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ธรรมะมหัศจรรย ์
ตามรอยธรรมสมเด็จโต ให้เสียงธรรมโดยคุณแดง ๑๒ 
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   ตัวสตินี้เมื่อโยมระลึกแล้ว ปฏิบัติแล้ว ฝึกดีแล้ว ย่อมนําสุขมาให้ คือ
จิตใจของโยมนั้นจะไม่เร่าร้อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ จิตของโยมจะเยือกเย็น นี่แลโยมจะ
เห็นภัยได้ทุกขณะจิต เมื่อโยมเห็นภัยแล้วโยมก็สามารถเอาตัวรอดได้ ย่อมรู้
ทิศทางท่ีโยมจะไป เมื่อมีภัยย่อมกลับภูมิลําเนาถูกต้อง ถ้าไม่อย่างนั้นโยมจะไม่
เจอของจริงเลย ของจริงถ้าเห็นอยู่ทุกวันโยมจะเห็นชัด 
   "จริง" เป็นอย่างไร จริงคือต้องเห็นกายตน เห็นทุกข์ เห็นเวทนา เห็น
จิต จิตเห็นจิตนั่นแลเรียกว่านิโรธก็ดับ เพราะจิตไปกําหนดรู้ในทุกข์ นั่นรู้
ต้นเหตุ เมื่อรู้เหตุแล้วโยมจะรู้ได้ว่าผลจะตามมาเป็นยังไง เมื่อไปดับเหตุได้ผล
ย่อมไม่มี เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อดับเหตุได้ผลย่อมดับ เมื่อผลไม่เกิด นั่นคือไม่มี
ทายาทกรรมเกิดขึ้น นั่นคือเราละเราตัดลงไป ค่อย ๆ บั่นทอนลงไป ไม่เพิ่มเช้ือ
นั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
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   ดังนั้น ไม่มีใครแก่เกินเรียน หากผู้นั้นเห็นทาง เข้าใจมั้ยจ๊ะ จะเห็นตอน
ไหน เพียงทุกขณะจิตแม้เพียงแค่นาทีเดียวที่โยมเห็นทุกข์ได้และเห็นโทษมันได้ 
และดําริออกในขณะนั้น ก็เรียกว่ากุศลก็เกิดมหาศาลแล้ว มันจะเป็นบุญกุศล
สะสมไปในภพชาติหน้า เรียกว่าไป "ต่อภพ" เรียกว่าให้มี "หิริโอตปัปะ" คือ
ความละอายเกรงกลัวต่อบาป เพียงเท่านั้นตบะเดชามันก็บังเกิด เกิดขันติเป็น
บารมี เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ถ้าโยมนั้นขาดหิริโอตปัปะ ไม่มีความเกรงกลัว ไม่มีความละอายแล้ว
ไซร้ ก็ไม่มีเทวดาหน้าอินทร์หน้าพรหมอะไรที่เค้าจะเกรงกลัวโยมได้ เข้าใจมั้ย
จ๊ะ ยิ่งแข็งก็ยิ่งแตกยิ่งร้าว ยิ่งอ่อน..ยิ่งอ่อนน้อมก็มีแต่ผู้มีเมตตา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ยอดไม้ถ้ามีลมพัดพามาแค่ไหน ถ้าอ่อนเอนไปตามลมพายุนั้น เมื่อลมนั้นสงบได้ 
ยอดนั้น..ไม้นั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่ยอดไหน ไม้ไหน พันธุ์ไหนคิดว่าตัวเอง
นั้นแข็งแรงแข็งแกร่ง ก็หาสามารถต้านภัยธรรมชาติได้ไม่ ย่อมมีวันหักพังทลาย
ลง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เหตุเพราะว่าไม่รู้จักท่ีสูงท่ีตํ่านี่แล 
   ดังนั้น ควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ ยิ่งเมื่อโยมศรัทธาต่อพระธรรม
คําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยิ่งควรอ่อนน้อมให้มาก อ่อนน้อมอย่าง-
ไรเล่า ก็เรียกว่าต้องมีการสาธยายมนต์ สวดมนต์ภาวนา เพื่อเป็นอุบายไม่ให้จิต
นั้นมันฟุูงซ่าน รําคาญใจ อย่างน้อยก็เกิดสมาธิ เกิดฌาน เกิดปฐมฌาน ทําให้
จิตใจนั้นมันเยือกเย็น ยังเป็นทานบารมีแห่งเสียง นั่นแลคือตัวดึงสติกลับมาโดย
ไม่รู้ตัว คือการท่องจําอยู่บ่อย ๆ นั้นเรียกว่าเรียกคืนสติท่ีหลงลืม ไอ้ตัวหลงนั้น
คือตัวลืม เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อเราหลงมาก ๆ แล้ว ความไม่รู้จริงก็บังเกิด นั่นคือ
อวิชชา 
   ดังนั้น การสาธยายมนต์นั้นจึงมีอานิสงส์ว่าจะทําให้เรานั้นมีสติต้ังมั่น
ได้ ในขณะท่ีเราเจริญภาวนา เมื่อเกิดสมาธิแล้วก็จะต้ังมั่นได้นาน ในการงานท่ี
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เราจะพิจารณาธรรม นั้นเรียกว่าเข้าสู่หัวใจของกรรมฐาน เพื่อให้ "ละ" ส่ิง
ท้ังหลายท้ังปวงท่ีเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ ละไฟที่มันเร่าร้อนท่ีมันเผาผลาญ
สังขารร่างกายนี้ให้ทรุดโทรม เผาผลาญในบุญกุศลท่ีเราได้กระทํา นั้นคือความ
ไม่เช่ือมั่น ลังเลใจ ดังนั้น เราจะทําอะไรนั้นเราต้องมีความเช่ือมั่นในส่ิง ๆ นั้น 
หากว่าส่ิงนั้นไม่เป็นโทษต่อผู้ใด เราก็ไม่เป็นโทษ นั่นแลคือเป็นส่ิงท่ีดี หรือ
เรียกว่าเป็น "บุญ" บุญกิริยาวัตถุท่ีเรากระทําด้วยทางกาย ต้องเกิดจากใจท่ีเรา
มีความศรัทธาแล้วไปดําริเห็นชอบ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
 



๖ 

 

 
   ผู้ใดเจริญทาน ศีล ภาวนา อยู่แล้วจนจิตนั้นมันต้ังมั่น มีความเช่ือความ
ศรัทธาในบุญกุศล เจริญพระกรรมฐาน ละอารมณ์ โทสะ โมหะ โลภะ ให้จิต
นั้นผ่องใสเบิกบานอยู่ตลอดเวลาได้ เมื่อจิตมันต้ังมั่นเบิกบานแจ่มใสแล้ว โยมก็
แผ่เมตตาจิตออกไป แบบนี้เมื่อจิตของโยมนั้นจะมีภัย "บุญกุศล" นี้จะมารองรับ
โยม เมื่อจิตโยมดับสลายไปไม่เหลือแม้กายสังขาร ด้วยว่าธาตุขันธ์แห่งดินน้ําไฟ
ลมนั้นประชุมธาตุกันไม่ได้แล้ว ก็หาว่าโยมนั้นจะไม่มีอะไรเป็นท่ีพึ่งพา ก็ดวงจิต
ของโยมนั่นไงล่ะจ๊ะท่ียังอยู่ ท่ียังสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ แต่ต่อเมื่อโยม
เคยประพฤติไว้ ปฏิบัติไว้ สร้างไว้ มันจะตามส่งผลได้ แต่ถ้าโยมไม่เคยทําอะไร
มาเลย ให้โยมอธิษฐานก่อนท่ีโยมจะตาย..ก็ไม่ทัน เหมือนท่ีโยมนั้นมาต่อแพ
ตอนท่ีภัยมา มันก็ไม่มีประโยชน์อันใดท่ีโยมจะแก้ตัว.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
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โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร . . ที่ แ ท้ จ ริ ง 
   มนุษย์นั้นมีกรรมเป็นของ ๆ ตน ถ้าบุคคลใดไม่น้อมนําจิตน้อมนํากาย
ท่ีมีลมหายใจอยู่นั้น น้อมนําเข้ามาปฏิบัติให้ถึงบุญกุศลท่ีแท้จริงแล้วไซร้..ย่อม
ไม่พ้นกรรมได้ เพราะกรรมไม่สามารถตัดกรรมด้วยใครบุคคลหนึ่งได้ นอกจาก
บุคคลผู้นั้นจะตัดกรรมด้วยตัวของเขาเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะองค์สัมมาสัม -
พุทธเจ้าท่านก็ไม่สามารถช้ีเป็นช้ีตายตัดกรรมให้ใครได้ ได้แต่ช้ีทางบอกว่าให้ไป
ทํากรรมให้เหนือกรรม ให้พ้นกรรม นั่นคือ ทางเดินแห่งมรรค เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
เมื่อโยมกระทํากรรมดีในปัจจุบัน ในกรรมเก่าท่ีโยมทําไว้..เราไม่รู้ได้ว่าจะส่งผล
เมื่อไหร่ แต่เมื่อใดท่ีมันส่งผลโยม แต่ในขณะปัจจุบันโยมกระทําแต่กรรมดี 
กรรมดีนั้นแลจะผดุงกรรมไว้ไม่ให้กรรมในอดีตกําเริบเสิบสานขึ้นมาได้อีก 
เรียกว่ามันจะ "ผดุงกรรม" ไว้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ หนักก็จะเป็นเบา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
แล้ว "เจ้ากรรมนายเวร" ท่ีแท้จริง..ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นเพราะว่าโยมนั้นยัง
ตามใจตัวเอง เรียกว่าโยมนั้นยังไม่เหนืออารมณ์แห่งไฟโมหะ โทสะ ในความ
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อยากอาฆาตพยาบาท อารมณ์เหล่านี้เมื่อมันมีมาก ๆ เข้า เมื่อมันให้ผลมันย่อม
เป็น "เจ้ากรรม" เพราะเราไม่สามารถเหนืออารมณ์นั้นได้ จึงเรียกว่าเจ้ากรรม 
เมื่อเราไปมีเจ้ากรรมกับใครไปมีอารมณ์กับใคร จึงเกิดเวรเกิดพยาบาท เรียกว่า 
"นายเวร" เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เมื่อเป็นนายเวรกัน มันจึงมาจองตัว..กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรอยู่
อย่างนั้น ดังนั้น ผู้ใดกําหนดรู้อารมณ์ ละอารมณ์ ดับอารมณ์นั้นได้ ไม่ให้ไฟ
โมหะ โลภะ โทสะท้ังหลายมันเข้ามา เรียกว่าให้เบาบางได้ บุคคลผู้นั้นย่อมไม่มี
เวรพยาบาทกับใคร ใช่มั้ยจ๊ะ นั้นก็บอกว่าถ้าโยมไม่ต้องการสร้างเวรกับใคร 
โยมก็อย่าไปพยาบาท อย่าไปอาฆาตใคร เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือถึงแม้มีในอดีต แต่
ปัจจุบันเราไม่สร้างเพิ่ม มันก็ไม่มาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เช่นเดียวกับกรรมช่ัว ถ้าโยมไม่อยากได้บาป โยมก็สร้างแต่กรรมดี 
กรรมช่ัวมันก็ไม่มาก เมื่อกรรมช่ัวมันไม่มาก กรรมดีมันทําผดุงไว้ กรรมช่ัวมันก็
ให้ผลได้ช้า เมื่อหนักเข้ากรรมดีมันมีมากจนถึงท่ีสุด มันถึงจะโมฆะกรรมกันได้ 
เพราะว่ากรรมในอดีตไม่สามารถแก้ไขได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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การสร้างกายสังขารหลวงปู่ เพื่ออะไร 
   "...การเปิดประตูครั้งนี้  ก็เพื่อให้มนุษย์ท้ังหลายท่ียังเคยมีบุญวาสนา ท่ี
ครั้งหนึ่ง ท่ีบุคคลผู้นั้นได้สดับธรรมฉัน ท่ีครั้งหนึ่งฉันนั้นได้สอนให้ไปสวรรค์ 
บอกทางให้ไปสร้างคุณงามความดี แต่มาครั้งนี้ ฉันนั้นเห็นว่าต้นทุนโยมยังพอมี 
ฉันเลยมาบอกทางท่ีจะไปสวรรค์นิพพาน (ลูกศิษย์: สาธุ)  
       แต่ฉันนั้นรับจํานวนจํากัด เพราะว่าเรือลํานี้ขนไปหมดไม่ได้ ทุกอย่าง
ย่อมมีขอบเขต ในอํานาจแห่งบุญบารมี ฉันต้องการเพียง ๓,๐๐๐ ดวงเข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ  
       แต่ ๓,๐๐๐ ดวงนั้น ๑ ดวง โยมมีลูกมีหลาน มีต้นบุญแค่ไหนอันนั้นไม่
นับ ถ้าโยมไม่มีต้นเช้ือคือ โยมไม่มีต้นบุญจะไปต่อบุญได้มั้ยจ๊ะ งั้นฉันปรารถนา
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เพียง ๓,๐๐๐ ดวง ถ้าผู้ใดรู้ว่าโยมเกิดมาทําอะไร ฉันนั้นมาทําอะไร ก็อย่า
สงสัยในบุญนี้   
   ท่ีฉันมาเปิดประตูเมือง เพราะว่า เป็นสัญญาณหรือสัญญาเก่า ท่ีจะมา
บอกกล่าวหรือช้ีทาง ว่าทางนี้เป็นทางท่ีอยู่รอดปลอดภัย เป็นทางท่ีควรดําเนิน 
ถ้าโยมเห็นตามนั้น โยมก็ต้องพิสูจน์ดูเอาเอง ของจริงต้องพิสูจน์ได้ สัมผัสได้ 
จับต้องได้ หนึ่ง คือ ธรรมท่ีฉันให้ไปเมื่อโยมประพฤติปฏิบัติได้ สัมผัสได้ กระทํา
ได้ นั่นคือ ของจริง ไม่ใช่ว่าฉันนั้นเป็นใคร ธรรมท่ีโยมประพฤติปฏิบัตินั้นแล 
เมื่อโยมเดินตามประพฤติได้โยมจะเจอของจริง เมื่อโยมประพฤติปฏิบัติได้จริง
นั่นแหละจ๊ะ โยมจะได้รู้ว่าใครมาบอกบุญโยม 
   ท่ีฉันสร้างประตูขึ้นมา เพื่อเปิดรับลูกหลาน หรือบุคคลท่ีมีคุณในอดีต
นั้นได้เข้ามากอบโกยทรัพย์สมบัติ นั่นคือ ต้นทุนบุญกุศล แต่ท่ีนี่ไม่ใช่ท่ีสุดท้าย
ท่ีโยมกระทํา นี่เรียกว่าเป็นการเปิดขุมทรัพย์แห่งเมืองหลวง หรือเปิดพินัย- 
กรรม คําว่า พินัย คือ มีนัย นัยยะอยู่อย่างนั้น คือ ระยะทางแห่งกรรม แห่งบุญ
กุศล คําว่า กรรม คือ เคยกระทําขึ้นมาแล้ว จึงต้องมาปิดพินัยกรรม เพราะถ้า
ไม่ปิด กรรมย่อมดําเนินอยู่อย่างนั้น  
       เหตุเพราะว่า ครั้งหนึ่ง ฉันเคยท้ิงเช้ือกรรมไว้ ณ สถานท่ีแห่งนี้ ฉันจึง
ต้องมาเก็บไป ดังนั้น กาลในครั้งนี้ก็เรียกว่า ต่างคนต่างได้ประโยชน์ พึ่งพา
อาศัยกัน หาใช่ว่าจะได้ประโยชน์แต่ฝุายเดียวไม่ เพราะว่ากาลข้างหน้าภัยจะ
มา ฉันก็เลยมาบอกท่ีหลบภัยของโยม เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เมื่อประตูบังเกิดขึ้น โยมจะเห็นเมืองใหม่ ก็คือ เมืองศิวิไลซ์ ท่ีฉันเคย
บอก เมืองนี้ต้องการจํานวนพล ท่ีจะไปจุติใหม่ ๓,๐๐๐ ดวง หากใครปรารถนา
ให้โยมต้ังจิตอธิษฐานไว้ ถ้าโยมไม่ต้ังจิตอธิษฐานในความปรารถนา โยมจะไม่ได้



๑๒ 

 

ขึ้นเรือลํานี้ เพราะว่ามนุษย์นั้นมีแต่ความกลัวตาย มีแต่กลัวภัยทั้งนั้น เมื่อถึง 
ย่อมแย่ง ย่อมใฝุปรารถนากัน  
        ดังนั้น ถ้าไม่ต้ังปรารถนาหรืออธิษฐานไว้ ท่ีของโยมย่อมไม่มีท่ีว่าง
นั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เรียกว่า ถ้าเป็นเช้ือเดียวกัน ย่อมดึงดูดกันมา แต่บุคคลท่ี
มาแล้วหากว่าไม่ใช่เช้ือเดียวกัน ย่อมถูกผลักออกไปเอง ด้วยอํานาจแห่งแรงบุญ 
แห่งแรงกรรมของบุคคลผู้นั้น  
   งั้นใครปรารถนาท่ีจะไปหรือเช่ือศรัทธามันก็เป็นบุญกุศล เป็นส่ิงท่ีโยม
ควรเช่ือได้ ฉันนั้นบังคับโยมไม่ได้ เพราะฉันนั้นก็ได้ทําหน้าท่ีแล้ว ฉันนั้นเอาเรือ
มารับ แต่โยมจะปรารถนาจะขึ้นหรือไม่ ก็สุดแล้วแต่โยมไปพิจารณาดูเอง..." 
เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี ้

 



๑๓ 

 

 
ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทาง เพจ ธรรมะมหัศจรรย์  
ตามรอยธรรมสมเด็จโต https://goo.gl/vKMnqD 

https://www.youtube.com/channel/UCVQKkQBxzLyHYxTXbRTxY9Q 

https://goo.gl/vKMnqD
https://www.youtube.com/channel/UCVQKkQBxzLyHYxTXbRTxY9Q


๑๔ 

 

 

   เมื่อจะทําการส่ิงใดให้เป็นกุศล เป็นทานบารมี ควรตัดอกุศลหรือความ
เศร้าหมองในจิตเศร้าหมองในใจ นั่นก็คือ "ปล่อยวาง" เมื่อเราจะสละอันใด 
การใด หรือจะเจริญกรรมฐานภาวนาก็ดี ก็ควรตัดอารมณ์ท่ีเป็นอกุศล อารมณ์
แห่งโทสะ โมหะ โลภะ คลายความขุ่นเคืองในจิตนั้น เรียกว่า "การละอารมณ์"
ออกไป 
   การละอารมณ์ออกไปนี้ ทําให้จิตใจเรานั้นสบาย ก็เรียกว่าผู้นั้นได้
เจริญกรรมฐานอย่างหนึ่ง เรียกว่าเป็นการเจริญ "สมถะกรรมฐาน" เมื่อเราฝึก
ได้อย่างนี้อยู่บ่อย ๆ แล้ว จิตมันมีความคุ้นเคย มีความเคยชินในความสงบแล้ว 
จิตมันจะน้อมเข้าไปในกาย วาจา ใจให้ต้ังมั่น ก็เรียกว่าจิตนั้นก็จะบังเกิดในพระ
รัตนตรัย เกิดศีล เมื่อศีลบังเกิด สมาธิก็บังเกิด ปัญญาแห่งความรอบรู้แห่ง
อาการแห่งจิตนั้นบังเกิด เมื่อความสงบ เมื่อเรานั้นละท้ิงอารมณ์นั้นท่ีไม่ดี



๑๕ 

 

ออกไปแล้ว ท่ีเป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์ นี้ก็เรียกว่าบุคคลนั้นได้เจริญจิต ได้
เจริญภาวนา ได้เจริญวิปัสสนา 
   เมื่อได้เจริญบ่อย ๆ ก็น้อมจิตนั้นเข้ามาในกาย ดูกายแห่งตนว่ากายนี้มี
ความเส่ือมเป็นธรรมดา มีความว่าทุกข์มากมีสุขน้อย เมื่อเราคิดได้พิจารณาได้
แบบนี้แล้ว ก็เรียกว่าบุคคลนั้น ๆ เห็นสภาวะความไม่เท่ียงเกิดขึ้น..ต้ังอยู่..ดับ
ไปเป็นของธรรมดา เมื่อบุคคลใดก็ตามเม่ือพิจารณาเห็นได้แบบนี้ ว่าทุกส่ิงทุก
อย่างว่าเป็นของธรรมดา เมื่อธรรมดาของขันธ์ ธาตุนามรูปนามท้ังหลายเมื่อถึง
เวลาถึงคราวมันจะให้คงอยู่ตามท่ีเราปรารถนาต้องการก็หาเป็นได้ไม่ 
   เมื่อแบบนั้นแล้ว เมื่อเรามีกายสังขารมีจิตวิญญาณมีลมหายใจอยู่ ถ้า
ส่ิงใดท่ีเราควรปรารถนาท่ีจะทําและเป็นส่ิงท่ีควรทําได้ แล้วมันติดจิตวิญญาณ
ไปได้แล้วไซร้ ก็ควรรีบทําในขณะท่ียังมีลมหายใจ อย่าได้บอกว่าวันไหน..วัน
หน้า..ยังไม่พร้อม เมื่อ "ความตาย" เขามาแล้ว เขาจะบังคับให้โยมต้องท้ิงทุก
อย่าง อย่ารอให้ความตายมาบังคับเลย เราจงเป็นอิสระแห่งจิตวิญญาณของเรา
เอง ว่าระลึกถึงความตายทุกขณะจิตถ้าระลึกได้ "ความตาย" ไม่ได้บอกว่าเรา
ต้องตาย..เป็นโรคตายก็ดี แต่ความตายมีหลายอย่าง ช่ือว่า "ความตาย" จะ   
ทําให้จิตเรานั้นโทมนัสหดหู่จิตหดหู่ใจ เช่นว่าเราต้องพลัดพรากจากส่ิงท่ีเรารัก 
พลัดพรากจากคนท่ีเรารัก..นี่เรียกว่าความตายท้ังนั้น ท่ีทําให้เราต้องเสียใจ  
ดังนั้น ควรพิจารณาได้แบบนี้ เหตุท่ีให้พิจารณาได้อย่างนี้ก็เพราะว่าทําให้จิต
เรานั้นจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในส่ิงนั้น..ท่ีทําให้เราเป็นทุกข์ เรามีส่ิงใดก็
ตามท่ีคิดว่าเป็นของเรา เราก็ทุกข์กับส่ิงนั้น..ไม่มากก็น้อย เมื่อเราคลายความ
ยึดมั่นถือมั่นในส่ิงนั้นได้มากเท่าไหร่ ความสบายจิตสบายกายมันก็มีมากเท่านั้น 
เมื่อเราพิจารณาได้แบบนี้ เหตุท้ังหลายท้ังปวงแห่งธรรมก็บังเกิดขึ้น เรียกว่าจะ
เข้าสู่หนทาง "ความสละคืน" คือ "ความปล่อยวาง" นั่นก็หมายถึงว่าเราต้อง



๑๖ 

 

ปล่อยต้องวางเมื่อมีโอกาส เช่นเมื่อเราจะเจริญสมาธิภาวนา หรือสาธยายมนต์
ก็ดี ก็ขอให้ทําด้วยมีกําลังใจ เต็มใจ ต้ังใจ ส่ิงการใดท่ีโยมทําอะไรด้วยความ
ต้ังใจจริงใจแล้ว นั่นเรียกว่าบารมีท้ังสิบก็จะบังเกิดขึ้นในขณะนั้น ก็จะทําให้
โยมนั้นกระทําส่ิงนั้นได้จบภารกิจท่ีเรานั้นต้ังความปรารถนาไว้... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

 
   จงระลึกถึงความตายเอาไว้ แล้วจําให้ข้ึนใจว่า การตายในครั้งต่อไปนั้น 
การเกิดเป็นมนุษย์นั้น โอกาสท่ีจะเกิดนั้น..ของความเป็นมนุษย์นั้น ท่ีจะกลับมา



๑๗ 

 

เป็นมนุษย์ท่ีมีศีลธรรม มีสติปัญญาท่ีสมบูรณ์นั้น..ยากยิ่งนัก ดังนั้น ถ้าโยมไม่
เจริญบุญกุศลไว้ให้อยู่ในทาน ศีล ภาวนา โอกาสท่ีสติเราจะพลัดพรากให้อกุศล
มาครอบงําดวงจิตนี้ก็เป็นไปได้ง่าย ในเมื่อมีโอกาสแล้วที่เราได้เดินหนทางแห่ง
มรรคนี้เป็นทางท่ีประเสริฐ เมื่อเราฝึกไว้จนจิตนั้นมันคุ้นเคยแล้ว..นี่เค้าเรียกว่า 
"มีท่ีพึ่ง" เมื่อเรามีท่ีพึ่งพาแล้วเมื่อถึงคราท่ีเรานั้นจะละโลกนี้ไปนั้น "สติ" ท่ีเรา
เคยฝึกมานี้ บุญกุศลนี้แลจะไปรองรับไว้ ไปห่อหุ้มไว้ ไปห้อมล้อมไว้ ไม่ให้จิต
นั้นมันหลงลืม นั้นส่ิงนี้จึงเป็นส่ิงสําคัญนัก อย่าเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อันใด 
เห็นว่ามันไม่ให้ประโยชน ์
   โยมจําไว้อันใดก็ตาม เมื่อเราสะสมแล้วแม้จะทีละเล็กทีละน้อย ได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง แต่เมื่อมันให้ผล มันจะส่งผลของมันเอง กรรมช่ัวก็เช่นกัน แม้จะเป็น
กรรมเล็กกรรมน้อยแต่ก็ช่ือว่าเป็นกรรมช่ัว เป็นอกุศล เป็นของเผ็ดร้อน เมื่อมา
รวมตัวมาก ๆ เข้าแล้วมันก็ให้ผล ดังนั้น การเจริญกุศล เจริญกรรมฐานก็เช่น 
กัน นั่นก็เรียกว่าเรา "ละ" ได้มากแค่ไหน จิตของเราก็สะอาดมากแค่นั้น บางคน
บอกว่าเจริญกรรมฐานแล้วละไม่ได้เลย แต่โยมให้จําไว้..แม้โยมยังจะละไม่ได้ 
แต่ข้อสําคัญโยม "รู้วิธี" ท่ีจะละนี่แหล่ะจ้ะ จิตมันจะคุ้นเคยบอกว่านี่คือทางท่ี
จะไป มันจะไปเมื่อไหร่ ขอให้โยมจําไว้ จะไปต่อเมื่อโยมนั้นเห็นทุกข์ถึงท่ีสุด
แล้ว โยมจะมองย้อนกลับมาในทางนี้ท่ีโยมได้เจริญได้ประพฤติปฏิบัติ..นั่นคือ
วิชชา ส่ิงใดก็ตามท่ีเราจะทําหรือไม่ทํานั้น ก็ต่อเมื่อเรานั้นจะเห็นโอกาสเห็น
ประโยชน์มัน.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๑๘ 

 

 
   โยมจะทําอะไรต้องภาวนาไว้ เพราะอะไรจ๊ะ สตินี้มันคอยท่ีจะถูกมาร
รบกวนตลอดเวลา คล่ืนโยมสัญญาณของโยมน่ะโยมมองเห็นมั้ยจ๊ะ..ไม่เห็น
ใช่มั้ยจ๊ะ แต่มันจะมีคล่ืนรบกวนตลอดเวลา สติก็เหมือนกัน อารมณ์ไงล่ะจ๊ะคือ
คล่ืนอย่างหนึ่ง..คล่ืนอารมณ์มันคอยรบกวนจิต แต่ถ้าโยมมีสติเป็นตัวกล่ันกรอง
แล้วไซร้ เป็นตัวรักษาพิทักษ์ไว้แล้ว มันจะชํารุดมันก็ชํารุดเสียหายได้น้อยพอ
ซ่อมแซมได้ 
   ดังนั้น ฉันจึงบอกว่าเมื่อโยมนั่งสมาธิกรรมฐานไป นั่งให้จิตมันต่ืนรู้แต่
อย่าไปอยากรู้ ผลของการอยากรู้นี้แลจิตมันจะเสียได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าไป
อยากรู้ ถ้ามันจะรู้มันจะรู้ของมันเอง ถ้าโยมไปอยากรู้โยมกําลังฝืน แล้วถ้าจิต
มันออกไปนอกมิติอื่นแล้วจะยุ่งเหมือนกัน..จิตมันจะเสีย นั่นไม่ใช่ทางสายกลาง 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าไปมีอยากมีฤทธิ์มีเดชอะไร คนท่ีปราบพยศกิเลสตัณหา



๑๙ 

 

อุปาทานของตัวเองได้นั่นแหล่ะจ้ะ..ผู้นั้นมีฤทธิ์แล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะเพราะคนท่ีมี
ฤทธิ์มันก็เส่ือมได้ 
   ดังนั้น ภาวนาให้จิตมันต่ืนรู้ ต่ืนรู้แล้วมันจะเกิดปัญญา เอาปัญญานั้น
แลไปพิจารณา ปัญญาเปรียบดังอาวุธเอาไปถากไปถางท่ีมันรกท่ีมันร้าง เอาไป
ถากถางซะ ชําระจิตชําระใจตัวเอง นั่นแหล่ะจ้ะควรกระทํา ควรเพ่งโทษอยู่
บ่อย ๆ จิตมันจะได้เบิกบานแจ่มใส จะได้เข้าหลักทําความดีให้ถึงพร้อม อ้าว..
แล้วว่าไงต่อจ๊ะ หลักของศาสนาไม่รู้หรือไงจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ละความช่ัว ทําความ
ดีให้ถึงพร้อม ทําจิตให้บริสุทธิ์) เห็นมั้ยจ๊ะ ก่อนจะทําความดีน่ะ ท่านก็บอกอยู่
แล้วให้ละความช่ัว เค้าไม่ได้บอกให้โยมไปแสวงบุญซักหน่อย ใช่มั้ยจ๊ะ โยมละ
ความช่ัวน่ะ..บุญโยมไม่ต้องไปอยากได้หรอกจ้ะ โยมละช่ัวโยมก็ได้เป็นบุญแล้ว 
แต่ถ้าโยมไปแสวงบุญแต่ไม่ละช่ัว ทีนี้ล่ะช่ัวก็เอา..ไม่ช่ัวก็เอา..ทีนี้เลยไม่รู้ดีรู้ชั่ว
เลย 
ลูกศิษย์ : เวลาท่ีคิดช่ัวแล้วเอาสติไปกําหนดนี้เป็นการละช่ัวมั้ยคะ   
หลวงปูุ : ยังไม่ได้ละ มันไปคิดไปปรุงแต่งอยู่ว่าจะเอากับมันยังไงดี แต่เมื่อเรารู้
โทษเพ่งโทษไปในส่ิงท่ีเราคิดว่ามันเป็นโทษเป็นภัยอย่างไร มันให้โทษให้ภัยเป็น
โทษเป็นภัยอย่างไรกับเรา มันให้คุณให้ประโยชน์อย่างไร พอเราพิจารณาอย่าง
นี้แล้วไอ้ความช่ัวที่เราคิดนั่นน่ะ เมื่อมันดับลงไปได้ ถ้าโทสะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมี
สติกําหนดรู้แล้วเราให้อภัยกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้ว่าใคร..อะไรทําให้เป็นต้นเหตุทํา
ให้เกิดโทสะนั่นแหล่ะจ้ะ..เขาเรียกมันละในขณะนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น สติมันต้องเท่าทัน ความช่ัวกับความดีน่ะแท้ท่ีจริงแล้วมันเป็น
อันเดียวกัน ทําไมฉันถึงกล่าวเช่นนั้น ทุกข์กับสุขมันเป็นอันเดียวกัน เพียงแต่
มนุษย์นั้นไปแยกเอง ไปอุปาทานเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมไม่มีทุกข์โยมจะรู้สุขได้
อย่างไร มันจึงเป็นอันเดียวกัน แต่มนุษย์นั้นไม่เข้าใจ ต่อเมื่อคนท่ีมีปัญญา



๒๐ 

 

เข้าถึงแล้วไปพิจารณานี่แหล่ะจ้ะ เมื่อพิจารณาเหตุแห่งทุกข์ พอไปพิจารณาส่ิง
ท่ีไม่ดี..ก็จะเห็นส่ิงดีมั้ยจ๊ะ แล้วถามว่ามันอยู่ท่ีเดียวกันมั้ยจ๊ะ มันอยู่ท่ีเดียวกัน 
ใช่มั้ยจ๊ะ 
   ถามว่าน้ําในก้นบึ้งของบัวน่ะถ้าไม่มีใครไปทําอะไรมันน่ะ น้ําข้างบนมัน
ใสมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ใส) แล้วน้ําข้างล่างสกปรกมั้ยจ๊ะ ไอ้โคนมันสกปรกมั้ยจ๊ะ 
แต่ถ้ามีใครไปทําอะไร ไปกวนมันน่ะ ถามว่าน้ําข้างบนมันขุ่นมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : 
ขุ่น) แล้วทีแรกมันเป็นน้ําอันเดียวกันมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : อันเดียวกัน) อ้าว..โยม
ไปพิจารณาให้ดีก่อนนะจ๊ะ นี่แหล่ะจ้ะมันอยู่ท่ีตัวเราเอง เราจะรับส่ิงไหน
ต่างหาก ดังนั้น โยมจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโยมทําไมถึงมีกิเลส มีความอยาก มี
เป็นธรรมดา ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วไซร้เป็นวิสัยของธรรมดาอย่างนั้น แต่ไอ้ส่ิงท่ี
โยมเกิดขึ้นมานั่นแลให้เราพิจารณา ให้เราละความพอใจ เมื่อเราละได้มาก..มัน
ก็มากวนใจเราได้น้อย ทางท่ีเราจะเลือกไปน่ะมันก็ไปได้ง่าย เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยม
ต้องละอยู่บ่อย ๆ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๒๑ 

 

 
   โยมอยู่ในโลกนี้แล้วดีอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ เพราะโลกนี้มีท้ังดํามีท้ัง
สว่าง มันจึงเป็นท้ังบวกท้ังลบ คือแรงต้านทานแรงโน้มถ่วงของโลก ถ้าโยมมีดี
อย่างเดียว บริสุทธิ์หมดแล้วโยมก็อยู่ไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ โลกนี้เขาให้โยมได้
เรียนรู้ทั้งดีและไม่ดี มีท้ังสุขและทุกข์ ดังนั้น มันจึงมีท้ังสุขและก็ทุกข์ จึงเรียก 
ว่ามีท้ังกุศลและอกุศล ถ้าโยมไม่รู้จักทุกข์โยมก็จะไม่รู้สุข แต่ถ้าโยมมีแต่สุข
อย่างเดียว โยมก็จะไม่รู้ได้ว่านั่นสุขเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไร..ถ้าโยมไม่ผ่านทุกข์
มาก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   สรุปแล้วเค้าบอกว่าโลกนี้ให้โยมได้เรียนรู้ได้อาศัย โลกท่ีมันครอบ 
จักรวาลนี้ เรียกว่าโลกใบนี้ แต่โลกท่ีแท้จริงของเรานี้ก็คือกายสังขารก็คือบ้าน
ของเรา แต่ว่าจักรวาลท่ีแท้จริงของเรานี้ก็คือความคิด คือใจของเราท่ีเราได้
ครอบครองได้อาศัย ถ้าโยมเข้าถึงจิตถึงใจแล้วโยมก็เข้าถึงธรรม นี้ความคิดมัน
จะดีหรือช่ัวนั้นมันเป็นธรรมดา ถามว่าเราไปห้ามมันได้มั้ย เค้าบอกว่าห้ามไม่ได้ 



๒๒ 

 

เพราะอะไรเล่าจ๊ะ อ้าว..มันเป็นธรรมชาติของมัน คนจะตายห้ามได้มั้ยจ๊ะ..ไม่ได้ 
เช่นเดียวกับความคิด โยมปวดท้อง ท้องเสีย โยมห้ามมันได้มั้ยจ๊ะ ถ้ามันจะปุวย
ก็ห้ามมันไม่ได้ พอมันหิวมันก็ต้องการ ส่ิงเหล่านี้เป็นของธรรมชาติ นั้นเพียงเรา
ได้แค่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรา ความคิดท่ีมันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าเป็นทางท่ีดีหรือ 
ไม่ดี เป็นอกุศลหรือเป็นกุศล 
   เขาบอกว่าแม้จะเป็นความคิดท่ีช่ัว แต่เมื่อเรามี "สติ" ตามรู้แล้ว..มันก็
เป็นแค่ความคิด ถ้าเราไม่กระทําดําริตามส่ิงท่ีเราคิด ผลมันจะเกิดได้มั้ยจ๊ะ ผล
มันก็เกิดไม่ได้ เมื่อผลไม่เกิดเหตุนั้นก็ถูกดับไป ใช่มั้ยจ๊ะ ก็เรียกว่ามันไม่เป็นคดี
ความ อ้าว..มันจะเป็นคดีได้อย่างไรล่ะ เพราะว่าไม่มีเจ้าทุกข์ ใช่มั้ยจ๊ะ ทุกอย่าง
ในโลกนั้นมันก็เหมือนกันในทางกฎของโลกวิญญาณหรือทางธรรม ถ้าโยมไม่ได้
ทําความผิดอะไรเขาจะมาจับมาตีตราตีตรวนโยมได้หรือไม่..มันก็ไม่มีใครทําไป
ได้ แต่ถ้าเมื่อใดโยมไม่เคยทําอะไรเลยในชาตินี้ แต่อยู่ ๆ โยมมีโดนกระทํา
กล่าวหาว่าโยมไปทําความผิดมา ขอให้โยมจงจําไว้เลย ส่ิงนั้นเราเคยทําไว้ ถ้า
เราไม่เคยทําไว้จะไม่มีอะไรมากลํ้ากรายโยมได้เลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   คําว่า "ธรรม" จะไม่มีการเหล่ือมลํ้า ถ้าเราไม่เคยไปล่วงเกินใครด้วย
กาย วาจา ใจ เข้าใจมั้ยจ๊ะ จึงเรียกว่าเป็นธรรม ทุกอย่างต้องชดใช้ เขาถึงบอก
ไว้ไงจ๊ะ บุญคุณน่ะต้องทดแทนใช่มั้ยจ๊ะ แล้วถ้าแค้นล่ะจ๊ะ แค้นต้องชําระ..
ชําระใจของเราไงล่ะจ๊ะ ไม่ใช่ไปชําระใจของใคร แหม..พอแค้นต้องชําระอย่าง
เดียวมันถึงจะสาใจ ต้องชําระท่ีใจเรา ไอ้คนท่ีมันฟังมันก็เข้าใจอะไรผิดหมด พอ
บอกว่าแค้นต้องชําระทันทีเลย ใช่มั้ยจ๊ะ แต่ว่าฟังไม่หมด มันต้องชําระท่ีใจเรา 
มันถึงจะดับได้ นี่มันต้องเป็นอย่างนั้น.. 
   นั้นขอให้จําไว้เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในทางใดทางหนึ่งก็ตาม 
ถ้าทําให้เราเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์แล้วก็ตาม..นั่นคือเราเคยได้ทําไว้ ก็ถึงได้บอก



๒๓ 

 

ว่ากรรมฐานหรือบุญกุศลถ้าโยมไม่เจริญน่ะ เมื่อถึงเวลาน่ะมันไม่มีอะไรรองรับ
โยมได้หรอกจ้ะ แต่ถ้าโยมทําไว้ แม้โยมไม่ต้องอธิษฐานมันก็มาของมันเอง มันก็
ให้ผล แต่ถ้าโยมอธิษฐานมันก็จักมาเร็ว ดังนั้น ในความคิดนั้นท้ังปวงท่ีเกิดขึ้น 
เป็นเพราะเรานั้นยังมีรากเหง้าอกุศลอยู่ เมื่อเรายังมีท้ังดีและไม่ดี..แสดงว่าเรา
นั้นยังไม่ได้เรียกว่าดีถึงท่ีสุด จิตมันถึงยังไม่บริสุทธิ์ ถ้าจิตท่ีบริสุทธิ์แล้วโยมไม่
ต้องมาเกิดแล้ว ก็บริสุทธิ์แล้วโยมจะมาเกิดได้อย่างไร คําว่าบริสุทธิ์แล้วจะไม่มี
การปฏิสนธิกันแล้ว น้ําคร่ําน้ําอะไรมันก็จะไม่บังเกิดแล้ว แต่เมื่อโยมยังมีจิตท่ี
สกปรกอยู่ โยมก็ต้องมีน้ําคร่ําอยู่ร่ําไป ยังต้องเกิดอยู่ร่ําไป ใช่มั้ยจ๊ะ .. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๒๔ 

 

 
ลูกศิษย์ : ถ้าความคิดช่ัวนี่..ถ้าเราไม่ทําและยังไม่พูดนี่ มันก็จะเป็นโมฆะไป มัน
ก็จะสลายไป แล้วมโนกรรมนี่มันเกี่ยวยังไงคะ มันจะเป็นกรรมยังไงคะ 
หลวงปูุ : อ้าว..มโนกรรมก็เป็นความคิดไงจ๊ะ เพียงโยมคิดช่ัว บาปอกุศลก็
บังเกิดในขณะนั้น เพราะมันมี "วิญญาณ" แต่ถ้าโยมไม่ได้ละออกไปในมโนจิต
นั้น โยมสะสมความคิดมาก ๆ มันก็เป็นโทษนั่นเอง ถ้าไม่เป็นโทษกับใคร..จํา
เอาไว้ก็เป็นโทษกับตัวเรา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   อ้าว..เพราะตัวของเราก็ไม่ใช่เรา มันก็ให้โทษได้เหมือนกัน ถามว่าโยม
คิดทุกวัน คิดทุกวันแต่ส่ิงไม่ดี สาปแช่งคนอื่นเขาอย่างเดียว ไอ้คนนั้นเขารู้มั้ย
ว่าเราสาปแช่งน่ะ มีแต่ความอาฆาตพยาบาท แล้วใครเป็นทุกข์ล่ะจ๊ะ (ลูกศิษย์ 
: ตัวเรา) นี่เรากําลังฆ่าตัวเองแล้ว นี่ยังเป็นบาปอยู่ ใช่มั้ยจ๊ะ ไอ้คนท่ีเราสาป-
แช่งมันเจริญเอา ๆ เห็นมั้ยจ๊ะ เพราะเขาไม่ได้คิดสาปแช่งเราไงล่ะจ๊ะ เพราะ
เราคิดอาฆาตมาดร้ายกับคนอื่นน่ะ..เป็นโทษแล้วนะจ๊ะ เราพยายามฆ่าแล้วนะ
แบบนั้น.. 



๒๕ 

 

   คนท่ีคิดทําร้ายคนอื่นเรียกว่าพยายามฆ่า โทษนั้นจะกลับมาหาตัวเอง
เพราะเป็นการฆ่าตัวเองอยู่ เห็นมั้ยจ๊ะ แล้วถ้าโยมไม่ละมันออกไปน่ะ โยมว่า
เป็นโทษมั้ยจ๊ะมโนกรรมนี้ อ้าว..เป็นโทษอย่างใหญ่หลวงถึงขั้นต้องประหาร
ชีวิตแล้วแบบนั้น 
ลูกศิษย์ : ดังนั้น ทางออกก็คือว่าเราต้องชําระตรงนี้ทุกครั้ง 
หลวงปูุ : จ้า..ถูกแล้วจ้ะ แค้นต้องชําระจ้ะ "ชําระใจ" ของเราให้มันสะอาด ละ
โทสะจ้ะ 
ลูกศิษย์ : ด้วยการขอขมาอโหสิกรรมแล้วก็แผ่เมตตา? 
หลวงปูุ : อ้าว..ก็ต้องให้อภัยสิจ๊ะ โยมต้องให้อภัยก่อนเด๋ียวเมตตามันจะเกิดเอง 
ถ้าโยมอภัยไม่ได้เมตตามันก็ไม่เกิดหรอกจ้ะ โยมเมตตาแต่ปากโยม แต่โยมยัง
ไม่ได้อภัยน่ะ เราจะแผ่เมตตาเพื่อให้ใจมันสงบเพื่อจะเข้ากรรมฐานให้ได้ แต่ไอ้
คนท่ีเรายังไม่ชอบหน้าก็ยังเคียดแค้นอยู่อย่างนั้น ยังไม่ได้ให้อภัยเขา เราต้อง
ติดว่าบุคคลท้ังหลายท้ังปวงนั้นเป็นมนุษย์ท่ีร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราเหมือน
เราท้ังนั้น มีสุขมีทุกข์ รักสุขเกลียดทุกข์ท้ังนั้น เราต้องคิดได้แบบนี้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
เราถึงจะเกิดความเมตตา 
   ดังนั้น ส่ิงท่ีโยมคิดว่ามโนกรรมนี้ ท่ีเราคิดนี้ว่า ไม่ดีนี้ เมื่อเราสะสมไม่
ยอมละมันออกไป มันจะให้ผลเมื่อถึงเวลา เข้าใจมั้ยจ๊ะ กรรมช่ัวนี่เค้าเรียกว่า
เป็นของเผ็ดร้อน เมื่อถึงเวลานั้นตาฝูาฟางไปหมด มันจะไม่เห็นทางเลย เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ มันจะมีแต่ความเร่าร้อนจิตเร่าร้อนใจ แม้นอนก็ดีแม้ต่ืนก็ดีมันก็เคียด-
แค้นชิงชังอยู่อย่างนั้น 
   จําเอาไว้เถิดจ้ะโยมไปอาฆาตพยาบาทใครเท่ากับว่าเรานั้นลดทอน
บารมีบุญกุศลเราลง แต่กลับว่าบุคคลท่ีเราเกลียดชังนั้นกลับมีบารมีมากยิ่งขึ้น 
นี่มันจะเป็นแบบนั้น แต่ตรงกันข้าม..เมื่อเราให้อภัยกับบุคคลท่ีเราไม่ชอบหน้า



๒๖ 

 

เคียดแค้นชิงชังได้มากเท่าไหร่..บารมีของเรานี้จะมีมากขึ้นเท่านั้น คนนั้นถ้าไม่
คิดจะประหัตประหารเราแล้วไซร้บารมีเขาก็จะเส่ือม นี่เห็นมั้ยจ๊ะ มันกลับกัน
ตรงนี ้
   ถ้าเรามีใครชิงชังเราแต่เรารู้กําหนด..แล้วเมตตาแผ่ออกไปมากเท่าไหร่ 
แต่ถ้าเขารับไม่ได้และคิดจะพยาบาทเราอยู่ กรรมอันนั้นท่ีเขาพยาบาทเราจะ
สนองเขาทันตา เข้าใจมั้ยจ๊ะ ก็เหมือนท่ีว่าพญามารนั้นได้ต้องการจะประทุษ-
ร้ายต่อพระศาสดา แต่พระศาสดาท่านนั้น..ท่านวางทุกอย่างแล้ว และไม่มี
ความอาฆาตชิงชัง มีแต่ความเมตตาจิต สุดท้ายอาวุธท้ังหลายนั้นยังต้องตกเป็น
ดอกไม้ของหอมเป็นพุทธบูชาเลย ใช่มั้ยจ๊ะ 
   เช่นเดียวเมื่อเราไม่ถือไฟแล้ว ไฟนั้นจะให้ผลกับเรา ร้อนกับเราได้
หรือไม่..ก็ให้ผลไม่ได้ เพราะเราไม่ได้สร้างเหตุแล้ว เพราะเราดับเหตุ แม้เราดับ
ไม่สนิท..แต่เราพยายามดับ เหตุนั้นมันก็จะเจือจางเบาบางลงเหมือนยาพิษ  
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น คําว่า "มโนจิต" นี้ถ้าเราฝังมันอยู่บ่อย ๆ มันมีกําลังมากเท่าไหร่
มันก็จะบังคับบัญชาการของโยมไปกระทําให้ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
 



๒๗ 

 

 
ลูกศิษย์ : หลวงปูุครับ ท่ีว่าไปทําทานและสังฆทานเพื่อตัดเวรตัดกรรมเก่า 
กรรมใหม่ นี่มันใช่มั้ยครับ 
หลวงปูุ : กรรมเก่าไม่สามารถตัดกันได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ส่ิงท่ีล่วงไปแล้ว อุปมาว่า
เมื่อวานท่ีผ่านมา ถ้าโยมทําอะไรมาดีหรือไม่ดีก็ตามนั้น โยมไม่สามารถกลับไป
แก้ไขได้ แต่กําหนดรู้ได้ว่าโยมทําอะไรมา เป็นคุณหรือเป็นโทษ เป็นกุศลหรือ
เป็นอกุศล..เพียงได้แค่รู้ 
   "ตัวรู้” นี้แลถ้ารู้กําหนดรู้ไปแล้ว ส่ิงท่ีเรารู้นั้นเป็นกุศลนั้นเรียกว่าเป็น
บุญ แต่ส่ิงท่ีไปกําหนดรู้ที่เป็นการกระทําแล้วในท่ีผ่านมามันเป็นอกุศลเล่า นั่น
เรียกว่าบาป เมื่อกําหนดรู้..บาปนั้นก็ยังคงอยู่ กุศลบุญก็ยังคงอยู่ ดังนั้น บาป
และกุศลนั้นจึงแยกกัน นํามาหักล้างกันไม่ได้ เพราะมันได้เกิดขึ้นมาแล้ว เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ ส่ิงใดท่ีเกิดขึ้นมาก็รอเวลาดับ รอเวลาสลายและรอเวลาให้ผล ดังนั้น  
โยมจะบอกว่าไปทําสังฆทานก็ดีเพื่อไปตัดกรรมให้มันหมด..ตัดกันไม่ได้ 



๒๘ 

 

แต่มีอยู่อย่างหนึ่งท่ีโยมสามารถทําได้ในขณะปัจจุบัน หรือแม้แต่ในขณะนี้ นั่นก็
หมายถึงว่าให้กําหนดรู้ในอารมณ์ปัจจุบัน แล้วกําหนดรู้ส่ิงท่ีผ่านมาท่ีโยมทํามา
นั้นมันเป็นกุศลหรืออกุศล เมื่อกําหนดรู้แล้วควรอธิษฐานบุญกุศลท่ีเราทําใน
ขณะนี้นั้น แผ่เมตตาจิตท่ีเราล่วงเกินได้กระทําไปในทางกาย ทางวาจา ทางใจ 
เพราะกรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้ ๓ ทาง ๓ วาระ 
   ดังนั้น เราจะกําหนดอารมณ์ปัจจุบัน เมื่อเรากําหนดรู้อารมณ์ปัจจุบัน
นั้นแล หากกรรมนั้นเป็นกรรมหนักมันจะมาให้ผล แต่ในขณะปัจจุบันเรานั้น
เสวยกรรมและกระทํากรรมดีอยู่ กรรมช่ัวที่เราทําไว้ถึงแม้มันจะให้ผล มันก็
ต้องรอ เพราะว่ากรรมท่ีเราทําดีไว้นั้นมันจะผดุงไว้ก่อน มันจึงให้ผลไม่ได้ เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ แต่มันจะให้ผลตอนไหน ตอนท่ีโยมประมาทนั่นเอง ขาดสติ 
   บางคนเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลากรรมมันให้ผล สติของโยมจะหายไปช่ัว
ขณะหนึ่ง แต่ถ้าบุญโยมทําไว้ในขณะนั้น ก็เรียกว่าหนักจะเป็นเบา ถ้ากรรมนั้น
มันเบามันจะไม่เกิดขึ้นเลย แต่มันไม่ได้หักล้างกัน แต่มันเป็นเพราะอํานาจแห่ง
บุญกุศลในปัจจุบันต่างหาก ท่ีมันผดุงและมันรักษาไว้ ให้โยมนั้นแคล้วคลาด
ปลอดภัยจากภัยท่ีโยมได้ไปกระทํากรรมเวรไว้กับใครก็ตาม 
   ดังนั้น กรรมในอดีตไม่สามารถลบล้างได้ เมื่อเขียนขึ้นมาแล้วย่อมเป็น
รอย อุปมาว่าเป็นเช่นนั้น แม้เทพพรหมก็ขีดลบไม่ได้ เพราะองค์สัมมาสัมพุทธ-
เจ้าท่านได้บอกว่า มนุษย์มีกรรมเป็นของตัวเอง เมื่อกําหนดกรรมขึ้นมาแล้ว
กรรมนั้นยังคงอยู่เหมือนรอยโค ดังนั้น ผู้ใดอยากจะรู้กรรม แก้ไขกรรม ต้องแก้
ในกรรมปัจจุบัน นั้นเรียกว่า "กรรมฐานแห่งกรรม" 
   การว่ามีกรรมฐาน ผู้ใดล่วงรู้ในกรรมฐานผู้นั้นย่อมกําหนดกรรม ย่อม
เห็นทางสวรรค์แห่งมรรคแห่งนิพพานได้ ผู้ใดไม่เคยเข้ากรรมฐาน ไม่รู้การ
กรรมฐานเป็นอย่างไร ผู้นั้นไม่มีทางท่ีจะละหรือรอดพ้นจากกรรมท่ีจะเกิดขึ้นได้ 



๒๙ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
   เค้าว่าสวดมนต์เป็นยาอะไรจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ยาทา) ไม่จริงจ้า..ทาได้ยังไง 
ไหนลองบอกสิจ๊ะ ฉันเห็นฟังมานานเหมือนกันนะ สวดมนต์เป็นยาอะไรจ๊ะ หึ..
ยาชา ถ้าอย่างนี้ฉันเห็นด้วยจ้า เพราะสวดมาก ๆ แล้วมันชา เมื่อยไปหมดเลย 
อันนี้เรื่องจริง ฉันเห็นจริง ๆ อ้าว..นี้เรื่องจริง เป็นธรรมของจริง สวดมาก ๆ น่ะ
ชาไปหมดเลย หนัก ๆ เข้ามือก็ชา ซักพักปากชา นิ่ง..หาย..ง่วง..หลับ..นี่เค้า
เรียกชาไปหมด 



๓๐ 

 

   นี่เค้าเรียกว่าสวดมนต์นี้จริง ๆ แล้วเป็น "ยากิน" จ้ะ เพราะโยมทํามา
จากภายใน อะไรที่ทํามาจากภายในเขาเรียกว่ายากินท้ังนั้น..ไม่ใช่ว่ายาทา ถ้า
ยาทาน่ะเค้าเรียกว่า "ทาน" นั่นเป็นยาทา ถ้ายากินต้องทํามาจากข้างใน โยม
บริจาคร่างกายสังขารตอนท่ีโยมตายแล้วนี่เค้าเรียกว่าทาน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยม
เป็น ๆ อยู่บริจาคอวัยวะนี่ให้กับคนผู้จะตาย..นี่เรียกว่ายากิน เป็นทานอันสูงสุด 
เป็นมหาทาน เพราะทํามาจากใจ อะไรที่ไม่มี "ใจ" เป็นประธานน่ะ..จําไว้นะจ๊ะ 
คณะสงฆ์ท้ังหลายท้ังปวงโมทนาบุญตรงนั้นไม่ได้..ไม่ครบองค์ ต้องม ี"ประธาน" 
เพราะใจเป็นประธานแห่งกรรมท้ังปวง เข้าใจหรือไม่จ๊ะ 
   นั้นสวดมนต์บอกว่าเป็นยาทาไม่ได้..ต้องเป็นยากิน แต่สวดมาก ๆ แล้ว
จะเป็นยาชา เพราะถ้าโยมไม่ชานะ อ้าว..โยมไม่ชาก่อนน่ะเขาก็รักษาโยมไม่ได้ 
เพราะโยมจะเจ็บ งั้นโยมต้องนั่งสวดเข้าไปให้ชาไปเลย อย่าไปกลัวมัน เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ เพราะในขณะท่ีโยมสวดอยู่จิตโยมตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วไซร้ ไม่นานโยม
เข้าใจในอักขระภาษาท่ีโยมสวด ปัญญาก็บังเกิดในขณะนั้น เกิดความเช่ือความ
ศรัทธานอบน้อมเข้าในพระรัตนตรัย ดวงธรรมดวงปัญญาโยมบังเกิดแล้ว เห็น
ตามความเป็นจริงในสภาวธรรมแห่งจิตท่ีโยมนั้นต้ังมั่น นั่นก็เรียกว่าโยมกินจน
มันถ่ายออกมา เข้าใจมั้ยจ๊ะ จึงไม่เรียกว่ายาทาเลย 
   บอกว่าการสวดมนต์เป็นยาทา พอวิปัสสนาบอกว่าเป็นยากินทันที ถ้า
จิตโยมยังไม่สงบโยมไปวิปัสสนาได้ยังไง โยมก็วิปัสสนึกอย่างเดียว ดังนั้นถ้าโยม
ไม่สงบแล้วโยมก็วิปัสสนาไม่ได้ ท่ีโยมกินน่ะโยมต้องไล่ของเสียก่อนคือยาถ่าย 
หรือโยมไม่กินยาถ่ายน่ะ ไม่ล้างแผลมันก็ติดเช้ือนะจ๊ะ..แผลติดเช้ือ โยมต้องล้าง
ก่อน ดังนั้น การสาธยายมนต์เนี่ยมีอานิสงส์มาก เพราะทําให้โยมนั้นบรรลุ
ธรรมได้ 



๓๑ 

 

   เรามาเข้าใจในการบรรลุธรรมของปุถุชนธรรมดา หรือผู้จะล่วงข้ามพ้น
ของฆราวาสวิสัยกัน นั่นก็หมายถึงว่าการจะเข้าถึงบรรลุธรรมได้โยมต้องเข้าถึง
ธรรมก่อน ธรรมมันอยู่ภายใน มันอยู่ท่ีใจ โยมต้องรู้ก่อนโยมปรารถนาจะประ- 
พฤติปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไร นี่ไงล่ะจ๊ะ มนุษย์ท้ังหลายถ้าโยมไม่มีหลัก ไม่รู้
ความปรารถนาของตน ก็เรียกหมายถึงว่าโยมไม่มี "จุดหมาย" ปลายจงกรม ก็
หมายถึงว่าแม้โยมจะเดินจงกรม หากโยมไม่มีสติรู้อยู่ในขณะเดินก็ไม่เรียกว่า
เดินจงกรม เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ถ้าเดินแล้วเดินอยู่จิตไม่เคยสงบเลย ก็เรียกว่าจิตของโยมนั้นยังใช้ไม่ได้ 
การเดินจงกรมก็จักไม่มีผล แล้วเดินมาก ๆ แล้วเด๋ียวข้อเข่าก็เส่ือม อ้าว..เพราะ
โยมไปทํางานน่ะ โยมเอากายไปทํางาน แต่ขณะผู้ใดเจริญจงกรมภาวนาอยู่แล้ว
ไซร้ จิตมันรวมต้ังมั่นเป็นหนึ่งนั้นแล กายและจิตเมื่อเป็นหนึ่งแล้ว..ไม่มีสอง 
เป็นเอกัคคตาแล้ว ทุกอย่างเกิดความสมดุล มันจะรักษาสภาวะคงไว้เป็น
เช่นนั้น เค้าเรียกว่าเกิด "สภาวธรรม" ทุกอย่างท่ีเส่ือมมันจะกลับมาปรับสภาวะ
สมดุลของมัน เค้าเรียกว่าสมดุลธาตุ คําว่า "สมดุลธาตุ" จึงไม่มีอะไรเสียเปรียบ
ได้เปรียบกัน คนท่ีเดินจงกรมจึงมีอายุยืน ไขข้อก็จะดี อันท่ีดีข้อสําคัญน่ะเลือด
ลมก็จักดี เข้าใจมั้ยจ๊ะ สติก็จะกลับมา เหตุเพราะว่าโยมเจริญสติไงล่ะจ๊ะ..  
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๓๒ 

 

 
   ขอให้โยมนั้นเป็นท่ีพึ่งพาของตัวเอง ธรรมใดท่ีโยมได้เจริญแล้วนั่นแล 
เรียกว่าโยมเคยได้ทํามาแล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่นเรียกว่าบารมีเก่า วาสนาเก่า ได้
เคยสะสมมา ได้กระทํา ได้ประพฤติปฏิบัติมา จึงได้เข้ามาถึงในพระรัตนตรัย 
ในการอ่อนน้อมถ่อมตน เจริญทาน เจริญภาวนา เจริญศีลได้ ถ้าโยมไม่มีต้นทุน
บุญกุศลเลย จําไว้ก็เหมือนท่ีฉันบอก โยมไม่เคยทําโยมจะมาอ้างว่าโยมทํา..
เป็นไปไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   อะไรที่ไม่จริงก็คือไม่จริงในธรรม แต่ในทางโลกเขาอาจจะไม่เห็นอย่าง
ท่ีโยมเห็น ใช่มั้ยจ๊ะ โยมโกหกเขาอาจจะไม่รู้ แต่ใครรู้เล่าจ๊ะ "ดวงธรรม" รู้ไม่ใช่
เหรอจ๊ะ..ก็ตัวเรานั่นเอง ถ้าเรารู้ว่าส่ิงนั้นยังรู้ได้ แสดงว่าในโลกนี้ไม่มีอะไร
ปกปิดได้ จําเอาไว้ นั่นก็เรียกว่าเราหนีกรรมไม่ได้นั่นเอง นี่ไงล่ะจ๊ะท่ีเป็นกฎ
ตายตัว แล้วเราจะหนีกรรมได้ยังไง ถ้าโยมไม่อยากมี "เวร" น่ะ โยมก็อย่าไป



๓๓ 

 

สร้าง "พยาบาท" กับใครเขา ใช่มั้ยจ๊ะ ไม่อยากมี "บาป" ติดตัว ก็อย่าไปทํา 
"กรรมช่ัว" นี่เค้าเรียกว่าเราละ "ละ" ในส่ิงท่ีไม่ดี 
   อ้าว..แล้วส่ิงท่ีทํามาแล้วในอดีตเล่าจ๊ะ ไอ้นั่นเป็นเรื่องของอดีต อดีต
เค้าเรียกว่าตายไปแล้ว ท่ียังไม่ตายเพราะโยมยังไปคิดมันก็เลยฟื้นขึ้นมาอีก 
ใช่มั้ยจ๊ะ อ้าว..เมื่อมันฟื้นขึ้นมาอีกเราก็ซ้ําให้มันตายไปอีก คือละอารมณ์ไป
บ่อย ๆ ละจนถึงท่ีสุดของอารมณ์ จิตมันจะนิ่งต้ังมั่น เข้าถึงพระรัตนตรัย เมื่อ
เข้าถึงจุดของมันแล้วในสมาธิ ให้โยมอธิษฐานจิตแผ่เมตตาจิตออกไป ท่ีโยมได้
เคยล่วงเกินกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในเวรพยาบาท คู่อาฆาตริษยาไม่ว่าจะภพ-
ภูมิใด ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ให้เขาได้อาศัยเข้าถึงในพระรัตนตรัย น้อมนํา
อุดหนุนคํ้าชูให้เขานั้นได้พ้นทุกข์ พ้นกรรม พ้นเวรภัย ให้อโหสิกรรมขอขมา
กรรมกับเขาไป 
   นี่แหล่ะจ้ะทุกอย่างเมื่อมันหลุดพ้นจากกันแล้ว จิตเรานั้นก็ดีก็เรียกว่า
จะคลาย..คลายในกรรม ไม่มีผู้ใดทําลายกรรมของใครได้ ไม่มีใครช่วยใครได้ ถ้า
ช่วยได้ก็แค่บรรเทา จะให้หายขาดเลยผู้นั้นต้องรักษากินยาเอง.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๓๔ 

 



๓๕ 

 

 
   "สติ" อยู่ท่ีไหน.. สติอยู่วัดมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่อยู่ค่ะ) สติอยู่บ้านมั๊ยจ๊ะ 
แล้วสติอยู่ไหนล่ะจ๊ะ (ลูกศิษย์ : อยู่ท่ีตัวเรา) อยู่ตรงไหนของตัวเรา (ลูกศิษย์ : 
อยู่ท่ีจิตอยู่ท่ีใจ) ไหนลองบอกหน่อยซิว่าสติอยู่ท่ีใด (ลูกศิษย์ : อยู่ท่ีกาย วาจา
ใจ ค่ะ) สติอยู่ท่ีกายวาจาใจเหรอจ๊ะ ใช่มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : อยู่ท่ีระลึกรู้ค่ะ)  โยม
จะยังไประลึกไม่ได้ ถ้าไม่มีอะไรสัมผัสน่ะโยมจะรู้ได้ยังไงว่าสติมันเกิดขึ้นตอน
นั้น ตัวรู้มันเกิดขึ้นทีหลัง โยมต้องไประลึกท่ีไหน ฉันถามว่าสติมันอยู่ท่ีไหน มัน
อาศัยท่ีไหน (ลูกศิษย์ : กาย วาจา ใจค่ะ) นั่นยังไงจ๊ะ..นั่นบ้านมันใช่มั้ยจ๊ะ (ลูก-
ศิษย์ : เอาศีลไปล้อมไว้) รั้วเหรอจ๊ะ อ้อ..ไม่ธรรมดานะ 
   สติมันอยู่ท่ีกายวาจาใจ อ้าว..บ้านมันต้องมีบ้านอยู่ โยมยังต้องมีบ้าน
อยู่ นกยังต้องมีรังนอน เข้าใจมั้ยจ๊ะ หมาขีเ้รื้อนยังอยู่วัดเลย สติต้องมีบ้านมี
เรือนคือกาย วาจา ใจ ถ้าโยมเอาสติไปจากนี้แล้ว..นั่นก็เรียกว่า "ขาดสติ" ศีล
เรียกว่าโยมไม่ได้อยู่ในอาณาบริเวณของอํานาจแห่งศีล เปรียบด่ังว่าโยมไม่ได้



๓๖ 

 

อยู่ในเขตอภัยทานของพัทธสีมา ไม่ได้อยู่ในเขตร่มโพธิ์ร่มไทรแห่งพระสัมมา
สัมโพธิญาณ นั่นเรียกว่ามนุษย์นอกลัทธิ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมอยู่ในเขตขันธสีมา
นี้ อยู่ในอาราม อยู่ในเขตแห่งอภัยทาน นั่นเรียกว่าโยมอยู่ในเขตแห่งศีล ศีลจะ
ตามดูแลรักษาคุ้มครองโยม 
   จําไว้นะจ๊ะ กาย วาจา ใจเรียกว่าสติ..รวมเป็นหนึ่ง เข้าใจมั้ยจ๊ะ อ้าว..
สติมีบ้านอยู่ เห็นมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมไประลึกแล้ว..แล้วไม่ระลึกอยู่ท่ีกาย วาจา ใจ..
โยมจะเกิดสติมั้ยจ๊ะ สติมันเกิดได้หมดแหล่ะจ้ะ..ถ้าโยมไประลึกรู้ แต่สตินี้ถ้าไป
ระลึกรู้แล้วมันมีอยู่ว่า ทําให้โยมเกิดรู้ มันมีความรู้ตั้งมากมาย เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ดังนั้น สติ..เมื่อโยมระลึกผิดท่ี..นี่แหล่ะจ้ะ เหตุแห่งกรรมจึงบังเกิดขึ้น ใช่มั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๓๗ 

 

 
   เราต้องให้กําลังใจตัวเอง ต้องรู้กําหนดชะตาตัวเองว่าเรานั้นเกิดมาทํา
อะไร เวลาท่ีล่วงมาถึงบัดนี้ ลองย้อนมองกลับไปดูซิว่า เราได้ทําอะไรได้เป็น
ประโยชน์กับตัวเราเองบ้างหรือยัง หรือเราท้ิงลมหายใจท่ีบิดามารดาให้กาย
สังขารมา กายสังขารนี้ท่ีหล่อหลอมนั้น ถ้าจะใช้เงินมากมายมหาศาลหล่อ -
หลอมขึ้นมา..ก็ย่อมทําไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะโยมนั้นต้องสร้างต้นทุนบุญกุศล
ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกว่าจะได้เกิดขึ้นมาแต่ละครั้ง ดังนั้น ต้องเห็นความสําคัญในการ
ได้เกิด ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่ีมีกายสังขารแห่งธรรม 
   คําว่า "กายสังขารแห่งธรรม" นั้นหมายถึงว่ามนุษย์นั้นย่อมเข้าถึงธรรม
อันวิเศษได้ ย่อมเปล่ียนภพเปล่ียนภูมิ แล้วพ้นจากทุกข์คือการไม่เกิดได้ ถ้า
นอกเหนือจากนั้น..ยากนักท่ีจะมาแก้ไข ดังนั้น บุคคลท่ีเจริญจิตภาวนา..มัน
ย่อมมีอานิสงส์ มีประโยชน์อย่างมาก เพราะอะไรเล่าจ๊ะ เมื่อโยมประพฤติ
ปฏิบัติจนจิตโยมเคยชิน เข้าถึงสภาวะแห่งธรรม 



๓๘ 

 

   คําว่า "เข้าถึงสภาวะแห่งธรรม" ก็เรียกว่าเข้าถึงในความสงบท่ีแท้จริง 
เมื่อเราเข้าถึงความสงบท่ีแท้จริงแล้วก็ย่อมเกิดสุข เมื่อเรามีจิตท่ีเป็นสุข ส่ิงท่ี  
ไม่ดีท้ังหลายท้ังปวงเราจะไม่รับเข้ามา เมื่อเราเข้าถึงในความสงบได้ ตัวปัญญา
บังเกิดได้ เราย่อมรู้ได้ว่าส่ิงท่ีเราทํามานั้นมันไม่ใช่ส่ิงท่ีเรานั้นต้องไปแสวงหา 
เป็นเพียงแห่งมายาของโลกท่ีเรานั้นไปคว้าตามเงาแห่งกิเลส แท้จริงแล้วเมื่อเรา
หยุดคิดนั้นแลจิตจึงเป็นสุข คราใดท่ีเราคิดนั่นแล แล้วไม่มีสติตามรู้ในความคิด
นั้น เรียกว่าความไม่เท่าทัน คือความเผอเรอแห่งสติ ย่อมเปิดช่องโอกาสให้มาร
ท้ังหลายเข้ามาครอบงํา หลอกหลอน นั่นคือ "มิติแห่งมายา" 
   นั้นส่ิงท้ังหลายท้ังปวงนี้ต้องกําหนดรู้อยู่บ่อย ๆ กําหนดรู้ได้ตอนไหน 
ตอนท่ีเราระลึกได้ เมื่อเราระลึกได้นั่นแล เรียกว่าเป็นผู้มีสติ หรือเป็นผู้ท่ีเจริญ
สติอยู่ เมื่อเราสํานึกได้ สติระลึกได้แล้ว เราควรไประลึกถึงบุญกุศล ระลึกถึง
องค์ภาวนา แบบนี้ก็เรียกว่ามีหลักมีชัย ย่อมทําให้จิตผู้นั้นมีกําลัง มีอํานาจ มี
ตบะเดชา แล้วสุดท้ายผลของการประพฤติปฏิบัติแห่งจิตนี้ จะตามส่งผลจน
วาระสุดท้ายแห่งจิต ท่ีธาตุกายของโยมนั้นจะแตกสลายเป็นธุลี เป็นอากาศธาตุ 
เป็นปฐวีธาตุ เป็นอาโปธาตุ ส่ิงเหล่านี้ย่อมกลับคืนความท่ีไม่เหลืออะไร แต่จิต
สุดท้ายท่ีโยมได้ประพฤติปฏิบัติจนจิตนั้นมันคุ้นเคย เข้าถึงสภาวะจิตท่ีแท้จริง
คือจิตประภัสสร 
   คําว่า "จิตประภัสสร" นี้ไม่ได้เรียกว่าจิตหลุดพ้น แต่เรียกว่าจิตเข้าไปสู่ 
"จิตเดิมแท้" ของมัน คือจิตท่ีมันวางเฉย ไม่รับรู้ในการปรุงแต่งแห่งรูป รส กล่ิน 
เสียงท้ังหลาย เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นจิตประภัสสร เมื่อบุคคลใดประพฤติปฏิบัติ
อยู่บ่อย ๆ จนจิตมันคุ้นเคยแล้วไซร้ จิตท่ีเคยได้ถูกฝึก..แม้กายสังขารโยมจัก  
ไม่มีแล้ว ก็จิตดวงนี้แลก็สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ต่อในเทวโลก พรหม-
โลกได้ แต่ผู้ใดไม่เคยฝึกจิตเลย..ไม่ต้องถามหา ไม่ต้องไปอธิษฐานว่าอยากมี



๓๙ 

 

อยากเป็นอย่างคนอื่นเขา เพราะโยมไม่ได้ทํามา เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมอยากมีใน
ภพหน้าโยมต้องทําในปัจจุบันชาตินี้ แล้วชาติหน้าโยมจักมี เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
   ไม่มีใครรักษาใจใครได้ มีแต่ให้กําลังใจได้ ดังนั้น การให้กําลังใจเป็น
บุญอย่างยิ่ง เพราะเรียกว่าเป็น "ธรรมทาน" โยมให้อวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกาย
โยมก็เป็นบุญอย่างยิ่ง เป็นทานอันยิ่งใหญ่ แต่ถ้าใครตายแล้วบอกว่าเอาร่าง-
กายสังขารฉันไปเถิด..ไม่มีบุญเลยแม้สักนิดเดียว อ้าว..ตายแล้วมันมีความรู้สึก
ตรงไหนล่ะ เหมือนกับเอาซากผีไปให้เขา ใช่มั้ยจ๊ะ แต่ตอนเป็น ๆ อยู่น่ะ คนท่ี



๔๐ 

 

เขาจะตายแล้วเพราะขาดอวัยวะน่ะ แต่เรามีจิตใจท่ีจะสละให้เขาได้อยู่ต่อ..นี่มี
อานิสงส์มหาศาลเพราะว่ามันให้จากใจ แต่ตอนท่ีโยมตายไปแล้วมันไม่มีใจแล้ว 
บุญไม่เกิด จะเป็นครูใหญ่ ครูเล็ก ครูน้อย..เป็นภารโรง ได้แค่ภารโรง ครูใหญ่ก็
เป็นไม่ได้ ครูน้อยก็เป็นไม่ได้ เป็นได้ภารโรง ได้แค่สัมภเวสีวิญญาณ 
   นั้นอานิสงส์ของการสละอวัยวะเป็นทานนี้เป็นทานท่ียิ่งใหญ่ หาว่าใคร
ทําได้ยาก โยมกล้าให้มั้ยจ๊ะ ตาโยมมีมั้ยจ๊ะสองข้าง สละสักข้างหนึ่งยังไม่ค่อย
ได้เลย ใช่มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : แล้วบริจาคเลือดล่ะค่ะหลวงปูุ) นี่ก็เป็นบุญอัน
ยิ่งใหญ่จ้ะ เพราะมันให้มาจากใจ เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั้นอานิสงส์การให้เลือดนี้ก็มี
อานิสงส์มีผล เข้าใจมั้ยจ๊ะ ทําให้เลือดโยมมันดี ขณะท่ีโยมให้เลือดไปนี้ พอ
เลือดมันออกไปแล้วมันก็เป็นเลือดเสีย แต่พอมันเข้าไปหาใครใหม่มันก็เป็น
เลือดดี เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่างนี้เขาเรียกว่าการให้แบบนี้เรียกว่าเป็นธรรมทาน เป็น
ทานท่ียิ่งใหญ่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ท่ีโยมบอกว่า “ถ้าฉันตายแล้วฉันจะสละร่างกาย
สังขารนั้นสังขารนี้เอาไป” ถามว่าหมูยังมีค่ากว่าโยมอีก ช่ังเป็นกิโล..ใช่มั้ยจ๊ะ 
แต่มนุษย์เอาไปชําแหละแล้วชําแหละอีก ถามจริง ๆ มันชําแหละไม่รู้เท่าไหร่
แล้ว มันยังไม่เห็นธรรมอีกหรือไง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ธรรมมันต้องเห็นจากภายใน 
เมื่อโยมเห็นภายนอกแล้วต้องน้อมเข้ามาในกายของเรา ถ้าเมื่อไหร่โยมไม่ได้
น้อมเข้ามาในกายเมื่อไหร่..ผิดธรรมท้ังหมด 
   ฉันจึงบอกว่าการสละร่างกายนั้นเมื่อโยมตายไปแล้ว..ไม่มีอานิสงส์
อะไรเลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่จะมีอานิสงส์ก็ตอนว่า ถ้าใครเห็นซากนั้นแล้ว
พิจารณาเป็นธรรมได้ อันนั้นก็เรียกเป็นอานิสงส์ได้ แต่คุณค่าในการท่ีสละ
ร่างกายเป็นทานในขณะท่ีโยมไม่มีชีวิตแล้วไม่มีอานิสงส์ ยังอานิสงส์ยังไม่เกิด 
แต่เมื่อโยมสละร่างกายสังขารแม้เลือดหยดเดียวที่จะบริจาคเป็นทาน..มี
อานิสงส์ในขณะนั้นทันที เพราะโยมทําด้วยใจ มีใจเป็นประธาน บุญอันใดก็



๔๑ 

 

ตามถ้าไม่มีประธานในบุญ..อานิสงส์ย่อมด้อยค่าหรือไม่มีเลย เช่นว่าท่ีแห่งนี้มี
พระประธาน นั้นขอให้โยมจะทําอะไรให้พิจารณา 
   แต่ฉันก็ไม่ได้ว่าห้ามว่าถ้าโยมจะนําร่างกายไปบริจาค เข้าใจมั้ยจ๊ะ สู้ว่า
โยมนั้นเอาร่างกายพิจารณาร่างกายสังขารโยม ชําแหละโยมตอนที่โยมเป็น ๆ
น่ะมีอานิสงส์ให้โยมนั้นพ้นทุกข์ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าเอาร่างกายใครไปบริจาค
หรือชําแหละเลย จงชําแหละร่างกายของตัวเองนั่นแหล่ะจ้ะ โยมจะเป็นผู้รู้ผู้-
เห็นจริง ก็โยมให้ผู้อื่นเขาไปชําแหละแล้วโยมเห็นหรือไม่จ๊ะ นี้ไม่มีอานิสงส์
นั่นเอง แล้วโยมจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายสังขารเรานั้นจะเกิดประโยชน์กับใคร ก็
มันใช้ไม่ได้แล้ว ใช่มั้ยจ๊ะ ตอนท่ีเป็น ๆ อยู่นี่แหล่ะจ้ะ โยมน่ะผ่าชําแหละมันอยู่
บ่อย ๆ พิจารณามันอยู่บ่อย ๆ พอชําแหละแล้วเอามาประกอบใหม่ เปิดออก 
มาใหม่อยู่อย่างนี้จนชํานิชํานาญ ทีนี้โยมก็ไปผ่าของคนอื่น เห็นมั้ยจ๊ะ เมื่อโยม
เห็นว่าโอ้..ก็เหมือน ๆ กับเรานี่แล นี่เขาเรียกว่าโยมก็จะเห็นธรรมได้ นั้นขอให้
เอากายนี้ท่ีโยมเห็นนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มาก.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๔๒ 

 

 
ลูกศิษย์ : หลวงปูุครับ น้ําหนักของกรรมนี่มันต่างกันมั้ยครับ 
หลวงปูุ : โยมก็กําดูสิจ๊ะ น้ําหนักของกรรมเหรอจ๊ะ ไม่มีอะไรมาก โยมคิดมาก
มันก็หนักมาก โยมคิดน้อยกรรมมันก็เบา.. 
ลูกศิษย์ : เมื่อกี้ศีลข้อ ๑ น่ะครับ การฆ่าสัตว์อย่างว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ก็เลย
นึกในใจว่ากรรมท่ีทําน่ะครับ 
หลวงปูุ : โยมไม่แน่ใจน่ะ โยมก็ต้องอุทิศขอขมากรรมสิจ๊ะ ในเมื่อเราอุทิศแล้ว 
เราสํานึกแล้วก็วางใจซะว่าเราไม่สามารถไปทําให้กรรมนั้น..ไปแก้ไขในกรรมนั้น
ได้ ก็ให้สํานึกรู้ได้ เราก็ตัดกรรมท่ีใจของเรา ถ้าโยมไม่ตัดกรรม โยมไม่ตัดใจ..
กรรมท้ังหลายท้ังปวงน่ะมันก็ไม่หายไปไหนได้ 
   เค้าให้แค่สํานึกให้กําหนดรู้ ให้สํานึก..ไม่ให้โยมเป็นทุกข์กับส่ิงนั้น เข้า -
ใจมั้ยจ๊ะ อะไรที่มันล่วงไปแล้วไม่สามารถไปแก้ไขได้ในกรรมนั้น ถ้าโยมไปฆ่า



๔๓ 

 

ใครซักคนหนึ่ง..ให้เค้าฟื้น..โยมไปแก้ไขได้มั้ย..ไม่ได้ แต่มันแก้ไขท่ีใจเราได้ ว่า
เราไปทําเพราะอะไร ทําไปเพื่ออะไร เพราะอํานาจกิเลสตัวไหน ให้ไปแก้ท่ี
อํานาจกิเลสตัวนั้นต่างหาก 
   แล้วเมื่อโยมแก้ได้แล้ว โยมจะไปทําให้เขาฟื้นได้ ให้เขาสว่างได้ คือให้
อภัยตัวเอง เสร็จแล้วให้ยอมรับชะตากรรมไป ก็เอาบุญกุศลท่ีเรามีน่ะอุทิศบุญ
ให้เขาไป ให้เขาได้ไปเกิดในภพภูมิ..ส่งวิญญาณเขา ใครจะส่งวิญญาณก็ส่งไม่ได้
ถ้าว่าบุคคลผู้นั้นผู้กระทําไม่ได้ส่งด้วยตัวของเราเอง เพราะว่าเป็นผู้ละเมิดทําให้
ชีวิตเขาตกลงไป จึงว่าเป็นเจ้ากรรมมันผูกกันไว้..ใครก็ส่งชีวิตวิญญาณไม่ได้ สัก
วันหนึ่งเขาก็จะมาทวง มารอ มาพยาบาท ไม่เคยเห็นเหรอจ๊ะ เดินไปไม่เคยเจอ
หน้ากัน พอเจอหน้ากัน แหมพอประสบพระเนตรกันหน่อยเดียว สายตาอา-
ฆาตพยาบาทเกิดขึ้นทันที ใช่มั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ 
 



๔๔ 

 

 
   ไม่ว่าส่ิงใดก็ดีท่ีเรานั้นได้เกิด "วิบากกรรม" ท้ังหลายท้ังปวง ล้วนแล้ว
มาจาก "ศีล" ท่ีเราผิด ไม่ว่าจะเกิดความเจ็บปุวยก็ดีก็เป็นเพราะเรานั้นเบียด-
เบียนสัตว์ ดังนั้น อย่าได้ไปโทษส่ิงกรรมเวรใด จงโทษตัวเราเอง เพ่งโทษตัวเรา
เองให้มาก ทําไมเราจึงพลัดพราก ครอบครัวแตกแยกสาแหรกขาด เหตุเพราะ  
ว่าเรานั้นไปแยกสัตว์ อย่างเช่นว่าพรากลูกพรากแม่พรากพ่อสัตว์ทั้งหลาย มีฝูง
นกฝูงกา ฝูงมดฝูงปลวก ฝูงไหนก็ดี ก็เรียกว่าทําให้แตกแยก กรรมท้ังหลายนั้น
เมื่อถึงสะสมจึงเกิดวิบากกรรม คือเส้นทางท่ีเราเคยกระทําไว้ย่อมมาสนองตอบ 
ดังนั้น เหตุใดท้ังหลายท้ังปวงจึงไม่สมหวังกับความท่ีเราปรารถนา ก็เพราะเรา
นั้นไม่มีจิตใจต้ังมั่นซื่อตรงต่อส่ิงนั้น เรียกว่าไม่มีสัจจะวาจา จึงไม่มีบารมีส่ิงนั้น
ท่ีจะครองได้ ทําไมทรัพย์ท้ังหลายท่ีเรามีจึงรักษาไว้ไม่ได้ เหตุเพราะว่าเรานั้น



๔๕ 

 

ไปผิดทรัพย์ผู้อื่นเขา ดังนั้น ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีว่ามานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นวิบาก-
กรรมท่ีเราได้เคยสร้างมา อย่าได้ไปถือโทษโกรธใคร จึงบอกว่าเมื่อเราผิดอย่าได้
ไปกล่าวหาหรือโทษใครเพื่อให้เกิดเวรเกิดพยาบาท จะ "ดับเหตุ" ก็ต้องดับท่ี 
"ตัวเรา" จะ "ตัดกรรม" ก็ต้องตัดท่ี "ตัวเรา" เมื่อเราตัดเพ่งโทษตัวเราท่ีเราผิด
เสียแล้ว เมื่อเราเป็นแบบนั้นก็ไม่เกิดเวรเกิดพยาบาท 
   เมื่อเรารู้ว่าผิดก็ต้องทําให้มันถูก เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วศีลเรานั้นก็จะทํา
ให้ศีลเรานั้นบริสุทธิ์ผุดผ่อง เมื่อศีลเรารักษาได้ เราย่อมรักษาอารมณ์แห่งความ
สงบได้ คือใจย่อมต้ังมั่น ก็ต้องอาศัยความสงบนี้ทําให้เกิดสมาธิ ปัญญาก็ต้อง
อาศัยสมาธิเพื่อมาหนุนนําให้เกิดปัญญา ให้เกิดตัวรู้ ดังนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา
นั้นจะคงอยู่ได้ไม่บกพร่อง ก็ต้องอาศัย "ความเพียร" ดังนั้นสติคือตัวระลึกได้นี้
จะทําให้เรานั้นเข้าถึงธรรม ก็ต้องมีการฝึกปรือ ก็ต้องอาศัยความเพียรอยู่ดี 
ดังนั้น ทําน้อยทําเล็กทํามากขอให้ได้ทําเถิด ย่อมเป็นกุศล แม้เพียงจิตท่ีสงบแม้
เพียงช่ัวครู่ชั่วยามย่อมเกิดบุญกุศล หากโยมแผ่เมตตาจิตกุศลออกไปย่อมกว้าง -
ใหญ่ไพศาล เพราะอํานาจจิตแห่งมีความสงบด้วยศีล ด้วยสมาธิ ปัญญา 
เรียกว่า ครบองค์สาม เพราะจะเกิดพระพุทธ เป็นว่าผู้รู้ รู้ตน รู้กาล เป็นผู้ต่ืนใน
ขณะนั้น ย่อมรู้ต่ืนจากอวิชชาท้ังหลายท่ีมาครอบงําดวงจิต ย่อมเบิกบานจิต
เบิกบานใจ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๔๖ 

 

 
 



๔๗ 

 

 
   เมื่อเรานั้นเพ่งโทษตัวเองได้ เห็นว่ากายนี้มีโทษมีทุกข์มาก มีสุขน้อย 
อัตภาพนี้เป็นของท่ีน่ารังเกียจ เมื่อเพ่งโทษอยู่ได้แบบนี้เราก็จะเห็นคนอื่นเป็น
แบบเช่นเดียวกับเรา เมื่อเราไม่หลงตัวเองแล้ว เราก็จะละความหลงจากผู้อื่นได้
เช่นกัน ถ้าใครยังหลงตัวเองอยู่ ย่อมหลงผู้อื่นได้ไม่จบส้ิน.. 
   จะละความหลงต้องละจากตัวเองให้ได้เสียก่อน เอาตัวเองนี้แลเป็น
อาจารย์ เป็นครูใหญ่ โยมทําได้กันมั้ยจ๊ะ เวทนาคืออารมณ์คือความรู้สึก 
ความรู้สึกโยมมีนานแค่ไหน..วัฏฏะจะเวียนว่ายก็นานเท่านั้น แต่ความรู้สึกโยม
ดับมันได้เร็วแค่ไหน..วัฏฏะในการเกิดการตายของโยมนั้นก็ส้ันลงเท่านั้น 
นั่นหมายถึงว่าถ้าโยมดับอารมณ์ได้เร็วแค่ไหน โยมจะอธิษฐานปรารถนาไปท่ีใด
..สวรรค์นิพพานก็ได้ในชาตินี้ นั้นการจะไปนิพพานโยมต้อง "ละดับอารมณ์ใน
สังขารในขันธ์ ๕ นี้" 



๔๘ 

 

   "ดับในรูป" ดับอย่างไร เมื่อเราพอใจเห็นรูปมากระทบแล้วบอกว่า
พอใจ ให้มีสติพิจารณาให้เห็นว่ารูปท่ีเราเห็นนั้นมันสวยงามจริงมั้ย มันน่าภิรมย์
จริงหรือไม่ เมื่อเรากําหนดรู้ได้แบบนั้นนิโรธมันจะบังเกิด เพราะจิตเรานั้นไป
เพ่งไปเห็น ไปเห็นตามความเป็นจริง แม้ว่าจิตใต้สํานึกเราจะมีความพอใจยินดี
มันก็ตาม แต่เราปลุกจิตสํานึกขึ้นมาใหม่ นั่นเรียกว่าปลุกจิตผู้รู้ขึ้นมา 
   จิตผู้ท่ีไม่เคยฝึกท่ีไม่เคยรู้ ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราก็จะเป็นทาสคือ  
"ความหลง" อยู่ร่ําไป แต่เมื่อเราฝึกขึ้นมา แม้มันจะไม่รู้จริงแต่เมื่อเราฝึกบ่อย ๆ 
มันมีความชํานิชํานาญเก่งกล้าสามารถได้เมื่อไหร่ มันจะไม่รีรอรั้งรออยู่แต่ไอ้
โลงผุ ๆ แบบนั้น โลงแก้ววิมานมันมีมากท่ีน่าอยู่ ใช่มั้ยจ๊ะ มันก็จะรู้สึกเบ่ือ-
หน่ายไอ้ปุาช้านี้เสียที อยู่กับนกฮูกนกแฝกมาต้ังนาน มีแต่ของคาวของเหม็น
ท้ังนั้น เมื่อใครเห็นได้แบบนั้นแล้วความสละก็ดี อาการปลงสังเวชก็บังเกิดขึ้น 
โยมไม่ต้องไปรับกรรมฐานท่ีไหนโยมก็จะเข้าถึงกรรมฐานในขณะนั้น 
   เพราะกรรมฐานคือ "การเพียรละ" อารมณ์ใดแห่งจิตท่ีโยมไประลึก
แล้ว พิจารณาแล้วทําให้เกิดรู้สึกว่าปลงสังเวชสละได้นั่นแลเรียกว่ากรรมฐาน 
ไม่ต้องไปปุาช้าท่ีใดก็ตาม เมื่อเห็นการปลงสังเวชได้นั่นแลโยมได้เห็นปุาช้าอัน
ยิ่งใหญ่แล้วในภพน้อยใหญ่ ตับไตไส้พุงท้ังหลายท่ีว่าเราน่าภิรมย์ยกย่อง ท่ีมี
หนังมาฉาบโลนให้ว่าเห็นว่าสวยว่างาม นั้นเรียกว่าดับในรูป ละอารมณ์ในรูป 
"ดับในเวทนา" ดับอย่างไร เวทนาคือความรู้สึก ความรู้สึกเกิดจากความนึกคิด 
ความนึกคิดเกิดจากสัญญา สัญญามันเกิดจากความจํา วนเวียนอย่างนี้เป็น
วัฏฏะ หล่อหลอมเป็นกายสังขารขึ้นมา ก็ให้พิจารณาเวทนา ต้องไปดับท่ี
ความคิด เมื่อมันคิดแล้วมันยังดับไม่ได้ ก็เพราะกําลังความท่ีเราจะไปหยุดมัน..
มันไม่พอ เพราะเราไม่เคยไปหักห้ามใจนั้นเอง ไม่เคยฝึกให้จิตนั้นมีหิริโอตัปปะ 
คือความละอาย คือความเกรงกลัวต่อบาป ไม่ว่าจะเป็นท่ีแจ้งหรือท่ีลับ 



๔๙ 

 

   บุคคลใดก็ตามสามารถบังคับใจ ข่มจิตข่มใจได้ เมื่อมีโอกาสจะทําช่ัว
แต่ไม่ทําแม้ไม่มีใครเห็นก็ตาม นี่เรียกว่าผู้นั้นน่ายกย่องสรรเสริญ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
แม้เทวดาก็ต้องหมอบกราบทําอัญชลีนอบน้อม ดังนั้น การฝึกจิตฝึกใจให้มีหิริ-
โอตัปปะนี้ เป็นทางแห่งการไปเป็นเทวดาสมบัติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
   เมื่อเราไม่อยากมีเวรมีภัยต่อใครทั้งหลาย เราก็อย่าไปสร้างเวรสร้าง
พยาบาท ไม่อยากมีบาปก็อย่าไปทํากรรมช่ัว ใช่มั้ยจ๊ะ โยมไม่ต้องไปอยากได้



๕๐ 

 

บุญได้กุศลอะไร โยมละความช่ัวอย่างเดียว ถามว่าบุญโยมได้มั้ย (ลูกศิษย์ : ได้
จ้ะ) โยมไม่ต้องไปอยากได้บุญ..นั้นมันเป็นกิเลส โยมละความช่ัวนั่นแหล่ะจ้ะ 
บุญโยมก็ได้ แต่โยมไปสร้างบุญน่ะ แล้วโยมไม่ละความช่ัว ถามว่าได้บุญมั้ยจ๊ะ 
(ลูกศิษย์ :ได้ค่ะ..ได้บาปด้วย) มันก็ต้องได้บุญอยู่แล้ว แล้วบาปโยมมันลดลง  
มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ :ไม่ลด) ก็โยมไม่ได้ละนี่จ๊ะ ใช่มั้ยจ๊ะ.. 
   แล้วโยมจะรู้ได้ยังไงว่าบุญท่ีโยมทําน่ะมันมีผลมากกว่าบาปท่ีโยมยังมี
อยู่ ใครจะการันตีบอกโยมได้ โยมก็ยังต้องสงสัยอยู่ร่ําไปว่าจะสร้างบุญอันใด
หนอท่ีจะลบบาปกรรมท่ีทําไว้ ไม่มีใครบอกได้ ผู้ท่ีจะบอกได้รู้ได้คือชําระล้าง
บาปของตัวเอง โยมละได้มากเท่าไหร่ บุญโยมก็จะมีมากเท่านั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
นี่ทางของธรรม..ต้องละ โยมถึงจะได้บุญ ถ้าทางของโลก..ต้องโลภให้มากถึงจะ
ร่ํารวย เห็นมั้ยจ๊ะมันจึงสวนทางกัน... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๕๑ 

 

 
ลูกศิษย์ : การทําบุญยังไงถึงเรียกว่าทําบุญด้วยกิเลสเจ้าคะ 
หลวงปูุ : อ้าว..ไม่เห็นจะยากนี่จ๊ะ สมมุติโยมไปหลงใครซักคนหนึ่ง แล้วเค้า
บอกอะไรให้โยมทําโยมก็ทํา อย่างนั้นเค้าเรียกหลงด้วยกิเลส โอ้..พระรูปนี้งาม
จัง เค้าบอกให้ทําบุญหน่อยนะโยม ได้เลยจ้ะ..เพราะพอใจอยู่แล้ว นี่ก็เรียกว่า
กิเลส..หลง เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าเราทําด้วยใจ นี่เค้าเรียกว่าไม่เป็นกิเลส แต่ถ้าทํา
ด้วยความพอใจ..พอใจส่ิงใดซักอย่างหนึ่งแล้วมันทําให้เรานั้นมีกําลังท่ีอยากจะ
ทํา..นี่เรียกว่า "ความอยาก"..อยากทําน่ะ 
   อยากทํามันเป็นกิเลสนะ ก็อยากทํามันเป็นกิเลส เหมือนโยมอยากนั่ง
สมาธิก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่ง แต่การนั่งสมาธิมันต้องดูด้วยจิตจุดประสงค์ว่ามัน
อยากนั่งไปทําอะไร โยมอยากนั่งเพื่อความสงบ เพื่อให้เกิดปัญญา..อันนี้ไม่เรียก
กิเลส บางคนอยากนั่งไปเพื่อเห็นสองตัว นี่กิเลสแล้ว อ้าว..มันอยู่ท่ีเจตนาท่ีโยม
จะเอาไปทําอะไร เพราะสมาธิมันมีท้ังคุณท้ังโทษนี่จ๊ะ ฉันถึงบอกว่าท่ีโยมบอก



๕๒ 

 

ว่า ทําบุญอย่างไหนถึงเรียกว่าเป็นกิเลส ก็อย่างท่ีฉันบอก ถ้าโยมไปหลงใครซัก
คนหนึ่งนั่นเค้าเรียกว่าหลงบุญ เค้าบอกอะไรโยมทําหมด..นั้นกิเลสท้ังนั้น วันใด
พอไม่พอใจเค้าแล้วก็ไม่อยากทํา แล้วที่ทําไปเรียกเป็นบุญมั้ยจ๊ะ..ไม่เป็นบุญเลย 
นั่นมันเรียก "ความหลง" 
   แต่บุญจะเกิดได้ตอนไหนท่ีโยมทําไปแล้ว..แล้วโยมไม่หวัง นั่นบุญถึงจะ
เกิดตอนนั้น ท่ีโยมทําไปไม่เสียเปล่า ใช่มั้ยจ๊ะ มีคนเอาเงินไปทุ่มให้วัดมากมาย 
เพราะหลงเจ้าอาวาสซักคนนึง วันหนึ่งวันใดเจ้าอาวาสไปหลงคนใหม่ เราก็ว่า
ทวงบุญคืน นั่นก็เรียกหลง..ทําด้วยขาดปัญญา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น การจะทําอะไรอย่าได้หลง ทําอะไรต้องทําด้วยใจ คือทําแล้ว
อย่าเสียดาย ถ้าโยมทําอะไรลงไป ให้อะไรใครแล้วโยมเสียดาย คําว่า  "เสียดาย"
นั่นแหล่ะจ้ะโยมยังไม่ได้ให้อย่างแท้จริง แล้วจงจําเอาไว้นะจ๊ะ คําว่าเสียดาย
เรียกว่าโยมนั้นหวังผลตอบแทน โยมเอาอะไรให้ใคร บุรุษให้สตรี ให้ไปแล้ว
อยากได้ความพอใจ แต่พอไม่ได้ความพอใจกลับมาก็เกิดความโทสะ นี่เรียกว่า
ให้เพราะหวังผล เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   บุญก็เช่นเดียวกัน ทําแล้วต้องทําด้วยใจ ส่ิงไหนท่ีเราให้ใครไปแล้ว..
ไม่ใช่สิทธิ์ของเราแล้ว แต่ถ้าโยมยังทวงสิทธิ์อยู่ สิทธิ์นั้นย่อมได้กับโยมแต่บุญจะ
ไม่เกิดกับโยม ก็โยมเอาสิทธิ์น่ะ โยมเอากรรมแทน ใช่มั้ยจ๊ะ นั้นผู้ท่ีจะเกิดบุญ
กุศลหรือจะทําบุญ มันอยู่ท่ีผู้นั้นจะกระทํา ดังนั้นทําอะไรต้องทําด้วยใจ ฉันถึง
บอกว่าถ้าโยมจะสร้างบุญสร้างวิหาร มันอยู่สุดแล้วแต่โยมจะสร้างร้อยล้าน
พันล้านเท่าไหร่ สลึงอัฐเฟื้องมันเรื่องของโยม แต่โยมทําด้วยใจหรือไม่ ถ้าโยม
ทําด้วยใจมันก็มีอานิสงส์มาก แล้วทรัพย์โยมทํามาก แล้วใจโยมก็ได้มากและ
โยมก็ทําด้วยใจ ทรัพย์นั้นก็เป็นประโยชน์ เค้าเรียกว่ามันเป็นบุญที่เต็มร้อย..ไม่
บกพร่อง นี้เค้าเรียกว่าการจะสําเร็จหรือถึงบุญก็ถึงได้ไวเพราะ "ใจโยมถึง" แต่



๕๓ 

 

ถ้าโยมหวังผลแล้ว ทําไปเพื่อต้องการได้อย่างนั้นอย่างนี้มา เค้าเรียกว่าบุญนั้น
จะไม่เต็มร้อย โยมก็ต้องเท่ียวแสวงหา แบบนี้เค้าเรียกว่าเป็น "ทาน" เข้าใจ   
มั้ยจ๊ะ 
   ทานใครก็ทําได้ถ้าสละ ถ้าอยากหวังผล ใช่มั้ยจ๊ะ พอทําไปแล้วมันได้
หน้าก็ทําเป็นร้อยล้านก็ได้ถ้าอย่างนั้น ใช่มั้ยจ๊ะ แต่ทําไปเพื่อให้ทําความให้การ
เกิดประโยชน์ต่อสถานท่ี จรรโลงพระศาสนา..นี่อานิสงส์ของกําลังทรัพย์นั้น
ของบุญผู้นั้นจึงมีมาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่ได้ทําบุญเอาหน้า แต่ทําบุญเพื่อให้เกิด
บุญคือเกิดคุณงามความดี เกิดประโยชน์นั่นเอง ใช่มั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๕๔ 

 

 
   ยังไงฉันก็ขอยืนยันไว้ "การสาธยายมนต์" นั้น สามารถให้เข้าถึงธรรม 
เข้าถึงอรหัตผลได้อย่างแน่นอน เพราะหนึ่งเมื่อโยมสวดสาธยายมนต์แล้วจิตใน
ขณะนั้นเป็นกุศล ไม่มีเวรอาฆาตพยาบาทต่อใคร จิตในขณะนั้นเกิดสมาธิใจต้ัง -
มั่นจดจ่อในพระคาถาบทสวด จิตเกษม เข้าใจมั้ยจ๊ะ ย่อมทําให้เกิดปัญญาจิต
ต้ังมั่น ย่อมทําให้เกิดความเพียร ความกลัวก็ดี ความสะดุ้งสยองพองขนก็ดีย่อม
จักไม่มี ยังเป็น "ทานเสียง" บารมีแผ่ไกลถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายท่ีตกทุกข์ได้ยาก
อยู่ ทําให้จิต ให้เรานั้นเกิดปิติ สุข และเกิดความเช่ือความศรัทธา ได้แน่นแฟูน  
ต่อพระรัตนตรัย แล้วยังเป็นมนต์ขลัง ทําให้ดิน น้ํา ไฟ ลมของเรานั้นเกิด
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 
   ฉันจึงบอกว่าการสาธยายมนต์นั้นจึงวิเศษนัก บางคนเค้าบอกว่าการ
สาธยายมนต์นั้นเสียเวลามาก แต่แท้ท่ีจริงแล้วมีอานิสงส์ มีประโยชน์มาก ทํา -
ให้เลือดลมก็ดี สติต้ังมั่น หูตาไม่ฝูาฟาง ใช่มั้ยจ๊ะ นี่แหล่ะ..หูก็ไม่ตึง เด๋ียวต้องมี



๕๕ 

 

เหตุหลักฐานอีกทําไมหูไม่ตึง ก็สวดแล้วเราได้ยินทุกวัน หูมันก้อง หูไม่อื้อ ถ้า
คนอื้อบ่อย ๆ แล้วต่อไปมันก็จะตึง ใช่มั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น การสาธยายมนต์สวดตอนไหนถึงจะ "ขลัง" ใช่มั้ยจ๊ะ ตอน
เช้าตรู่..ก่อนท่ีพระอาทิตย์จะขึ้นก็ดี ก่อนตะวันจะตกดินก็ดี นั่นแหล่ะจ้ะ    
"ขลังท่ีสุด" และทุก ๆ ครั้งถ้าเราจะภาวนาก็ได้ แต่ถ้าเราจะสวดให้เป็นพิธีเอา
ตามท่ีฉันว่านี้..ขลังสุดแล้ว ดังนั้น การสาธยายมนต์นั้นจึงมีอานิสงส์ มี
คุณประโยชน์อย่างมหันต์ อย่างใหญ่หลวงก็ว่าได้ ทําให้สุขภาพโยมนั้นดี มีสติท่ี
ว่องไว เกิดฌานในตัว ถ้าโยมเข้าใจในอักขระคาถาหรือภาษาท่ีโยมได้สาธยาย
มนต์ไปแล้ว โยมจะเกิด "ปัญญา" เมื่อโยมเกิดปัญญาโยมก็จะเกิดความเช่ือ 
ความศรัทธาโยมก็จะมีมาก เมื่อนั้นศีลของโยมนั้นก็จะมั่นคง มั่นคงอย่างไรเล่า 
มั่นคงตรงท่ีว่าโยมนั้นก็จะไม่กล้าทําความช่ัวนั้นเอง เหตุเพราะว่าเมื่อทําไปแล้ว
กลัวศีลบกพร่องด่างพร้อย เพราะโยมมีความกลัว เรียกว่าโยมมีความละอาย 
ต่อบาป มีหิริความเกรงกลัว มีโอตัปปะความละอายนั้นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
นั่นก็เรียกว่ามีเทวดามารักษา เพราะในขณะท่ีเราสาธยายมนต์ไปนั้น เทพ-
พรหมท้ังหลายก็มาห้อมล้อม มาฟังชุมนุม เค้าเรียกมาฟังธรรม อันตรายใด ๆ
นั้นก็เข้ามากลํ้ากรายได้ยาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ ยิ่งสวดในเรือนเคหะสถานหรือท่ีใด 
ย่อมทําให้เกิดมงคล เกิดมีความเย็น ทําให้เกิดเจริญรุ่งเรืองในท่ีตรงนั้น เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ ทรัพย์ท่ีใต้ดินก็ดี ท่ีเราอยู่อาศัยก็ดีจะผุดขึ้นมา จะแปรทรัพย์ เรียกว่า 
ทําให้เกิดโชควาสนามาหนุนดวงขึ้นมาเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั้นเรียกว่าเล่นแร่แปร -
ธาตุนั้นเอง 
   คําว่า "เล่นแร่แล้วแปรเป็นธาตุ" นี้ ธาตุนี้มันจะแปรเป็นอะไรเล่าจ๊ะ ก็
อยู่ท่ีจิตเราอธิษฐานออกไป จะขลังหรือไม่ขลังก็อยู่ท่ี "ใจ" ของเราต้ังมั่นแค่ไหน 
สวดเล่น ๆ ก็ได้เล่น ๆ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่มนต์นั้นเมื่อสวดเล่น ๆ แล้วจะเกิดโทษ



๕๖ 

 

ได้นะจ๊ะ หนึ่งจะวิปริตได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ สองสติจะไม่สมประกอบ สามทําให้
ความจําเส่ือม อ้าว..ทําไมเป็นเช่นนั้น ก็สมาธิมันมีคุณแล้วก็มีโทษได้เหมือนกัน 
ถ้าโยมสวด ๆ ไปจิตไปคิดเรื่องอื่น ส่งออกไปภายนอก อ้าวที่สวดมาลืมหายไป
ไหน อ้าวลืมซะแล้ว ความจําทําไมจึงได้ส้ันแบบนี้ล่ะจ๊ะ ก็มันลืมนี่จ๊ะ ไม่เห็น
ต้องยากอะไรเลย นี่แหล่ะ แต่ท่ีโยมสาธยายมนต์บทยาว ๆ เรียกว่า ธัมมจัก-
กัปปวัตตนสูตรนั้นก็ดี จะทําให้เทวดานั้นเค้าถึงธรรมได้ อย่างน้อยทําให้โยมนั้น
ได้เปล่งวาจาออกมา จิตจดจ่อ ทําให้จิตนั้นอยู่ในฌานได้นาน ทําให้เกิดกําลัง 
ดังนั้น สวดมนต์ต้องให้ดังพอสมควร เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมสวดกระออมกระแอม
น่ะ เด๋ียวเรียบร้อย เพราะมันกระออมกระแอม เค้าเรียกคนไม่สบาย ปอดมัน
ไม่ขยาย เข้าใจมั้ยจ๊ะ คราวนี้หนังตามันก็จะตก หนังตาตกเพราะท้องมันตึง  
น่ะจ้ะ 
   ดังนั้น รู้แล้วจะมาสาธยายมนต์ก็บริโภคให้มันพอพิธีหน่อย อย่าสวา-
ปามให้มากเกินไป เข้าใจมั้ยจ๊ะ แสดงว่าไม่รู้กาลไม่รู้เวลา หรือว่าพรุ่งนี้ไม่ต้อง
กินแล้ว มื้อเดียวเรียบร้อยเลย นี่เค้าเรียกความอยากไงจ๊ะ เรียกว่าไม่มีการ
ประมาณในการบริโภค เพราะแม้เราสาธยายมนต์ไป มนต์มันก็บังเกิดกับเรา 
เพราะในขณะนั้นจิตเรานั้นไม่เป็นอกุศลกับใคร ไม่มีเวรพยาบาทกับใคร ไม่
อิจฉาริษยาใคร นั้นเรียกว่าเป็นบุญกิริยาอย่างหนึ่ง เป็นทานแห่งเสียง เพราะ
เราเสียสละเวลามาสวดมนต์ สาธยายมนต์ให้เกิดความร่มเย็น มนต์นั้นเป็นการ
สรรเสริญคุณบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณวิเศษแห่งองค์สัมมาสัม-
พุทธเจ้า ผู้เรียกว่าเป็นมหาบุรุษเอกท่ีช้ีทางให้สรรพสัตว์ทั้งหลายท่ีลุ่มหลงมัว -
เมานั้นได้ต่ืนรู้ ดังนั้นจึงมีคุณมาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ท่ีฉันให้โยมนั้นสาธยายมนต์แปลขึ้นมา เรียกว่าทําวัตรเช้า เป็น
การเข้าเฝูาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน เมื่อเรามีจิตท่ีมุ่งตรงอ่อนน้อมต่อท่ีเราจะ



๕๗ 

 

ไปสาธยายมนต์นั้น นั่นแหล่ะจ้ะคือทานแห่งเสียงท่ีมีอานุภาพมาก ทําให้โยม
นั้นในขณะนั้นจิตโยมว่าง ปล่อยวางทุกสรรพส่ิง โยมก็ลับปัญญาด้วยพระ
อักขระคาถาความหมายเข้าไป มันทําให้โยมนั้นเช่ือ เกิดปิติ สุขมากยิ่งขึ้น จะ
ได้เข้าถึงพุทโธนั้นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
 



๕๘ 

 

 
ธ ร ร ม วั น อ า ส า ฬ ห บู ช า 
   คํ่าคืนราตรี ๑๕ คํ่าเดือน ๘ นี้ ก็เรียกว่าพระจันทร์เสวยฤกษ์เป็นวัน
สําคัญวันหนึ่ง ท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงธรรมท่ีท่านได้ค้นพบสัจ-
ธรรมความจริงอันประเสริฐ หากผู้ใดต้องการท่ีใฝุประพฤติปฏิบัติในธรรมเพื่อ
แสวงหาความรู้แจ้ง รู้จริงถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ จากวัฏฏะ โยมจงมีความ
เพียรหมั่นเจริญจิต ไม่ว่าเพียงเล็กน้อยก็ตาม เรียกว่าเมื่อจิตนั้นเกิดกุศล เกิด
ความพอใจยินดีท่ีต้องการจะปรารภความเพียรแล้วก็อย่าได้รอช้า มันก็เหมือน
เรานั้นกําลังเดินลงไป..ไปข้างหน้า แต่ความตายของเรานั้นดึงเราให้ไปข้างหลัง 
ดังนั้น การจะทําสร้างบารมีให้เกิดความเช่ือมั่น โยมต้องทําอย่างมีศรัทธา 
ความเช่ือ หากใครปรารถนาต้องการจะอยู่ถึงกี่ยาม จนถึงยามไหนท่ีปรารถนา
ก็ย่อมทําได้ หากผู้ใดไม่พอใจในสุขก็ย่อมสามารถปรารภความเพียรได้



๕๙ 

 

ตลอดเวลา ดังนั้น โยมต้องมีศรัทธามีความเช่ือ มีสัจจะ พอใจในส่ิงท่ีโยม
ประพฤติปฏิบัติ เรียกว่า "เช่ือ" ในส่ิงท่ีทํา 
   การเจริญภาวนาจิตนั้น เพียงการเจริญภาวนาก็เป็นเพียงแค่อุบาย 
เป็นเพียงสมถะภาวนาเพื่อให้ถึง "ปัญญา" ความรู้แจ้งอย่างแท้จริง ไม่ใช่สมถะ
ภาวนาเพื่อให้เกิดความสุขเพื่อให้เรานั้นไปติด นั่นก็เรียกว่าไม่พ้นจากกามคุณ 
ยินดีพอใจในสุข ดังนั้น สุขนั่นแลเป็นบรรทัดฐานแห่งจิตใจท่ีจะให้เกิดปิติ เพื่อ
เป็นกําลังใจไปเป็นเบ้ืองบาทให้ก้าวเดินต่อไป หากทําแล้วเกิดทุกข์เสียก่อนแล้ว
มันก็เหมือนการบั่นทอน 
   ดังนั้น จงรู้ไว้ว่า "สมถะภาวนา" เป็นอุบายแห่งธรรม สมถะกรรมฐานก็
ดี ก็เรียกว่าพิจารณาส่ิงท้ังหลายท้ังปวง หรือสภาวธรรมในความไม่เท่ียง แม้จะ
เป็นเบ้ืองล่างหรือเบ้ืองบนขึ้นไป ภายในและภายนอก นี่แลเรียกว่ากําลังเข้าถึง
หัวใจของกรรมฐาน เรียกว่าเป็นการ "ละ" ถ้าผู้ใดนั่งเจริญจิตอยู่บ่อย ๆ จนถึง
สภาวะเกิดทุกขเวทนาข้ึนเมื่อไหร่ นั่นแลประคองจิตปรารภความเพียรไปใน
ความเพียรนั้นจนถึงเวทนานั้นมันดับลงไปได้ เกิดขึ้นมาใหม่ เกิดขึ้น..ต้ังอยู่..ดับ
ไป จนเรานั้นสามารถเกิด "ความชินชา" จิตนั้นมันเกิดการเข้มแข็ง ใจมันต้ังมั่น
รวมเป็นหนึ่งจนสมาธิบังเกิด ธาตุดินน้ําไฟลมนั้นจึงเสมอเหมือนได้ ดังนั้นแลจิต
มันจะไม่ว่อกแว่ก จิตมันจะไม่ฟุูงซ่าน เพราะใจมันต้ังมั่น ใจเป็นประธาน ถ้า
หลักดีแล้วไซร้แม้ส่ิงใดมาพัดพาไป เมื่อหลักเราดี จิตเรามั่น ใจมันต้ังมั่นแล้ว
ไซร้ จิตย่อมมีท่ีพึ่งพาท่ีอาศัยท่ีเข้มแข็ง 

  ดังนั้น จงปรารภความเพียร เจริญความเพียรให้บังเกิดอยู่บ่อย ๆ หาก
ใครต้องการเอาชนะนิวรณ์ ข้ามสมมุติบัญญัติไปได้ก็ไม่ยากเย็นนัก ขอให้โยม
ท้ังหลายจงนั่งประพฤติปฏิบัติจนให้เกิด "ทุกขเวทนา" เมื่อทุกขเวทนาบังเกิด
แล้วไซร้ สติมันก็เรียกว่าจิตมันจะจดจ่อ สติมันจะต้ังมั่นของมันเอง ทีนี้เมื่อมัน



๖๐ 

 

เกิดแล้วจิตนั้นไม่รู้เท่าทันในสภาวธรรมท่ีบังเกิด มันจึงเกิดปัญหา เรียกว่าทําให้
จิตนั้นเรียกว่าเหมือนไปบังคับมันไว้ ใจมันก็เลยไม่เข้มแข็งพอ นี่เค้าเรียกว่าแพ้-
ภัยตนเองหรือแพ้ใจตนเอง ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ก็คือส่ิงท่ีอยู่ในใจ หรือใจของเรา
นั้นเอง 
   เมื่อเกิดเวทนาก็ให้มีสติกําหนดรู้ ก็เรียกว่าสติปัฏฐาน ๔ เรียกว่า "ดู
เวทนาในเวทนา" ถ้าโยมเห็นทุกข์แล้วไม่รู้ทันทุกข์แล้วจะข้ามทุกข์พ้นทุกข์ไปได้
อย่างไร ในครั้งก่อนท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะบรรลุธรรมสัมมาสัมโพธิ-
ญาณนั้น ท่านก็มีสัจจะวาจาต่อบัลลังก์ท่ีท่านนั่ง หากไม่สําเร็จในธรรมก็จะไม่
ลุกออกจากบัลลังก์ ดังนั้น โยมต้องมีสัจจะวาจาในความเพียรเสียก่อน ยังไม่
ต้องอธิษฐานบารมีอะไรลงไป เพียงมีสัจจะให้สติบังเกิดอยู่ตลอดเวลา เมื่อ
ความเพียรมันมากเข้ามาแล้ว หรือเวทนามันเข้ามาสัมผัสรับรู้ก็เพียงให้รู้ ดูมัน
อย่างมีสติ อย่าได้ไปเกรงกลัว 
   คําว่า "กลัว" นี้ ถ้ามนุษย์ผู้ใดกําจัดออกไปไม่ได้ ยากยิ่งนักท่ีจะบรรลุ
หรือชนะส่ิงใดได้ ดังนั้น ความกลัวนี้จึงเป็นส่ิงท่ีน่ากลัว เป็นภัยมืดสําหรับนัก
ปฏิบัติ ความกลัวจะหมดลงไปได้ก็เรียกว่าต้องตัดกังวล มีความเช่ือศรัทธาในส่ิง
ท่ีโยมตั้งมั่นหรือในการประพฤติปฏิบัติ เมื่อโยมจะประพฤติปฏิบัติบูชาแด่พระ-
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงน้อมนําพระรัตนตรัยให้เป็นเกราะ มาเป็นเกราะ
ปูองกันภัย เรียกว่าพุทธัง สรณัง คัจฉามิ จงบังเกิดในจิตใจขันธสันดาน ธัมมัง 
สังฆัง จงบังเกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจ เมื่อโยมไม่มีกังวลต่อส่ิงใด เช่ือมั่นในพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ จิตก็จะรวมตัวเป็นหนึ่ง 
   การว่าจิตรวมตัวเป็นหนึ่งนั้น เรียกว่าจิตนั้นไม่ส่งไปภายนอก สภาวะ-
จิต สภาวธรรมนั้นรวมตัวเป็นหนึ่ง เรียกว่าจิตไม่ฟุูงซ่านแล้วไซร้ มีใจเป็น
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ประธาน ใจมีหลักแล้ว ใจมันก็จะมั่น สมาธิมันก็จะรวมตัวรวมเป็นหนึ่ง ก่อเกิด
พลังท่ีเหนือมนุษย์ข้ึนมา นั่นก็เรียกว่าเป็นของปัจจัตตัง 
   ตรงนี้เมื่อเกิดข้ึนสภาวะนี้ ความกังวลความกลัวก็ดี ความสะดุ้งสยอง
พองเกล้าก็ดี มันจะระงับดับหายไป ก็ด้วยอํานาจแห่งพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ พระรัตนตรัย ดังนั้น โยมจงต้องมั่นและเช่ือศรัทธา หากไม่อย่างนั้น
แล้วเรียกว่าศีลโยมนั้นก็จะบกพร่อง คําว่าศีลก็เรียกว่ากาย วาจา ใจมันจึงไม่
สงบพอ เมื่อมันไม่สงบถึงท่ีศีลมันจึงรั่วได้ ใจมันจึงไม่มั่น เพราะยังมีความกลัว 
ยังมีอวิชชาท่ีไปปนเป้ือนอยู่ 
   ดังนั้น การท่ีโยมมาสาธยายมนต์กันก็เพื่อให้ขับไล่อวิชชา มารภายใน
หรือวิญญาณท่ีมันแทรกซ้อนอยู่ ให้เค้าออกไป เพื่อจะให้จิตดวงเดิมของเรา ใจ
ต้ังมั่นท่ีมีสติมั่นคงรู้ตัวท่ัวพร้อมได้เข้ามาแทนท่ี นั่นคือเป็นเอกัคคตารมณ์ ทํา
ให้เกิดตัวรู้ เกิดสมาธิ ดังนั้น การสาธยายมนต์สวดมนต์ภาวนาจึงมีอานุภาพ มี
คุณอนันต์ใหญ่หลวงต่อจิตของเรา... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (วันอาสาฬหบูชา) 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ลูกศิษย์ : การท่ีเราง่วงนอนมาก ๆ แล้วเราเปิดธรรมะฟังแล้วเราก็งีบหลับไป
เลยเป็นอะไรรึเปล่าคะ 
หลวงปูุ : ดีจ้ะ ส่วนมากคนขี้เกียจจะทําอย่างนี้ อ้าว..หรือว่าโยมว่าไม่จริง นี่เค้า
เรียกว่าไปทางลัด โยมน่ะไม่ได้ฟังเลยจ้ะ ผีบ้านผีเรือนเค้าฟัง แต่ก็ยังมีอานิสงส์
เป็นทาน แต่มันเป็นแค่ "เศษทาน" เพราะถ้ามันเป็นทานท่ีสูงสุดว่ามันเป็น 
ธรรมทานเมื่อไหร่ คือโยมต้องต้ังจิตต้ังใจฟัง สดับฟังแล้วเกิดปัญญา..นี่เค้าเรียก
เป็น "ธรรมทาน" มีอานิสงส์สูง แต่โยมฟังแล้วเพื่อว่าให้มันเคลิบเคล้ิมเพื่อ
ต้องการจะหลับน่ะ อืม..นี่เค้าเรียกว่าอะไรจ๊ะ..ไอ้ความข้ีเกียจ อย่างน้อยก็
กล่าวว่าอ้อ..ได้ฟังธรรม ได้เป็นบุญกุศล 
(ลูกศิษย์ : นอน ๆ ฟังอยู่ แล้วก็หลับไปเลยค่ะ) 
หลวงปูุ : การนอนก็ดี คือการท่ีเรียกว่า ผู้ใดท่ียังไม่หลับอยู่ไม่ว่าโยมจะยืนเดิน
นั่งนอน ณ ท่ีใด คําว่ายังมีสติ นั่นโยมสามารถแปรเป็นธรรมสร้างเป็นบุญกุศล



๖๓ 

 

ได้ตลอดเวลา แต่การหลับนอนไปแล้วสร้างบุญไม่ได้แล้ว คนท่ีหลับนอนอยู่นั้น
เรียกว่า "กินบุญเก่า" เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่คนท่ียังไม่หลับไม่นอน อยู่ในอิริยาบถใด 
ก็ตาม แต่มีสติเจริญภาวนาอยู่นั้นแล เรียกว่ากําลังสร้างบุญอยู่ สร้างบารมีอยู่ 
ดังนั้น ขอให้รู้ไว้ว่าก่อนนอน โยมไม่ต้องไปฟังธรรมก็ได้ ในความเพลียของโยม
นั้น ร่างกายของโยมนั้นพอไปฟังธรรมแล้วมันก็จะเคลิบเคล้ิม ธรรมนั้นจะ
กล่อมโยมหลับ แต่ไม่ได้กล่อมโยมตื่น แต่คนท่ีจะทําให้เกิดมีกุศล เพียงช่ัวขณะ
จิตเดียวนั้นคืออานิสงส์ของการภาวนา เพราะจิตจะต่ืนรู้ในขณะหนึ่งขณะใด   
ก็ตาม จิตมันจะต้ังมั่นระลึกถึงคุณงามความดี บุญกุศลท่ีโยมได้กระทํามาแล้ว
แผ่เมตตา อันนี้แม้โยมหลับลงไปน่ะ..มีอานิสงส์มาก เรียกว่าโยมได้ทําบุญไว้
ก่อน แล้วตื่นมาโยมก็กินบุญโยมต่อ ไม่เรียกว่ากินบุญเก่า แต่โยมทําบุญไว้ใหม่ 
บุญของเก่าโยมก็ยังอยู่..นี่เรียกว่าเศรษฐี แต่คนท่ีนอนแล้วกินบุญเก่า ไม่ได้ทํา
อะไรเลย..นี่เรียกว่ายาจก กินแต่ของเก่า เรียกว่า "ประมาท" 
   นั้นอานิสงส์การภาวนาจิต ถ้าจิตมันยังไม่หลับ ขอให้ภาวนา ถ้าร่าง-
กายสังขารมันอ่อนล้า นอนก็ภาวนาได้ เมื่อภาวนาไปแล้วก็ให้ระลึกถึงบุญกุศล
ท่ีเราทํามา ให้จิตไปเกาะติดไว้ในอารมณ์นั้น ถ้าร่างกายสังขารและดวงหรือ
กรรมท้ังหลาย อายุขัยมันตัดรอนในขณะนั้น..สุคติภูมิก็เป็นท่ีหมายมั่นของโยม 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่เรียกว่า "ผู้ไม่ประมาท" ผู้ไม่ประมาทมีสติย่อมไปดี ผู้ท่ีประมาท
เสียแล้วขาดสติ..อะไรก็รับรองไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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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 
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คาถา เปิด สามโลก พระพุทธเจ้า ๕ พระองค ์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 
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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 
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ย่ามกันภัยยันต์โต สีชมพูและสีกลัก ใบละ   500 บ. 
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ค าถาม ตัวเลขดวงดาว มี ๐ - ๙ ไม่ว่าดวงเกิดของใคร ๆ เพราะเหตุใด ดวง
ประสูติสมเด็จโต จึงไม่มีเลข ๐ และเลข ๙ 
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     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 



๗๖ 

 

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 


