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รวมค าสอน สมเด็จพระพุฒาจารย ์โต พรหมรังสี ๔ 

 

ค ว า ม ลั บ ข อ ง สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ 
  เดี๋ยวฉันจะบอกความลับอย่างหน่ึงที่มนุษย์นั้นอาจยังไม่รู้ แล้วจะบอก

ความลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหน่ึง ที่เขาบอกว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือว่า 
บางคนบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วได้สมปรารถนาในสิ่งนั้น เพราะไปยึดสิ่งใด
สิ่งหน่ึงมาเป็นสรณะ คือไปอ้อนวอนเทพยดา แต่หารู้ไม่หรอกจ้ะ เทวดาหรือ 
สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เป็นธาตุรู้แห่งจิตญาณ หรือวิญญาณนั้น เขารู้ล่วงหน้าได้ว่าโยม
นั้นบุญกุศลบารมีกําลังจะมาถึง จะได้ในสิ่งสิ่งใด เขาจะมาดลจิตดลใจ มา
พลอยให้โยมนั้นศรัทธา เพื่อจะได้ให้เกิดสิ่งใดที่เขานั้นปรารถนา แท้ที่จริงแล้ว
เทวดาเหล่านั้น ไม่ได้ดลบันดาลให้โยมเลย แต่เป็นเพราะว่าด้วยอํานาจกุศล
บารมีโยมโดยแท้ แต่เทวดานั่นแหล่ะจ้ะมา "อาศัย" แต่มนุษย์นั้นมันขลาดเขลา
ด้วยปัญญาจึงไปอุทานว่าเทพเจ้าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์จังเลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ จริง ๆ 
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ไม่ใช่เลย เช้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าใช่แล้ว พระพุทธเจ้าท่านคงไม่ตรัสรู้หรอกจ้ะ คงไม่
เป็นเลิศกว่าเทวดาหรือเทพพรหมองค์อินทร์เจ้า เพราะทุกอย่างนั้นมนุษย์ล้วน
มีกรรม กรรมย่อมเกิดมาจากเหตุ ผลที่มีได้เพราะมันมีเหต ุมีเชื้อ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ดังนั้น ให้มีสติและปัญญา แต่ไม่ได้บอกให้โยมนั้น ไม่ได้ไม่ให้มีความเคารพ   
ยําเกรง ดังนั้น ก็ควรอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ไม่ควรยึดควรติด แต่ควรเอาตัวเอง
เป็นที่ตั้ง เป็นที่พึ่งเป็นสรณะ แต่ไม่ควรเอาจิตไปผูกกับใครหรือตัวบุคคล เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ หรือสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ให้ระลึกได้ แต่อย่าไปยึดเอามาเป็นอารมณ์ สิ่งที่
ควรยึดเอามาเป็นหลัก อย่าให้เกินพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และคําสอน 
และแนวทางในการเจริญมรรค คือ ทางเดินแห่งการหลุดพ้น ถ้าสิ่งอื่น ๆ ที่ฉัน
กล่าวไปนี้ โยมไปข้องแวะแล้วไซร้ นั้นไม่เรียกว่าโยมนั้นเดินทางสายกลาง... 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ก ร ะ แ ส โ ส ด า บั น 
   ในขณะที่โยมภาวนานั้น ตัวสต ิตัวระลึกได้แห่งความละอายต่อบาปคือ 
"หิริโอตัปปะ" นั้นเป็นสมบัติแห่ง "เทวดา" เมื่อโยมวางเฉยวาง "อุเบกขา" ได้นั่น
ก็เรียกว่าสมบัติแห่ง "พรหม" เมื่อโยมวางเฉยได้ในทุกสรรพสิ่ง แล้วถอน
อุปาทานในความยึดมั่นถือมั่นในตนในอารมณ์ทั้งหลาย แล้วดับได้ในขณะนั้น
นั่นคือสภาวะ "นิพพาน" ชั่วคราวที่เสวย นั้นเรียกว่า ปลุกกระแสธาตุกระแส
เชื้อ เมื่อโยมทําบ่อย ๆ แล้ว ทางที่โยมเดินโยมจะเห็นชัดว่าสิ่งที่โยมเดินมานั้น 
โยมต้องเร่งความเพียรเท่าไร เมื่อไร และทางที่โยมเดินอยู่นี้มันจะชัดเจนแจ่ม-
แจ้ง ความเชื่อความศรัทธาโยมมันก็จะมีมากนั่นเรียกว่า "บารมี" เมื่อมันมี
บารมีเสียแล้ว โยมจะมีความ "ศรัทธา" ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โยมจะ
หวงแหนพรหมจรรย์ยิ่งกว่าชีวิต เมื่อเป็นเช่นนั้น "กระแสโสดาบัน" ก็ได้บัง-
เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของมัน ดังนั้น ผู้ที่เจริญสมาธ ิอย่าได้หลงตนว่าเป็นผู้วิเศษ 
ผู้ที่ให้ทานมากมายก็อย่าได้หลงตนว่าจะพ้นทุกข์ ผู้เจริญรักษาศีลก็อย่าได้
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ประมาทเพราะศีลโยมเจริญอยู่รักษาอยู่ ถ้าโยมเผลอเมื่อไหร่ศีลโยมก็ด่างพร้อย
เมื่อน้ัน ดังนั้น ถ้าโยมต้องการให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม 
ไม่ว่าโยมจะเดิน ยืน นั่งหรือนอน ในทุกขณะจิตที่โยมระลึกได้ถึงพุทธานุสติ    
ธรรมานุสติ สังฆานุสติแล้วไซร้..ให้ภาวนา การภาวนานี้จะรู้ได้อย่าง ไร 
   ๑. คือการรู้ลมหายใจคือ ความตาย เพราะถ้าไม่มีลมเข้าลมออก..
มรณาหรือพญามัจจุราชก็ต้องมากระชากวิญญาณโยมในขณะน้ัน  
   ๒. ให้ระลึกถึงคุณงามความดีของพุทธองค์ท่าน ผู้ใดที่เข้าถึงธรรมถึง
ความศรัทธาบ่งบอกเข้าใจเข้าถึงไม่ยาก ถ้าบุคคลใดมีธรรมขององค์สัมมาสัม-
พุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจ หรือมีคติธรรมอยู่ในจิตในใจนั้นเรียกว่า โยมมีศรัทธา 
เมื่อโยมมีศรัทธา ศรัทธาตัวนี้แลจะมีมากมีน้อยมันก็อยู่ที่โยมนั้นเสริมสร้างมัน
เข้าไป ทําให้โยมมี "ความเชื่อ" ความเชื่อจะเกิดได้นั้น มันต้องเกิดจาก "ปัญญา" 
หากปัญญาโยมไม่ถึงความศรัทธาที่โยมมีนั้นก็จะลดน้อยตามลงไปตามลําดับ
ด้วยเหตุและปัจจัย หาใช่ว่ามันไม่มีที่มาที่ไปไม่ ทุกอย่างต้องมีเหตุและปัจจัย
เกิดขึ้นมา เพราะในโลกนี้อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว ตั้งแล้ว ทรงอยู่ได้แล้ว สุดท้ายก็
ต้องดับสลายเสื่อมไป แตกสลายไป พังไป ทลายไปเป็นของธรรมดา ไม่พ้น
แม้กระทั่งจิตของเรา จิตที่ตั้งอยู่ในสมาธิไม่นานมันก็คลายเช่นเดียวกัน ดังนั้น
ไม่ว่าโยมจะเจริญสมาธิขั้นไหนก็ตามก็ไม่ควรติดในสมาธินั้น แต่ให้รู้สมาธิเราอยู่
ในขณะใด อยู่ในอารมณ์ใด เสวยในอารมณ์ใด สุขแค่ไหน ปราณีตแค่ไหน 
ละเอียดแค่ไหน จิตมันเป็นเช่นไร รู้แล้ว ถึงแล้ว วางได้นั่นแล เรียกว่าโยมกําลัง
ถอนอุปาทานในขันธ์ เพราะทุกอย่างอาศัยขันธ์กายขึ้นมา เพื่อเอามาประพฤติ
ปฏิบัติด้วยธาตุทั้ง ๔ หามในกายสังขารอันประกอบคุณงามความดี ทําให้เกิด
กุศลและอกุศลขึ้นมา ดังนั้นโยมต้องทําอะไรจ๊ะ มีสติตั้งมั่นคลายความยึดมั่น 
ถือมั่นให้ได้อยู่บ่อย ๆ คือการเพียร "ละ" อารมณ์ เจริญสมถะให้มาก การเจริญ
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สมถะก็คือทําใจให้มันสงบให้มาก ดังนั้น ถ้าผู้ใดมี ๓ ใจ อย่างที่ฉันกล่าวนั่นคือ 
ไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีให้โยม "ทําใจ" ให้ได้ เมื่อโยมทําใจได้แล้ว 
แล้วทํายังไงต่อจ๊ะ เมื่อโยมทําใจได้ใช่ไหมจ๊ะ ทําใจได้ต่อไปต้องทํายังไงจ๊ะ เมื่อ
โยมทําใจได้แม้เสี้ยวขณะจิตเดียว จิตโยมจะตื่นรู้..นั่นตัวปัญญาบังเกิดแล้ว แล้ว
โยมจะ "วางใจ" ได้ วางใจไว้ที่ตรงไหน เมื่อสิ่งนั้นเป็นทุกข์ เมื่อโยมไปยึดมัน
แสดงว่าโยมยังทําใจไม่ได้ แต่ถ้าโยมไม่ยึดแล้ว ทําใจได้แล้วโยมจะวางใจวางเฉย
ได้ ดังนั้น เมื่อโยมทําใจได้ โยมก็ต้องวางใจได้ เมื่อโยมวางใจได้การ "วางเฉย"
อุเบกขาถึงจะบังเกิด ๓ ใจนี ้ถ้าโยมทําได้ โยมจะเข้าถึง "หัวใจเเห่งมรรค"   
บางคนทําใจไม่ได้ ทําไมฉันถึงว่าหรือกล่าวเช่นนั้น ก็โยมเจริญสมาธิไม่เห็นสงบ
เพราะโยมทําไม่ได้ ใช่มั้ยจ๊ะ พอทําไม่ได้แล้วโยมจะวางใจได้อย่างไร เมื่อมัน
วางใจไม่ได้จิตนั้นแล มันก็ดิ้นรนแสวงหา ดิ้นรนปรุงแต่งอยู่อย่างนั้น มันจึงวาง
จิตไม่ได้เพราะไม่มีฐานแห่งบุญ ไม่มีหลักแห่งใจ นั่นเรียกว่า ขาดครูบาอาจารย์ 
ไม่ได้อยู่ในหลักแห่งธรรม แห่งมรรค แห่งทางเดินสายกลาง สิ่งเหล่านี้โยมต้อง
หัดทําใจให้ได้ การทําใจคือ วิตก พิจารณาอารมณ์ เพ่งอยู่ในเหตุนั้นที่เกิดขึ้น
นั่นคือทุกข์ นั่นแลคือต้นเหตุแห่งกรรม นั่นแลคือสมุทัย ถ้าโยมยังทําใจไม่ได้ 
โยมจะไปเข้าถึงสมุทัยไม่ได้หรอกจ้า เพราะโยมกําลังหลงอยู่ แล้วโยมจะไปเห็น
เหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไร ใช่มั้ยจ๊ะ… 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ลูกศิษย์ : อย่างเรากราบไหว้พระสมเด็จเน่ีย ถ้าเรามีทุกข์ เราขอพรจากพระ
สมเด็จได้ไหมคะ 
หลวงปู่ : โยมต้องจําไว้เสียก่อน ไม่ว่าโยมจะขอพรหลวงพ่อองค์ใด หรือสมเด็จ
องค์ใดก็ตาม ในทุกข์ที่โยมมีในทุกข์ที่โยมเป็นนั้น โยมต้องม ี"ต้นทุน" เสียก่อน 
เช่น ว่าโยมนั้นในขณะนั้นมีทุกข์ก็ดี ควร "วางทุกข์" เสียก่อน ให้น้อมจิตน้อมใน
บุญกุศลที่เคยกระทํามา น้อมเข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระ
รัตนตรัยเสียก่อน ให้จิตของโยมน้ันสงบเสียก่อน หากโยมไม่สงบอยู่ในความ
ทุกข์อยู่ ยังโทมนัสอยู่ แม้โยมอธิษฐานระลึกก็ย่อมไม่ถึงได้ ดังนั้น เมื่อเรารู้ทุกข์
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แล้วเราต้องสร้างต้นทุนเสียก่อน เช่นเดียวอุปมาว่าเมื่อโยมมีโทมนัสสะเทือนจิต
สะเทือนใจโยมต้องการจะไปให้ใครช่วย หากโยมนั้นยังไม่ระงับความเศร้าโศก
เสียแล้ว มันจะคุยกันไม่รู้เรื่อง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้นแล้วเมื่อโยมระงับได้ จิตนั้น
เริ่มปล่อยวางในอารมณ์ที่เศร้าได้หรือทุกข์ได้แล้ว ควรมีจิตที่เป็นกุศลแผ่เมตตา
จิตออกไปให้กับสรรพสัตว ์ดวงจิตดวงวิญญาณที่ผูกอาฆาตพยาบาท สิ่งที่โยม
ทุกข์นั้นแล เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นมาทวงคืน เพราะโยมนั้นไม่ได้จ่าย
หน้ีจ่ายดอกเขา เข้าใจมั้ยจ๊ะ หากโยมได้แต่ขอพรทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าจะต้อง
ติดหน้ีในบุญกุศลนั้น การทําแบบนี้เรียกว่า จะมีต้นทุนของตัวเอง หากโยม
ต้นทุนไม่พอแล้ว ฉันนั้นอาจถึงจะเมตตาได้ แต่ถ้าโยมไม่มีต้นทุนเลย ฉันคงได้
แค่รับฟัง การจะทําอะไรต้องน้อมด้วยปัญญา โยมถึงจะแก้ไขในสิ่งนั้นได้ เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ โยมเข้าใจมั้ยจ๊ะ หมายถึงว่า หากโยมทุกข์อยู่ทุกข์ใจอยู่นั้น ไม่ว่าจะ
ทุกข์กายทุกข์ใจก็ตาม หากโยมจะไปขอพรหลวงพ่อองค์ใด ควรระงับทุกข์นั้น
ก่อน ตั้งสติก่อน จะได้คุยกันรู้เรื่อง ถ้ามัวแต่เศร้าโศกเสียใจอยู่ในทุกข์น้ัน มัน
จะเจรจากันไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
    โยมอย่ายึดว่าใครจะช่วยโยมได้..ไม่จริง ยิ่งที่ใดเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือมี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากก็ตาม ที่แห่งน้ันย่อมควรเจริญสติให้มาก เจริญเมตตาให้มาก 
เพราะนั่นเรียกว่า "ต้นทุนมหาศาล" ที่จะเข้าใกล้ถึงพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ ใกล้ถึงครูบาอาจารย์ อย่ายึดว่าสิ่งนั้นจะช่วยเราได้..ไม่จริง สิ่งนั้นเป็น
แค่สะพานเชื่อมให้โยมนั้นได้เข้าหาให้สร้างต้นทุนบารมี จงรีบกอบโกยเมื่อโยม
ยังมีลมหายใจ ยังมีจิตที่อ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัย ควรใฝุให้เข้าถึง ในศีล ใน
ทาน ในองค์ภาวนา เพื่อการเจริญปัญญาให้ถึงที่สุดแห่งตัวทุกข์ ไม่ใช่ให้โยมไป
ยึดในสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ว่านั่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์..ไม่จริง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีความขลัง



๘ 

 

เลย ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่ได้ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้เป็นประโยชน์ เป็นไปเพื่อให้เกิด
กําลังจิตกําลังใจในความเพียรในการสร้างบารมี... 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ห ล ว ง ปู่ ไ ล่ วิ ญ ญ า ณ 

หลวงปูุ : ใครมีทุกข์อะไรอีกมั้ยจ๊ะ 
ลูกศิษย์ : มีเจ้าค่ะปูุ คือลูกสาว คิดว่ามีวิญญาณอยู่กับเขาค่ะปุู 
หลวงปูุ : อ้าวแล้วจะทํายังไงเล่าจ๊ะ 
ลูกศิษย์ : อยากให้ปุูรักษาให้หน่อย 
หลวงปูุ : ฉันจะไปรักษาได้ยังไงเล่าจ๊ะ วิญญาณมาอยู่กับเขาน่ะ เขาปุวยหรือไง
จ๊ะ 
ลูกศิษย์ : เจ้าค่ะ ปุวยนานแล้วเจ้าค่ะ 
หลวงปูุ : แล้วตอนนี้อยู่ไหมจ๊ะ โยมจับวิญญาณตัวนั้นมาให้ฉันดูหน่อยสิจ๊ะ 
ไหนจ๊ะลูกเจ้า (ลูกศิษย์พาลูกสาวคลานเข้ามาหาหลวงปูุ) อ้อ..นี่ลูกเจ้าเหรอจ๊ะ 
แล้วจะให้ฉันช่วยยังไงเล่าจ๊ะ  
ลูกศิษย์ : ให้ปุูช่วยรักษาให้หน่อยค่ะ 
หลวงปูุ : (รดน้ํามนต์ให)้ เอ้า..ฉันไม่ได้รักษาหรอกจ้ะ เขาไม่ได้ปุวยนี่จ๊ะ  
เรียบร้อยแล้วจ้ะ 
ลูกศิษย์ : หลวงปูุคะ (ลูกสาว) เหมือนโดนคุณไสยอะไรมั้ยคะ  
หลวงปูุ : ไม่มีอะไรหรอกจ๊ะ โยมอย่าไปยัดเยียดให้มันมีสิจ๊ะ 
ลูกศิษย์ : เป็นกรรมของเขาใช่ไหมเจ้าคะ 
หลวงปูุ : มนุษย์เกิดมาก็มีกรรมอยู่แล้ว โยมทําจิตทําใจให้เป็นปกติสิจ๊ะ แล้ว
เขาจะเป็นปกติเอง โยมอย่าทําให้เป็นผิดปกติ โยมคิดว่าเขาปุวยเขาก็จักปุวย
เหมือนโยมที่ว่านั้น โยมมองเขาเป็นปกติไม่นานเขาก็จะปกติเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
คนที่ปุวยฉันว่าเป็นโยมมากกว่า วิญญาณที่แท้จริงอยู่กับโยม (หลวงปูุรด
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น้ํามนต์ให้แม่) ถ้ามันออกจากโยมไปแล้ว มันจะเข้าใครไม่ได้อีก ออกไปหรือยัง
จ๊ะ?  
ลูกศิษย์ : ออกแล้วเจ้าค่ะ 
หลวงปูุ : โยมรู้ได้ยังงัยว่ามันออกล่ะจ๊ะ  
ลูกศิษย์ : มันสดชื่นเจ้าค่ะปุู 
หลวงปูุ : อืม..ถูกต้องแล้ว เมื่อจิตเราเบิกบานสดชื่น ไอ้สิ่งเศร้าหมองก็อยู่กับ
เราไม่ได้ ไอ้สิ่งเศร้าหมองนั่นแหล่ะคือ วิญญาณจ้ะ เมื่อโยมมีความเศร้าหมอง
หดหู่ใจแล้วไซร้ วิญญาณไหนมันก็เข้ามาสิงสู่ได้เป็นเชื้อเป็นกรรม เป็นกรรม
เป็นทายาทไปเข้าไปสู่บุตรหลาน เมื่อเจ้าเป็นเจ้าของเรือนน่ะ เมื่อเราอนุญาต
ให้เข้ามา มันก็เรียกว่า เป็นการเปิดประตูภพภูมิ แต่เมื่อเราปิดแล้ว จิตใจเรา
เบิกบานแจ่มใส มีที่พึ่งเป็นสรณะ มีองค์ภาวนาแล้วไซร้ อะไรมันก็เข้ามาไม่ได้ 
เมื่อจิตใจเราเข้มแข็งเจ้าบ้านเจ้าเรือนเข้มแข็ง เราก็สามารถดูแลเจ้าเรือนลูก
เรือนได้ ตกลงน่ะวิญญาณที่ว่านี้มันอยู่ที่ไหนจ๊ะ  
ลูกศิษย์ : อยู่ที่จิตเจ้าค่ะ ปูุ  
หลวงปูุ : ดีแล้วจ้ะ โยมกําหนดจิต เข้าไปในห้วงแห่งจิตที่นิ่งสงบในขณะน้ีสิจ๊ะ 
แล้วกล่าวคําว่า "พุทธังสรณังคัจฉาม ิในจิตของโยม ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆัง
สรณังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงที่พึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็น
สรณะตลอดชีวิตของข้าพเจ้าจะหาไม่ ขอความสุขความเจริญที่ข้าพเจ้าระลึกนี้
ในพระรัตนตรัยจงคุ้มครอง แก้วทั้งเจ็ดชั้น สามประการนี้จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า
เป็นเกราะปูองกันภัย ให้ข้าพเจ้านั้นอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ" 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วังน้ําเพชรรีสอร์ท 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
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โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

   บุคคลที่จะเจริญและมีการพัฒนาในการประพฤติปฏิบัติในแนวทาง
แห่งมรรค ถ้าในยามราตรี ให้โยมนั้นทรงอิริยาบถไว้แค่ ๒ ถ้าโยมทําได้ 
เส้นทางเดินหรือปลายทางที่โยมปรารถนาจะย่นระยะเวลาที่โยมปรารถนาได้ 
นั่นก็คือ "นั่งกับเดิน" เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมทําได้อยู่อย่างนี้กิเลสนั้นมันไม่มีโอกาส
เลยที่จะเข้าแทรกโยม เพราะเมื่อโยมนั่งไปแล้วจิตโยมนั้นมีอารมณ์แห่งนิวรณ์
เข้ามาปรากฏ เข้ามาสิงสู่แสดงว่าคําว่า "สิงสู"่ เรียกว่าวิญญาณได้ปฏิสนธิ คําว่า 
"ปฏิสนธิ" ในขณะภพนั้น "ภพ" แปลว่าในขณะที่โยมเจริญสมาธิอยู่ ความสงบก็
ทําให้เกิดกิเลสได้เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อสงบแล้ว แล้วมีนิวรณ์เข้ามาในอารมณ์นั้น ใน
ห้วงแห่งจิตนั้น เรียกว่า การเกิดหรือการปฏิสนธิได้บังเกิด นั่นคือ วิญญาณแห่ง
โอปปาติกะ วิญญาณแห่งเปรตอสุรกาย วิญญาณแห่งสัตว์เดรัจฉาน ก็อยู่ที่ว่า
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จิตโยมนั้นมีอาฆาตพยาบาทกับใคร ใครที่ผ่านมาที่ยังไม่ได ้"ละ" ในอารมณ์นั้น 
มันจะเข้ามาในความสงบในห้วงมิตินั้นเรียกว่า "ภพซ้อนภพ" การเกิด การตาย
จึงเกิดได้ทุกขณะจิต จึงบอกว่ามนุษย์นั้นตายแล้วตายซ้ําตายซากตายซ้อน 
ซ้ําซากจําเจอยู่อย่างนี้ ไม่ใช่บอกว่าโยมต้องกายสังขารเน่าเป่ือยแล้วเรียกว่า
ตายแล้ว..ไม่จริง "การตาย" จิตนั้นเกิดดับ การเกิดและดับ "ดับ" แปลว่าตาย
นั้นเอง ดังนั้นแล้วถ้าผู้ใดเห็นจิตทุกขณะจิตเกิดดับไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาอยู่
อย่างนี้ อบายภูมิหรือข้าศึกแห่งใจหรืออารมณ์ที่เศร้าหมองหดหู่จะเข้ามากล้ํา
กรายในดวงจิตที่โยมนั้นเจริญความเพียรอยู่ไม่ได้ ดังนั้นคําว่า "ขาดสต"ิ เมื่อไร 
"ศีลนั้นแลเปิดช่อง" เพราะว่าศีลมันขาด มันจะเปิดช่องให้นรกมันเปิดนั่นคือ
อบายภูมิ ฉันจึงบอกว่านรกอยู่ที่ไหน สวรรค์อยู่ที่ใด นิพพานอยู่ที่ใด ฉัน
อยากจะบอกให้โยมเข้าใจอยู่ตรงนี้ว่า สวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ไหน นรกอเวจีไม่ได้อยู่ที่
ไหน นิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหน ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้ โลกใบน้ีไม่มีสวรรค์ ไม่มี
นิพพาน ไม่มีนรก แต่สวรรค์นิพพานและนรกหรือขุมไหน ๆ อยู่ที่ "ใจ" ของโยม
ในดวงนี้ เพราะถ้าโยมเข้าไปได้ อุปมาว่า คราใดเมื่อใจโยมเกิดทุกข์ นั่นโยมเปิด
ให้อบายภูมิเกิดขึ้นมา เรียกว่า โยมกําลังเสวยแล้วในอบายภูมิ คําว่า "อบาย" 
นั่นคือนรกแล้ว กรรมที่โยมทํามาหนักแค่ไหนบ่งบอกถึงความร้อนมันมีมากแค่
นั้น โยมมีไฟโทสะกับใครมากแค่ไหนที่ยังวางอัตตาตัวตนไม่ได้ โยมก็ทุกข์มาก
แค่นั้น ร้อนมากแค่นั้น โยมมีความหลงแค่ไหน โยมก็มีความอยากแค่นั้น อบาย
ก็ถูกเปิดออก แต่ถ้าจิตโยมสงบแค่ไหน ปราณีตแค่ไหน วิมานหรือสิ่งที่โยมนั้น
จะไปเสวยภพภูมิก็มีความวิจิตรพิสดารมากแค่นั้น ใจโยมวางสงบคลายความ
ยึดมั่นแค่ไหน โยมก็เข้าใกล้นิพพานแค่นั้น ดังนั้น สําเร็จด้วยใจดวงนี้ดวงเดียว
คือ "ดวงธรรม" 
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#ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

   ใจและจิตมันซ้อนกันอยู่ แต่คนละดวง เพราะว่าใจนี้เป็นประธานคุม
จิตอยู่ จิตไม่ได้คุมใจ จิตอยู่ภายในใจ แต่จิตนี้ไม่มีรูปร่าง ไม่มีสี ไม่มีรส 
เช่นเดียวกับ "สภาวะนิพพาน" ไม่มีรูปร่าง ไม่มีสี ไม่มีสภาวะใด ๆ บุคคลที่จะ
เข้าถึงในสภาวะนี้ต้องไม่มีสภาวะใด ๆ ถ้ายังมีสภาวะใด ๆ นั้นเรียกว่า จิตยัง
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ปรุงแต่งอยู่ ยังมีอารมณ์เข้าไปเสวยอยู่ ยังถืออารมณ์อยู่ แม้ว่าขณะหน่ึงขณะใด 
นั้นเรียกว่า ใจโยมนั้นยังมีมลทินอยู่ จึงได้บอกว่าโยมต้องละ ให้อภัยเสียก่อน 
ได้อดโทษอดอาฆาตพยาบาทให้ได้เสียก่อน เขาบอกว่าการเจริญกรรมฐานที่จะ
ตัดกรรมได้ไวที่สุด ย่นระยะในการปฏิบัติได้เร็ว นั่นเขาบอกว่าทุกครั้งที่โยมจะ
เข้ากรรมฐาน "ให้ระลึกถึงศีลเสียก่อน" ทุกครั้งที่จะเจริญสาธยายมนต์ นั่น
เรียกว่าเสียงของโยมนั้นก็เป็น "ทาน" แว่วเสียงแห่งสัตว์นรกนั้นก็ยังพลอยได้สุข 
ยังพ้นทุกข์ได้ ถ้าสัตว์นั้น วิญญาณนั้น รูปและนามนั้นเป็นญาติเผ่าพันธุ์ของโยม 
เป็นบิดาตาทวดของโยมนั้น บุญน้ันก็ส่งถึงโดยตรงได้ เพราะเรียกว่า "กรรมนั้น
เป็นทายาท" ดังนั้น ขอให้โยมน้ัน "สมาทานศีล" เสียก่อน เพราะว่าองค์สัมมา
สัพพัญญูท่านตรัสว่า "มนุษย์ที่จุติเกิดในโลกมนุษย์นี้แล ด้วยเหตุด้วยกําลังของ
ศีลทั้งนั้น" ที่สัตว์นั้นปราณีต..หยาบ แตกต่างกันไปก็เพราะศีล ดังนั้น ขอให้โยม
สมาทานศีลเสียก่อน อย่างน้อยศีล ๕ ดังนั้น เมื่อโยมมีศีลแล้วสัตว์เล็กสัตว์น้อย
สัตว์ใหญ่ บุญที่เขาไม่ถึงเขาก็พลอยได้รับบุญได้ เพราะด้วยอํานาจแห่งศีลเป็น
สะพานเชื่อมต่อ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วเมื่อโยมจะเจริญกรรมฐานคือเข้าการงานคือ
เข้าความสงบแห่งสมถภาวนาก็ดี ก็ขอให้โยมระลึกถึงศีล เมื่อโยมระลึกถึงศีล
แล้ว ถ้าเคยปาณาติบาตสัตว์ใด ๆ ในความอาฆาตพยาบาท ก็อุปมาเหมือนโยม
นั้นก็ฆ่าเหมือนกัน เพราะว่าโยมไม่ได้ฆ่าแต่เรียกว่าพยายามจะฆ่า นั้นเรียกว่า
พยายามจะทําบาป คําว่า "พยายาม" ย่อมสําเร็จเข้าสักวัน ใช่ไหมจ๊ะ ดังนั้น
ขอให้โยมจงเรียกว่า ระลึกถึงศีลเสียก่อน ให้รู้ว่าโยมนั้นไปล่วงเกินศีลหรือไม่ 
แม้ศีลนั้นจับต้องไม่ได้ ไม่มีรูป ไม่มีร่าง ศีลนั้นแลเป็นธรรมโดยแท้ ดังนั้น เมื่อ
โยมมีศีลแล้ว เมื่อโยมแผ่เมตตา กําลังที่โยมแผเ่มตตานั้นแหละ่จ้ะ จะไปถึงทั่ว
พิภพจักรวาล แต่ถ้าขณะที่โยมแผ่เมตตาจิตไป แต่จิตโยมนั้นกําลังยังไม่พอ ยัง
ไม่ตั้งมั่นมากพอ มันจะถึงยาก ถ้าโยมอาศัยศีลแล้วไซร้ ในขณะที่โยมมีศีล กาย



๑๕ 

 

วาจา ใจ ของโยมน้ันสงบแล้ว พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระรัตนตรัยก็จะ
บังเกิดขึ้น เพราะว่าถ้ามีศีลย่อมเกิดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบองค์ ๓ 
เมื่อครบองค์ ๓ แล้วไซร้ ในขณะจิตที่โยมนั้นมีสมาธิสงบดีแล้ว จิตโยม
ปรารถนาที่จะแผ่เมตตากุศลจิตนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกา ทั่วพิภพ 
บุญกุศลนี้จะไปถึงไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะอยู่ที่ใด เพราะในขณะที่โยมนั้นตั้งจิต 
แผ่เมตตาไปด้วยไม่มีประมาณแล้วไซร้ กระแสแห่งจิตในขณะนั้นอุปมาเหมือน 
ว่าเป็นแสงพระอาทิตย์ ถามว่าแสงพระอาทิตย์นั้น แม้สิ่งน้ันจะถูกปกปิดหรือมี
หลังคา แต่เพียงมีแค่ "รูเล็กน้อย" เท่าปลายเข็ม โยมว่าแสงเข้าได้ไหมจ๊ะ นั่น
แหละจ้ะ กําลังจิตที่โยมแผ่เมตตากุศลไปก็เปรียบเช่นอย่างนั้น อยู่ที่ไหนก็ทะลุ
หมดถ้ามีแค่ช่องโหว่ เพราะศีลนั้นจะเปิดทาง นําทางไปเชื่อมต่อให้ถึง เหมือน
สัญญาณเครือข่ายที่โยมได้มาในวันนี้ เป็นเพราะฉันนั้นได้ทิ้งสัญญาณไว้คือ 
พระคาถา "ชินบัญชร" เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
#ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๑๖ 

 

 

ก า ร แ ผ่ เ ม ต ต า 
   เมื่อโยมภาวนาเกิดปิต ิสุขแล้ว บุญกุศลเกิดแล้วให้แผ่เมตตาอยู่เป็น
นิตย์ แล้วโยมจักไม่คับแคบ การประพฤติปฏิบัติของโยมนั้นก็จะไปได้ไว เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น เมื่อขณะที่โยมระลึกได ้จิตโยมสงบ ให้ระลึกถึงบุญกุศลที่โยม
ทํามา ระลึกถึงทาน ศีล หรือองค์ภาวนา ขณะใดที่โยมภาวนาอยู่ จิตโยมสงบ
ตั้งมั่นดีแล้ว โยมก็สามารถแผ่เมตตาจิตได้ในขณะนั้น ทําไมถึงบอกว่าใน
ขณะนั้นที่โยมเจริญภาวนาอยู่แล้วจิตมันตั้งมั่นถึงแผ่เมตตาเป็นบุญกุศลได้ 
ในขณะใดห้วงแห่งจิต "ที่ไม่มีอาฆาตพยาบาทต่อใคร" นั่นแหล่ะจ้ะเขาเรียกว่า
เป็น "จิตที่บริสุทธิ์" จิตเมื่อปรารถนาให้ผู้อื่นเขาพ้นทุกข์น่ันแลเรียกว่า เมตตา
ธรรมบังเกิด เข้าใจมั้ยจ๊ะ มีอานิสงส์มากมาย 
ลูกศิษย์ : อย่างนี้ถ้าเราเกิดแบบสว่าง เรารู้สึกปลื้ม เราก็รีบแผ่เมตตาเลย แผ่ได้
หลาย ๆ รอบก็ได้ใช่ไหมคะ 



๑๗ 

 

หลวงปูุ : ทําอะไร ถ้าโยมรีบเร่งแล้ว เขาก็ว่า "ขาดสติ" อยู่ดี การจะทําอะไรให้
ใคร ส่งอะไรให้ใครก็ต้องมีสติ ถ้าโยมรีบจนเกินไปเขาอาจจะรับโยมไม่ได้ โยม
ต้อง "อธิษฐาน" ในบุญเสียก่อน แล้วค่อย "ส่งบุญ" โยมจะอธิษฐานให้ใครเล่าจ๊ะ 
บุญเมื่อเกิดแล้วไม่ใช่ว่าจะรีบให้นะจ๊ะ โยมต้องพิจารณาอธิษฐานเสียก่อน ว่า
บุญที่ข้าพเจ้านี้ ได้ทํามานี้สําเร็จเป็นบุญแล้ว โยมทําอะไรมาล่ะจ๊ะ ภาวนามา
หรือเปล่า กรรมฐานมาหรือเปล่า สาธยายมนต์หรือเปล่า ให้อธิษฐานอย่างนี้
ก่อน แล้วก็อธิษฐานบุญอันใดที่บุญอันน้ี ที่ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่พึงจะรับ
ได้ ที่พอมีกําลังบุญกุศล ขอให้มารับบุญกุศลอันนี้ ด้วยอํานาจแห่งศีลแห่งธรรม
ที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญเพียรแล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมรีบร้อนเขาจะรับบุญโยม    
ไม่ทัน ถึงแม้โยมจะมีบุญก็ตาม ทุกอย่างต้องมีขั้นตอน อย่ารีบเร่ง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
สมาธิโยมน่ะ โยมบอกว่ามาเจริญสมาธิเจริญภาวนา แล้วถ้าโยมรีบเร่ง แม้ว่าสิ่ง
นั้นเป็นการดี โยมว่าสมาธิจะบังเกิดไหมจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่เกิด) ถูกแล้วทุกอย่าง
ต้องอาศัยเวลา โยมอยู่ในสมมติบัญญัติแห่งโลก ใช้เวลาเป็นตัวกําหนด แต่
เมื่อใดที่โยมรู้เวลาและโยมเอาเวลามากําหนด แล้วโยมจะรู้ว่าเวลาเท่าไรควร
แผ่ตอนไหน ไม่ควรแผ่ตอนใด จิตที่ไม่สงบนั่นคือไม่ควรแผ่ จิตยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่
ควรส่งบุญ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะมันจะไม่ถึง บุญโยมจะตกหล่น ไม่ไปถึงจุดหมาย 
แล้วเราก็เข้าใจผิด ว่าบุญที่เราส่งไปแล้ว เราก็ไม่ต้องส่งบุญอีก เพราะเราให้ไป
แล้ว..ไม่จริง เพราะโยมยังต้องบริโภคอาหารทุกวัน บุญโยมก็ต้องส่งทุกวัน 
เหมือนโยมชําระล้างร่างกายของโยมที่สกปรกทุกวัน จิตก็เช่นกัน บุญก็เช่นกัน 
การแผ่เมตตาก็เช่นกัน ดังนั้น เวลาไหนเล่าจ๊ะที่ควรแผ่ "ก่อนตื่นนอน" "ก่อน
เข้านอน" เพราะตอนที่ขณะจิตที่โยมนั้นตื่นมาใหม ่ๆ นั้น จิตโยมนั้นไม่มีความ
กังวลอันใด เข้าใจมั้ยจ๊ะ ให้โยมระลึกอยู่ในกาย ลมหายใจของโยม ทําความ 
รู้สึกให้ทั่วตัวว่าตอนนี้ขณะนี้เรากําลังตื่นแล้ว การตื่นนั้นแลคือ การเกิดใหม่ แต่



๑๘ 

 

ถ้าโยมตื่นมากับศีลกับบุญกุศล ก็มีจิตวิญญาณที่เขาตื่นพร้อมโยมเช่นเดียวกัน 
จิตวิญญาณที่ฉันกล่าวนี้คือ บิดาตาทวด คือ วิญญาณผีที่เขายังสิงสถิตอยู่กับ
กายของโยมอยู่ เขาก็ตื่นมาเหมือนกัน คราใดที่โยมแผ่เมตตาออกไปในขณะนั้น 
ให้สังเกตว่า วันนั้นที่โยมทําอะไรแล้วจะราบรื่นเป็นผิดปกติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่น
เรียกว่า โยมเปิดทาง.. 
   คราที่โยมต้องแผ่เมตตา การแผ่เมตตานั้น การส่งบุญกุศลเมื่อจิตโยม
รวมตัวเป็นหนึ่งแล้ว ประสานตรงหน้าท้องน้อยก็ดี ให้จิตนั้นมันรวมตัวเป็นหนึ่ง 
ให้ธาตุทั้ง ๔ นั้นมันประชุมธาตุกัน เมื่อประชุมกันแล้วครบองค์ประชุมแล้วนั่น
แล เราก็ว่าความพิจารณาความได้ ส่งบุญกุศลให้กับวิญญาณทั้งหลาย คุณบิดา
มารดา เจ้ากรรมนายเวร ผู้อาฆาตพยาบาททั้งหลาย เพราะบางคนหลับไป
พร้อมกับความอาฆาตพยาบาทก็มี เมื่อโยมตื่นข้ึนมา เกิดขึ้นมาใหม่ อารมณ์ที่
โยมติดไปมันก็ยังบังเกิดตามอยู่ เพราะอะไรเล่าจ๊ะ เพราะโยมไม่ได้ละ ไม่ได้ตัด
ใจออกไปจากตรงนั้น มันจะเป็น "มโนวิญญาณ" ติดอยู่นั่นเอง นั่นคือ "กรรม
เก่า" กรรมเก่านั่นแลมันมาสร้างทําให้เป็น "กรรมใหม่" เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้นแล
บุญกุศลเก่านั่นแหละที่โยมมีมันจึงมาสร้างบุญกุศลใหม่ ต่อภพต่อบุญกุศลอยู่
อย่างนั้น ดังนั้น ขณะที่โยมก่อนนอนควรต้องแผ่เมตตา ทําไมก่อนนอนต้องแผ่
เมตตาเพราะว่า ในขณะที่โยมแผ่เมตตาก่อนนอนไปนั้น บุญกุศลนั้นไปตามติด
จิตวิญญาณโยม รักษาโยมในขณะที่โยมหลับไหลไป เพราะเราไม่รู้ได้เลยว่า เรา
จะตายเมื่อไหร่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมตายในขณะนั้นที่โยมหลับไป แต่ก่อนที่โยม
หลับไปหรือตายไปนั้น หมดลมหายใจไปนั้น โยมได้แผ่บุญกุศลไว้ จิตโยมไม่มี
อาฆาตพยาบาทต่อใคร จิตโยมก็เป็นสุข ดังนั้น บุญตัวนี้แลจะนําพาให้โยมนั้น
ไปสู่ภพสุคติภูมิ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 



๑๙ 

 

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

 

คุ ณ บิ ด า ม า ร ด า 
   คุณของบิดามารดานั้น มีคุณใหญ่หลวงแค่ไหน ก็มีคุณใหญ่หลวง
เท่ากับชีวิตของโยมที่จะเทียบค่ามิได้ เพราะนั่นเรียกว่า "ผู้ให้ชีวิต" ย่อมให้ทุก
สิ่งทุกอย่าง ดังนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมมี จึงเป็นชีวิตที่ควรใช้ให้เป็นประโยชน์
ทุกลมหายใจ ถ้าบุคคลใดระลึกถึงได้แบบนี้ ว่าด้วยการเกิดขึ้นมาแล้ว ว่าจะใช้
ทุกลมหายใจนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อกายสังขาร ต่อจิตวิญญาณ ต่อส่วนรวม 
ต่อบ้าน ต่อประเทศชาติ ต่อศาสนาก็ดีนั้น บุคคลผู้นั้นแลเรียกว่าได้ตอบแทน



๒๐ 

 

คุณบิดามารดาได้อย่างแท้จริง แล้วบุญกุศลนั้นเมื่อโยมระลึกได้ดีแล้ว ก็น้อม
นําไปบอกกล่าวไปทดแทนให้บิดามารดานั้นได้ทราบในผลของบุญกุศล เรียกว่า
เป็นการสร้างทานบารมี การสละไม่ให้บิดามารดานั้นตระหน่ีถี่เหนียว ให้รู้จัก
การให้น้ีก็เรียกว่า เป็นการตอบแทนบิดามารดาที่สมควรที่จะให้ท่านนั้นได้เกิด
ในบุญกุศล ในศีลที่ควรจะมี ดังนั้นแลเรียกว่าการตอบแทนบิดามารดาอย่าง
แท้จริง เรียกว่า "การให้ปัญญา" บอกทางสว่าง นั้นเรียกว่าเป็นการตอบแทน 
ไม่มีค่าอันใดที่จะตอบแทนบิดามารดาได้กว่าให้ท่านนั้นได้พ้นทุกข์ ได้เห็นภัยใน
วัฏฏะ เห็นภัยแห่งทุกข์ที่ได้เกิดมา เมื่อท่านได้เห็นทางที่จะไป ก็เรียกว่าเรานั้น
ได้ชี้ทางแล้ว ได้บอกทางแล้วนี้การจะบอกทางถ้าเรานั้นไม่ได้นําพาหรือไม่ได้
กระทําให้ท่านเห็นหรือเป็นตัวแทน ก็อาจจะเข้าถึงได้ยาก ดังนั้น ทุกลมหายใจ
เมื่อท่านให้ชีวิตมาแล้ว กายสังขารในขันธ์ในทุกข์นี้ ก็เอาตัวทุกข์นั้นแลที่เป็น
ต้นทุนบุญกุศลที่ท่านได้ให้มา ได้ประกอบกิจที่ควรกระทําคือ การแสวงหา
ปัญญา แสวงหาอริยทรัพย์ และมอบทรัพย์นี้ให้กับท่านไป นี้เรียกว่า "คืนชีวิต" 
ชีวิตต้องตอบแทนด้วยชีวิต ถ้าโยมยังไม่เคยคืน ทรัพย์ที่โยมนั้นติดหน้ีมาคือ  
หน้ีเก่า โยมจะไม่มีทางหมดหนี้สินในครั้งนี้ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัส "มนุษย์ที่เกิดมาแล้วย่อมมีหนี้
กรรมที่ติดหนี้มา หน้ีเก่าคือ หน้ีบิดามารดา หน้ีใหม่คือ ลูกหลาน" แล้วหนี้ที่
ควรทําและสร้างไว้ก็เรียกว่า หน้ีนั้นใช้ในศาสนา ในแผ่นดิน หนี้ที่ว่าใช้แล้วสูญ
เปล่าสูญหาย หน้ีที่โยมได้ใช้ได้สร้างได้อาศัยกายสังขารนี้ ได้เสวยกิเลส นั้นก็
เรียกว่าเป็นหนี้กรรม ดังนั้นหนี้ที่โยมนั้นควรต้องชดใช้ คือ "หน้ีเก่า" ที่โยมได้
ติดพอกพูนมา เมื่อท่านให้ชีวิตเรามา โยมต้องให้ทั้งชีวิตกลับคืนไป ก็ด้วยเอา
กายสังขารแห่งชีวิตที่มีลมหายใจนี้ ประกอบคุณงามความดี ทําความดีให้
บังเกิด แล้วเอาความดีนี้แลไปแบ่งปัน ไปบอกกล่าวบิดามารดาให้รู้ถึงความดี 



๒๑ 

 

ความดีที่จะประจักษ์และติดตัวติดจิตวิญญาณของโยมไปนั้น มันต้องได้มาจาก
ไหน บุญสําเร็จด้วยอะไรบ้าง นั่นก็คือ บุญสําเร็จด้วยการให้ทาน สําเร็จด้วย
การภาวนา (ลูกศิษย  ์: ทาน ศีล ภาวนา) ถ้าโยมทําได้ แล้วทําให้บิดามารดาทํา
ได้เช่นกัน นี่เรียกว่า คืนชีวิต ชดใช้ชีวิตด้วยชีวิตเช่นเดียวกัน เพราะบุคคลจะ
เกิดทาน ศีล ภาวนาได้ เกิดปัญญา ก็ต้องใช้ทั้งชีวิตเช่นเดียวกันคือ การสะสม
อบรมบ่มจิตให้เกิดบารมี ๓ อย่างนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ แค่เพียงวันเดียว ชาติ
เดียว ปีเดียว แต่ต้องสะสมบําเพ็ญมาหลายภพหลายชาติมันถึงจะติดจิตเป็น
วาสนาสันดานที่ติดตามโยมมา นั่นเรียกว่าเป็น "บารมี" ดังนั้น เมื่อโยมเกิดแล้ว 
รู้ทุกข์แล้ว เห็นทุกข์แล้ว พอจะเกิดปัญญาบ้างแล้วก็เอาสิ่งนี้แลไปน้อมนําไป
บอกกล่าว ถึงยังบอกไม่ได้โดยตรง ก็ให้โยมนั้นมีจิตที่ตั้งมั่น ในกระแสจิตที่โยม
นั้นได้เรียกว่า ศีลได้บังเกิดแล้ว มีความสงบแล้ว จิตมีกําลังแล้ว ก็ส่งจิตนี้แล 
อานุภาพแห่งบุญกุศลที่โยมได้มาเจริญภาวนาจิต เข้ากรรมฐาน เดินจงกรมก็ดี 
เจริญวิปัสสนาญาณก็ดี อธิษฐานบุญกุศลนี้ไป ให้คุณบิดามารดา ผู้ที่ให้กําเนิด 
ผู้ที่ให้ชีวิต ก็เรียกว่าต้องมีการอุทิศแผ่บุญกุศลให้ท่าน เรียกว่า ระลึกถึงบุญ
กุศลที่ท่านให ้เราเกิด... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๒๒ 

 

 

พ ร ะ อ ร หั น ต์ ใ น บ้ า น 
   ผู้ที่ให้ชีวิตนั้น ย่อมมีคุณ "ไม่มีประมาณ" ดังนั้น บุคคลที่เขาให้ชีวิตเรา 
คําว่า "ให้ชีวิต" แล้ว บุคคลนั้น ย่อมอยู่ "เหนือเรา" ไม่มีสิทธ์ิท่ีเราจะไปล่วงเกิน
ล่วงล้ําสิ่งการใดก็ตาม ดังนั้น ขอให้ทุกครั้งที่โยมได้ประพฤติปฏิบัติก็ดี ก่อน
นอนก็ดี ให้โยมระลึกถึงคุณบิดามารดาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทาง
กาย ทางวาจา ทางใจ ทั้งอดีตกรรม ปัจจุบันกรรม ในขณะนี ้ภพปัจจุบันนี ้ใน
กรรมนี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินด้วยทางกาย วาจา ใจ ด้วยจิตมโนคิดก็ดี อกุศล
ก็ดี เป็นกุศลก็ดี ที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดีนั้น ขอกรรมเหล่าใดที่ข้าพเจ้าได้กระทํา
และล่วงเกินไปแล้ว ผิดพลาดประการใดแล้ว ด้วยอํานาจแห่งพระพุทธ พระ-
ธรรม พระสงฆ์ พระรัตนตรัยนั้นจงอดอาฆาตพยาบาทมาดร้ายกับข้าพเจ้า 



๒๓ 

 

อย่าได้มีเวรภัยกับข้าพเจ้า ด้วยความสํานึกในบาปบุญคุณโทษนี ้ขอบุญกุศลนี้
จงน้อมนําให้ข้าพเจ้านั้น มีจิตใจที่ตั้งมั่น อยู่ในศีลในธรรม เป็นผู้ที่ว่านอนสอน
ง่าย ดังนั้น ขอให้ทุกครั้งที่โยมนั้นระลึกถึงคุณบิดามารดา คําว่า "พระอรหันต์
ในบ้าน" ของโยมน้ัน หากโยมระลึกถึง นอบน้อม ปฏิบัติบูชาก็ดี ให้เกียรติก็ดี 
แม้คําพูดก็ดี ด้วยการกระทําก็ดี ระลึกก็ดี นั้นเรียกว่าโยมนั้นได้เข้าถึงพระ
รัตนตรัยเช่นเดียวกัน เมื่อเพราะโยมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบิดามารดาได้ 
โยมก็สามารถถ่อมตนต่อสิ่งอื่นได้เช่นเดียวกัน เมื่อโยมให้เกียรติท่านได้โยมก็ให้
เกียรติผู้อื่นเขาได้ และเมื่อโยมให้อภัยในสิ่งที่ท่านนั้นได้กล่าวโทษเราก็เช่นกัน 
เมื่อเรามีอภัยต่อบุคคลใกล้ชิดได้ เราก็ต้องมีอภัยต่อคนอื่นเขาได้ เมื่อเรามี
เมตตาธรรมต่อท่านได้ เราก็มีเมตตาธรรมกับผู้อื่นเขาได้ เมื่อเราวางเฉยต่อท่าน
ได้ เราก็สามารถวางเฉยต่ออารมณ์คนอื่นเขาได้เช่นเดียวกัน เพราะมนุษย์น้ันไม่
เคยที่จะควบคุมจิต ควบคุมกรรม ไม่มีการควบคุมแห่งอํานาจไฟโทสะ ไม่รู้จักที่
สูงที่ต่ํา ว่าบิดามารดาเขาเป็นผู้ให้กําเนิดโยมมา ไม่ว่ากําเนิดมาโดยทางใด ถ้า
เมื่อให้ชีวิตแล้ว สิ่งนั้นถือว่าเป็นคุณแล้ว เขาจะเลี้ยงเราดีหรือไม่ดี ไม่ใช่สิ่งที่
สําคัญ เพราะการเลี้ยงดีไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับ "วาสนาแห่งบุพกรรม" ที่โยมได้
กระทํามา แต่การให้ชีวิตนั่นคือ "คุณ" ไม่เป็นโทษ ดังนั้น ขอให้โยมได้ระลึกอยู่
ตลอดเวลา ถ้าโยมเทิดทูนบิดามารดาได้อย่างที่ฉันกล่าว ไม่ว่าโยมจะกระทํา
อะไรในทางโลกหรือทางธรรม ย่อมให้ผลอานิสงส์ทันตาเห็น แต่บุคคลใดทําสิ่ง
การใดแล้ว ไม่เป็นผลในอานิสงส์ ไม่เป็นผลในการอธิษฐานก็ด ีล้วนแล้วแต่เกิด 
"กรรมจากบิดามารดา" ทั้งนั้น ก็เรียกว่าทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเอง ทุบต้นน้ํา
ต้นบุญของตัวเอง เรียกว่า ทําลายศรัทธา ทําลายในบุญกุศลบารมีของตัวเอง 
โยมจะแยกไม่ได้ ในเมื่อโยมยังติดกรรมนี้ในหน้ีสินเก่าของโยมอยู่ โยมจะ
ปฏิเสธได้อย่างไรว่า โยมเกิดมาโดดเดี่ยวโดยไม่มีเหตุปัจจัย สิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ 



๒๔ 

 

ใช่หรือไม่ สิ่งใดก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ โยมก็มีทุกข์
ท่านก็มีทุกข์ แล้วถ้าโยมสุขล่ะ โยมจะเอาสุขนั้นให้ท่านหรือไม่ สุขไหนจะถาวร 
สุขไหนจะยืดยาวและเป็นอมตะเล่า นอกจากได้ความสุขจากความสงบ ดับ
ความทุกข์ร้อนแห่งไฟ ๓ กองเสียได้... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

ก า ร อ ธิ ษ ฐ า น บุ ญ 
   การ "อธิษฐานบุญ" โยมจะส่งบุญให้คนตาย โยมต้องอุทิศและอธิษฐาน
บุญ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะการอธิษฐานนี้มีกําลังมากกว่าการให้แบบธรรมดา 
เพราะการอธิษฐานนี้เป็นการอ้างบุญกุศลที่โยมได้ทํามา ว่าทํามาจริงแล้ว มี



๒๕ 

 

เทพเทวดา แม่ธรณีนั้นเคยเป็นพยานแล้ว นั้นก็คือ ที่โยมเคยกรวดน้ําก็ด ีไม่
กรวดก็ดีนั้น ล้วนแล้วแต่สําเร็จในบุญแล้วทั้งนั้น จะทําให้น้อมนําจิตโยมให ้  
ตั้งมั่นเป็นกุศล เชื่อในบุญนั่นเอง ถ้าโยมไม่เชื่อในบุญที่โยมกระทํา บุญที่โยมจะ
ส่งไปย่อมไม่ถึงแน่นอนในปลายทางนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ เหมือนที่โยมไม่เชื่อมั่นใน
คําสอนในทางเดินแห่งมรรค แล้วโยมจะนั่งสมาธิให้ข้ามสิ่งที่โยมปรารถนาได้
ไหมจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่ได้) โยมตั้งไว้เท่านี้ แต่โยมไม่มีความสงบ มีความลังเล
สงสัยในบุญในการประพฤติปฏิบัติ โยมจะนั่งในสิ่งที่โยมตั้งไว้มั้ยจ๊ะ ถึง
เปูาหมายสิ่งที่โยมตั้งไว้มั้ยจ๊ะ..ก็ไม่ถึง บุญก็เช่นกันจ้ะ เพราะโยมไม่เชื่อในบุญ
นั้น บุญจะถึงได้ยังไงจ๊ะ 
   ทุกครั้งโยมตั้งอธิษฐานจิต ทําจิตให้ตั้งมั่น มันไม่ใช่ให้แล้วเป็นของ  
เล่นไป เข้าใจมั้ยจ๊ะ เหมือนคนจะตาย เขารอความช่วยเหลือ ถ้าโยมทําไม่จริง
ไม่จัง มันก็เป็นกรรม จําไว้นะจ๊ะ ถ้าโยมคิดว่าช่วยเขาได้ก็ช่วยให้เต็มที่ ถ้าโยม
คิดว่าช่วยเขาไม่ได้แล้ว ให ้"วางเฉย" แผ่เมตตาอย่างเดียว หากไม่เช่นน้ันโยม
จะติดกรรมซึ่งกันและกัน "ติดกรรม" ติดอะไรจ๊ะ มันจะติดอยู่ในจิตวิญญาณ
ของโยม นั่นแหละจ้ะเขาก็อาศัยโยม กินบุญโยม อยู่กับโยม ไปกับโยม พอเกิด
ไม่ได้ก็มาเกิดกับโยม..จุติปฏิสนธิด้วยอารมณ์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ สิ่งเหล่านี้มันจึง
ซับซ้อน แต่ถ้าโยมเข้าใจแล้ว ไม่ซับซ้อนเลย เพราะมนุษย์นั้นมันไม่เข้าใจมันจึง
เข้าไม่ถึงในสิ่งนี้ 
   การแผ่เมตตาจิต โยมจะแผ่อย่างไรก็ได้ทั่วจักรวาลอนันตจักรวาล 
แสนโกฎิล้านโกฎิก็ได้ทั้งนั้น แต่การอุทิศบุญนี้ โยมต้องมีกําลังจิต ถ้าโยมไม่มี
กําลังจิต บุญกุศลนั้นก็ดี เหล่าวิญญาณนั้นก็ดี กลับเข้ามาที่โยมแล้วจะมีปัญหา 
ดังนั้น โยมต้องมีอะไรคุ้มครอง หนึ่งอ้างถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระ
รัตนตรัย แก้วสามประการ คุณบิดามารดา เหล่าเทพเทวดา เมื่อเราตั้งจิตอุทิศ



๒๖ 

 

ไปแล้ว ถ้าไม่ถึง บุญกุศลเหล่านั้นเทพเทวดาจะช่วยส่งต่อไป ต้องเอาพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์มาเป็นประธาน ที่จะนําพาไป เพราะบารมีของโยมไม่ถึง 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น โยมต้องรู้ไว้เลยว่า ประมาทไม่ได้ เอาพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์น้ันตีตรา เข้าใจมั้ยจ๊ะ เอาศีลเอาธรรมของเรานี้แล ถ้าโยมเชื่อมั่นในศีล
ในธรรมของโยม สิ่งเหล่านั้นจะคุ้มครองโยมเอง เมื่อโยมอุทิศไปบ่อย ๆ ทํา 
บ่อย ๆ จิตโยมจะมีกําลังกล้าแกร่งข้ึนมาเอง ตอนแรกก็ต้องค่อย ๆ อุทิศบุญ 
บุญที่ให้บิดามารดาเหล่าสรรพสัตว์ทั่วไปก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แต่ถ้าคราใดเราจะอุทิศให้ใครจริง ๆ เราต้องมีประธานรองรับในบุญ
เรา เช่นอ้างในบุญกุศลที่เราเคยทํามาก่อนแล้ว บุญกุศลแม้เราทํามาก่อนแล้ว
แม้มันเป็นเรื่องล่วงไปแล้วก็จริง แต่เราเคยทํามา บุญนั้นก็กลับมาเหมือนเดิม 
เพราะสิ่งในการที่เราอธิษฐานข้ึนมาใหม่ บุญน้ันก็ยังคงอยู่ใน "ภพปัจจุบัน" 
กรรมในอดีตก็เช่นกัน เมื่อเราระลึกแล้วมันก็เป็นกรรมปัจจุบันในอารมณ์    
เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะเราเคยทําไว้แบบน้ัน ดังนั้น สิ่งไหนเล่าจ๊ะที่คิดแล้วมันเป็น
พลังที่มันทําให้เรานั้นมีกําลังจิต นั่นก็คือ "บุญ" คือ "ความดี" เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่คือ
วิชา... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
(ภาพประกอบจาก google) 



๒๗ 

 

 

ห ล ว ง ปู่ พ า ดู ทุ ก ข์ 
   เมื่อวันกรรมฐานคืนวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม หลวงปูุได้กําหนดให้ลูก
ศิษย์นั่งสมาธิ (ยกแรก) ๑ ชั่วยาม โดย "ห้ามขยับเปลี่ยนท่า" จนกว่าจะได้ยิน
เสียงเคาะฝาบาตร เพื่อให้เราพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้น โดยหลวงปูุได้แสดง
ธรรมไปด้วย ดังนี ้
   ขอให้โยมสํารวมกาย วาจา ใจเข้า บุคคลที่ทนเวทนาได้ ต้องบุคคลนั้น
เห็นทุกข์เสียก่อน เห็นอย่างไรเล่า เห็นว่ากายสังขารนี้มีแต่ทุกข์ เป็นที่รวมอยู่
แต่ทุกข์ เป็นของที่ไม่น่ายึดมั่นถือมั่น เป็นสิ่งที่ไม่น่าภิรมย์ กายนี้มีแต่วันพัง..
เสื่อมลงไป กายนี้เป็นที่อาศัยให้สร้างบุญบารมี ได้มีกายนี้ถือว่าโชคดีหนักหนา



๒๘ 

 

แล้ว จงเอากายนี้แลที่มีอยู่ ดํารงสติตั้งมั่นเฉพาะหน้า สํารวมจิต กาย วาจา ใจ
อยู่ที่ลมหายใจเข้าและออก จนนิ่งสงบ ก็เอาความนิ่งสงบน้ันแลวางเฉยใน
อารมณ์นั้น อยู่ที่จิตใจของเรา อยู่กับสติ ระลึกอยู่ในกายของเรา การไม่สนใจ 
สิ่งใดนั้นแล เรียกว่าการ "วางเฉย" การไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นแล คือเรียกว่าการ 
"ละอัตตา" ตัวตน การปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลาย นั้นก็เรียกว่า "การคลายทุกข์"
ทั้งหลาย ไม่ติดในกรรมในสุขทั้งหลาย 
   โยมต้องไม่พอใจในกายสังขารเสียก่อน นี่เรียกว่าการละออกจากรูป 
เมื่อโยม "ละออกจากรูป" ได้มากเท่าไหร่ อารมณ์หรือเวทนาที่มันจะเกิดขึ้น
ถึงแม้มันจะเกิด โยมก็สามารถ "ข่มระงับ" มันได้ ก็โดยอาศัย "ความเพียร" ที่
โยมเข้าไปละในรูปกายสังขาร เมื่อมันมีความพอดีสมดุลกันได้ ธาตุดินน้ําไฟลม
มันก็เสมอเหมือนเป็นหน่ึง จิตโยมก็จะ "วางอุเบกขา" ได้เองในตัว สิ่งเหล่านี้
ขอให้โยมมีความตั้งมั่นนั่นเรียกว่า ความตั้งใจจริง เอาอารมณ์ในปัจจุบันน้ี ให้
มันตั้งมั่นจริง เรานั่งเพื่ออะไร ประพฤติปฏิบัติไปทําอะไร ขอให้มีจุดหมาย นั่น
เรียกว่าเพื่อการหลุดพ้น เพื่อเห็นภัยในวัฏฏะ เพื่อเห็นความเบ่ือหน่าย เห็น
ความไม่เที่ยง นั่นแลเรียกว่า "เห็นทุกข"์ แต่ถ้าเรายังพอใจในสุขก็ดี ยังยินดี
พอใจในอารมณ์ทั้งหลายที่จิตเรานั้นเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ไปปรุงแต่ง ความไม่
เที่ยงทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ นั้นโยมต้องมีแรงปรารถนาเสียก่อน เมื่อเรามี
ความปรารถนาต้องการไปในทางใด นั่นเรียกว่า จุดหมายปลายทางได้ถูก
กําหนดขึ้นแล้ว ทางเดินแห่งมรรคก้าวแรกโยมได้เกิดขึ้นแล้ว รัศมีแห่งธรรมได้
บังเกิดขึ้นแล้ว กงล้อแห่งธรรมจักรได้เคลื่อนที่แล้ว ดวงชะตาโยมได้เปลี่ยนแล้ว 
นามโยมได้เปลี่ยนแล้ว จักราศีได้เปลี่ยนแล้ว ฤกษ์งามยามดีได้เปลี่ยนแล้ว ภพ-
ภูมิโยมได้เลื่อนได้เปลี่ยนแล้ว ยังไปถึงอานิสงส์ถึงบิดามารดาตาทวดทั้งหลาย  



๒๙ 

 

ผู้มีคุณทั้งหลายของโยมก็ถกูเปลี่ยนเช่นเดียวกัน สิ่งนี้มันจะทําให้โยมนั้นคลาย
จากความโทมนัสทั้งหลาย ความหดหู่ใจ ความเศร้าหมองใจ 
   ดังนั้น ขอให้โยมจงมีจิตใจที่ตั้งมั่น เมื่อโยมสงบก็ให้พิจารณาถึงทุกข์
ภายในวัฏฏะในกายสังขาร สลับสับเปลี่ยนกันไปกับองค์ภาวนาอยู่อย่างนี้ แล้ว
โยมจะอยู่..จิตโยมจะตั้งมั่น ไม่สั่นคลอนไปไหน อย่าได้ให้สตินั้นมันพลั้งเผลอ
คลาดเคลื่อนกับอารมณ์ กับจิตของโยมคือ "ตัวสติ" ให้อยู่ในกาย โยมพิจารณา
ให้มาก ๆ ในทุกข์ ถ้าทุกข์มันยังไม่บังเกิดมันก็ไม่ยาก ก็ให้เรานั้นระลึกถึงทุกข์ที่
มันเกิดขึ้น อะไรที่มันเป็นทุกข์อยู่ทุกวี่ทุกวัน เราเป็นทาสของอะไร เรายังตกอยู่
ใต้อํานาจของอะไร นั่นแลคือทุกข์ที่เรามองไม่เห็น ที่มันถูกปิดบังด้วย "อวิชชา" 
นั่นก็เรียกว่า "ความหลง" ที่เราไปติด อํานาจแห่งไฟโทสะก็เช่นกันก็เรียกว่าทํา
ให้เราทุกข์ ต้องไปกําหนดรู้ เรามีอาฆาตพยาบาทผู้ใด สิ่งนั้นแลควรกําหนดรู้ 
ควรพิจารณา ควรเมตตา ควรอโหสิ เมื่อเราทําได้จิตใจเราก็ไม่เร้าร้อน ต้นบุญ
กุศลเราก็จะเจริญงอกงามไพบูลย์ แต่ถ้าเราทําไม่ได้เสียแล้ว มันก็จะมาเผาต้น
บุญกุศลคือ เผาใจของเราให้มอดไหม้ มันก็จะเข้าถึงธรรมที่แท้จริงได้ยาก... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
(ภาพประกอบจาก google) 



๓๐ 

 

 

ห ล ว ง ปู่ พ า ดู ทุ ก ข์ ( ย ก ที่ ๒ ) 
   หลังจากหลวงปูุให้ลูกศิษย์อธิษฐานสัจจะบารมีในการนั่งสมาธิโดย  
"ไม่ขยับเปลี่ยนท่านั่ง" นานราว ๑ ชั่วยามผ่านไป เสียงเคาะฝาบาตรดังข้ึน   
เข้าสู่ความเพียรในยกที่ ๒ โดยในยกนี้หลวงปูุอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ไหวอธิษฐานจิต
ออกมาเดินแทน พร้อมกันนี้หลวงปูุได้แสดงธรรม ดังนี ้
   เพราะการที่เรานั้น "ไม่ยึดและปล่อยวาง" นี้แล ทุกข์มันจึงคลาย ทําให้
เรานั้นมีกําลังจิตกําลังใจที่จะสร้างความเพียรโดยไม่มีประมาณ โดยไม่มีกําหนด 
จนกว่าจิตใจเรานั้นจะพอใจ นี่ก็เรียกว่าเป็นการได้ผ่านช่วงแรกไปเท่านั้น 
เรียกว่า ได้ผ่านในธรรมในความหยาบ ๆ ไปเท่านั้น ที่เหลือต่อไปก็เรียกว่าต้อง 
"พิจารณาอารมณ์" เป็นหลัก คือรักษาอารมณ์ให้เป็นปกติ เมื่อเรา "ละรูป" ได้ 
ทีนี้เราต้องมา "รักษาอารมณ์" คือ รักษาใจ คือรักษาศีลให้เป็นปกติ คือรักษา
อารมณ์ไว้ คือประคับประคองไว้อยู่ที่ฐานแห่งจิต อยู่ที่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้น นั่น
ก็คือรูป เวทนา ดูธรรม ดูจิต ดูเวทนา ให้อยู่ในกายนี้ อย่าได้ส่งจิตออกไป



๓๑ 

 

ภายนอก เมื่อจิตเรายังไม่เข็มแข็งดี ยังไม่ควรเอาจิตไปท่องเที่ยวที่ใด คราวนี้
เมื่อโยมมีกําลังพอ ต่อไปก็ไปยกที่ ๒ ถ้าโยมยังไม่ได้ยินเสียงฝาบาตรก็อย่าได้ละ
ความเพียร แต่ถ้าใครไม่ไหวจริง ๆ ให้โยมอธิษฐานออกจากการเจริญความ
เพียร แล้วก็ไปเดิน แต่ถ้าใครไหว..สิ่งที่โยมทําในขณะน้ี จะบ่งบอกโยมได้ว่า 
ความเพียรของโยมน้ันมีแค่ไหน สิ่งที่โยมประพฤติปฏิบัติมานั้นโยมทําได้แค่ไหน 
อะไรจะบอกโยมได้ นั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติที่แท้จริง นั้นคือการบูชาองค์
สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอย่างแท้จริง ความเชื่อ ความศรัทธาของโยมน้ันจะบอก
ว่าโยมเชื่อแค่ไหน ศรัทธาแค่ไหน โยมเข้าถึงธรรมแค่ไหน ทางที่โยมปฏิบัติมา
นั้น โยมเดินมาถึงแค่ไหนแล้ว จิตโยมนั้นแลจะบอกเอง เมื่อโยมตื่นรู้มากแค่
ไหน อดทนอดกลั้นข่มจิตข่มใจมากได้แค่ไหนน่ันแล ตัวนั้นจะเป็นผู้ชี้วัด คือใจ
ของโยมเอง คือความเข้มแข็งอดทน โยมอ่อนน้อมมากเท่าไหร่ จิตใจโยมก็
เข้าถึงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มากแค่นั้น คือสิ่งใดที่เกิดขึ้นอย่าได้
ต่อต้าน แต่จง "รับรู้ตามความเป็นจริง" แต่ไม่ยึด ไม่ติดในสิ่งนั้น ขอเพียงแค่ได้รู้ 
ก็เอาสิ่งที่รู้นั้นมาพิจารณาให้รู้แจ้งเข้าไป คือพิจารณาอยู่บ่อย ๆ นั้นก็คือ
พิจารณาทุกข์ ทําไมทุกข์นั้นเราจึงต้องเอามาพิจารณา ก็เหตุเพราะว่าทุกข์นั้น 
เรายังไม่แจ้งในทุกข์ เราจึงไปหลงว่านั่นเป็นสุขน่ันเอง ดังนั้น โยมต้อง 
พิจารณาอยู่บ่อย ๆ ว่ามันทุกข์จริง..แค่ไหน แล้วที่มันสุขนั้นน่ะ..มันสุขจริง
หรือไม่ ถ้าโยมพิจารณาเห็นได้อย่างนั้นว่า แท้ที่จริงแล้ว สุขน่ะมันมีน้อย แต่
ทุกข์มันมีมากกว่า แสดงว่าไอ้ที่สุขนั้นแล เรานั้นไปปรุงแต่ง ไปยึดมันไว้ แท้ที่
จริงแล้วเมื่อมันสุขน้ันเอง มันก็จะกลายแปรเปลี่ยนเป็นทุกข์อยู่ดี เพราะว่ามัน
ไม่มีอะไรเที่ยง ที่เที่ยงคืออะไร ถ้าเราวางเฉยเสียได้ มันถึงจะเที่ยงได้ คือเห็น
ตามความเป็นจริงนั้นเอง จึงเรียกว่า "เห็นธรรม" แต่ถ้าเรายังไม่เห็นในสิ่งที่
เรียกได้ว่า "เที่ยง" โยมจะไม่เห็นความเบ่ือหน่าย สิ่งไหนบ้างที่ไม่เที่ยง ให้โยม



๓๒ 

 

พิจารณาดูว่า เกศา คือ ผมของโยมน้ี ที่ผ่านมานี้มันเคยดกดํา มันก็ร่วงก็หล่น 
ปุานนี้มันก็หงอกแล้วขาวแล้ว นั้นเรียกว่ามันแก่มันชรา คือมันตายมันจึงร่วง
หล่น ขนทั้งหลายที่โยมมีอยู่ก็เช่นกัน คือว่ามันขับความร้อนออกจากภายใน
กายของโยม ให้พิจารณาไป นี่ก็เรียกว่า "กรรมฐานแบบหยาบ ๆ" พิจารณาผม 
ขน เล็บ ฟัน หนังของโยม รวมแล้วไอ้หนังที่โยมเหี่ยวนี้ มันห่อหุ้มอะไรอยู่ 
เหมือนหนังนี้อุปมาว่าเป็นถุงแกง คราใดเมื่อหนังนี้ไม่มีแล้ว..เสื่อมแล้ว แกงที่
โยมว่าอยู่ภายในนั้น มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง สิ่งนั้นแลเป็นของปฏิกูล เป็น
ของที่ถูกปกปิด เป็นภาชนะนั้นเอง เรียกว่า เป็นอาศัย..อาศัยหนังน้ีห่อหุ้มน้ํา
เลือดน้ําหนองของเน่าเหม็นของปฏิกูลทั้งนั้น เมื่อร่างกายปราศจากหนังแล้ว
ไซร้ ย่อมเห็นไปตามทางเดียวกันว่าเป็นของไม่น่าภิรมย์ เพราะที่มันหลง..หลง
เพราะหนัง ดังนั้น โยมก็พิจารณาให้มาก ๆ 
   หัวใจของกรรมฐาน ให้เพียรละอย่างเดียว ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในจิต 
มากระทบใจก็ตาม เมื่อรู้แล้ว ถึงรู้ การว่าถึงรู้นี ้เรียกว่า การพิจารณาหยิบยก
มาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณ เมื่อเรารู้แล้ว เข้าถึงในสิ่งนั้นแล้วก็ควรวางสิ่งนั้น นั่น
เรียกว่า ทิ้งรู้ ทําแบบนั้นให้เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
(ภาพประกอบจาก google) 



๓๓ 

 

 

   จะหวังอะไรอีกได้เล่าจ๊ะในโลกนี้..ก็มันเต็มไปด้วยความหวังกันทั้งนั้น 
มนุษย์เราจึงเกิดความอยากกันมากนั้นเอง เมื่อมันมีความอยากได ้อยากดีเต็ม
ไปหมดในโลกนี้แล้ว...แล้วที่ไหนเล่าจ๊ะที่จะว่างเว้นจากมนุษย์ที่พบสุขโดยแท้ ที่
เว้นจากความอยากเสียได้..ก็ความอยากนั้นแลที่เป็นต้นตอแห่งทุกข์ทั้งปวง มัน
จึงไม่มีที่ว่างเว้นเลยแห่งความอยากในโลกนี้..แล้วเมื่อไหร่เล่าจ๊ะจะออกจากโลก
แห่งมายา แห่งทุกข์น้ีได้เล่า..ก็เพราะเหตุแห่ง "ความอยาก" โดยแท ้
   ถ้าไม่มีทรัพย์จะสร้างทานบารมีให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีแท้ ๆ จริงได้..
เจ้าก็อย่าท้อแท้ใจไปเลย..ยังมีทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้เข้าถึงบุญกุศล
บารมีที่จะเข้าถึง..ศีล..สมาธิและปัญญาได้..ก็คือ "การลดละ" ความโกรธ ความ
อาฆาตพยาบาท ความหลง ความตระหนี่ลงเสียได้นี่แล ก็ยังเป็นการลงทุนด้วย 



๓๔ 

 

"ทรัพย์ภายใน" อย่างหน่ึง ที่จะทําไห้เกิดต้นทุนในทางโลกและทางธรรม..เป็น
การลงทุน "ทางลัด" อย่างหน่ึงและทําได้ตลอดเวลา ถ้าเจ้ามีสติระลึกได้..ว่า
มนุษย์เรานั้น..มีความแก่เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา มีความพลัด-
พรากเป็นธรรมดา มีความเจ็บปุวยเป็นธรรมดา มนุษย์จึงมีกรรมเป็นของของ
ตน มีกรรมเป็นพึ่งอาศัย ไม่ว่าจะทํากรรมอันใดไว้ กรรมนั้นแลย่อมส่งผลตาม
ติดทุกภพชาติไป..จึงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ได้กระทําไว้..กรรมดี
ย่อมส่งผลดี กรรมชั่วย่อมส่งผลให้ทุกข์ร้อน..ผู้ใดระลึกได้แบบนี้แม้ขณะจิตหน่ึง
ของจิตก็ตาม ย่อมเกิดกุศลมหาศาล เพราะเป็นทางตัดอกุศลกรรมได้โดยตรง..
คือ "ไฟสามกอง" ที่ลุกโชนเผาไหม้เผาเรือนของเจ้าอยู่ทุกวันนี ้
   อะไรที่ว่าแน่ ก็ยังไม่แน่หรอกจ้ะ..เพราะที่ว่าแน่นั้น ยังมีสิ่งหน่ึงที่แน่
กว่าไงเล่าจ๊ะ..ก็คือ "ความไม่แน่" นั้นเอง... 
   อย่าคิดว่าสิ่งที่เจ้าคิดว่าสิ่งใดนั้น "ไม่มี" หรือเกิดขึ้นไม่ได้ นั้น..เหตุ
เพราะว่าเจ้านั้นยังเข้าไม่ถึงสิ่งนั้น ก็เพราะความโอหังอวดด ีถือดีที่มีอยู่ในตน..
จึงทําให้เกิดหลงตน หลงความคิด ถือมั่นยึดมั่นในความคิด ย่อมทําให้บดบัง
ดวงปัญญาที่แท้จริงที่จะเข้าถึงในสิ่งนั้น ๆ ได้... 
   ฉันมีธรรมเป็นทรัพย์ที่ติดตัวติดจิตวิญญานของฉัน เพราะฉันนั้นได้
สร้างและทําไว้แล้วนั้นเอง..เมื่อถึงเวลาจะใช้ประโยชน์ก็อธิษฐานบารมีในกุศล
บุญบารมีที่ได้ทําไว้ ฝากกับพระแม่ธรณีไว้ในแผ่นดินสยาม..เมื่อสยามจะมีภัย
จะให้นิ่งดูดายถ่ายเดียวได้อย่างไร..เพราะครั้งหน่ึงก็ยังได้อาศัยแผ่นดินนี้สร้าง
บุญบารมีเช่นกัน..บุญคุณยังต้องตอบแทน เมื่อถึงกาลเวลา..แค้นก็เช่นกันต้อง 
"ให้อภัย" 
   นี่กายของสมเด็จท่าน..ขรัวโตก็ได้อาศัยสังขารของกายนี้ได้สร้างกุศล
บารมีเช่นกัน..ทุกอย่างล้วนแล้วเป็นเพียงแค ่"อาศัย" ให้เข้าถึงคุณงามความดี



๓๕ 

 

เพื่อสร้างต้นทุนบุญกุศลบารมี..เพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ภัย..ยามเมื่อจะมีภัยก็
เช่นกัน..ขรัวโตก็ต้องอาศัยอํานาจแห่งพระรัตนตรัยมาช่วยดับภัยที่จะมาถึง..จึง
เป็นปฐมเหตุแห่งธรรมะมหัศจรรย์..ที่จะมาบอกกล่าวผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีเก่า
ที่เคยเกื้อหนุนกันมา ให้ถึงซ่ึงความพ้นภัยในครั้งนี้ที่จะมาถึง 
   บุญกุศลบารมี..เท่านั้นที่จะช่วยเจ้าให้รอดพ้นจากภัยได้..จงเชื่อมั่นต่อ
พระรัตนตรัย..ต่อพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์..คือหมั่นเจริญภาวนาไว้ 
เมื่อมีสติระลึกขึ้นได้ให้แนบสนิททุกลมหายใจ เมื่อระลึกขึ้นได้..ว่า พุทโธ ธัมโม 
สังโฆ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมมังสรนังคัจฉามิ สังฆังสรนังคัจฉามิ..เพียงเท่านี้
เจ้าจะรอดพ้นจากภัยทั้งปวง 
   ใครว่าขรัวโตตายหรือมรณะไปแล้ว..ไม่จริงนะจ๊ะ..ที่ท่านตายนั้นน่ะ
เป็นกายของสมเด็จท่านนะจ๊ะ..เพราะขรัวโตท่านอาศัยกายสังขารของสมเด็จ
ท่านจ้ะ..บุคลที่ตายจริงจะมีผู้กล่าวถึงได้อย่างไรเล่าจ๊ะ..เช่นเดียวกับความชั่วก็
เช่นกัน ก็ไม่ตายจ้ะ ก็ยังมีคนกล่าวถึงสาปแช่งเช่นเดียวกัน..นั้นฉันจึงกล่าวได้ว่า
ฉันนั้นไม่ได้ตายไปไหน เพียงแค่กายสังขารประชุมธาตุไม่ได้แค่นั้นเอง แต่บุญ
กุศลบารมีนั้นยังคงอยู่ เมื่อใดเราระลึกถึงบุญกุศลความดีนั้นจะมาประชุมก่อ
เกิดธรรมบารมีได้ เมื่อยามเรานั้นปรารถนาในบุญกุศลบารมีนั้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ไปในทางใดต่างหาก..ขรัวโตจึงไม่ได้ตายไปไหน...และยังคงอยู่
ตลอดไป..ณ..สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี ธรรมะมหัศจรรย์จนกว่าจะสร้าง
เมืองพรหมรังสี นั้นคือ "โลกใหม่" นั้นคือเมืองใหญ่ นั้นคือ ปริศนาธรรมที่ได้มา
เชื่อมต่อให้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรม..เอวังก็มีด้วยประการฉะน้ีแล..ขอเจริญพร 
คัดลอกจากเฟซบุ๊ค ปรีศา แดง 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี



๓๖ 

 

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

 

   จิตนี้ที่จะหลุดพ้นได้ จะเติบโตได้ต้องเป็นจิตที ่"กล้าแกร่ง" ไม่อ่อนแอ
ต่อกิเลส ดังนั้น ถ้าโยมอยากจะเข้มแข็ง อยากจะนําพาดวงจิตของโยมนั้นก้าวสู่
ภาวะให้ล่วงพ้นจากทุกข์ได้ โยมต้องทนทุกข์ให้ได้ในการบําเพ็ญเพียรจิต นั่นคือ
ทนต่อเวทนา เพราะเวทนาตัวนี้แลมันไปติด..เกิดสังโยชน์..มันมาจากรูป คือ 
"กาย" ที่โยมไปติด ติดรูป หลงรูปมากเท่าไหร่ เวทนาในความอยากก็ดี ในโทสะ



๓๗ 

 

ก็ดี โมหะก็ดี ก็มีมากเท่านั้นเป็นทวีคูณ แล้วมันก็เกิดสัญญาความจําติดภพติด
ชาติมาเป็นร้อยเป็นพันชาติ สิ่งนี้เรียกว่าแกะกันไม่ออก เมื่อแกะกันไม่ออกแล้ว 
รูปและนามจึงติดผนึกกันเป็นหนึ่ง แยกกันไม่ออก แต่เมื่อใดโยมมีสติกําหนดรู้
ในกายนี้ ในเวทนา ในอารมณ์ ในสติ สิ่งเหล่านี้แลเมื่อโยมเห็นแล้วผู้ใดเห็นภัย
ในวัฏฏะแม้ชั่วขณะจิตเดียว เรียกว่า มีอานิสงส์มหาศาลยิ่งกว่าผู้เจริญฌานมา 
กว่า ๑๐๐ ปี ดังนั้น ขอให้โยมน้ันจงมีสติ จงดูกายตนนี้ นี่แลแหล่งรวมธรรม 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์แห่งพระไตรปิฎก แห่งกฎแห่งไตรลักษณ์ แห่งความ
เป็นจริงที่พญามารเขานั้นได้สาปด้วยมนตราที่โยมนั้นหลงติดว่าตัวกูของกู จึง
หลงกายหลงตน เมื่อหลงกายหลงตนจึงเพาะเชื้อ ทําให้เกิดความฮึกเหิมไปหลง
กายผู้อื่น แล้วก็ไปดึงกรรมผู้อื่นเขามา จนกรรมนั้นพัวพัน จนเกิดวิบากกรรม 
เกิดเวรพยาบาทตามมาไม่จบสิ้นจบชาติกันไป ดังนั้น หากโยมไม่อยากมีเวร 
โยมก็อย่าไปสร้างพยาบาทจิตกับใคร... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๓๘ 

 

 

ค ว า ม ลั บ ข อ ง พ ญ า ย ม ร า ช 
   ฉันจะเฉลยความลับของ "พญายมราช" ให้ฟัง ว่าทําไมเขารู้ว่าโยมไป
ทํากรรมไปทําบุญอะไรมา ไปทําเลวทําชั่วอะไรมา เขาไม่ได้มีอะไรเลย เขารู้ได้
อย่างไร โยมบอกหน่อยสิจ๊ะ อ้าว! ก็ใจงัยจ๊ะ โยมน่ะโกหกอะไรก็ไม่ได้ ปกปิด
อะไรก็ไม่ได้ เพราะว่าโยมปกปิดคนทั้งโลก แม้จะปกปิดดาวอื่นได้ แต่โยมปิด 
"ใจ" ตัวเองไม่ได้ ถ้าโยมปิดใจตัวเองไม่ได้ แสดงว่าใจของโยมทั้งหลายทั้งปวงนี้
มีประตูอีก ๑ ประตู ที่ยังมีคนเข้าไปดูใจโยมได้หรือดูข้อมูลได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่
แหล่ะจ้ะเขาถึงรู้หมดว่าโยมไปทําอะไรมา เพราะหน่ึง มนุษย์น้ันหลอกตัวเอง
ไม่ได้ มีคนเดียวอาการเดียวสภาวะเดียวที่หลอกตัวเองได้คือ คนบ้า คนอื่น
หลอกไม่ได้ เพราะว่าคนบ้านั้นเขามีสรณะของเขาเอง เขามีโลกของเขาเอง แต่
โยมทั้งหลายยังยึดโลกใบน้ีอยู่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ คนบ้าจึงไม่สนใจใครเพราะเขามี
โลกของเขาใหม่แล้ว เขาหลุดโลกนั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ หลุดจากแรงดึงดูดแรง
เหวี่ยงแห่งอารมณ์ แห่งโลกธรรมทั้ง ๘ เขาจึงไม่สนใจว่าใครเขาว่าบ้าหรือดี แต่
ประโยชน์ของคนบ้าก็มีนะจ๊ะ ถ้าคนดี ๆ เน่ียใช้เป็นจักได้ประโยชน์มาก ดังนั้น



๓๙ 

 

ถ้าโยมทําตัวบ้าบ้างก็ดี คนที่รู้ตัวว่าบ้า แต่มีสตินั้นเรียกว่าไม่ได้บ้า แต่ใช้
ประโยชน์จากคนบ้าให้เป็นประโยชน์ แล้วโยมจักได้รู้ว่า ในโลกนี้คนบ้าจริง
หรือไม่จริงมันเป็นอย่างไร 
   ดังนั้น โยมต้องรู้ไว้อย่างหน่ึงว่า ใจของโยมน้ันแลมี "ช่องโหว่" พญา-
มัจจุราชเขาจึงรู้ได้ เขาเอาใจโยมน่ะ..เมื่อลงไปแล้ว..เป็นจิตดวงวิญญาณ นี่เล่า
ถึงยมโลกนะจ๊ะ ว่าโยมกําลังจะตกลงไปในนรกแล้ว เมื่อเราลงไปแล้วเป็นดวง
จิตวิญญาณ ตัวรู้กับเชื้อบุญเชื้อกรรมมันไปด้วยบุญกุศลนะจ๊ะ เมื่อมันไปด้วย
บุญกุศลมันก็ไปด้วย ๒ อย่างนี้ ด้วยจิตนั้นพาไป ตอนแรกเมื่อเกิดเป็นกาย
สังขาร "ใจ" นั้นมันนําทางไม่ใช่จิตนําทาง แต่พอตายแล้ว "จิต" นําทาง เห็นไหม
จ๊ะ ก็ตอนที่มีอยู่มีกายสังขารน่ะใจมันนํา เพราะใจเป็นประธานเพราะใจไปยึด
ในกายสังขาร แต่พอไม่มีกายสังขารแล้ว จิตไม่ต้องอาศัยอะไร จิตอาศัย "บุญ
กุศล" อย่างเดียว ตอนนี้จิตนําทาง เห็นไหมจ๊ะ ต่างกันไหมจ๊ะ เมื่อนําทางแล้ว
ตอนนี้มันต้องดูว่านําทางไปไหน ไอ้ใจเมื่อก่อนมันทําอะไรไว้ ถ้ามันทําดีมากจิต
มันก็ดึงไป มันก็มีแรงดึงไปเพราะอะไรจ๊ะ "บุญมันหนุนไป" แต่ถ้าทํากรรมชั่ว
มากล่ะจ๊ะ จิตอยากไปเสวยด ีคิดด ีแต่กรรมมันทําไว้..มันไปไม่ได้หรอกจ๊ะ พอ
ไปไม่ได้จิตตัวนี้มันเป็นยังไงจ๊ะ มันก็ต้องตกนรกหมกไหม้ ก็จิตสุดท้ายมันเศร้า-
หมองแล้ว ทําอย่างไรล่ะตอนนี ้
   จึงได้บอกว่าเมื่อมันไปถึงที่ที่เขาต้องรายงานตัว..ห้องบุญห้องบาปแล้ว 
อ้าว! ไปเข้าห้องบาปก่อน บุญค่อยเก็บไว้ก่อน ไปเข้าห้องบาป..ตัวบุญเขาไม่พูด
ถึงนะจ๊ะ เขาพูดถึงแต่ตัวบาปหน้ีเก่าอย่างเดียวเลย อ้าว! มีแต่กรรมไปทําอะไร
มามันก็ขึ้นกรรมหมด นี่เค้าเรียกว่า บัญชีเสีย ใช่ไหมจ๊ะ เค้าเรียกว่า บัญชีเสีย 
เคยเรียนไหมจ๊ะ บัญชีเสีย มันข้ึนมาหมด เห็นไหมจ๊ะ อ้าว..เสร็จแล้วไปเข้าห้อง
บุญต่อ บุญก็ขึ้นมาอย่างเดียวเลย นี่เค้าเรียกรายได้..กําไร เกิดเป็นคนแล้วทําดี
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เรียกว่า กําไร ใช่มั้ยจ๊ะ เกิดเป็นคนทําชั่วไอ้นั่นเรียกขาดทุน เรียกว่า เจ๊ก
ขาดทุน อ้าว! เรามาดูต้นทุนบุญ ต้นทุนบุญน่ะ ทําบุญดีลิบเลย เห็นไหมจ๊ะยอด
ขึ้นไปดีเลยทีนี้ ก็ต้องดูแบบนั้น เห็นมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น สิ่งที่โยมทําไว้มันไม่ได้ไปไหนเลย ทีนี้จิตน่ะเป็นผู้เรียกว่า เป็น
ผู้ต้องหา ก็รับฟังไปโดยดี เดี๋ยวเค้าจะประกาศผลว่าสิ่งที่ทํามามันเป็นอย่างไร 
แล้วก็ต้องยอมรับชะตากรรมอย่างนั้น ดังนั้นที่เขาให้โยมเกิดมานั้น เขาให้โยม
มาแก้ตัว แก้ไข เข้าใจมั้ยจ๊ะ ให้มากอบโกย แต่มากอบโกยในบุญกุศลความดี 
แต่มนุษย์เมื่อลุ่มหลงแล้วมันก็จะกลับกัน กอบโกยกลับกัน เห็นไหมจ๊ะ อย่างที่
ฉันบอก เมื่อโยมมีแต่ตัวมา ไม่มีอะไรมา เกิดมาแม้กระทั่งเด็กน้อยยังต้องกํามือ
มาแสดงว่าโยมเกิดมาก็มีกรรมมาแล้ว แล้วทําไมโยมไป ไม่เห็นกําเลยน่ีจ๊ะ พอ
ตายแล้วแบกันหมด เพราะรู้แล้วมันเอาอะไรไปไม่ได้ มันก็เลยต้องยึดไม่ได้ แม้
อยากจะเอาไปก็เอาไปไม่ได้ แม้ฟันปลอมก็เอาไปไม่ได้ ใช่ไหมจ๊ะ 
   จึงบอกว่าเมื่อตอนที่โยมเกิดมาแล้ว มีกายสังขาร ใจเป็นประธาน นั่น
เรียกว่า โยมเป็นประธาน โยมเป็นห้างร้านบริษัทของตัวเอง มีสิทธิ์คุมบังเหียน
ตัวเอง แต่โยมไปเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ใช่สรณะมาเป็นที่ยึดหลักเป็นสรณะ 
นี่เขาเรียกว่า ความโง ่ความหลง ความอวดดีถือดี ใช่ไหมจ๊ะ นี่เรียกความ 
ขลาดเขลา ที่นี่เมื่อโยมเข้าใจแบบน้ีแล้ว ให้โยมเลือกเสียใหม่ ที่คิดไม่ดีก็ให้คิด
เสียใหม่ คิดปรามาสศีลก็คิดเสียใหม่นะ โยมต้องรู้แน่นอนว่าตายไปโยมต้องเจอ
อย่างที่ฉันบอกแน่นอน เพราะฉันยกขึ้นมาให้เห็นว่ามันเป็นเช่นนี้ แล้วก็เป็น
เช่นนั้นจริง ๆ โอกาสโยมยังมี ถ้าโยมยังมีลมหายใจ เพียงลมหายใจเพียงขณะ
จิตเดียว ถ้าโยมระลึกได้ในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่ว แห่งความไม่เที่ยง แห่ง
หลัก แห่งศาสนา แห่งทางเดิน แห่งมรรค เพียงโยมเข้าใจทางเดิน เข้าถึง   
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ การเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เข้าถึง
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อย่างไร โยมต้องมีศรัทธาเสียก่อน ถ้าโยมเข้าถึงบอกว่าเข้าถึง แต่โยมไม่มี
ศรัทธา นั้นไม่เรียกว่าถึง มันถึงแค ่"ปาก" มันต้องถึงที ่"ใจ" เพราะใจมันเป็น
ประธาน เขาส่งเอกสารไม่ถึงประธาน..ประธานไม่อ่าน..เป็นโมฆะมั้ยจ๊ะ ถูกแล้ว 
โมฆะ..มันเกาะเกี่ยวเป็นบุญไม่ได้ อย่ามาอ้างว่าฉันเคยศรัทธา นั่นเรียกว่ามุสา 
ไม่ถึงศีลด้วยซ้ํา เห็นไหมจ๊ะ พอไปถึงข้างล่างแล้วทุกอย่างเป็นธรรมหมด อ้าง
อะไรไม่ได้ เพราะการกระทํามันบ่งบอก ความจริงใจมันสู้การกระทําไม่ได้ จํา
เอาไว้... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
(ภาพประกอบจาก google) 
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การรักษากายวาจาใจสงบ ชื่อว่า "ศีล" 
การทําใจให้ตั้งมั่น ชื่อว่า "สมาธิ" 
การละอารมณ์ความพอใจเสียได้ ชื่อว่า "การเจริญกรรมฐาน" 
ความเชื่อและความศรัทธานั่นแล เรียกว่า "บารมีเก่า" ที่ได้สะสมแล้วแต่ปาง
ก่อน เอวัง.... 

คติคําสอน..สมเด็จ(โต) พรหมรังษ ี
คัดลอกจากเฟซบุ๊ค ปรีศา แดง  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

   การจะตัดตัณหา อวิชชา อุปาทานแห่งความไม่รู้จริงคือ "ความหลง" นี้ 
ต้องไปตัดที่ "ความพอใจ" การตัดที่ความพอใจได้ มันก็ต้องม ี"ขันติ" ที่จะ
อดทนข่มอารมณ์ อดทนอดกลั้นต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงใน "ความอยาก" ของตัวเราเอง 
แม้ที่โยมนั่งเจริญภาวนาก็ดีเมื่อมี "เวทนา" มากระทบรู้ว่ามันเกิดเวทนา มันเกิด



๔๓ 

 

ทุกข์ ขอให้โยมนั้นจงม ี"สติตั้งมั่น" กําหนดรู้ ก็เอาอารมณ์นั้นแลมาเป็น
กรรมฐาน อย่าได้หนีความจริง เพราะเรานั้นหนีความจริงไม่ได้ เราเคยหนี
มาแล้วมากมายหลายภพหลายชาติ ก็หาใช่ว่าใครจะหนีความตายได้ไม่ เวทนา
ก็ไม่ต่างอะไรกับความตาย เพราะ มันทําให้เราทรมาน ดังนั้น การก่อนตายนี้จึง
ทรมานนักหากจิตโยมนั้นไม่เคยอบรมบ่มจิต ไม่เคยภาวนาให้จิตนั้นมันมีหลัก
แล้วไซร้ จิตนั้นมันจะดิ้นรนแสวงหาที่หลักหาที่พึ่ง เมื่อดิ้นรนมันก็ไม่ต่างอะไร
กับสัตว์นั้นถูกทารุณ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น เมื่อโยมมีโอกาสได้มาเจริญจิต มาเจอ
ที่พึ่งเป็นสรณะแห่งพระรัตนตรัย ก็เอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นี้แลเป็น
หลักยึด เป็นธงชัย ยอมตายถวายชีวิตได้..ด้วยเอาพรหมจรรย์นี้แลก นั่นก็คือ
การเจริญพรหมจรรย์ให้ถึงที่สุด การเจริญพรหมจรรย์เจริญอย่างไร นั่นคือการ
เจริญสติอย่างหน่ึง เจริญภาวนาอย่างหน่ึง เจริญศีลให้บังเกิดอย่างหน่ึง นี่
เรียกว่าเจริญพรหมจรรย์ทั้งนั้น การเจริญพรหมจรรย์นี้เรียกว่าไม่ข้องแวะกับ
สิ่งที่เป็นอบาย ไม่ข้องแวะกับสิ่งที่เป็นอกุศลมูลทั้งหลาย มูลนี้แลเป็นของหมัก
ของดองของเน่าเหม็นทั้งหลาย มันจึงเป็นมูลเหตุให้มีกลิ่น มีสี มีรสที่เรานั้นไป
ปรุงแต่ง ดังนั้นเราต้อง "ละอารมณ์" เหล่านี้ ในขณะที่เรามาเจริญพรหมจรรย์ 
การเจริญพรหมจรรย์นี้ไม่ว่าจะนานแค่ไหน ระยะสั้นหรือระยะยาวนั้นก็ยังเป็น
ประโยชน์ต่อโยมเอง เพราะจะทําให้โยมนั้นเข้าถึงธรรม การจะเข้าถึงธรรมนั้น
ต้องเข้าถึงศีล บุคคลผู้ใดมีศีลมีธรรมนั่นแล เรียกว่าผู้นั้นเจริญพรหมจรรย์ การ
เจริญพรหมจรรย์เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ละ ผู้มีความมักน้อยสันโดษ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   เมื่อโยมปรารถนาสิ่งใด โยมต้องดูต้นทุนของตัวเองว่ามีมากเพียงใด 
หากโยมไม่มีต้นทุนแล้ว สิ่งที่โยมปรารถนาก็ดี วิงวอนขอก็ดีนั้น มันจักเป็น
ผลได้ต่อเมื่อโยมน้ันสะสมบุญบารมีในโยมนั้นมากพอแล้ว บุคคลใดจะสําเร็จ
กิจการใดก็ตามที่ปรารถนาไว้ ไม่ว่าอยากจะเป็นผู้สําเร็จก็ดี เป็นพระอรหันต์ก็ดี 
เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีนั้น ล้วนแล้วต้องอาศัยอํานาจแห่ง "บุญ" คือสร้าง
ความดีไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าที่สิ้นสุดแห่งความดีมันจะส่งผล นั้นแลจะได้รู้ได้ว่า
สิ่งที่เราปรารถนาไว้ เราจะเข้าถึงหรือไม่ การว่าเข้าถึงแค่ไหนก็ให้ไปดูที่ใจของ
เรา เรามีความสุขความพอใจในสิ่งนั้นแค่ไหน เราก็เข้าถึงสิ่งนั้นได้มากแค่นั้น 
หากว่าเราจะทําการสิ่งใด หากว่าไม่มีความสุขเลยในสิ่งนั้น แสดงว่า ต้นทุน
บารมีเรายังเข้าไม่ถึง เราต้องสร้างสุขให้พอ สร้างความพอใจให้พอ สร้างความ



๔๕ 

 

เชื่อความศรัทธาให้มากพอกว่านี้ สิ่งที่ฉันกล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติ
แห่งผู้ที่เจริญมรรค แห่งผู้ที่ต้องการปรารถนาจะพ้นทุกข์ทั้งสิ้น ดังนั้น ฉันจึง
ถามโยมได้ว่า โยมต้องการปรารถนาจะไปในทิศทางใด ไหนลองตอบมาสิจ๊ะ 
หาคําตอบได้รึยัง อ้าวไหนใครจะไปสวรรค์เล่าจ๊ะ ฉันถามว่าใครจะไปสวรรค์
บ้าง สวรรค์น่ะไปไม่ยากหรอกจ้ะ ถ้าโยมไปเริ่มต้นไปตั้งต้น มีฐานแห่งบุญ
ในขณะจิตนั้นน่ะโยมก็เสวยภพภูมิแห่งสวรรค์ได้ 
 ดังนั้น คําว่าสวรรค์คือ จิตใจที่เป็นสุข ไม่เร่าร้อน มีจิตที่เป่ียมไปด้วย
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นั้นแลเรียกว่า ในขณะน้ันโยมก็เสวยสวรรค์
วิมาน เรียกว่าจิตนั้นไม่เป็นโทษเป็นภัย เป็นพยาบาทกับใคร ในขณะจิตนั้นแล
ที่โยมสามารถแผ่บุญกุศลได้ให้กับสรรพสัตว์ ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่โยมนั้น
เคยอาฆาตพยาบาท เป็นโทษเป็นกรรมต่อกัน ที่จะหนุนนําให้โยมนั้น มีจิตมี
บุญกุศลสูง ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อโยมที่จักปรารถนาให้ถึงการพ้นทุกข์ได้อย่าง
แท้จริง ดังนั้นคําว่า "สวรรค์" คือการตั้งต้นแห่งคุณงามความดี ดังนั้น คุณงาม
ความดีก็คืออะไร หากผู้ใดเรียกว่าสร้างบุญด้วยการสําเร็จเจริญรักษาศีลก็ดี 
สําเร็จด้วยการภาวนาก็ดี สําเร็จด้วยการอธิษฐานจิตก็ดี สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็น
การตั้งต้นอยู่ในสวรรค์วิมานแล้ว จึงเรียกว่าโยมนั้นสร้างวิมานของตัวเอง เป็น
วิมานทิพย์ แต่ผู้ใดนั้นไม่มีจิตใจเลยที่จะระลึกถึงบุญกุศลก็ดี ในทานก็ดี ในศีลก็
ดี ผู้นั้นย่อมขาดแคลน เพราะว่าศีลนั้นแลเป็นต้นเหตุ เป็นปฐมเหตุที่จะนําพาที่
โยมนั้นไปจุติเกิดว่าสมบูรณ์บกพร่องเพียงใด ดังนั้น ศีลนั้นจึงเป็นสําคัญนัก 
   แล้ว "ทาน" จึงต้องมาก่อน นําหน้าก่อนบุญ โยมว่าทานนี้สําคัญ
มากกว่าศีลไหมจ๊ะ (ลูกศิษย์ : สําคัญครับ) ถ้าสําคัญอันไหนสําคัญก่อนจ๊ะ (ลูก
ศิษย์ : ทานครับ) แล้วทําไมทานถึงสําคัญเล่าจ๊ะ ถ้าโยมตอบว่าเป็นทานที่
สําคัญกว่าศีล คําว่าทานนี้ บุคคลที่มีศีลก็โยมก็มีศีลกันอยู่แล้วจึงได้เกิดมาเป็น



๔๖ 

 

มนุษย์ที่อันประเสริฐ แต่ทานนี้บ่งบอกถึงศีลของโยมว่ามั่นคงเพียงใด เพราะ
ทานนี้คือ การสละ คือการให้ สละจากความตระหนี่ เป็นการให้จึงเรียกเกิด
เมตตา ดังนั้น ผู้จะเข้าถึงศีลได้อย่างมั่นคงผู้นั้นต้องสร้างทานมาดี จึงจะเข้าถึง
ศีล เพราะผู้ใดที่ไปรักษาศีลได้ ไปเจริญศีลได้ ผู้นั้นเรียกว่าต้องทําทานมาดี
แล้วแต่ปางก่อน แต่ผู้ใดนั้นมีแค่ศีลแล้วขาดทาน เขาเรียกว่าศีลนั้นจะอยู่ไม่
คงที่ หรือเรียกว่า "ศีลไม่แข็งแรง" ดังนั้น ต้องสร้างทานเป็นบารมี สร้างทาน
เป็นบารมีอย่างไรบ้าง ก็เรียกว่าถ้าไม่มีทรัพย์ก็ใช้แรงกายเป็นทานบารมี สิ่ง
เหล่านี้ก็เป็นบุญกุศล 
   ดังนั้น มนุษย์บอกว่าเกิดมาต่ําต้อยเน้ือต่ําใจนัก ไม่มีทรัพย์สมบัติอันใด
เลยที่จะสร้างบุญกุศล แสดงว่ามนุษย์ผู้ใดที่ขาดปัญญา โง่เขลายิ่งนัก "กาย" นี้
แลที่ได้เกิดมามีกายสังขารครบองค์ประชุม ๓๒ นี ้แม้เงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่
สามารถซ้ือกายนี้ได้ ก็จงนํากายนี้แลที่มีแล้วด้วยศีลที่เคยรักษามาจึงมีกายที่
สมบูรณ์ได้ ก็เอากายนี้แลสร้างบุญสร้างทานบารมีไป ดังนั้น กายนี้จึงสําคัญนัก 
ในขณะที่ยังมีลมหายใจ แม้ว่าจะชราเพียงใด แต่ถ้ามีลมหายใจและยังมีกายอยู่ 
โยมก็สามารถพ้นทุกข์ผลกรรมได้อยู่ตลอดเวลาหากโยมนั้นมีสติ เท่าทันในทุกข์
ได้ แต่ทุกข์ทั้งหลายถ้าโยมไม่ฝึก ไม่ปฏิบัติ ไม่เรียนรู้ให้มันเกิดตัวรู้ตัวปัญญาให้
เท่าทัน โยมบอกว่าก่อนตายค่อยฝึกค่อยดูก็ได้ นี่เขาเรียกว่าเมื่อมันไม่ทันในสิ่ง
นั้นที่จะเกิดขึ้น โยมว่ามันจะพ้นภัยพาลมั้ยจ๊ะ เพราะมันไม่เท่าทันใช่มั้ยจ๊ะ นั้น
เรียกว่าผู้นั้นเรียกว่า ประมาท ดังนั้นที่โยมฝึกไว้นี่แล คือการฝึกสติ ฝึกตัวรู ้ตัว
ปัญญา ตัวรู้และปัญญานั้นเป็นของคู่กัน จะขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดไปไม่ได้ ย่อม
เกื้อกูลกันอยู่ตลอดเวลา... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี



๔๗ 

 

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

 

บุ ญ เ ต็ ม บุ ญ พ ร่ อ ง 
   บุคคลที่จะรักษาบุญได้นั้น บุคคลผู้นั้นต้องมีศีลมีธรรมเป็นพื้นฐาน 
ถึงแม้ว่าบุคคลเกิดมาแล้วจะมีบุญเก่า แต่ถ้าโยมไม่ทําใหม่ บุญก็หมดได้ 
เรียกว่า บุคคลผู้นั้นเกิดมามีบุญ เกิดมามีความสะดวกสบาย ในทางโลกเรียก 
ได้ว่าเกิด "มาสว่าง" แต่เมื่อเขา "หลงบุญ" แล้วไม่สร้างกรรมดีไม่สร้างบุญเพิ่ม 
เมื่อไปแล้วเค้าเรียกว่า "ไปมืด" นั่นเอง ดังนั้น บุญนี้จึงมีความสําคัญนัก เพราะ 
ว่ามันมีอํานาจที่จะดลบันดาลให้โยมนั้น สําเร็จประโยชน์ในทางโลกก็ดี ในทาง
ธรรมก็ด ี



๔๘ 

 

   ถ้าบุคคลใด บุญนั้นไม่ถึงในสิ่งใด แม้โยมจะอธิษฐานร้อยพันครั้งก็ไม่
สัมฤทธิ์ผลได้ เรียกว่า บุญนั้นต้นทุนนั้นไม่ถึงในสิ่งที่โยมนั้นปรารถนาได้ บุคคล
ใดที่จะเจริญในบุญที่จะทําให้บุญนั้นส่งผล หากบุญนั้นไม่มากพอด้วยการสะสม
มาแล้วในอดีต หากปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็พ้นได้ยาก ปรารถนาที่จะเป็น
อรหันต์ก็เป็นได้ยาก แต่ถ้าผู้ใดทําบุญมาถึงแล้ว เมื่อเกิดมาอีกสะสมบุญเพิ่มอีก 
ใครจะรู้ได้เล่าจ๊ะว่าบุญโยมมีเท่าไหร่ ขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะเต็ม คราใดที่โยมบุญ
มันเต็มนั่นแหละจ้ะ ในการอธิษฐานไปก็ดี มันก็สําเร็จให้ผลในชาตินี้เช่น 
เดียวกัน 
   นั้นฉันจะบอกเคล็ดลับให้โยมว่า บุญเต็มตอนไหน บุญพร่องตอนไหน 
แล้วควรตักควรดื่มกินตอนไหน ก็ฟังให้ดี บุญจะเต็มตอนนี้จ้ะ คืนพระจันทร์วัน
เพ็ญ แต่ไม่ได้ให้อธิษฐานขอพรที่พระจันทร์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ พระจันทร์ที่แท้จริง
แล้วก็คือจิตที่โยมนั้นสว่างไสว ไม่มีอวิชชากิเลสตัณหาหรือเวรภัย อาฆาต
พยาบาทปกคลุมแล้วในดวงจิตนั้นแลเรียกว่า เหมาะแก่การอธิษฐานจิต แล้ว
โยมรู้มั้ยจ๊ะ ว่าจิตนั้นจะเกิดสว่างไสวได้ ไม่มีเมฆหมอกอวิชชามาปกคลุมได้ต้อง
ผ่านอะไรบ้าง โยมต้องเจริญบุญอะไรบ้าง  

  บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนา บุญสําเร็จ
ด้วยการอบรมบ่มจิตให้เกิดปัญญา เรียกว่า ทาน ศีล ภาวนา โยมต้องทําให้ครบ
องค์ ๓ นั่นเรียกว่า พระรัตนตรัย เมื่อจิตโยมเป็นหนึ่ง ตั้งมั่น จิตโยมสว่างไสวมี
กําลัง ให้อธิษฐานในความปรารถนานั้นในสิ่งนั้น เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่บุคคล
ควรกระทําได้อธิษฐานได้ ไม่ใช่ให้โยมไปไหว้พระจันทร์แล้วขอ 
   เมื่อโยมมีจิตนั้นไม่ขุ่นมัว ไม่มีกิเลส หรือไฟแห่งกิเลสนั้นมาบดบังดวง
จิต จิตโยมนั้นย่อมสว่างไสว เรียกว่า จิตตื่นรู้ เมื่อจิตตื่นรู้นี่แลก็ให้เอาจิตนั้นไป
กําหนดรู้ สิ่งใดที่โยมพร่อง โยมไปทําให้สมบูรณ์ก็คือ "ศีล" ถ้าศีลโยมสมบูรณ์



๔๙ 

 

แข็งแรง ก็จะให้ผลในทางโลก ยังจะให้ผลในทางธรรม คือ สมาธิตั้งมั่นได้นาน 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

   บุคคลจะทําให้จิตมันตื่นได้..สว่างได้ไม่ใช่ของง่าย บางคนต้องเกิดมาถึง 
๑๐๐ ชาติ ๑๐ ชาติ ๑,๐๐๐ ชาติ ถึงจะทําให้จิตตื่นได้ จิตนั้นแลเป็นของวิเศษ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่มันต้องได้มาจาก "ประธาน" ที่ดี ประธานที่ดีคือ ใจที่มีกุศล ใจ
ที่มีบุญ..คือสะสม เพราะใจนี้แลคือ "ห้องบุญห้องบาป" ทําไมถึงกล่าวเช่นนั้น 
โยมทํากรรมดีโยมรู้มั้ยจ๊ะ ทํากรรมชั่วโยมรู้มั้ยจ๊ะ ก็โยมรู้ไงจ๊ะ พญามัจจุราช
ท่านก็เลยรู้ ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะพญามัจจุราชก็เคยเสวยเป็นกรรมของมนุษย์



๕๐ 

 

เช่นเดียวกัน นั้นห้องบุญห้องบาปของโยมนั้น ให้โยมนั้นไปชั่งไปพิจารณาดู ว่า
กรรมดีกรรมชั่วของโยมอะไรมันมากกว่ากัน ถ้ากรรมชั่วมันมีมากกว่ากรรมดี 
ความทุกข์ร้อนในทางโลกของโยมก็จักมีมาก นั่นเรียกว่าหาความสุขมิได้ ถ้า
ความสุขน้ันมันมีได้ก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

อ ย่ า ดู ถู ก ใ น บุ ญ 
   "บุญ" ที่แท้จริงถ้าบุคคลใดปรารถนา บุคคลผู้นั้นต้องแสวงหาเอง    
เข้าใจมั้ยจ๊ะ เช่นหนทางของการหลุดพ้น ผู้คนใดบุคคลใดต้องการพ้นทุกข์ก็
ต้องย่อมต้องแสวงหาเองเช่นเดียวกัน ในบุญกุศลก็เช่นเดียวกัน โยมมีสุขมาก
แค่ไหนบุญของโยมนั้นก็มีมากแค่นั้น ดังนั้นอย่าไปเที่ยวถามใครเขาว่า "ที่ฉัน
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ทําบุญไปจะได้บุญมากหรือบุญน้อย" เพียงโยมไปถามเท่านั้นแล บุญโยมก็หล่น
หายไปแล้วครึ่งหนึ่ง เหตุเพราะว่าโยมไปดูถูกในบุญและลังเลสงสัยในบุญ ย้อน
ไปอุปมาไม่ต่างอะไรกับลังเลสงสัยในศีล 
   บุญจะเกิดได้ต้องเกิดจาก "ศีล" นําพา เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วโยมจะส่งบุญ
ให้ใคร ให้เขาไปเกิดก็ดี ให้เขาพ้นทุกข์ก็ด ีต้องมี "สะพานเชื่อม" ต่ออีกสายหน่ึง
คือศีลนําพาไปเชื่อมต่อ ถ้าศีลโยมไม่พอ โยมก็ต้องอาศัยพระคุณเจ้าหรือสมณะ
ผู้ทรงศีลใช่มั้ยจ๊ะ แล้วถ้าผู้ทรงศีลนั้นเราเห็นว่าไม่แน่ใจ ให้อธิษฐานต่อหน้า    
ผู้ทรงศีล ต่อเน้ือนาบุญ ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํานี้จงสําเร็จประโยชน์ต่อองค์
สัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตเจ้าทั้งหลาย จงนําพาบุญกุศลที่ข้าพเจ้านี้ จง
สําเร็จประโยชน์ต่อใคร ใครที่เรานั้นปรารถนาจะให้ นั่นแลเอาพระทรงศีลนั่น
แล พระคุณเจ้านั่นแลเป็นสะพานบุญเชื่อมต่ออีกทีหน่ึง ให้เข้าถึงนามธรรม  
เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น ผู้ที่มีปัญญานั้นสามารถกอบโกยบุญได้ตลอดเวลา แต่ก็
ตรงกันข้าม ผู้ที่ขาดปัญญานั้นย่อมทําลายบุญกุศลได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   เธอทั้งหลายจงมีสติอยู่ทุกเมื่อเถิด..อันวันคืนล่วงไป ล่วงไป..ไม่ว่าสิ่งใด
ที่เกิดขึ้นมาแล้วย่อมรอวันดับไปสลายไปตามกาลเวลาของมัน..เฉกเช่นเดียวกับ
กายสังขารของเธอนั้นย่อมรอวันเสื่อมสลายไปในที่สุด ฉะนั้น..เธอทั้งหลายจง
อย่าประมาทในกายสังขารนี้เลย จงพิจารณาให้ถึงที่สุดของสังขารนี้ที่เธอได้
อาศัยอยู่ ให้เห็นว่ามันมีทุกข์มาก มีสุขน้อย เมื่อเธอพิจารณาเห็นแบบนี้ได้  
บ่อย ๆ แล้ว เธอย่อมเห็นความไม่เที่ยงเสียได้ จนถึงที่สุดย่อมเห็นความเบ่ือ-
หน่ายในกายสังขาร เมื่อเห็นความเบ่ือหน่าย เธอย่อมเห็นทางสละ..เมื่อเธอเห็น
ได้บ่อย ๆ แบบน้ี เธอย่อมเห็นทางหลุดพ้นเสียได้จากบ่วงมาร 
   ที่ใดเล่าที่จะเป็นที่..ที่ปลอดภัยจากมารได้..ก็อานาปานสติไงเล่า..คือ
การกําหนดรู้ลมหายใจของตัวเองทุกขณะจิตจนจิตนั้นสงบนิ่งจากอารมณ์
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ภายนอกที่จะเข้ามาทําให้จิตเรานั้นฟุูงซ่าน..จึงเรียกผู้เจริญสติอยู่..อยู่กับกาย
วาจาและใจ..เรียกว่าจิตนั้นไม่ส่งออกไปภายนอกนั้นเอง..จึงเรียกว่า ถ้าผู้ใด
เจริญสติ เจริญภาวนาอยู่ก็ตามในขณะจิตนั้น..บุคคลผู้นั้นย่อมปราศจากภัย
พาลทั้งหลายที่จะเข้ามากล้ํากลาย..แม้มารหรือเวรภัยก็ย่อมมองไม่เห็นผู้นั้นได้
..จึงเรียกได้ว่าเป็นที่ที่อยู่ของบุคลที่พ้นภัยแล้วนั้นเอง 
   จะทําอย่างไรให้เจริญสติได้อยู่ตลอดเวลา...ก็เพียงแค่โยมนั้นระลึกถึง
ลมหายใจเข้าออกก็ดี..ระลึกถึงความตายที่จะมาถึงก็ดี..ระลึกถึงคุณพระพุทธ  
ก็ดี..ระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทํามาแล้วก็ดี..เพียงระลึกได้อยู่บ่อย ๆ แบบน้ีก็ได้ 
ชื่อว่าเป็นผู้ที่เจริญสติอยู่ตลอดเวลานั้นเอง 
คัดลอกจากเฟซบุ๊ค เอกวัฒน์ ท้วมทรัพย ์
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   "การอธิษฐาน" นี่คือ ความปรารถนาแห่งจิต ว่าโยมนั้นมีลมหายใจมี
กายสังขารนี้อยู่เพื่ออะไร แม้โยมจะอธิษฐาน ๑ ชั่วยามก็ดี ๑ ราตรี เวลาเท่าไร
ก็ได้ที่โยมอธิษฐานนั้นย่อมมีแรงอานิสงส์แห่งความเพียร ย่อมแตกต่างจากการ
ประพฤติปฏิบัติโดยที่ไม่เร่งสัจจะอธิษฐานลงไป อานิสงส์ย่อมแตกต่างกันไป สิ่ง
ไหนที่โยมตั้งใจไป กับไม่ได้ตั้งใจไป ย่อมมีกําลังต่างกัน 
   การบําเพ็ญจิตบําเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดบารมีเกิดกุศลนั้นก็เช่นเดียวกัน 
โยมต้องมีจิตที่ตั้งมั่น มีความปรารถนาอธิษฐานจิตบารมี เพื่อให้เกิดจิตนั้นมัน
ตื่นรู้ รู้วาระแห่งโชคชะตา แห่งการกระทํา แห่งบุญบารมีเก่า นั่นคือ "วาสนา" 
วาสนาที่โยมได้กระทํามาแล้ว คือ บุญ ทาน ศีล ภาวนาที่โยมได้ระลึกก็ดี 
ปฏิบัติก็ดี ภาวนาก็ดี สะสมจนมาเป็นวาสนา คือสิ่งที่เคยทํามาแต่ปางก่อน 
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หรือสิ่งที่เคยทํามาแล้วในอดีตภพ หรือที่ผ่านมาแล้วนั้นเอง สิ่งเหล่านี้จะมา
รวมตัวประกอบ เกิดเป็นกําลังแห่งฌานก็ดี แห่งญาณบารมีก็ดีนี้เรียกว่า
กําลังใจ กําลังใจนี้แลเรียกว่า บารมี เมื่อโยมมีบารมีแล้ว มีเปูาหมายแล้ว มี
จุดหมายที่จะเดินไป ในกาลข้างหน้าแห่งจิตที่มีการมีงานเข้าถึงกรรมฐาน 
   เมื่อโยมมีหลัก เมื่อรู้หน้าที่ บุคคลที่มีการมีงานเมื่อรู้หน้าที่แล้ว ย่อม
แสวงหาผลประโยชน์แห่งตนให้เกิดประโยชน์แต่ฝุายเดียว เรียกว่า จิตใจนั้น
น้อมอยู่ในกายสังขาร อยู่ในความเพียร อยู่ในการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา 
เมื่อน้ันจิตของโยมน้ันจะไม่ฝักใฝุออกไปภายนอกให้มันเสียกําลังในบุญกุศล 
เรียกว่าจิตนั้นฟุูงซ่าน เพราะว่าขาดกําลังใจ ที่เรียกว่าจิตที่ไม่ตั้งมั่น เพราะขาด
การภาวนาอบรมบ่มจิต ให้เกิดจิตใจมันตั้งมั่น นั่นคือสมาธิ นี้แลก็ควรกระทําให้
มาก.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ม นุ ษ ย์ เ กิ ด ม า ส ร้ า ง บุ ญ เ พื่ อ ... 
   เมื่อศีลโยมขาดอุปมาเหมือนว่าเกิดรอยรั่วรอยร้าว เช่นกันถ้าเสื้อ
อาภรณ์ผ้าผ่อนของโยมนั้นเกิดมีรอยรั่วรอยขาด ทะลุเสียแล้ว เหลือบไร
ทั้งหลายย่อมคืบคลานเข้าหาได้ แม้เสื้อผ้าอาภรณ์ของโยมนั้นขาดเป็นรู โยมว่า
แสงแดดที่แผดเผานั้น ถ้าไม่มีอะไรบดบังหรือรองรับเลย มันโดนผิวโยมมันจะมี
ความร้อนมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ร้อนครับ) บุญกุศลก็เช่นกัน เหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์
ที่โยมสวมใส่ โยมดูแลเขาดี ถึงแม้มันจะเก่า ก็เหมือนสังขารที่โยมเกิดแล้วเกิด
อีกตายแล้วตายอีก นี้ก็เรียกว่า "สังขารเก่า" แต่เมื่อโยมซ่อมแซมมันอยู่บ่อย ๆ
คอยปะชุนแก้ไข โยมว่าเมื่อไม่มีรอยรั่วรอยร้าวแล้ว มันย่อมเหมือนเสื้อผ้าใหม่
มั้ยจ๊ะ ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น บุญกุศลนี้จึงสําคัญ ที่จะนําพาให้โยมนั้นไปสร้าง
ความดีความเพียร ไปสร้างบารมี ไปสร้างกรรมดี ถ้าโยมไม่มีบุญกุศล มันจะไม่
มีอะไรหล่อเลี้ยงในกายสังขารในดวงจิตวิญญาณของโยม กรรมที่โยมทําไว้มันก็
จะเท่าทันของโยม เรียกว่าเมื่อโยมเกิด มันก็จะเกิดตามโยมเหมือนกัน แต่ถ้า



๕๗ 

 

โยมนั้นไม่สร้างคุณงามความดี กรรมเก่าของโยมนั้นมันก็จะมีฤทธิ์มีเดช ให้ผล
มากกว่ากรรมในปัจจุบัน 
   ดังนั้น การเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีกายสังขารนั้นยังทุกข์ขนาดนี้ แล้วพวก
ที่ไม่มีสังขารล่ะจ๊ะ โยมว่าเขาจะทุกข์ขนาดไหนจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ทุกข์มากค่ะ) โยม
ว่าเกิดเป็นมนุษย์กับเป็นสัตว์เดรัจฉาน ใครทุกข์กว่ากันจ๊ะ (ลูกศิษย์ : สัตว์
เดรัจฉานครับ) ไม่จริงหรอกจ้ะ สัตว์มนุษย์นี่แหละจ๊ะ ลําบากกว่าสัตว์เดรัจฉาน 
มีบุญมากกว่า จึงได้บอกว่าบางครานั้น สัตว์นั้นบางตัวบางท่านเขาอาจจะมี
บารมีมากกว่ามนุษย์บางคน เขาไม่มี แม้ไม่เกิดเป็นมนุษย์ แต่เช้ามานั้นเมื่อเขา
ตื่นเขาก็มีอาหารให้รับประทาน แต่โยมนั้นเมื่อตื่นต้องไปหาอาหารมั้ยจ๊ะ แล้ว
โยมว่าใครมีบุญกุศลมากกว่า เขามีบุญกุศลมากกว่า แต่โยมสามารถทําบุญกุศล
ให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ แต่สัตว์เดรัจฉานไม่สามารถสร้างบุญกุศลให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ได้ แต่เรียกว่า กินบุญเก่า เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะถ้าโยมกินบุญเก่าหมดไม่สร้างบุญ
ใหม่ โยมก็ต้องไปเกิดเป็นแบบนั้นในสัตว์เดรัจฉานนั้น โยมเคยให้ข้าวให้ปลา
เขากิน เมื่อโยมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เขามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ โยมก็ไป
กินบุญเก่าเช่นกัน โยมเคยให้เขา เขาก็ต้องให้โยมเช่นเดียวกัน แล้วก็จะเป็น
วัฏฏะหมุนเวียน..เป็นอยู่อย่างนี้ ถามว่ามันจะจบสิ้นกรรมมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่
จบ) ถูกแล้ว ไม่จบสิ้นกัน 
   ดังนั้น บุญสร้างเพื่ออะไร มีเพื่ออะไร มันต้องมีที่สิ้นสุดของบุญกุศล 
กรรมก็ต้องมีที่สิ้นสุดของกรรม ถ้ายังไม่มีที่สิ้นสุด ทุกข์มันจะหมดไม่ได้ กรรมก็
ตัดไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น คิดว่าใครมีบุญกุศลมากกว่ากัน ที่ฉันเปรียบนี้ ถ้า
มนุษย์ไม่สร้างบุญบารมีให้มันยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานที่กิน
บุญเก่า ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้น เมื่อโยมเกิดมาแล้วมีกายสังขาร มีปัญญา ก็เอาปัญญา
นั้นแลน้อมนําไปพิจารณาดู ว่าเราเกิดมาทําอะไร มนุษย์น้ันเกิดมาเพื่อ "เสวย



๕๘ 

 

กรรมดีและกรรมชั่ว" แล้วมารับรู้ชะตากรรมของตัวเอง นั้นเรียกว่า มาคอย
แก้ไขปะชุนในกรรมนั้น แต่ไม่ได้ให้คอยแก้ไขใคร เพราะว่ามนุษย์มีกรรมเป็น
ของแต่ละบุคคล โยมจะไปแก้ไขกรรมให้คนอื่นเขาไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ มนุษย์ที่
ปุวยนั้น ถ้าเขามีอาหารมาให้บริโภค แต่เขาไม่ยินยอม หรือไม่ยินดีจะบริโภค 
โยมว่าเขาจะกินหรือเขาจะหายได้มั้ยจ๊ะ จะมีกําลังมั้ยจ๊ะ นี่แหล่ะจ้ะ ดังนั้น เรา
ต้องวางไว้ในฐานะแบบน้ัน สิ่งที่เราทําได้คือ แก้ไขตน ดูตน เตือนตน สอนตน 
อยู่อย่างนี้ "อย่าไปแก้ไขใคร" แล้วก็พยายามอย่าตําหนิใคร การที่โยมตําหนิคน
อื่นหน่ึงครั้ง เท่ากับว่าโยมนั้นประมาทในธรรมแล้ว การตําหนิติเตียนผู้อื่นนั้น 
เท่ากับว่าเรานั้นทําลายบุญกุศลของเราไป ย่อมทําให้ผูกเวรผูกพยาบาทกับคน
อื่นเขา ดังนั้นควรมีสติ เพราะการที่โยมไปตําหนิต่อว่าคนอื่นที่จะรู้จริงไม่จริงก็
ตามนั้น ย่อมทําให้ศีลของโยมนั้นบกพร่องผิดปรกติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๕๙ 

 

 

   มาแล้ว..มาแล้ว..มาแล้วจ้ะ ..ขรัวโตมาแล้วนะจ๊ะ ..ก็ที่มาครั้งนี้จึงว่า  
มีเหตุฉันนั้นจึงมา..เหตุเพราะมนุษย์จะมีภัย ก็ภัยอะไรเล่าจ๊ะที่ว่านั้น..ภัยแห่ง
ธรรมชาติแห่งกรรมมนุษย์ชาติไงเล่าจ๊ะที่จะมีภัย..ก็เมื่อศีลถูกเหลื่อมล้ําถูก
ทําลายด้วยคนชั่วคนใจบาปหยาบช้า..ฉันจึงได้จุดไต้มาเตือนภัยบอกโยม
ทั้งหลายว่า..จงตื่นจากความหลงมัวเมาในกิเลสตัณหา จงตื่นรู้แห่งโทษภัยของ
วัฏฏะแห่งทุกข์เถิด..จงเร่งภาวนา..เจริญรักษาศีลอย่างน้อยก็รักษาไห้ได้ในศีล
ห้า..ได้บ้าง..ไม่ได้บ้างก็ยังดี..เพราะในขณะจิตหน่ึงที่ผู้ใดได้ระลึกถึงศีลย่อมเกิด
บุญกุศลแล้ว เมื่อระลึกอยู่บ่อย ย่อมทําให้เกิด "สติ" นําพาให้เกิดตัวปัญญาได้
โดยง่าย..โดยไม่รู้ตัว.. 
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   วันข้างหน้าไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น..แต่ที่รู้ได้ในปัจจบัุนนี้ก็คือเรา
นั้นทําอะไรอยู่เท่านั้นพอ.."การรู้ปัจจุบัน" นี้แล..เรียกว่า "ตัวสติ" ..คือการระลึก
ได้ในอารมณ์ปัจจุบันนั้นเอง..บุคคลเมื่อรู้ในปัจจุบันได้อยู่บ่อย ๆ แล้วไซร้ย่อม
กําหนดรู้ได้ในอนาคต..ที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมของจิต อันบุคคลใดได้เจริญสติอยู่ 
ภาวนาอบรมบ่มจิตอยู่..ไม่ขาดแล้วจากความเพียร..ย่อมไม่เกินวิสัยของบุคคล 
ผู้นั้นที่จะรู้ได้ในอนาคต 
   ตัว "สติปัญญา" นี้แลจะนําพาให้โยมนั้นอยู่รอดปลอดภัยจากภัย     
ทั้งปวง..ก็ด้วยอํานาจแห่งศีลที่โยมนั้นได้เคยรักษา..ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเป็นที่
พึ่งพาได้ดีนอกจากตัวของเราเอง..เมื่อมีโอกาสในขณะที่มีลมหายใจอยู่ อย่าได้
ประมาทกันเลยในการประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึง..ทาน..ศีล..ภาวนา.. 
นี้แลคือ "เสบียงบุญ" ของโยมโดยแท้ ที่จะติดจิตวิญญาณของโยมไปได ้
   ฉันนั้นได้แค่บอกทาง..ว่าทางนี้ควรเดิน..ทางนี้ไม่ควรเดิน..ทางนี้จะ    
มีภัย..ใครผู้ใดจะเชื่อหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่อํานาจวาสนาบารมีแห่งกรรมของ
สัตว์โลก 
ขอเจริญพร..เอวังก็มีด้วยประการฉะน้ีแล.. 
คัดลอกจากเฟซบุ๊ค เอกวัฒน์ ท้วมทรัพย ์
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๖๑ 

 

 

   แม้ธรรมใด ๆ เมื่อเรารู้แล้ว คําว่า "รู้แล้ว" ก็ต้อง "ทิ้ง" ในธรรมนั้น 
เพราะเมื่อเราไป "ยึด" ในธรรมใดธรรมหน่ึง แล้วไป "ติด" เราก็จะรู้แค่เพียง
เท่านั้น เช่นเดียวกับเราเสวยเสพอยู่ในฌาน เราก็จะไปต่อไม่ได้..เพื่อให้เกิด
ญาณ เกิดวิปัสสนาญาณ เกิดตัวรู้ เกิดตัวปัญญา เพราะเราก็ยังไปไม่ได้เพราะ
เราไปติดนั้นแล 
   ดังนั้น เมื่อเราไปยึดไปติด ไปยึดถือในหลักเกณฑ์มากจนเกินไป แต่
ไม่ได้รู้หลักแห่งความเป็นจริงว่า การที่เราจะเข้าเจริญสมาธิภาวนาจิตนั้น..เพื่อ
อะไร เมื่อเรามี "จุดหมาย" เราย่อมเห็น "ทางเดิน" ก็ทางเดินนั้นแลที่เราเดิน
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แล้ว ประพฤติแล้ว กระทําแล้วอยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ ก็เพื่อให้จิตเรานั้นได้เกิดการ
ตื่นรู้ ให้เกิดการชํานิชํานาญให้เข้าถึงตัว "ปัญญา" 
   ตัวปัญญาจะเกิดได้ก็คือ เมื่อฌานบังเกิด จิตเห็นจิตนั่นแล จิตมันเห็น
อารมณ์ใด จิตเป็นแบบใดต้องกําหนดรู้ คือ ระลึกรู้ให้อยู่ในกายตน ให้เกิดสต-ิ
ปัฏฐาน หรือกายานุสติก็ดี ให้อยู่ในนี้ คือ ให้รู้ทุกข ์ให้รู้อารมณ์แห่งการเกิด
เวทนา คือ อย่าส่งจิตไปภายนอก เมื่อเรากําหนดรู้ได้อย่างนี้ ก็ให้พิจารณาให้
เห็นโทษภัย คือ เพ่งโทษ เอาจิตนั้นไปตั้งอยู่ในฐานทั้ง ๔ คือ ในกาย ในเวทนา
คือความรู้สึก ความรู้สึกนี้แลที่มันเกิดขึ้น เพราะเกิดจากใจไปดําร ิไปพอใจ ให้รู้
สภาวะจิตอารมณ์ของตัวเอง เมื่อกําหนดรู้แล้วก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นซํ้าแล้ว 
ซ้ําเล่า เมื่อว่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วเราจะเห็นความ "ไม่เที่ยง" 
   ความไม่เที่ยง เกิดจากอะไร เกิดจากเราไปเห็นทุกข์นั่นแล สิ่งไหนที่เรา
เข้าไปยึดแล้วเกิดความพอใจ ในความพอใจนั้น หากเราไม่น้อมจิตสติเราไป
พิจารณาให้เกิดปัญญาแล้ว ก็ย่อมเกิด "ความหลง" เพราะไอ้ความหลงตัวนี้ที่ไป
เราไปยึดไว้ไปปรุงแต่งไว้เพราะอํานาจของ "กิเลส" เรามีกิเลสมากเท่าไหร่เราก็
คิดว่าสุขน้ันมีมากเท่านั้น แท้ที่จริงมันไม่ใช่เช่นน้ัน ในความสุขน้ันแลมันมีความ
ทุกข์ปนอยู่ จะบอกว่าทุกข์และสุขนั้นเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันก็ย่อมได้ แต่ใคร
เล่าจ๊ะที่จะแยกมันออก เหมือนกายกับจิต เหมือนรูปกับนาม เมื่อเราแยกมัน
ออกแล้วให้เข้าถึง..ยกมาพิจารณา ย่อมเห็นทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นตามความ
เป็นจริง ว่าทุกอย่างนั้นได้แค่ "อาศัย" ให้เกิดเป็นแบบนั้น เป็นข้ันนั้นเป็นข้ันนี้
ของอํานาจของสมาธิ แต่ไม่ได้บอกให้โยมนั้นไปยึดในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง
นั้น เอาแค่อาศัยเป็นทางเดินผ่าน แต่ไม่ได้ให้โยมไปยึด เพราะว่าสภาวะที่โยม
ไปยึดนี้แล ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตาม ถ้าไปยึดแล้วสิ่งนั้นแลมันย่อมมีการ
เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความ "ดับสลาย" ไป โยมก็จะจับตัวนั้นสิ่งน้ันไม่ได้ เมื่อ



๖๓ 

 

มันหายไปแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นคงไม่มี ที่มีเพราะเรานั้นไปยึดไปปรุงแต่งข้ึนมา 
ดังนั้น ทางเดินของโยมที่จะเดินต่อไปคือ ต้องเดินปัญญา เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎ ก ที่ แ ท้ จ ริ ง 
   ตําราที่แท้จริงถ้าโยมอยากรู้ให้แจ้ง โยมต้องทิ้งทุกตํารา แล้วมาอ่านจิต
อ่านใจในกายของตน นั่นแหล่ะจ้ะคือตําราคือพระไตรปิฎกที่แท้จริง อย่างอื่น
นอกเหนือจากนี้ถ้าโยมไปข้องแวะเสียแล้ว ฉันก็คงสอนโยมไม่ได้ โยมต้องทิ้งทุก



๖๔ 

 

ตํารา เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะถ้ายังไปยึดตําราอยู่ ก็ไอ้สภาวะยึดนั้นแลคือ ยังไม่ทิ้งรู้ 
เมื่อไม่ทิ้งรู้แล้ว ฉันบอกตัวรู้ไปใหม่มันก็คงละจากความสงสัยได้ยาก ใช่มั้ยจ๊ะ 
เพราะกรรมในของเก่านั้นมันไม่ได้ถ่ายเททิ้งออกไป มันจึงจักไม่รู้ได้ว่าสิ่งไหน
เป็นตัวรู้ที่แท้จริงกันแน่ 
   ดังนั้น โยมต้องทิ้งทุกตํารา ไม่ว่าใครจะเรียนมาแค่ไหน จะแก่เพียงใดก็
ตาม ถ้าโยมยอมรับความจริงและให้โอกาส เริ่มเขียน ก.ไก่ ใหม่ เพียงโยมแค่
เริ่มเขียน นั่นเรียกว่า โยมเริ่มเดินแล้ว เมื่อโยมเริ่มเดินแล้ว นั่นคือโยมได้อยู่
ในทางแห่งมรรคแล้ว แต่ผู้ใดยังยึดตําราอยู่ ก็เรียกว่ายังไม่ถึงในทางเดินแห่ง
มรรค หากผู้ใดยังเจริญภาวนา เจริญปัญญา เจริญสมาธิให้บังเกิดอยู่บ่อย ๆ 
แล้วเพ่งโทษอยู่ในกายนั้นแล บุคคลนั้นแลกําลังเดินตามรอยเท้าแห่งมหาบุรุษ 
รอยเท้านั้นแล คือหลักฐานประจักษ์แห่งธรรม ว่าโยมนั้นได้เชื่อมั่นในพระพุทธ
แล้ว คือไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธว่าท่านนั้นตรัสรู้จริงจึงได้เห็นธรรม 
นั่นคือคําสอนที่ท่านทิ้งไว้ให้โยมทั้งหลายและยังคงเป็นศาสดาของพวกโยมอีก
สืบต่อไป จนกว่าโยมนั้นจะก้าวล่วงพ้นจากทุกข์จากบ่วงมาร 
   ดังนั้น ถ้าโยมยังไปพอใจยังอยากรู้ในของภายนอกอยู่ นั้นเรียกว่าโยม
ยังไม่ได้เดินเข้าไปในทางเดินแห่งมรรค อุปมาก็ไม่ต่างอะไรโยมยังไม่ได้เดินเข้า
ไปในโบสถ์หรือเข้าไปในวิหาร ยังไม่ได้นมัสการองค์พระปฏิมากร แต่โยมเพียง
เดินทักษิณาวรรตอยู่ เรียกว่ายังไม่ได้เดินเริ่มต้น คือกําหนดจุดหมายปลายทาง 
บุคคลที่กําหนดจุดหมายแล้วย่อมเห็นปลายทาง แม้ว่าปลายทางนั้นจะไกล
เพียงใด แต่ระยะทางไม่ได้บอกว่าโยมจะถึงเมื่อไหร่ แต่เขาบอกว่าโยมในขณะ
ปัจจุบันนี้ โยมยังเดินอยู่หรือไม่ เริ่มเดินออกไป ๑ ก้าว ถามว่าระยะทางนั้นสั้น
ลงมาไหมจ๊ะ (ลูกศิษย์ : สั้นค่ะ) ถูกต้อง โยมเดินไป ๑๐ ก้าวมันก็สั้นลงมา เดิน
ไป ๑๐๐ ก้าว ๑,๐๐๐ ก้าว แล้วเดินอยู่อย่างนั้นจนนับก้าวไม่ได้ โยมว่ามันจะ
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ถึงไหมจ๊ะ โยมจะรอให้ปลายทางหรือเกาะที่โยมมองเห็นนั้นมาหาโยมเป็นไป
ได้มั้ยจ๊ะ โยมต้องเดินไปหา แต่โยมจะเดินไปหาได้นั้น โยมต้องรู้เสียก่อนว่า 
โยมต้องมีความเชื่อเสียก่อนว่า โยมสามารถเดินไปถึงได้ ถ้าโยมไม่มีความเชื่อ
เสียแล้ว โยมจักหันหลังกลับแล้วเดินไปอีกทางหนึ่ง เข้าใจมั้ยจ๊ะ แม่น้ําที่มัน
กว้างขวางอยู่นั้นมันเป็นแค่มายา มายาของกิเลส เข้าใจมั้ยจ๊ะ ที่โยมไปปรุงแต่ง
นั้นคือความกลัว เพราะยังไงมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องตายอยู่แล้วในอีกไม่ช้า ทําไม
โยมไม่ลองเสี่ยงดูเล่าจ๊ะ ถ้าโยมมีหลักยึดมั่นเชื่อเสียแล้ว ปาฏิหาริย์ย่อมบังเกิด
กับโยมได้ นั้นจึงเรียกว่า เป็นธรรมอัศจรรย์ เป็นของปัจจัตตังสําหรับผู้ที่จะเดิน
ในทางเดินนี้ ผู้ที่ไม่เชื่อมั่นในทางเดินนี้ จักไม่ได้เจออะไรเลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ลูกศิษย์ : หลวงปูุครับทําไมองคุลีมาลถึงได้หลุดพ้นได้ในชาตินั้น ทั้ง ๆ ที่ฆ่าคน
เยอะ 
หลวงปูุ : โยมอยากรู้มั้ยจ๊ะ ถ้าโยมอยากรู้ ฉันก็อยากจะบอกโยม การจะฆ่าคน
ได้นั้นก็ต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญอย่างหน่ึงใช่ไหมจ๊ะ โยมกล้าไปฆ่าใคร
ไหมจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่กล้าครับ) ก็เพราะโยมกลัวงัยล่ะจ๊ะ ใช่มั้ยจ๊ะ การบรรลุ
ธรรมก็ดี เหตุที่ว่าองค์สมเด็จพระองคุลิมาลนั้นไม่ได้มีความชั่วหรือมีจิตใจ
โหดเห้ียมโหดร้ายนั้นด้วยสันดาน แต่เพราะความหลงผิด เพราะอาจารย์แท ้ๆ
เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อนั้นแลว่า..องค์พระศาสดาท่านได้รู้ว่าพระองคุลิมาลนี้ยังมีบุญ
กุศลบารมีเก่าที่สามารถจะบรรลุธรรมได้ ท่านจึงไปโปรด เหตุว่าการฆ่ามนุษย์
นั้นเป็นบาปตกไปตามกันก็จริง แต่อย่าลืมว่าหากมนุษย์ผู้ใด ที่เจริญธรรมแล้ว
ประพฤติปฏิบัติแล้ว อาศัยธรรมนั่นแลเป็นเครื่องอยู่แห่งจิต เป็นเครื่องเผาใน
ความเพียร กรรมทั้งหลายบุคคลที่ตกล่วงลงไปนั้นก็ได้อานิสงส์ เหตุเพราะว่าได้
อาศัยบุญกุศลของผู้นั้น นี้แลเขาเรียกว่าเป็นการเปิดสะพานบุญเชื่อมต่อกันให้
เกิดกรรมขึ้นมา แต่ก็หาว่าจะรอดพ้นจากกรรมนั้นไม่ ก็ต้องรับเสวยกรรมใน
ชาตินั้นเช่นเดียวกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ผู้ใดที่ประพฤติธรรมและสามารถพ้น..เห็นกรรมนั้นได้ จนเข้าถึง
สภาวะเห็นธรรมโดยแท้ คือ บรรลุแห่งธรรมนั้น กรรมทั้งหลายทั้งปวงย่อมตัด
ขาดจากกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้นเมื่อโยมก็เช่นกัน หากต้องการจะพ้นจากบ่วง
กรรมทั้งหลาย ก็ต้องอาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ให้จิตวิญญาณของโยม
นั้นได้มีที่อาศัย..ที่พึ่งพา 
   ถึงแม้โยมนั้นไม่ได้เกิดในสมัยที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีกายสังขาร
ก็จริง แต่โยมอย่าลืมสิว่า ในก่อนที่พระองค์ท่านที่จะทรงพระปรินิพพานนั้น 
ท่านตรัสไว้ว่าอย่างไร "ธรรมทั้งหลายเหล่าใด ที่ตถาคตนั้นได้กําหนดแล้ว ได้
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แสดงแล้ว ได้บัญญัติแล้วนั้น ยังจักเป็นศาสดาของพวกเธออยู่" ใช่หรือไม่ และ
ในขณะน้ีธรรมนั้น คําสอนนั้น ทางเดินนั้นยังคงอยู่ไหมจ๊ะ ที่ยังอยู่เพราะอยู่ใน
กําหนด อยู่ในกําหนด ใช่ไหมจ๊ะ นี่มันแค่ครึ่งทางไม่ใช่เหรอจ๊ะ 
   ฉันจะบอกให้คําสอนท่านนั้นแล ทางเดินท่านนั้นแล ท่านนั้นมาส่งโยม
ครึ่งทางแล้ว แล้วอีกครึ่งทางเล่าจ๊ะ โยมจะไปหรือไม่ไปก็สุดแล้วแต่โยมจะ
ปรารถนา ฉันนั้นได้แค่มารับช่วงต่อ เหตุเพราะว่าฉันนั้นขออาสามา เพื่อมา
ตอบแทนในคําสอน ในธรรม ตอบแทนศาสนา ตอบแทนแผ่นดิน ตอบแทน  
ครูบาอาจารย์ ผู้ประสาทประสิทธิ์วิชา ดังนั้น การอาสาครั้งนี้จึงเรียกว่าเป็น
การตอบแทน แล้วโยมล่ะจ๊ะ โยมได้ตอบแทนอะไรบ้างหรือยัง... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ป ร า บ อ วิ ช ช า เ ห มื อ น ไ ก ร ท อ ง ป ร า บ ช า ล ะ วั น 
   "อวิชชา" นั้นจะไปประหัตประหารด้วยระเบิด หรืออาวุธหอกที่มีคม
นั้นก็กําจัดไม่ได้ ถ้ากําจัดได้จริงร่างกายของโยมจะพรุนมั้ยจ๊ะ อ้าว..ถ้าว่า
อวิชชามันอยู่ข้างในก็เอามีดมาฟันให้เละไปเลย โยมว่ามันจะตายมั้ยจ๊ะ ตาย
อย่างเห็น ๆ สิ้นลมขาดดิ้นในตรงนั้น ใช่มั้ยจ๊ะ นั่นยิ่งว่ามีอวิชชาเข้าไปใหญ่ แต่
ว่าอวิชชาตัวนี้มันเป็นอมตะ ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทําอะไรมันไม่ได้ ฟันก็ไม่ตาย 
เห็นมั้ยจ๊ะว่าเป็นอมตะแค่ไหน เพราะโยมได้ครอง..มารเขาได้ให้มา นั้นอยู่ที่โยม
จะเลือกว่าโยมจะเอาอะไร เพราะถ้าโยมยังมีอวิชชาอยู่..การเกิดแก่เจ็บตาย 
ชรา หรือการพลัดพรากก็ยังคงมีอยู่เป็นวัฏฏะ ไม่จบสิ้น ใช่มั้ยจ๊ะ 

  ดังนั้น ผู้ใดจะกําราบหรือปราบได้ โยมก็ต้องมีศิษย์มีอาจารย์ อ้าว..
ก่อนจะไปปราบเขานั้น ฉันจะบอกให้ว่าจะไปปราบอย่างไร เหมือนไกรทอง
ปราบชาละวัน ไกรทองมันใส่อะไรจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ใส่เสื้อยันต์จ้ะ) โยมต้องม ี
"เสื้อยันต์" เดี๋ยวฉันจะพาให้โยมไปใส่ ว่าในขณะที่โยมจะไปจับมันน่ะ..ไอ้ชาละ-
วันน่ะมันมีฤทธิ์แค่ไหน โยมต้องมีอะไร โยมต้องออกรบแล้ว โยมต้องม ี"ศีล"  
ใส่เสื้อเกราะก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมไม่มีศีลโยมไปปราบอวิชชาไม่ได้ เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ 

  ถ้าโยมจะเข้าไปปราบอวิชชา มันนั่งอยู่ก้นลึกบึ้งอยู่ในอนุสัย เหวลึกที่
โยมไม่เคยเข้าไปหามัน เพราะอะไรจ๊ะ..โยมกลัว พอเจอเวทนาหน่อย เจอด่าน
แรกหน่อยก็กลัวแล้ว มีความเคลิบเคลิ้มใจก็นอนหลับหน้าถ้ําซะแล้ว มันก็
ออกมาเหยียบหัวโยมอีกอยู่ร่ําไป ใช่มั้ยจ๊ะ พอมาทักทายหน่อย อ้าวเชิญเข้ามา
ซิจ๊ะ..ห้องว่างแล้ว อ้าวทําไมล่ะจ๊ะ ชาละวันมันจึงมีเมียมากงัยล่ะจ๊ะ คือความ
ไม่พอไม่อิ่มในกามสุขคือความพอใจในสุขน่ันแล 



๖๙ 

 

  ถ้าโยมต้องการปราบอวิชชานี้หรือปราบชาละวันตัวดีหรือตัวร้ายนี้ 
โยมต้องมีเสื้อยันต์เกราะเพชร เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าใครไม่มี..ให้ร้อยทั้งร้อย เก่งแค่
ไหนก็ตายคาปากถ้ํา โยมต้องม ี"มนต์" อันที่สองต้องมีมนต์ เมื่อม ี"ศีล" แล้ว
ต้องมี "มนต์" คือม ี"องค์ภาวนา" กํากับด้วยคาถา ระลึกถึงครูบาอาจารย์ คือ 
พระรัตนตรัยเสกเปุาเสื้อยันต์ให้โยมนั้นขลัง อัขรคาถาถึงจะมีแสงออกมา    
เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมถึงจะไปปราบอวิชชาคือ กิเลสตัณหา..ไอ้ชาละวันตัวนี้ได้ 
เพราะมัน มีเล่ห์เหลี่ยมมาก ถ้ามันมีเล่ห์เหลี่ยมไม่มาก มันเอาเมียไปอยู่ได้ไม่
มากหรอกจ๊ะ เห็นมั้ยจ๊ะ.. 

  ดังนั้นน่ะโยมต้องกําจัดตัวนี้ เมื่อโยมวางอาวุธภายนอกแล้ว ถ้าโยมเอา
อาวุธเข้าไปมันเป็นภาระโยมมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : เป็นภาระค่ะ) ถูกต้องแล้ว อาวุธ
ของโยมที่แท้จริงก็คือ "ใจ" ใจเมื่อโยมเป็นอาวุธแล้ว โยมจะอธิษฐานเอาอาวุธ
อันใดไปปราบก็ย่อมได้ จะเป็นอาวุธหนักหรืออาวุธครบมือ แต่มนุษย์นั้นจะมี
อาวุธเฉพาะประจํากายคือ "อาวุธประจําคู่บารมี" คืออะไรที่เป็นอาวุธ อะไรอัน
ใดอันหน่ึงที่โยมนั้นถนัดและพอใจ "ถูกจริต" อันนั้นคือ "อาวุธ" เข้าใจมั้ยจ๊ะ ที่
จะทําให้ใจโยมนั้น "สงบ" นั่นเรียกอาวุธที่โยมจะไปเจริญอิทธิบาท ๔ เอาอะไร
ล่ะจ๊ะที่ไปข่มได้บ้าง นั่นคืออาวุธของโยม ไม่ใช่ไปถือหอกถือดาบ ถือตัวถือตน 
ถือว่าข้านี่เก่ง..นี่ไม่ใช่ อย่างนี้ไอ้เข้ก็งับหัวแตก เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะกิเลสน้ันมัน
ไม่ต่างอะไร มันไม่มีลิ้น มันจึงไม่รู้รส ไม่พอใจในรส ไม่สิ้นสุดในรส เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

  ดังนั้น ถ้าใครต้องการจะปราบอวิชชาหรือตัวรากเหง้าของอกุศล คือ
ตัวจิตวิญญาณของโยมอีกตัวหนึ่ง ที่เป็นตัวถูกสาปแช่ง ถูกมัดตราตรึงด้วย    
โซ่ตรวนที่มันติดในคุกก้นบึ้งในทะเลทุกข์น้ัน โยมต้องลงไปช่วยเขาข้ึนมา นั่น
คือบิดาตาทวดของโยม เขาเรียกว่าเฒ่าหรือเรียกว่าอะไรดีโสม เข้าใจมั้ยจ๊ะ มัน
มีอายุมากเป็นหมื่น เป็นแสนล้านล้านกัปป์..ไอ้ตัวนี้ แต่เขาก็ยังไม่ตาย เพราะ
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ฆ่าเขาไม่ได้ มันอยู่ในใต้ดินห้องนิรภัย รู้จักมั้ยจ๊ะ ไม่เคยมีใครไปขุดรากเหง้ามัน
ขึ้นมาได้เลย เพราะที่โยมอยู่อาศัยอยู่นี้ ที่มีลมหายใจอยู่นี้ โยมอาศัยรากเหง้า
เขาอยู่ แล้วอย่างนั้นโยมจะไปรังเกียจกิเลสได้มั้ยจ๊ะ 

  เขาไม่ได้ให้โยมไปรังเกียจแต่ที่น่ามักเกลียด..มันไม่ไม่ใช่กิเลสที่โยมเห็น
ว่าเป็น "วัตถุกาม" แต่เป็นเพราะ "ใจ" ที่โยมไป "ดําริ" ว่า "พอใจ" หรือ "ไม่
พอใจ" นั่นแหล่ะจ้ะคือ "กิเลส" เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมไปรังเกียจกิเลสก็ไม่เท่า
อะไรกับว่าโยมรังเกียจต้นกําเนิดของโยมเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ มันคือรากเหง้าของ
อวิชชาเช่นเดียวกัน 

  ดังนั้น ถ้าโยมนั้นต้องการอยากจะลองวิชาของตัวเอง อยากรู้ว่ามีศีล
เป็นอย่างไร เสื้อยันต์ของโยมน่ะเป็นอย่างไร มันขลังแค่ไหน เมื่อกาย วาจา ใจ
ของโยมตั้งมั่นสงบดีแล้ว ให้โยมอธิษฐานจิตต่อพระรัตนตรัย ต่อพระพุทธ   
พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา และเทพเทวาทั้งหลาย จงประสิทธิ์ประสาทพร
ให้ข้าพเจ้านี้เกิดสติปัญญา วิชชาจงบังเกิดตัวรู้ ให้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลาย 
ทั้งปวงที่จะเข้ามากระทบจิตกระทบใจ รักษากายของข้าพเจ้านี้ ให้ดํารงธาต-ุ
ขันธ์ เจริญอิทธิบาท ๔ อยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตของข้าพเจ้า แล้วเราก็
อธิษฐานเข้าสมาธิ เรียกว่าเข้ากรรมฐาน เพื่อจะเข้าไปดูกรรมว่ากรรมของเรา
นั้นมีมากแค่ไหน 

  ทุกครั้ง เมื่อโยมจะเจริญสติปัญญา เท่ากับว่าโยมกําลังไปฉุดช่วย 
บรรพชนต้นตระกูลอย่างโดยตรง เมื่อโยมช่วยได้แล้วโดยทางอ้อมโยมก็ช่วยตัว
ของโยมเอง เพราะการชดใช้บุญคุณผู้ให้กําเนิดนั้น โยมต้องชดใช้ด้วยชีวิต นั่น
คือ การเจริญสติ บารมีนั้นอย่าได้กลัว ไอ้ความตายโยมไม่ต้องพูดถึงหรอกนะ
จ๊ะ เพราะพอเจอเวทนาเหน็บชามาโยมก็ร้องโอ้ย ๆ แล้ว ใช่มั้ยจ๊ะ ที่เขาด่า
โยมน่ะเจ็บกว่านั้นอีกจ้ะ ที่เขานินทาสาปแช่งโยมน่ะ โยมเจ็บกว่ามั้ยจ๊ะ      
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(ลูกศิษย์ : เจ็บกว่าค่ะ) ทําไมถึงบอกว่าเจ็บกว่า พอเขาด่า พอรู้ว่าโดนนินทา..
ไม่ได้แล้ว กระพือทีเดียว ใช่มั้ยจ๊ะ นี่มันต้องกําหนดรู้และปราบพยศมันให้ได้.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
(ขอบคุณ ภาพประกอบจาก google) 

 

อ า นิ ส ง ส์ ก า ร ส ดั บ ฟั ง ธ ร ร ม 
   การสดับฟังธรรมนี้เป็นอุบายอย่างหน่ึงเพื่อให้เรืองปัญญา ทําให้สติ
โยมนั้นตื่นรู้และเกิดปัญญา จึงว่ามีอานิสงส์มากในขณะหน่ึงขณะใดที่โยมสดับ
แล้ว มีสติตั้งมั่นและพิจารณาตามแล้ว บุญกุศลนี้โยมได้เจริญทั้งสมาธิและเจริญ
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ปัญญา การเจริญปัญญาด้วยอํานาจเบ้ืองบาทแห่งสมาธิ ด้วยอํานาจแห่งฌานที่
จิตโยมจดจ่อตั้งมั่นสดับในการฟังธรรมนี้มีอานิสงส์มาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ  

  อานิสงส์นี้โยมอาจจะไม่เคยรู้ อานิสงส์มีอยู่ว่าเท่ากับว่าโยมนั้นได้
ทําบุญกับพระอริยเจ้าหน่ึง ได้ทําบุญกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่สุดหามิได้ 
เพราะธรรมที่ฉันกล่าวนี ้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดท่านก็ตรัสแบบน้ี คือให้โยม
ทั้งหลายละชั่ว สร้างดี เข้าใจมั้ยจ๊ะ และทําให้โยมนั้นตั้งมั่นในบุญกุศล ตั้งอยู่ใน
ศีล นั่นแหล่ะจ้ะโยมเป็นผู้เจริญ เป็นอุบาสกอุบาสิกาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านอย่างแท้จริง นี้เรียกว่าโยมนั้นได้ทําบุญตักบาตรหรือถวายสังฆทานกับ 
มหาบุรุษโดยแท้ จึงมีอานิสงส์ไม่มีประมาณนะจ๊ะ  

  คนเมื่อไม่รู้อานิสงส์ หรือผลตอบแทนที่จะได้ มันก็ไม่ค่อยมีกําลังใจ
หรอกจ้ะ แต่เมื่อใดรู้ว่าสิ่งที่โยมทํานั้นมีค่าแค่ไหน มนุษย์ผู้นั้นจักมีกําลังใจทํา
สุดกําลัง โยมว่าจริงมั้ยจ๊ะ นี่เทวดาเขามาบอก ฉันจึงบอกโยมต่อ ว่าอานิสงส์
แบบน้ีเรียกว่า เป็นสังฆทานโดยเป็นธรรมทาน การให้ธรรมทานชนะการให ้ 
ทั้งปวง เข้าใจมั้ยจ๊ะ จึงบอกว่าเป็นทานเป็นธรรมทานที่เลิศทาน ไม่มีใครรับได้ 
นอกจากผู้ที่บริสุทธิ์แล้วของดวงจิต คืออริยบุคคลเท่านั้นถึงจะรับบุญนี้ได้ ถึง
จะโมทนาในบุญน้ีได้ เทพเทวาที่มีบุญบารมีเท่านั้นถึงเขาจะมาโมทนากับบุญได้ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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นิ ว ร ณ์ ๕ 
   มนุษย์น้ันไม่ได้แพ้ทางใครเลย คือ แพ้ทางตัวเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ หลง
ตัวเอง ดังนั้น โยมต้องรู้กําลังของตัวเองเป็นสําคัญ กําลังคนอื่นอย่าไปรู้ กําลัง
ของมารก็อย่าไปรู้ เมื่อโยมไปดูกําลังคนอื่นเขาแล้ว จิตโยมส่งไปภายนอกแล้ว 
โยมจะกลัว ถ้ารู้ว่ากําลังเขามีมากกว่า แต่เราต้องรู้กําลังของตัวเอง ว่าเรามี
ความเชื่อความศรัทธาและประพฤติปฏิบัติไปทําอะไร เราจะมีความกล้าหาญ
เด็ดเดี่ยว นั่นคือมีจุดหมาย นั่นคือ การว่าโยมนั้นได้กําหนดจุดหมายปลาย
จงกรมแล้ว โยมจะเดินไปแค่ไหนก็ตาม สุดทางปลายจงกรมนั่นแลเรียกว่า   
สุดทางของความเพียร เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าไปได้หลงกลของมาร เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แล้วที่สําคัญน่ะ อย่าได้ลืม ทุกครั้งที่โยมจะเข้าไปปราบอวิชชา จะเข้า
ไปช่วยบรรพชน คุกนั้นมันมีมาก มี "กําแพง" ขวางกั้นโยมอยู่ หนึ่งคืออะไร โยม
ต้องเจอแน ่ด่านแรก เมื่อโยมเข้าสมาธิไป เจออะไรจ๊ะ "นิวรณ์" ไหนลองบอกสิ
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จ๊ะ นิวรณ์..กําแพงชั้นแรก เขาว่าอย่างไร "กามฉันทะ" เป็นอย่างไร ความ
เคลิบเคลิ้มใจ ความพอใจในสุข ใช่มั้ยจ๊ะ นั่นคือ ตัณหา ความอยาก ความ
พอใจในสุข โยมต้องตัดเสียก่อน คือ เมื่อโยมจะไปรบน่ะ..เมียหรือสิ่งไหนที่โยม
หวงต้องตัดมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ตัดค่ะ) ถ้าโยมไม่ตัด ไม่ว่าอะไรโยมก็ต้องตายอยู่ดี 
แต่ถ้าโยมออกไปกู้จิตวิญญาณโยมกลับมาได้ โยมได้ครอบครองเหมือนเดิมมั้ย
จ๊ะ ยังอยู่มั้ยจ๊ะ ถ้างั้นโยมต้องตัดออกไป ไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามที่โยมยังพอใจ หรือ
มีความใคร่นั้น โยมต้องตัด หรือจะยกอธิษฐานให้ใครก่อนก็ได้นะจ๊ะ จะได้ไม่
ห่วง นี่คือกําแพงด่านแรกที่โยมต้องเจอ โยมไม่ได้เจอง่าย ๆ นะจ๊ะ ถ้าโยมไม่
ได้มาเจริญศีล โยมไม่เจอแน่นิวรณ์ เพราะโยมจะมองไม่เห็น เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยม
ต้องเข้าไปมองข้างในจิตของโยม ถ้ากาย วาจา ใจ โยมยังไม่สงบน่ะโยมจะ
เข้าถึงอิทธิบาท ๔ ในความเพียรไม่ได ้
   แล้วกําแพงต่อไปเล่าจ๊ะ โยมต้องเจออะไร (ลูกศิษย์ : "ความพยาบาท") 
นี่เมื่อโยมดับอารมณ์ตรงนี้ ฝากลูกฝากเมียได้แล้ว โยมก็ต้องละความอาฆาต
พยาบาทมาดร้ายคนอื่นเขา นั่นเรียกว่า ขอขมากรรม คือการตัดเวร จะได้ไม่
ต้องจองเวรกัน ถ้าโยมไม่ตัดกําแพงนี้ออกไป เมื่อโยมเจริญสมาธิ เมื่อเข้าถึง
สมาธิได้เมื่อไหร่ กรรมตัวนี้จะเข้าไปทวงถามโยม มันจะผุดขึ้นมาในจิต เมื่อนั้น
แลมันจะทําลายสมาธิโยม ทําลายบุญโยม เข้าใจมั้ยจ๊ะ จิตโยมจะฟุูงซ่านขึ้นมา
เลยทีนี้ มันเป็นกําแพง มันก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้ากรรมนายเวรของโยมน้ันเอง 
โยมจะให้อภัยแค่ไหนก็ตาม จะจริงใจแค่ไหนก็ตาม โยมต้องระลึก แม้โยมจะไม่
พอใจหรือใครมาทําให้เราไม่พอใจแค่ไหน โยมต้องสะสางมันออกไป ขอขมา
ระลึกถึงเขา มันก็ไม่ต่างอะไรกับในขณะที่โยมเจริญอิทธิบาท ๔ เท่ากับโยมได้
บวชเนกขัมมะบารมี เมื่อโยมจะบวชสละแล้ว โยมไปติดข้องในกรรมใคร โยม
ต้องอธิษฐานขอขมากรรมให้เขาอโหสิกรรมให้เรา เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าไม่อย่างนั้น 
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โยมก็ยังไม่เท่ากับว่าโยมนั้นได้บวช ศีลโยมก็มีบกพร่องมีปัญหา เพราะถ้าศีล
โยมบกพร่องนั้น คําติฉินนินทาในดวงจิตนั้นในดวงวิญญาณเขาจะมาทวงถาม 
มันก็ไม่ต่างอะไรกับบุคคลผู้นั้น มือถืออะไร มือถือสากปากถือศีล อ้าว..ทําไม
ฉันถึงกล่าวอย่างนั้น โยมว่าภาวนาอยู่ แต่พอมีอารมณ์มากระทบจิต มีความไม่
พอใจโยมก็ยังตําอยู่ใช่มั้ยจ๊ะ แบบน้ีเรียกว่า ไม่มีความลดอาฆาตพยาบาท แล้ว
เมตตาจะบังเกิดได้อย่างไร แล้วความสงบที่แท้จริงโยมจะเข้าถึงได้อย่างไร สอง
อย่างนี้โยมก็ผ่านไม่ได้แล้ว แล้วเมื่อสองอย่างผ่านไม่ได้ เมื่อเวทนาบังเกิดนี้ มัน
เกิดจากอะไรเล่า มันเกิดจากไม่ละวางอารมณ์นี้แล เมื่อมีเวทนามากระทบใน
รูปธรรมในกายสังขารโยม ในเวทนา ในสัญญา ในความจําที่โยมเคยกระทบ
และเคยกลัวมานี้แล มันผุดขึ้นมาเมื่อไหร่ โยมก็ไปไม่รอด เห็นมั้ยจ๊ะ ให้โยม
เก่งกาจแค่ไหน ว่าชนะคนอื่นมามากมายแค่ไหน แต่โยมก็แพ้ตัวเองตลอดเวลา 
แสดงว่าโยมยังไม่เก่งจริง ไหนล่ะจ๊ะว่าที่เก่ง โยมยังไม่ได้เก่งจริงเลย นี่ไงล่ะจ๊ะ
คือบารมี ความเข้มแข็งของดวงจิตบ่งบอกถึงศีลของโยมนั่นแหล่ะจ้ะ ไม่ต้องไป
ถามอาจารย์ใครเลย งั้นก็ต้องให้ระวังอารมณ์พวกนี้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
   อ้าวแล้วกําแพงชั้นต่อไปเล่าจ๊ะ (ลูกศิษย์ : "ถีนมิทธะ" ความง่วงเหงา
หาวนอน) โยมชอบกันมั้ยจ๊ะ อ้าว..ฉันตอบเลยได้เลยว่าโยมไม่ชอบหรอกจ้ะ 
โยมไม่อยากง่วงเลย โยมอยากตื่นตลอดเวลา โยมจะได้เสพกิเลสมาก ๆ ใช่มั้ย
จ๊ะ แต่เพราะมันเสพมากแล้วมันหนัก มันเหน่ือย มันล้า มันเลยต้องหลับต้อง
พักผ่อน เพราะกายสังขารในดิน น้ํา ลม ไฟ มันสงบลงไป แต่จิตโยมนั้นไม่เคย
พอเลยในความอยาก ความปรารถนา แม้ขนาดนอนก็ยังคิดอยู่ ยังปรารถนาอยู่ 
ยังไม่มีคําว่าพอ จริงมั้ยจ๊ะ แต่ที่มันพอคือ ดิน น้ํา ไฟ ลม มันสงบ มันทําหน้าที่
มันมากแล้ว พลังงานมันจึงหมด มันก็เลยอยากอยู่นิ่ง ๆ บ้างในกายสังขาร แต่
จิตโยมไม่เคยน่ิงเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว ถ้าโยมไม่ได้หลับลงไป หรือสติไม่มี
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ไปกําหนดครองไว้ในกายสังขารนั้น ในขันธ์นั้น แท้ที่จริงโยมไม่อยากหลับเลย 
ใช่มั้ยจ๊ะ โยมอยากตื่นตลอดเวลา เช่นเดียวกับกิเลส มันก็ตื่นตลอดเวลา แต่
เพราะว่าโยมนั้น ไปนอนทับกิเลสนั้นแหละ กิเลสมันจึงได้หยุดได้ขณะนั้น ถาม
ว่าถ้าโยมไม่นอน กิเลสมันตื่นตลอดไหมจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ตื่นค่ะ) ถูกต้องแล้ว..มัน
ก็ไม่มีวันตาย แล้วจิตโยมจะหลับได้อย่างไร คนที่จะหลับโดยแท้ก็คือ กําหนดรู้ 
และดับอารมณ์นั้นออกไปน่ันแหล่ะจ้ะ โยมถึงจะหลับเป็นสุขได้ ตื่นมาก็สดชื่น 
บางคนตื่นมานอนมากก็ไม่เห็นจะมีความสุขสดชื่นอะไรในจิตใจ เพราะจิตใจไม่
เคยละวางอะไรเลย หลับไปก็พร้อมกับทุกข์โทมนัส ใช่มั้ยจ๊ะ บางคนคิด..นอนก็
ยังคิดอยู่ แม้หลับไปแล้วก็ยังเอาไปคิดอีก ตื่นมาคิดต่อ กรรมไม่มีวันจบหรอก
จ๊ะ ใช่มั้ยจ๊ะ แล้วก็บุคคลผู้นั้นจะเจอแต่กรรมเดิม ๆ เพราะมันคิดแบบเดิม ๆ 
ไม่เปลี่ยนเลยรสชาติ อ้าว..โยมไม่เปลี่ยน ใครจะไปเปลี่ยนให้โยมได้ กรรมของ
โยมน่ะ ใช่มั้ยจ๊ะ.. 

  อ้าวกําแพงต่อไปเล่าจ๊ะ (ลูกศิษย์ : "วิจิกิจฉา") บางคนเดินไปครึ่งทาง
แล้วสงสัยในศีล สงสัยว่าตัวเองภาวนาทําไม สงสัยว่าทําไปทําไม นี่แหล่ะจ้ะ
สําคัญนัก จะตกเหวก็ตรงนี้ ใช่มั้ยจ๊ะ แท้ที่จริงหน้าผา ถ้าโยมตัดสินใจกระโดด
ข้ามไป ไม่ไปมองว่ามันลึกแค่ไหน ความกลัวไม่มีแล้ว โยมก็ข้ามมันไปได้ ตรงนี้
แหล่ะจ้ะที่โยมจะเป็นจุดจบของนักปฏิบัติ ให้ระวังให้มาก อย่าได้ปรามาสในศีล
ในธรรม ให้ตั้งมั่นมากในขณะน้ันจิตมันรวมตัวเป็นหนึ่งแล้ว ให้มีสติให้มาก 
หากไม่อย่างนั้นมีอะไรมากระทบจิตโยมน่ะ มันจะวูบหายไปทีเดียว เข้าใจมั้ย
จ๊ะ คืออย่าปล่อยให้สติมันเคลิบเคลิ้มมากจนเกินไป ฉันบอกว่ามีอารมณ์ใด
ในขณะใดในห้วงจิตนั้นให้ภาวนา ให้ระลึกถึงภาวนา เป็นการเพิ่มพลังหรือ
กําลังแห่งยานยนต์หรือเชื้อเพลิงเข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่างอื่นเพิ่มไม่ได้ โยมต้องเอา
องค์ภาวนาเข้าไป มันก็ไม่ต่างอะไรกับว่าถ้าโยมประพฤติปฏิบัติไป ๒ คนน่ะ
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ดีกว่า ๑ คนมั้ยจ๊ะ โยมมีกําลังมั้ยจ๊ะ โยมอบอุ่นใจมั้ยจ๊ะ ในขณะที่โยมระลึกถึง
องค์ภาวนานั้นแล เรียกว่าโยมนั้นจะมีที่พึ่งนั่นแล โยมจะมีความอบอุ่นใจ
เหมือนกับว่าบิดามารดาคอยดูแลเราอยู่ มีครูบาอาจารย์คอยอยู่กับเราใกล ้ๆ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ กําลังมันถึงจะบังเกิดขึ้น เพราะในขณะที่จิตของโยมนั้น ศีลของ
โยมนั้น มันไม่สามารถตั้งมั่นได้ตลอดเวลา ก็ต้องอาศัยองค์ภาวนานี้แล อยู ่
บ่อย ๆ 

  อ้าวแล้วกําแพงต่อไปล่ะจ๊ะ (ลูกศิษย์ : "อุทธัจจะกุกกุจจะ") โยมต้องรู้
ว่ากําแพง เป็นตัวขัดขวางปิดกั้นดวงจิต ต้องรู้ให้ชัด เพราะถ้าโยมรู้ไม่ชัด ใน
ห้วงขณะจิตขณะหนึ่งใดที่มันเข้ามา ที่มันเกิดอารมณ์ โยมจะไม่รู้ได้ ว่าเราผ่าน
อะไรไม่เจออะไร ถ้าเราไม่เจออะไรแล้วไม่รู้ว่านั่นคืออะไรเมื่อไหร่ โยมก็จะหลง
เขา แต่ถ้าโยมรู้ว่าที่เราเจออยู่หรือปะทะอยู่นี้มันคืออะไร โยมจะมีสติ เพราะ
รู้น่ะ เรียกว่าโยมรู้ถึงฝุายศัตรู ต้องแก้อย่างไร ต้องข้ามไปอย่างไร ต้องอ่อน
อย่างไร แต่ถ้าโยมไม่รู้นี่แหล่ะจ้ะ โยมจะเสียรู้ เพราะเสียรู้เป็นอย่างไรจ้ะ โยมก็
จะหลงตรงนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ บางคนก็ตายในสัมผัส ตายในรูป ติดเพราะไอ้ความ
ง่วงนี่แหล่ะจ้ะ พอนั่งสมาธิเมื่อไหร่ พอจะเข้าเมื่อไหร ่จะไปแล้ว..หลับ สมาธินี้
บังเกิดเร็วเหลือเกิน สงบเร็ว ไปเร็ว แล้วบอกว่าได้สมาธิ..ไม่ใช่นะจ๊ะ หลวงปูุ
หลวงปูุฉันนั่งแล้ว แหม..สมาธิมันมาไวไปไวเหลือเกิน ยังไม่ทันเจรจากันเลยไป
ซะแล้วยังไม่ตกลงเซ็นสัญญาเลย มันไปซะแล้ว แล้วบอกว่าสมาธิดีเหลือเกิน 
สงสัยฉันจะมีบุญมากจ้ะ แบบน้ีมีบุญมากจ้ะ ใช่มั้ยจ๊ะ แหมยังไม่ทันตั้งสติเลย
ไปแล้วดับแล้ว ที่นี้โยมก็ต้องตั้งสติให้ดี คือสมาธิมันคืออะไรคือความตั้งมั่น 
ใช่มั้ยจ๊ะ ไอ้คนหลับมันตั้งมั่นหรือยังไง คอมันหัก คอมันเอน กายมันเอน มันไม่
ตั้งมั่นนะจ๊ะ นั่นเขาเรียกว่า กิเลส มันเตะก้านคอตายไปแล้ว ดังนั้น เมื่อโยมจะ
ไปเจออะไร ในขณะใดโยมต้องรู้ รู้ตัวนี้แลโยมไม่ต้องรู้อะไรมาก รู้ว่าอะไรที่เป็น
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ข้าศึกต่อพรหมจรรย์ รู้ว่าเรานี้ด้อยอะไร ก็ไปแก้ไขในสิ่งนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ ก็คือ
พิจารณาระลึกดูศีล ๕ ของเรา เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 

  แล้วกําแพงที่ว่ามันคือกําแพงอะไรจ๊ะ (ลูกศิษย์ : "ความฟุูงซ่าน"ค่ะ) 
ฟุูงซ่านเกิดจากอะไร ก่อนหน้านี้มันคือไปเจออะไรมามันถึงฟุูงซ่าน ฉันถามว่า
ก่อนที่โยมจะทําให้จิตโยมฟุูงซ่าน โยมไปเจออะไรมาก่อน ไปเจอด่านอะไรมา
ก่อน ก็เมื่อโยมมีความง่วงไงล่ะจ๊ะ สติโยมไม่ได้ไปครองแล้ว อารมณ์ทั้งหลาย
ทั้งปวงมันก็มาขัดข้องแล้ว เมื่อโยมมีความพอใจในกําหนัด ในความพอใจใน
กามคุณในสุขแล้ว ถ้าสิ่งใดสิ่งหน่ึงมาขัดข้องโยม จิตโยมฟุูงซ่านมั้ยจ๊ะ โยมไม่
อยากได้อยากดีอะไรแล้วในความเพียร โยมก็อยากพอใจอยากนอนนั่นเอง ก็
เพราะว่าความสุขความง่วงของโยมโดยแท้ที่โยมไปเจอ ต้องสลัดอย่างไร โยม
ต้องกําหนดรู้ว่าในขณะน้ีโยมทําอะไรอยู่ อะไรบ้างที่ทําให้จิตของโยมตื่นได้   
ตื่นรู้ได้ (ลูกศิษย์ : ความตายครับ) ความตายเมื่อโยมระลึกถึงเมื่อถึงแล้ว มันก็
ยังเอาไม่อยู่ แต่ช่วยได้มั้ยจ๊ะ..ช่วยได้ อย่างนั้นโยมต้องเดิน..ไปเดิน ไปหาใหม่
หากําลังใหม่ ก่อนที่โยมจะเข้าสู่กําแพงชั้นต่อไป โยมต้องไปหากําลังพลมาใหม่ 
ไปเดินให้จิตของโยมนั้นมันตั้งมั่นใหม่ คือไปตั้งหลัก เดินไป เดินภาวนาไป
กําหนดรู้ ว่าจิตโยมตื่นรู้ใหม่ โยมค่อยมานั่งบัลลังก์ แล้วอธิษฐานเข้าไปใหม่ นั่น
เรียกว่าเข้าออกฌานจนให้ชํานิชํานาญเสียก่อน บางคนเข้าไปในฌานแต่ออก
ไม่ได้ ติดในฌาน..แข็งเลยทีนี้ แหม..สําเร็จแล้ว แข็งเป็นหิน..ไม่ใช่จ้า ไอ้นี่เขา
เรียกว่าไม่เท่าทันในจิตในอารมณ์ของตัวเอง โยมเข้าไปโยมก็ต้องออกได้ เข้าไป
ทางไหนก็ต้องออกทางนั้น ไม่ใช่โยมเข้าไปทางประตูออกทางหน้าต่าง..ไม่ได้นะ
จ๊ะ เข้าทางไหนต้องออกทางนั้น โยมเข้าโยมกําหนดลมเข้าไม่ใช่เหรอจ๊ะ ออก
โยมก็ต้องกําหนดธาตุออกมา โยมต้องเจริญฌานเข้าออกให้มันชํานิชํานาญซะ 
ถ้าโยมเข้าไปแล้วและข้ามพ้นเวทนาหรืออารมณ์ไม่ได้ แสดงว่าฌานโยมยังไม่
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แข็งแรง โยมต้องมาอบรมบ่มจิต รดน้ําพรวนดิน คอยกล่อมเกลา ภาวนาเข้าไป 
ภาวนานี้เรียกว่าเป็นการ..เรียกว่าอะไรดี (ลูกศิษย์ : ปลุกธาตุได้มั้ยคะ) โยม
ภาวนานี้คืออะไร โยมจะเลี้ยงลูกให้โตน่ะ โยมทําอะไรให้เขา (ลูกศิษย์ : ให้
อาหารค่ะ แล้วก็ดูแลอบรมสั่งสอน) จิตก็เช่นเดียวกัน เด็กนั้นที่ยังไม่โต เขาก็จะ
ไม่รู้อะไรว่าอะไรผิดอะไรชั่วอะไรดี เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น โยมก็ต้องปลอบใจเขา
ก่อน ให้อภัยเขาก่อน ตักเตือนเขาก่อน แก้ไขเขาเสียก่อน พักเสียก่อน กําลังยัง
ไม่มากพออย่าพึ่งฝุาด่านออกไป 

  แล้วกําแพงขั้นสุดท้ายเล่าจ๊ะ แล้วด่านสุดท้ายมันคืออะไร ที่นี้โยมก็
ต้องย้อนกลับไปที่ด่านแรก โยมต้องเอาให้มันชัดเจนหากไม่อย่างนั้นน่ีแหล่ะจ้ะ 
คืออารมณ์ที่โยมต้องเจออยู่ทุกวัน นี่คือกามคุณทั้ง ๕ ที่มันอยู่ในขันธสันดาน
คือ ขันธ์ ๕ ของโยม โยมต้องดับอารมณ์ในขันธ์ ๕ นิโรธถึงจะบังเกิด ทาง
เดินสายมรรค สายกลางถึงจะชัดเจน แล้วยังจะตั้งมั่นในความเพียรได้เนิ่นนาน 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (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 



๘๑ 

 

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

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ            อุปาลี นันทะ สีวะล ี
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 พงศกัด์ิ จรัสวราวฒัน์   โทร. ๐๘๒ ๓๖๒๔๔๙๕ 


