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รวมค าสอน สมเด็จพระพุฒาจารย ์โต พรหมรังส ี๒ 

 
  ฉันน่ะ บอกเคล็ดลับกรรมฐานแล้ว โยมทนต่อเวทนามากเท่าไหร่ โยม

จะบรรลุแห่งกรรมมากเท่านั้น เมื่อบรรลุแห่งกรรมมากแค่ไหน กรรมช่ัวของ
โยมนั้น จะถูกบ่ันทอนมากเท่านั้น เมื่อถูกบั่นทอนแล้วภพชาติก็ส้ันลง เพราะว่า
มันบั่นทอน เมื่อภพชาติมันส้ันลงแล้ว การเสวยบุญในกุศลในความดีในสุขมันก็
จักมาเร็ว ไม่ต้องรอ โดยท่ีไม่ต้องอธิษฐานด้วยซ้ํา เพราะว่ามันให้ผลมันในตัว 
ด้วยสําเร็จด้วยกรรมฐาน สําเร็จด้วยการภาวนา สําเร็จด้วยการแผ่เมตตาอยู่
เป็นนิตย์ จากคําว่าอโหสิกรรม จักมีกับโยมอยู่ตลอดเวลา ถ้าโยมไม่มีเมตตา ไม่
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มีภาวนา ไม่มีการเจริญฌาน คําว่าอโหสิกรรมจักไม่มีกับใครเลย เพราะมันไม่
อย่างเดียว มันจะเอาอย่างเดียว มันไม่เคยให้เลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมต้องสละ แม้
อารมณ์ก็ต้องสละ อย่าไปติด 

  คําว่า "ติด" นั้นแล..ยังไม่ได้สละ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ในขณะนี้กายสังขารเรา
ล่วงเลยแล้ว แต่ใจเราต้องทําให้แข็งแรง ถ้าศีลเรานั้นสมบูรณ์ นั่นแหล่ะจ้ะ  จะ
ทําให้ใจเราเข้มแข็ง กายเราก็จะเข้มแข็งตามมา เพราะกายมันอยู่หลังเรา ใจ
เป็นประธาน มันไม่ได้บอกว่า กายเป็นประธาน ใช่มั้ยจ๊ะ 
   เช่นดวงมันไม่ได้นําหน้าเรา มันอยู่ข้างหลังเรา ดวงไม่ได้อยู่หน้าเรา แต่
มันอยู่หลังเรา แต่ถ้าใครนั้นไปตามดวง ดวงจะอยู่เหนือเรา เช่นให้กรรมช่ัวอยู่
เหนือเรา นี่แหล่ะจ้ะ เราจักไม่มีวันเหนือดวงได้เลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้นโยม
กําหนดให้มันถูกสิจ๊ะ ถ้าโยมกําหนดผิด ดวงโยมก็เสียก็ผิด เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยม
ทําปัจจุบันแห่งภพภูมินี้ให้มันถูก โยมก็ไปถูกทางถูกดวงท่ีโยมมา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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  บุคคลใดยึดตัวยึดตนมาก บุคคลนั้นก็ทุกข์มาก บุคคลใดละวางอัตตา
ตัวตนได้มากเท่าไหร่ บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้มีสุขอยู่ในโลก ดังนั้น ก็ขอให้โยม
พิจารณาในกายในสังขาร พิจารณาธรรม ต้องพิจารณาในจิต ถ้าโยมเอาจิต
ส่งไปภายนอก โยมจะไม่เห็นธรรมแท้จริง แต่เมื่อโยมส่งไปแล้วก็ให้พิจารณาว่า
ธรรมอยู่ภายนอกนั้น แท้ท่ีจริงแล้วมันเป็นธรรมท่ีแท้จริงหรือไม่ อะไรก็ตามท่ี
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พิจารณาแล้ว กําหนดรู้แล้วมันทําใจให้จิตเรานั้นไม่สงบ แสดงว่าธรรมนั้นยัง
ไม่ใช่ของจริง ยังไม่ใช่ส่ิงท่ีชอบธรรมนั้น เมื่อมันไม่ใช่ส่ิงท่ีชอบธรรมโยมต้องละ 
ต้องกําหนดรู้ หันกลับมาดูในจิตในกายตน 

  หากเมื่อเห็นแล้วว่า เป็นของท่ีทําให้จิตเรานั้นสงบและปลงได้ เห็นตาม
ความเป็นจริงได้ คลายจากความหลงได้ นั่นแลเรียกว่าธรรมท่ีชอบ เห็นกาย
สังขาร เห็นโทษภัยในวัฏฏะ ว่ากายนี้มีแต่วันเส่ือม นั่นแลเรียกว่าธรรมอันท่ี
ชอบ เมื่อเราพิจารณาแล้วว่ากายสังขารนี้ มันมีแต่ทุกข์ มีแต่เวทนา ก็เวทนา
นั้นแลคืออารมณ์ ความพอใจ และไม่พอใจ ส่ิงเหล่านี้ ๒ อย่างนี้ไม่ว่าส่ิงใด   
ส่ิงหนึ่งท่ีมันเกิดขึ้นก่อนก็ดี เกิดขึ้นที่หลังก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์เดียวกัน 
แม้ว่าสุขท่ีเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็ไม่เท่ียง มันก็เกิดทุกข์ตามมา หากทุกข์ท่ีมัน
เกิดขึ้นแล้ว..ไม่นาน เมื่อเราทนมันได้ เมื่อเราทนได้มากเท่าไหร่ สุขก็ตามมา 
เมื่อเราไปยึดในสุขมากเท่าไหร่ ความไม่เท่ียงในสุขนั้นแล มันก็แปรสภาพเป็น
ทุกข์อยู่ดี สุดท้ายเมื่อเราละความพอใจยินดีได้จากทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วไซร้ 
นั้นเรียกว่า "วางเฉย" เมื่อเราวางเฉยได้อยู่บ่อย ๆ แล้ว ไม่สุขไม่ทุกข์แล้ว จิต
นั้นแลมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในส่ิงท้ังหลายท้ังปวง เห็นว่าเป็นความว่าง
เปล่า ไม่มีสาระแก่นสาร คําว่าไม่มีสาระนั้นแล เรียกว่ามนุษย์ผู้นั้นเป็นผู้คลาย
ความยึดมั่นถือมั่น คลายจากไฟโทสะ คลายจากโลภะ และโมหะคือความหลง  

  ดังนั้น ถ้าโยมอยากต่ืนรู้ ข้ามสมมุติบัญญัติแห่งนิวรณ์ แห่งความง่วง 
แห่งความเคลิบเคล้ิม แห่งความพอใจในสุข แห่งความว้าวุ่นแห่งจิต แห่งความ
ลังเลสงสัย แห่งไฟราคะ โยมต้องกําหนดรู้ในปัจจุบัน และกําหนดรู้ในกาย 
ถึงแม้กายโยมนั้นมันจะอ่อนล้า แต่เมื่อโยมกําหนดรู้เพื่อท่ีโยมจะสร้างความ
เพียรสร้างบารมีแล้วไซร้ ก็ให้ทรงกายนั้น คือทรงสติอยู่ในกาย เมื่อผู้ใดมีสติ  
จดจ่ออยู่ส่ิงใดส่ิงหนึ่งแล้วไซร้ ไม่นานเมื่อสติโยมเพ่งพิจารณาอยู่บ่อย ๆ ส่ิงใดท่ี
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โยมเห็น แล้วเพ่งมันอยู่อย่างนั้น มันจะเกิดการเกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไป เรียกว่า
การเกิด-ดับอยู่อย่างนั้น เรียกว่าวัฏฏะ การหมุนเวียนเปล่ียนแปรไปตาม
อัตภาพของสังขาร แห่งธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม แห่งธาตุท้ัง ๔ แล้วมีอากาศธาตุ
และจิตวิญญาณเข้าไปผสมอยู่ โยมจะเห็นทุกอย่างว่าเป็นของไม่เท่ียง เมื่อเห็น
อย่างนั้นโยมจะเห็นความเบื่อหน่าย เมื่อโยมเห็นความเบื่อหน่ายในกายสังขาร
ได้ จิตโยมจะต่ืนรู้ เมื่อโยมเห็นชัดมากเท่าไหร่ จิตโยมจะเบิกบาน เมื่อโยมเห็น
แจ้งเมื่อไหร่ ดวงตาแห่งธรรมจะบังเกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้น 

  เมื่อโยมเห็นดวงตาเห็นธรรม เห็นตามความเป็นจริงในทุกข์ ในกฎแห่ง
ไตรลักษณ์ได้ กระแสแห่งพระโสดาบันก็จักบังเกิดขึ้น เมื่อกระแสพระโสดาบัน
บังเกิดขึ้นนั้นเรียกว่า กระแสแห่งนิพพาน ให้โยมเสวยอารมณ์นั้น ให้ปิติให้ท่ัว
กายสังขารของโยม ให้มันซาบซ่านอิ่มเอิบ คําว่าอิ่มเอิบนี้แลจะปลุกธาตุไฟเตโช
อาโปให้บังเกิด ให้เพ่งอยู่อย่างนั้น จะเกิดปิติและสุข เมื่อโยมเกิดปิติ สุขนั้นแล
ท่ีได้จากปีติก็จะตามมา ความเคลิบเคล้ิมรําคาญใจท้ังหลาย ความลังเลสงสัยใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จะดับหายสนิทไป ก็เพราะด้วยความนั้นใน
อวิชชา หรือตัวตนท่ีโยมไปถือตัวถือตนแล้วมันจะถูกคลายออกไปด้วยจิตท่ีต้ัง
มั่น ท่ีจิตมุ่งตรงในกระแสแห่งธรรม มุ่งตรงมากเท่าไหร่โยมก็เห็นนิพพานมาก
เท่านั้น เมื่อโยมทํามากเท่าไหร่นิพพานโยมจะสว่างมากเท่านั้น เมื่อนิพพาน
กระแสมันมีมากเท่าไหร่ทางเดินแห่งมรรคโยมนั้นก็จะต้ังมั่นมั่นคงมากเท่านั้น 
เมื่อมันมั่นคงมากเท่าไหร่สมาธิมันก็จะมีมากเท่านั้น เมื่อสมาธิโยมมีมาก
เท่าไหร่ลมหายใจโยมก็จะละเอียดมากเท่านั้น เมื่อลมหายใจโยมละเอียดมาก
เท่าไหร่ จิตโยมนั้นก็จะละเอียดประณีตมากเท่านั้น เมื่อจิตโยมละเอียดมาก
ประณีตมากเท่าไหร่ ธรรมท่ีโยมได้สดับหรือได้พิจารณาได้เห็นนั้นก็จะละเอียด
ประณีตตามจิตของโยมนั้น… 
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ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
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  ลูกศิษย์ : หลวงปูุครับ คนท่ีมีครอบครัวแล้วน่ะครับ สามารถบรรลุ
ธรรมได้ไหมครับ แล้วหนทางไหนท่ีจะทําให้บรรลุธรรมได้ 

  หลวงปูุ : การว่ามีครอบครัวนั้นเป็นของธรรมดา เป็นวิสัยของมนุษย์ท่ี
มีความอยากได้ใคร่ดี ความพอใจ คือยังตัดอาลัยอาวรณ์ของความหลงไม่ได้ ถ้า
โยมถามว่าจักสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่เหรอจ๊ะ การบรรลุธรรมมันต้องดูว่า
บรรลุไปแค่ไหน แต่มันไม่ได้บอกว่าพ้นธรรมหรือพ้นกรรม เพราะการบรรลุแห่ง
ธรรมนั้น..มันบรรลุไม่เท่ากัน 
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  จึงบอกว่าเมื่อโยมเป็นฆราวาสมีภรรยากับคนท่ีเขาถือพรหมจรรย์  
การเห็นธรรมจึงแตกต่างกันไป เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั้นจึงบอกว่าการถือพรหมจรรย์คือ
อะไร เมื่อโยมมีครอบครัวเป็นฆราวาสวิสัยอยู่ แต่การถือพรหมจรรย์นั้นมันไม่
ต่างอะไรกับศีล ไม่ได้ว่าบุคคลผู้ใดคนหนึ่งจะถือศีลได้อยู่ตลอดเวลา แต่การถือ
พรหมจรรย์นั้น เมื่อโยมมีความพอใจยินดีท่ีปรารถนาอยากเจริญศีล ทาน 
ภาวนาแล้วไซร้ นั้นเรียกว่า บุคคลผู้นั้นกําลังเดินอยู่ในทางแห่งมรรค ให้โยมนั้น
ต้ังจิตต้ังใจอธิษฐานความพอใจในความเพียรสัก ๑ ช่ัวยามก็ดี เวลาเท่าไหร่ก็ได้
ท่ีโยมมีความพอใจ นั้นเรียกว่าโยมได้รักษาพรหมจรรย์ 

  "พรหมจรรย์" ทําไมถึงบอกว่าเป็นพรหมจรรย์ ก็เรียกว่าการเจริญ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คือการแผ่เมตตาเสียแล้ว มีความกรุณาต่อ  
สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขานั้นพ้นทุกข์ นี่เรียกว่าเป็นการเจริญเมตตา แล้วเมื่อ
เราเจริญแล้วเราก็ต้องวางเฉยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เรียกว่าเราได้ให้เขาแล้วช่วย
เขาแล้ว ต่อนี้ไปเราก็ต้องช่วยตัวเอง คือการสร้างบุญให้เกิดต้นทุนกุศล ดังนั้นก็
เรียกว่าโยมต้องการสะสม เจริญพรหมจรรย์ เจริญศีล เจริญภาวนานั้นเอง โยม
จะเจริญแค่ไหน โยมต้องกําหนดขึ้นมาคือ การกําหนดกรรม เมื่อโยมกําหนด
กรรมได้ โยมจะรู้เท่าทันกรรม เมื่อโยมรู้เท่าทันกรรม โยมจะเห็นกรรม เมื่อโยม
เห็นกรรมแล้ว โยมจะรู้กรรม เมื่อโยมรู้กรรม นั่นแหละจ้ะ กรรมนั้นจะบอกโยม 
ว่าโยมนั้นจะบรรลุธรรมหรือจะพ้นจากเวรภัย พ้นจากกรรมได้ก็ต่อเมื่อโยมได้  
รู้กรรมก่อน 

  บุคคลท่ีจะรู้กรรมได้ บุคคลนั้นต้องเสวยกรรมเสียก่อน เมื่อโยมยังมี
ความพอใจใคร่ดีปรารถนาในคู่ครองวิสัยแห่งฆราวาสนั้น โยมก็ต้องเรียนรู้จัก
ทุกข์ให้มาก เมื่อโยมบรรลุในขณะท่ีโยมนั่งอยู่ ๑ ช่ัวยามก็ดี นั้นเรียกว่าโยมได้
บรรลุแล้วในขณะโยมเป็นฆราวาส แสดงว่าบุคคลท่ีอยู่ในศีล ๕ มีภรรยาอยู่ก็



๘ 

 

สามารถบรรลุธรรมได้ แต่คําว่าบรรลุธรรมในขณะนั้นไม่ได้เรียกว่าสําเร็จธรรม..
แต่บรรลุธรรม 

  บรรลุนี่คือเข้าถึง..เห็นในธรรมนั้น คําว่าสําเร็จคือการเรียนจบจาก
กระบวนการแห่งกรรม ดังนั้น การบรรลุธรรมก็อยู่ท่ีปัญญาของบุคคล บางคน
ฟังธรรมแล้วเข้าใจในธรรมจึงเรียกว่า บรรลุธรรม แต่เมื่อบุคคลฟังธรรมแล้วนํา
ธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติจนสําเร็จธรรม เห็นไหมจ๊ะว่าการ "บรรลุธรรม" กับ 
"สําเร็จธรรม" จึงต่างกัน แต่ต้องรู้ว่าเกิดจากการใด ดังนั้นข้อนี้จึงตกว่าฆราวาส
ก็บรรลุธรรมได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

  แต่เมื่อโยมบรรลุแล้ว เห็นแล้ว รู้แล้ว แต่โยมยังไม่ออกจากวังวนนั้นไป
ได้ โยมก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ เรียกว่าเป็นการสะสมต่อภพไปต่อไปภาคหน้า จนโยม
ถึงการเกิดความเบื่อหน่ายเห็นทุกข์จนถึงท่ีสุดนั้นแล ธรรมท่ีโยมทําไว้ไม่ได้
หายไปไหนจักตามจิตโยมทุกขณะจิต จึงได้บอกว่า บางคนบอกว่า แหม..อยาก
ก็อยากมีภรรยา อีกใจนึงก็อยากปฏิบัติบูชา..ไม่ต้องสนใจเลย ภรรยาเป็นของ
สมมุติ เพราะว่าถ้าโยมไม่มีกําลังใจแห่งคู่บารมีแล้วไซร้ หากธรรมท่ีโยม
ประพฤติปฏิบัติอยู่ยังไม่ถึงในแก่นธรรม ก็เรียกว่ายังขาดกําลังอยู่ดี มนุษย์นั้นท่ี
ขาดกําลังใจ ๑.เพราะกําลังใจตัวเองยังมีไม่ถึง ๒.เพราะโยมไปติดกรรมไปผูก
กรรมกับใครไว้ โยมก็ต้องไปใช้กับผู้นั้น จนกว่าใจโยมนั้นกล้าแข็งแกร่งดีแล้ว 
ไม่ต้องไปข้ึนอยู่กับใครนั่นแหละจ้ะ จิตใจโยมจะต้ังมั่น นั่นเรียกว่า จิตใจเด็ด
เด่ียว บุคคลนั้นถึงจะสําเร็จธรรมในชาตินี้ได้นั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

  มนุษย์นั้นจะตัดกรรมต้องตัดท่ีใจเสียก่อน เพราะใจเป็นต้นเหตุแห่ง
กรรม เรียกว่า สมุทัย คือเหตุแห่งทุกข์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่ว่าจะสําเร็จธรรม บรรลุ
ธรรม ปรารถนานิพพาน พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ดี สําเร็จท่ี "ใจ" ดวงนี้ 
ไม่ได้ไปสําเร็จท่ีดวงใจของใครคนอื่น เข้าใจมั้ยจ๊ะ หรือนอกจักรวาล..ไม่ใช่ 



๙ 

 

นิพพานต้องสําเร็จในกาย ในจิตวิญญาณ ในขันธ์ ๕ นั่นคือ ดับความพอใจ ละ
ความพอใจจนไม่เหลือ นั่นแหละจ้ะโยมจะเข้าถึง "โลกุตระ" ได้ ดังนั้นไม่ต้อง
สงสัยเลยว่าฆราวาสบรรลุธรรมได้หรือไม่..บรรลุได้ แต่จะสําเร็จธรรมได้นั้น 
มนุษย์ผู้นั้นจะเป็นผู้บอกเองว่าต้องการสําเร็จหรือไม่... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

  เมื่อมีวาสนาต้องกัน โยมจงมาทําวาสนาบารมีร่วมกันจะดีกว่า ท่ีฉัน
เคยบอกไปแล้ว ส่ิงท่ีโยมต้องเป็นธุระ ต้องเป็นการมาร่วมทํา นั่นคือการสร้าง
ฉันให้เกิดข้ึนมา คือตอบแทนส่ิงท่ีโยมได้กระทําไว้ในอดีตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการ



๑๐ 

 

ล่วงเกินด้วยทางใดทางหนึ่งก็ตาม ขอให้โยมนั้นได้มาทํากรรมในปัจจุบันให้
บังเกิด จง "ประกอบธาตุกายสังขาร" ฉันขึ้นมา ยังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
อีกมากมาย ท่ีจะได้สดับฟัง รู้ธรรม เพราะมนุษย์มันติดในรูป เราก็ต้องสร้างรูป
เพื่อรองรับนามธรรมท่ีจะบังเกิดขึ้น 

  ดังนั้น ประตูเมืองต้องเป็นหน้าท่ีของโยมท้ังหลาย ส่วนวิหารนี้มันเป็น
ส่วนรวมอยู่แล้ว ส่วนตัวคือส่วนกรรม โยมต้องสร้างประตูเมืองขึ้นมาคือ ประตู
จิต ประตูสวรรค์ ประตูนิพพาน โยมต้องทําขึ้นมา กําแพงนี้..ปูอมปราการนี้แล
จะปกปูองกั้นภัยของโยมให้หลุดพ้นจากอวิชชา กิเลสตัณหา มารทั้งหลาย   
เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่มีใครจะหนีพ้นกรรมไปได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับ
ความเป็นจริง แต่ส่ิงหนึ่งท่ีเราทําได้คือ สร้างกรรมดีให้มากกว่ากรรมช่ัวนั้นเอง  

  เมื่อเราสร้างกรรมดีมากกว่า กรรมดีนั้นแลจักผดุงไว้ให้เรานั้นอยู่รอด
ปลอดภัย นําพาเรานั้นให้ถึงฝ่ังได้ เมื่อใดเราถึงฝ่ังได้ก็เรียกว่า เรานั้นอยู่รอด
ปลอดภัย แต่ยังไม่ได้พ้นทุกข์อยู่ดี การอยู่รอดปลอดภัยนั้นเพื่อเรานั้นเอาความ
ดีนั้นท่ีเราสะสมมา ท่ีเราพ้นจากทุกข์ภัยนั้น เพื่อเอาบุญกุศลนั้นไปต่อบุญกุศล
ให้ถึงท่ีสุดแห่งบุญ คือถึงท่ีสุดแห่งกรรม ดังนั้น ก็จึงต้องสร้างประตูเมืองขึ้นมา
เพื่อเจาะ เพื่อจะทลายทะลวงเข้าไปให้ถึงใจกลางแห่งกรรม นั่นก็คือเมืองท่ีจะ
บังเกิดขึ้น 

  การสร้างเมืองนี้ไม่ได้สร้างเมืองได้ง่าย ๆ ต้องมีบุญบารมีมหาศาล แต่
ถ้าฉันสร้างโดยลําพัง ก็ไม่ใช่วิสัยท่ีฉันจะต้องมาทํา แต่เป็นเพราะว่าโยมนั้น
กําลังจะต้องเสวยกรรม แต่ฉันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งท่ีอาศัยกรรมให้เกิดข้ึนมา 
คือยังมีการติดกรรม เกี่ยวข้องกับโยมนั้น จึงต้องมีส่วนร่วมทางใดก็ทางหนึ่ง
นั้นเอง นั้นเรียกว่า เมื่อมีวาสนามาพบพาลกันแล้ว ขอให้โยมท้ังหลายจงรู้
วาสนาชะตากรรมของโยม  



๑๑ 

 

  ๑. ชะตากรรมท่ีว่าโยมนั้นไม่พ้นตายแน่นอน 
  ๒. ภพใหม่ท่ีต้องไปเกิด ย่อมมี แต่โยมจะกําหนดภพภูมิได้ โยมต้อง

กําหนดในภพภูมิปัจจุบัน จะไปอยู่แล้วไม่ลําบาก ไม่ข้นแค้นแล้ว ก็ต้องสร้าง
ต้นทุนบารมีในภพชาตินี้ให้มาก ๆ อยากเป็นอิสระก็ต้องสร้างอาณาจักรของ
ตัวเอง อยากอิสระต้องเหนืออารมณ์ให้ได้ คือควบคุมอารมณ์ให้ได้ ไม่มีใคร
เหนือกรรมก็จริงอยู่ แต่ถ้าเราควบคุมกรรมได้ มันก็ไม่ต่างอะไรกับเหนือกรรม
อยู่ดี แต่ถ้าโยมควบคุมกรรม ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ กรรมนั้นแลจักสนองกรรม
ของมันเอง 

  ส่ิงใดก็ตามท่ีโยมต้องการปรารถนาอยากจะตอบแทนหรือขอขมากรรม
นั้น หากเมื่อโยมนั้นสร้างประตูเมือง สร้างธาตุกายสังขารฉันได้ ส่ิงใดก็ตามไม่
ว่าผู้ใดท่ีจะมาได้เป็นผู้สร้าง ท่ีจะมาใช้มาอธิษฐานจิตก็ตาม กรรมท้ังหลายนั้นท่ี
มีต่อกันย่อมสมบูรณ์ ย่อมหลุดพ้นในส่ิงท่ีเคยติดค้างกันไว้ เพราะบุญที่โยม
สร้างมานี้จักเป็นบุญมหาศาล จึงไม่มีอะไรเทียบได้ในค่าแห่งบุญครั้งนี้  

  เพราะการเปิดประตูสวรรค์นิพพานนี้ เป็นการเปิดดวงตาแห่งธรรมให้
มนุษย์นั้นได้เห็นธรรมโดยแท้ จึงเรียกว่าแสงปัญญาแห่งโลกจึงได้บังเกิด สัตว์
โลกนั้นท่ียังต้องถูกเป็นวังวนมืดมนอยู่นั้น เมื่อถูกเปิดในส่ิงท่ีถูกปิดเป็นความลับ
ไว้ด้วยปัญญาเสียแล้ว ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยกัน จึงบอกว่าบุญกุศล
ครั้งนี้จึงไม่มีอะไรประมาณได้ เช่นวิหารหลังนี้ก็ประมาณราคามิได้เช่นกัน 

  ประตูแห่งนี้จะต้องสูญเสียเงินมากมายแค่ไหนก็ประมาณไม่ได้ เพราะ
เมื่อสร้างขึ้นมาได้แล้วจักมีคุณค่ามหาศาล จึงว่าเงินทองแม้ท่วมเป็นภูเขาเลากา
ให้โยมเสวย ก็ไม่สามารถพ้นทุกข์พ้นกรรมได้ ก็เสวยได้ชาติเดียวเท่านั้น ไม่เกิน 
๑๐๐ ปี ใช่มั้ยจ๊ะ มันเป็นเพียงส่ิงสมมุติขึ้นมา แต่ส่ิงท่ีโยมได้กระทําจริงด้วยใจ
เข้าถึงศรัทธาและความเช่ือ และน้อมนําดึงพาเป็นสะพานบุญเช่ือมต่อ ให้



๑๒ 

 

บุคคลได้เข้าถึงความเช่ือความศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระ
รัตนตรัย จนถึงท่ีสุดละ สละได้จากทางโลก พ้นจากบ่วงกรรมได้ นี่คือ "ธรรม
ทาน" อย่างแท้จริง คือเป็นบารมีบุญกุศลท่ียิ่งใหญ่ 

  ฉันนั้นไม่ได้ให้โยมได้สร้างเพื่อให้ใหญ่โต แต่ฉันให้โยมนั้นรู้จักคําว่าโต
เป็นอย่างไร ฉันนั้นมีแต่ธรรม เมื่อมีธรรม เมื่อมีคนมาก มันจึงต้องเกิดเมือง
ธรรม เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีธรรม หากไม่เช่นนั้นบุคคลท่ีมีบุญวาสนาท่ีเขามี
ธรรมนั้นจักไม่มีท่ีอยู่ ดังนั้นโยมต้องมีท่ีอยู่ของตัวเองท่ีเป็นหลัก เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 

ขอเรียนเชิญญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างรูปหล่อหลวงปูุโต พรหม
รังสี ขนาดหน้าตัก ๕ เมตร สูง ๗ เมตร เพื่อประดิษฐานบนประตูสถานปฏิบัติ
ธรรมพรหมรังสี ต.ยางน้ํากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 

ท่านท่ีประสงค์ร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ท่ีวิหารโดยตรง หรือโอนเข้า
บัญชี "นายเอกวัฒน์ ท้วมทรัพย์" 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเขาวัง เลขท่ี 884-2233-906 
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี เลขท่ี 703-0-63709-7 
ธนาคารธนชาต สาขาเพชรบุรี เลขท่ี 547-6034-857 
อนุโมทนาบุญในกุศลจิตครั้งนี้ด้วยค่ะ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๑๓ 

 

 
  "พรหมจรรย์" เป็นอย่างไร ในขณะท่ีเรานั้นสาธยายมนต์ เรียกว่าการ

ประพฤติพรหมจรรย์ ทําไมถึงเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ เหตุเพราะว่าใน
ขณะท่ีเรานั้นสดับสาธยายมนต์ก็ดี  

  ๑. กายวาจาใจเราไม่เร่าร้อน  
  ๒. ไม่เป็นเวรเป็นภัยกับใคร  
  ๓. จิตเราไม่ส่งไปภายนอก 
  นั้นเรียกว่า ประพฤติพรหมจรรย์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ บางคนไม่รู้ว่าประพฤติ

พรหมจรรย์ต้องไปประพฤติอย่างไร เห็นมั้ยจ๊ะ ฉันจึงให้เป็นอุบายให้โยมนั้น
สวดมนต์ให้มาก ในขณะท่ีโยมสวด โยมจะต้ังมั่นหรือไม่ต้ังมั่น คําว่าต้ังมั่นและ
ไม่ต้ังมั่นเป็นอย่างไร บางคนสวดแล้วเอนไปเอนมา บางคนสวดแล้วไม่เอน นั้น
เรียกว่าต้ังมั่น เข้าใจมั้ยจ๊ะ ก็เพราะความอ่อนล้ากายสังขาร แต่โยมยังมีสติใน



๑๔ 

 

การสาธยายออกไปอยู่ ไม่นานมันโยกไปโยกมาโยกไปโยกมา เด๋ียวมันก็แน่น
ของมันเอง 

  ดังนั้น โยมต้องเอาลมเข้าลมออกอยู่บ่อย ๆ เพราะโยมมีแต่ของเสียเข้า
ออกอยู่เป็นนิตย์นั่นเอง คือ "อารมณ์" โยมต้องเอาพุทธคุณ ธรรมคุณไปล้าง ทํา
ให้ดินน้ําไฟลมนั้นมันเกิดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เกิดคุณวิเศษเสียก่อน นั้น
คือไปชําระล้างเสียก่อน โยมชําระล้างร่างกายสังขารได้ แต่โยมไม่สามารถเอา
น้ําไปล้างส่ิงเหล่านี้ภายในได้ นั้นคือ ธาตุกายสิทธิ์นี้ไม่สามารถล้างด้วยน้ําได้ 
แต่ต้องล้างด้วยมนต์แห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่เรียกว่าน้ํา
อมตฤทธิ์ ส่ิงเหล่านี้เมื่อโยมเข้าถึงและศรัทธา โยมจักมีพลังจักรวาล 

  "พลังจักรวาล" คืออะไร คือความไม่มีประมาณ ไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่มี
ขอบเขต นั้นคือความเช่ือศรัทธา เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าไม่อย่างนั้น โยมยังมีความ
ลังเลสงสัย โยมจักไม่สามารถรับพลังนี้ได้เลย เพราะอะไรจ๊ะ โยมยังถูกปิดกั้น
อยู่ แต่เมื่อโยมเปิดใจและเปิดจิตนั่นแล ทุกอย่างเมื่อเราเปิด..พร้อมท่ีจะรับ ส่ิง
นั้นมันก็เข้ามาหาโยมได้เต็มท่ี เมื่อเต็มท่ี จิตมันก็ตื่น มันก็เบิกบาน มนต์ท่ีโยม
สวดจักมีพลังดังไกลถึงท่ัวจักรวาลนั่นเอง บางคนบอกว่า แหม..สวดมนต์จะไป
ท่ัวจักรวาลได้อย่างไร แล้วโยมรู้ไหมจักรวาลอยู่ไหน 

  คําว่า "จักรวาลพิภพ" เรามาดูว่า "จักรวาล" คืออะไร "พิภพ" คืออะไร 
จักรวาลคือแห่งมิติ พิภพคือมันซ้อนกันอยู่ แต่เมื่อโยมไม่มีอะไรปิดกั้น ท่ีโยมจะ
เช่ือศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือโยมมีความเช่ือศรัทธาในธรรม 
มนต์ท่ีโยมสวดแล้วไม่มีความสงสัย หมดจดในทุกอย่าง คือน้อมรับด้วยความ
เต็มใจ ความยิ่งใหญ่ ความเป็นอิสระ ความพอใจนั่นแล จักรวาลพิภพนั้นมันถึง
จะถูกเปิด จักรวาลอยู่ในดวงจิตอยู่ในดวงใจ จิตและใจถูกซ่อน ถูกปิดอยู่เพราะ



๑๕ 

 

อวิชชา เมื่ออวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานไม่มีแล้วในความสงสัย นั้นเรียกว่า
ความกว้างขวางอิสระแห่งดวงจิต จึงไปรอบท่ัวจักรวาล 

  เมื่อจิตท่ีโยมตั้งมั่นสวดสาธยายมนต์แล้วไซร้ มันจึงไปท่ัวได้นั่นเอง คือ
ไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ เช่นเดียวกับคุณของนิพพานไม่มีประมาณ ไม่มี
อาณาเขต เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่นคือจิตท่ีเป็นอิสระ บุคคลท่ีสวดแล้วมีความง่วง 
เพราะยังติดในสุขอยู่ โยมว่าอิสระมั้ยจ๊ะ เพราะยังเป็นทาสอยู่ ใช่มั้ยจ๊ะ  

  บุคคลท่ีอิสระแล้ว จะไม่ตกอยู่ในอาณัติส่ิงใด นั่นแหล่ะจ้ะ มนต์ท่ีโยม
สวดนั้นได้ยินไปท่ัวจักรวาลพิภพ แล้วจักรวาลพิภพนั้นเต็มไปด้วยเทพเทวดา
ท้ังหลายทุกช้ันฟูาแห่งพรหม ย่อมสรรเสริญโมทนาโยมก้องพิภพเช่นเดียวกัน 
แล้วเมื่อโยมอธิษฐานจิตในขณะนั้น เมื่อโยมสงบแล้วจักมีอํานาจมหาศาล ท่ัว
พิภพจักรวาลเมื่อบุญโยมมาถึง ก็ไม่มีอะไรต้านทานได้ในส่ิงท่ีโยมปรารถนาจะ
ให้เป็นในส่ิงส่ิงนั้น แต่ต้องอยู่ในกฎแห่งกรรม อยู่ในกฎแห่งโลกวิญญาณ... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๑๖ 

 

 

ตอน คุณของศีลกับไม้ตีสุนัข 
  ...หลวงปูุมาให้ธรรมะในขณะผมกําลังเดินผ่านสุนัขกลุ่มหนึ่ง เรื่องมีอยู่

ว่า โยมสุนัข ๓-๔ ตัวจะวิ่งเข้ามากัดผม 
  หลวงปูุมาบอกให้สติว่า โยมก็หยิบไม้ข้ึนมาสิจ๊ะ เมื่อหยิบไม้ข้ึนมา โยม

สุนัขท้ังหลายก็หยุดชะงัก เมื่อยกไม้ข้ึนชู โยมสุนัขท้ังหลายก็เกรงกลัวต่อไม้ท่ี
เราถือไว้ ไม่กล้าเข้ามากัดเรา หลวงปูุจึงได้สอนว่า ไม้นี้เปรียบด่ังคุณของศีล ถ้า



๑๗ 

 

เรามีความเช่ือมั่นในศีลว่าจะปกปูองเราได้ ก็เหมือนกับท่ีเราหยิบไม้ข้ึนมา โยม
สุนัขท้ังหลายก็ไม่เข้ามาทําร้ายเราได้ คุณของศีลก็เช่นเดียวกัน  
...เอวัง สาธุ ๆ ๆ 

 



๑๘ 

 

" หัวใจของการท าบุญ " 
โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 

  ๑. ปุจฉา-ถ้าเราไม่มีเงิน จะทําบุญทําทานได้อย่างไร? 
  วิสัชนา-อาตมาขอบอกให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่า การทําทาน  ถ้าเราไม่มีเงิน 

ก็ใช้แรงกายทําทานแทนก็ได้ หรือถ้าไม่มีงานท่ีจะให้แรงกาย แต่เราต้ังใจทํา
ทาน ก็เพียงแต่ยกมืออนุโมทนาท่ีเห็นผู้อื่นทําบุญทําทาน เพียงแค่นี้โยมก็ได้ 
บุญแล้ว 

  ๒. ปุจฉา-การรักษาศีลดีอย่างไร และเราควรทําอย่างไรบ้างในชีวิต 
ประจําวัน? 

  วิสัชนา-การรักษาศีล เป็นการทําให้จิตบริสุทธิ์ พวกโยมสังเกตหรือไม่? 
เวลาท่ีโยมไปทําบุญ ทําไมพระถึงให้โยมรับศีลเสียก่อน? เพราะต้องการท่ีจะให้
ผู้ทําบุญมีจิตใจท่ีบริสุทธิ์ เมื่อทําบุญก็จะได้ผลแห่งบุญเต็มกําลัง  บางคนก็อ้างว่า 
ไม่สามารถถือศีลได้ เพราะหน้าท่ีการงานทําให้ต้องผิดศีล แต่เราสามารถท่ีจะ
ถือศีลได้ ขณะท่ีเรานอนหลับในเวลากลางคืน และถือศีลได้ครบท้ัง ๕ ข้ออีก
ด้วย เพียงแต่เราต้ังใจท่ีจะทํา เราก็อาราธนารับศีล ๕ ด้วยตนเองต่อหน้า
พระพุทธรูปท่ีบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นการทําบุญที่ง่าย ได้รับผลเต็มกําลัง!!!....ในขณะ
ท่ีเรายังมีชีวิตอยู่ จิตใจก็ใสสะอาด มีความสุข แต่ถ้าเกิดเราตายในขณะท่ีนอน
หลับถือศีล บุญก็จะส่งผลให้เราไปสู่สวรรค์ทันที!!!...... 

  ๓. ปุจฉา-แล้วเรื่องสมาธิ ปัญญา หรือสวดมนต์ภาวนามีความสําคัญ
อย่างไรต่อชีวิตคนเรา และเราควรทําอย่างไรบ้างจึงจะถือว่าดีท่ีสุด? 

  วิสัชนา-แต่บุญทั้งสองข้อ คือ ทานและศีล ก็ยังสู้บุญจากการสวดมนต์
ภาวนาไม่ได้!!!......คนส่วนใหญ่มักเข้าใจกันว่า การสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์



๑๙ 

 

น้อย และเสียเวลามาก!!!......แต่ความจริงแล้ว การสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์
อย่างมากมาย เพราะการสวดมนต์ภาวนา เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดี 

  ของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ .....การสวดมนต์ด้วยความต้ังใจ 
จนจิตเป็นสมาธิ และใช้ "สติ" พิจารณาจนเกิดปัญญาเห็นธรรม ทําให้จิตบรรลุ
ไปสู่นิพพานได้!!!!......การทําทาน-ทําให้เราร่ํารวย การถือศีล-ทําให้รูปสวย การ
ภาวนา-ทําให้เป็นผู้มีปัญญา.....แต่จงจําไว้ว่า "หัวใจของการทําบุญทุกครั้ง พวก
เจ้าต้องแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณทุกรูปทุกนาม"!!! ถ้าพวกเจ้า
ทําบุญกันให้เป็นตามท่ีอาตมาสอน บุญจะบันดาลให้พวกเจ้ามีความสุขในชาติ
ปัจจุบัน ไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้ากันหรอกนะจ๊ะ เจริญพรฯ 

 

 



๒๐ 

 

 
 

 



๒๑ 

 

 
 

 



๒๒ 

 

 

  ผู้ท่ีให้เช้ือเกิด เปรียบเหมือนบิดามารดาท่ีต้องตอบแทนโดยไม่มีข้อแม้
ใด ๆ เช่นเดียวกับบิดามารดาของโยมแม้เขาจะช่ัวจะเลวปานใดก็ตาม เมื่อเขา
เป็น "ผู้กําเนิด" โยม โยมมีหน้าท่ี "ตอบแทน" เรื่องกรรมช่ัวกรรมไม่ดีก็เป็นส่วน
ของท่าน แต่คําว่าการให้เกิด..ไม่มีบุญอันใดท่ีจะมากเท่าด้วยการตอบแทนตาม
กําลังของเรา ดังนั้น โยมอย่าได้ท้อแท้หรือน้อยอกน้อยใจในคุณบิดามารดาผู้ให้
กําเนิด 

  ถึงแม้เขาไม่ได้เล้ียงดูเรามาก็ตาม แม้ไม่เห็นหน้าก็ตาม อย่าลืมเม่ือเรา
เกิดแล้วมีชีวิตมีกายสังขารแล้ว นั่นแหล่ะจ้ะเขาให้ทุกส่ิงให้กับเรามาแล้ว ถ้า
โยมได้บรรลุธรรมเล่าจ๊ะ บรรลุถึงความดีเล่าจ๊ะ ถ้าไม่มีท่านบุคคลผู้นั้นโยมจะมี
ไหมจ๊ะ ทุกอย่างท่ีโยมมี..โยมก็มีไม่ได้เช่นกัน ถ้าอย่างนั้นโยมอย่าถามหาอะไร 
ว่าท่านนั้นไม่ได้เล้ียงดูเรามา..ไม่จริง ชาตินี้ไม่เล้ียงดูมาชาติก่อนเขาเล้ียงมาแล้ว 



๒๓ 

 

ท่ีเขาไม่เล้ียงดูเราเพราะบุญเขาไม่ถึงเรา เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าเขาเล้ียงดูเราต่างคน
ต้องต่างตายไปคนหนึ่ง ทีนี้ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างมีชีวิตรอด แล้วเมื่อถึง
เวลาก็จะพบกันเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

  ดังนั้น โยมมีหน้าท่ีตอบแทนอย่างเดียว ไม่มีสิทธิ์มีข้อแม้ แต่ถ้าโยมมี
อคติในใจเสียแล้ว..เป็นอกุศล ขอให้โยมจงน้อมจิตน้อมใจด้วยอํานาจแห่งพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระรัตนตรัย ขอขมาด้วยกาย วาจา ใจ ของเราได้
ล่วงเกินในคุณบิดามารดาผู้ให้กําเนิดท่ีมีคุณท้ังหลายไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติ
กี่ร้อยกี่พันชาติท้ังหลายท่ีท่านได้เกิดมา..ให้เราได้กําเนิด เล้ียงดูมาแล้วในคุณไม่
มีอะไรประมาณแล้ว ข้าพเจ้าลูกคนนี้ ขอน้อมกราบแทบเท้า..ต่อบิดามารดา   
ผู้นั้นด้วยกาย วาจา ใจ ท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอขมากรรม ขอให้บิดา
มารดาเมื่อรับรู้แล้วจงอโหสิกรรมให้ลูกผู้นี้ ขออํานาจแห่งพระรัตนตรัยจงอด
อาฆาตพยาบาท อย่าได้มีเวรภัยกับข้าพเจ้าเลย ขอบุญกุศลข้าพเจ้าท่ีได้มา
เจริญกรรมฐาน เจริญทาน ศีล ภาวนานี้ท่ีสําเร็จเกิดขึ้นนี้แล้ว จงดลบันดาลให้
ท่านท้ังหลายเหล่านั้น แม้จะอยู่ก็ดี ไม่มีชีวิตอยู่ก็ดี เสวยสุขอยู่ก็ดี เสวยทุกข์อยู่
ก็ด ีขอให้พ้นทุกข์พ้นภัย อยู่ในภพภูมิท่ีดี จงมีแต่ความสุขความเจริญ สบายจิต
สบายใจ ตลอดช่ัวกาลนานเทอญ โยมเคยทําไหมเล่าจ๊ะแบบนี้ โยมเคยน้อม
ระลึกถึงแบบนี้มั้ยจ๊ะ.. 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๒๔ 

 

นิพพานมีอยู่แล้วในขันธ์ห้า 
  บุคคลท่ีจะเห็นนิพพานได้ ต้องรู้ตัวเองได้ว่า ต้องเดินอีกเท่าไหร่ นั่น

เรียกว่า บุคคลผู้นั้นมีความเช่ือมั่นในพระรัตนตรัย  
  ถ้าบุคคลผู้ใดยังไม่รู้ ยังบอกว่าขอให้ส้ินภพส้ินชาติ เจอพระนิพพานใน

ภพชาติหน้าชาตินี้ เรียกว่าผู้นั้นยังห่างไกลนิพพานนัก เพราะแท้ท่ีจริงแล้ว 
นิพพานไม่ได้อยู่ไหนเลย นิพพานก็มีอยู่แล้วในกายในใจของโยม ในขันธ์ห้า  

  เพราะขันธ์ห้า นี้แล จึงทําให้แจ้งในนิพพานได้ ก็เพราะขันธ์ห้านี้แล จึง
ไปนิพพานไม่ได้ เพราะยึดและไปอุปาทานขันธ์อยู่ จึงไม่เห็นนิพพาน จึงไม่ว่าง 
ไม่แจ้ง ไม่สว่างนั่นเอง จริง ๆ แล้ว ถ้าโยมไม่ยึด หรือหยุดพอใจแล้วนั่นแล โยม
จะเห็นว่านิพพานเป็นอย่างไร โยมต้องหัดปล่อยเสียก่อน แล้วโยมจะวางได้  

  ถ้าโยมไม่หัดปล่อย แล้วโยมมาปล่อยวางเลย ทีเดียวเลย ไม่ได้หรอก
จ้ะ ธรรมชาติของจิตนั้นมันทําไม่ได้ เพราะจิตนั้นมันถูกติดนิสัยมาแบบนั้น มัน
จึงต้องมาฝึกมาหัดกันใหม่  

  โยมต้องหัดปล่อยซะก่อน อะไรที่โยมไปยึดนั่นล่ะจ้ะ โยมต้องปล่อย 
อะไรที่ว่ามันหนัก โยมก็ต้องวาง ดังนั้น การปล่อยวางนั้นมันจึงมาเป็นคนละ
วาระกัน ถ้าโยมมานั่งแล้วบอกว่าหัดปล่อยวาง โยมจะปล่อยและวางไม่ได้เลย 
เพราะโยมไม่เข้าใจความหมายของมัน เข้าใจไหมจ๊ะ นี่คือปัญญา  
   คน บุคคลจะลุล่วงและเห็นทางแห่งมรรคก็ด้วยปัญญา จะพ้นทุกข์พ้น-
ภัยก็ด้วยความเพียรและสติท่ีตามรักษา ระลึกรู้อยู่ตลอดว่าขณะนี้ เวลานี้เราทํา
อะไรอยู่ เป็นบุญหรือเป็นบาป เป็นกรรมช่ัวหรือกรรมดี นี่ไงล่ะจ๊ะบุคคลผู้ท่ีใกล้
ถึงนิพพาน ต้องเป็นบุคคลจําพวกนี้ คือ เจริญสติอยู่ตลอดเวลา 
ธรรมะมหัศจรรย์ คติธรรม คําสอน สมเด็จฯโต 
สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี จ.เพชรบุรี เครดิตท่ีมาจากเพจ ธรรมะมหัศจรรย์ 



๒๕ 

 

 
 

 



๒๖ 

 

 
 

 



๒๗ 

 

 

   "ความเพียร" นั้นคือการเจริญขันตินั่นเอง มีความอดทน อดกล้ัน เช่น
ว่าโยมอดทนอดกล้ัน ได้มาสดับ ได้มาสนทนา ได้มาปรารภธรรมกันนี้ ก็เรียกว่า
มีความเพียร มีขันติ แต่โยมรู้มั้ยจ๊ะ ว่าขันติและความเพียรนี้มันต้องเกิดมาจาก
อะไรเป็นท่ีต้ัง ถ้าไม่มีสองอย่างนี้ ความเพียรก็ดี ขันติก็ดี มันบังเกิดขึ้นไม่ได้เลย 
ขันติและความเพียรของโยมท่ีทนต่อการสดับธรรม สนทนาธรรม ปรารภธรรม
กันนี้ ท่ีโยมอยู่ได้ โยมมันเกิดขึ้นมาจากอะไรจ๊ะ มันจะเกิดขึ้นลอย ๆ ไม่ได้
หรอกจ้ะ (ลูกศิษย์ : เกิดจากความศรัทธาครับ) แล้วถ้าโยมมีความศรัทธาน่ะ 
โยมมีอะไรก่อนจ๊ะ เมื่อโยมมีความศรัทธาแล้ว โยมจะเข้าถึงอะไร (ลูกศิษย์ : 
ความเช่ือ) นี่แหล่ะจ้ะ เพราะโยมมีความเช่ือความศรัทธาไงเล่าจ๊ะ โยมไม่ได้เช่ือ
ฉันหรอกจ้ะ แต่โยมเช่ือในความคิดของโยมเอง โยมศรัทธาในตัวของโยมเอง 
เมื่อโยมศรัทธาโยมถึงจะมีความเช่ือ แต่ถ้าโยมไม่มีความเช่ือ โยมไม่มีความ
ศรัทธาในตัวเองแล้ว โยมจะมาเช่ือใครก็ไม่ได้หรอกจ้ะ 



๒๘ 

 

  "ความศรัทธา" นี้แล คือความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคุณธรรมช้ันเลิศ
ของการท่ีจะเข้าถึงธรรม ถึงมรรค ท่ีสุดของการหลุดพ้น เมื่อโยมมีความเช่ือ มี
ศรัทธา มันจึงเกิด "บารมี" ไงล่ะจ๊ะ เกิดกําลังใจ แสดงว่าความเช่ือความศรัทธา
นี้แลคือ บุญกุศลเก่าของโยม โยมทําได้มากโยมก็เกิดปิติ สุขมาก โยมก็มีความ
กระหยิ่มยิ้มย่องใจท่ีจะกระทํายิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้นเอง เหมือนท่ีโยมบุคคลใดบุคคล
หนึ่งไปทํากรรมช่ัวแล้วเขาจับไม่ได้ ก็มีกําลังใจเช่นกัน ใช่มั้ยจ๊ะ ฮึกเหิม กระทํา
ขึ้นมาใหม่ ก็เช่นกัน แต่นั่นเป็นฝุายทางอกุศลกรรม กุศลกรรมดีก็เช่นกัน ย่อม
มีกําลังใจ ดังนั้น บารมีย่อมมีแต่ไม่เหมือนกัน แม้มันจะบารมีกําลังท่ีให้ส่งผล
แต่กรรมท่ีเสวยย่อมต่างกัน ดังนั้น ความเช่ือความศรัทธาของโยมมันมีมากแค่
ไหน อย่างท่ีฉันบอกโยมก็จะมีความเพียร ขันติมากแค่นั้น แต่จงจําไว้ขันติและ
ความเพียรนี้ ถ้าโยมไม่มี "สัจจะ" เมื่อไหร่ โยมจะรักษาความเช่ือความศรัทธา
ในส่ิงนั้นไม่ได้นาน 

  "สัจจะ" คืออะไรเล่าจ๊ะ สัจจะคือความจริงใจ โยมบอกว่าศรัทธา โยม
เช่ือ แต่โยมไม่ปฏิบัติตาม นี่แหล่ะจ้ะส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะทําให้บารมีมันเส่ือม คุณ
วิเศษโยมก็เส่ือม มันก็ไม่ต่างอะไรกับหน้าไหว้หลังหลอก ส่ิงนั้นฉันไปบังคับบีทา
โยมไม่ได้ ไม่ได้หวังให้โยมได้อะไร แต่ส่ิงท่ีฉันมากล่าวให้โยมฟังนี้ ให้โยมไป
พิจารณาตาม เมื่อโยมเห็นตามความเป็นจริงท่ีฉันกล่าว ของจริงจะอยู่ตรงนั้น 
ไม่ใช่อยู่ตรงไหน ท่ีบอกว่าเป็นอะไร เพราะว่าอะไรที่ว่าเป็นของจริงนั้นไม่ใช่จริง 
เพราะว่าส่ิงไหนก็ตามท่ีว่าจริงแล้วเราไปยึด..ส่ิงนั้นต้องทลาย ผุพังไปตาม
กาลเวลา แต่ท่ีไม่สลายไปไหน และยังคงอยู่ตราบช่ัวกัลปาวสานนั่นก็คือ  
"ธรรม" คือทางเดิน คือเข็มทิศ อยู่ท่ีว่าโยมจะอาศัยหรือไม่ เช่ือหรือไม่ว่า    
เข็มทิศนี้จะพาโยมไปถูกทิศถูกทาง 



๒๙ 

 

  ดังนั้น โยมจะวางเข็มทิศนั้นให้เป็นอยู่อย่างนั้น หรือจะใช้เข็มทิศนั้นให้
เป็นประโยชน์ ดังนั้น ทุกอย่างเมื่อโยมเข้าถึงแล้ว เข็มทิศท่ีโยมถึงนั้นแล้ว..โยม
ต้องใช้อีกหรือไม่ ก็เมื่อโยมถึงแล้ว รู้แล้ว เข็มทิศนั้นโยมจะใช้มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : 
ไม่ใช้แล้วครับ) เช่นเดียวกับสังขาร เมื่อโยมถึงท่ีสุดแห่งทุกข์แล้ว โยมจะละและ
เบ่ือหน่ายมันเอง โยมจะปล่อยและวางมันเอง โดยท่ีไม่ต้องขัดขืนอะไร การขัด-
ขืนนั้นเป็นการทําได้ยากแห่งมนุษย์ เช่นเดียวกับจิต ถ้าใครมาฝืนใจโยม ฉันก็
ไม่ได้ฝืนใจมาบังคับให้โยมได้มาสดับ ได้มาปฏิบัติ แต่โยมรู้หน้าท่ีโยมต่างหาก 
นั่นคือวาสนาบารมีเก่า... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๓๐ 

 

 

  ลูกศิษย์ : หลวงปูุครับ ผู้ท่ีจะหลุดพ้นได้ อย่างน้อยต้องมีศีล ๘ ขึ้นไป
ใช่มั้ยครับ 

  หลวงปูุ : ถ้าโยมเช่ือมั่นในศีล ๕ โยมก็หลุดพ้นได้ ถ้าโยมไม่เช่ือมั่นใน
ศีล..ให้ศีล ๘ โยมก็หลุดพ้นไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะว่าศีลนั้นเป็นแค่สมมุติ
บัญญัติขึ้นมา แต่ถ้าโยมไม่เช่ือเสียแล้ว ศีลนั้นจักไม่มีความหมาย แต่ถ้าโยมเช่ือ
ว่ามนุษย์แม้เพียงศีล ๕ ท่ีโยมรักษา แล้วโยมเอาศีลนั้นแลเป็นต้นทุนของโยม
นั้นสร้างความเพียร โยมก็หลุดพ้นได้จากขันธ์ ๕ "เสมอเท่ากัน" 



๓๑ 

 

  แต่บารมีท่ีเท่ากันนี้มันจะชนะและจะแพ้กันยากนั้นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
เพราะมนุษย์มันหลงตัวถือตนอยู่ เมื่อใดนั่นแลท่ีเรายกจิตของเราขึ้นมา เราจัก
เห็นได้ง่ายกว่านั้นเอง จึงบอกว่าศีลไหนก็ตามท่ีโยมเช่ือและศรัทธาในศีล ศีล
นั้นก็พาโยมไปได้เช่นเดียวกัน แต่คนท่ีอยู่ในศีล ๕ นี้ ใจต้องมั่นคงมากกว่า 
เพราะมันเสมอกัน มันเสมอกับขันธ์ ๕ จึงบอกว่ามันสามารถทํากรรมดีกรรมช่ัว
ได้ง่ายท่ีสุด ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะมันไม่ต้องระวังอะไรมาก จึงบอกว่ามันเสมอกัน แต่
ถ้าโยมถือ "ศีลพรหมจรรย์" มันมีข้อระวังมากกว่า มันจึงเหนือกว่า แต่ถ้าโยมมี
ศีล ๕ แต่โยมนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลา ศีล ๕ ก็พาโยมพ้นทุกข์ได้.. 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๓๒ 

 

  การท่ีเราจะเข้าเจริญสมาธิ เจริญภาวนาจิตนั้นเพื่ออะไร เมื่อเรามี 
"จุดหมาย" เราย่อมเห็น "ทางเดิน" ก็ทางเดินนั้นแลท่ีเราเดินแล้ว ประพฤติแล้ว 
กระทําแล้วอยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ ก็เพื่อให้จิตเรานั้นได้เกิดการตื่นรู้ ให้เกิดการ
ชํานิชํานาญ ให้เข้าถึงตัวปัญญา 

  ตัวปัญญาจะเกิดได้ก็คือ เมื่อฌานบังเกิด จิตเห็นจิตนั่นแล จิตมันเห็น
อารมณ์ใด จิตเป็นแบบใด ต้องกําหนดรู้ คือระลึกรู้ ให้อยู่ในกายตน ให้เกิดสติ-
ปัฏฐาน หรือกายานุสติก็ดี ให้อยู่ในนี้ คือ ให้รู้ทุกข์ ให้รู้อารมณ์แห่งการเกิด
เวทนา คืออย่าส่งจิตไปภายนอก เมื่อเรากําหนดรู้ได้อย่างนี้ก็ให้พิจารณาให้เห็น
โทษภัย คือ เพ่งโทษ เอาจิตนั้นไปต้ังอยู่ในฐานท้ัง ๔ คือ ในกาย ในเวทนา คือ
ความรู้สึก 

  ความรู้สึกนี้แลท่ีมันเกิดขึ้น เพราะเกิดจากใจไปดําริ ไปพอใจ ให้รู้
สภาวะจิตอารมณ์ของตัวเอง เมื่อกําหนดรู้แล้วก็พิจารณาอยู่อย่างนั้น ซ้ําแล้ว
ซ้ําเล่า เมื่อซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วเราจะเห็นความไม่เท่ียง ความไม่เท่ียงเกิดจาก
อะไร เกิดจากเราไปเห็นทุกข์นั่นแล ส่ิงไหนท่ีเราเข้าไป "ยึด" แล้วเกิด "ความ
พอใจ" ในความพอใจนั้น หากเราไม่น้อมจิต สติเราให้เกิดปัญญาแล้วก็ย่อมเกิด 
"ความหลง" 

  เพราะความหลงตัวนี้เราไปยึดไว้ ไปปรุงแต่งไว้ เพราะอํานาจของกิเลส 
เรามีกิเลสมากเท่าไหร่ เราก็คิดว่าสุขนั้นมีมากเท่านั้น แท้ท่ีจริงมันไม่ใช่เช่นนั้น 
ในความสุขนั้นแล มันมีความทุกข์ปนอยู่ จะบอกว่าทุกข์และสุขนั้นเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันก็ย่อมได้ แต่ใครเล่าจ๊ะท่ีจะแยกมันออก เหมือนกายกับจิต เหมือน
รูปกับนาม เมื่อเราแยกมันออกแล้ว ให้เข้าถึง ยกมาให้พิจารณาย่อมเห็นส่ิง
ท้ังหลายท้ังปวงเป็นตามความเป็นจริงว่า ทุกอย่างนั้นได้แค่ "อาศัย" ให้เกิดเป็น
แบบนั้น เป็นขั้นนั้นเป็นขั้นนี้ด้วยอํานาจของสมาธิ แต่ไม่ได้บอกให้โยมนั้นไปยึด



๓๓ 

 

ในอารมณ์ท้ังหลายท้ังปวงนั้น เอาแค่อาศัยเป็นทางเดินผ่าน แต่ไม่ได้ให้โยม  
ไปยึด 

  เพราะว่าสภาวะท่ีโยมไปยึดนี้แล ไม่ว่าส่ิงนั้นจะเป็นส่ิงท่ีดีก็ตาม ถ้าไป
ยึดแล้วส่ิงนั้นแล มันย่อมให้เกิดการเปล่ียนแปลงสู่ความ "ดับสลาย" ไป โยมก็
จะจับตัวนั้นส่ิงนั้นไม่ได้ เมื่อมันหายไปแล้วก็คิดว่าส่ิงนั้นคงไม่มี ท่ีมีเพราะเรา
นั้นไปยึดไปปรุงแต่งขึ้นมา ดังนั้น ทางเดินของโยมท่ีจะเดินต่อไปคือต้องเดิน 
"ปัญญา" เข้าใจมั้ยจ๊ะ บุคคลท่ีเดินปัญญาอยู่นั้นแล เรียกว่า จะพบอาจารย์ดีคือ
ในกายตน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น โยมต้องเดินปัญญา เพราะฌานนั้นเป็นเบ้ืองบาท
แห่งการเจริญจิตภาวนา เมื่อโยมเจริญจิตภาวนาแล้ว ภาวนานั้นแลท่ีจะไปหล่อ
หลอมให้ดวงจิตของโยมนั้นเกิดสภาวะนิ่งสงบ ทําให้เกิดใจของโยมนั้นต้ังมั่น 
เกิดอํานาจแห่งสมาธิคือ ความสงบ 

  เมื่อกาย วาจา ใจ ของโยมสงบแล้ว ธรรมย่อมบังเกิด คําว่า "ธรรม
บังเกิด" ธรรมบังเกิดอย่างไรเล่า ก็ต้องเกิดจาก "เหตุ" เพราะโยมเกิดจากเหตุ
เช่นเดียวกัน เกิดจากโคลนตมก็ดี เกิดจากความไม่รู้คืออวิชชา โยมถึงได้เกิด
ขึ้นมา ล้วนแล้วแต่เกิดจากเหตุท้ังนั้น ดังนั้น เมื่อฉันว่าธรรมบังเกิด นั่นแลเหตุ
จักบังเกิด 

  เหตุเกิดจากท่ีใดท่ีทําให้มนุษย์เป็นทุกข์ ก็เกิดจาก  "รูป" ไงจ๊ะ จากขันธ์ 
๕ คือกองทุกข์ ในรูปท่ีโยมไปติด ในกายท่ีโยมไปหลง ไปยินดีพอใจว่านั่นตัวกู
ของกูนั่นแลจึงทําให้เกิดทุกข์ เวทนาคือความรู้สึกนั้นแล ความพอใจ เพราะไป
ยึดมั่นถือมั่นไว้ จึงเกิดการปรุงแต่งของสังขาร ดังนั้นโยมต้องไปพิจารณาส่ิง
เหล่านี้ นั่นคือการไป "ละอารมณ์" 

  หัวใจของกรรมฐานคือ "เพียรละ" ละอารมณ์ แล้วไปละท่ีไหน ไม่ได้ให้
โยมไปละอารมณ์ภายนอก อารมณ์ภายนอกนั้นมันเป็นมายา โยมจะเอาส่ิงท่ี



๓๔ 

 

เป็นมายานั้นมาพิจารณาธรรมให้เกิดธรรมโดยแท้..เป็นไปไม่ได้ แต่มายาทาง
โลกของโยมนั้น เพียงให้เห็นทุกข์โทษภัยแล้วน้อมเข้ามาสู่ภายใน แล้วโยมจะ
เห็นของจริงนั้นแล แบบนั้นเรียกเป็น "อุบายธรรม" ได้ 

  ดังนั้น โทษภัยแห่งวัฏฏะท่ีแท้จริงแล้วคือ อยู่ในกายตน คือการหลงตน 
ถือตน ยึดตน นี้แล เมื่อโยมครองกายนี้ คิดว่ากายนี้เป็นสรณะแล้ว ส่ิงอื่นท่ียิ่ง
กว่านี้คงเข้าหาโยมไม่ได้ เพราะโยมนั้นไม่ได้เปิดทาง เปิดโอกาสและน้อมรับส่ิง
อื่น ก็เรียกว่ายังถือดี ถือตนอยู่อย่างนี้ นั้นเรียกว่าต้องเดินปัญญา บุคคลท่ีเดิน
ปัญญาเจริญจิตภาวนาอยู่จึงเกิดตัวรู้ ตัวรู้นั้นคือ เกิดจากสติไประลึกและไป
กําหนด เมื่อจิตไปกระทบกําหนดนั้นแลมันถึงจะเกิดสภาวะเกิดขึ้น สภาวะตัวรู้ 
ไปรู้อะไร ถ้ารู้ภายนอกยังไม่ใช่ธรรมท่ีแท้จริง เพราะนั่นเรียกปัญญาทางโลก 
คือมันไม่มีท่ีส้ินสุดแห่งการปรุงแต่งแห่งจิต แต่ถ้าโยมเห็นภายในในกายนี้แล 
เห็นส่ิงหนึ่งส่ิงใดเกิดขึ้น ต้ังอยู่ และดับไป เห็นว่าส่ิงนั้นเป็นทุกข์ เห็นว่าส่ิงนั้น
ไม่เท่ียง เห็นว่าส่ิงนั้นเป็น "อนัตตา" 

  คําว่าอนัตตานั่นคือ การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จนท่ีสุดมันไม่มี
อะไรจะให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ส่ิงนั้นแลเรียกว่า ความว่างเปล่า คือไม่มีตัวมี
ตน ไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา เป็นแค่สภาวะหนึ่งท่ีเราไปยึดว่ามันมี ว่ามันใช่ เมื่อโยม
คลายความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ในส่ิงนี้ โยมจักเห็นความเป็นจริง ตลอดถึงตัว
ปัญญา..นี่เรียกว่า "ตัววิมุติ" 

  คําว่าวิมุตินี้ก็เรียกว่าโยมจะข้ามพ้นในทุกข์ ในอารมณ์ท่ีโยมไปติด 
  คําว่าวิมุติตัวนี้ ถ้าโยมทําให้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ นั้นเรียกว่าเดินข้าม

สมมุติบัญญัติ บัญญัติแห่งมนุษย์ท่ีว่าโลภ โกรธ หลง มนุษย์ท้ังหลายย่อมมีกัน
เป็นพื้นฐาน เป็นกรรมท่ีติดมา ไอ้โลภ โกรธ หลงนี้ต้องทําอย่างไร นี่แลคือไฟ
สามกองท่ีจะลุกโชนเผาไหม้โลกใบนี้และมนุษย์ท้ังหลาย ก็เพราะเหตุนี้แลมันจึง



๓๕ 

 

มีผลมีปัจจัยตามมา ว่าด้วยกรรม เมื่อกระทําแล้วย่อมให้ผล หากกรรมช่ัวเมื่อ
ทําไป ย่อมให้ผลเป็นทางท่ีต้องทนทุกข์ ถ้ากรรมดีย่อมให้ผลเป็นสุขได้ ดังนั้น
โยมต้องเดินปัญญา สตินั้นให้ไปอยู่ในฐานแห่งกาย แห่งความเป็นจริง แล้วโยม
จะได้ปัญญา เมื่อโยมได้แล้วแม้ว่าโยมจะอยู่ ไม่ได้หลับตาก็ตาม ไม่ได้นั่งก็ตาม 
โยมจะทําอะไรในอิริยาบถใดก็ตาม เมื่อจิตท่ีโยมฝึกดีแล้ว กําหนดส่ิงใดอยู่
ภายในกาย กําหนดรู้ลมก็ตาม เมื่อลมสงบนิ่งธรรมก็ย่อมบังเกิด เขาจึงบอกว่า
ต่อหน้าธรรม ต่อหน้าพระพุทธ ต่อหน้าพระปฏิมากร จงสํารวมกาย วาจา ใจ 
ให้เกิดศีล แล้วโยมจักได้ธรรม... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๓๖ 

 

  เมื่อเราประคองจิตเราให้นิ่งได้ก็ต้องประคองใจต้ังใจให้มันดี เพราะว่า
การรักษาใจให้มั่นนั้นก็เรียกชื่อว่า "สมาธิ" สมาธิทั้งหลายนั้นก็ต้องอาศัย "กอง
ลม" แห่งความสงบ แห่งธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ท้ังหลายนั้นให้มันเสมอเหมือน ให้
เป็นหนึ่ง ให้เป็นเอกัคคตารมณ์ 

  การว่าวางเฉยนั้นคือ การไม่สนใจส่ิงใดท่ีจะเกิดขึ้น แม้ความตายจะมา
เยือน แม้อนาคตท่ียังไม่เกิดขึ้นก็ตาม..หรือในอดีต ก็เรียกว่าไม่สนใจส่ิงใด ให้
อยู่แต่อารมณ์ปัจจุบันในขณะนี้ ในภพนี้ท่ีใจเราไปเสวย จิตเรารับรู้ได้ ก็ให้อยู่
แต่อารมณ์ปัจจุบันของเรา ถ้าหากว่าความสงบมันมีมากข้ึนเรื่อย ๆ แล้วก็ให้
กําหนดลมปราณ ยกจิตไปไว้ที่อุณาโลม ท่ีกลางหน้าผาก แล้วก็ประคองจิตต้ัง
มั่นไว้ ไม่นานนัก จิตนั้นมันก็จะเกิดกําลัง เกิดองค์ฌาน 

  ฌานนี้ก็จะไปข่ม ไประงับ ไปทําลายนิวรณ์ท่ีมันเกิดขึ้นแห่งความ
ฟุูงซ่านรําคาญใจ แห่งความเคลิบเคล้ิมใจ แห่งความง่วงเหงาหาวนอนท้ังหลาย 
แห่งความลังเลสงสัย ฌานมันก็จะไปข่ม ไประงับ ไปทับถมไว้ เมื่อฌานบังเกิด
มันเป็นเบ้ืองบาทแห่ง "ปัญญา" เราก็ทําฌานให้มันเติบโต เพื่อท่ีจะก้าวสู่
วิปัสสนาญาณ ก็คือ การพิจารณากายของเรา เห็นความไม่เท่ียงแห่งกายสังขาร 

  เรียกว่าการว่าสมาธินั้น หากว่าเราหลับนั้นท้ังตาในและตานอก ไม่
นานจิตมันจะเข้าสู่ภวังค์จนเกินไป ก็ให้ถอยจิตออกมา ให้อยู่กับลม มีสติอยู่กับ
ลมหายใจ เรียกว่าวางจิตให้เป็นกลาง ถ้าสติเราต้ังมั่นไม่พอท่ีมันตกภวังค์แล้ว
ไซร้ เขาเรียกว่า ความเผอเรอแห่งสติแห่งจิตนั้นมันก็จะพัดพา เรียกว่ามันเกิน
กําลังแห่งองค์ฌานแห่งสมาธิ เรียกว่าขาดความพอดี ก็เรียกว่าถอยกลับมาอยู่ท่ี
ความรู้สึกนึกคิดแห่งลมหายใจ แห่งกาย..แห่งกายสังขาร แห่งอิริยาบถท่ีเรานั่ง 
หลับแต่เปลือกตานอก ตาในเรายังคงมองอยู่ ประคองจิตได้นานเท่าไร สงบจิต



๓๗ 

 

สงบใจได้มากเท่าไร ความสงบมีมากเท่าไหร่ ความละเอียดปราณีตแห่งธาตุนั้น
มันก็จะมีมากเท่านั้น สมาธิมันก็จะต้ังมั่นมีมากเท่านั้น รวมตัวเป็นหนึ่งได้ 

  เมื่อจิตกับใจต้ังมั่นเสียแล้ว เป็นเอกัคคตารมณ์แล้ว ไม่นานนักจิตนั้น
มันก็จะเกิดกําลัง เมื่อจิตมันเกิดกําลังแล้ว ทีนี้ก็ต้องอาศัยจิตได้ เรียกว่าเป็น
การงานเข้ากรรมฐานได้ เริ่มไปพิจารณาได้ แต่ถ้าจิตเรายังไม่มีกําลัง ยังต้ังหลัก
ไม่ได้ เรียกว่าจิตยังไม่ต้ังไข่แล้วไซร้ แม้จะก้าวเดินก็อาจจะล้มโซเซได้ 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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  อีกไม่นานนี้ชะตากรรมแห่งสยามก็จะเริ่มส่ันคลอน เหตุเพราะว่าภัย
ท้ังหลายนั้นกําลังคืบคลานเข้ามา ส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีโยมควรตระหนัก ใคร่รู้เอาไว้..
ก็คือบุญกุศลของโยมนั้นสร้างมาพอหรือยัง อุปมาเหมือนว่าเรานั้นกําลังทาน
อาหารมื้อสุดท้าย ให้คิดอย่างนั้นว่าพรุ่งนี้จักไม่มีลมหายใจอยู่แล้ว คืนนี้ก็ดี
ราตรีนี้ก็ดี ควรทําบุญกุศลให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของตนเองและ
ผู้อื่น ท่ีสําคัญคือบิดามารดา ตาทวด ท่ีเขาให้โยมนั้นได้เกิดมา ควรอธิษฐานจิต 
แม้บุคคลใดท่ีเป็นทุกข์ก็ดี เราก็สามารถอุทิศบุญกุศลแผ่ให้เขาได้ ด้วยอํานาจ
แห่งการแผ่เมตตานี้จึงมีอานิสงส์มาก ส่ิงไหน การใด บุคคลใดก็ตาม ไม่ว่าจะ
เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เมื่อเรามีจิตท่ีระลึกถึงเขา แสดงว่าหนึ่งในภพชาติคือเป็น
ญาติเรามาก่อน สองเป็นมิตรเรามาก่อน สามเคยเป็นผู้มีบุญคุณเกื้อกูลกันมา
ก่อน อันดับสุดท้ายคือเคยเป็นบิดามารดาเรามาก่อน  

  ดังนั้น หนี้อะไรที่ตัดไม่หมด ก็คือหนี้บุญคุณ โยมต้องเอากายสังขารนั่น
แลตอบแทนบุญคุณบิดามารดา ด้วยสร้างคุณประโยชน์ให้กับจิตวิญญาณของ
ตัวเอง ให้กับส่วนรวม ให้กับชาติ ศาสนา นั่นเรียกว่าการตอบแทนแผ่นดินเกิด 
อุทิศบุญกุศลอยู่บ่อย ๆ ให้จิตเรานั้นเข้าถึงความเมตตา 

  การเข้าถึงความเมตตาท่ีแท้จริงนั้น คือ จิตนั้นไม่มีอาฆาต ไม่มี
พยาบาท ไม่มีริษยาต่อใคร นั่นแลเป็นผู้ว่าจิตผู้นั้น จิตเรียกว่า "จิตเมตตา" ผู้ใด
มีการเจริญจิตเมตตาอยู่บ่อย ๆ คือการแผ่เมตตาจิต ให้อโหสิกรรม ให้อภัยทาน
เสียแล้ว จิตผู้นั้นจักไม่มีความหม่นหมอง ความซึมเศร้าหดหู่ เรียกว่าจิตผู้นั้น
ย่อมห่างไกลกิเลสได้ ย่อมจะประกอบคุณงามความดี เจริญสมาธิก็ดี เจริญองค์
ภาวนาก็ดี เจริญฌานก็ดี ย่อมต้ังอยู่ได้นาน เรียกว่าเข้าถึงความเพียรได้ เมื่อเรา
เข้าถึงความเพียรได้ก็ย่อมเข้าถึงการพ้นทุกข์ได้เช่นกัน.. 



๓๙ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

  จงจําไว้ ชีวิตหลังความตายอะไรเล่าท่ีเรียกว่าเป็นเงาตามโยม นั่นก็
เรียกว่า "กรรม" กรรมนั้นแลท่ีจะส่งผล ท่ีจะบ่งช้ีให้โยมนั้นว่าไปในทางทิศทาง
ใด นั่นเรียกว่า "ชีวิตหลังความตาย" แต่ในขณะท่ีโยมมีลมหายใจ มีกายสังขาร 
ตัวโยมเองต่างหากท่ีจะเป็นผู้ช้ีทางเดินของตัวเอง ไม่ใช่เทพเจ้าองค์ใด นั้นท่ีฉัน
กล่าวมานี้ก็อยากให้โยมนั้น ต่ืนรู้ว่าส่ิงท่ีโยมได้มาก็ดี ได้มีความพอใจปรารถนา
ความใคร่ในความเพียรในบุญกุศลนั้น ก็เรียกว่าโยมนั้นได้สะสมกันมาแล้ว หาก
ว่าโยมสะสมกันยังไม่ถึงในความเพียรในความพอใจในทาน ศีล ภาวนานี้ แม้
ห้วงขณะจิตเดียวจิตนั้นมันก็ไม่ปรารถนาท่ีจะอยากสร้างอยากบําเพ็ญได้ แต่
เมื่อโยมทํากันขึ้นมาได้แล้ว มันก็บ่งบอกช้ีชะตาแห่งกรรมโยมได้ว่าชาตินี้โยมจะ



๔๐ 

 

ไปในทางทิศทางใด เมื่อโยมปรารถนาจะพ้นทุกข์ ปรารถนาจะไปสวรรค์
นิพพาน..ก็ย่อมทําได้ เพราะเรียกว่าบุญโยมทํามาถึงแล้ว 

  คําว่า "บุญทํามาถึง" นั้นมันก็ต้องบอกอีกว่า บุญโยมทํามาถึงแค่ไหน 
ระยะทางท่ีโยมเดินทางนั้นมันบอกระยะทางไว้เท่าไหร่ ระยะทางท่ีฉันจะกล่าว
นี้ก็หมายถึงว่า อายุขัยโยมมีเท่าไหร่ เหลืออีกเท่าไหร่ นั่นก็คือจุดหมาย คือ
ระยะทางท่ีโยมจะไป จึงเรียกจึงบอกว่าความตายนั้นแล คืบคลานมาทุกขณะ
จิต หาใช่ว่าจะอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งไม่ ไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีหรือผู้เยาว์ ผู้เฒ่าผู้ชรา
แล้วก็ตาม วัยกลางคนก็ตาม ล้วนแล้วต้องมีความตายตามติดเป็นเงาตามตัวทุก
ลมหายใจ 

  นั้นโยมไม่ว่าโยมจะอายุเท่าไหร่ ก็ให้โยมนั้นได้ต่ืนรู้ว่าโยมนั้นมีความ
ตายเป็นของ ๆ ตัวเอง ไม่ว่าโยมจะรวยล้นฟูา จะเลอเลิศปานใดก็ตาม แต่
สุดท้ายส่ิงเหล่านั้นก็หาว่าจะตามติดโยมไปไม่ในชีวิตหลังความตาย  

  ส่ิงหนึ่งท่ีจะตามติดโยมไปก็คือ "กุศลอกุศล" นั่นแล คือกรรมช่ัวกับ
กรรมดี เมื่อโยมเกิดมาก็มีกรรมดีและกรรมช่ัวเป็นผู้กําเนิดตามโยมมาเป็นเงา
ตามตัว ส่ิงเหล่านี้จะเป็นผู้ช้ีชะตา แต่ในขณะท่ีโยมนั้นยังมีลมหายใจโยมจะเป็น
ผู้กําหนดชะตา 

  ดังนั้น การท่ีฉันมาบอกและช้ีทางให้โยมนั้นได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะ 
ช้ีโทษช้ีคุณให้เห็นทางแห่งมรรค ช้ีโทษช้ีคุณแห่งโทษภัยในอกุศล มาบอกทาง
ในบุญกุศลท่ีโยมนั้นควรกระทํา ถ้าโยมนั้นยังไม่ได้ทํา หรือว่าทําแล้วยังไม่ถึง 
คําว่า "ถึงพร้อมแล้ว" นั่นคือ "ถึง" ไม่ใช่ว่าถึงท่ีใด หรือใครเป็นผู้กําหนด แต่ต้อง
ถามตัวเองว่าโยมทําถึงท่ีสุดแห่งใจโยมหรือยัง คือสุดกําลังในความเพียรหรือยัง 
ถ้ายังไม่สุดกําลังในความเพียรนั่นคือ ระยะทางท่ีโยมนั้นยังขาด นั้นคือส่ิงท่ีโยม
นั้นยังมีข้อสงสัย นั่นแลอุปกิเลสหรือมารท่ีเขายังขัดขวาง ดังนั้น ส่ิงกรรมช่ัว



๔๑ 

 

อกุศลมูลท้ังหลายท่ีเป็นของเน่าเหม็นหมักดองอยู่ในขันธสันดานนั้น มันคือตาม
ติด ส่ิงนี้ท่ีโยมต้องอาศัยเรียนรู้ ก็เปรียบอุปมาเหมือนว่าดอกบัวนั้นจะชูช่อบาน
ได้ ให้บุคคลท้ังหลายผู้ท่ีเป็นบัณฑิตผู้ท่ีเจริญแล้วได้เห็นความงามนั้น ความงาม
ของดอกบัวนั้นก็ต้องผ่านจากโคลนตมท้ังนั้น 

  ดังนั้น เมื่อผู้ใดเพ่งโทษอยู่กับตัวเองในกรรมช่ัวของตัวเองก็ดีนั้นอยู่เป็น
นิตย์ บุคคลผู้นั้นเรียกว่า เป็นผู้เจริญปัญญา เป็นผู้ท่ีเห็นทางเดินแห่งมรรค เมื่อ
โยมเห็นได้อยู่บ่อย ๆ โยมย่อมเห็นความผิดปกติแห่งกายนี้ โยมย่อมเห็นความ
เป็นจริงในกายนี้ท่ีโยมนั้นได้ครอบครอง ได้อาศัย หาใช่ว่าโยมนั้นจะบังคับบีทา 
หรือยึดครองกายนี้ไปตลอดรอดฝ่ังไม่ เมื่อถึงฝ่ังแล้วโยมก็ต้องสละ ต้องคลาย 
ต้องท้ิง เมื่อโยมไม่ท้ิง..กายนี้แลก็จะท้ิงและทําลายขันธ์ของตัวมันเอง เช่นกับ
มหาบพิตรเจ้าท่ีได้ท้ิงกายสังขารไปแล้ว ดังนั้น จึงเรียกว่าส่ิงนี้ท่ีเกิดขึ้นจึงเป็น
สัญญาณเตือนให้โยมได้เห็นโทษ เห็นภัยในวัฏฏะว่าไม่มีใครจะคงยืนยง 
ต้านทานแรงพญามัจจุราชได้  

  ดังนั้น ขอให้โยมนั้นจงได้รีบขวนขวายประกอบกิจอันกุศลท่ีโยมนั้นยัง
เข้าไม่ถึงในคุณงามความดี ยังเข้าไม่ถึงศีล ถึงธรรมในกายของตน.. 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๔๒ 

 

 

  ลูกศิษย์ : อยากให้หลวงปูุ นําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่พระมหาบพิตร
ครับ 

  หลวงปูุ : บุญโยมถึงหรือจ๊ะ ถึงได้แผ่ให้ท่านน่ะจ้ะ โยมว่าท่านนั้นเป็น
ทุกข์หรืออย่างไร ฉันว่าบุคคลท่ีมีลมหายใจต่างหากท่ีว่าเป็นทุกข์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
โยมกําลังเข้าใจกันผิดนะจ๊ะ ท่ีแท้จริงแล้วควรจะแผ่เมตตาให้ตัวเองเสีย
มากกว่า เมื่อโยมมีเมตตาแก่ตนเองแล้ว โยมจักมีเมตตาให้ผู้อื่นเขาได้ หาก
จิตใจชองโยมนั้นยังเร่าร้อนอยู่ ยังมีความอาฆาตพยาบาท ไม่ยอมความต่อ
บุคคลอื่นท่ีมักเกลียดไม่ชอบหน้าแล้ว ส่ิงเหล่านี้ต่างหากท่ีเรียกว่า เป็นอกุศล
เป็นของหมักดองเน่าเหม็น นี้เรียกว่าโยมนั้นยังไม่เจริญเมตตาให้ตัวเอง แล้ว
โยมจะมีเมตตาให้กับผู้ใดเล่าแบบนี้ 



๔๓ 

 

  ฉันจึงบอกว่า โยมนั้น..บุญของโยมนั้นยังไม่ถึงท่าน แล้วจะทําอย่างไร 
"ให้ถึงท่าน"..ไม่ยาก การจะรําลึกหรือไว้อาลัย ให้โยมนั้น "ระลึกถึงความดี" ท่ี
ท่านทรงมีต่อพสกนิกร ต่อแผ่นดินสยาม แล้วควร "ตอบแทนแผ่นดิน" นั่น
เรียกว่า โยมได้ส่งบุญได้แทัจริง 

  แต่ส่ิงท่ีโยมบอกจะให้ฉันนั้นนําแผ่เมตตาจิตไป นั้นไม่ใช่ธุระ เข้าใจมั้ย
จ๊ะ แต่โยมต่างหากท่ีควรต้องเป็นผู้กระทําให้ตนเอง เพราะโยมนั้นเป็นทุกข์อยู่ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

  ดังนั้น โยมอย่าได้โศกเศร้าโทมนัสไป ควรเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ 
ยาจก เศรษฐีรวยล้นฟูา เมื่อถึงเวลาความตายก็พลัดพรากไม่เลือกหน้า ไม่ว่า
หน้าอินทร์หน้าพรหม นี่ต่างหากท่ีโยมจักได้ประโยชน์ แล้วส่ิงท่ีท่านท้ิงไว้โยม
เดินตามหรือยัง คําว่า "พอดีและพอเพียง" โยม "ทําตาม" หรือยังจ๊ะ ถ้าโยมทํา
ตามได้ นั่นแหล่ะจ้ะ ก็จะเรียกว่าตอบแทนแผ่นดินอย่างหนึ่ง คือ ไม่ทําตัวเอง
ให้วุ่นวาย ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อน เมื่อตัวเราไม่เดือดร้อนแล้ว จิตใจเราร่มเย็น
เป็นสุข บ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุข 

  ถ้าบุคคลท้ังหลายคิดได้แบบนี้เสียแล้วเวรภัยก็จักมีน้อย ความทุกข์นั้น
มันก็จะเบาบาง 

  แต่ความเป็นจริงมันหาว่าเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะว่าในโลกนี้ท่ีโยมได้เกิด
มา มันมีท้ังดีและไม่ดีปะปนกันไป เช่นเดียวกับอกุศลมูลท่ีอยู่ในจิตใต้สํานึก ใน
ขันธสันดานของโยม แต่บุคคลท่ีมีสติควบคุมไม่ให้มันเพ่นพ่านกระจัดกระจาย 
หรือไปสร้างเวรพยาบาทกับใครต่างหาก นั่นแลเป็นผู้เจริญจิต เป็นผู้เจริญ
เมตตา เมื่อบุคคลนั้นทําได้ ข่มจิตข่มใจได้แบบนั้น บุคคลผู้นั้นแลจะสามารถ
อธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั่วโลกได้ ถ้าโยมนั้นกําลังบุญแห่งกุศล
นั้นยังไม่พอ เรียกว่าโยมนั้นยังไม่มีต้นทุนกุศล มันก็ไม่ต่างอะไร..ศีลธรรมโยม



๔๔ 

 

นั้นยังไม่พอยังไม่ถึง เมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจิตใจของโยมผู้นั้นย่อมมีแต่ความหดหู่
ใจ เศร้าหมองใจ และขาดกําลังใจในท่ีสุด... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
  ลูกศิษย์ : เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโลกหน้ามีจริงหรือเปล่า 
  หลวงปูุ : โลกหน้านั้นไม่ควรคํานึง เพราะโลกนี้เมื่อโยมเกิดมาแล้ว ให้

อยู่กับในโลกท่ีปัจจุบัน เพราะโยมทําปัจจุบันดี ปัจจุบันนี้จะเป็นการกําหนด
อนาคตของโยมอง เขาเรียกว่า ทําเหตุดี ผลย่อมดี เมื่อมันมีวันนี้..ท่ีผ่านมาย่อม
เป็นอดีต ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้น วันนี้คือปัจจุบัน วันพรุ่งนี้คืออนาคต ดังนั้น ถ้าโยมทํา
ทุกวันของโยมนั้นให้มีแต่ความดี มีแต่กุศลมูล วันต่อไปโยมก็มีแต่ความดีอย่าง
เดียว มีแต่กรรมดี 



๔๕ 

 

  ดังนั้น บุคคลจะรู้ได้ว่าโลกหน้ามีจริงหรือไม่ หรือภพชาติหน้ามีจริง
หรือไม่ ตายแล้วได้เกิดหรือไม่ เขาบอกว่าให้กําหนดอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันอยู่
บ่อย ๆ แล้วโยมจะรู้เอง จะบอกว่าเป็นของปัจจัตตังก็ว่าได้ เพราะถ้าบอกอย่าง
นั้นบางมนุษย์ บางคนไม่เข้าใจ จะทําให้มนุษย์นั้นงมงาย แต่ถ้ามนุษย์สัมผัสรู้ได้
ด้วยตัวปัญญาของตัวเองแล้ว เขาจะทําทุกวันของเขานั้นให้เป็นไปแต่กรรมดี
อย่างเดียว... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๔๖ 

 

 

  ในขณะนี้ ขอให้โยมนั้น ถอนลมหายใจออกมา.. เมื่อถอนเข้าไป..สูด
เข้าไป กําหนดเข้าไป ..ให้พักไว้เหนือสะดือ..และวางลมนั้น..วางเฉยท่ีลมนั้น..
วางลมนั้นท่ีเหนือสะดือ..แล้วก็เอาเข้าไปอีก เอาลมอัดเข้าไปอีก...แล้วก็ไปวาง
ไว้..เราจะไม่ใช้คําว่า “กักลม” แต่เราจะเรียกว่า “ตักลมเข้าไป” นั่นคือ 
“กําหนดลม” นั่นเอง เอาให้สุดไม่ให้เหลือ “ลม” นั่นแลเมื่อเรากําหนดรู้ นั่น
คือ “บุญ” ลมนั่นแลเมื่อกําหนดนั้น นั่นคือ “บารมี” ลมนั่นแลท่ีเรากําหนดเข้า
ไปนั่นคือ “กําลังแห่งความเพียร” เอาให้สุด ไม่ให้มันมีให้เหลือ เมื่อสุดแล้ว มัน
สุดหรือดึงเข้าไปไม่ได้อีก ครานี้ทําความรู้สึกให้ท่ัวตัว ก่อนเราจะปล่อย..คลาย



๔๗ 

 

ออกมา แล้วให้เอาลมเข้าไปรอบสุดท้ายให้มากๆ เอามาให้สุดท่ีล้ินปี่..ทํา
ความรู้สึกให้ท่ัวตัว..ให้ท่ัวก้นกบ ..ให้ท่ัวกระดูกสันหลัง..ท่ัวท้ายทอย..ท่ัว
กระหม่อม..ท่ัวแขน..ท่ัวขา..ท่ัวตา..ท่ัวหู..ทุกรูขุมขน แล้วก็ผ่อนออกมา และ
วางจิตให้สบายอยู่ท่ีลมหายใจ แต่ไม่ต้องกําหนดรู้ คือ “การวางเฉย” 

  การวางเฉย คือ ไม่สนใจ เพราะลมนั้นเราได้รู้ไปแล้ว วางแล้วให้มันนิ่ง
.. เฉย..ก็ต้องเฉยให้จริง เมื่อเราวางแล้วทุกอย่าง ถ้าเราวางไม่มีท่ีวาง ลมหายใจ
ก็จะเริ่มหนัก..กลับมาเหมือนเดิม คราวนี้เราเอาจิต..จิตของเรานั้นไปกําหนด 
ไปวางเฉย ไปวางท่ีใด เราไปวางท่ีเหนือสะดือ นี่คือจุดใจกลางแห่งภพภูมิ คือ
การกําเนิด แล้วให้ประคองอารมณ์นั้น ในความสงบนั้นให้อยู่ตรงฐานนี้ คือ “ท่ี
วางลม” หรือเรียกว่า “ท่ีจอดญาณ” 

  "ญาณ" คืออะไร ญาณ คือตัวที่เราไปกําหนดรู้ เอาตัวรู้ไปวางไว้ตรงนั้น 
ยังไม่ต้องเอาไปพิจารณาอะไร เพราะเรียกว่า มันเพิ่งรู้ แสดงว่ามันเพิ่งรู้นี้แล 
มันเพิ่งเกิด ถ้ามันเกิดอุปมาเหมือนเด็กอ่อน ยังไม่มีกําลังมาก ยังเป็นกุมารอยู่ 
เราเอาตัวรู้นี้ไปวางไว้ตรงนั้น แล้วกําหนดเพ่งมัน เมื่อจิตโยมไปเพ่งมากเท่าไร 
มันจะเกิดการแตกดับ เกิดการแตกดับ เกิดการแตกดับอยู่อย่างนั้น มันเกิดดับ
เกิดดับมากเท่าไร มันก็จะเติบโตสว่างมากเท่านั้น แล้วโยมจะรู้เองว่าจิตโยมจะ
มีกําลังมากเท่าไร เพราะว่าโยมเมื่อเห็นจิตมันเบิกบาน ปิติ สุข นั่นแล เรียกว่า 
โตแล้ว 

  บุคคลท่ีโตแล้วนั่นแล จะไม่มีข้อต่อรองใด ๆ ในการเจริญความเพียร 
คือจะเดินข้ามสมมุติบัญญัติแห่งนิวรณ์ได้ เมื่อโตแล้วเรียกว่าย่อมมี “สติ” คือ 
“ต้ังมั่น” จอดญาณแล้ว โยมก็วางตัวรู้ไว้ตรงนั้น วางเฉยให้มากท่ีสุด การจะ
วางได้ ลมโยมต้องนิ่ง ถ้าไม่นิ่งโยมต้องกําหนดใหม่ กําหนดลมเข้าไปใหม่ ให้
ยาว ให้ลึก ให้สุด ทําอยู่อย่างนั้น เมื่อรู้ว่ามันนิ่ง แล้วค่อยประคองไปจอดใหม่ 



๔๘ 

 

ไปเข้าท่ีตรงนั้นใหม่ ทําอยู่อย่างนั้น นี่เรียกว่า วิตก วิจาร เรียกว่า เรียนประถม 
เรียกว่า การฝึกการเขียน ก.ไก่ ไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะทํามาดีแค่ไหน 

  เราจะเดินขึ้นบันไดท่ีสูง ๆ แม้ให้เก่งเป็นเศรษฐี เป็นพระราชา ก็
จะต้องเริ่มบันไดขั้นแรกเท่านั้น นี่คือ การละอัตตาตัวตน ละลมเสีย ละไฟโทสะ 
ไฟโมหะให้มันดับ เมื่อมันดับนั่นแล นิโรธมันถึงจึงจะบังเกิด เมื่อนิโรธบังเกิดนั่น
แลโยมถึงจะเห็นจิต เมื่อโยมเห็นจิตนั่นแล เห็นความไม่เท่ียงนั่นแลโยมจะเห็น
ทางเดินแห่งมรรค จิตโยมจะต้ังมั่นเอง สงบนิ่งเอง ทําให้อยู่บ่อย ๆ โยมจะอยู่ท่ี
ใด โยมก็ทําแบบนี้ ฌานโยมจะเติบโต แล้วเมื่อจิต..สติมันต่ืนรู้แล้ว ให้กําหนดรู้
ภายในกาย ในสติปัฏฐาน ๔ นั้นคือ พิจารณากาย คือเอาตัวรู้นั้นแลไปดู ตัว
ญาณคือ ตัวเห็น คือเห็นกาย เห็นจิต เห็นตามความเป็นจริงในกายเรา เมื่อ
เวทนาเกิด เราก็ดูในอารมณ์นั้น อะไรมันเกิดก็ให้ดูในอารมณ์นั้น แต่อย่าลืมเม่ือ
มีเวทนามาก โยมต้องไปดับท่ีรูปให้มาก เพราะรูปหรือเวทนาท่ีมันเกิดขึ้น มัน
เกิดเพราะเราไปยึดรูป คือ “กลัว” เมื่อเราไม่กลัวลองดูเวทนามันมีมากแค่ไหน 
ดูว่ากําลังจิตเราจะมีมากแค่ไหน ว่าบารมีเรามีมากแค่ไหน เมื่อเราดําริได้แบบนี้ 
เวทนามันก็จะถูกเราข่มด้วยอํานาจฌาน เมื่อส่ิงใดมันถูกข่มนั่นเรียกว่าส่ิงต่างๆ 
นั้นเกิดบารมี มีอํานาจเท่า ๆ กัน ถ้ามีอํานาจเท่า ๆ กัน มันย่อมถูกข่มกันได้ 

  แต่เรานั้น..ฌานท้ังหลายเมื่อมันเส่ือม เวทนาหรืออารมณ์ท้ังหลายมัน
จะกลับเข้ามาอีก งั้นเราต้องไปพิจารณา "ละ" ด้วยการ “เจริญปัญญา” คือละ
อารมณ์ในท่ีเราไปติด..ติดความพอใจอะไรไว้นั่นเองคือ โทสะก็ดี โมหะก็ดี 
โลภะก็ดี รูปก็ดี เราไปติดอะไรให้พิจารณาละ และตัดมันไป ละดับอย่างไรให้
เห็นความไม่เท่ียง เห็นทุกข์อยู่บ่อย ๆ ในกาย เมื่อโยมเห็นทุกข์อยู่บ่อย ๆ ใน
กาย ในสังขาร โยมจึงจะเห็นทางสละ เมื่อโยมเห็นทางสละได้เมื่อไหร่ โยมจะ
รู้สึกเบ่ือหน่ายในกามคุณก็ดี เราต้องไปดับ ไปละมันอยู่ในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ มัน



๔๙ 

 

เกิดจากอะไร เกิดจากส่ิงท่ีเราไปยึดมั่นในรูปนั่นเอง รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ โยมก็ละมันอยู่อย่างนี้ นี่แลคือ “หัวใจแห่งมรรค” 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

  ผู้ใดเห็นภัยในวัฏฏะ แม้ช่ัวขณะจิตเดียว เรียกว่า มีอานิสงส์มหาศาล
ยิ่งกว่าผู้เจริญฌานมากว่าร้อยปี ดังนั้น ขอให้โยมนั้นจงมีสติ จงดูกายตนนี้ นี่แล
..แหล่งรวมธรรมแห่ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แห่งพระไตรปิฎก แห่งกฎแห่ง
ไตรลักษณ์ แห่งความเป็นจริงท่ีพญามารเขานั้นได้สาปด้วยมนตราท่ีโยมนั้นหลง
ติดว่า "ตัวกูของกู" จึงหลงกายหลงตน เมื่อหลงกายหลงตนจึงเพาะเช้ือ ทําให้
เกิดความฮึกเหิมไปหลงกายผู้อื่น แล้วก็ไปดึงกรรมผู้อื่นเขามา จนกรรมนั้น
พัวพันจนเกิดวิบากกรรม เกิดเวรพยาบาทตามมาไม่จบส้ินจบชาติกันไป 



๕๐ 

 

  ดังนั้น หากโยมไม่อยากมีเวร โยมก็อย่าไปสร้างพยาบาทจิตกับใคร 
ดังนั้น ทุกครั้งท่ีโยมจะเจริญกรรมฐานภาวนา กรรมฐานคือ การงาน การงาน
เมื่อโยมต้ังตนต้ังใจท่ีชอบ อยู่กับสติอยู่กับกายในตน นั้นเรียกว่า โยมนั้นมีสติ
ครองสติได้ การงานคือสมถะ โยมจะภาวนาส่ิงการใดดูจิตดูใจ เจริญวิปัสสนา 
พิจารณากาย เขาเรียกว่าเป็นสมถะ เรียกว่าเป็นการงาน เรียกว่าจิตนั้นได้
พิจารณาแล้ว นั่นเรียกว่า เกิดวิปัสสนาญาณ ย่อมทําให้รู้เห็นทําตามความเป็น
จริง หากโยมนั้นมีจิตท่ีข้องเกี่ยวกับการงาน จิตโยมนั้นจะไม่มีอะไรมาข้องเกี่ยว
เรียกว่าจิตนั้นเป็นหนึ่ง เป็นเอกัคคตาในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ใจย่อมต้ังมั่นในส่ิงนั้น 
เรียกว่าอารมณ์ทางภายนอก ทางโลกภายนอก ในรูป รส กล่ิน เสียงย่อมเข้ามา
สัมผัสไม่ได้ เมื่อเข้ามาสัมผัสในขณะท่ีโยมเจริญสติอยู่ย่อมรู้เห็นตามความเป็น
จริง เรียกว่าเท่าทันในอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นได้จริง ดังนั้นโยมต้องพิจารณาให้จงหนัก 

  เมื่อโยมต้องการพ้นทุกข์จริง ถ้าโยมมีการขอ มีการปรารถนา โยมต้อง
รู้เสียก่อนว่า "โยมเกิดมาทําอะไร" คราใดท่ีโยมกําหนดรู้ได้แบบนี้ อดีตท่ีโยม
เคยอธิษฐานมาจักเข้ามาบอก นั่นเรียกว่า เทพเทวดาได้นิมิต เกิดลางสังหรณ์ได้
บอกทางโยม ช้ีทางโยม เมื่อนั้นการอธิษฐานบารมีท่ีโยมได้เคยกระทําบารมีมา
นั้นจักรวมตัวเข้ามาอยู่ในห้วงในจิตในขณะนั้น จะทําให้โยมนั้นต่ืน เรียกว่าจิต
นั้นเบิกบานแจ่มใส นั่นแลเหมาะแก่การบําเพ็ญจิตประกอบคุณงามความดี แผ่
บุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้บิดามารดา ทวดหญิงชาย ผู้มีเวรอาฆาต
พยาบาทของโยม ท่ีได้กระทําเบียดเบียนด้วยกาย วาจา ใจมา ท้ังในอดีตถึง
ปัจจุบันของโยมนั้นแล 

  ดังนั้น หากผู้ใดท่ีปรารถนาจะพ้นทุกข์ โยมอย่าได้หนีทุกข์ แล้วจงจํา
เอาไว้ ถ้าผู้ใดมีทุกข์ในขณะนี้ ไม่ว่าทุกข์นั้นจะมาด้วยกาย วาจา ใจ หรือกรรม
ในอดีต หรือกรรมท่ีไม่ใช่ของเรา แต่จงจําไว้แม้กรรมนั้นไม่ใช่ของเรา ถึงแม้เป็น



๕๑ 

 

ผู้อื่น แต่อย่าลืมว่าโยมก็เคยไปพัวพันกรรมมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จงรับกรรม
นั้นซะ แล้วอย่าได้หน ี

  เมื่อโยมต้ังสติรับกรรมได้ด้วยมีสติแล้ว หากโยมมีบุญพอ ก็ให้อธิษฐาน
บารมีแผ่เมตตาอยู่บ่อย ๆ หากโยมมีมากพอแล้ว..ถึงไม่มากพอ ก็เรียกว่าหนัก
จักกลายเป็นเบา จากเบาจักไม่มี แต่ถ้าโยมหนี แม้โยมหนีไปเมื่อไหร่ ๑๐ ปี..
มันก็ยังหนีได้ แต่โยม "หนีกรรมไม่พ้น" 

  ดังนั้น ขอให้กรรมท้ังหลายนั้น จงจบส้ินด้วยการ "อโหสิกรรม" กรรม
ท้ังหลายท้ังปวงแพ้อโหสิกรรม ดังนั้น โยมก่อนจะเข้ากรรมฐาน ขอให้อธิษฐาน
อโหสิกรรมก่อน ไม่ว่ากรรมทางกาย วาจา ใจ ท้ังหลายท้ังปวง กรรมติดหนี้
บุญคุณกุศลท้ังหลายท้ังปวง ท้ังหลายท้ังปวงท่ีโยมไปทํามาท่ีรู้หรือไม่รู้ก็ตาม 
และท่ีรู้ในปัจจุบัน ขอให้กําหนดรู้ แม้จะเป็นบุคคลท่ีชอบหน้า  ไม่ชอบหน้า ไม่
พอใจท้ังหลายท้ังปวง ขอให้โยมอโหสิกรรม บุญกุศลท่ีโยมมีส่วนกระทําได้
ขึ้นมานั้น จงมอบให้กับเขาไป อย่าได้หวงแหน ถ้าโยมหวงเมื่อไหร่ นั่นเรียกว่า
เป็น "การติดหนี้" หวงบุญ..นั่นไม่เรียกว่า การให้อภัยทาน อโหสิกรรมนั้นจักไม่
เป็นผล 

  ดังนั้น เมื่อท่ีโยมทําบุญให้ใครเมื่อโยมให้..บุญนั้นจักยังอยู่ไม่หมดไป 
แต่คราใดเมื่อโยมนั้นหวงบุญ..กลัวบุญจะหมด บุญนั้นก็หมดในขณะนั้น แต่
เมื่อใดโยมให้ใครไป เทวดาท่ีจักรับรู้โมทนาเขาจะรักษาไว้ คราใดในบุญที่โยม
ให้ใครไป ให้มากแค่ไหน ในขณะปัจจุบันแห่งดวงวาสนาโยมตกอับ บุญนั้นจะ
มาหนุนนําให้โยมนั้น..ให้ประคองไม่ให้ทรุด ไม่ให้ตํ่าลงกว่าเดิม นั้นเรียกว่า
กรรมจักพยุงไว้ ด้วยอํานาจแห่งบุญ 

  ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงนั้นไม่ได้เพราะว่าเหตุบังเอิญท่ีเกิดขึ้นมา กรรม
ท้ังหลายท่ีโยมได้เสวยในวิบากกรรมท้ังหลายนั้น ล้วนแล้วแต่มีเหตุ หาใช่ว่า



๕๒ 

 

บังเอิญ หรือใครกระทําไว้ไม่ แต่เป็นเราต่างหากท่ีไปกระทําไว้ โดยรู้เท่า-      
ไม่ถึงการณ์ 

  ดังนั้น การจะเข้ากรรมฐานเจริญบุญกุศลและการกระทําบุญใด ๆ     
ท่ีเป็นบุญกุศลแล้วไซร้ ให้อธิษฐานอโหสิกรรมบุญ เจ้ากรรมนายเวรท้ังหลาย 
ขอให้เขามาโมทนาบุญ ทุก ๆ บุญให้โยมกระทําไปอย่างนี้ จนจิตของโยมนั้น
ปราศจาก "ไฟ" เรียกว่า โทสะไม่เร่าร้อน เมื่อนั้นบุญแม้โยมไม่เจริญภาวนาก็
ตาม แม้โยมไม่ทําอะไรก็ตาม เพียงโยมรักษาจิตให้โยมนั้น ใจของโยมนั้นให้เป็น
ปกติ โยมก็เกิดบุญ ทําไมฉันจึงกล่าวเช่นนี้ เมื่อใจของโยมเป็นปกติ คําว่าเป็น
ปกตินั่นคือ "ศีล" แสดงว่าศีลนั้นบังเกิดอยู่ตลอดเวลา ก็เท่ากับโยมรักษาศีล 
บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล บุญสําเร็จด้วยการให้ทาน บุญสําเร็จด้วยการ
ภาวนา เมื่อศีลโยมมี ทานโยมก็ต้องมีได้ ภาวนาโยมก็ต้องมีได้... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๕๓ 

 

 

  กําลังสมาธิที่ดี มันต้องคู่กับ "จิตใจท่ีดี" เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะสมาธิมัน
เป็นตัวเสริมตัวหนุนให้เกิดพลังจิต จิตท่ีฝึกดีแล้วไซร้ย่อมนําสุขมาให้ แต่จิตของ
โยมยังเสียกันอยู่ นั่นเรียกว่า เสียจริต อุปาทานไปเสียหมด แล้วสมาธิที่ไหน
ของโยมมันจะเท่าทันในความคิด สติท่ีไหนของโยมจะมายับย้ังช่ังใจในการ
กระทํา ในการรับรู้อารมณ์ท้ังหลาย แล้วเมื่อไหร่ตบะเดชเดชามันจะบังเกิดได้ 
บารมีมันก็ไม่เต็มเสียที โยมก็ลังเลสงสัยอยู่ร่ําไป ว่าส่ิงท่ีโยมประพฤติปฏิบัติอยู่
นั้น มีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน มีธรรมคําส่ังสอนให้ระลึกได้ศึกษา 
แล้วแบบนี้จะเรียกว่าถึงธรรมได้อย่างไร ก็ยังไม่ถึงใจตัวเองซักที โสดาบันที่ไหน



๕๔ 

 

มันจะบังเกิด เมื่อโยมยังคลางแคลงสงสัยอยู่ในนิวรณ์ท้ัง ๕ ยังไม่กําจัดออกไป 
ก็เมื่อเช่ือว่าตัวเองดีแล้ว อวดคุณวิเศษโดยท่ีไม่มีสาระแก่นสาร นี่แหล่ะจ้ะเขา
เรียกว่า วิปัสสนึกหรือวิปัสสเดาเอา 

  บุญกุศลนั้น ถึงแม้ไม่ได้สร้างขึ้นมา เพียงไปดําริ..จิตท่ีปรารถนาหวังดี
ต่อเพื่อนมนุษย์ บุญก็บังเกิดสําเร็จไปแล้วเป็นบุญกุศล อํานาจแห่งทิพย์ บุญญ-
ฤทธิ์นั้นมันก็บังเกิดไปหนุนนํา เมื่ออํานาจจิตท่ีดี เมื่อจิตต้องการประพฤติ
ปฏิบัติธรรม หรือธรรมจะบังเกิดท่ีใด จิตนั้นมันจะต่ืนสว่างไสวต้อนรับดวงธรรม
นั้น แต่นี่ครั้งคราใดเมื่อธรรมจะบังเกิด หรือจะได้ฟังธรรมท้ังหลาย ดวงจิตของ
โยมนั้นก็เศร้าหมอง หดหู่ เคลิบเคล้ิมในจิตในใจ ยังข้ามสมมุติบัญญัติแห่ง
นิวรณ์ไม่ได้ ยังข้ามตัวกิเลสตัณหาแห่งกามคุณ..ติดในสุขยังไม่ได้ เพียงช่ัวข้าม
ช่ัวคืนก็ทนไม่ได้ แล้วแบบนี้โยมบอกว่าเป็นนักปฏิบัติ หวังช้ันนั้นช้ันนี้ไปเพื่อ
อะไรกัน นี่แหละเขาเรียกว่ายิ่งปฏิบัติก็ยิ่งหลง หลงตัวเองว่ารู้แล้วถึงแล้ว 
สําเร็จแล้ว 

  การจะประพฤติปฏิบัติธรรม ใจนั้นต้องเป็นธรรม ใจนั้นต้องอ่อนน้อม
ถ่อมตนซึ่งกันและกัน ไม่มีอัตตาตัวตน เราต้องการทําความเพียรในการละ
ตัวตนท้ังหลาย อัตตาท้ังหลาย ทิฏฐิมานะท้ังหลายท่ีเป็นอวิชชาท่ีมันครอบงํา
ให้มลายหายไป ให้มันเบาบาง เมื่อตรงนี้มันเบาบางมากเท่าไหร่ เมื่อโยมฟัง
ธรรมบ่อย ๆ เนือง ๆ แล้วไซร้ แล้วใช้ปัญญาพิจารณาตามเม่ือไหร่ เมื่อนั้นโยม
ก็จะสําเร็จธรรมได้โดยปริยายโดยไม่รู้ตัว การจะสําเร็จธรรมหรือได้สมาธิครั้ง
คราใด บางครั้งเราไปต้ังใจไปจดจ่อสมาธิมันก็ไม่บังเกิด เพราะเราไปหวังมัน
มากเกินไป แต่ถ้าเราดูอย่างละม่อม ดูแบบมีสติ วางอุเบกขาให้เป็นอารมณ์แล้ว
ไซร้ ธรรมก็ดีสมาธิก็ดีมันก็จะบังเกิดขึ้นมาให้เราเห็นให้เรารู้ จิตเมื่อเราไป
ต่อต้านส่ิงใด ส่ิงนั้นย่อมไม่เข้ามา เรายิ่งเร่งมันก็ยิ่งอยู่กับท่ี..ไม่ไปไหน ยิ่งรีบมัน



๕๕ 

 

ก็ยิ่งเสีย เพราะว่าต้นทุนมันยังไม่ดีพอ หรือรากฐานก็ยังไม่แข็งพอ สมถะมันก็
ยังไม่ดีพอ เขาเรียกว่า ยังไม่มีดีแล้วไปอวดดี ทําไมไม่ทําตัวเองให้ดีเล่าจ๊ะแบบ
นี้ เมื่อทําตัวเองดีแล้วก็เอาส่ิงดีนั้นแลเป็นต้นทุนเป็นกําลังจิตกําลังใจ เมื่อดีต่อดี
ส่ิงของวิเศษมันก็จะบังเกิดขึ้นในกายของตนเอง... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

  คําว่า "นิพพาน" นั้น ก็เปรียบเหมือนร่างกายสังขาร..ว่าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
นั้นคือจําเป็นได้ท้ังหมด ดังนั้นบุคคลท่ีเข้านิพพาน ศีลก็จําเป็น สมาธิก็จําเป็น 



๕๖ 

 

ภาวนาก็จําเป็น เจริญเมตตาก็จําเป็น เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไม่ได้เลย 
แต่เมื่อโยมเข้าถึงภาวะนิพพานแล้ว ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีว่ามา..ไม่จําเป็นเลย ถ้า
โยมเข้าใจอย่างนี้ ก็นั่นแหล่ะจ้ะคือทางเดินท่ีจะไปสู่นิพพาน ด้วยการเจริญศีล
ทานภาวนาให้เกิดข้ึน 

  (ลูกศิษย์ : แล้วศีลจําเป็นไหมเจ้าคะว่าต้องเป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ 
ข้อถึงจะเข้านิพพานได้น่ะเจ้าค่ะ) ก็ฉันเคยบอกแล้วนี่จ๊ะ โยมจะอยู่เป็นฆราวาส
โยมก็บรรลุธรรมได้ แต่ฆราวาสการบรรลุธรรมนั้น การบรรลุของแต่ละบุคคล
นั้นมันจึงไม่เท่ากัน ดังนั้น กระแสนิพพานจึงมีช้ันต้น ช้ันกลาง ช้ันปราณีต ช้ัน
สูงสุด เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อโยมเจริญศีลได้ในศีล ๕ โยมก็สามารถเจริญศีล
พรหมจรรย์ได้ เมื่อโยมเจริญศีลพรหมจรรย์ได้ โยมก็รักษาพรหมจรรย์ได้ คือไม่
ข้องแวะและหวงแหนในพรหมจรรย์นี้ แม้ชีวิตโยมก็แลกได้ นั่นแหล่ะจ้ะคือ
สภาวะนิพพานและการสําเร็จบรรลุธรรมช้ันสูง เข้าใจมั้ยจ๊ะ การช้ันตํ่าแบบ
หยาบ ๆ ก็เรียกว่าโยมนั้นอยู่ในทางโลกมีการเจริญสวดมนต์ภาวนา เจริญจิต
ภาวนา มีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัย นั่นเรียกว่าเป็นพุทธบริษัท พุทธมามกะ
ต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลผู้นั้นก็เรียกว่า กระแสนิพพานช้ันต้นก็บังเกิด 

  พระโสดาบันนั้นก็ยังมีความรัก โลภ โกรธ หลง แต่ว่ายังมีหิริโอตัปปะ
เป็นกระแสนิพพาน หรือเป็นคุณสมบัติของเทวดาท่ีจะมาหยุดยั้ง สกัด หรือตัว
สติให้ระลึกทํากรรมดีกรรมช่ัวไม่ให้เกินเลยไปกว่านี้นั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยม
พอใจแค่นั้นโยมก็อยู่แค่นั้น แต่โยมต้องการมากกว่านั้น ผู้ปฏิบัตินั้นแล..จิตนั้น
แลจะบอกและจะสอนตัวมันเอง จะนําพาให้โยมนั้น นั่นเรียกว่า โยมมีความ
เบ่ือหน่ายเสียได้ในทางโลกนั้นเอง ถ้ายังไม่เบ่ือหน่ายแสดงว่ายังมีภาระกรรมยัง
พัวพัน จึงเรียกว่ายังมีการติดกรรมกันอยู่ หรือว่าเรียกว่าเวลาของกรรมนั้นยัง
ไม่หมดอายุขัย เช่นเดียวกับกายสังขารของโยม เมื่อยังไม่หมดอายุขัย สังขาร



๕๗ 

 

ท้ังหลายท้ังปวง แม้โยมจะเจ็บปวดแค่ไหน แต่ว่าในขณะนั้นโยมรู้สึกทรมาน
โยมอยากจะตายมันก็ยังตายไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะอายุไขมันยังไม่ถึง      
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

  เพราะถ้าอายุขัยโยมยังไม่ถึงแล้ว โยมตายก่อนเรียกว่ายังเข้าไปอยู่ใน
โลกแห่งวิญญาณไม่ได้ ก็เรียกว่าไปเสวยภพภูมิก็ยังไม่ได้ หรือว่างเว้นในการเกิด 
เมื่อการว่างเว้นในการเกิดนั้นเรียกว่า วิญญาณเป็นสัมภเวสี เรียกว่าฐานะแบบ
นั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ รู้จักคนพเนจรมั้ยจ๊ะ มีบ้านมีเรือนอยู่มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่มีเจ้า
ค่ะ) ถูกต้องแล้ว เพราะเขาไม่ยึดอะไรเลย (ลูกศิษย์ : ลักษณะของสัมภเวสีก็
คล้ายกัน) ถูกต้องจ้า เข้าใจมั้ยจ๊ะ จนเมื่อเขานั้นได้ส้ินสุดแห่งกรรมลงไป หรือ
ว่าเขาโชคดีมีบุญวาสนาได้เกิดขึ้น มีคนนั้นไปบอกส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แต่โอกาสนั้นจะ
ยากยิ่งนัก เพราะมันต้องรอให้วาระกรรมนั้นหมดลงเสียก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

  ดังนั้น โยมถือว่าโชคดีนักท่ีมีสติ มีปัญญา มีความเช่ือ มีความศรัทธา 
จะมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ท่ีบุญบารมีของโยม เมื่อมันน้อยโยมก็ต้องทําให้มันมาก
ได้ในบุญกุศลบารมีแห่งความเช่ือมั่นในใจ... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ณ วัดปุาเทพอุดมธรรม จ.ขอนแก่น 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๕๘ 

 

 

ปุจฉา วิสัจฉนา "สวดมนต์ในรถ" 
  ลูกศิษย์ : หลวงปูุเจ้าคะ ท่ีเราสวดมนต์ในห้องพระ กับถ้าเราไม่มีเวลา

นี้ เราสวดมนต์ในรถ อย่างภาวนาในใจในรถนี่ อานิสงส์จะเท่ากันไหมเจ้าคะ  
  หลวงปูุ : เมื่อโยมหันหน้าไปทางใด แล้วโยมนั้นระลึกถึงพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ์ หรือโยมจะเจริญภาวนาจิตก็ดี องค์พระปฏิมากรขององค์
สัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ในเบ้ืองหน้าของทิศท่ีโยมหันไปนั้น แต่ผู้ใดนั้น ไม่ว่าจะ
เดินหรือยืนหรือนั่งก็ด ีแต่หามีความระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณไม่ 
บุคคลผู้นั้นก็หาว่าความเป็นมงคลไม่เช่นเดียวกัน 



๕๙ 

 

  ดังนั้น เมื่อโยมจะเจริญมนต์ท่ีใด สภาวะใดของจิต ถ้าโยมมีจิตศรัทธา
มีความอ่อนน้อมต่อธรรม ต่อคําสอน ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ว่าจะ
เจริญท่ีใด เบ้ืองหน้าโยมก็เรียกว่าโยมนั้นมีหิ้งพระ มีหิ้งหอ เข้าใจมั้ยจ๊ะ มี
เทวดามาสถิต มาคอยโมทนา เพราะทุกอณูของอากาศย่อมมีแต่ธาตุรู้  เต็มไป
หมด เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ขออย่างหนึ่ง โยมต้องมีความเช่ือว่าส่ิงท่ีโยมทํานั้นไม่ทํา
ให้เดือดร้อน หรือเราเดือดร้อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าว่าโยมนั้นต้องการปรารถนาให้
บุคคลท่ีเขานั้นกําลังมีความสุข มีความหลง  ความประมาท ด่ืมเหล้าสุราเมรัยก็
ดี แล้วโยมไปสาธยายมนต์หรือบอกธรรมในขณะนั้นเรียกว่า มันเป็นโทษ เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ 

  แต่ส่ิงใดก็ตามเม่ือโยมทําไปแล้วไม่เป็นโทษต่อใคร และไม่ทําให้ตัวเอง
นั้นเดือดร้อน นั่นเรียกว่า เป็นกุศล เป็นมงคลอย่างยิ่ง ควรกระทําให้มาก ๆ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วเมื่อโยมสาธยายมนต์ก็ดี ในยานพาหนะก็ดี ในรถในราก็ดี นั้น 
ยังเป็นมงคลทําให้ดวงจิตวิญญาณนั้นท่ีเขาดูแลรักษาอารักษ์ของโยมนั้นก็
พลอยได้บุญกุศล และมีบารมียิ่ง ๆ ขึ้นไป ยิ่งบารมีมากเท่าไหร่เขาก็จะคุ้มครอง
โยมได้มากเท่านั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ วัดปุาเทพอุดมธรรม จ.ขอนแก่น 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๖๐ 

 

 

  โยมรู้มั้ยจ๊ะว่า คุณสมบัติของเทวดาเขามีเพียง "หิริโอตัปปะ" เขามี
ความละอาย ต่อกรรมช่ัวทั้งท่ีลับและท่ีแจ้ง ก็เป็นเทวดาได้แล้ว โยมทําแบบนี้
ได้บ่อย ๆ เทวดาของโยมนั้น จะมีจิตใจท่ีมีศีลมีธรรม เมื่อศีลบริสุทธิ์ธรรม
บริสุทธิ์แล้ว เขาจะนําพาโยมไปท่ี ๆ ชอบ ๆ แล้วเมื่อไหร่ฤทธิ์มีมาก เพียงโยม
อธิษฐานจิตนึกเอาเทวดาเขาก็รับรู้ เขาจะประทานให้ จําเอาไว้  

  แต่ว่าบางครั้งโยมก็จะมีการถามว่า อ้าวหลวงปูุ แล้วไอ้ผู้ท่ีมันทําช่ัวล่ะ
จ๊ะ ยังเห็นมันได้ประทานมากมายเลย อย่าลืมมารเขาก็มีฤทธิ์มีเดชเหมือนกัน 
แต่ถามว่าเอาอะไรไปได้ไหมจ๊ะ เอาไปได้ไหมจ๊ะ แม้ฟันเล่ียมทองยังเอาไปไม่ได้



๖๑ 

 

เลย ใช่ไหมจ๊ะ เขาให้มาชมโลกแต่ไม่ได้ให้ติดโลก ชมว่าโลกนี้เป็นอย่างไร ถ้า
โยมไปติดโลกเสียแล้วรักษาไม่หายหรอกจ้ะ... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

  โยมจงจําไว้ "ชีวิตหลังความตาย" นี้ไม่ใช่ของเล่น เพราะว่ามนุษย์นั้น 
จิตนั้น เกิดแตกดับไวมาก ดังนั้น เมื่อดับแล้วต้องเกิดทันที บุคคลใดท่ีเจริญ
สมาธิภาวนาอยู่เป็นนิจแล้วไซร้ สมาธิที่โยมเจริญนี้แล มันจักมาช่วยพยุงใน
ขณะนั้น เรียกว่าบุญกุศลจะมาเกาะอยู่ในจิตสุดท้ายของโยม นั่นแหล่ะจ้ะ
เรียกว่ากุศลบุญที่โยมทํามาจะมารวม ส่งผลให้จิตของโยมนั้น คลายจากความ
ยึดมั่นจากเวทนา เรียกว่า สติจะบังเกิดในจิตสุดท้าย แต่ถ้าบุคคลใดไม่ได้เจริญ



๖๒ 

 

จิตภาวนามาเลย โยมจะไม่มีสติเท่าทันในการเกิดดับแห่งจิตสุดท้ายได้        
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

  ดังนั้น โยมต้องเจริญภาวนาหรือเจริญจิตอยู่ตลอดเวลา นั่นคือระลึก
รู้อยู่ต่อลมหายใจเข้าและออก คือ อานาปานสติ แม้พระอรหันต์ท่ีสําเร็จไปแล้ว 
แต่กายสังขารท่านยังไม่หมดวาระกรรมก็จริง ท่านก็ยังต้องเจริญอานาปานสติ
อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เพราะว่ามีกายจึงต้องมีกรรม เพราะว่ามีกรรมจึงเกิด
อุปาทานแห่งกรรมได้ ดังนั้น ส่ิงใดก็ไม่เท่ียง 

  เมื่อกายเรามีอยู่นี้แล จึงทําให้เกิดกรรม แต่เพราะมีกายนี้แลจึงทําให้
เอากายนี้ไปตัดกรรมได้ เพราะเราอาศัยกายนี้สร้างกรรมดี ดังนั้น โยมจงเลือก
เอาว่าโยมอยากเอากายนี้ไปทําอะไร แล้วกายนี้เขาให้โยมได้ใช้เพียงช่ัวคราว 
แม้โยมอยากจะอยู่ ๒๐๐-๓๐๐ ปี แต่กายสังขารเมื่อเขาถึงท่ีสุดแล้วเขาก็ต้อง
สลาย คือทําลายขันธ์ของมันในตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่จิตของโยมนั้น ยังอยู่
ได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นกัปป์ ๆ แต่กายของโยมนั้นเมื่อแตกสลายไปต้องเกิด
สร้างขึ้นมาใหม่ ถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์นรก ก็คือจุติเกิดเช่นเดียวกัน 
หรือเกิดเป็นเปรตอสุรกาย 

  ดังนั้น การเกิดนี้ก็อยู่ท่ีผู้ใดปรารถนาจะไปเกิดอันใด ก็อยู่ท่ีโยมนั้นไป
สร้างกรรมอะไรไว้มาก ส่ิงนั้นก็จะให้ผลเมื่อโยมนั้นต้องไปเกิด แต่ถ้าโยมสร้าง
แต่กรรมดี แต่กรรมช่ัวโยมก็ยังสร้างไว้ แต่กรรมดีโยมนั้นทําอยู่ตลอดเวลาจนถึง
วินาทีสุดท้าย กรรมดีท่ีโยมทํานั้นแลมันจะไปผดุงไว้ให้โยมนั้นไปเสวยในสุขใน
เทวโลก ในพรหมโลก แต่อํานาจแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี้จะทําให้
โยมนั้นได้อยู่ได้เสวยสุขและได้เข้าผลหรือสําเร็จ ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
ต่อไป 



๖๓ 

 

  ดังนั้น อีก ๔๘ ปี ให้โยมนับดูว่าโยมนี้มีอายุเท่าไรในปัจจุบัน ให้บวกไป
อีก ๔๘ ปี โยมยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ถึงโยมจงทําความไม่ประมาทให้
มันเกิดขึ้น คือเจริญสติให้มาก ถ้าโยมบอกว่า ไม่ถึง..เรียกว่าโยมต้องตายก่อน
ใช่มั้ยจ๊ะ เมื่อโยมตายแล้วต้องมาเกิดแน่นอน คําว่าเกิดนี้..เมื่อเกิดมาโยมจะเกิด
มาเจอกับภัยพิบัติ เรียกว่า เป็นมหาภัยพิบัติ แต่ถ้าโยมเจริญจิตปรารถนาจิต
นั้นไปต้ังต้นอยู่ท่ีสวรรค์วิมานแล้ว สวรรค์มีความปราณีตแห่งความละเอียด 
แห่งการเสวยทิพย์ แห่งความเสวยอยู่ในเทวโลกนั้น แล้วโยมก็ไปบําเพ็ญจิตต่อ 
บําเพ็ญกุศล ก็อยู่ท่ีโยมปรารถนา 

  เมื่อโยมปรารถนาได้ การเกิดอีกครั้งของโยมก็เรียกว่าจะเกิดมาในยุค
ใหม่ แห่งศาสนาใหม่ คือ การไปรอการจุติ แต่บุคคลท่ีจะมีบุญในการรอหรือ
การต่อรองในกรรมในครั้งนี้ได้ ก็อยู่ท่ีโยมนั้นเจริญกรรมในปัจจุบัน เมื่อโยมมี
กายสังขารแล้ว โยมมีสิทธิ์ที่จะเลือก แต่เมื่อใดท่ีโยมไม่มีกายสังขารแล้ว โยมจะ
มีบาปและบุญนั้นแลเป็นผู้นําพาจิตวิญญาณโยมไปเสวย เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น จึง
บอกว่ากายนี้ท่ีโยมได้มานี้ ไม่ได้มาโดยง่าย แม้เทวดาท่ีเขาอยากบําเพ็ญจิต 
บําเพ็ญบุญกุศลบารมี เขาก็ต้องรอมาจุติเป็นมนุษย์แบบนี้ เรียกว่า "ใจกลางภพ
ภูมิ" ดังนั้น โยมได้กายนี้มาครองแล้วจึงเรียกว่าโชคดีหนักหนา ขอให้โยมนี้จง
รักษากาย วาจา ใจ นี่คือของดีท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ท้ิงไว้ บอกไว้  

  ไม่ว่าโยมหรือบรรพชิตก็ตามจะมีศีลมากน้อยกี่ข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑,๐๐๐ 
ข้อก็ตาม เพียงโยม "รักษาใจ" ไว้อย่างเดียวให้เป็นปกติ ไม่ให้โลภ ไม่ให้โกรธ 
ไม่ให้หลง ถ้ามันโกรธ ถ้ามันหลง ให้มีสติกําหนดรู้ แล้วละ แล้วคลายออกได้ 
นั่นเรียกว่า ผู้นั้นช่ือว่ารักษาของดีไว้หนึ่งส่ิง ตาย โยมก็จะตายเป็นสุข เมื่อโยม
ตายเป็นสุขนั่นแล โยมก็จะไปเสวยสุข ไม่ทุกข์ไม่ร้อน แต่สุขท่ีโยมไปเสวยนั้นจะ



๖๔ 

 

มีความปราณีตอย่างไรเล่า ก็อยู่ท่ีโยมนั้นเจริญสติเจริญภาวนาเจริญบารมีไว้
มากน้อยแค่ไหนก่อนตาย... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ วัดปุาเทพอุดมธรรม จ.ขอนแก่น 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

  โยมจงมาสร้างรูปธรรมให้บังเกิดขึ้น เพื่อคนอีกมากมายท่ีเขายังคงหลง
อยู่ก็ดี เขาจักเห็นตามความเป็นจริงแล้วความหลงท่ีโยมทําไปจักเป็นอานิสงส์ 
ความลุ่มหลงโยมก็จะเริ่มลดหมดลงไป เพราะโยมเห็นตามความเป็นจริงนั้นได้
ว่าบุญท่ีโยมทํานั้นสัมผัสจับต้องได้นั่นเอง โยมก็จักมีความเช่ือมั่นในบุญมาก  



๖๕ 

 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อโยมเช่ือมั่นแบบนั้น โยมเห็นแบบนั้น คนอื่นท่ีเขาตามมาเขาก็
เห็นได้แบบนั้นเช่นเดียวกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

  เมื่อเหตุบังเกิดและโยมเห็น คนท่ีจักได้ประโยชน์นั้นแลก็คือใครที่ไหน..
คือ บุคคลทําให้เกิด บุคคลท่ีจะเห็นและได้ประโยชน์จากส่ิงท่ีเกิด ต้องเป็น
ผู้สร้างเสียก่อน ถึงจะกล้าทําลายกิเลสตัณหาอุปาทานได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าเรา
ไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเราจะไม่เห็นค่ามัน แต่เมื่อเราสร้างขึ้นมาเรารู้วัตถุประสงค์
แล้วว่าเราสร้างขึ้นมาทําอะไร นั่นแหล่ะจ้ะ เราจักไม่เสียดายเลยเพราะเราได้
เห็นแล้ว ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เอาประโยชน์มาทําอะไร เอามาเพื่อให้บุญกุศล
บารมีเรานั้นเต็ม เมื่อเต็มแล้วมันเต็มอะไร ให้มันเต็มกําลังความเช่ือความ
ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์..แค่นั้นเอง ทุกอย่างเป็นแค่อุบายธรรม 

  เห็นมั้ยจ๊ะ พระหนึ่งองค์ท่ีบรรลุธรรม ต้องสร้างวัดวาอารามมากมาย 
จนถึงท่ีสุดว่าไม่ใช่หนทางดับทุกข์..จริงอยู่ แต่นั่นก็ทําให้เกิดศรัทธาขึ้นมา 
สุดท้ายเมื่อละแล้วว่าทางนี้ไม่ใช่จึงวางส่ิงนี้ท้ังหลายท้ังปวงและออกหาความ
สงบ เอาความช่ัวและบุญกุศลท่ีทํานั้นแลไป ติดตามไปเป็นเงา มันจึงเกิดย่ํา
ตรงไหนก็มั่นตรงนั้น นั่งตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นแน่นตรงนั้น ไม่มีส่ันคลอนใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วนิพพานจะไปไหนเล่าจ๊ะ เพราะอะไรจ๊ะ 
เพราะส่ิงท่ีสร้างไว้มันหนักหนาเหลือเกิน เหมือนกรรมท่ีโยมทําไว้มันก็ตามเป็น
เงาหนักหนาเช่นเดียวกัน 

  ดังนั้น ส่ิงท่ีโยมทํานี้ไม่ใช่ไม่มีสาระ แต่เป็นสาระท้ังนั้น 
  ๑. โยมได้จรรโลงศาสนา 
  ๒. ได้รักษาสืบทอดศาสนาไว้ให้คนได้เห็น 

 



๖๖ 

 

  เพราะมนุษย์ต้องเห็นด้วยตา สัมผัสด้วยมือ นี่แหล่ะเขาถึงจะเข้าไปถึง
จิตถึงใจคือ "นามธรรม" เพราะนามมันจับต้องไม่ได้ ถ้าไม่มีรูปให้สัมผัส บอกว่า
สวยว่างามลักษณะเป็นแบบนี้ หากไม่มีพระ..องค์พระปฏิมากร จะรู้ได้อย่างไร
ว่าท่านสัณฐานรูปร่างเป็นเช่นไร ใช่มั้ยจ๊ะ 

  ดังนั้น การทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งเมื่อโยมทําด้วยจิตแล้ว วิญญาณในส่ิงนั้น
ย่อมมี ถ้าไม่มีย่อมไม่มีใครไปกราบไหว้และศรัทธา นั่นจึงเรียกว่า ศักดิ์สิทธิ์ เข้า
ใจมั้ยจ๊ะ แต่ส่ิงท่ีโยมไปกราบไหว้แต่โยมไม่ได้มีความเช่ือและศรัทธา นั่น
เรียกว่างมงาย..ต่างกันตรงนี้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๖๗ 

 

   โยมต้อง "อธิษฐานบุญเก่า" โยม บุญเก่าโยมทํามาอย่างไร เช่นเดียวกับ
กรรมเก่า..วาสนามันก็ตามส่งผลให้เป็นอย่างนั้น หากว่าโยมอธิษฐานบุญเก่า
เมื่อไหร่ ถ้าโยมเช่ือในบุญนั้น นั่นแหล่ะจ้ะมันจะส่งผลให้โยมสามารถ..นั้น
เรียกว่า โยมมีความเช่ือศรัทธาในส่ิงท่ีโยมทํา 
   เมื่อโยมเช่ือส่ิงใดท่ีโยมจะทําส่ิงนั้น นั่นเรียกว่า บุญเก่ามันมาหนุน ก็ส่ิง
ไหนท่ีโยมทําไว้แล้วมันก็ยังอยู่ เพราะว่าภพปัจจุบันน่ะมันสามารถกําหนดได้
หมด..เพียงโยมระลึก แต่โยมต้องดูว่าบุญท่ีโยมจะทํานั้นจะเอาไปทําอะไร    
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น จึงต้องมีอธิษฐานจิตถึงบุญบารมี หากว่าบุญบารมีท่ีโยมทําไว้ใน
ปัจจุบันแล้วที่โยมจะกระทํานั้นมันให้ผล แสดงว่าโยมเคยทํามาเก่า ถ้าโยม
อธิษฐานไปแล้วมันไม่เกิดขึ้นจริง แสดงว่าบุญโยมนั้นทํามาไม่พอ ยัง "ไม่ถึง" ใน
บารมีนั้น หรือเรียกว่าเวลามันยังไม่ถึง..อย่าไปเร่งเวลา จงเร่งสร้างมันขึ้นมาอีก 
แต่เมื่อถึงเวลามันให้ผล ท่ัวฟูาจบดินมันก็ต้านไม่ได้เช่นเดียวกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
   ดังนั้นส่ิงใดท่ีโยมอธิษฐานแล้วมันยังมาไม่ถึง สังเกตไม่ยากหรอกจ๊ะ 
บุญบารมีถ้าโยมทําถึง..ไม่เกิน ๓ เดือน ไม่เลยกว่า ๑ ปี ช้าสุดไม่เกิน ๓ ปี เข้า
ใจมั้ยจ๊ะ แต่โยมต้องทํากรรมในปัจจุบันในการสร้างความดีต่อเนื่อง เช่น
สาธยายมนต์อยู่เป็นนิตย์ ปาฏิหาริย์จะบังเกิด แล้วไม่ต้องร้องขอ เพราะส่ิงท่ี
โยมสาธยายมนต์ไปนั้น จิตโยมนั้นมันบอกอยู่แล้วว่าโยมต้องการอะไร เพราะ
การท่ีร้องขอมันไม่ต่างอะไรกับไปอ้อนวอน ดังนั้น การสาธยายมนต์ไปนั้นยังไม่
บริสุทธิ์ พุทธคุณยังเป็นมลทิน 
   เพราะเรานั้นจะทําอะไรเรามีความปรารถนาแล้วเราจึงทํา แสดงว่า
ความปรารถนานั้นมันถูกฝังลงไปแล้วในสัญญา ในความจํา เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะ
มันเป็นกรรมแล้วที่โยมกระทําลงไป เพราะโยมกระทําลงไปจริง มันจึงเกิดการ



๖๘ 

 

กระทําขึ้นมา เรียกว่า มีเหตุขึ้นมาแล้วโยมจึงไปทําให้เกิดผล แต่ว่าโยมไปทํา
แล้วผลมันไม่ยังไม่เกิดเพราะเหตุอะไรเล่าจ๊ะ..ไปดูท่ีเหตุโยมทําเหตุมากแค่ไหน 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่แหล่ะจ้ะ โยมไป "ปลูกต้นเหตุ" มากแค่ไหน "ดูแลเหตุ" มันมาก
แค่ไหน ถ้าโยมทําครั้งเดียวผลเกิดเลยมั้ยจ๊ะ โยมไปลักขโมยของเขาครั้งแรกเขา
ยังจับไม่ได้นะจ๊ะ ใช่มั้ยจ๊ะ กรรมช่ัวก็เช่นกัน ใช่มั้ยจ๊ะ มันอยู่ท่ีการสะสม พอ
มันถึงเวลาแล้วทุกอย่างเทพเทวดาอะไรก็ต้องปิดไม่ได้... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
 
 



๖๙ 

 

คําว่า "อมตะ" คือไม่มีวันตาย ๒ อย่างท่ีฉันจะกล่าว ก็เป็นอมตะเช่นกัน 
   ๑. ความดี 

  ๒. ความช่ัว 
  ไม่มีวันตายเช่นกัน คนช่ัวตายไปแล้ว ไอ้ท่ีทําช่ัวไว้คนก็กล่าวถึง อมตะ

มั้ยจ๊ะ คนดีตายไปแล้ว ความดีท่ีทําไว้ก็ยังมีคนกล่าวถึง อมตะมั้ยจ๊ะ ตายไป
แล้วไม่ใช้หนี้มันไม่จบส้ินสักที เห็นมั้ยจ๊ะ ดังนั้นก่อนโยมตายโยมอยากเป็น
อมตะแบบไหนจ๊ะ มันไม่จบส้ินเท่านั้นนะจ๊ะ โยมทําความดี คนกล่าวความดีท่ี
โยมทํา แม้คนกล่าวนั้นแล ถ้าใครกล่าว ๑ คน ๒ คน ๑๐๐ คน บุญก็ไปเพิ่มกับ
คนท่ีทําไว้ จําไว้นะจ๊ะ จึงไม่มีวันตาย เห็นมั้ยจ๊ะ ทําครั้งเดียวน่ะได้ตลอด 
เช่นเดียวกับกรรมช่ัว ทําครั้งเดียวได้ตลอดเหมือนกัน อ้าวมันทําไว้กรรมเลว 
ความช่ัว ไอ้คนนี้นินทาว่าร้ายสาปแช่ง เป็นมั้ยจ๊ะ ก็ไปตกท่ีใครล่ะ แบ่งคนละ
ครึ่ง ไอ้คนว่า ไอ้คนทํา เห็นมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น การท่ีฉัน เราท้ังหลายมาสาธยายคุณงามความดีแห่งพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ เราได้ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งได้ท่ีใครจ๊ะ..ผู้กระทํา คือ
ประธาน แต่เราจะได้หมดเมื่อไหร่จ๊ะ ก็เราเช่ือเต็มร้อยเราก็ได้หมดจ้ะ เช่ือ
ครึ่งหนึ่งเราก็ได้ครึ่งหนึ่ง เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่แหล่ะ จงจําไว้ว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
หรือพระอรหันต์สาวกท้ังหลายไม่ได้ไปไหน บุคคลท่ีเห็นธรรมนั่นแหล่ะจ้ะ
ย่อมจะรู้ได้ อยู่ทุกอณูอากาศ อ้าว..เอาอย่างนี้ดีกว่า อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
ของโยมเอง ไม่ได้อยู่ท่ีไหน อยู่ในกายของโยมเอง 
   คําว่า อรหันต์ คําว่านิพพาน คําว่าพุทธะ คําว่าสําเร็จ อยู่ในลมหายใจ 
อยู่ท่ีใครจะจับได้ คือจับอารมณ์ได้ และรู้อารมณ์ได้ แล้วพิจารณาอารมณ์ได้ 
แล้วโยมจะเห็นว่าท่านอยู่ท่ีใด คนท่ีเห็นธรรมนั้นแหล่ะจ้ะคือ เห็นตถาคต อ้าว..



๗๐ 

 

ก็ท่านตรัสไว้อย่างนั้นนี่จ๊ะ ฉันไม่ได้บอกว่าฉันเห็นตถาคต แต่ฉันเห็นธรรม 
ธรรมนั้นแลคือ ตถาคต 

  ตถาคตคืออะไร "ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง" โยมไม่ต้องไปสดับฟังท้ัง 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ก็ได้ เลือกเฟูนอย่างเดียวว่าทุกอย่างไม่ควรยึดมั่น ถือ
มั่น..จบ เข้าถึงไตรลักษณ์แล้ว ทุกข์เป็นทุกข์ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา ทุกส่ิงทุก
อย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เกิดข้ึน ต้ังอยู่ ดับไป  

  ถ้าโยมจะเอามาเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานก็ได้ กายนี้เป็นทุกข์ ไม่เท่ียง 
เป็นของไม่มีตัวตน โยมจงเลือกเฟูนในธรรมท้ังหลายเอามาเป็นอารมณ์
กรรมฐานก็ได้ 

  บางคนเอาองค์พระปฏิมากรมาเป็นนิมิตแล้วทําให้ใจนั้นมันสงบ คลาย
จากความว้าวุ่น แล้วจะทําให้นิมิตดับได้อย่างไร ก็เอานิมิตนั้นวางแล้ว เอามา
ซ้อนในกายเรา นิมิตนั้นจะหายไป เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่นแหล่ะจ้ะ บางคนยกโครง
กระดูกขึ้นมา เห็น..แต่ไม่เห็นชัดหรอกจ้ะ ต้องเอามาซ้อนในกายเรา ให้เห็นเรา
นั้นนั่งเป็นโครงกระดูกมันถึงจะหายในนิมิตนั้น แล้วก็จะเห็นจริง เพราะนิมิตมัน
แค่กําหนดแล้วปรุงขึ้นมา แต่ถ้าโยมไปติดมันก็ยังคงอยู่ เป็นภาพหลอกหลอน 
เขาเรียกว่าติดในนิมิต ติดในองค์ฌาน ติดในสมาธิ ติดในองค์ภาวนา ไอ้พวกติด
แบบนี้ถ้าไม่รู้หลักก็แก้ไม่ได้ 

  ฉันบอกว่าส่ิงท้ังหลายท้ังปวงนั้น หนามยอกเอาหนามบ่ง ถ้ามันร้อนทํา
อย่างไร ถ้ามันเย็นทําอย่างไร มันต้องเอาเข้าไปหา แล้วโยมจะรู้ พอโยมรู้แล้ว
โยมจะติดมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่ติด) พอมันไม่ติด คําว่าไม่ติดนี้แลมันหลุดของมัน
เอง อ้าว..ก็มันไม่ติดน่ะ โยมรู้แล้ว มันไม่ติดน่ะ ส่ิงไหนท่ีโยมไปชิมแล้ว ถ้าโยม
ไม่ได้ชิมสิจ๊ะ โยมจะสงสัยและก็ติดตลอดเวลา โยมต้องไปชิมก่อน น้อมส่ิงนั้น
เข้ามาหา แล้วพิจารณาเห็นอย่างนั้น เมื่อเห็นแล้วมันถึงจะออกไปเอง ถ้าไม่
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เห็น มันไม่ออก อ้าว..ถ้าโยมไม่เห็นส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มันก็แอบอยู่อย่างนั้น มันจะ
แสดงตัวได้มั้ยจ๊ะ เพราะเราไม่เห็นมัน เหมือนกับอวิชชาคือ ความไม่รู้ ไอ้ความ
ไม่รู้เพราะขาดปัญญา ไอ้ปัญญาท่ีมันไม่เกิดมาเพราะมันไม่ได้พิจารณา เพราะ
มันไม่ได้บ่ม อบรมบ่มจิต หรือไม่เรียนรู้นั่นเอง ดังนั้น โยมต้องทําอยู่บ่อย ๆ 
เรียนรู้อยู่บ่อย ๆ 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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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 
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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 เอกวัฒน์ ท้วมทรัพย์  โทร. ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013152768949&pnref=lhc.friends  

รวบรวมและจดัท าโดย พงศกัดิ ์จรัสวราวฒัน์    โทร. ๐๘๒ ๓๖๒๔๔๙๕ 


