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รวมค าสอน สมเด็จพระพุฒาจารย ์โต พรหมรังส ี๓ 

 
   โยมจะต่ืนขึ้นมาทุกเช้า ให้โยมข้ึนมานั้น..ต่ืนขึ้นมานั้นทรงฌาน การ 
"ทรงฌาน" คือไม่ต้องไปพิจารณาอะไรทั้งส้ิน คือให้ทรงดูจิตอยู่อย่างนั้น ให้มัน
ต้ังมั่น เพราะเรานอนมามากเกินไปนั่นเอง ดังนั้นโยมตื่นขึ้นมาแค่ประคองกาย
สังขาร คือ ประคองจิต นั่นเรียกว่า เป็นการทรงฌาน โยมทรงไว้ทุกวัน ๆ    
บ่อย ๆ อํานาจแห่งฌานมันจะมาก การทรงฌานคือ การทรงสมาธิ นั้นคือ ทรง
กําลัง ไม่นานจิตเมื่อมันเกิดกําลังแล้ว ความหดหู่ใจ ความเศร้าหมองใจ ความ
อ่อนล้าท้ังหลายท้ังปวงนั้นมันจะถูกประสานขึ้นมาใหม่ ทําให้โยมนั้นมีกําลังใจ 
จิตโยมจะเบิกบาน จิตโยมจะมีกําลัง แล้วโยมอธิษฐานแผ่ไป เรียกว่าโยมนั้นจะ
สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัยท้ังทางโลกและทางธรรมของโยม นั่นเรียกเป็นผู้เรียก
ว่า เป็นการเจริญสตินั้นเอง 
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   ส่ิงใดท่ีโยมจะทําท่ีมันไม่ถูกไม่ควร สติตัวนี้มันจะเหนี่ยวรั้งห้ามปรามไว้
ได้ ก็จะทําให้โยมนั้นมีทุกข์มีภัยน้อยลง เวรกรรมโยมก็จะน้อยลง เพราะ "สติ" 
แท้ ๆ ท่ีเป็นตัวห้าม เป็นตัวบอก เป็นตัวช่วยให้โยมนั้นรอดพ้นจากภัยท้ังปวง 
นั้นต่ืนขึ้นมาแล้วยังไม่ต้องพิจารณาอะไรทั้งส้ิน ให้มีสติอยู่กับกาย อยู่กับลม
หายใจก็ดี อยู่กับจิตของตัวเอง อยู่ในสภาวะความนิ่งอย่างนั้น สภาวะความนิ่ง
คืออะไร กายมันนิ่งก็คือ นิ่งอย่างนั้น เหมือนเรานอนอยู่ สงบอยู่อย่างนั้น ไม่
ต้องไปสนใจอะไร ประคองให้มันนั่งอยู่อย่างนั้น คือประคองจิตให้มันนิ่งนั่นเอง 
มันจะหลับใหลมันจะโงกเงกก็ตั้งขึ้นมาใหม่ คือ ทรงขึ้นมาใหม่ เริ่มต้นใหม่ นั้น
เรียกว่าเดิน..เดินอยู่ ย่ําอยู่ เมื่อโยมเดินอยู่บ่อย ๆ นั่นแล จิตมันก็จะต่ืนเอง 
เมื่อต่ืนแล้วมันก็จะไม่หลับลงไปใหม่ เพราะว่าถ้ามันต่ืนแล้วก็ต่ืนเลย 
   พอมันต่ืนนี่แหล่ะจ้ะ โยมถึงจะพิจารณาธรรมได้ คือเมื่อจิตมันต่ืน จิตมี
กําลัง ถึงเอาจิตไปกําหนดรู้ต่าง ๆ ได้ กําหนดรู้อะไรล่ะจ๊ะ สุสานของเน่าเหม็น..
ดูสิจ๊ะว่ามันมีอะไรที่น่าภิรมย์ชมชอบน่าเพลินใจหรือไม่..ในกล่ินปากก็ดี สูดลม
ยิงฟันเข้าไป..สูดไปให้สุดขี้มาอีกแล้ว ไม่พ้นขี้เหมือนเดิม นั่นแหล่ะจ้ะนี่เรียกว่า
การพิจารณาปรารภธรรม แต่ในขณะท่ีโยมนั้นทรงจิตทรงสมาธิอย่างนี้เรียกว่า
ปรารภความเพียร ทําความเพียร เอาตัวสตินี่เป็นท่ีต้ังคือ ตัวระลึกได้ ก็ขอให้
โยมนั้นจงทําอยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ นั่นแลคือการประหัตประหารกิเลสตัณหา
อุปาทาน ประหัตประหารทําให้มันบั่นทอน ทําให้มันส้ันลงส้ันลง คือตัดภพตัด
ชาติ ตัดเวรตัดกรรม ตัดอาฆาตพยาบาท ก็คือ ตัดท่ีใจของเราเอง เอวังก็มีด้วย
ประการฉะนี้แล... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ลูกศิษย์ : หลวงปูุคะ พอเรานั่งสมาธิแล้วพอมันสงบ สงบเสร็จเราก็ท้ิง พุทโธ 
ใช่มั้ยคะ ลมสงบท้ิง พุทโธ พอท้ิง พุทโธ เสร็จ ก็มาพิจารณาร่างกายสังขาร 
แล้วเราก็ละมันออกไป 
หลวงปูุ : จ้า อันดับแรกน่ะ โยมจะเข้าหาความสงบ โยมให้กําหนดรู้ลม แต่ยัง
ไม่ไปต้องภาวนา ถ้าโยมไปภาวนาเลยน่ะไม่ได้หรอกจ้า มันได้..แต่มันไม่ได้อะไร 
เพราะจิตในขณะท่ีโยมฟุูงอยู่ ถ้าโยมไปภาวนามันเหมือนเอาไปทับอารมณ์มัน
ไว้..ไปข่ม นั่นเค้าเรียก เป็นการบังคับจิตอย่างหนึ่ง แต่โดยธรรมชาติเมื่อโยม
กําหนดรู้แล้ว จะเข้าหาความสงบก็แค่ "กําหนดลม" ไปกําหนดอารมณ์ ท่ีไม่
สงบเพราะอะไร ไปดูท่ีเหตุก่อน นั่นเรียกว่า "วิตกลม" ท่ีบอกว่าให้ไปดูอารมณ์
นั่นเรียกว่า สมถะบวกกับวิปัสสนา นี่เขาเรียกว่า สมาธิ บุคคลท่ีเขาฝึกมาแล้วมี
พื้นฐานแล้วสามารถทําได้เลยแบบนี้..ไม่ต้องไป พุทโธ พุทโธ นี้สําหรับเด็กหรือ
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คนปุวย คนปุวยจะทําอะไรไม่ค่อยได้ ระลึกถึงอะไรไม่ได้ จึงต้อง พุทโธ เอาไว้
เป็นหลัก เพราะจิตนั้นกําลังไม่ค่อยดีแล้ว จะไปแล้ว รํามะร่อแล้ว จึงต้องหา 
พุทโธ มาบริกรรม เห็นมั้ยจ๊ะ เด็กก็เช่นกันเรียกว่า คนพึ่งหัดใหม่ แต่โยมมี
พื้นฐานมาแล้ว ไม่จําเป็นต้อง พุทโธ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แต่ พุทโธ จะเกิดได้ตอนไหน ตอนท่ีโยมนั้น เมื่อนั่งไปแล้ว "จิตมันฟุูง" 
นี่เรียกว่า จิตมันหลุดออกไป ต้อง "จับหลัก" ไว้..ท้ิงไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ตอนท่ี
ยังไม่เกิดนั้น โยมต้องช่วยเหลือตัวเองก็ด้วยปัญญาด้วยสติเสียก่อน ไปดูท่ี
ต้นเหตุ ไม่สงบเพราะอะไร ไปดูท่ีลมก่อน กําหนดลมเข้ามา รู้ลม-วางลม-ท้ิงลม 
ท้ิงอยู่ท่ีไหน ท้ิงอยู่ในอารมณ์ แล้วมันท้ิงอยู่ในกาย อยู่ตรงไหนของกายล่ะจ๊ะ 
ถ้าโยมไม่รู้ตรงไหนของกายเมื่อไหร่..นี่คือ ตัวสติ โดยแท้ ต้องเอาสติไปปักไว้ 
เมื่อกําหนดรู้ นั่นคือจุดหมายปลายจงกรม ปักไว้ที่ล้ินปี่ ปักไว้ที่เหนือสะดือ ปัก
ไว้ที่ปลายจมูก..ท่ีรู้กระทบลม นี่เรียกว่า "ท้ิงลม" ท้ิงอยู่ในกาย แล้วทํา
ความรู้สึกให้ท่ัวตัว แล้วไม่นานจิตวิญญาณธาตุไฟมันก็จะต่ืนขึ้นมา เพราะมัน
ต้องประชุมกัน โยมเอาใจไปกําหนดรู้แล้วเรียกประชุม ถ้าธาตุไฟไม่ประชุม
เมื่อไหร่..ไม่ครบองค์ เมื่อไม่ครบองค์แล้วประชุมได้มั้ยจ๊ะ โยมพิจารณาธรรม
ไม่ได้เลยท้ังวันท้ังคืน เพราะไม่ครบองค์ ใช่ไหมจ๊ะ โยมต้องเรียกประชุม เดิน
ลมปราณเสียก่อน เอา "ลมเสีย" ออกก่อน อะไรที่มันเสียเอาออกไป อะไรบ้าง
จ๊ะท่ีมันเสีย ก็คือการ "ละ" นี่แหล่ะจ้ะ..วิตก วิตกเหตุอะไรที่ทําให้ทุกข์ ก็ไป
วิตกมัน เหตุอะไรที่ทําให้เราไม่พอใจ ก็ไปวิตกมัน วิจารคือ ละมันออกไป 
เพราะเราต้องการหาความสงบ ก็ละมันออกไป ให้มันตายให้หมด ให้มันว่าง
ก่อน..เอาท้ิงนั้นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่แหละจ้ะ แล้วถ้ามันไม่ไหวอารมณ์มันมีมาก
เกินไปค่อย พุทโธ แต่ถ้าโยมอยู่ ๆ ไป พุทโธ แล้ว โยมจะติด พุทโธ เห็นมั้ยจ๊ะ
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ว่าสมาธินี่ก็มีโทษและมีคุณ ถ้าเดินไม่เป็นเดินไม่ถูก เพราะโยมเอาความอยาก
ไปทํา แต่ไม่ได้ทําด้วยสติและปัญญา 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   บุคคลท่ีไม่มีภัยแล้ว เรียกว่า บุคคลนั้นมีหลักยึดแล้ว เช่ือมั่นแล้วใน
พระรัตนตรัย นั่นคือ ท่ีหลบภัยโดยแท้ โยมมีกันหรือยังจ๊ะ ถ้าโยมยังไม่มี หรือ
ยังไม่เช่ือในพระพุทธ ไม่เช่ือมั่นในพระธรรม ยังไม่เช่ือมั่นในพระสงฆ์แล้ว โยมก็
จะรอดปลอดภัยจากภัยไม่ได้ โยมจะนอนท่ีใดก็ตามท่ีว่าแข็งแรง ท่ีมีท่ีว่าให้
ความปลอดภัยโยมได้ โยมก็ไม่พ้นภัยไปได้ เพราะกรรมไม่ว่ามนุษย์ผู้ใดจะอยู่ท่ี
ไหน เขาย่อมเห็นกรรมโยม ทําไมถึงกล่าวเช่นนี้ โยมทํากรรมช่ัว โยมรู้มั้ยจ๊ะ 
เมื่อโยมทุกข์น่ะ โยมรู้มั้ยจ๊ะ ก็ไอ้ "ตัวรู้" นั่นแหล่ะจ้ะ มันบอกว่าโยมอยู่ท่ีไหน 
มันอยู่ในใจของโยมนั่นแล แต่ถ้าใครมีพระรัตนตรัยแล้ว มีพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์แล้ว เป็นท่ีพึ่งพาแล้ว เป็นสรณะแล้ว โยมจักไม่มี "ความกลัว" คือโยม
จะมี "สติ" ต่ืนรู้อยู่ตลอดเวลา สตินั้นแลท่ีโยมไประลึกถึงนั้นแล เขาจะพาโยม
ไปพ้นภัย ว่าท่ีท่ีใด ท่ีตรงไหนท่ีท่ีพ้นภัยได้ แล้วโยมไม่ต้องมาถามหาฉันว่า "ท่ี
ตรงนี้ท่ีฉันอยู่จะพ้นภัยไหมจ้ะหลวงปูุ" โยมไม่ต้องถามหา โยมอยู่ท่ีไหนก็ตาย 
เพราะไอ้นั่นมันกลัวตาย โยมก็ตายท้ังเป็นแล้ว ใช่ไหมจ๊ะ 
   แต่ถ้าโยมไม่อยากตาย โยมต้องมารู้ เรียนรู้..รู้จักความตายเสียก่อน 
ความตายมันมาพร้อมกับความกลัว บางคนถามว่า เด๋ียวก็ตายแล้วก็เฉยกัน
หมด เพราะอะไรล่ะจ๊ะ ก็ตอนนี้ยังไม่ตายนี่จ๊ะ โยมไม่รู้หรอกจ้ะว่าโยมจะตาย
เมื่อไหร่ ใช่ไหมจ๊ะ โยมรู้แต่เวลาเกิดแต่โยมไม่รู้เวลาตาย ฉันจะบอกให้เวลา
ตายของโยมนั้น ตายตอนไหน จะตายตอนไหน โยมรู้มั้ยจ๊ะ ใครบอกได้บ้าง 
ตอนเกิดโยมเกิดมาอย่างไรเล่าจ๊ะ เกิดมาอย่างไรจ๊ะ (ลูกศิษย์ : เกิดมาจากบิดา
มารดาจ้ะ) บิดามารดาให้โยมเกิดเหรอจ๊ะ ใช่ไหมจ๊ะ หรือว่าใครเกิดจากอย่าง
อื่นจ๊ะ มีไหมจ๊ะ เมื่อโยมเกิดจากบิดามารดา แล้วตอนตายล่ะจ๊ะ ใครเป็นผู้ทํา
ให้โยมได้ตาย ใครมาพลัดพรากความตายโยมไปจากโยมเล่าจ๊ะ ถ้าโยมบอกว่า
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บิดามารดาเป็นผู้ให้ชีวิต เป็นผู้ให้กําเนิดโยม แล้วความตายล่ะจ๊ะใครมาพลัด -
พราก 
   ตอนโยมเกิดน่ะ โยมได้อะไรมาจากบิดามารดาจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ได้สังขาร
ได้ร่างกายครับปุู) โยมได้จิตวิญญาณมามั้ยจ๊ะ แล้วความตายนี้คือพญามัจจุราช
เหรอจ๊ะ ก็คือเขาจะกระชากจิตวิญญาณโยมหรือจ๊ะ แล้วเขาจะกระชากตอน
ไหนเล่าจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ตอนท่ีหมดบุญน่ะจ๊ะ) แล้วบุญน่ะมันไปไหนล่ะจ๊ะ ตอน
นั้นบุญมันไปไหนล่ะจ๊ะ ท่านพญามัจจุราชถึงจะมากระชากจิตวิญญาณออกไป
ได้ ถ้าท่านไม่มากระชากจะหมดลมได้ยังไงเล่าจ๊ะ ถ้าโยมไปมีเรื่องกับใคร เขา
จะมากระชากต่อยโยมมั้ยจ๊ะ โยมไปทํากรรมไว้มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ใช่ค่ะ เพราะ
ไปทํากรรมไว้) แสดงว่าบุญนั้นจึงสําคัญมั้ยจ๊ะ แล้วบุญทําได้ตลอดมั้ยจ๊ะ แล้ว
มันเกิดจากไหนเล่าจ๊ะ บุญเกิดจากอะไรบ้างเล่าจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ทาน ศีล 
ภาวนา) 
   "ศีล" น่ะเมื่อโยมจะหลับนอนก็ควรหมั่นระลึกนะจ๊ะ ก่อนนอนก็ระลึก
ถึงศีลได้จ้ะ ก็เป็นบุญแล้ว ศีลก็รักษาโยม ฉันจึงบอกว่า เมื่อโยมมีศีลนั่นแล
อุปมาเหมือนกําแพงแก้วท้ังเจ็ดช้ันมาปกปูองคุ้มครองโยม ใช่มั้ยจ๊ะ เรียกว่าบุญ
สําเร็จด้วยการรักษาศีล สําเร็จด้วยการให้ทาน การให้  "ทาน" ในขณะท่ีโยมนั้น
จะนอนแล้ว โยมจะไปให้ทานได้อย่างไร สงสัยมั้ยจ๊ะ โยมก็ลดละ โลภ โกรธ 
หลงสิจ๊ะ โยมไปโกรธใครไว้ล่ะจ๊ะ โยมก็ลดให้เขาสิจ๊ะ ให้ "อภัยทาน" เขาสิจ๊ะ 
เมื่อให้อภัยได้แล้วจิตโยมก็เป็นบุญแล้ว บุญกุศลบารมีโยมก็แผ่เมตตาออกไปสิ
จ๊ะ ให้ใครอีกล่ะจ๊ะ อย่าลืมเม่ือกรรมปัจจุบัน เมื่อโยมมีอาฆาตพยาบาทต่อผู้ใด
ในอดีตโยมก็ยังมีอยู่ ก็ให้กรรมเก่าโยมงัยล่ะจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ให้เจ้ากรรมนายเวร) 
ถ้าจะเปรียบว่ากล่าวอย่างนั้นก็ได้จ้ะ นี่เรียกว่า การให้ทาน 



๘ 

 

   บุญสําเร็จด้วยการให้ทาน เมื่อโยมให้ไปแล้ว ทานนั้นจะกลับเป็นบารมี
เรียกว่า "ทานบารมี" เพราะทานก็เป็นบารมีอย่างหนึ่ง ใช่มั้ยจ๊ะ สําเร็จด้วยการ 
"ภาวนา" ก็จิตเมื่อโยมสงบแล้วน่ะ มันต้ังมั่นแล้ว โยมก็ภาวนาได้ ให้จิตใจมัน 
ต้ังมั่น ให้เข้าถึงคุณงามความดี เข้าถึงศีล เข้าถึงสมาธิงัยจ๊ะ แล้วมันก็สงบไปเอง 
เมื่อธาตุดินน้ําไฟลมมันสงบแล้ว สงบตอนไหนก็หลับตอนนั้นล่ะจ้ะ ท่ีโยมนอน
ไม่หลับก็เพราะธาตุไม่สงบจ้ะ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   จึงได้บอกว่าพญามัจจุราชนั้นแล บุคคลท่ีจะตายก็ตายท่ีว่าบุญนั้นไม่
รักษาแล้ว คือประมาทในบุญในทานในศีลนั้นเอง งั้นก่อนนอนขอให้โยมจง
รักษาศีล ระลึกถึงศีล แล้วก็ให้ทาน..ให้อภัยทาน คือละความโกรธ ส่ิงไหนท่ี
อยากได้ ถ้าคิดแล้วระลึกแล้วมันเป็นทุกข์ก็ให้วางเสีย ส่ิงไหนท่ีมันหลงก็ให้
ภาวนาให้มากคือ เจริญปัญญา นี่ก็เรียกเป็นบุญ บุญตรงนี้เมื่อโยมแผ่ออกไป ก็
เรียกว่า จะทําให้โยมนั้นมีความอายุยืน แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะพ้นตาย แต่ถ้าโยม
จะตายนั้นโยมจักได้สร้างบุญใหญ่ก่อนตาย... 

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



๙ 

 

 

   คราใดท่ีโยมท้อแท้ห่อเหี่ยวใจให้โยมระลึกถึงคนท่ีตายไปแล้ว คนท่ีโยม
เคยเห็นหน้าก็ดี เป็นมิตรเราก็ดี แล้วที่สําคัญท่ีเคยเป็นบิดามารดาก็ดี แม้
คู่อาฆาตริษยาหรือเจ้าหนี้เราก็ดี ลูกหนี้ก็ดี คนท่ีทําให้เรานั้นไม่ชอบหน้าก็ดี 
ระลึกถึงเขา..เขาไปแล้ว แสดงว่าเราก็ต้องตามเขาไป แล้วเราอยู่ตอนนี้เราจัก
ทําอะไรให้เป็นประโยชน์ นี่เรียกว่าจิตจะ "ต่ืนรู้" มันก็ไม่ต่างอะไรกับการระลึก
ถึงความตายเช่นเดียวกัน ถ้าเราระลึกถึงความตายตัวเองไม่ได้ ให้ระลึกถึงความ
ตายของคนอื่นเขา..มาเป็นมรณสติ ยังประโยชน์ให้จิตวิญญาณนั้นเกิดกุศล  
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 



๑๐ 

 

   จําไว้ว่าถ้าโยมระลึกถึงวิญญาณของใคร แสดงว่าเขายังไปไม่ดี แต่ถ้า
โยมอยากได้จิตวิญญาณท่ีดี ให้ระลึกถึง "พระอรหันต์" นั่นคือ พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ แต่ถ้าจิตของโยมในห้วงจิตหนึ่งโยมไประลึกถึงจิตวิญญาณผู้ใด
แล้วโยมเป็นห่วง นั่นแหล่ะจ้ะ "เขารอโยม" เข้าใจมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : หนูคิดถึง
พ่อท่ีเสียไปแล้วบางครั้งท่ีหนูมาปฏิบัติน่ะค่ะ) นั่นแหล่ะจ้ะ บุญโยมในการเข้า
กรรมฐาน บุญนั้นมันหนักนัก แล้วโยมจะรู้ด้วยตนเอง อย่าได้พลาดโอกาสใน
บุญนี้ เพราะเราคือ "ทายาทกรรม" ท่านยังติดบ่วงในกรรม เมื่อโยมเข้ามาเย่ียม
มาหา โยมต้องส่ง "เสบียงบุญ" ถึงบุญเค้ายังไม่พอไปเกิด แต่เขาก็อิ่มหนํา
สําราญ ยังไม่พออานิสงส์ยังกลับมาหาเราให้อิ่มหนําสําราญเช่นเดียวกัน คืออยู่
แล้วไม่เป็นทุกข์ หากินไม่ฝืดเคือง นี่คือการทําบุญต่อบิดา แม้ท่านไม่มีกาย
สังขาร อย่าลืมว่าจิตวิญญาณไม่ได้ไปไหน คือเมื่อเราระลึกท่านก็อยู่ อ้าวก็เรือน
นี้มันเรือนบ้านเรือนกายนี่จ๊ะ ใครก็สามารถอยู่ได้ถ้ามีเช้ือในสํามะโนครัวแบบ
เดียวกันคือ สายเลือดดีเอ็นเอ 
   ดังนั้น โยมท่ีมีลมหายใจอยู่นี้จึงมีค่ามหาศาล คนท่ีไม่มีแล้วในกาย
สังขาร..หมดโอกาสแล้ว แล้วถึงแม้เขาไม่ใช่ญาติโยมในชาตินี้ แล้วชาติต่อ  ๆ ไป
สุดรวมแล้วที่โยมได้เกิดมา เกิดมาถึงแม้ต่างบิดามารดา แต่จําไว้โยมเกิดมาแม่
เดียวกัน คือท้องเดียวกัน ท้องอะไรจ๊ะ คือท้องของมาร เพราะวัฏฏะมันยิ่งใหญ่
มาก ทุกข์นี้มันกว้างใหญ่นั้นเอง 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๑๑ 

 

 

   ในกายสังขารนี้เมื่อโยมมีก็เรียกว่ามีทุกข์เหมือนกัน กิเลสก็มีเหมือนกัน
ในความพอใจใคร่ดีไม่ต่างกัน ก็ขอให้โยม ทุกครั้งเมื่อโยมจะประพฤติปฏิบัติจะ
น้อยมาก..นานแค่ไหน ขอให้โยมนั้น..เมื่อสงบ แม้เพียงขณะจิตเดียว ให้เห็น 
"โทษภัยในวัฏฏะ" คือ เห็นโทษภัยในทุกข์ท่ีเกิดขึ้น เรียกว่าละความยินดีในกาย
อยู่บ่อย ๆ นั่นแหล่ะจ้ะคือ ละรูป คือ หัวใจของกรรมฐาน เมื่อโยมละรูปมากแค่
ไหน ได้เท่าไหร่ สังโยชน์คืออะไร ต่อจากขันธ์ ๕ มันมีเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ มันจะถูกตัดออกไปเองโดยปริยาย เพราะรากเหง้ามันอยู่ในกายท่ี
กําเนิดเรา..ไปยึดมั่นถือมั่น ตัวกูของกู มันออกไปไม่ได้ เพราะมันผนึกกันไว้กับ



๑๒ 

 

วิญญาณ มันจึงแยกกันไม่ได้ นี่เขาเรียกว่ากรรมตามติด เข้าใจมั้ยจ๊ะ ต้องถอด
ถอน ถอดถอนอย่างไร ถอดรูปออกไงจ๊ะ วางมันออกสิจ๊ะ ตอนท่ีเรานั่งไม่มีจน 
ไม่มีรวย ไม่มีเกียรติ ไม่มีสุข ไม่มีชัง ไม่มีอะไรทั้งนั้น (ลูกศิษย์ : ไม่ยึดติดอะไร
เลย) ถูกแล้ว มีเพียงสติคือ ตัวรู้ อยู่อย่างนี้เฉพาะหน้า 
   แล้วการที่โยมจะฝึกปฏิบัติจะไปได้ไว นั่ง "อย่าหวังอะไร" เมื่อหวังนั้น
คือตัวกิเลสมาบั่นทอนโยมแล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าหวังอะไร คือหวังขอให้ได้
ปัญญา ให้ได้วิชชา คือ รอบรู้ในกายสังขาร คือ ให้รู้ทุกข์ ให้เบื่อหน่าย ให้รู้ว่า
ทุกข์มันมาจากท่ีใด มนุษย์ผู้ใดรู้เหตุแห่งทุกข์เมื่อไหร่ มนุษย์ผู้นั้นสามารถออก
จากทุกข์ได้ เพราะรู้เหตุแห่งทุกข์ เพราะว่าถ้ากําลังเค้ามีเม่ือไหร่ เขาย่อมมา
ทําลายได้เมื่อนั้น แต่ผู้ใดมีปัญญามากแค่ไหน แต่ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ โยมว่าเขา
จะมาดับมันได้มั้ยจ๊ะ ปัญญานั้นก็หมดไปโดยไม่มีประโยชน์อะไร 
   ถึงได้บอกว่าเพียงขณะจิตเดียวที่โยมสงบ แต่เห็นโทษภัยในวัฏฏะ ใน
กายนี้ว่ามันมีสุขน้อยมีทุกข์มากในอัตภาพในขันธ์ ๕ นี้ คนท่ีจะบรรลุธรรมหรือ
เข้าสภาวะนิพพานได้จริง ต้องละอารมณ์ในขันธ์ ๕ ให้ได้ เมื่อละได้แล้วเห็นจิต 
ก็ไม่ยึดมั่นในจิตคือ ความไม่เท่ียง แล้ววางเฉยเสียได้เหลือแต่ตัวรู้ได้เมื่อไหร่ 
นั่นแหล่ะจ้ะสภาวะนั้นถึงจะเกิดได้ แล้วเราจะทําอย่างไร มันก็ต้องอาศัยตรงนี้
ก่อนเป็นพื้นฐาน..คือกายของเราท่ีจับต้องได้ ทําไมถึงจับต้องได้จ๊ะ พอเจ็บ
รู้สึกมั้ยจ๊ะ อะไรที่โยมรู้สึกนั่นเรียกว่า จับต้องได้ อะไรที่โยมไม่รู้สึกส่ิงนั้นจับ
ต้องไม่ได้ ความรู้สึกนี้แหล่ะจ้ะคือ การจับต้อง 
   วิญญาณ รู้มั้ยจ๊ะว่าไปสิงอยู่ท่ีไหน ถ้าบ้านโยมไม่มีพื้นดินให้สร้างมันจะ
อยู่ได้มั้ยจ๊ะ วิญญาณก็เหมือนกัน มันมีท่ีสิง มันไปสิงท่ีไหน วิญญาณคือตัวรู้นะ
จ๊ะ วิญญาณมันไปส่ิงท่ีไหน ถ้าโยมรู้ว่าวิญญาณนั้นไปสิงสู่อยู่ท่ีไหน แล้วโยมจะ
กําหนดรู้กับส่ิงนั้นตลอดเวลานั้นคือ ตัวสติ นี่คือกรรมฐาน นี่คือวิปัสสนาญาณ 



๑๓ 

 

คือ ส่ิงท่ีกระทบสัมผัสคือ อายตนะ ตา..จักษุตานี้มีวิญญาณอยู่ เพราะตาไปเห็น
คือรู้ รับรู้อารมณ์ รับรู้ส่ิงนั้นส่ิงนี้ว่าคืออะไร มันจึงเกิดบันทึกเกิดกรรมความจํา 
เกิดสัญญาจึงเรียกว่า มีวิญญาณสิงอยู่ ใช่มั้ยจ๊ะ โยมต้องระวังส่ิงนี้คือ "ทวาร" นี่
คือ ประตูเข้าสู่นรก ถ้าโยมปิดตรงนี้ได้ โยมก็ปิดอบายได้ ใช่มั้ยจ๊ะ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจนี้คือ "ประตูแห่งนรก" โยมก็ต้องไปพิจารณาดูนะ 
   นั้นโยมต้องอยู่กับตัวเองแล้วทําให้มันชิน แล้วเมื่อโยมไปอยู่กับคนอื่น 
โยมก็สามารถทําได้ หากไม่อย่างนั้นโยมจะข้ามสมมุติบัญญัติแห่งโลกธรรม ๘ 
ไม่ได้ในโลกใบนี้ โยมไม่ต้องไปหาหรอกจ้ะ ว่าบุคคลใดไม่เคยโดนนินทา จํา
เอาไว้แม้แต่องค์สัพพัญญูผู้เลิศคุณยังไม่พ้นนินทา แล้วเจ้านี้ตัวอะไร ใช่มั้ยจ๊ะ.. 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๑๔ 

 

 

  ถ้าใครพิจารณาภายในกาย เห็นเสียได้ว่าเป็นของโสโครกสกปรกโสมม
แล้ว มีแต่ของเน่าเหม็น หนังแท้ ๆ ท่ีเป็นของห่อหุ้มปกปิดไว้ในอวิชชา จึงเกิด
อุปาทานไปยึดมั่นไปพอใจ ส่ิงเหล่านี้เมื่อเรารู้แล้ว เราจะคลายความสงสัย 
คลายจากกําหนัด เมื่อเราเห็นส่ิงท่ีไม่เท่ียงอยู่บ่อย ๆ โยมว่าโยมจะเบ่ือมั้ยจ๊ะ 
บุคคลท่ียังไม่เบ่ือเพราะยังเห็นไม่จริง ท่ียังเห็นไม่จริงเพราะยังไม่เจริญปัญญา
จริง ท่ีปัญญายังเกิดได้ไม่จริงก็เพราะยังรู้ไม่จริง เพราะยังไปติดรู้ ติดรู้อะไรจ๊ะ 
ก็มันไปติดในขันธ์ ๕ ติดในรูป ติดในรส กล่ิน เสียง สัมผัส นั้นแล นี่คือข้าศึก
แห่งพรหมจรรย์ โยมต้องเท่าทัน แต่เขาไม่ได้ห้ามโยม หากใครอยากจะเดินเส้น
ทางนี้ แท้ท่ีจริงแล้ว เมื่อโยมเข้าหา อํานาจแห่งสมาธิ..เมื่อโยมฝึกดีได้..เขาไม่ได้
ให้โยมนั้นเป็นผู้วิเศษ แต่จักทําให้โยมท้ังหลายนั้นมี "คุณวิเศษ" คุณวิเศษตัวนี้
แลมันจะปกปักรักษาโยม ติดโยมไปทุกภพทุกชาติ 



๑๕ 

 

   ดังนั้น ส่ิงท่ีโยมควรรักษาก็คือ "ใจ" รักษาใจให้มันดี คราใด เวลาใด 
ขณะใดท่ีใจโยมทุกข์ ขณะใดท่ีใจโยมนั้นมีความกลัว ต้องทําอย่างไร ต้อง
กําหนดรู้ แม้มันยังทําไม่ได้ โยมต้องกําหนดรู้ เพราะนั่นคือ เหตุแห่งทุกข์คือ 
"สมุทัย" เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ความคิดของโยมไม่ได้ทําให้โยมมีความทุกข์ แต่ส่ิงท่ีโยมไปยึดใน
ความคิด ไปอุปาทาน ไปปรุงแต่งต่างหากท่ีทําให้โยมนั้นเป็นทุกข์ ท่ีทําให้โยม
นั้นเป็นกรรม ท่ีทําให้โยมนั้น "ติดกรรม" 
   ดังนั้น แม้โยมจะคิดไม่ดี..คิดช่ัว แต่ถ้าโยมไม่กระทําเสียแล้ว ไอ้
ความคิดนั้นจักให้ผลเป็นกรรมช่ัวไม่ได้ จึงบอกว่า แม้เราทํากรรมช่ัวก็ดีในขณะ
ใด แต่เรายังเพ่งโทษอยู่ มีสติอยู่ เรียกว่าผู้นั้น กรรมผู้นั้นยังเสวยไม่ได้ทันที 
เพราะยังไม่ได้กระทํา ทําไมฉันจึงกล่าวเช่นนี้ เพราะว่ากายก็ดี วาจาก็ดี ก็ยัง
ไม่ใช่ต้นเหตุแห่งกรรม ยังไม่ใช่ประธานแห่งกรรม ยังไม่ใช่จะส่งผลกรรม แต่ใจ
ต่างหากท่ีเป็นประธานแห่งกรรม ถ้าโยมควบคุมใจโยมได้ โยมก็ควบคุมกายโยม
ได้ โยมก็กําหนดกรรมได้ ใช่มั้ยจ๊ะ แล้วโยมจะไปอุปาทานเอาอะไรมายึดมั่น 
ถือมั่นที่ไม่ใช่นอกเหนือจากพระรัตนตรัยอีกเล่าจ๊ะ ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงจักไม่มี
อะไรเลย เมื่อใจโยมเป็นปกติแล้ว ศีลโยมแข็งแรงแล้ว มีแต่ส่ิงดี ๆ ดึงดูดเข้ามา 
แต่ใจโยมท่ีมีอกุศลต่างหากมันจึงไปดึงเอาส่ิงไม่ดีเข้ามา นั่นเรียกว่า "ไฟอกุศล" 
อาฆาต พยาบาท ริษยา ล้วนแล้วแต่โยมไปกระทํา ไปเบียดเบียนเขามาแล้ว 
ดังนั้น เมื่อโยมยังมีโอกาสขอให้โยมนั้นสํานึก โยมจะไปล้างกรรมโยมต้องไปล้าง
ท่ีใจ โยมจะไปตัดกรรมโยม ต้องไปตัดท่ีใจเสียก่อน หากไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มี
ใครช่วยโยมได้ 
   การมาในครั้งนี้ของฉันนั้น เพียงเพื่อมาบอกโยมให้โยมนั้นสร้าง 
"สะพานบุญ" ครั้งใหญ่ ถ้าโยมไม่มีสะพานบุญ ถามว่าโยมจะข้ามอะไรไปเล่าจ๊ะ 



๑๖ 

 

ถ้าไม่ข้ามบุญตัวเอง ในขณะท่ีโยมมีกายสังขาร จิตนี้ได้อาศัยในกาย แต่อย่าลืม
เมื่อโยมไม่มีกายแล้ว จิตจะอาศัยอะไรได้จ๊ะ จิตต้องมีท่ีอาศัย นั่นก็ต้องอาศัย
บุญกุศลท่ีโยมทําไว้ แต่ถ้าเขาไปอาศัยในกรรมช่ัว ในอกุศล จิตนั้นก็ต้องไปเสวย
ในผลบุญของบาป จิตนั้นก็ต้องเร่าร้อน ใช่มั้ยจ๊ะ ไม่มีอะไรเลยท่ีจะเผาไหม้จิต
ได้เพราะจิตนี้เป็นอมตะ นอกจากไฟสามกองเท่านั้นท่ีจะเผาไหม้ดวงจิตนี้ได้ 
แต่ผู้ใดกําจัดไฟสามกองนี้ให้เบาบาง ให้หมดไป แม้จิตผู้นั้นท่ีมีท่ีพึ่งเป็นสรณะ
แล้วไซร้ หากมีเวรภัย มีไฟโลกันต์อเวจีหรือไฟเผาผลาญก็ย่อมทําอะไรดวงจิตผู้
นั้นไม่ได้ เพราะเขาไม่ร้อนแล้ว เขาเย็นสงบแล้ว จึงไม่มีอะไรเผาได้อีก... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๑๗ 

 

   ฉันนั้นได้แค่บอกทางว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์ การไม่เกิดต่างหาก แล้ว
การไม่เกิดเป็นอย่างไร มีวิธีอย่างไร การไม่เกิดนี้ต้องทําอย่างไร เพราะว่า 
"ความอยาก" แท้ ๆ ท่ีทําให้เกิด ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะความอยากมันจึงไปเสวย ถ้า
โยมไม่อยากเกิดแล้ว โยมต้องอธิษฐานปรารถนาในจิต ปรารถนาไปถึงอะไร 
โยมต้องอาศัยอํานาจแห่งคุณพระรัตนตรัยมาเป็นประธานแห่งดวงจิตดวงใจ ว่า
กายสังขารนี้ ดวงจิตวิญญาณนี้ ข้าพเจ้าขอถึงพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดาผู้ให้กําเนิด คุณครูบาอาจารย์ผู้ให้วิชา โยมต้อง
อธิษฐานแบบนี้ เอาเบญจขันธ์ในกายนี้ เรียกว่าถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา 
สังฆบูชา เมื่อโยมอธิษฐานปรารถนาแล้วในดวงจิตแบบนี้ เรียกว่าฝากกาย
สังขารจิตวิญญาณต่อพระรัตนตรัยแล้ว ถึงแม้โยมนั้นจะบุญกุศลบารมียังไม่ถึงก็
ตาม แต่ด้วยแรงอธิษฐานโยม จะตามโยมไปทุกภพทุกชาติ ให้โยมนั้นได้สะสม
มาก สะสมเล็ก สะสมน้อย จนบุญนั้นมันเต็ม เมื่อบุญมันเต็มแล้วไม่ว่าเทพเจ้า
องค์ใดจะมาต้านทานในบารมีของโยม จะกระทําส่ิงใดก็ต้านทานไม่ได้ อุปมา
เหมือนบุญนั้นเป็นมหาสมุทร เมื่อมันหล่ังออกมา โยมว่ามีอะไรไปต้านทาน
ได้มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่มี) ย่อมพัดพาส่ิงท้ังหลายท้ังปวงให้กระจัดกระจายไป 
ใช่ไหมจ๊ะ เช่นเดียวกับกรรมช่ัวย่อมมีอํานาจมาก มันก็พัดพาให้เหล่าสัตว์
ท้ังหลายให้ทนทุกข์ทรมานได้เช่นกัน 
   ดังนั้น ถ้าโยมเช่ือมั่นในพระรัตนตรัยแล้ว แม้ฉันจะสร้างบารมี ฉันก็
ต้องมาอธิษฐาน ด้วยอํานาจแห่งพระรัตนตรัย คือ สร้างวิหารพระพุทธ พระ-
ธรรม พระสงฆ์ให้เกิดข้ึน แล้วก็อธิษฐานบุญขึ้นมา แม้ฉันจะสร้างบุญแล้วใน
อดีต แต่นี่คือ โลกแห่งปัจจุบัน ก็ต้องอาศัยมนุษย์นี้แลมาสร้าง เพราะฉันไม่มี
กายสังขาร ใช่มั้ยจ๊ะ ถ้าโยมเช่ือในปาฏิหาริย์ในบุญกุศลในครั้งนี้ โยมจงมาสร้าง



๑๘ 

 

บุญกุศลของโยมเอง ด้วยการ "สร้างสะพานบุญ" โยมก็ต้องสร้างสะพานบุญ
ขึ้นมา นั่นเรียกว่า เป็นตัวแทนแห่งบรรพชน 
   การสร้างสะพานบุญสร้างอย่างไร ก็คือสร้างความดีให้เกิดในกาย
สังขารของโยม เมื่อโยมทําได้เห็นประจักษ์ บุคคลท่ีเคยสร้างบุญบารมีกับโยม
มา เขาก็ได้อาศัยโยมนี้เป็นท่ีพึ่งพา เป็นหลัก แล้วเดินตามโยมมานั้นแล นี้
เรียกว่า การสร้างสะพานบุญ 
   บุคคลใดสร้างสะพานบุญไว้ให้บุคคลเดินได้เดินตาม หรือข้ามไป
เรียกว่า "การข้ามแห่งวัฏฏะ" แม้บนสวรรค์ยังต้องมีสะพาน โยมต้องสร้าง
สะพานบุญ ฉันสร้างให้โยมไม่ได้ แต่ฉันบอกให้โยมสร้างได้ ว่าโยมต้องสร้าง
อย่างไร สะพานบุญจะหล่อหลอมเป็นหนึ่งได้ ต้องอํานาจแห่งพระรัตนตรัย 
เพราะสะพานอื่นหรือทางอื่นนั้น ฉันยังไม่เห็นเลยว่าสัตว์โลกท้ังหลายมันพ้นภัย
ได้..ไม่มี มีแต่ "ทางเดินแห่งมรรค" เท่านั้นท่ีเป็นสะพานท่ีแท้จริง ท่ีจะเช่ือมต่อ
สวรรค์นิพพานให้โยมนั้นข้ามโลกแห่งมายาแห่งวัฏฏะท่ีมีภัย แล้วที่จะเกิดใน
ภายภาคหน้า... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๑๙ 

 

 

   คําว่า "พุทโธ" ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน เมื่อใดคราใดเมื่อโยม
นั้นจิตใจหดหู่ แสดงว่า พุทโธ โยม..หายมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : หายค่ะ) นี่แหละจ๊ะ 
คราใดท่ีโยมนั้นขาดสติ โยมตื่นรู้มั้ยจ๊ะ โยมก็พลัดพรากห่างไกลจาก พุทโธ อีก
แล้ว งั้นโยมจะเดิน จะนั่งจะนอนก็ดี ขอให้ระลึกถึง พุทโธ ไว้ คราใดเมื่อโยม
ระลึกถึง พุทโธ อย่าลืมว่าคําว่า พุทโธ นี้คืออะไร โลกธาตุท้ังปวงย่อมสะเทือน
ได้ จะทําให้จิตโยมนั้นต้ังมั่น คลายจากทุกข์คลายจากโศกได้ แม้เวรภัยท่ีโยมมี
อยู่ในกายมันก็จะเบาบางได้ เพราะคุณแห่งพระพุทธไม่มีประมาณ อัปปะมาโณ
พุทโธ เรียกว่า คุณแห่งพระพุทธไม่มีประมาณ 
   แต่บุคคลใดท่ีจะสัมผัสหรือเจอปาฏิหาริย์แห่งอํานาจแห่งพระพุทธนั้น 
โยมต้องมีความเช่ือศรัทธาเสียก่อน คําว่า ศรัทธาความเช่ือ ถ้าโยมไม่ศรัทธา
ความเช่ือนี้โยมจะเข้าถึงไม่ได้ ถ้าโยมภาวนาว่า พุทโธ แต่มันไม่เข้าจิตเข้าใจ ได้



๒๐ 

 

แต่แค่ภาวนาแค่ลมปาก เมื่อลมปากมันไม่เข้าจิตเข้าใจ แสดงว่าจิตของโยมนั้น
ไม่ได้ต้ังมั่น ไม่สงบนิ่ง เรียกว่าไม่ศรัทธา เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้นน่ะอะไรจะยิ่งใหญ่
ไปกว่านี้ก็จักไม่มีอีก... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

   การหลอกกิเลสโยมว่าบาปมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่บาปค่ะ) ถ้าโยมบอกว่า
ไม่บาป ถ้าใครมาทําอะไรเรานั้น..ดีไม่ดีแล้วเราทํากลับไป โยมว่ามันบาปมั้ยจ๊ะ 
(ลูกศิษย์ : บาป) อ้าวแล้วแบบเมื่อกี้โยมบอกไม่เห็นบาป บุคคลท่ีมาทําอะไร
ล่วงเกินเรา ทําให้เรานั้นไม่พอใจ เราจึงเกิดมีโทสะทํากลับไปจึงเรียกว่า "ไม่
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บาป" อ้าว! จะบาปได้ยังไงจ๊ะ ก็เขาทํามาเราก็ทําไป (ลูกศิษย์ : เวรต่อเวร) มัน
บาปตรงไหนล่ะจ๊ะ 
   บาปคืออะไร (ลูกศิษย์ : การสร้างเวรกรรมต่อกันไม่ส้ินสุดเจ้าค่ะ) ก็
สร้างเวรกันเท่า ๆ กันนี่จ๊ะ ต่างคนต่างทําน่ะ ถ้าอีกฝุายหนึ่งทําอีกฝุายหนึ่งไม่
ทําซิจ๊ะ..บาป โยมต้องเข้าใจคํานี้ก่อนนะจ๊ะอีกคนหนึ่งกระทํากรรมช่ัวใส่อีกคน
หนึ่ง แต่อีกคนหนึ่งไม่รับกรรมนั้น ไอ้คนท่ีกระทํากรรมช่ัวใส่คนนั้นแลคือ..บาป 
คือกําลังสร้างบาป แต่ไอ้คนท่ีว่ากระทํากรรมต่อกันยังไม่บาป เพราะต่างคน
ต่างทํา เพราะมันจะรู้ว่าบาปได้อย่างไร ถ้ามันรู้ว่าบาปมันจะไม่ทําหรอกจ๊ะ แต่
มันกําลังก่อเวร เพื่อก่อตัวให้เป็นบาป ดังนั้น เวรกับบาปยังไม่เหมือนกัน เข้าใจ
ตามนี้นะจ๊ะ ถ้าโยมเข้าใจแล้ว โยมจักไม่สร้างบาป เพราะมันจะสร้างเวร เพราะ
ถ้าโยมสร้างเวรแล้ว มันถึงจะเกิดบาป มันจึงเรียกว่าเป็นบาป เกิดเวรเกิดบาป 
เกิดอาฆาตพยาบาท ฉันถึงบอกว่าถ้ามันสู้กันต่างคนต่างมีกําลังเท่ากันมันยังไม่
สร้างบาปหรอกจ้ะ เพราะมันสร้างเวรกันอยู่ มันยังไม่รู้จักบาป ต่อว่าเวรนั้น
แหละให้ผลมันถึงจะสํานึกว่าเป็นบาป เพราะว่าใครเป็นทุกข์นั่นแลด้วยกรรม
ของกรรมท่ีทําไปแล้วเดือดร้อนอย่างนี้เรียกว่ากรรมช่ัว นั่นถือเป็นบาปนั่นเอง 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เพราะเมื่อบุคคลท่ีมันมีเวรโทสะอยู่นั้นมันจะขาดปัญญา เพราะมัน
ขาดสติ เพราะขาดสติมันจะไปจักรู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นมันคือ ตัวบาปตัวบุญ เข้า
ใจมั้ยจ๊ะ เพราะถ้าคนไม่มีทาน ศีล ภาวนา มีเมตตามันจะสร้างมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ 
: ไม่สร้าง) โยมก็พยายามหักห้ามใจไว้ให้ดี เข้าใจมั้ยจ๊ะ งั้นเวรกับบาปอันไหน
มาก่อนจ๊ะ (ลูกศิษย์ : เวรมาก่อน) บาปนั้นมันคือธรรม คือตัวปัญญา เข้าใจมั้ย
จ๊ะ เพราะเวรพยาบาท มันเป็นตัวเหตุ มันถึงข้ามภพข้ามชาติ แต่บาปกรรมนั้น
มันเป็นกฎมณเฑียรบาลท่ีคอยสนองบุคคลท่ีสร้างเวรพยาบาทต่างหาก เข้าใจ  
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มั้ยจ๊ะ นี่คือบทลงโทษ แล้วใครจะลงโทษล่ะจ๊ะ นอกจากผู้นั้นจะลงโทษตัวเอง..
ถูกมั้ยจ๊ะ ฉันถึงบอกว่าดวงจิตนี้ไม่มีไฟอะไรเผาได้นอกจาก "ไฟสามกอง" 
เท่านั้น เพราะจิตนี้ของมนุษย์นี้ได้มาจากฟูา มันไม่ใช่ได้มาจากของส่ิงตํ่า ๆ คือ 
โยมมีของดีกัน แต่ส่วนมากท่ีมันจะหมดดี อย่าลืม "ศีล" โยมหมดเมื่อไหร่..ก ็
"หมดดี" เมื่อนั้น 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   ธรรมจะเกิดได้ ๑. ต้องเวลาพร้อม..สถานท่ีพร้อม..บุคคลท่ีจะฟังพร้อม 
ถึงจะเกิด "พระรัตนตรัย" ได้ เห็นมั้ยจ๊ะ ดังนั้น การท่ีโยมเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว 
เป็นคนแล้ว ทุกอย่างโยมต้องพร้อมแล้วถึงจะเกิดได้ กาลเวลาพร้อม บุญโยม
พร้อม กรรมโยมพร้อม บิดามารดาให้กําเนิดท่ีจะเกิดโยมก็พร้อมด้วยกรรม
ท้ังนั้น เห็นมั้ยจ๊ะ โยมไม่ได้โชคดีแค่ว่าได้การเกิดเป็นมนุษย์ แต่โยมได้ของแถม
ท่ีเป็นบุญหนักหนา คือ "พระธรรม" ท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านท้ิงทางเดินไว้
ให้ครึ่งทางแล้ว และอีกครึ่งทางไปไหนจ๊ะ ฉันถามว่าอีกครึ่งทางไปไหน ไปอยู่  
ท่ีไหน 
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   ฉันมีตําราอยู่เล่มหนึ่งเป็นคัมภีร์ ฉันให้โยมไปครึ่งหนึ่ง ให้โยมไปศึกษา 
แต่ขาดอีกครึ่งหนึ่ง ต้องไปหาท่ีไหน ครึ่งทางท่ีว่านี้คือ คําสอนของพระศาสดา 
อีกครึ่งทางอยู่ท่ี "กายของโยม" ถ้าโยมศึกษามันจะไปอยู่ในกายโยมท้ังหมดนั้น
คือความจํา คือการเรียนรู้ ใช่หรือไม่ แต่โยมจะเดินหรือไม่เดินนั้น เขาไม่มีใคร
บังคับ เมื่อโยมเอาสองอย่างมารวมกันตําราเล่มนี้ก็จะสมบูรณ์เป็น 
"พระไตรปิฎก" ได้ นั้นเรียกว่าโยมได้อ่านพระไตรปิฎก..เปิดอ่านจริง แต่ถ้าโยม
ไม่ไปอ่าน ไม่ไปรอบรู้ ไม่ไปพิจารณาในกายสังขารนี้ ถึงแม้โยมไปรอบรู้ใน
พระไตรปิฎกในตู้ก็จริง แต่ก็ยังไม่ได้แจ้งจริง เพราะได้แค่รู้แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ 
   การจะสะเดาะเคราะห์อะไรนั้น จะสะเดาะกลอนโซ่ตรวนนั้น ใครจะ
ช่วยโยมได้ไหมจ๊ะ อ้าวแล้วใครเป็นผู้ถือกุญแจ (ลูกศิษย์ : เราเอง) กุญแจคือ
อะไร ถ้าโยมมี"สติ"อย่างเดียว โยมก็ไขอะไรออกหมด เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมต้อง
ระลึกก่อนว่าโยมโดนโซ่ตรวน ไปโดนโทษอะไรมา โดนมากี่ป ีโดนมากี่กระทง มี
คู่กรณีมั้ย มีโจทก์มีจําเลยมั้ย ความนี้หมดอายุหรือยัง โซ่ท่ีว่านี้มันมีอะไรบ้างล่ะ
จ๊ะท่ีโยมไปทําไว้ อะไรที่ไปมัดอยู่ โยมไปผูกอะไรไว้กับใคร ผูกด้วยอะไร บาง
คนผูกด้วยเงื่อนตายนะ นี่ฉันจะอธิษฐานรักกันจนวันตาย เงื่อนตายเห็นมั้ยจ๊ะ 
ใครตายก่อนไม่ได้ฉันจะตายตาม นี่เรียกว่า เงื่อนตาย อันนั้นก็ไม่ใช่หรอกจ้ะ 
แต่จริง ๆ แล้ว การผูกเงื่อนตายนี้ เรียกว่า "ยึดติด" ไม่ปล่อยวาง ไม่มีเงื่อนแก้ 
เพราะไม่ได้เผ่ือใจไว้ หลงซะหมด สติขาดทุกอย่าง จึงเรียกว่าความลุ่มหลง โยม
จะทําอะไรให้เผ่ือไว้ โยมหวังอะไร..จะได้ตรงกันข้าม..โยมจะผิดหวังแน่นอน แต่
เมื่อโยมหวังแล้วแต่โยมวางได้ในความหวังนั้น ในความปรารถนานั้น ความหวัง
ยังอยู่ไหม..ยังอยู่ ก็โยมหวังไปแล้วแต่ไม่ยึดในส่ิงนั้น..ตัวนั้นก็ยังอยู่ นั่นแหล่ะจ้ะ
คือ "บารมีเก่า" นั่นเรียกว่า โยมได้อธิษฐานไว้ ได้ปรารถนาไว้ แต่ไม่ได้ด้วย
เพราะกิเลส แต่ด้วยโยมอธิษฐานขึ้นมา มนุษย์นี้เป็นของวิเศษนัก โยมจะทํา
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อะไรก็ได้ให้เกิดข้ึน ขอให้โยมมีความเช่ือด้วยอาศัยเบื้องบาทแห่งศีล สมาธิ 
ปัญญา ส่ิงใดท่ีไม่มีในโลก ส่ิงใดท่ีโยมไม่ได้สัมผัสโยมจักได้สัมผัสทุกอย่าง แต่
โยมต้องมีพื้นฐาน ๓ ส่ิงนี้ ๓ ส่ิงนี้จะเข้าไปถึงได้โยมต้องมีความเช่ือศรัทธานั้น
คือบุญบารมีเก่า โยมมีความเช่ือมากเต็มร้อย บุญโยมก็ถึงเต็มร้อย การเสวยผล
บุญก็มาเร็ว… 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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อ า นิ ส ง ส์ แ ห่ ง ก า ร ส า ธ ย า ย ม น ต์ 
   ความสําคัญแห่งการสวดสาธยายมนต์ มีประโยชน์อย่างไร บางคนไม่
ต้องนั่งสมาธิเลยด้วยซ้ํา มีความจดจ่อต้ังมั่นในการสวดก็บรรลุธรรมได้ เพราะ
ในการสาธยายมนต์นั้น เมื่อจิตโยมตั้งมั่นสงบแล้ว ปัญญามันก็เกิดได้ใน
ขณะนั้นได้เช่นเดียวกัน แล้วเมื่อโยมเข้าถึงในอักขระภาษาคําแปล นั่นก็เรียกว่า
ได้เรียนรู้ปริยัติไปในตัว 
   การเมื่อโยมสวดมนต์สาธยายมนต์ด้วยมีจิตต้ังมั่น เกิดศรัทธา เกิด
สมาธิแล้วไซร้ ธรรมในขณะนั้นก็ผุดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะเมื่อจิตเราจดจ่อ
ต่อการสาธยายมนต์ เรียกว่าจิตจดจ่อ เรียกว่าฌานบังเกิด เมื่อฌานบังเกิด
ญาณมันก็บังเกิด ปัญญามันก็บังเกิด สามารถเกิดปัญญาได้ในขณะนั้น ก็
เรียกว่าจะได้ธรรมจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ทุกอย่างนั้นเมื่อโยมนั้น
สํารวมกายวาจาอินทรีย์จนละเอียดดีแล้ว โยมจะเข้าถึงสัมผัสในธรรมได้ แต่ถ้า
โยมนั้นได้สักแต่ว่าสวด แต่หามีความสงบหรือมีความต้ังใจไม่นั้น โยมก็ได้แค่
ประโยชน์ในการสวด แต่ว่ามันไม่ได้อะไรเกิดข้ึนมา เพราะในขณะท่ีโยมสวดนั้น
ถ้าโยมมีความศรัทธาต้ังมั่น เมื่อรู้กาล รู้เวลาแล้วไซร้ โยมจักได้ "ให้ทาน" ใน
การเป็นเสียง สองโยมจักได้ "สมาธิ" สามโยมจักได้ "ความเพียร" ยังได้สติ ยังได้
ปัญญาในขณะนั้น ก็เรียกว่าครบองค์ ๓ เช่นเดียวกัน ศีล สมาธิ และปัญญา
ย่อมบังเกิดในขณะนั้น 
   โยมสวดกี่ช่ัวโมงโยมก็ได้เท่านั้น ดังนั้น โยมอย่าได้เห็นว่าการสาธยาย
มนต์นั้นไม่มีค่า โยมจงจําไว้บุคคลใดสาธยายมนต์แล้วมีการนอบน้อมประพฤติ
ปฏิบัติเช้าเย็นอยู่ตลอดเป็นนิตย์..จนส้ินอายุขัย บุคคลนั้นก็หาได้ว่าจะต้องตก
อบายภูมิได้ไม่เลย เรียกว่าย่อมเข้าถึงสวรรค์นิพพานได้ ดังนั้น ก็อย่าได้
ประมาทในการสาธยายมนต์ เพราะว่าอะไรล่ะจ๊ะ เป็นการเช่ือมต่อในบุญกุศล
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ได้เป็นอย่างดี เพราะในขณะท่ีโยมสาธยายมนต์นั้น จิตโยมไม่มีเวรภัยกับใคร 
ไม่มีอาฆาตพยาบาทกับใคร จิตโยมก็เป็นกุศล เมื่อโยมสาธยายมนต์มาก  ๆ จิต
โยมก็มีกําลัง แม้โยมจะสวดไป แม้นิวรณ์จะเข้ามาถาโถม มารบกวนโยม แต่ถ้า
โยมมีสติจดจ่อ..ดึงกลับมาอยู่ท่ีอักขระคาถาท่ีโยมสวดอยู่นั้น ไม่นาน  ๆ นั้นมนต์
ท่ีโยมสวดนั้นมันก็จะขับไล่นิวรณ์ หรืออุปสรรคออกไปได้ ยังมีอานิสงส์ไปถึง
ทางโลกท่ีโยมได้อาศัยประพฤติปฏิบัติในโลกใบนี้ ยังขจัดเวรภัย ยัง ขจัด
อุปสรรค ส่ิงท่ีโยมติดขัดในทางโลกมันก็จักเบาบาง ถ้ามันน้อยก็จักไม่เกิด 
ดังนั้น อย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์ แต่มีประโยชน์มหาศาล เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะ
เทพเทวดาพรหมท้ังหลายนั้น..หากโยมสวดแม้เสียงทํานองไม่เพราะพริ้ง แต่
โยมสวดด้วยจิตต้ังใจท่ีต้ังมั่นแล้วไซร้ นั่นแหละจ๊ะ เทพองค์อินทร์ทุกช้ันฟูาก็จัก
โมทนา จนถึงท่ีสุดนั้นโยมมีความพร้อมเพรียงกัน ท่านก็จะเสด็จมาสดับใกล้ ๆ 
รัศมีรังสีโยมเมื่อได้แล้วก็เรียกว่าจะผ่องใส โยมจะเข้าถึงสมาธิ และปัญญาได้
ง่าย... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๒๘ 

 

 

 บุคคลท่ีใดท่ีจะสาธยายมนต์ให้มันศักดิ์สิทธิ์โยมจงทําตัวเองนั้นให้
ศักดิ์สิทธิ์เสียก่อน "ศักดิ์สิทธิ์" อย่างไร คือ อ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติตัวเองให้
ได้ นั่นเรียกบุคคลผู้นั้นได้คารวะตัวเองได้ ย่อมไปถึงคุณบิดามารดา ผู้ให้กําเนิด 
ผู้ให้วิชา เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะเมื่อโยมไม่ให้เกียรติตัวเอง ก็เท่ากับไม่ให้เกียรติคุณ
บิดามารดาเช่นเดียวกัน โยมทําตัวไม่ดีเขาว่าถึงบิดามารดามั้ยจ๊ะ เราเป็น
ต้นเหตุหรือไม่ เราทําไม่ดีเมื่อเขารู้ว่าอาจารย์คนไหน อาจารย์เสียมั้ยจ๊ะ ไม่มีดี
เลยใช่มั้ยจ๊ะ 
   ก็เอาส่ิงท่ีเสียนั่นแหล่ะจ้ะ มาไตร่ตรอง มาพิจารณาดู ไอ้ท่ีดีแล้วก็ให้
รักษาเอาไว้ เพราะโยมนั้น ถ้าดีหมดแล้ว โยมคงมาไม่ถึงฉันหรอกจ๊ะ มันเป็น
แค่เศษกากเดนท่ีโยมได้เกิดขึ้นมา เพราะได้อาศัยศีลทานบารมีท่ีโยมได้สะสม 
จึงได้เกิดมีศีลมีธรรมขึ้นมา แต่ไอ้ส่ิงท่ีโยมติดตัวมานี่แล โยมต้องทําอยู่บ่อย ๆ 



๒๙ 

 

อย่าคิดว่าวันนี้ทําแล้วพอแล้ว อย่าลืมว่าโยมต้องกินต้องใช้ทุกวัน ถ้าโยมไม่ทํา    
ทุกวัน เมื่อโยมคิดว่ารอให้มันพร่องก่อนค่อยทําใหม่ มันก็ไม่ต่างอะไรกับ
เรียกว่าการอดมื้อกินมื้อ บุญกุศลก็เช่นกัน ดังนั้น เมื่อเราทําอยู่เป็นนิตย์ ทําอยู่
สม่ําเสมอแล้วไซร้ เรียกว่าจักบริบูรณ์ คําว่า "บริบูรณ"์ นี้มันทําอะไรมันก็เข้าถึง
ได้ง่าย เพราะว่ามันมีบริบูรณ์แล้ว มันไม่พร่องแล้วนั่นเอง กําลังบารมีในความ
เพียรก็จะมีมากได้ 
   ดังนั้น ความศรัทธานี้โยมต้องมีให้มาก โยมจะศรัทธาอะไร โยมต้อง
ศรัทธาตัวเองให้มาก ศรัทธาอย่างไร ศรัทธาว่าเรานั้นได้เกิดมาแล้ว มีต้นทุน
มหาศาล ด้วยมีกาย วาจา ใจ เรียกว่ามีอาการครบ ๓๒ ได้ โชคดีท่ีได้เกิดมาได้
เจอพระธรรมคําส่ังสอนของพระศาสดา เปรียบเสมือนว่าโยมนั้นได้เกิดทันท่ี
ท่านได้มาตรัสรู้ คราใดท่ีเว้นว่างจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้รู้แล้วไซร้
นั้นเรียกว่าบุคคลท้ังหลายก็เรียกว่ายังมีตกทุกข์อีกมาก แต่นี่เรียกว่าถือว่าโยม
นั้นได้เกิดทันในคําสอนของพระศาสดา หาว่าโยมนั้นจะมีการน้อยเนื้อตํ่าใจ 
หรือว่าด้อยค่ากว่าสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่ แม้ถ้าท่านยังคงอยู่
ท่านก็ยังตรัสและเตือนบุคคลท่ีใฝุอยู่ในธรรม ท่ีจะเดินเข้าหาความหลุดพ้น 
แสวงหาซึ่งความพ้นทุกข์ได้ ท่านก็จะย้ําแล้วย้ําเล่าอยู่ทุกเช้า ทุกทิวาราตรี
เช่นเดียวกัน 
   บุคคลใดท่ีน้อมจิต น้อมกาย วาจา ใจเข้าไปในธรรมคําส่ังสอนของ
ท่าน เท่ากับว่าบุคคลนั้นได้เข้าเฝูาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ฉันจึงบอกว่าใน
ยามเช้า ถ้าโยมเข้าเฝูาได้แล้ว โยมมีความต้ังจิตต้ังใจ ขอให้รู้ว่าในเบ้ืองหน้าของ
โยม แม้โยมจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เมื่อโยมมีความเช่ือความศรัทธาด้วย
ใจนั่นแหละจ้ะ ตาในเรียกว่า โยมได้เปิดแล้ว..ได้เห็น เรียกว่า ได้เข้าเฝูา ในยาม
เย็นโยมก็ได้เข้าเฝูาอีกอยู่เป็นนิตย์ เมื่อโยมมีความเพียรอยู่แบบนี้ เมื่อท่าน



๓๐ 

 

เล็งเห็นว่าโยมนั้นพอมีบารมีญาณแล้วที่จะให้ธรรมได้ ในขณะท่ีโยมสาธยาย
มนต์อยู่นั้นแล ท่านก็จะประสาทวิชาให้โยมได้ อย่าได้ตกใจหรือคิดว่ามันเป็นไป
ไม่ได้ ถึงแม้ท่านไม่มีกายสังขารวรกายแล้ว แต่อย่าลืมว่าจิตท่ีเป็นอมตะแห่ง
ทิพย์นั้น ไม่มีคําว่าตายไปไหนยังคงเป็นอมตะ เรียกว่าไม่มีการเกิดไม่มีการตาย 
ท่ีดับสูญคือ กิเลสตัณหา แต่ความดีและธรรมก็ยังคงอยู่ ดังนั้น ถ้าโยมเข้าใจ
ตรงนี้และเข้าถึง โยมจะเห็นว่าองค์พระศาสดาท่านอยู่ทุกอณูอากาศ เข้าใจมั้ย
จ๊ะ อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของโยม เพราะลมหายใจนี้เมื่อครั้งท่านยังมีพระ
ชนม์ชีพอยู่นั้น ท่านก็ได้ใช้ลมนี้..กําหนดรู้ลมนี้..ด้วยอานาปานสติ ก็หาว่าใช่จะ
ผิดแผกจากโยมไม่ โยมว่าโยมมีเกียรติแค่ไหนจ๊ะ แม้ "ลม" นี้ก็ได้ใช้แบบ
เดียวกับพระองค์ท่าน แล้วโยมมีอะไรที่มันด้อยค่าเล่าจ๊ะถ้าแบบนั้น ท่ีมันด้อย
ค่าเพราะโยมนั้นไม่เห็นค่าต่างหาก... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๓๑ 

 

 

ค ว า ม ลั บ ข อ ง กิ เ ล ส 
   “ธรรม” ถ้าโยมน้อมเข้าไปปฏิบัติจริง ท่านก็ให้ของจริง ใช่มั้ยจ๊ะ คือ
โยมได้เห็นทุกข์ เห็นเวทนา เมื่อเวทนาท่ีมันเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ โยมจงรู้ 
"ความลับ" ของกิเลสไว้อย่างหนึ่ง ว่าในกายของโยมนี้มีแต่ "อสรพิษ" โยมทน
เวทนาได้มากเท่าไหร่ เท่ากับโยมได้ "รีดพิษ" ออกได้มากเท่านั้น เพราะอะไรถึง
ได้บอกว่าอสรพิษเล่า ก็กายโยมมีแต่โทสะ มีแต่โมหะ ท่ีจะขบกินท่ีจะอาฆาต
พยาบาทคนอื่น จึงเรียกว่า อสรพิษ แต่โยม..ถ้าทนต่อเวทนาได้มากเท่าไหร่ มี
ขันติธรรม มีภาวนา มีเมตตาจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับสรรพสัตว์เป็นคนส่ิงของ



๓๒ 

 

หรือเป็นสัตว์มีชีวิต เป็นศัตรูอาฆาตไม่ชอบหน้า ส่ิงท้ังหลายเหล่านั้นเมื่อโยม
กําหนดรู้ด้วยอํานาจแห่งบุญ ด้วยอํานาจความรู้สึกสํานึกในเวทนานั้น โยมแผ่
ออกไปมากเท่าไหร่ พิษท่ีโยมหรือใครจะวางยาพิษหรือใครจะส่ง..ทําอะไรไม่ดี
กับโยมก็ตาม มันจะถูกคลายมนต์ดําไปในตัว จําเอาไว้ 
   ดังนั้น ขอให้โยมจงมีท่ีพึ่งเป็นสรณะ เมื่อโยมปรารภกับจิตกับอารมณ์
ในเวทนานั้นได้อยู่ในเวทนา กําลังใจกําลังจิตโยมจักเติบโตขึ้นมา เมื่อกําลังจิต
มันเติบโต มันก็จักไปดัน ไปพยุง ไปผลัก..ผลักอะไรจ๊ะ ไอ้ความเจ็บความปวด
เมื่อโดนผลักออกไป มันไม่ได้บีบเข้ามาโยมว่ามันคลายมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : คลาย
จ้ะ) ถูกต้องแล้ว นั่นแหล่ะจ้ะมันอยู่ท่ีกําลังจิตกําลังใจของเรา ดังนั้น เรียกว่า
ปรารภในจิต แม้มันเป็นเวทนาก็ต้องดูเหตุว่าทําไมมันถึงเกิด เพราะว่าเรามีพิษ
มากนั่นเอง โยมจงคลายพิษให้มากบ่อย ๆ อย่างน้อยนั่งแล้วให้มันถึงพิษ โยมรู้
ว่ามันเป็นพิษแล้วแต่โยมไม่คลายออก สักวันหนึ่งมันจะแล่นเข้าสู่ใจโยม แล้ว
โยมก็จักตายท้ังเป็น หาว่ากรรมท้ังหลายท่ีโยมได้ทุกข์ทรมานนั่นเป็นเพราะใคร
สร้างใครทําไม่ ล้วนแล้วแต่เราเป็นผู้ทําขึ้นมาเอง ใช่มั้ยจ๊ะ  
   แต่อสรพิษท่ีแท้จริงท่ีเขามีพิษนั้นเขาเอาไว้ปกปูองตัวเอง แต่โยมเล่า
จ๊ะ โยมได้ปกปูองตัวเองหรือไม่ แต่โยมต่างหากท่ีจะเอาพิษนั้นไปสาดใส่บุคคล
อื่นเขา โดยท่ีว่าศัตรูนั้นยังไม่ได้มากลํ้ากรายเลย ใช่มั้ยจ๊ะ อสรพิษน่ะ หรือ "ง"ู
น่ะอยู่ ๆ เขาไม่มาฉกศัตรูได้ง่าย ๆ หรอกจ้ะ ถ้าศัตรูให้เป็นรุกลํ้าอาณาเขตเขา 
จริงมั้ยจ๊ะ แสดงว่ามนุษย์มันน่ากลัวกว่าอสรพิษ โยมว่าจริงมั้ยจ๊ะ 
   บุคคลท่ีมีพิษมาก ใช่ว่าโยมจะปกปูองตัวเองได้..ไม่จริงเลย คนมีพิษ
มากแล้วไม่รีดพิษออก โยมว่ามันจะตายมั้ยจ๊ะ แล้วทําไมท่านงูน่ะเขามีพิษ 
ทําไมไม่เห็นตายเพราะพิษงูล่ะจ๊ะ พิษงูอยู่ท่ีไหนเล่าจ๊ะ (ลูกศิษย์ : อยู่ท่ีเข้ียว
ครับ) แสดงว่าตัวเขาไม่มีพิษใช่มั้ยจ๊ะ มนุษย์มันถึงเอาไปกินได้ ใช่มั้ยจ๊ะ แต่



๓๓ 

 

มนุษย์น่ะมันมีพิษรอบตัว ใช่มั้ยจ๊ะ พิษมันอยู่ตรงไหนบ้างล่ะจ๊ะ (ลูกศิษย์ : กาย
วาจา ใจค่ะ) มันมีมากกว่างูมั้ยจ๊ะ 
   ฉันจึงบอกว่าอสรพิษท่ีแท้จริงไม่ได้น่ากลัวเลย มนุษย์ต่างหากท่ีน่ากลัว 
บางคนมันกัดแล้ว วันนี้มันกัดแล้วมันก็ค่อยกัดเข้าไปค่อย ๆ ปล่อยเข้าไป 
เรียกว่า ค่อย ๆ ปล่อยพิษ คําว่าค่อย ๆ ปล่อยพิษคือปล่อยด้วยวาจา ด้วยคําไม่
จริงใจ นี่ก็เรียกว่าปล่อยพิษอย่างหนึ่ง ปล่อยพิษท่ี ๒ คือการกระทํา คือการ
สร้างภาพ เอาอกเอาใจ แต่ก็หาว่าด้วยความจริงใจก็เรียกว่าปล่อยพิษอีก
เหมือนกัน แล้วบุคคลท่ีคิดอาฆาตพยาบาทนี่ก็เป็นพิษอย่างร้ายแรงท่ีสุด ยิ่ง
โยมปล่อยมากเท่าไหร่ พิษนั้นกลับสู่หัวใจโยมมากเท่านั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
แต่การเจริญกรรมฐานเนี่ยจ้ะ เมื่อเห็นกรรมนี่แหล่ะจ้ะ เป็นการรีดพิษออก โยม
เอาพิษออกมากเท่าไหร่ กรรมโยมก็เหลือน้อยมากเท่านั้น โยมไม่มีพิษเลยโยมก็
บริสุทธิ์ เมื่อบริสุทธิ์แล้วธรรมมันก็บริสุทธิ์ มันก็เป็นธรรมธาตุ เป็นธรรมขันธ์ 
มันก็หลุดออกจากดวงแห่งพิษแห่งมารได้นั่นเอง ดังนั้น ขอให้โยมมีความต้ังใจ
ว่าโยมมานั่งแล้ว เห็นทุกข์แล้ว ต้องทําอะไร ต้องปรารภอย่างไร นี่แหล่ะจ้ะ
ปัญญาถึงได้บอกว่าเป็นอาวุธ เพื่อเอาไปตัดอวิชชา โยมต้องทําให้มาก ๆ เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๓๔ 

 

 

เ ห ตุ ที่ ต้ อ ง ส ะ ส ม บุ ญ… 
   เหตุใดโยมต้องสะสมบุญอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อแม้ เหตุว่าเพราะบุญ
นี้มีอํานาจ โยมจักไม่รู้ได้เลยว่า เมื่อโยมตายไปแล้วอีกภพภูมิหนึ่ง..ในโลกแห่ง
วิญญาณ กรรมท่ีโยมทํามานั้นมันให้ผลอย่างไร ถ้าโยมไม่มีเสบียงบุญโยมจะเอา
ท่ีไหนกิน เอาท่ีไหนใช้ อย่าลืมว่าโยมต้องอาศัยบุญท้ังนั้น แม้ว่าโยมไม่มีกาย
สังขาร แต่จิตโยมต้องอาศัยบุญเพื่อหล่อหลอมให้จิตนั้นมันมี ท่ีพึ่งพา แต่เมื่อ
โยมฝึกสติแล้ว อยู่กับจิตเป็นหนึ่งเป็น เอกัคคตา ไม่พรากจากกัน แม้จิตโยมนั้น
ไม่มีกายสังขารแล้ว ก็เอาจิตนั้นแลพิจารณาธรรมได้ เพราะตัวรู้สติมันยังอยู่ใน
จิตของโยม..เพราะโยมฝึกมา ส่ิงไหนท่ีโยมไม่ได้ฝึกมาส่ิงนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ แต่
เมื่อใดท่ีโยมฝึกมาแล้ว เมื่อโยมระลึกถึงส่ิงนั้นก็จะบังเกิดขึ้น เพราะโยมได้ทํามา 
ส่ิงไหนท่ีโยมไม่ได้ทํามา ให้โยมร้องขอแค่ไหนก็ไม่มีทางเกิดขึ้น..เพราะโยมไม่ได้



๓๕ 

 

ทําไว้ งั้นโยมต้องสร้างให้มันครบ ด้วยทาน ศีล ภาวนา คือการ "ฝึกสติ"      
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   สติตัวนี้มันจะตาม "รักษาจิต" ไป "ทุกภพทุกชาติ" ไม่ว่าโยมจะไปอยู่  
ท่ีใด สติระลึกแล้ว..ตัวนี้ไประลึกถึงอะไรส่ิงนั้นก็บังเกิด ถ้าโยมไม่ฝึกสติไว้ แล้ว
โยมระลึกไม่ได้ว่าโยมไปทําอะไรมาบ้าง แต่จิตโยมไประลึกถึงกรรมช่ัวที่โยมไป
กระทําไว้ โยมก็ต้องไปเสวยกรรมก่อน ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้น ขอให้โยมนั้นจงเจริญ
ภาวนาอยู่ตลอดเวลา ในขณะท่ีโยมเจริญภาวนา จิตนั้นมันไม่ได้ข้องแวะใน
อกุศล ในกรรมช่ัว จิตนั้นไม่ส่งออกไปภายนอก นั้นเรียกว่าโยมได้สร้างบุญกุศล 
ไม่สร้างกรรมช่ัวเพิ่ม และทุกขณะจิตเมื่อจิตโยมนั้นต้ังมั่นสงบดี เบิกบานดีแล้ว 
จิตมันเกิดต่ืนรู้แล้ว ขอให้โยมแผ่เมตตาจิตออกไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายท่ี
เขามาอาศัยกายสังขาร อาศัยบุญเรานี้ให้เขาไปเกิด ด้วยอํานาจแห่งพระ
รัตนตรัย ทุกขณะจิตท่ีโยมตื่นรู้สามารถแผ่เมตตาจิตได้ เมื่อใดคราใดท่ีโยม
ระลึกต้องการจะแผ่เมตตา ในขณะนั้นกุศลบุญก็บังเกิด โยมแผ่ไปมากเท่าไหร่
มันก็จะกลับมาหาโยมมากเท่านั้น เช่นเดียวกับกรรมช่ัว โยมทําไว้มากเท่าไหร่ 
มันไปได้ท่ีใครมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ได้ท่ีตัวเองจ้ะ) ใช่แล้ว มันก็เป็นเช่นนั้น
เหมือนกัน… 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๓๖ 

 

 

ลูกศิษย์ : ในการปฏิบัติน่ะครับ เวลาเรานั่งภาวนานะครับ เรากําหนดลมหายใจ 
กําหนดคําบริกรรมว่า นะมะพะธะ เราไม่สามารถคุมสติรู้ได้ เรารู้สึกตัว..
ร่างกายไม่หลับไม่ต่ืน เราควรจะแก้อย่างไรดีครับ  
หลวงปูุ : โยมไม่ต้องแก้อะไรเลยจ้ะ เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมบอกว่าโยมภาวนา โยม
บอกว่าบริกรรมเหรอจ๊ะ แล้วโยมไปบริกรรมท่ีไหนเล่าจ๊ะ 
ลูกศิษย์ : ท่ีใจครับ  
หลวงปูุ : แล้วใจโยมในขณะนั้นมันต้ังมั่นมั้ยจ๊ะ 
 



๓๗ 

 

ลูกศิษย์ : มันไม่ต้ังมั่นครับ มันขาดหายไป 
หลวงปูุ : แล้วมันหายไปเพราะอะไรจ๊ะ เพราะไม่มีอะไรรักษาใจโยมนี่จ๊ะ โยม
ต้องรักษาศีลก่อนสิจ๊ะ แสดงว่ากาย วาจา ใจโยมยังไม่สงบเต็มท่ีจ้ะ เข้าใจมั้ย
จ๊ะ ดังนั้น เมื่อจะให้สงบก็ดีจึงต้องมีอุบายแห่งธรรม ๑. คือการแผ่เมตตาจิต ๒. 
มีการอโหสิกรรม ๓. มีการขอขมากรรม เพื่อเปิดทางให้ดวงจิตของเรานั้นเป็น
บุญเป็นกุศล ไม่เป็นทุกข์เป็นภัยต่อสรรพสัตว์รอบข้างท่ีเราจะมาเจริญบารมี
ธรรม เข้าใจมั้ยจ๊ะ สัตว์บางจําพวกหรือวิญญาณบางพวกนั้น บุญกุศลนั้นเขา
น้อยเขาอาจจะรับบุญกุศลเราไม่ไหว ดังนั้น กรรมฐานในการเจริญภาวนาจิตนี้
จึงเป็น "บุญใหญ่" ดังนั้น ทุกครั้งท่ีโยมจะกระทําขอให้โยมนั้นจงมีสติ มีความ
เมตตา มีการอธิษฐานจิต มีการแผ่เมตตาอยู่บ่อย ๆ จะทําให้โยมนั้นเกิดจิตนั้น
ต่ืนรู้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่ใช่ว่าคิดจะทําก็ทํา อย่าเอา "ความอยาก" มาทํา แต่จงเอา
ความปรารถนา ความเช่ือ ความศรัทธา เห็นโทษเห็นภัยในการท่ีจะประพฤติ
ปฏิบัติ..หาความสงบ หาความสงบไปเพื่ออะไร เพื่อให้เกิดปัญญา เอาปัญญาไป
ทําอะไร..เกิดความรู้แจ้งในทุกข์นั่นแหล่ะจ้ะ โยมจะมีสติต้ังมั่นได้นานในความ
เพียรในการเจริญภาวนา 
   และขณะท่ีโยมจะภาวนานั้น หากจิตโยมนั้นสงบแล้วไม่ฟุูงซ่านแล้ว 
ขอให้โยมนั้นกําหนดรู้ในกาย แต่ถ้าจิตโยมยังไม่เป็นหนึ่ง ขอให้โยมภาวนา
เพื่อให้จิตนั้น สตินั้นไปกําหนดรู้ เรียกว่าให้มีหลักเป็นหนึ่ง เอาองค์ภาวนานั้น
เป็นอุบายแห่งธรรม ในเมื่อธรรมมันยังไม่บังเกิด หรือปัญญาไม่บังเกิด ก็เอา
ภาวนานั้นแลเป็นอุบายแห่งธรรมไป เข้าใจมั้ยจ๊ะ ข้อสําคัญคืออย่าไปเร่งรีบ 
หรืออย่าไปรีบร้อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือต้องมีหลัก ถ้ามีหลักแล้วแม้ขาดสติมันจะ
กลับมาหลักเดิมของมัน แล้วก็เริ่มต้นใหม่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ซ้ําอยู่อย่างนั้นอยู่อย่าง
นั้นจนจิตโยมนั้นกล้าแข็ง แข็งแรงในองค์ฌาน ในองค์ภาวนาก็ดี เรียกว่า สติ



๓๘ 

 

นั้นมันจะเท่าทันในอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น ต้องฝึกอยู่บ่อย ๆ ทําอยู่บ่อย ๆ  
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แล้วในการนั่งแล้วมันไม่สงบน่ะ สมาธิน่ะหรือการเจริญความเพียรก็หา
ใช่ว่าโยมต้องไปนั่งอย่างเดียวไม่ เดินดูจิตก็ได้ การเดินจงกรมนี้ หรือเดินสมาธิ
นี้ เพื่อเป็นการผ่อนยาวผ่อนส้ัน แล้วเป็นการสัมผัสด้วยการสัมผัส บุคคลท่ี  
"ชอบสัมผัส" ติดในสัมผัสนั่นก็ควร "เดิน" ให้มาก เพราะถ้านั่งแล้วมันก็จะไป
เอวังด้วยประการฉะนี้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่นเรียกว่า ติดสุขมากเกินไป  
   ดังนั้น เมื่อโยมรู้ว่าตัวเองมีอาการแบบใด อย่าได้ไปนั่งทับกิเลส เมื่อ
โยมนั่งทับกิเลสแล้ว กิเลสมันก็จะมีอํานาจแล้วมาสิง..แล้วก็มาดึงเราให้โยมนั้น
ลดละความเพียรไปในท่ีสุด เข้าใจมั้ยจ๊ะ  

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๓๙ 

 

 

อ า น า ป า น ส ติ 
ลูกศิษย์ : เวลาลูกปฏิบัติ นั่งสมาธิมาได้ซักระยะหนึ่งแล้ว ใช้วิธีกําหนดดูท้อง
พองยุบ แล้วเวลานั่งไปซักระยะหนึ่งก็มีความคิดต่าง ๆ ผุดขึ้นมา พอลูกรู้สึกตัว
ก็กําหนดรู้ ซักระยะหนึ่งมีอาการแน่นตรงบริเวณล้ินปี่ ลูกควรจะแก้ไขอย่างไรดี
เจ้าคะ 
หลวงปูุ : ก็กําหนดลมเข้าไปใหม่สิจ๊ะ กําหนดลมเข้าไปใหม่จ้า ต้ังสติใหม่ สติ
โยมมันไม่มั่นน่ะจ้ะ เพราะในขณะท่ีอารมณ์มันเข้ามาเค้าเรียกจิตมันฟุูงแล้ว มัน
จึงเกิดปะทุหรืออัดเข้ามาหน้าอก เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือ ลมมันเดินไม่สะดวกนั่นเอง 
โยมก็ต้องกําหนดลมใหม่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะโยมนั้นไปบังคับจิตมากเกินไป มัน
ไม่เป็นธรรมชาติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น โยมต้องกําหนดก่อน 



๔๐ 

 

 "อานาปานสติ" ท่ีแท้จริงแล้วให้ดูลมหายใจ แค่กําหนดสติ โยมจะ
กําหนดท่ีปลายจมูกกระทบก็ได้ มาสุดท่ีเหนือสะดือ สัมผัสท่ีหน้าอก ล้ินปี่ก็ดี 
แต่สุดท้าย ลมเม่ือสงบ พอท่ีโยมนั้นควบคุมได้แล้ว มันจะมาพักอยู่ท่ีเหนือ
สะดือ ก็อาศัยลมแค่ส่วนนั้นแลให้เข้าถึงความสงบอยู่ในกายนั้นเอง เข้าใจมั้ย
จ๊ะ โยมไม่ต้องไปจับหรอกจ้ะ ลมน่ะ โยมแค่ "รู้ลม" อย่างเดียว พอรู้แล้วโยม
ต้อง "ท้ิงรู้" คือ "ท้ิงลม" ท้ิงลมเสียออกไป แต่โยมเอาลมท่ีดีน่ะ มันมีอยู่ใน
กายน่ะรักษาไว้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าโยมไปตามรู้ลม อารมณ์มันก็เลยฟุูง พอ
อารมณ์มันฟุูงแล้ว ลมมันก็เลยขัดไปจุกท่ีล้ินปี่ สักพักลามไปท่ีท้ายทอย จนเลย
ไปท่ีศีรษะเลยมึนหัว เข้าใจมั้ยจ๊ะ เขาเรียกว่า ธาตุมันทํา ลมน่ะมันตี บุคคลท่ี
ทําให้เกิดอาการผิดปกติและเกิดจากธาตุลม..เลือดลมท้ังนั้นแหล่ะจ้ะ ลมมัน
เดินไม่สะดวกมันจึงขัด เมื่อมันขัดมันก็เกิดขัดใจ เมื่อมันเกิดขัดใจแล้ว ใจมัน
เป็นประธาน ใจมันเสียแล้ว จิตมันก็เลยฟุูง เพราะจิตมันด้ินรนไงล่ะจ๊ะ มันไม่
สบายกายไม่สบายใจ ใช่มั้ยจ๊ะ ตอนนี้ต้องกําหนดรู้ใหม่ ให้คลายลมออกมา 
กําหนดลมใหม่ เดินลมปราณ เอาลมเสียออกจากปอดซะ แล้วตั้งจิตต้ังสติใหม่ 
อธิษฐานใหม่ แผ่เมตตาเสียก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ อารมณ์ท่ีฟุูงซ่านนั้นคือ  วิญญาณ
ท้ังหลายท้ังปวงท่ีโยมไปทํากรรมเขามา นั่นด้วยความอาฆาตพยาบาทมาดร้าย
ท้ังหลาย เรียกว่าต้องฟอกปอดเสียก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ส่ิงท่ีโยมทํามาไม่ได้ผิด แต่
โยมไม่มีหลัก แต่เมื่อโยมจับหลักได้ส่ิงท่ีโยมทํามานั้นแล มันจักมาให้ผล เข้า -
ใจมั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๔๑ 

 

 

   บุคคลใดก็ตามเม่ือศีลโยมนั้นยังบกพร่องอยู่ การจะเข้าสมาธินั้นให้  
ต้ังมั่นได้นานย่อมทําได้ยาก ศีลอย่างน้อยก็ต้องเป็นศีล ๕ เบญจขันธ์ถึงจะ
เข้าถึงเบญจธรรม ศีล ๕ นี้จะทําให้โยมนั้นมีสมาธิที่ต้ังมั่น ดังนั้น เมื่อศีลเรานั้น
บกพร่องอยู่ ก็อะไรเล่าท่ีจะ "ปิดอบาย" ท่ีจะทําให้ระลึกถึงศีลได้ ศีลนั้นไม่ได้
เป็นข้อห้ามหรือข้อบังคับใด ๆ แต่ศีลนั้นเป็น "ข้ออาศัย" ให้จิตใจเรานั้นมันสงบ 
แต่ไม่ได้เป็นข้อกฎบังคับ เพราะโยมจะแหกศีล..ไม่รักษาก็ไม่มีใครว่าโยม 
ทุกส่ิงทุกอย่างล้วนแล้วได้แค่อาศัย เมื่อโยมเห็นทางว่าศีลนี้ให้คุณกับโยม 
บุคคลผู้นั้นย่อมดําริชอบ ย่อมน้อมจิตน้อมใจเข้าไปอาศัยในคุณของศีล เมื่อโยม
อาศัยคุณของศีลแล้ว รู้แล้วว่าศีลนั้นเขาบัญญัติว่าอย่างไรบ้าง เมื่อโยมศรัทธา
ในคุณของศีล โยมก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่ละเมิด..นี่เรียกว่า "ผู้ศรัทธา" เมื่อโยม
ศรัทธา เมื่อเข้าถึงศรัทธาแล้ว ส่ิงท่ีโยมกระทําให้เกิดแล้ว..โยมสัมผัสได้ว่าศีลให้



๔๒ 

 

คุณอย่างไร โยมจะมีความเช่ือในศีลในคุณของศีล เมื่อโยมเช่ือเสียแล้ว ความ
เช่ือศรัทธานี้แลคือ "บารมี" 
   เมื่อโยมเช่ือโยมจะกระทํามันลงไป รักษาจนมั่น เมื่อมันมั่นนั่นแลก็
สมาธินั่นแลเรียกว่า ใจท่ีมันต้ังมั่น มันก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะได้จาก
คุณของศีล กาย วาจา ใจสงบแล้ว..มันเป็นปกติเมื่อเป็นปกติโยมก็จะเห็นจิต
ของโยม "เป็นปกติ" จิตนั้นมันเป็นอาการใดโยมก็จะเห็นตามอาการนั้น นั้น
เรียกว่า โยมเข้าถึงศีล แล้วโยมก็เข้าถึง "ธรรม" เมื่อธรรมบังเกิดนี้แล ตัวธรรมนี้
แลคือ เขาจะสอนให้เกิดปัญญา เมื่อปัญญาบังเกิด..โยมก็เอาธรรมท้ังหลายนี้แล
มาพิจารณา 
   ธรรมมันอยู่ท่ีใด กายก็เรียกว่า เป็นธรรม สังขารก็เป็นธรรม ทุกข์
ท้ังหลาย เวทนาท้ังหลาย หรือขันธ์ ๕ นี้แลคือ ธรรม หรือกองทุกข์ท้ังหลาย 
เพราะคําว่า "ธรรมใดเกิดจากเหตุ" คําว่า "เหตุ" นั้นแลคือ ทุกข์ ก็อะไรเล่าท่ีมัน
เกิดทุกข์ โยมต้องไปกําหนดรู้ที่นั่น มันเกิดจากท่ีใด มันเกิดจาก "ใจ" นั่นคือ 
"สมุทัย" เหตุแห่งทุกข์ได้บังเกิด เพราะใจมันไปดําริแท้ ๆ ว่าพอใจ ไม่พอใจ เมื่อ
พอใจมันจึงไป "ติดสุข" คือกามคุณ เมื่อไม่พอใจมันจึงเป็นเวร เป็นโทสะ เป็น
พยาบาท ความอาฆาตมาดร้ายริษยา มันก็เลยบังเกิดขึ้น เหตุท้ังหลายนั้นคือ
รากเหง้าของอกุศลคือ "ไฟสามกอง" ท่ีมันยังแผดเผา... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๔๓ 

 

 

   ไฟสามกอง (ไฟโลภะ ไฟโมหะ ไฟโทสะ) ท่ีมันยังแผดเผา บุคคลใดมี
มาก บุคคลนั้นก็ทุกข์มาก เดือดเนื้อร้อนใจมาก มันก็เผาบุญกุศลโยมท่ีมีมา 
กรรมเก่าท่ีโยมกระทําไว้ เมื่อโยมมีแต่อกุศลมันก็จะไปดึงดูดเวรภัยกรรม
ท้ังหลายท่ีโยมกระทํามา เข้ามาซ้ําให้มันทุกข์มากยิ่งกว่าเดิม ดังนั้น การสร้าง
บุญกุศลในปัจจุบันภพนี้ ก็เรียกว่า "ผดุงกรรม" ให้บังเกิดขึ้น ไม่ให้กรรมท่ีโยม
กระทําแล้วนั้น มันเข้ามาทับถมได้อีก หรือมามีอํานาจในปัจจุบันภพนั่นเอง 
เรียกว่า ผดุงกรรมไว้ เมื่อโยมทํากรรมดีมาก ๆ เข้าแล้ว กรรมช่ัวหรือกรรมท่ี
โยมทําไว้ในอกุศลในอดีตมันจักให้ผลได้ยาก แม้มันให้ผลก็เรียกว่าหนักเป็นเบา 
ถ้าเบาก็เรียกว่า ไม่เกิดขึ้นเลย 
   ดังนั้น โยมจงจําไว้ ไม่ว่าโยมนั้นจะเสวยกรรมในภพปัจจุบัน ไม่ว่าอะไร
ให้โยมจําไว้ อย่าได้โทษใคร หรือเทพองค์อินทร์ทั้งหลายเขาไม่ได้มากําหนดให้



๔๔ 

 

โยมนั้นมีกรรมแบบนั้นแบบนี้ ล้วนแล้วแต่ส่ิงนั้นท่ีโยมได้เสวย..โยมได้กระทํามา
นั้นเอง ดังนั้น ให้กําหนดรู้อยู่ท่ีปัจจุบัน ให้แก้ไขตน ในไฟโทสะ ในไฟที่โยม
ท้ังหลายยังมีโทสะอยู่ 
   นั้นเรียกว่า บุคคลใดไปยึดติด ยึดมั่นถือมั่นในรูปในกายสังขาร นั่นคือ 
"อัตตาตัวตน" มากเท่าไหร่ บุคคลผู้นั้นย่อมมีเวทนามากเท่านั้น ดังนั้น จะคลาย
ความยึดมั่นถือมั่นในตนได้ ต้องไปละท่ีรูป ละความพอใจ จะละอย่างไร ก็ต้องรู้
ว่าเรานี้ เบญจขันธ์นี้มันมีสุขน้อย..มีทุกข์มาก เรามีความตายทุกขณะอยู่เบ้ือง
หน้า เมื่อเราระลึกได้แบบนี้ทุกขณะท่ีเรากําหนดรู้ เรียกว่า จิตมันจะต่ืนจาก
ภวังค์ ไอ้ภวังค์นี้แล คือคําสาป คือมนตรา คือมนต์ดําท่ีมารนั้นเขาได้บดบังดวง
จิตโยมไม่ให้เห็นความเป็นจริง หรือบรรลุถึงความดีท่ีโยมต้องการจะทําได้ นั้นก็
เรียกว่าโยมนั้นอํานาจบารมีแห่งบุญนั้นมันไม่ถึง 
   แล้วบุญนั้นมันเกิดจากท่ีใด มันไม่ได้เกิดท่ีใคร บุญมันเกิดจากในกาย
โยม สังขารโยม กรรมช่ัวกรรมดีก็เกิดจากกายสังขารโยม เกิดจากท่ีใด เกิดจาก
ตรงใด เกิดจากกาย เกิดจากวาจา เกิดจากใจ กาย..โยมเอากายของโยมนั้น 
หากไม่มีต้นทุนบุญกุศลในอัฐเบ้ียในปัจจัย โยมเอากายไปสร้างความดี เป็น
บุญมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : เป็นจ้ะ) วาจา..โยมเอาวาจาโยมนั้นให้กําลังใจใครสักคน
หนึ่ง นั้นก็เรียกว่า เป็นบุญเช่นเดียวกัน โยมเอาวาจาโยมไปสาธยายมนต์ก็เป็น
บุญ เห็นมั้ยจ๊ะ ใจ..โยมระลึกชอบ ระลึกถึงองค์ภาวนา ระลึกถึงบุญ แล้วโยม
นั้นก็แผ่เมตตาจิตออกไป นี้เรียกว่า เป็นบุญทั้งนั้น ไม่ได้หาท่ีไหนเลย ใช่มั้ยจ๊ะ 
มันอยู่ในกาย วาจา ใจของโยมเอง ตรงกันข้าม ถ้ากาย วาจา ใจโยมล่ะจ๊ะ กาย
ก็ประพฤติช่ัว ใจก็คิดช่ัว มีแต่อกุศล วาจามันก็ช่ัว แล้วโยมว่าจะเอาบุญมาจาก
ไหนจ๊ะ แม้โยมมีบุญเกิดมา แต่กาย วาจา ใจของโยมนั้นสร้างแต่กรรมช่ัว บุญท่ี
โยมมีนั่นแหล่ะจ้ะมันจะถูกทําลายไป ไม่ได้เพราะใคร ก็เพราะตัวของโยมเอง... 



๔๕ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
 



๔๖ 

 

 

   ประตูท่ีโยมต้องเฝูาระวัง ท่ีตรงไหนบ้างจ๊ะท่ีเรียกเป็นประตู (ลูกศิษย์ : 
ทวารท้ังหก) ไหนมีอะไรบ้างจ๊ะประตูของโยม (ลูกศิษย์ : ตาหูจมูกล้ินกายใจ) 
ประตูนี้น่ะ..ตามีกี่คู่จ๊ะ แล้วบอกว่าตานี้มีเป็นคู่ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะมันจะคอย
สอดส่องดูแลกัน ตาเดียวก็เห็นไม่ถนัดใช่มั้ยจ๊ะ เห็นได้ไม่ไกล งั้นตานี้ต้องเฝูา
ระวัง ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะตานี้มันทําให้เกิด มันทําให้ตายอยู่ตลอดเวลา อะไรที่มัน
เกิดเล่าจ๊ะ เกิดอกุศล เมื่อโยมมันเกิดอกุศลทางตาแล้ว อะไรที่มันตายเล่าจ๊ะก็  
"บุญ" ไงจ๊ะมันก็ตายลงไปด้วย เพราะอกุศลนั้นแลมันได้มาเกิดแทน มันมีพื้นท่ี
แล้ว 
   การเกิดดับเกิดดับนั่นแล มันเกิดได้ตลอดเวลา หาใช่ว่าโยมต้องไปตาย
แล้วเกิดไม่ จึงได้ว่ามนุษย์นั้นตายซ้ําตายซ้อนซ้ําซากจําเจ จิตก็เกิดดับอยู่
ตลอดเวลา ก็อะไรเล่าจ๊ะท่ีมันเกิดดับก็อารมณ์งัยเล่าจ๊ะ ผ่านไป ๑๐ อารมณ์ดี..



๔๗ 

 

ผ่านไปอีก ๑๐ อารมณ์เสีย ใช่มั้ยจ๊ะ นี่แลจึงต้องรักษาอารมณ์ไว้อยู่ตลอดเวลา
แต่ถ้าโยมรักษาอารมณ์ไม่ได้ ให้โยม "ทรงอารมณ์" ไว้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าให้มัน
ทรุดนั่นเอง ดังนั้น ข้าศึกมันจะเข้ามาทางไหน ก็ทางท่ีโยมบอกงัยเล่าจ๊ะ ก็โยม
บอกว่าเข้ามาทางตาแล้วโยมต้องระวังในการอะไรจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ให้ระวังในการ
พิจารณา) ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรหรอกจ้ะ โยมจะมองอะไรน่ะส่ิงนั้นไม่ใช่
กิเลสท้ังนั้น แต่โยมน่ะมองต้องให้สุด..สุดอะไรจ๊ะ สุดลูกตาของโยม ถ้าโยมมอง
อะไรไม่สุดลูกตา โยมจะเห็นอะไรไม่แจ้ง 
   การมองให้สุดลูกตามองอย่างไร โยมต้อง "มองผ่าน" เพราะถ้าโยมไม่
มองผ่านมันก็ "ติดลูกตา" ใช่มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : มองให้มันทะลุไปเลย) ถูกต้องจ้ะ 
เพราะส่ิงท่ีโยมเห็นมันไม่ใช่กิเลส ไม่ใช่ส่ิงโสมม ไม่ใช่ส่ิงท่ีช่ัวร้าย แต่ส่ิงท่ีเห็นท่ี
แท้จริงมันเกิดขึ้นกับ "ใจ" นั้นคือ "วิญญาณ" ไปจุติเกิด วิญญาณตัวนั้นเป็น
วิญญาณอะไรเป็นอารมณ์อะไร ใช่มั้ยจ๊ะ ก็มันดําริมาเป็นแบบนั้น นั่นต่างหาก
ท่ีเป็นกิเลส เป็นอกุศลเป็นบุญและเป็นบาป ก็เกิดจาก "ใจ" ท้ังนั้น ท่ีโยมต้อง
ระวังสํารวม แต่ไม่ได้สํารวมท่ีลูกตาโยม ไม่ได้ไปสํารวมท่ีจมูกโยม แต่ไปสํารวม
ท่ีไหนจ๊ะ (ลูกศิษย์ : กาย วาจา ใจค่ะ) ทําไมสํารวมแค่ตรงนั้นเล่าจ๊ะ อะไรที่
โยมได้อาศัยนั้นแล โยมต้องรักษา โยมใช้กายมั้ยจ๊ะ โยมใช้ปาก..วาจามั้ยจ๊ะ 
แล้วโยมใช้อะไรบังคับเล่าจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ใช้ใจ) โยมไป "ควบคุมใจ" ให้ได้สิจ๊ะ 
(ลูกศิษย์ : สรุปแล้ว ใจ สําคัญท่ีสุดแล้วต้องรักษาให้ดีท่ีสุด) นั่นแหละจ้ะคือของ
วิเศษท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ "เธอจงรักษาของดีไว้หนึ่งส่ิง นั่นก็
คือใจของเธอเอง" คือรักษาใจให้เป็นปกติอยู่ทุกราตรี 
   ถ้าไม่ปกติถ้ามันผิดปกตินั่นแลให้ไป "กําหนดรู้" นั่นเรียกว่า ธรรมได้
เกิด เหตุได้เกิด นั่นแลเหตุและผล..เหตุและธรรมท่ีบังเกิดเป็นผลท่ีโยมได้ทํา
มาแล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ เหตุนั้นจึงบังเกิดอยู่ ไม่จบส้ิน เพราะโยมไม่ได้ไปดับเหตุ 



๔๘ 

 

ผลจึงตามมา ผลนั้นแลคือการเสวยวิบากกรรม เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะโยมนั้น
บังคับอารมณ์ไม่ได้ในขันธ์ ๕ นั่นเอง นั้นย่อมต้องไปอบรมบ่มจิตอยู่บ่อย ๆ คือ 
"เจริญปัญญา"... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
   วันหนึ่งโยมต้อง "เพ่งโทษ" ตัวเองให้ได้ วัน ๆ หนึ่งโยมต้องเห็นภัยใน
กายนี้ อย่างท่ีฉันบอกคือ โยมต้องนั่งให้เห็นเวทนา เมื่อเห็นแล้ว ยกเอาอารมณ์
เวทนาในทุกข์นั้นขึ้นมาเป็นจําเลยมาพิจารณาธรรม มาพิพากษา ทุกข์แท้หนอ
ในกายนี้ ไหนว่าเป็นสุขเล่า ท่ีแท้ทุกข์นี้มันอยู่ในนี้เอง จะทําอย่างไรให้ทุกข์นี้
มันดับไป ใช่มั้ยจ๊ะ ก็เพราะเรานั้นมันทนทุกข์มันไม่ได้นี่จ๊ะ ก็พยายามทนให้มัน



๔๙ 

 

ได้สิจ๊ะ เมื่อโยมทนได้แล้วมีอํานาจขันติมันมากกว่า แม้ทุกข์นั้นมันมีมากแค่ไหน
แต่ถ้าโยมมีมากกว่าเมื่อไหร่ โยมก็ควบคุมมันได้ ข้ามมันได้นั่นเอง และอาศัย
ทุกข์นี้ท่ีโยมทนนี้เป็นกําลังท่ีจะก้าวเดินในทางนี้ต่อไป นั่นคือ "กําลังใจ" โยมไม่
พอโยมก็ "บารมี" เข้าไม่ถึงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ได้ ในความศรัทธา
ในความลังเลสงสัยนั้นโยมก็ยังมีอยู่เรื่อยไปนั้นเอง แต่เมื่อใดโยมทําลายทุกข์ได้ 
ข้ามทุกข์ได้โยมจะไม่มีอะไรสงสัยในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ์อีกเลย 
โยมจะมีแต่ปีติ สุข อยู่ตลอดกาลอยู่ทุกทิวาราตรี เข้าใจมั้ยจ๊ะ มนุษย์นั้นสําเร็จ
เป็นอรหันต์ได้ต้ังแต่ยังเป็นปุถุชนเป็นมนุษย์ก็มี เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ขอให้โยมนั้นเพ่งโทษให้เห็นโทษ โยมอย่าได้ไปเพ่งใคร โยมจะ
จับผิดใครอย่าไปจับให้เสียเวลาเลย เพราะไม่เกิดอะไรเลย ไม่เกิดประโยชน์ มี
แต่เสียประโยชน์ ท่ีเสียประโยชน์นั้นก็คือ ท่ีโยมไปจับผิดใคร นั่นเรียกว่า เกิด
อกุศลแล้วในจิต โยมต้องเสียบุญไปแล้วที่โยมได้ทํามา มีคนมาขโมยเงินปัจจัย
อัฐเบ้ียโยมนั้นในธนาคารแล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะแม้ว่าโยมนั้นจะไปปรามาส
ใคร ไปตําหนิใคร นั่นเรียกว่า โยมไป "รับกรรม" เขามาแล้วส่วนหนึ่ง เข้าใจมั้ย
จ๊ะ นี่แลดังนั้น โยมควรตําหนิเพ่งโทษตัวเอง เป็นการอุดรอยรั่วรอยร้าวของโยม
ได้ดี เพราะว่าในขณะท่ีโยมเพ่งโทษตัวเองอยู่ในกายนี้แล เรียกว่า "ศีล" ก็
บังเกิด ศีลไม่ได้บังเกิดอยู่นอกโลก หรือนอกตัวของโยม หรือศีลนั้นไปอยู่ท่ีวัด
ใดวัดหนึ่ง..ไม่ใช่ ศีลนั้นมันอยู่ในกายของเรา ศีลนั้นอยู่ท่ีไหนเล่าจ๊ะ ศีลอยู่ใน
กายใช่มั้ยจ๊ะ ศีลอยู่ท่ีวาจาใช่มั้ยจ๊ะ ศีลอยู่ท่ีใจใช่มั้ยจ๊ะ...  
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๕๐ 

 

 

   ไม่ว่าโยมจะไปประพฤติปฏิบัติท่ีไหน ถ้าท่ีไหนเขาให้แต่โยมทําบุญ
อย่างเดียว..นั่นเรียกว่า โยมมีความพอใจ ปิติ สุข นั้นเขาเรียกว่า โยมนั้น "หลง
บุญ" เมื่อโยมกระทําบุญแล้ว เมื่อเข้าถึงบุญอธิษฐานบุญแล้ว จิตมันสงบเกิดปิติ
สุขนั่นแล ให้น้อมเข้ามาพิจารณากายในบุญกุศลของเรา ว่าเราต้องสร้างบุญไป
เพื่ออะไร 
   ดังนั้น การสร้างบุญกุศลนั้น จะเป็นอุบายให้โยมนั้นให้มี "ต้นทุน" ให้
เข้ามาประพฤติปฏิบัติในทางเดินแห่งมรรค บุคคลท่ีขาดบุญที่ขาดต้นทุนแล้ว 
บุคคลผู้นั้นจะไม่สามารถเดินในทางแห่งมรรคได้ เขาเรียกว่าศีลเมื่อขาดแล้วมัน
ไม่มีอะไรเช่ือมต่อ สองไม่มีความเช่ือความศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติ 
เรียกว่าไม่มีความเพียร มีความเกียจคร้านเป็นท่ีต้ัง แสวงหาแต่สุขเป็นหลัก ส่ิง
เหล่านี้บุคคลพวกนี้จึงเรียกว่าหลงบุญ หาแต่ว่าบุญท่ีมันทําแล้วคิดว่าพ้นทุกข์



๕๑ 

 

ได้ แท้ท่ีจริงแล้วเมื่อโยมไปยึดติดในบุญอยู่ คําว่า "ยึด" นั้น สภาวการณ์ใดก็
ตามเม่ือโยมไปยึดก็หาว่าจะพ้นทุกข์ได้ไม่ แต่มนุษย์ท้ังหลายท่ีจะพ้นทุกข์ได้ก็
ต้องด้วยอาศัยความเพียรและต้องพึ่งตนเป็นหลัก 
   ดังท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ "เราต้องเป็นท่ีพึ่งของตัวเราเอง" 
แม้ทางเดินแห่งมรรคท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสและท้ิงทางเดินไว้ให้แล้ว 
โยมต้องน้อมนําจิตของโยมนั้นเข้าไปศึกษา ประพฤติปฏิบัติดู กาลใดก็ตามท่ี
โยมนั้นมีความเช่ือความศรัทธาระลึกถึงบุญกุศล การระลึกถึงบุญกุศลให้ระลึก
เพื่ออะไร ก็ขอให้โยมจงจําเอาไว้ ทุกครั้งเมื่อโยมระลึกถึงบุญกุศล นั่นแล
เรียกว่าโยมนั้นต้องการท่ีจะเบิกบุญก็ดี เป็นหน้าท่ีท่ีโยมต้องแผ่เมตตาไมตรีจิต
ออกไป ทุกครั้งเมื่อโยมระลึกถึงบุญ..เจ้าหนี้เขาก็ระลึกถึงโยม จําเอาไว้ เหตุใด
เขาถึงรู้ เพราะเรารู้..เขาจึงรู้ เพราะว่าโยมเมื่อมีต้นทุนเขาย่อมรู้ได้ อย่าคิดว่า
ส่ิงท่ีโยมมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าว่าโยมทําอะไรจักไม่มีใครรู้ เมื่อโยมยังรู้ได้ ส่ิงท่ี
เหนือโยมเขาต้องเห็นโยมได้ ดังนั้น อย่าได้อวดดี คิดว่าส่ิงท่ีโยมทํานั้นไม่มีใครรู้
ไม่มีใครเห็น เทพเทวดาเขาย่อมมองเห็นโยม 
   ดังนั้น ขอให้โยมนั้นจงสํารวมให้มาก แล้วก็สํานึกให้มาก การทําบุญ
นั้นเพื่อให้โยมนั้นมีต้นทุน เมื่อโยมมีต้นทุนแล้ว มันทําให้โยมนั้นมีกําลังใจ แต่
คราใดเมื่อโยมนั้นขาดทุน โยมก็ไม่อยากทําอะไร ดังนั้น เมื่อโยมมีทุนหรือมี
โอกาสได้สร้างบุญนั้นก็อย่าได้รีรอ การสร้างบุญนั้นเมื่อโยมมีใจศรัทธาแล้วไซร้ 
โยมทําท่ีใดบุญก็เกิดท่ีนั่น หาใช่ว่าบุญไปบังเกิดในสถานท่ีตรงนั้นไม่ แต่สถานท่ี
ตรงนั้นเป็นแค่ท่ีอาศัยให้โยมนั้นได้สร้าง แต่บุญบังเกิดกับโยมแล้วในขณะนั้น ก็
ยังอยู่กับโยมเรื่อยไป เพียงโยมระลึกถึง อธิษฐานถึง บุญนั้นก็ยังคงอยู่ 
เช่นเดียวกับกรรมช่ัวหรืออกุศลท่ีโยมได้ทํา คราใดท่ีโยมระลึกถึง..กรรมนั้นก็
ส่งผล แม้โยมไม่ระลึกถึง เมื่อมันถึงเวลามันก็ให้ผลอยู่ดี งั้นจงจําไว้คราใดท่ีโยม



๕๒ 

 

ประพฤติปฏิบัติธรรมท่ีไหนก็ตามอย่าได้คิดว่าสถานท่ีแห่งนั้นมันไม่เหมาะกับ
เรา เมื่อโยมได้ไปแล้ว รัตนบัลลังก์ตรงไหนก็ดีท่ีโยมมีความพอใจแล้ว สงบแล้ว 
สัปปายะแล้ว ขอให้โยมมีความต้ังใจมั่น เรียกว่า เก็บเกี่ยวเหนี่ยวนําบุญกุศลให้
บังเกิดให้มาก ก็ให้โยมนั้นจงรู้จักละอาย และให้เข้าถึงความเพียร ให้เข้าถึง
ศรัทธา... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
(ขอบคุณภาพประกอบจาก google) 

 



๕๓ 

 

   โยมต้องมีทาน ต้องมีศีล ต้องมีภาวนา หากไม่อย่างนั้นไม่ว่าส่ิงงานการ
ใดท่ีโยมจะต้องการหรือปรารถนาย่อมมีอุปสรรค เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น โยมต้อง
ให้ทาน ทานคือการให้โดยไม่หวังผล ทานคือการให้ด้วยใจท่ีบริสุทธิ์ ถ้าทานนั้น
ให้แล้วหวังผลทานนั้นจะไม่สัมฤทธิ์ผล เมื่อทานไม่สัมฤทธิ์ผลทานไม่บริสุทธิ์ ศีล
ท่ีโยมจะรักษาและสัมผัสในความสงบระงับจากเวรภัยย่อมเข้าไม่ถึงได้ เข้าใจ  
มั้ยจ๊ะ 
   การจะเกิดทานท่ีเป็นมหาทาน ก็คือการให้ "อภัยทาน" ท่ีมนุษย์นั้นมัน
ให้กันยาก เหตุใดถึงให้กันยาก ก็เหตุเพราะว่ามนุษย์นั้นมีอัตตาจึงเข้าถึงอนัตตา
ไม่ได้..แห่งความปล่อยวางแห่งอารมณ์โทสะก็ดี ถือตัวถือตนก็ดี ส่ิงเหล่านี้มันมี
อยู่ในจิตวิญญาณแห่งสัตว์โลกท้ังหลาย แล้วจะทําอย่างไร มันก็ต้องให้ทาน
เสียก่อน ให้เมตตา ให้กรุณา ให้มุทิตา คือ  เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายก็เกิดมาร่วมเกิด
แก่เจ็บตายกับเรา มนุษย์ท้ังหลายก็มีอารมณ์แบบเดียวกับเราคือโทสะ คือ
โมหะ คือโลภะ คือมีความอยากได้ใคร่ดี..ก็แบบเดียวกัน เมื่อเราเห็นโทษแบบนี้
แล้วไซร้ กําหนดรู้ได้ เราจักเมตตาผู้อื่นเขา เมื่อนั้นแลเราจักไม่มีเวรพยาบาท
กับใคร จะไม่โทษใครว่าใครผิด นั่นคือ การวางเฉยเสียได้แล้ว คือถ้าใครผิดให้
ผิดนั้นเป็นเรา เราจะให้อภัยกับคนท้ังโลกได้ ถ้าโยมให้อภัยตัวเองไม่ได้ ให้อภัย
ใครไม่ได้ นั่นคือ อกุศล โยมย่อมเข้าถึงทาน เข้าถึงบุญ เข้าถึงศีล เข้าถึงพระ
รัตนตรัยไม่ได้ แม้โยมไปร่วมสร้างโบสถ์วิหารก็หาว่าเป็นสําเร็จเป็นโบสถ์วิหาร
เป็นหลังไม่ เพราะทานโยมไม่บริสุทธิ์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ผู้ใดเจริญภาวนาจิต..สงบระงับจากเวรภัยภายนอกแล้ว มีจิตท่ี
เมตตาแผ่บุญกุศลออกไปท่ีการละความพยาบาทอาฆาตมาดร้าย ให้ผลแห่งบุญ
กุศลให้ทุกสรรพสัตว์ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนั้น เขาพ้นทุกข์ พ้นกรรม พ้น
เวรพ้นภัย ให้เขาสําเร็จสุขท้ังหลาย ส่ิงเหล่านี้ย่อมมีอานิสงส์มากเท่ากับการได้



๕๔ 

 

สร้างโบสถ์ ๑ หลัง โดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินตรา เพราะเงินตรานั้นเป็น "ของ
สมมุติ" แต่ใจท่ีโยมมีความศรัทธานั่นแล เมื่อกระทําแล้ว สํารวมแล้ว เข้าถึง
แล้วการสัมผัสด้วยความสงบด้วยใจ นั้นคือ ลงทุนด้วยบุญฤทธิ์ที่ได้เคยสะสมมา 
เมื่อเป็นแบบนั้นก็เรียกว่า ใจนั้นเกิดฤทธิ์ เมื่อใจเกิดฤทธิ์ ส่ิงท้ังหลายท้ังปวง
ย่อมสําเร็จด้วยใจ คือ "นะเมตตา" 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

   ส่ิงสําคัญในการเจริญความเพียร ๑. อย่าคิดถึงความสุข ๒. อย่าอยาก
ได้อะไร เข้าใจมั้ยจ๊ะ สองส่ิงนี้เมื่อโยมระลึกถึงเมื่อไหร่ ปัญหาเกิดข้ึนเมื่อนั้น 



๕๕ 

 

เมื่อโยมระลึกถึงสุขเมื่อไหร่ "ความง่วง" มาทันที ๒. เมื่อโยมอยากได้อะไร นั่น
คือ "กิเลส" เพราะเมื่อโยมอยากได้เมื่อไหร่เขาจะมาท้าให้โยมทันทีในขณะนั้น 
นั่นเรียกว่า โยมจะปรุงแต่งทันที จิตนี้มีอํานาจมาก ไวมาก เคล่ือนท่ีไว ไม่มีรูป 
มีร่าง เห็นมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าใครฝึกสติดี จิตนี้จะไม่หนีไปไหน เพราะจิตไม่เคยไปไหน 
ท่ีไปเพราะเราไปปรุงให้มันเป็น เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   สรุป มนุษย์นั้นมันหลอกตัวเอง มันหลอกตัวเองเก่งแล้วมันจะไปหลอก
คนอื่น แบบนี้เขาเรียกว่า ปุาช้าก็ยังกลัว เฮี้ยนยิ่งกว่าผี เรามารู้จักคําว่าผี ทําไม
ถึงเรียกผีจ๊ะ ผีไม่ได้ว่าหลอก อะไรที่ตายเรียกผีหมด คนตายเรียกว่าไปเผาผี งั้น
ไอ้ท่ีตายเรียกผีหมด อะไรที่ตายแล้วเรียกผี เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ไม่ใช่ว่าผีหลอก แต่
คนน่ากลัว เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะคนมันหลอกได้ ท่ีฉันบอกเมื่อโยมนั่งแล้วไม่ร้อน 
โยมนั่งท่ีไหนท่ีมันเป็นอันตรายแค่ไหน โยมก็ปลอดภัย เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่นแหล่ะ
จ้ะ แต่เมื่อใดท่ีโยมนั่งแล้วร้อน แสดงว่าท่ีตรงนั้นมีปัญหา หนึ่ง ท่ีตรงนั้นมี
วิญญาณ สอง ท่ีตรงนั้นมีธาตุท่ีไม่ดีอยู่ สาม ท่ีตรงนั้นมีเจ้าท่ี ไม่ควรอยู่ ต้อง
ย้าย แต่ถ้าอยากลองของก็ไม่เป็นไร ให้นั่งให้สงบให้นิ่งแล้วแผ่เมตตาออกไป ๑ 
ครั้ง ถ้าเราสงบเราเย็น แสดงว่าเขารับบุญเราได้ ถ้าเราสงบแล้วเย็นแผ่ไปยัง
ร้อนอยู่มี ๓ อย่างท่ีเกิดขึ้น ๑. บุญเราไม่พอ ๒. สมาธิยังไม่ถึง ๓. เขารับบุญเรา
ไม่ได้ นี่คือ สติ คนมีสติจะอยู่ตรงไหนก็ได้ แล้วจักได้เรียนรู้ส่ิงนั้น คนท่ีขาดสติ
เมื่อไหร่ คนนั้นให้ระวังให้ดี จะ "วิกลจริต" ดังนั้น การมีสติกับการลองของจึง
ต่างกัน เพราะการลองของถือว่า "อวดดี" จึงได้บอกว่าอย่าได้อวดดีกับผี อย่าได้
ไปท้าความตายหรือมัจจุราช โยมไม่มีอะไรไปเหนือกว่าเขาส่ิงนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ถ้าโยมยังไม่เหนือจิตเหนือใจตัวเอง..อย่าได้อวดดี 
   ดังนั้น ขอให้โยมไปนั่งท่ีใดก็ตาม สํารวจเสียก่อน ตรวจดูเสียก่อน ไป
นั่งทับอะไรอยู่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าท่ีตรงนั้นเขามีคุณ มีกรรม มีเวรกับใครไว้ มัน



๕๖ 

 

ต้องไปดู ทุกท่ีไม่ได้เหมือนกัน ถ้าทุกท่ีเหมือนกัน คนอยู่ท่ีไหน ๆ ก็คงสบาย
เหมือนกันหมดแล้ว มันมีคุณและมีโทษต่างกัน เพราะมนุษย์นั้นต่างกรรมต่าง
วาระ เรามีวาระกรรมท่ีไปทําตรงนั้น ไปนั่งตรงนั้น ไปยืนตรงนั้น ไปภาวนาตรง
นั้น ไปทําอะไรให้กําหนดรู้ การแผ่เมตตาเป็นการเปิดทางออกไปให้รับรู้ว่าเรา
มาทําอะไร เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อเขารับรู้ได้ในเจตนาจิตของเราจริง "ร้ายจะ
กลายเป็นดี" ศัตรูจะกลายเป็นมิตร เข้าใจมั้ยจ๊ะ ฉันจึงบอกว่าท่ี ๆ ไหนท่ี
อันตรายท่ีน่ากลัวนั่นคือท่ีปลอดภัย ๑. ปุาช้า ๒. ท่ีเงียบสงัด ๓. ท่ีรกชัฏ เพราะ
ไม่มีโจรที่ไหนเข้าไปหาโยมได้แน่นอน ใช่มั้ยจ๊ะ 
   ถ้าโยมสงบแล้ว แม้อสรพิษก็เฝูายามให้โยม แต่ส่วนมากอยู่ท่ีไหนท่ีดี
ปราณีตแค่ไหนก็ร้อนอยู่ดี เพราะตัวเรามีแต่อสรพิษ หนึ่งคิดจะกัดฉกคนอื่น 
ความอิจฉาริษยานี้แลคือ งูพิษที่ร้ายกาจ แต่ถ้าโยมอยาก "รีดพิษ" ออกมา 
อยากล้างมันออกมาให้มาก โยมต้องทนเวทนาให้มาก ทนในความอึดอัดให้มาก 
มีขันติธรรมให้มาก พิษก็ดี กรรมก็ดี นั่นแลมันจะคายออกมา เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อ
ทุกข์แตกเมื่อไหร่พิษของโยมนั้นมันจะหลุดออกไป คนท่ีไม่มีพิษแล้วอยู่ท่ีใดก็
เป็นสุข ตายก็เป็นสุข ทําอะไรก็เป็นสุขสบายไปหมด แต่คนทําอะไรที่ยังเป็น
ทุกข์อยู่ ไม่ต้องไปถามใคร ไม่ต้องไปโทษใคร เพราะเรานั้นเคยฉกกัดเขาไว้ 
เราจะแก้ไขกรรมตรงนี้ได้อย่างไร จะไปฉกกัดเขาตอบก็เป็นการสร้างเวร
พยาบาท จงรีดพิษตัวเองคือ "ละอารมณ์" ออกไปซะ เราเคยไปฉกอะไรไว้ ไป
ทํากรรมกับปากไว้ก็ดี กายก็ดี ใจท่ีไม่ดีท่ีเป็นอกุศล ให้กําหนดรู้ที่กาย  วาจา ใจ
ของเราให้สงบ แล้วก็พิจารณาอโหสิกรรม ขอขมา กําหนดรู้รักษา ระงับเวรภัย
จากการกระทําของเราอยู่บ่อย ๆ นั้นเรียกว่า เป็นการรีดพิษสงของเรา เมื่อเรา
รีดพิษสงมากเท่าไหร่ "อัตตา" ตัวตนเราจะถูกถอนออกไปพร้อมกับพิษนั้น 



๕๗ 

 

บุคคลท่ีมีพิษมากดูไม่ยาก ๑. ยึดอัตตาตัวตนมาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะพิษนี้มัน
สร้างเป็นอัตตาไว้ แล้วมันจะมองด้วยอัตตา มองคนท่ีรูป ไม่เข้าถึงภายใน
นั่นเอง ทุกวันนี้มันจึงใส่หน้ากากหลอกกัน เพราะถ้ามันเปิดออกมา มันจะเห็น
เป็นหน้าและมีล้ินสองแฉก คือ ใจคิดอย่าง ปากพูดอย่าง นี่เรียกว่า ล้ินสองแฉก 
   ดังนั้น ดูคนดูท่ีการพูดได้มั้ยจ๊ะ ถ้าโยมอยากรู้เขามีกี่แฉกโยมดูการ
กระทําสิจ๊ะ ดูการกระทํานี่ดูแล้วเกิดอะไรก็คือ การสํารวมกาย วาจา ใจ เขา
เรียกว่าดูท่ี "ศีล" มนุษย์ต้องวัดท่ีศีล คือ การกระทํา ถึงเขาจะสร้างภาพแค่ไหน
ถ้ามันคลายไม่ใช่มนุษย์แล้ว มันจะคลายออกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเอง ๑. วาจา
หยาบคาย หยาบโลน ๒. การกระทําท่ีตํ่า ใจท่ีเป็นแต่อกุศล นี่เขาเรียกว่า มัน
คลายสภาพเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่กายเป็นมนุษย์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๕๘ 

 

 

 



๕๙ 

 

   องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ท่ีว่ากรรมมนุษย์ท้ังหลายท่ีเกิดมา
ประณีต มีกรรมแตกต่างกันไป เกิดจากการจําแนกกรรมนั้น ก็เพราะด้วยเหตุ
ด้วย "ศีล" ท่ีกระทํามา หาใช่ว่าเทพเทวดาองค์อินทร์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้กําหนด
ไม่ แม้พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้กําหนด แต่ตัวของโยมเองต่างหากเป็น "ผู้กําหนด" 
เรานั้นไม่สามารถกําหนดคนอื่นได้ แต่เราสามารถกําหนดเราได้ เราไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงอะไรได้ แต่ถ้าโยมเปล่ียนแปลงตัวเองได้ โยมถึงจะกําหนดส่ิงอื่น
ได้ ถ้าโยมยังเปล่ียนแปลงตัวเองไม่ได้ โยมก็ไม่สามารถไปเปล่ียนแปลงอะไรได้ 
คือ ไม่มีบารมีพอ เข้าใจมั้ยจ๊ะ จึงต้องบอกว่าโยมนั้นต้องมาขัดเกลามาฝึก 
แต่โยมนี้มีบุญหนักหนาท่ีมีกายแห่งพรหมแห่งเทพเทวาท่ีได้มาจุติมาสร้าง
บุญคุณงามความดี และได้มาสดับได้เจอพระธรรมคําส่ังสอนขององค์สัพพัญญู 
ท่ีโยมนั้นไม่ได้เกิดมาให้ว่างเว้นในพระธรรมคําสอน ถ้าโยมเกิดมาเมื่อว่างเว้น
แล้วผู้นั้นจะสามารถเกิดปัญญาบรรลุธรรมไม่ได้ เพราะต้องรอเวียนว่ายตายเกิด
อีกไม่รู้เท่าไหร่ คําว่าไม่รู้เท่าไหร่นี้ เพราะว่าภพชาติท่ีเกิดนั้นมันแสนยาวไกล
นัก จึงนับได้ไม่มีประมาณ ดังนั้น เมื่อโยมได้เกิดมาแล้ว จงได้เห็นคุณค่า..
ตระหนักให้มาก โยมสร้างความดีน่ะมันไม่ตายหรอกจ๊ะ แม้โยมจะอ่อนล้าโยมก็
ยังได้มีโอกาสได้พัก แต่เมื่อใดนั้นเมื่อไม่มีกายสังขารแล้ว แต่เมื่อโยมปรารถนา
อยากจะสร้างความดีขึ้นมามันก็หมดโอกาส เพียงแค่โยมปรารถนามันก็ทําไม่ได้
..เพราะองค์ประกอบโยมไม่พอ 
   มนุษย์ท่ีจะเกิดมาสร้างบารมีต้องมีการเกิดขึ้นมา ชมพูทวีปท่ีได้เกิด 
บุพกรรมบิดามารดาผู้ให้กําเนิด บุญและวาสนาท่ีสะสม โยมถึงพร้อมหรือยังจ๊ะ
แบบนั้น ถ้าโยมได้มาสดับธรรมฟังธรรมแสดงว่าโยมนั้นถึงพร้อม แต่ยังไม่ถึงใจ 
นั่นก็คือ ความเช่ือโยมมีไหม..คือมี แล้วศรัทธาโยมมีหรือไม่..ก็มีอีกเหมือนกัน 
แต่ก็ยัง "ไม่ถึง" ใช่มั้ยจ๊ะ คือ ยังไม่ถึงใจ ทําไมฉันถึงบอกว่าโยมยังไม่ถึง เพราะ



๖๐ 

 

โยมนั้นยังสงสัยอยู่ คนท่ีมันถึงจริงจะไม่มีข้อสงสัย เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่นคือ       
"ขันธมาร" ท่ีเป็นตัวขัดขวางท่ีจะทําให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุถึงความ
ดีได้ยาก โยมก็ต้องฝืน แม้ว่าความดีจะทํายาก โยมก็ต้องฝืน ส่ิงไหนท่ีเรียกว่า
ฝืนนั่นแลเรียกว่า "ขันติบารมี" ส่ิงไหนท่ีมันทําแล้วมันทําให้เกิดได้ง่ายนั้นไม่
เรียกว่า บารมีหรอกจ้ะ นั้นเรียกว่า "บุญวาสนาเก่า" 
   คําว่า บุญวาสนาเก่านั้น มันมีมันก็หมดได้ เหมือนโยมมีอัฐเบ้ียของ
บิดามารดาเขาท้ิงให้ นั่นเรียกว่า ทรัพย์เก่า ถือว่าโยมกินของเก่า แต่ถ้าทรัพย์
นั้นโยมไม่ได้หามาด้วยน้ําพักน้ําแรง โยมจะไม่รู้ค่าในบุญหรือในทรัพย์นั้น สัก
วันมันก็หมด พอหมดแล้วโยมปรารถนาอยากจะได้มี..ได้เห็นค่าในตอนท่ีเขามี
อยู่มันก็สายเกินไป สุดท้ายโยมก็ต้องเป็นยาจกอดมื้อกินมื้อ มันก็ไม่ต่างอะไร
กับคนท่ีไม่รู้ค่าของ "ศีล" คือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่ีถึงพร้อมแล้ว ถ้าโยมไม่
ถึงพร้อมโยมจะไม่มีโอกาสได้สดับฟังธรรมในราตรีเป็นอันขาด เพราะมนุษย์
ปกติธรรมดาจะมีความเพียรมาเช่ือมาศรัทธา มานอบน้อมในพระธรรมคําสอน
ในยามราตรีหาได้ยากนัก ๑. เพราะว่ามนุษย์นั้นมันชอบเสวยสุข ใช่มั้ยจ๊ะ แล้ว
ทําไมฉันต้องมาบอกธรรมโยมในเวลายามราตรีแบบนี้ เหตุเพราะว่าธรรมไม่มี
กาล ไม่มีเวลา ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีบุคคล ไม่มีจํากัดเพศวรรณะนั้นเอง จึง
เรียกว่า เป็นอมตะแห่งธรรม..ไม่มีวันตาย 
   ฉันนั้นก็ไม่มีวันตาย โยมก็ไม่มีวันตายเช่นกัน ท่ีฉันกล่าวแบบนี้คืออะไร 
กรรม..เมื่อโยมทําดีแล้วมันจะติดตามโยมไปทุกภพทุกชาติคือ ไม่มีวันตาย ไม่มี
วันสูญ กรรมช่ัวก็เช่นกันไม่มีวันตาย ไม่มีวันสูญ ฉันจึงบอกว่าไม่มีใครตาย ไม่มี
ใครสูญ อะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้าบารมีโยมทําถึงพร้อมแล้ว แต่คนท่ีจะเกิดได้ ๑. 
ต้องมีกรรม ๒. ต้องอธิษฐานกรรม ๓. เวลาถึงกรรม ของฉันนั้นครบ ๓ แล้ว 
หนึ่ง ฉันยังติดกรรมอยู่คือติดกรรมในแผ่นดินท่ีต้องมาชดใช้ สอง กาลถึงแล้วจึง
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ต้องจุติเกิด แม้ไม่ได้เกิดด้วยรูปกายสังขาร จิตวิญญาณไม่มีวันดับสูญย่อมจุติ
เกิดได้ถ้ามีสังขารที่เป็นเช้ือเดียวกัน 
   ดังนั้น คําว่า "ตายแล้วสูญ" จักไม่มี ท่ีว่า "สูญ" คือกิเลสตัณหา
อุปาทานต่างหาก เช่นเดียวกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ดับสูญเพราะท่าน
ดับกิเลสตัณหาไม่ให้มีเช้ือเกิดขึ้นมาอีกจึงเรียกว่า ดับสูญ แต่จิตไม่ได้สูญ ถ้าจิต
สูญ ธรรมจักไม่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะธรรมเกิดจากอะไร เกิดจากบุคคลท่ีไปเข้า
หาในธรรมแล้วนําธรรมนั้นมาเปิดเผย นั่นคือเป็นผู้จุดตะเกียงแสงสว่างให้โลกนี้ 
   แล้วโยมว่า เมื่อโยมเดินตามในคําสอนในทางเดิน โยมว่าตะเกียงจะ
ดับมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่ดับค่ะ) ถูกแล้ว ตะเกียงไม่มีวันดับ ถึงแม้องค์สัมมาสัม-
พุทธเจ้าท่านจะเข้าปรินิพพานไปแล้วก็ตาม แต่ท่านได้ท้ิงเช้ือไว้ ถ้าโยมมาเติม
อยู่ตลอดเวลาจะมีดับมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่ดับค่ะ) ถูกแล้ว เมื่อมันไม่มีดับจึงไม่มี
สูญ เพราะ ๐ ไม่มีค่าอะไร แต่ถ้าไม่มี ๐ เมื่อไหร่ ไม่มีการเกิด ๑ ได้ จําเอาไว้ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น ก่อนโยมจะเริ่มต้นอะไรโยมต้องดับทุกอย่างก่อน ถ้าโยม
เข้าใจแบบนี้จึงจะนับ ๑ ได้ ๒ ได้ ๓ ได้ และนับร้อยนับพันได้ นั่นคือ ก้าวการ
เดิน ถ้าโยมไม่ดับให้ว่างเสียก่อน โยมจะหา ๑ หรือหาหลัก หา ๒ หาไม่ได้เลย
ในโลกใบนี้และโลกหน้าหรือโลกไหน ๆ เพราะโยมจะติดในโลกใบนี้..ออกไม่ได้ 
นี่คือโลกแห่งท่ีคุมขัง มันไม่ต่างอะไรกับนักโทษดี ๆ นั้นเอง โยมกําลังถูกโซ่
ตรวนรัดข้อรัดมือ แต่โยมก็หารู้ไม่ว่ามันรัดได้อย่างไร บางคนก็รัดคอ เพราะว่า
ไปติดในบ่วงแห่งลูก รัดขาเพราะไปไหนไม่ได้นั้นคือ สามีภรรยา… 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   โยมอยากเรียนวิชา "ย่นระยะทาง" มั้ยจ๊ะ ต้องการเรียนย่นระยะทาง
มั้ยจ๊ะ ย่นระยะกรรมอ่ะจ้ะ ฉันจะบอกเคล็ดลับให้ ถ้าผู้ใดต้องการอยากย่น
ระยะเวลา..ย่นระยะกรรม ประโยชน์..ฟังประโยชน์ก่อนนะจ๊ะ โยมจะเอายาไป
กินต้องฟังประโยชน์ก่อน ว่ามันให้คุณให้โทษอย่างไร ประโยชน์มีอยู่ว่าเมื่อโยม
เรียนไปแล้ว บุคคลท่ีเป็นคู่สามีภรรยากันรักกันปานจะกลืนกินก็จะตัดกันได้
ง่ายข้ึน โยมชอบมั้ยจ๊ะ สองจะเบ่ือหน่ายในทางโลกเร็วขึ้น นี่คือ วิชาย่น
ระยะทาง โยมจะเอามั้ยจ๊ะ มันย่นไปหมดล่ะจ้ะ ห่อ หด หาย อ้าว! มันไม่มีเช้ือ
นี่จ๊ะ มันก็หดหายสิจ๊ะ เอามั้ยจ๊ะ ดังนั้น ผู้ท่ีปรารถนาเท่านั้นโยมถึงจะได้วิชานี้
ไป โยมจะทําอย่างไรให้มันได้วิชานี้ไป แต่บุคคลท่ียังไม่ต้องการวิชานี้ก็ฟังไว้ 
เมื่อถึงเวลาคับขัน โยมจงเอาไปใช้ นี่วิชาย่นระยะกรรมย่นระยะทาง ย่นอย่างไร 
การย่นระยะทางนั้นทําอย่างไร ว่าเส้นทางมันยาวไกลให้มันส้ันลงทําอย่างไร 
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อุปมาว่าถ้ามีไม้หนึ่งท่อนแล้วมันยาวเราต้องการให้มันส้ันโยมทํายังไงจ๊ะ (ลูก
ศิษย์ : ตัดค่ะ) ถ้าในทางธรรมในโลกจิตวิญญาณเอาอะไรไปตัดจ๊ะ อะไรคือ 
"อาวุธ" จ๊ะ โยมมีอาวุธมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : สติปัญญาค่ะ) โยมว่า สติและปัญญา
น่ะตัวเดียวกันมั้ยจ๊ะ ขาดอันหนึ่งอันใดได้มั้ยจ๊ะ ฉันจะบอกให้ว่าสติปัญญามัน
เป็นอย่างไร ถ้าโยมว่าปัญญาเปรียบดังอาวุธ นั่นก็หมายถึงว่าอาวุธของโยมนั้น
ต้องมีฝักมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : มีค่ะ) แล้วปัญญามันอยู่ไหนจ๊ะ แล้วปัญญาจะเกิดได้
มันต้องเกิดจากอะไรก่อนจ๊ะ (ลูกศิษย์ : เกิดจากสติ) แสดงว่าสตินี้ควบคุม
ปัญญาใช่มั้ยจ๊ะ แสดงว่าปัญญาต้องอยู่ในฝักใช่มั้ยจ๊ะ สติอยู่ไหนจ๊ะ (ลูกศิษย์ : 
สติก็อยู่ในกาย) โยมอย่าเพิ่งเอาไปอยู่ในกายสิจ๊ะ โยมต้องเรียนรู้ก่อนจ้ะ นี่เรา
กําลังเรียนรู้ธรรม อาศัยด้วยกาย เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แต่ท่ีโยมตอบมามันก็ไม่พ้นกัน นั่นก็บอกว่ากายนี้แลคือ สติ โยมเอาสติ
อยู่ในกายเท่ากับว่ากายของโยมนี้คือ "ตัวสติ" คือ "ฝัก" แล้วปัญญาอยู่ในท่ีไหน
ล่ะจ๊ะ ปัญญาเมื่อมีสติอยู่ในกายแล้วปัญญาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา..นั้นเรียกว่า
ปัญญา การจะเรียกว่า ย่นระยะกรรมย่นระยะทางนั้นต้องทําอย่างไร โยมต้อง
ตัดอารมณ์ ตัดจากท่ีใด (ลูกศิษย์ : ตัดท่ีใจ) แต่ว่าใจนั้นมันตัดยาก เขาบอกว่า
การจะตัดนั้นโยมต้องไปตัดท่ีไหน ก็โยมว่าใจมันตัดยากนี่จ๊ะ แล้วอะไรน่ะมันทํา
ให้เกิดใจ เมื่อโยมตัวเกิดเป็นว่าเช้ือกรรมจึงเรียกว่า ใจ แต่ใจนี่มันเกิดขึ้นลอย ๆ
ไม่ได้ เพราะในโลกนี้หรือในโลกไหน ๆ ถ้าไม่มีเหตุอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้ 
ใจมันไปพอใจอะไร ใจมันไปพอใจใน "รูป" ไหมจ๊ะ "รส" ชอบไหมจ๊ะ "กล่ิน" 
โยมชอบไหมจ๊ะ "เสียง".."สัมผัส" โยมชอบมั้ยจ๊ะ นั่นแหละจ้ะ โยมต้อง "ตัด" 
ตรงนี้ ในขณะท่ีโยมจะกําหนดทําอะไร เช่นจะทําการส่ิงใดจะไปไหนก็ตามให้
โยมนั้นเข้ากรรมฐานแล้วตัดส่ิงนี้..อย่าให้มี คือ ให้มันดับออกไปในใจ ไม่ไปหลง
ไม่ไปพอใจ คือ ไม่เอาจิตไปไหน แต่ให้กําหนดจิตว่าจะไปไหน แต่ก่อนจะ
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กําหนดต้องทําตรงนี้ให้ดับ ตัดให้หมดเสียก่อน ให้มันศูนย์แล้วค่อยนับหนึ่ง ถ้า
โยมไม่ทําให้ศูนย์แล้วไปนับหนึ่งโยมจะไม่ไปพ้นไหน เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมต้องทําให้
ศูนย์ก่อน แล้วโยมจะนับหนึ่งได้ ถ้าโยมไม่นับหนึ่งโยมกําหนดไปไหนก็ได้ แล้ว
โยมลองไปทําดู 
   เช่นเดียวกับโยมเดินจงกรมก็เช่นกัน เดิน ยืน นั่ง นอน ของโยมนั้น ท่า
ไหนก็ได้ไม่วิจิตรพิสดาร แต่ให้โยมมีสติอยู่ในกาย อยู่ในลมหายใจ อยู่ในการ
กระทํา อยู่ทุกขณะจิตนั่นแล แล้วโยมกําหนดไป เพราะคนท่ีย่นระยะทางได้ จะ
ไม่มีการอ่อนล้า นี่เรียกว่า เดินยังไงก็ไม่เม่ือยนั่นเอง แสดงว่าอยู่ใกล้ ๆ ถ้าเมื่อย
นี่แสดงว่าเดินไกล ใช่มั้ยจ๊ะ หรือว่าไม่จริง แต่บางคนไม่ได้เดินก็เมื่อยนะจ๊ะ 
ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะไม่ได้กําหนดอะไร คนมันต้องมีสติ ดังนั้น โยมลองไปทําดู 
โยมจะกําหนดอะไรต้องเริ่มจากศูนย์ อย่าเริ่มจากหนึ่ง ถ้าโยมเริ่มจากหนึ่ง
เมื่อไหร่โยมจักไม่ได้อะไรเลย เพราะหนึ่งนั้นมันคือ "ตัวอยาก" คือ "อัตตา" เมื่อ
โยมเริ่มจากอัตตา โยมจะทําลายมันก็ทําได้ยาก เพราะโยมไปติดมันเสียแล้ว ไป
หลงมันเสียแล้ว ไปชอบมันเสียแล้ว ก็จะทําลายมันยาก แต่ถ้าโยมเริ่มจากศูนย์
เมื่อไหร่ โยมจักเห็นค่าว่า ความท่ีไม่มีอะไรนั่นแลคือ สุขท่ีแท้จริงเมื่อ
เปรียบเทียบว่าถ้ามี หนึ่งคนไม่มีคู่อยากมีคู่ แต่คนท่ีมีคู่มันไม่อยากมีอีก ก็
เรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า ใช่มั้ยจ๊ะ นี่ก็เช่นเดียวกัน คนท่ีไม่เคย
มีแล้วมี เขาจะรู้ได้ว่าไม่มีแล้วมีมันเป็นอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร 
   นั้นถ้ามนุษย์ท้ังหลายปรารถนาอยากจะมีสุขทางโลกหรือบริบูรณ์ทาง
โลก โยมต้องทําศีลให้บริบูรณ์ ถ้าศีลบริบูรณ์ขณะนั้น โยมจะรักษาศีลให้
บริบูรณ์ตลอดเวลาไม่ได้ ใช่มั้ยจ๊ะ แต่เมื่อใดคราใด  เมื่อศีลโยมบริบูรณ์ใน
ขณะนั้น ให้โยมอธิษฐานด้วยอํานาจแห่งศีล อํานาจแห่งพระรัตนตรัย อธิษฐาน
ให้สมบูรณ์ในทางโลกของโยมท่ีปรารถนา นั่นแหละจ้ะ คําว่า "ปรารถนา" คือ 
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"จุด" กําหนดไว้ เมื่อโยมปรารถนาไว้แล้ว ก็อย่าได้ไปเร่งว่าความปรารถนานั้น
จะมาเมื่อไหร่ แต่โยมต้องทําอยู่บ่อย ๆ อธิษฐานบ่อย ๆ แล้วมันจะไปร้อนถึง
เทวดาเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่นคือ "การย่นระยะ" 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

   กายนี้เราได้มาอย่างไร ได้มาจากการสร้างบุญกุศล ถึงได้ประกอบกาย
สังขารขึ้นมา เราต้องใช้สิทธิ์ของเรา ถ้าใครจะมาใช้สิทธิ์ของเรามันต้องเกิด
ประโยชน์ ใช่มั้ยจ๊ะ ถ้าไม่เกิดประโยชน์ คําว่า ไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่เสีย
ประโยชน์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น การจะทําการส่ิงใดต้องไม่ตามใคร ต้องมีหลัก ท่ี



๖๖ 

 

ไม่ตามใครคือว่า เมื่อถึงเวลาปฏิบัติ ก็ต้องปฏิบัติ ใครไม่ปฏิบัติก็เรื่องของเขา 
ใครจะนอนมันเรื่องของเขา ในขณะท่ีเราต้องสาธยายมนต์อยู่เราก็ต้องทําหน้าท่ี
ให้จบ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมไปตามคนอื่น รอกําลังใจจากคนอื่นโดยท่ีโยมไม่มี
กําลังใจให้ตัวเองแล้วไซร้ แล้วโยมจะหาหลักจากไหน แล้วเมื่อก่อนองค์
สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเอา..อาศัยอะไรเป็นกําลังใจเล่าจ๊ะ โยมรู้มั้ยจ๊ะว่าท่าน
อาศัยอะไร 
   เพราะในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยท้ังนั้น โยมอาศัยพ่อแม่บิดา
มารดาให้กําเนิดมั้ยจ๊ะ อาศัยบ้าน อาศัยเรือนหลับนอนมั้ยจ๊ะ อาศัยเส้ือผ้า
อาภรณ์มั้ยจ๊ะ ทุกอย่างล้วนแต่อาศัย อาศัยกัลยาณมิตรให้กําลังใจมั้ยจ๊ะ ต่าง
คนต่างให้อาศัย แล้วองค์สัพพัญญูเล่าจ๊ะ ท่านอาศัยอะไร ท่านถึงจึงต้องฝุาฟัน
อุปสรรคในทุกข์ท้ังหลายท้ังปวงได้ อาศัยอะไรจ๊ะ ถ้าโยมไม่รู้จุดหมายโยมจะรู้
ได้ยังไงว่าโยมจะเอาความเพียรไปทําอะไร ถ้าโยมมีเงินโยมไม่รู้กําหนดว่าโยม
จะเอาเงินไปทําอะไรก็เช่นเดียวกัน ใครก็มีความเพียรท้ังนั้น แต่ใครจะเอาความ
เพียรไปทําอะไรมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อน อ้าว! ฉันเฉลยไปหนึ่งแล้วนะจ๊ะ โยมรู้
หรือยัง (ลูกศิษย์ : หลุดพ้นครับ) แล้วตัวหลุดพ้นโยมเรียกว่าอะไรจ๊ะ ทําไมถึง
ต้องหาทางหลุดพ้น..เพราะอะไร (ลูกศิษย์ : เป็นทุกข์ครับ) ถูกต้องแล้ว นั่น  
แหล่ะจ้ะ ท่านเอาส่ิงนั้นเป็นตัวจุดมุ่งหมาย ท่านจึงมีกําลังใจว่าถ้าอยู่ต่อไปมันก็
มีแต่ทุกข์ 
   ท่ีแท้แล้วทุกข์ตัวนี้แล..คือครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ ถ้าโยมนั่งไม่เห็นทุกข์
โยมจะไม่มีความเพียรเลย ถูกมั้ยจ๊ะ โอ้! นั่งสบายไม่เจ็บเลย แหมสงสัยจะบรรลุ
แล้ว..มาถูกทางแล้วปัญญาก็ไม่เกิดเลย..สบาย ทําไมโยมไม่ไปนอนเลยล่ะจ๊ะ
แบบนั้น บางคนนั่งไม่ทําอะไรเคลิบเคล้ิม..หลับก็มี โยมไปนอนจะดีกว่าจ้ะ ยัง
จะมีความสุขมากกว่านั้น จะได้ไม่เกิดความหลงในสมาธิ..มิจฉาสมาธิได้ ว่านั่ง



๖๗ 

 

ไปแล้วสุขเหลือเกิน..ทุกข์ก็ไม่เกิดสงสัยกรรมน้อย ไม่จริงหรอกจ้ะ คนท่ีนั่งแล้ว
ไม่เกิดทุกข์นั้นแหล่ะจ้ะ กรรมมันยังไม่มา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   คนท่ีนั่งไปแล้วทุกข์มาน่ะ โอ้กรรมมาแล้ว ก็กรรมมาแล้วกําหนดรู้
กรรม เมื่อโยมกําหนดรู้กรรมแล้วโยมทนกับกรรมได้เมื่อไหร่ คลายกรรม..คลาย
กรรม กรรมก็จะเบาบางลง..เบาบางลง มันไม่ได้เบาบางทางท่ีโยมปฏิบัติทาง
เดียว กรรมทางโลกของโยมก็จะเบาบางตาม แล้วหนี้สินมันก็จะเบาบางตาม 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วบิดามารดา บรรพบุรุษของโยมก็จะลดโทษเบาบางตาม ทุก
อย่างมันดึงเป็นพรวนไปหมด นั่นเรียกว่าอะไร..เผ่าพันธุ ์กรรมพันธุ์ ใช่มั้ยจ๊ะ 
เหมือนตะวันน่ะโยมดึงไป ถ้าโยมจะดึงน่ะโยมต้องรู้ตอมันก่อน เมื่อโยมได้ตอ
มา..ดึงท้ังหมดน่ะ ได้แน่นอน 
   ต้นตอมันอยู่ท่ีต้นเหตุแห่งทุกข์ (ลูกศิษย์ : หนูนั่งกรรมฐาน หนูคอยจะ
แพ้ความปวด) โยมก็ต้องต้ังใจใหม่ซิจ๊ะ ดูเสียก่อน ทําให้สุด ถึงใจเราเสียก่อน 
ถ้าโยมไม่ถึงท่ีสุดแสดงว่าทางของโยมนั้นแห่งมรรคนั้นโยมจะไม่รู้เลยว่าอีกไกล
แค่ไหน ถ้าโยมทําท่ีสุดแห่งใจได้อยู่บ่อย ๆ โยมจะกําหนดจุดหมายปลายทาง
หรือปลายจงกรมได้ว่าเดินอีกกี่ก้าวถึงจะถึง นี่คือ ผู้รู้ และนั่นเรียกว่า "ปัญญา
ญาณ" บังเกิดนั่นเอง ท่ีสุดแห่งการเดินต้องเกิด "ปัญญาญาณ" เพราะปัญญา
เท่านั้นท่ีจะ "ตัดทุกข์" ได้ อย่างอื่นตัดไม่ได้ อย่างอื่นเป็นแค่อาศัย เป็นแค่อุบาย
แห่งธรรม เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๖๘ 

 

 

   คําว่า "ขาดสติ" นั้นแลเรียกว่า "ขาดศีล" คําว่าขาดศีลนั้นแลเรียกว่า 
"ศีลบกพร่อง" เข้าใจมั้ยจ๊ะ ศีลบกพร่องแค่ไหน สมาธิโยมต้ังมั่นก็ได้ไม่นาน 
เพราะศีลมันเป็นเหตุใหญ่ท่ีทําให้คนเกิดมาแล้วปราณีต มีสุขน้อยมีทุกข์มาก   
มีปัญญาน้อย มีปัญญามาก มีความสมบูรณ์พูนผล เข้าใจมั้ยจ๊ะ เหตุเพราะว่า
ศีลโดยแท้ 
   ดังนั้น โยมจงต้องเจริญศีลให้มาก รักษาศีลไม่ได้บอกให้รักษาโดย
ตลอด โยมอย่าให้โยมนั้น "ตามศีล" แต่ให้ศีลตามเรา เข้าใจตรงนี้มั้ยจ๊ะ 
หมายถึงว่า เมื่อโยมระลึกถึงศีลก็จะอยู่กับโยม โยมอย่าได้ไปตามศีล การว่า
ตามศีลก็ไม่ต่างอะไรกับ "มือถือสาก ปากถือศีล" นั้นเรียกว่า คนนั้นยึดในศีล 
ศีลไม่ได้ให้ไปยึด ศีลได้แค่อาศัย เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
   โยมต้องมีหลักไปพร้อมกับศีล ไม่ได้ให้ศีลนําหน้า (ลูกศิษย์ : ระลึกถึง
ศีลต้องระลึกถึง ๕ ข้อเลยใช่มั้ยคะหลวงปูุ) ไม่จริงจ้ะ การระลึกถึงศีลคือโยม
ต้องสงบก่อนถึงจะระลึกได้ เพราะคนท่ีมีสติเท่านั้น..คือต้องอาศัยความนิ่ง   



๖๙ 

 

คนท่ีจิตไม่นิ่งนั้นย่อมกําหนดสติไม่ได้ ดังนั้น โยมต้องสํารวมกาย วาจา ใจ ให้
เป็นปกติอยู่บ่อย ๆ ช่ือได้ว่ารักษาใจไว้ให้เป็นปกติ อะไรก็ตามท่ีทําให้ใจโยม
ผิดปกติ เรียกว่า ศีลโยมกําลังส่ันคลอน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   คําว่าส่ันคลอนนี้ ฉันจะแยกจําแนกออกไปว่า คําว่า "ศีลส่ันคลอน" นั้น
หมายถึง พื้นธรณี โยมจะเหยียบพื้นอยู่ได้โยมอาศัยธรณีมั้ยจ๊ะ ศีลนี้แลถ้าผู้ใดมี
ศีลมากเท่าไหร่ โลกธาตุย่อมสะเทือน ผู้มีศีลต่างหากท่ีจะอยู่รอดปลอดภัยจาก
ภัยในครั้งนี้ท่ีจะมาถึง ศีลจะคุ้มครองแล้วจะมีแก้วผนึกครอบบุคคลผู้นั้นไว้ 
เพราะศีลคือ เส้ือเกราะกันภัยอย่างดี ถ้าโยมอยากรู้ว่าศีลนั้นมีคุณอย่างไร โยม
จงรักษาสิจ๊ะ ให้มั่น..แค่ศีล ๕ แล้วโยมจะรู้ความอัศจรรย์ของศีลว่าให้คุณแบบ
ใดบ้าง นี่คือ ปัจจัตตัง ฉันบอกโยมไปแต่โยมไม่ไปทําก็หามีประโยชน์อันใดไม่ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๗๐ 

 

 

   ท่ีฉันบอกอีก ๔ ปีข้างหน้านี้ สยามจะมีภัย คําว่า "มีภัย" นี้ หมายถึงว่า
กําแพงแห่งศีลมันถูกทําลาย เมื่อกําแพงศีลถูกทําลาย ผู้ท่ีรักษาศีลก็ทําลายศีล
เสียเองแล้ว เมื่อนั้นแลก็ไม่มีอะไรปกปูองสยามได้ นั่นหมายถึงว่า ก่อนเข้าสู่ยุค
ใหม.่.กรรมเก่าต้องถูกล้างไปเสียก่อน หากไม่อย่างนั้นของใหม่ก็มาไม่ได้ 
เพราะว่าไม่ว่าส่ิงการใดมันมีเกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไปเป็นของธรรมดา ดังนั้น เมื่อ
โยมเห็นโทษภัยในครั้งนี้ ขอให้โยมจงเมตตากันให้มาก 
   คําว่า "เมตตา" นี้จะคํ้าจุนทุกอย่าง จะไปหนุนดวงเมืองและไปหนุน
ดวงของโยมเอง บุคคลท่ีจะมีเมตตาได้ต้องมีพื้นฐานมาจาก "ศีล" เสียก่อน โยม
ไม่ต้องไประลึกถึงศีลอะไรให้มาก อย่างน้อยขอให้โยมทําศีล ๕ ให้แข็งแรง
เข้มแข็ง ศีลโยมจะอยู่ตลอดหรือไม่ โยมจะรักษาศีลได้ตลอดหรือไม่..ไม่สําคัญ 
เพราะว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถจะรักษาศีลได้ตลอด แต่โยมระลึกถึงศีลได้ตลอด 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 



๗๑ 

 

  คราใดท่ีโยมระลึกถึงศีล..ศีลก็บังเกิด นั่นเรียกว่า ผู้นั้นสงบกายวาจา..
ศีลบังเกิดเท่ากับรักษาศีลแล้ว คือ รักษาใจให้สงบนั่นแล เพราะว่ามนุษย์นั้น
จิตใจนั้น รวนเร กลับกลอก ปล้ินปล้อนเป็นของธรรมดา คราใดท่ีโยมนั้นมีสติ..
ให้ดึงจิตเข้ามาอยู่ในกายของตน เมื่อกาย วาจา ใจ โยมสงบต้ังมั่นดี นั่นเรียกว่า
ศีลก็บังเกิด เมื่อศีลบังเกิดแล้ว สมาธิก็บังเกิด ปัญญาก็บังเกิด นั่นเรียกรวมแล้ว
เป็น "สติ" คําว่า สติ นี้แลต้องเกิดถึง ๓ อย่าง สติของโยมนั้นถึงจะเป็นสติท่ี
ชอบ ถ้า ๓ อย่างนี้ไม่บังเกิดบุคคลท่ีบอกว่ามีสติ..ยังไม่ถึงสติปัฏฐาน ๔ ยังไม่
เข้าถึงสติ มหาสติได้.. 
   บุคคลท่ีจะเข้าถึงศีลได้ ต้องเข้าถึงท่ีใจของความสงบท่ีแท้จริง นั่นคือ
เข้าถึงความเมตตา ความเมตตาตัวนี้แลจะทําลายอัตตาตัวตนได้ บุคคลผู้ใดมี
เมตตามากแค่ไหนบุคคลผู้นั้นจะละอัตตาตัวตนได้มากเท่านั้น คือ เป็นผู้ให้โดย
ไม่มีประมาณ ไม่หวังผล โยมต้องลองถามตัวเองดูซิว่า โยมมีความเมตตาแค่
ไหน.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   บุคคลมนุษย์ท้ังหลายท่ีจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ท่ี
แท้จริง ก็คือ ไม่ทํากรรมนั้นให้เกิดข้ึน ไม่สร้างพยาบาท ไม่ไปสร้างเวรไปผูกใจ
เจ็บกับใคร เรียกว่า ลดอาฆาตพยาบาท คือ ตัดอารมณ์ ลดละอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น 
นั่นก็คือ ลดละความพอใจ 
   เหตุท้ังหลายมันเกิดจากสมุทัยท่ีเรานั้นไปพอใจไปยึดมั่นถือมั่น ส่ิงการ
ใดก็ตามเม่ือโยมนั้นไปยึดมั่นถือมั่นไปพอใจ อกุศลกรรมท้ังหลายก็จะบังเกิด
ตามมา นั่นเรียกว่า ทําให้เกิดทุกข์ ก็ทุกข์นั่นแล เมื่อเกิดข้ึนแล้ววิบากกรรมก็ดี 
อกุศลกรรมก็ดี และกรรมในอดีตก็ดี มันก็จักให้ผลส่งผลให้โยมนั้นมีแต่อุปสรรค 
หาความสุขได้ยาก 
   แต่เมื่อโยมนั้นมีสภาวะจิตท่ีเคยดําริออกจากทุกข์ ท่ีเคยต้ังปรารถนา
ความเพียร เคยต้ังปรารถนาออกจากความพ้นทุกข์เสียแล้ว เมื่อบัดนี้ชาตินี้ภพ
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นี้มันให้ผล จักเห็นประจักษ์ได้ว่า ๑. โยมได้เกิดมาทันในคําสอนขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ๒. โยมได้เกิดมาทันพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ส่ิงเหล่านี้
แลจะทําให้โยมนั้นได้เข้าถึงความศรัทธาถึงความเช่ือ 
   ดังนั้น โยมต้องมีความเช่ือเสียก่อน เช่ือในส่ิงท่ีตนจะทํา การสะสม
ความเช่ือนั้น มันจะทําให้เกิดความเช่ือมั่นได้อย่างไร โยมก็ต้องกระทํา เมื่อโยม
เห็นอย่างนั้นว่าเป็นทุกข์ ว่าไม่เท่ียง เห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอันใดเสียแล้ว 
โยมต้องลงมือกระทํา บุคคลเห็นได้แบบนั้นเรียกว่า ผู้นั้นได้ถูกลิขิต เรียกว่าได้
พบเข็มทิศ เมื่อโยมพบเห็นทางแล้วว่าทางนี้ควรดําเนิน โยมต้องลงมือประพฤติ
ปฏิบัติ ถากถางอวิชชาตัวตนท่ีมันรกร้างมาเนิ่นนาน 
   เมื่อโยมทําอยู่บ่อย ๆ บุคคลได้เจริญความเพียรก็ดีเจริญภาวนาก็ดี
เจริญเมตตาจิตก็ดีนี้ เรียกว่า เป็นการถากถางอวิชชา คือ กิเลสหมักหมม   
หมักดองอยู่ในขันธสันดาน ก็คือ การกําจัด คําว่ากําจัดนี้ เรียกว่า เป็นการล้าง
ให้อกุศลมูลท้ังหลายท่ีเป็นรากเหง้าของกรรมช่ัว ให้จิตของโยมนั้นได้ขาว
สะอาด นั่นก็คือ การระลึกถึงศีล คือน้อมระลึกถึงศีล น้อมได้อย่างไร คือ น้อม
กายเข้าไป น้อมวาจาเข้าไป น้อมจิตเข้าไป น้อมให้มันเห็นอะไร ให้มันเกิดอะไร 
คือ น้อมให้เกิดถึงความสงบ ให้กาย ใจ วาจา ของโยมนั้นมันสงบต้ังมั่นนั่นแล 
เรียกว่า เข้าถึงศีล คือ การไม่เบียดเบียน การไม่ทําบาป การไม่สร้างเวร
พยาบาท นั่นเรียกว่า ผู้นั้นเป็น "ผู้หยุด" กรรมท้ังหลายในอดีตแม้มันล้างกรรม
ไม่ได้ แต่กรรมมันจักหยุดไม่เดินต่อ ไม่ให้ผลในขณะนั้น เพราะในขณะนั้นโยม
ได้กระทํากรรมดีพยุงไว ้

  เมื่อบุคคลผู้ใดทําได้แบบนั้น กรรมท้ังหลายท้ังปวงในอดีต ก็เรียกว่า  
มันจะห่างออกไป ห่างออกไป เมื่อมันห่างจนถึงท่ีสุดแล้ว อกุศลกรรมท้ังหลาย
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ท่ีมันจะเข้ามาขัดขวาง ปิดบังในดวงจิตนั้น มันก็จะแพ้อํานาจแห่งความเพียร 
อํานาจแห่งพระรัตนตรัย 
   ดังนั้น เมื่อโยมมีความเช่ือความศรัทธาในธรรมคําสอนขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน โยมต้องเช่ือว่าท่านนั้นมีจริง ตรัสรู้จริง ท่านได้บังเกิดมา
ในโลกนี้จริง โยมต้องปลุกความเช่ือเสียก่อน เรียกว่า ปลุกจิตวิญญาณนั้นให้มัน
ต่ืนรู้ ให้มันเข้านอบน้อมต่อจิตวิญญาณของโยมเสียก่อน ใครจะสําเร็จในวิชา
แขนงไหนก็ตาม ถ้าโยมนั้นไม่มีความเช่ือความศรัทธาในตํารับตํารานั้น ใน
หนทางนั้น ในอาชีพใดก็ตาม โยมจะเข้าถึงความสําเร็จหรือเห็นผลในส่ิงนั้น
ไม่ได้เลย เช่นเดียวกันเมื่อโยมนั้นปรารถนาจะเดินทางนี้ เห็นว่าทางนี้เมื่อเดิน
แล้วจะนําพาให้โยมนั้นพ้นทุกข์พ้นกรรมได้ นั้นเรียกว่า บุญโยมมาถึงแล้ว 
วาสนาได้เปิดทางให้แล้ว เจ้ากรรมนายเวรได้โมทนาแล้ว ก็อย่าได้รีรอ จงเจริญ
ความเพียรความดีนั้นเท่าท่ีโยมได้มีความพากเพียรให้มันถึง 
   ดังนั้น การท่ีบุคคลผู้ใดนั้นได้มีโอกาสได้สดับธรรม แม้เพียงขณะจิต
เดียวแล้วทําให้โยมนั้นเกิดปัญญา การเกิดปัญญา เมื่อเกิดแล้วและโยมนั้นเอา
ปัญญานั้นไปพิจารณา แล้วบังเกิดธรรมขึ้นมา นั้นเรียกว่า บุคคลนั้นได้เกิด
ดวงตาเห็นธรรม ดังนั้น ดวงตาท่ีจะเห็นธรรม บุคคลใดท่ีจะเกิดขึ้นได้ ก็เรียกว่า
บุคคลผู้นั้นต้องเข้าถึงในธรรมเสียก่อน หากผู้ใดไม่เข้าถึงในธรรม ไม่มีความ
อ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัย ขาดความเช่ือความศรัทธาเสียแล้ว ดวงตาผู้นั้นย่อม
มืดมิดด้วยอวิชชาปกคลุม ย่อมไม่เห็นตามความเป็นจริงได้... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ วัดปุาเทพอุดมธรรม จ.ขอนแก่น 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   เมื่อประตูเมืองพรหมรังสีได้ถูกเปิดเมื่อไหร่ ท่านท้ังหลายและผู้มีบุญ
บารมีท่ีได้มีส่วนร่วมบุญบารมีกับหลวงปูุสมเด็จโตท่านในครั้ง..ท่านจะได้พบ
ท่ีต้ังแห่งเมืองธรรมพรหมรังสี พื้นท่ีหนึ่งพันไร่จะเกิดเมืองใหม่ข้ึนเมืองแห่ง
ธรรม...มาอยู่ด้วยกันไหมครับท่านสาธุชนผู้มีบุญบารมีท้ังหลาย..สาธุ สถาน
ปฏิบัติธรรมพรหมรังสี ธรรมะมหัศจรรย์ 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012247983005
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012247983005
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012247983005
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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 


