ้าโยม "ข้าม" ตรงนี้ไปได้ "อัตตา" ตัวตนของโยมนั้นก็จะเหลือ
น้อย ถ้าอัตตาตัวตนโยมมีมาก โยมก็จะมีทุกข์มาก อยากทุกข์มากทุกข์น้อยก็
สุดแล้วแต่ปรารถนาเอา.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๔๙ 

 

 



๕๐ 

 

 
   มนุษย์สมัยนี้สาธยายมนต์เพื่ออะไร.. หนึ่งเพื่อเป็นพิธีกรรม เพื่อหวัง
ประโยชน์ความสุขให้กับตัวเอง แล้วโยมเล่าจ๊ะ สวดสาธยายมนต์ไปเพื่ออะไร
กัน (ลูกศิษย์ : บูชาคุณของพระรัตนตรัย) เมื่อโยมมีความหมายเห็นชอบว่าการ
สาธยายมนต์บูชาธรรม บูชาคุณงามความดี สรรเสริญในคุณงามความดีแด่องค์
สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน แด่พระธรรม แด่พระสงฆ์อัครสาวกท้ังหลายท่ีเป็นผู้
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วไซร้ นี้เรียกว่าเป็น "มงคลสูงสุด" แต่ว่าส่ิงนั้นก็ยังไม่ได้
ช่ือว่าเป็นการบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง จึงเรียกเป็นแค่ว่าสร้าง
ภาพนั้นเอง จริงมั้ยจ๊ะ 
   เพราะส่ิงท้ังหลายท้ังปวงมันเป็นแค่ "อุบายแห่งธรรม" หรือว่าเป็นกุศล
จิตให้จิตนั้นเป็นอุบายให้เกิด "ป๎ญญา" ให้เข้าถึงในธรรมท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านได้ท้ิงทางเดินมรรคมีองค์แปด ให้เข้าถึงอริยสัจธรรม ๔ ประการ ความจริง
อันชอบธรรม นี่ต่างหากท่ีมนุษย์นั้น..ถ้าใครก้าวผ่านข้ามพ้นส่ิงนี้ไปได้และเห็น
ได้นั่นแล ส่ิงท่ีโยมสวดมาก็ดี สาธยายมาก็ดี จึงเรียกว่าผลได้บังเกิดแล้วในส่ิงท่ี



๕๑ 

 

โยมกระทํา ไม่ใช่ว่ามีห้องพระห้องเจ้าใหญ่โตมโหฬารแล้วจะทําให้โยมผู้นั้นเป็น
ผู้วิเศษ..ก็หาไม่แบบนั้น 
   แต่เค้าบอกว่าสถานท่ีแต่ละอย่างแต่ละแห่งนั้นมีอานุภาพแห่งอํานาจ
พุทธคุณไม่เท่ากัน ส่ิงนี้จึงเป็นเรื่องท่ีต้องพิสูจน์และสัมผัสให้เกิดข้ึนกับตัวของ
บุคคลเอง ดังนั้น สถานท่ีจึงสําคัญ แล้วสถานท่ีท่ีใดแล้วโยมมาเจริญปฏิบัติแล้ว
มันเกิดมรรคเกิดผลนั่นแล แสดงว่าท่ีนั่นท่ีโยมนั้นได้ประพฤติปฏิบัติโยมเคยได้
สร้างวาสนาบารมีมา โยมก็ต้องมากระทําให้บ่อย ๆ เมื่อโยมทําได้แล้วมีคุณ
วิเศษในตัวแล้ว คราวนี้โยมจะไปอยู่ท่ีใด เจริญท่ีใด..ท่ีนั่นก็ทําให้ท่ีมันเจริญเมื่อ
บุคคลผู้นั้นได้ไปเหยียบ ได้ไปอยู่ ได้ไปประพฤติปฏิบัติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั้น
พลังงานท่ีดีน่ะโยมมาแล้วโยมต้องควรตักตวง เหมือนน้ําขึ้นให้รีบตัก 
   ดังนั้น การสาธยายมนต์นี้ถ้าโยมมีจิตต้ังมั่นจดจ่อในอักขระคาถาท่ีโยม
ได้สวดออกไปนั้น มันจะไปปลุกธาตุดิน น้ํา ไฟ ลมให้โยมนั้นเกิดพุทธคุณ 
ธรรมคุณ สังฆคุณ นั้นเรียกว่าเกิดสังวรณ์แห่งศีลขึ้นมา เกิดพระรัตนตรัย เกิด
ดวงแห่งธรรมจักรครอบเป็นเงา ปูองกันภัยให้บุคคลผู้นั้น 
   ดังนั้น เรียกว่าเมื่อโยมต้ังมั่นสวดในอักขระคาถาไปจนจิตใจมันต้ังมั่น 
ทนต่อเวทนาท่ีเกิดความรู้สึกท่ีเข้ามาเบียดเบียนก็ดี โยมก็วางเฉยได้ หรือ
เรียกว่าจิตมันจดจ่อ เคยสวดแบบจิตจดจ่อมั้ยจ๊ะ นี้โยมสวดแบบไม่มีความต้ัง -
มั่นน่ะ เด๋ียวเอียงซ้ายทีเอียงขวาที จะบิดไปไหนกัน เวทนาเมื่อมันเกิดแล้วก็ให้
กําหนดรู้เวทนา ว่าในขณะนี้เราทําอะไรอยู่ แม้เรานั้นจะเจริญมนต์ จิตท่ีเรา  
จดจ่อต้ังมั่นเป็นสมาธิแล้ว ป๎ญญามันก็บังเกิดได้ งั้นขอให้มีความอดทน 
   บางคนเค้าถึงบอกว่าได้มาเจริญมนต์เปรียบด่ังว่าโยมมาเข้าเฝูาองค์
สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน แต่ท่ีแท้จริงแล้วโยมยังเข้าไม่ถึงหรอกจ้ะ เพราะว่าองค์
พระสัพพัญํูนี้ถ้าดูให้ดี เทือกเขาหิมาลัยอยู่ตรงใดโยมมองเห็นมั้ยจ๊ะ..ไม่เห็น 



๕๒ 

 

นั่นแหล่ะจ้ะ มีมนุษย์เทวดามาเฝูาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายถึงขนาดนั้น 
แล้วโยมอยู่ตรงไหนล่ะจ๊ะ ถ้าจิตโยมไม่ต้ังมั่นเป็นสมาธิน่ะ โยมจักไม่เห็นได้แม้
เงาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเลย แล้วพรที่โยมขออะไรไป เทวดาเค้า
จะได้รู้ได้เห็นมั้ยจ๊ะ ความเช่ือ ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่บังเกิด นั้นการ
สาธยายมนต์นี้ถ้าโยมเห็นประโยชน์ โยมจักได้ประโยชน์ ถ้าโยมไม่เห็นประ-
โยชน์เสียแล้ว มันก็สักว่าแค่ได้สวด 
   คราใดเมื่อมนต์มันเข้าไปอยู่ในกาย วาจา ใจของโยมเมื่อไหร่ โยมจะมี
ความเช่ือความศรัทธาในพระรัตนตรัย นั่นก็หมายถึงว่าเมื่อโยมจะเจริญความ
เพียรโยมก็จะมีกําลังขึ้นมาทันที คราใดท่ีโยมนั้นท้อแท้ใจ โยมระลึกถึงอธิษฐาน
ถึงบุญกุศลท่ีโยมทํา ก็เกิดพละกําลังขึ้นมาทันที จงจําไว้เมื่อโยมมีเพทมีภัย
เช่นเดียวกัน ส่ิงนี้จะไปช่วยโยมได้ เมื่อโยมมีภัยกงล้อแห่งธรรมจักรแห่งพระ
รัตนตรัย เมื่อโยมอธิษฐานจะไปครอบเหมือนเกราะปูองกันภัยช้ันดี เข้าใจ    
มั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๕๓ 

 

 
   โยมต้องเจริญกําหนดรู้ลมตลอดเวลา เพราะเหตุใดเล่าจึงกําหนดรู้ลม
ตลอดเวลา เพราะเหตุท่ีว่า "ลม" นี้คือตัวมัจจุราช "มัจจุราช" คืออะไร คือ 
"ความตาย" ท่ีจะกระชากโยมได้ตลอดเวลา ถ้าโยมนั้นหายใจเข้าแล้วไม่หายใจ
ออก..ตายมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ลมนี้จึงมีคุณอนันต์ ครั้งหนึ่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ใช้ลมนี้
เข้าออกอยู่อย่างนี้ ลมนี้เรียกว่า "ธรรม" อย่างหนึ่ง ดังนั้นแล้วโยมมีโอกาสท่ีได้
มีลมหายใจอยู่ ดังนั้น ต้นทุนท่ียิ่งใหญ่คือโยมมีกายสังขาร ถ้าโยมไม่มีกาย
สังขารโยมก็กําหนดลมไม่ได้ ลมนี้เข้าไปแล้วออก..แล้วไม่ได้ต้ังอยู่ ดังนั้น เมื่อมี
ธาตุท้ังส่ีประชุมธาตุเป็นกายข้ึนมา โยมต้องใช้ตัวนี้เป็นเบ้ืองบาทของการเจริญ
ความเพียร..อย่าได้หลง อย่างน้อยเมื่อจิตนั้นเกิดความสงบแล้ว..เรียกว่าสัปปา-
ยะแล้ว 
   "ความสัปปายะ" ไม่ได้อยู่ท่ีภูเขา ไม่ได้อยู่ท่ีถ้ําผา ไม่ได้อยู่ยอดคีรี แต่
อยู่ท่ีไหนล่ะจ๊ะ อยู่ท่ี "ความพอใจ" ของเรา เมื่อเราพอใจท่ีใดนั้นเรียกว่าใจสงบ



๕๔ 

 

แล้ว นั่นเรียกว่าท่ีตรงนั้นเป็นสัปปายะแล้ว เกิดความสันโดษมักน้อยแล้ว คือไม่
อยากได้ใคร่ดีแล้ว จิตมันก็เรียกว่าปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น ใช่มั้ยจ๊ะ นั่น-   
แหล่ะจ้ะเหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์ "พรหมจรรย์" เค้าเรียกว่าดับข้าศึก
ทางใจออกไป มีอะไรบ้าง ดับรูป เสียง กล่ิน รส อารมณ์ท้ังหลายท่ีเราไม่ข้อง
แวะนั้นเอง คือไม่อยากได้ใคร่ดี นั่นเรียกว่าการรักษาพรหมจรรย ์
   ดังนั้น การฝึกสมาธินี้ไม่ใช่เป็นเหตุท่ีสุดแห่งการหลุดพ้น แต่เป็นแค่
จุดเริ่มต้น เพราะว่ามนุษย์นั้นมีสมาธิกันอยู่แล้วทุกคน แต่ใครจะนําสมาธิมา
กําหนดรู้ความตายหรือลมนั้นมาผสมผสานกันให้เกิดพลังงานภายในขึ้นมา 
พลังงานตัวนี้คือ "ป๎ญญา" ป๎ญญาจะเกิดได้จากไหน ต้องไปเปิดมัน ใช่มั้ยจ๊ะ 
เพราะมนุษย์นั้นมีกําลังอยู่ภายในเรียกว่า "ลมปราณ" มีตัวรู้ท่ีมันนอนเนื่องอยู่ 
แต่มันยังไม่ถูกฝึกขึ้นมา เช่นเดียวกับโยมนั้นยังเป็นทารกแต่ถูกพัฒนาการ
เจริญเติบโต แต่ว่าจิตไม่ได้ถูกฝึกมาด้วย จิตมันจึงโตไม่ทันกายสังขาร จึงได้หลง
กาย..ก็เรียกยังไม่โต ใช่มั้ยจ๊ะ 
   ทีนี้จิตจะไปฝึกท่ีไหน โรงเรียนท่ีไหนเค้ารับล่ะจ๊ะ มันต้องไปฝึกในกาย 
ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์อยู่ในกายตน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่ได้อยู่ในพระไตร- 
ปิฎกนะ ย่นย่อคือศีล สมาธิ และป๎ญญา ผู้ใดรู้รอบในกองสังขารตนผู้นั้นเรียน
จบในพระไตรปิฎก แต่ผู้ใดรู้เจนจบในพระไตรปิฎกในตํารา แต่ไม่จบในรอบ
กองสังขารแล้วไซร้..ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ เพราะไปติดรู้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๕๕ 

 

 
   การภาวนานี้เพื่อให้จิตมันต่ืนรู้ จิตมันมีกําลัง รักษาจิตไว้ ไม่ให้มัน
เส่ือม คนท่ีขาดองค์ภาวนาองค์บริกรรมนั้น จะทําให้ฌานเส่ือม ทําให้จิตเส่ือม 
เมื่อฌานเส่ือมจิตเส่ือมนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้อกุศลกรรม หรือพญามาร 
หรือวิบากกรรมนั้นได้เข้ามาแทรกแซง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   "ฌานเส่ือม" เป็นอย่างไร ฌานเส่ือมนั้นหมายถึงว่าจิตเรานั้นไม่เท่าทัน
ในอารมณ์ ในโทสะ โมหะ โลภะ นี่เรียกว่าฌานเส่ือม คือว่าเมื่อเกิดโทสะขึ้นมา
ก็ระงับไม่ทัน นี่เรียกว่าฌานเส่ือมอย่างหนึ่ง เช่นว่ามีคนด่า อดทนไม่ได้เกิด
โทสะจริตข้ึนมา อยากจะฟาดจะฟ๎นปากไอ้ผู้นั้น นี่เค้าเรียกว่าตบะแตก ฌาน
เส่ือม เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น บุคคลได้เจริญฌานแล้ว ได้มีคุณวิเศษแล้วขอให้รักษา
ไว้ให้ดี นั่นคือภาวนาไว ้
   แม้โยมจะเจริญกรรมช่ัวก็ดีแต่โยมมีสติ กรรมนั้นก็ยังไม่ส่งผลอะไร  
เข้าใจมั้ยจ๊ะ กรรมจะส่งผลต่อเมื่อผู้กระทํากรรมนั้น "ขาดสติ" จําเอาไว้นะจ๊ะ 
ให้โยมขับรถแค่ไหนน่ะ แต่ถ้าโยมมีสติโยมก็ไม่ตาย ดังนั้น กรรมจะเล่นงาน    
ผู้ท่ีว่าขาดสติ แต่ถ้าผู้ใดเห็นกรรม กรรมนั้นเขาก็ยังทําอะไรโยมผู้นั้นไม่ได้    



๕๖ 

 

เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะผู้ท่ีเห็นกรรมได้ต้องเป็นผู้ท่ีมี "คุณวิเศษ" ในตัว เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ดังนั้น ขอให้โยมเจริญสติไว้ 
   โยมนั่งรถ ลงเรือก็ดีจะภาวนาจะสวดก็ดี..สามารถทําได้ท้ังนั้น เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ เสียงถ้าออกเสียงก็เป็นทานเสียงมีอานิสงส์ ถ้าไม่ออกเสียงก็เป็นบุญกับ
ตัวเอง ทําให้จิตให้ใจของโยมนั้นมันสงบ เกิดปิติสุข แต่ถ้าโยมออกเสียงจะทํา
ให้จิตเรามีกําลัง คนท่ีสวดมนต์สาธยายมนต์ออกเสียงดังพอสมควรจะทําให้โรค
ปวดหัว วิงเวียนศีรษะนั้นบรรเทาจนหายไปอย่างอัศจรรย์ได้ เพราะว่าเสียงแห่ง
มนต์นั้นมันเกิดสะเทือน ส่ันสะเทือน จนไปรักษาเส้นประสาทได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ดังนั้น กรรมฐานโยมต้องเจริญให้มาก 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   ข้อสําคัญท่ีโยมต้องควรได้..ควรรู้ว่าเรานั้น "บกพร่อง" อะไร กรรมช่ัวที่
เรายังติดอยู่ ยังแก้ไม่ได้ ให้เพ่งดูอยู่บ่อย ๆ เมื่อใดมันเผลอ เมื่อไรมันอ่อนกําลัง 
เราจะเห็นทางแก้มัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ การเพ่งดูอยู่บ่อย ๆ นั้นแล จะทําให้เรียกว่า
จดจ่อ ตัวสติตัวพล้ังเผลอนั้นมันจะไม่เกิด เมื่อเราเห็นนั้น..แล้วเรามีสติต้ังมั่นน่ะ 
มันจะเผลอให้เราเห็น ความลับไม่มีอะไรปกปิดได้ เช่นเดียวกับกรรมดีกรรมช่ัว
ท่ีเราทํา เมื่อถึงเวลาก็ไม่มีอะไรปกปิดได้ อวิชชาก็เช่นเดียวกันท่ีเราไม่เห็น
เพราะเรานั้น "ขาดสติ" เพราะเราพล้ังเผลอ หรือเรียกว่าประมาทนั่นเอง 
นั้นกรรมช่ัวก็ให้พินิจ เพ่งโทษอยู่บ่อย ๆ ท่ีเราไม่เห็นโทษตัวเองนี้ เพราะเราไป
โทษคนอื่นอยู่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เราจึงไม่เห็นโทษตัวเอง ดังนั้น เราควรโทษตัวเองให้
อยู่บ่อย ๆ บัณฑิตเขานั้นจะเพ่งโทษตัวเอง ปราชญ์จะสอนตัวเองได้ ผู้มีป๎ญญา
จะนําพาตัวเองให้หลุดพ้นได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ผู้ใดท่ียังเพ่งโทษคนอื่นอยู่ ไม่เรียกว่าเป็นบัณฑิต แต่เรียกว่าเป็นคน
พาล เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่คนท่ีว่าเป็นผู้รู้แล้วจะอ่อนน้อมถ่อมตน นั่นเรียกว่ารู้จริง 
ถ้าผู้ท่ีเรียกว่าเป็นผู้รู้ เป็นปราชญ์ แต่มาอวดรู้ แต่ไม่ได้ทําความรู้นั้นให้กระจ่าง 



๕๙ 

 

พวกนี้เค้าเรียกว่าพวก "หลง" เข้าใจมั้ยจ๊ะ แม้มีลูกศิษย์ลูกหาก็ย่อมนําพาแต่
ความเส่ือมหายนะ 
   จําไว้นะจ๊ะ ธรรมเมื่อออกมาจากจิตของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติ
รอยตามทางแห่งมรรค แม้โยมจะไปกล่าวให้ใครฟ๎ง แม้เป็นธรรมส้ัน ๆ เทวดา
เขาก็โมทนา สะเทือนล่ันไปท่ัวชั้นฟูา มากกว่าใครที่อ่านตํารามาท่องจํา เข้าใจ  
มั้ยจ๊ะ นั้นอานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัตินี้มีอานิสงส์มาก 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
 



๖๐ 

 

อ า นิ ส ง ส์ แ ห่ ง ก า ร ส า ธ ย า ย ม น ต์ 
   ความสําคัญแห่งการสวดสาธยายมนต์ มีประโยชน์อย่างไร บางคนไม่
ต้องนั่งสมาธิเลยด้วยซ้ํามีความจดจ่อต้ังมั่นในการสวดก็บรรลุธรรมได้ เพราะใน
การสาธยายมนต์นั้นเมื่อจิตโยมตั้งมั่นสงบแล้ว ป๎ญญามันก็เกิดได้ในขณะนั้นได้
เช่นเดียวกัน แล้วเมื่อโยมเข้าถึงในอักขระภาษาคําแปล นั่นก็เรียกว่าได้เรียนรู้
ปริยัติไปในตัว 
   การเมื่อโยมสวดมนต์สาธยายมนต์ด้วยมีจิตต้ังมั่น เกิดศรัทธา เกิด
สมาธิแล้วไซร้ ธรรมในขณะนั้นก็ผุดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะเมื่อจิตเราจดจ่อ
ต่อการสาธยายมนต์ เรียกว่าจิตจดจ่อ เรียกว่าฌานบังเกิด เมื่อฌานบังเกิด
ญาณมันก็บังเกิด ป๎ญญามันก็บังเกิด สามารถเกิดป๎ญญาได้ในขณะนั้น ก็
เรียกว่าจะได้ธรรมจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ทุกอย่างนั้นเมื่อโยมนั้น
สํารวมกาย วาจา อินทรีย์จนละเอียดดีแล้ว โยมจะเข้าถึงสัมผัสในธรรมได้ แต่
ถ้าโยมนั้นได้สักแต่ว่าสวด แต่หามีความสงบหรือมีความต้ังใจไม่นั้น โยมก็ได้แค่
ประโยชน์ในการสวด แต่ว่ามันไม่ได้อะไรเกิดข้ึนมา เพราะในขณะท่ีโยมสวดนั้น
ถ้าโยมมีความศรัทธาต้ังมั่น เมื่อรู้กาลรู้เวลาแล้วไซร้ โยมจักได้ "ให้ทาน" ในการ
เป็นเสียง สองโยมจักได้ "สมาธิ" สามโยมจักได้ "ความเพียร" ยังได้สติ ยังได้
ป๎ญญาในขณะนั้น ก็เรียกว่าครบองค์ ๓ เช่นเดียวกัน ศีล สมาธิ และป๎ญญา
ย่อมบังเกิดในขณะนั้น 
   โยมสวดกี่ช่ัวโมงโยมก็ได้เท่านั้น ดังนั้น โยมอย่าได้เห็นว่าการสาธยาย
มนต์นั้นไม่มีค่า โยมจงจําไว้บุคคลใดสาธยายมนต์แล้วมีการนอบน้อมประพฤติ
ปฏิบัติเช้าเย็นอยู่ตลอดเป็นนิตย์..จนส้ินอายุขัย บุคคลนั้นก็หาได้ว่าจะต้องตก
อบายภูมิได้ไม่เลย เรียกว่าย่อมเข้าถึงสวรรค์นิพพานได้ ดังนั้น ก็อย่าได้ประ-
มาทในการสาธยายมนต์ เพราะว่าอะไรล่ะจ๊ะ เป็นการเช่ือมต่อในบุญกุศลได้



๖๑ 

 

เป็นอย่างดี เพราะในขณะท่ีโยมสาธยายมนต์นั้น จิตโยมไม่มีเวรภัยกับใคร ไม่มี
อาฆาตพยาบาทกับใคร จิตโยมก็เป็นกุศล เมื่อโยมสาธยายมนต์มาก  ๆ จิตโยมก็
มีกําลัง แม้โยมจะสวดไป แม้นิวรณ์จะเข้ามาถาโถม มารบกวนโยม แต่ถ้าโยมมี
สติจดจ่อ..ดึงกลับมาอยู่ท่ีอักขระคาถาท่ีโยมสวดอยู่นั้น ไม่นานนั้นมนต์ท่ีโยม
สวดนั้นมันก็จะขับไล่นิวรณ์หรืออุปสรรคออกไปได้ ยังมีอานิสงส์ไปถึงทางโลก 
ท่ีโยมได้อาศัยประพฤติปฏิบัติในโลกใบนี้ ยังขจัดเวรภัย ยังขจัดอุปสรรค ส่ิงท่ี
โยมติดขัดในทางโลกมันก็จักเบาบาง ถ้ามันน้อยก็จักไม่เกิด 
   ดังนั้น อย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์ แต่มีประโยชน์มหาศาล เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
เพราะเทพเทวดาพรหมท้ังหลายนั้น..หากโยมสวดแม้เสียงทํานองไม่เพราะพริ้ง 
แต่โยมสวดด้วยจิตต้ังใจท่ีต้ังมั่นแล้วไซร้ นั่นแหละจ๊ะ เทพองค์อินทร์ทุกช้ันฟูา 
ก็จักโมทนา จนถึงท่ีสุดนั้นโยมมีความพร้อมเพรียงกัน ท่านก็จะเสด็จมาสดับ
ใกล้ ๆ รัศมีรังสีโยมเมื่อได้แล้วก็เรียกว่าจะผ่องใส โยมจะเข้าถึงสมาธิ และ
ป๎ญญาได้ง่าย... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๖๒ 

 

 



๖๓ 

 

 
   อัตภาพนี้มันมีความสุขน้อยมีทุกข์มาก อะไรที่ว่ามีสุข..ล้วนแล้วแต่เรา
นั้นหลอกลวงขึ้นมาให้มันสุขท่ีแท้มันก็กลับเป็นทุกข์อยู่ดี ความสุขท่ีโยมได้ไม่
นานมันก็แปรเป็นทุกข์กลับข้ึนมาอีก ใช่มั้ยจ๊ะ แล้วอะไรที่มันมีอยู่ตลอดเวลา
เล่าจ๊ะ..มันก็คือทุกข์นั่นเอง ถ้าพิจารณาแล้ว โยมมีอาหารการกิน โยมก็ว่ามีสุข 
ใช่มั้ยจ๊ะ พอกินมากก็ทุกข์อีก เพราะอะไรเล่าจ๊ะ เพราะโยมก็ต้องไปถ่าย ดังนั้น
เมื่อเกิดเวทนาน่ะให้รู้อยู่บ่อย ๆ คนมาด่าว่าก็เป็นเวทนานะ เพราะอะไรที่เกิด
อารมณ์นั่นแหล่ะจ้ะ คือจิตไปรับรู้ปฏิสนธินั่นเรียกว่าวิญญาณ เข้าไปสัมผัสเข้า
ไปจุติเกิด จึงเรียกว่าเวทนาเพราะมันมีอารมณ์ 
   ถ้าโยมไม่มีอารมณ์เสียแล้ว รูปก็ดับ เวทนาก็ดับ สัญญาก็ดับ สังขารก็
ไม่ต้องคิดปรุงแต่ง..ก็ดับ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เหลือแต่วิญญาณล้วน ๆ ก็คือตัวนี้มันจะ
เห็น "จิตในจิต" นิโรธมันก็เกิดมันก็ดับ โยมจะเห็นการเกิดการดับตลอดเวลา 
เมื่อเราเห็นมาก ๆ เข้าเราจะรู้ได้เลยว่าเราเกิดอะไร ดับไปท่ีไหน ไปเกิดเป็น



๖๔ 

 

อะไร เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่นี่เราต้องรู้ภายในจิตของเราก่อน รู้เวทนานี่แหล่ะจ้ะ รู้
ทุกข์ คือมันเป็นเหตุใหญ่ท่ีทําให้คนนั้นมันเกิด "วิบากกรรม" หรือทําให้จุติเกิด
คือสมุทัย "สม"ุ รู้จักมั้ยจ๊ะ..สมุน่ะ กรรมท้ังหลายมันอยู่ในนี้ ถูกบันทึกด้วยใจ
ของโยมว่าพอใจไม่พอใจ แล้วคิดว่าโยมเกิดมาไม่รู้กี่ชาติ..ว่าเล่มใหญ่แค่ไหน
รู้มั้ยจ๊ะ แม้แผ่นฟูานี้ก็ยังใหญ่สู้สมุดกรรมโยมไม่ได้ เหตุเพราะว่าโยมเกิดตาย
ทับถมมาในซากกระดูกผีของโยมนี้ มหาสมุทรว่ากว้างใหญ่แค่ไหน ถ้าเอาโครง
กระดูกของโยมไปถมซะแล้ว มหาสมุทรนั้นก็ยังสู้ไม่ได้ 
   แล้วโยมคิดว่าการเกิดตายนี้มันมีมากเท่าไหร่ ถ้ามนุษย์เพ่งโทษ เห็น
โทษภัยได้อย่างนั้นแล้ว บุคคลผู้นั้นน่ะจะมีการ "ดําริออกจากทุกข์" คือ
เห็นชอบ คือเห็นทางเดิน คือไม่อยากเกิดอีกต่อไป พอดําริได้อย่างนั้น ความไม่
อยากเกิดนี้มันเกิดขึ้นในจิตผู้ใด ดอกบัวผู้นั้นก็ถูกบานขึ้นมา เรียกว่า "กระแส
นิพพาน" ช้ันต้นได้บังเกิดขึ้น เมื่อนั้นโยมจะยึดมั่นถือมั่นในพระรัตนตรัย ความ
คลอนแคลนสงสัยในธรรมในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้น มันก็จะหายไป 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เพราะท่ีโยมดําริชอบ เห็นชอบนั้น มันเป็นทางมรรค เป็นทางสาย
กลาง คือทางออกจากทุกข์โดยแท้ คนจะทําอะไร ถ้ายังไม่คิดหรือดําริ..ไม่มีทาง
กระทําได้ เพราะความคิดนี้แล บ่งบอกได้ว่ากรรมโยมจะไปในทางใด เพราะ
โยมคิดดีสักวันหนึ่งโยมก็ได้ทํา เมื่อโยมคิดช่ัวมาก ๆ โยมก็ได้ทําเช่นนั้นเช่น 
เดียวกัน.. 
   นั้นการท่ีโยมนั้นนั่งบัลลังก์เข่าคู้ก็ดีให้เห็นทุกข์ รู้ทุกข์อยู่บ่อย ๆ การ
เห็นทุกข์น่ะต้องเห็นอยู่ท่ีใด เห็นอยู่ในกายสังขาร ไม่ได้เห็นนอกจักรวาลพิภพ
หรือเขาลูกไหน คืออย่า "ส่งจิตไปท่ีใด" ขอให้จิตนี้อยู่ในภายใน ภายในนี้แหล่ะ
จ้ะเค้าเรียกว่าวัฏฏะ "วัฏฏะ" มันคืออะไร มันก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ มีความคิด 



๖๕ 

 

ความรู้สึกอารมณ์ นั่นเรียกว่า "ขันธ์ ๕" จึงเรียกเป็นวัฏฏะ มันหมุนอยู่อย่างนี้ 
เกิดรูป เกิดเวทนา เกิดอารมณ์ เกิดสัญญาคือความจําได้ก็คิดไป บางคนคิดไป
โน่น..บ้าน บางคนก็คิดไปไหนก็ไม่รู้ คิดได้ท้ังวัน ใช่มั้ยจ๊ะไอ้ตัวคิดน่ะ ว่ามันคิด
ได้คิดดี แท้ท่ีจริงแล้วถ้าใคร "ละความคิด" ได้มากเท่าไหร่ก็ "รวย" มากเท่านั้น 
มันต่างกันตรงนี้ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
 



๖๖ 

 

 
   คําว่า "นิพพาน" น่ะ เมื่อโยมถึงจริงแล้ว เรียกว่าจะส้ินสงสัยทุกอย่าง 
จิตถ้าโยมยังไม่ว่างเว้นจากความส้ินสงสัยน่ะ นิพพานในช่ัวขณะเดียวก็ยังไม่
เกิด มันบังเกิดไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อจิตโยมนิ่งต้ังมั่นรวมเป็นหนึ่ง จิตท่ีว่างเว้น
จากความอกุศลและความฟุูงซ่านรําคาญใจทุกอย่าง นั่นเรียกว่า นิพพานก็
บังเกิดช่ัวคราว 
   นิพพานบังเกิดช่ัวคราว แต่เมื่อโยมเสวยนิพพานอยู่บ่อย ๆ ในความ
ว่างแห่งจิตท่ีไม่มีอกุศลมูลท้ังหลายมาเจือปน เมื่อโยมทําให้มันมากบ่อย ๆ เข้า 
โยมก็จะติดอยู่ในนิพพานได้ เห็นชัดในนิพพานได้ แจ้งชัดในนิพพานได้ นั่นคือ
กําจัดความฟุูงซ่านรําคาญใจออก ก็คือละนั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่างอื่นโยมไม่
ต้องไปสงสัยหรืออยากรู้ 



๖๗ 

 

   คําว่านิพพานน่ะไม่ได้ไปอยู่ท่ีไหน หรือตั้งอยู่ท่ีใด คือมันต้ังอยู่ท่ี "ใจ"
ของโยมก่อน ทุกข์อยู่ท่ีใดนิพพานก็อยู่ท่ีนั่น โยมดับทุกข์ท่ีใดได้ นิพพานก็อยู่
ตรงนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เมื่อโยมดับทุกข์ในขณะนั้น นิโรธบังเกิดในขณะนั้น..โยมเห็นทาง 
ทางเดินแห่งมรรคนั่นแล คือทางท่ีไปสู่นิพพาน ทีนี้ถ้าโยมเดินบ่อย ๆ นิพพานท่ี
โยมหวังไว้ปรารถนาไว้ โยมก็สามารถหวังได้ เอื้อมได้ แต่โยมบอกว่าหวัง
นิพพานแต่โยมไม่ไปเดิน โยมไม่รู้เส้นทางหรือเรียกว่าโยมจะไปท่ีใดโยมไม่มี
แผนท่ีบอก เราจะไปถูกมั้ยจ๊ะ เหมือนคนหลงในปุาใหญ่ 
   นั่นก็เรียกว่าทุกคนในโลกนี้หลงอยู่ในวัฏฏะ คือหลงตัวตน หลงตนจึง
มองไม่เห็นตน เมื่อไม่เห็นตนแล้วจะรู้ตนได้อย่างไร ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะตนนั้นแล
คือตถาคต ตนนั้นแลคือผู้ท่ีบอกทาง ตนนั้นแลคือท่ีพึ่ง ตนนั้นแลคือผู้ท่ีทําให้
ว่างจากกิเลส ตนนั้นแลคือนิพพาน คือไม่มีตนนั้นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
(ขอบคุณ ภาพประกอบจาก google) 
 



๖๘ 

 

 
   "สติ" คืออะไร ต้องฝึกอย่างไร คือระลึกอยู่บ่อย ๆ กับองค์ภาวนา เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ เพราะนี่คืออุบายธรรมช้ันเลิศของพระอริยเจ้าท้ังหลาย ก่อนจะเข้าสู่
การดับสังขารก็ตามต้องอยู่ด้วยอารมณ์ของอานาปานสติตลอดเวลา แต่อารมณ์
ของมนุษย์นั้นสตินั้นอาจจะครองไม่ได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเราทําบ่อย ๆ เราย่อม
เท่าทันในสติได้ นั้นคือเรียกว่าความชํานิชํานาญ เมื่อชํานิชํานาญแล้วไม่ต้อง
มองก็เห็น ใช่มั้ยจ๊ะ ก็นี่ไงจ๊ะ ไอ้ตรงไม่ต้องมองก็เห็นเนี่ยจ้ะคือ "ตาทิพย์" แล้ว 
ไม่อยากได้ยินก็ได้ฟ๎งแล้วก็รู้ได้นี่คือ "หูทิพย์" เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แล้วจะทํายังไงให้มันเกิดขึ้น โยมต้องปิดหูปิดตาก่อน เห็นก็สักแต่ว่า
เห็น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน รู้ก็ว่าสักแต่ว่าได้รู้ นี่แหล่ะจ้ะ..เค้าเรียกว่าปิดหูปิด
ตาปิดทวาร แต่ไม่ได้ปิดใจ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะ  "ใจ" ตัวนี้คือประธานแห่งกรรม 
แห่งอกุศล แห่งนิพพาน แห่งมรรคอยู่ท่ีตรงนี้ ถ้าโยมไม่มีใจ..หมดใจเมื่อไหร่ 
โยมไม่มีอะไรเลยท่ีจะมีมรรคมีผล เพราะโยมหมดใจเสียแล้ว โยมจะไปเอา



๖๙ 

 

ต้นทุนท่ีไหน ไปเอาบุญที่ไหน เพราะบุญทั้งหลายมันเกิดอยู่ท่ีตรงนี้ เกิดจาก
รากเหง้าบรรพบุรุษท่ีเขาให้มาคือเช้ือสายสูงตํ่า อยู่ท่ีตรงนี้..อยู่ท่ีการกระทํา 
มนุษย์มันวัดต้องวัดด้วย "ศีล" ถึงจะบอก "คุณธรรม" เข้าใจมั้ยจ๊ะ ตัวธรรมนั้น
แลมันบ่งบอกแห่ง "ศากยวงศ์" เข้าใจมั้ยจ๊ะ แห่งผู้กล้าแห่งผู้นํา ถ้าโยมไม่กล้า
ไม่นํา โยมไม่มีทางหรอกจ้ะ ท่ีโยมจะออกจากทุกข์ตรงนี้ได้ เพราะคนอ่อนแอ
เท่านั้นท่ีเป็นเหยื่อของมาร ผู้ท่ีเข้มแข็งเท่านั้นท่ีจะอยู่รอดและมีสิทธิ์เลือกว่าจะ
อยู่ท่ีใด นี่แหล่ะจ้ะคือนักรบตัวจริง ไม่ต้องจับดาบสู้..เหมือนองค์สัมมาสัมพุทธ-
เจ้าท่านไม่ได้จับดาบฟ๎นใครเลย ฟ๎นถูกตัวของท่านเองอย่างเดียว ตัดอวิชชา 
ตัดกิเลส ตัดตัณหา ตัดท่ี "ใจ" ดวงเดียวจบ หมดใจท่ีจะไปอาลัยกับส่ิงท้ังหลาย
ท้ังปวงนั้น สุดท้ายเหลือแต่พรหมจรรย์อย่างเดียวที่จะรักษา สุดท้ายพรหม-
จรรย์ก็ต้องท้ิง เพราะไม่มีอะไรเป็นของของเราเลย 
   นี่แหล่ะจ้ะท่านถึงว่าตัดทุกอย่างแล้ว ดับแล้ว สูญแล้ว แต่ไม่ได้หายไป
ไหน ไอ้ท่ีว่าสูญคือกิเลสตัณหาอุปาทาน เช่นเดียวกับเหล่าอัครสาวกอรหันต์
ท้ังหลายก็ไม่ได้ไปไหน ธรรมธาตุท่านยังคงอยู่ ยังเป็นอมตะ ไม่ได้สูญไปไหน  
ยังผดุงโลกแห่งโลกธรรมอยู่ ยังคอยติดตามดูแลรักษาผู้ท่ีมีธรรมอยู่ เพราะนั่น
คือลูกหลานท่ีท่านต้องดูแลรักษา คือเช้ือเพื่อเอาไปต่อเช้ือ เพราะว่าศาสนา
ต้องอยู่ครบตามท่ีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ พวกสาวกท้ังหลายต้อง
เป็นหน้าท่ีสืบสานโดยไม่มีข้อแม้ เพราะนั่นคือติดหนี้ของท่านไว้.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
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 
มหาป๎ญโญ มหาลาโภ มหายะโส สัพพะสิทธิ 

ภะวันตุ เม นะโม โพธิสัตโต พรหมรังสี 
ชินะ ป๎ญ 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 ป๎ญญาบารมี วาสนาบารมี 
ญาณบารมี ญาณบารมีท้ังหลาย 
ทุกภพทุกชาติ ของข้าพระเจ้าจงมารวมกัน ณ บัดนี้  
และขอพลังบารมีท้ังหลายมาสู่ตัวข้าพระเจ้า 
เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม ด้วย 
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ 

 



๗๓ 

 



๗๔ 

 

 
 

ค าถาม หากเห็นไฟเกิดข้ึน จะดับได้อย่างไร โดยไม่ใช้น้ํา? 
 



๗๕ 

 

 
 

 
 

ย่ามกันภัยยันต์โต สีชมพูและสีกลัก ใบละ   500 บ. 
 



๗๖ 
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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 สิริสัมป๎นโน            โสภิโต มุนิปุงคะโว 



๗๙ 

 

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

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ            อุปาลี นันทะ สีวะลี 
เถรา ป๎ญจะ 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 ป๎จฉะโต อาสิ           วาเม อังคุลิมาละกัง 

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ           อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง  
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ            เสสา ปาการะสัณฐิตา 

๑๒. ชินา นานาวะระสังยุตตา          สัตตัปปาการะ ลังกะตา 
วาตะปิตตาทิสัญชาตา           พาหิรัช ฌัตตุป๎ททะวา. 

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

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

๑๕. อิจเจวะมันโต                สุคุตโต สุรักโข 
ชินานุภาเวนะ               ชิตุป๎ททะโว 
ธัมมานุภาเวนะ              ชิตาริสังโฆ 
สังฆานุภาเวนะ              ชิตันตะราโย 
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิ   ชินะ ป๎ญชะเรติ. 

ที่มา: เฟซบุ๊ก ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต ให้เสียงธรรมโดยคุณแดง  

โทร. ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ 

รวบรวมและจดัท าโดย พงศกัดิ ์จรัสวราวฒัน์    โทร. ๐๘๒ ๓๖๒๔๔๙๕ 


