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รวมค าสอน สมเด็จพระพุฒาจารย ์โต พรหมรังส ี๕ 
  

 

  ผู้ท่ีมีปัญญามีบุญกุศลเก่านั้น ถึงแม้โยมจะอยู่ทางโลก แต่บุญกุศลนั้น..
ทาน ศีล ภาวนานั้นก็เจริญไม่ให้ขาด ผู้นั้นเรียกว่า "ผู้ไม่ประมาท" โดยแท้ แล้ว
เมื่อถึงเวลาท่ีมีภัยบุคคลผู้นั้น เรียกว่าจะไปโดยไม่มีห่วง แต่ถ้าโยมไม่ได้สะสม
บุญบารมีในการเจริญศีล ทาน ภาวนามานี้..โยมจะติดโลกและรักษาไม่หาย 
โยมก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เป็นวัฏฏะ คนจะออกจากโลกนี้ได้ต้อง
มีแรงเหวี่ยงแห่งกรรม ทุกข์ก็เช่นกัน โยมมีแรงเหวี่ยงมากแค่ไหนในกรรมช่ัว 
มันก็ให้ผลก่อนกรรมดีเป็นธรรมดา ดังนั้น ขอให้โยมจงอย่าได้ประมาท ส่ิงท่ีฉัน
ได้มาบอกกล่าวโยมนี้ไม่ได้มาบอกให้โยมนั้นได้มีความหลงงมงายส่ิงใด แต่จงจํา
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ไว้ว่า ธรรมหรือดวงจิตไม่มีวันสลายไปไหนยังอยู่คู่โลกธาตุในจักรวาลพิภพนี้ทุก
อณูอากาศ 

  ดังนั้น เมื่อโยมยังมีโอกาสโยมก็ต้องทําให้มาก การทําให้มากท่ีฉัน
กล่าวทําอย่างไร (ลูกศิษย์ : ละโลภ โกรธ หลงให้ลดน้อยลง) นั่นแหล่ะจ้ะ ถ้า
โยมลดละ โลภ โกรธ หลงให้น้อยได้เมื่อไหร่ เรียกว่าบุคคลผู้นั้นทํามาก เจริญ
มาก ความเพียรมาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมต่อให้เจริญฌานมา ๑๐๐ ปี แต่ยัง
ลดละเลิก รัก โลภ โกรธ หลงนั้นให้เบาบางลงไม่ได้ บุคคลผู้นั้นยังไม่ได้ทําอะไร
เลย ยังไม่ได้ก้าวเดินตามรอยมรรค ได้แค่มอง..ยังไม่ได้เดิน เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือยัง
ไม่ได้เข้าไปในโบสถ์ วิหาร จึงไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรดี หรือเป็นเพียงเศษอิฐปรัก 
หักพังอย่างเดียวที่ก่อเป็นพระปฏิมากร..ไม่จริง 
   พระองค์ปฏิมากรท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นสมมุติขององค์สัมมาสัมพุทธ -
เจ้า แม้จะถูกทําลายเป็นผง..ก็ยังมีพุทธานุภาพ เข้าใจมั้ยจ๊ะ อิฐดินก้อนแรก
ท่ีต้ังขึ้นมาด้วยจิตนั้นมีเจตนาปั้นขึ้นมาก็ดี หรือจะหล่อหลอมก็ดี ด้วยธาตุดิน
น้ํา ไฟ ลม นั่นก็เกิดเป็นมโนวิญญาณขึ้นมาแล้ว ฉันจึงบอกว่าทุกอณูอากาศนี้
เต็มไปด้วยส่ิงท้ังหลายท้ังปวง..ดีและไม่ดี แต่ผู้ใดในขณะจิตนั้นคิดดี โยมก็ได้
พลังงานท่ีดี ๆ หรือกระแสนั้นเข้าไป แต่โยมมีแต่คิดอกุศล คิดช่ัว..โรคภัยไข้เจ็บ
ท้ังหลายมันก็จะเข้ามาหาโยม เพราะโยมไปรับมันมา ดังนั้น ผู้ท่ีจะรักษาตัวเอง
ได้ ผู้นั้นต้องรักษาใจให้ได้ก่อน เพราะ "ใจ" เป็นประธาน เพราะใจมันมี "ประตู" 
ใจมีกี่ประตูจ๊ะ มีอะไรบ้างท่ีโยมไปรับมันมา (ลูกศิษย์ : ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
๖ ประตูค่ะ) เขาบอกว่าถ้ารับมาแล้ว..แล้วไม่เก็บไว้..มันก็ออก ใช่มั้ยจ๊ะ มันก็
เรียกว่า ช่ัวคราว..ไม่ถาวร ไม่ติดกรรม 

  ดังนั้น..แต่เพราะโยมนั้นไปติด แม้รูปท่ีโยมไปสัมผัสมันก็ถูกมนต์สะกด
ว่าพอใจ มันจะเก็บตราตรึงไว้เป็น "สัญญา" เมื่อมันมีสัญญาอยู่บ่อย ๆ "เวทนา"
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มันก็บังเกิดขึ้น เมื่อมีจิตเข้าไปปรุงแต่งรับรู้อารมณ์ นั่นเรียกว่า ติดรสในสัมผัส
ในรูปนั่นเอง ดังนั้น ประตูนี้โยมจงระมัดระวังให้ดี คือ "ข้าศึกแห่งพรหมจรรย์" 
แต่ถ้าโยมมีสติ เขาบอกว่าโยมจะเก็บกักอะไรไว้ก็ตาม ถ้าโยมรู้จักนํามาใช้ให้
เป็นประโยชน์ ส่ิงของท่ีไม่ดีก็ทําให้เกิดดีได้ ในเสียก็ไม่ได้เสียท้ังหมด ในดีก็
ไม่ได้ดีท้ังหมด ดังนั้น อยู่ท่ีโยมนั้นน้อมนํามาพิจารณา เมื่อน้อมนํามาพิจารณา
แล้วรู้โทษรู้คุณมัน..ไม่ยึดดี โยมก็จักได้ประโยชน์ในส่ิงนั้น 

  ดังนั้น กรรมฐานเมื่อจะทําให้มากโยมก็ต้องเพียรละให้มาก สัจจะวาจา
ในการอธิษฐาน ถ้าเรายังไม่มั่นคง ยังไม่รู้ถึงอํานาจบารมีของตัวเองว่ามีมาก
น้อยเพียงใด ให้อธิษฐานกับตัวเองได้เสียก่อน โยมจะให้ใครกราบ..ศรัทธา โยม
ต้องศรัทธาตัวเองก่อน กราบตัวเองให้ได้ก่อน โยมจะให้อภัยใคร..โยมก็ต้องให้
อภัยตัวเองให้ได้ก่อน โยมจะเมตตาใคร..โยมต้องเมตตาตัวเองก่อน โยมจะรัก
ใคร..โยมก็ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมจะให้ใครดี..โยมก็ต้องดี
ก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมยังดีไม่ได้ ก็คงไม่เหลือดีหรอกจ๊ะ แล้วเขาจะรับส่ิงดี ๆ
กับโยมได้อย่างไร.. 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ธ ร ร ม วั น พ ร ะ   
  เมื่อโยมมาภาวนานั่นเรียกว่า นักบวชแล้ว คือมา "เพียรละ" เมื่อโยมมี

ความเพียรนั้นแลคือ ผู้สร้างบารมี เพื่อให้ถึงความเช่ือความศรัทธาท่ีแท้จริง 
เพื่อมาเห็นทาง..ทางแห่งการพ้นทุกข์นั้นมันอยู่ท่ีใด จะเดินออกได้อย่างไร โยม
ต้องมีการกําหนดรู้เสียก่อนว่าโยมจะไปในทิศเบ้ืองใด โยมต้องมีกําหนดจุด-
หมายปลายจงกรม จุดหมายแห่งการกระทําของโยมเอง ไม่ใช่ว่ามาเล่ือนลอย 
ไม่ได้มาด้วยความพอใจ อย่าได้มาด้วย "ความอยาก" เมื่อโยมหมดไฟหมดความ
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อยากความเพียรของโยมก็จะมอดไหม้ไปกับกิเลสตัณหานั้น โยมต้องต้ัง
ปรารถนาอธิษฐานจิต ต้องการพ้นทุกข์เห็นภัยในวัฏฏะ เห็นภัยว่าในกายว่ามัน
มีสุขน้อย มันมีทุกข์มาก ในขณะท่ีโยมนั่งทําความเพียรไปเมื่อเวทนาบังเกิดนั้น
แล สมุทัยคือ เหตุแห่งทุกข์ แต่ทุกข์ท่ีมันมีอยู่แล้วโยมไม่สามารถไปดับมันได้ ท่ี
ดับได้คือต้องไปดับท่ีสมุทัยคือ เหตุแห่งทุกข์ ไปดับท่ี "เหตุ" ไม่ใช่ไปดับท่ี "ตัว
ทุกข"์ ตัวทุกข์นั้น เมื่อโยมเกิดข้ึนมาเป็นสังขาร ถ้าโยมคิดว่ากายสังขารเป็นตัว
ทุกข์โยมก็ต้องฆ่าตัวตายอย่างนี้ นั่นไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ต้นเหตุ ไม่ใช่ต้นกรรม แต่
ต้นเหตุต้นกรรมอยู่ท่ี "สมุทัย" คือ เหตุแห่งทุกข์ เหตุแห่งทุกข์อยู่ท่ีใด..อยู่ท่ี 
"ใจ" สมุทัย..ต้องไปพิจารณาในอารมณ์ท่ีใจนั้นไปดําริไปพอใจ แล้วลดละมัน
ออกไป คือ ละอารมณ์ความพอใจ ความอยาก เมื่อโยมละได้อยู่บ่อย ๆ เริ่มไม่
พอใจ เริ่มมีความเบื่อหน่าย นั่นแล สุขของโยมก็จะมีมาก มันจะคลายความ
กําหนัด ไอ้ความกําหนัดนั้นคือ ความอยาก เมื่อมันมีความอยากมันก็จะมีความ
ทะยานอยากได้ จิตมันก็ดิ้นรนแสวงหาเอามาเสพให้มันเกิดความพอใจอยู่อย่าง
นั้น นั่นเรียก "ความหลง" เข้าใจมั้ยจ๊ะ หลงอยู่ในวัฏฏะอยู่ในห้วงแห่งโลกใบนี้
ของโยม เมื่อโยมยึดโลกนี้อยู่ โยมจักออกจากโลกใบนี้ไม่ได้ โลกนี้เต็มไปด้วย
ทุกขเวทนาหาท่ีสุดมิได้ เมื่อโยมไม่กําหนด สุขนั้นก็ดี ทุกข์นั้นก็ดี ย่อมไม่มีท่ี
จุดหมายท่ีโยมจะกําหนดได้ เพราะว่าจิตนั้นมันฟุูงอยู่ มันยังมีความปรารถนา
อยู่ มันยังไม่หยุดนิ่ง เมื่อไม่หยุดนิ่ง ย่อมมองไม่เห็นต้นเหตุแห่งกรรม ดังนั้น ให้
โยมนั้นไปกําหนดรู้ที่สมุทัยคือ "ใจ" ตัวเดียว ตัวตัวนี้ท่ีมันต่อเช้ือท่ีมันเป็นแท่ง
เทียนให้โยมนั้นจุดได้อยู่ตลอดเวลา เมื่อเช้ือไม่หมดแล้ว..เมื่อไม่หมดก็ไปต่อเช้ือ
ต่อสังขารต่อกรรมอยู่อย่างนี้ ดังนั้น ทุกข์นั้นไม่ใช่ให้โยมนั้นเป็นต้นเหตุ แต่ทุกข์
นั้นเป็นครูบาอาจารย์ของโยม เป็นบรรพชนเป็นบรรพบุรุษของโยม เพราะกาย
สังขารโยมได้มาจากไหน ก็ได้มาจากปูุ ย่า ตา ยาย ทวดหญิงชาย บิดามารดา 
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ดังนั้น ไม่สามารถไปฆ่าเขาได้ เพราะนั่นคือ บรรพบุรุษ แต่ต้นเหตุท่ีแท้จริงแห่ง
กรรมแห่งทุกข์ อยู่ท่ีสมุทัย นั่นแหละจ้ะ คือพระคัมภีร์พระไตรปิฎก ท้ัง 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์อยู่ในนี้ ให้โยมไปเปิดอ่าน จะไปเปิดอ่านได้อย่างไร 
โยมต้องกําหนดรู้เสียก่อนว่าโยมต้องการอะไร ถ้าต้องการพ้นทุกข์ นั่นแลให้ไป
กําหนดรู้ ตัวปัญญามันถึงจะบอก จิตนั่นแลมันจะสอนตัวมันเอง โยมต้องการ
อยากได้อะไรก็อธิษฐานเอา ต้องการปรารถนาจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ให้
อธิษฐานเอา แห่งกฎไตรลักษณ์แห่งกฎความเป็นจริงว่าทุกข์นี้มีอยู่ในกาย แต่
ทุกข์นี้ท่ีในกายนี้ไม่ให้โยมนั้นได้ไปกลัว ได้ไปหนี แต่ให้โยมไปเรียนรู้ โยมต้อง
เข้าไปหา ยิ่งโยมยิ่งหนีก็ยิ่งไม่พ้น แต่ยิ่งโยมยิ่งเข้าไปหาโยมจักรู้ เมื่อโยมเข้าไป
สนิทกันเสียแล้วจักเป็นญาติกัน เมื่อเป็นญาติกันนั่นแลโยมจักมีความเมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขาในการวางเฉยเสียได้ในกายสังขารในเวทนาได้ เหตุแห่ง
ทุกข์อยู่ท่ีใจ ไม่ใช่อยู่ท่ีกายสังขาร แต่กายสังขารนี้แลคือ ตู้พระไตรปิฎก คือ  
ครูบาอาจารย์ ดังนั้น โยมต้องรักษากายนี้ให้ดี รักษาเขาให้ "พอดี" แต่อย่าไป
ยึดในกายสังขาร ส่ิงท่ีควรยึด นั่นคือคุณงามความดี ยึดในพระธรรม ยึดใน   
พระพุทธ ยึดในพระสงฆ์ ในพระรัตนตรัย... 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ผู้ใดถือไฟอยู่ในมือ ถือคบเพลิงอยู่ในมือ  
ผู้นั้นย่อมร้อน หากว่าท้ิงแล้ว  
คบไฟนั้นไม่มีเช้ือ ไฟทั้งหลายย่อมเข้ามาไม่ได้  
ผู้นั้นย่อมสนองกรรมเขาเอง  
แสดงว่าเราสํานึกแล้วแต่อีกคนไม่สํานึก  
ไม่สํานึกจะทําอย่างไร 
เพราะนั่นคือวิบากกรรมของเขา  
เพราะมนุษย์มีกรรมเป็นของตนเอง ดังนั้น ควรปล่อยวาง  



๘ 

 

ถ้ามีโอกาส ถ้าโยมเมตตาเขาจริง ๆ แผ่ไปบ่อย ๆ  
แสดงว่าบุญเรายังไม่ถึงยังไม่พอเขานั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
 

ความเพียร..... 
  ปฏิบัติได้ความเพียรกันไหมจ๊ะ จิตมันต่ืนจากความง่วงหรือไม่ เพราะ

กิเลสตัณหา อุปทาน มันเผาเรามามาก หลายภพหลายชาติแล้ว เราก็ควรมี



๙ 

 

ความเพียร เอาขันติเอาความเพียรนั้นไปเผากิเลสให้มาก เพื่อให้จิตนั้นมันสว่าง
ไสว จะได้หลุดพ้นจากน้ําคร่ํา จะได้เห็นแสงสว่าง เห็นแสงตะวัน เห็นแสงธรรม 
หากใจนั้นยังเต็มไปด้วยโคลนตมแห่งอวิชชา ตัณหา อุปทานท้ังหลายความมืด-
บอด ความไม่รู้จริงแห่งนิวรณ์ท้ังหลายนี้ ดวงจิตนั้นจะหลุดพ้นจากวัฎฏะจาก
ทุกข์ จากภัยไม่ได้มันก็จะถูกเหนี่ยวรั้งไว้ ดึงไว้ เรียกว่าโดนมนต์ตราแห่งความ
มืดบอดแห่งอวิชชานี้ปิดบังดวงจิตดวงใจ ไม่ให้เห็นแสงตะวันไม่ให้เห็นความ
เป็นจริง การมีความเพียรมาเผา เผากิเลสความพึงพอใจ ความอยาก ความ
ปรารถนา เรียกว่า ติดในสุข การท่ีเราได้มาเจริญความเพียรนี้ ด้วยกายสังขาร 
อันมีกําลังแล้วก็มีความพอใจเป็นท่ีต้ังนี้ เขาเรียกว่า เป็นการสร้างบารมี สร้าง
บุญกุศล ไม่ได้เป็นการทรมานตน แต่หากกายสังขารไม่ไหว เป็นทุกข์เป็นร้อน
เรียกว่า ทรมานสังขาร นี้มันเกิดทุกข์มากจนเกินไป นั้นก็ไม่ควรท่ีจะกระทํา นั้น
ก็ไม่เรียกว่า ถึงความพอดี ความอันเป็นทางสายกลาง ยิ่งต้องรู้ตัวด้วยว่าความ
เพียรเรามีมากเท่าไหร่กําลังจิตเรานั้นก็จะมีมากเพียงนั้น สติมันก็จะต้ังมั่นรู้ตัว
ได้ไวเท่าทันอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นกับใจ จิตใจไปเสวยภพเสวยภูมิ ดังนั้นการจะนั่ง
เดิน ยืนนั้นก็ควรมีสติ หากสังขารไม่ไหวโยมไปฝืนนั่งมันก็ไม่เกิดสักเท่าไร มัน
จะทําให้โยมนั้นท้อถอย บั่นทอน หมดกําลังใจก็ควรเปล่ียนอิริยาบถไปเดิน 
เปล่ียนคลายความฟุูงซา่นนั่นเอง เพราะจิตนั้นโดยธรรมชาติเขาไม่ชอบการโดน
บังคับ นั้นก็จะมีการผ่อนคลายหนักเป็นเบา เรียกว่า ไม่ตึงจนเกินไป หากเรานั่ง
ฝืนนั่ง แต่ว่าด้วยมีสติด้วยมีกําลังแห่งความเพียร เรียกว่า หมดความพอใจนั้นก็
เรียกว่า การหย่อนจนเกินไป เมื่อมันหย่อนจนเกินไปแล้ว มีนิวรณ์มีความเกียจ
คร้าน และความเคลิบเคล้ิมในจิตในใจ มันก็คืบคลานเข้ามา นี้ต้องมีตัวสติ
ระลึกได้ กําหนดรู้ ให้จิตมันต่ืนรู้เท่าทันอารมณ์ท่ีมันเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อโยม
สาธยายมนต์จนจบ โยมก็ต้องนั่งเผากิเลสสักหนึ่งช่ัวยาม เมื่อเผาแล้ว ก็ควรไป



๑๐ 

 

เดินให้พอประมาณ เรียกว่า ผ่อนคลายร่างกายสังขารที่เรานั้น ได้เจริญศีล 
ภาวนา การจําศีล ให้ลมนั้นได้ไหลเวียนเป็นปกติ เมื่อจิตมันต่ืนถึงพร้อมแล้ว ก็
เรียกว่าพร้อมเหมาะแก่การฟังธรรม เหมาะแก่การเจริญกุศลเจริญปัญญา หาก
ไม่มีความเพียร สตินั้นระลึกไม่เท่าทันจิตนั้น ไม่มีกําลังแล้วไซร้ โยมมาฝืน ฝืน
ฟังธรรมเจริญบุญกุศลมันก็ได้ไม่นาน นั้นก็เรียกว่า การทรมานสังขารอย่างหนึ่ง
เรียกว่าจิตใจมันไม่พร้อมก็เรียกว่า สตินั้นมันก็ไม่รู้สึกตัวท่ัวพร้อม สัมปชัญญะ
มันก็ไม่เกิดปฏิสนธิขึ้นมา เรียกว่า ตัวปัญญา ตัวรู้ ตัวญานอันแท้จริงมันก็ไม่
บังเกิด เมื่อได้ฟังไปแล้วก็สักแต่ได้ฟัง ไม่ได้เกิดปัญญาพิจารณาตามไป เรียกว่า
วิปัสสนาญานจะไม่บังเกิด ก็เรียกว่าจิตเพียงแต่ทรงญานไว้ เพ่งจิตในการฟัง
อย่างเดียว ดังนั้น ต่อไปโยมก็ต้องสร้างบุญสร้างต้นทุนของตัวเอง เมื่อการ
สาธยายมนต์ เพื่อให้จิตนั้นมันต่ืน ให้ก้องไปในจิตให้ก้องอยู่ในใจ ปลุกกระแส
ธาตุเตโช วาโย อาโปธาตุท้ังหลายนี้ให้มันต่ืน เรียกว่าต่ืนจากอวิชชา ต่ืนจาก
กิเลส ความวังวน เมฆหมอกแห่งนิวรณ์ท่ีมันปิดกั้นดวงจิตดวงใจ เมื่อสาธยาย
มนต์จบ เจริญแผ่เมตตา ปลงพระกรรมฐาน ขออํานาจบารมีพระพุทธ พระ-
ธรรม พระสงฆ์ เหล่าเทวดา เทพ พรหมท้ังหลายจงมาโมทนาเป็นสักขีพยาน
แล้วไซร้ เราก็กําหนดรู้ เจริญจิตเข้าปฏิบัติประพฤติความเพียร เมื่อถึงนั้นก็ต้อง
รู้โยมมีความเพียรมากเท่าไร ไม่ใช่มานั่งทรมานกายสังขารกันแบบนี้ แล้วต่อไป
นั้นหากโยมมีธรรมแต่ไม่มีหลัก ไม่มีใครมาเป็นหลักให้ โยมจะปฏิบัติกันได้
อย่างไร แม้ไปสํานักนั้นสํานักนี้หากเขามีกฎมีข้อบังคับมากมายท้ังหลายท้ังปวง
แล้วจิตโยมจะรับได้หรือไม่ โยมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้เจริญแล้วก็ควรรู้จักกาล
รู้จักเวลา เรียกว่าถึงเวลาก็ต้องรู้จักเวลาว่าเวลานี้เป็นเวลาอะไร ควรทําอะไรให้
มันเกิดประโยชน์ ในเวลาโยมพักผ่อนกายสังขารก็ควรพักผ่อน ในเวลาท่ีควรจํา
ศีลก็ควรสงบกาย วาจา ใจ ในเวลาท่ีโยมเผาผลาญกิเลสควรมีสติจะประพฤติ



๑๑ 

 

ปฏิบัติก็ต้องมีสติ มีจิตจดจ่อต่อส่ิงการท่ีโยมได้กระทําอยู่ มีขันติธรรม เรียกว่ามี
ความพอใจเป็นท่ีต้ัง เรียกว่าการอธิฐานจิตเป็นท่ีต้ังมาประพฤติปฏิบัติเพื่อสร้าง
กุศล เข้าใจไหมจ๊ะ...... 

ธรรมะมหัศจรรย#์ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี 
บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ 
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙,๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

  เมื่อโยมจะมาเดินกรรมฐานก็ขอให้รู้ไว้ซะก่อนว่า การมาเจริญ
กรรมฐานนี้ โยมจะมานั่งรอฟังธรรมก็ดีนั้นก็เรียกว่า โยมนั้นต้องมาสร้างต้นทุน



๑๒ 

 

เสียก่อน ให้เกิดความเพียรก็ขันต ิเกิดทานบารมี เกิดเมตตาบารมี เกิดปัญญา
บารมี แล้วก็เรียกว่าอุเบกขาบารมี เนกขัมมะบารมีคือการบวช บวชนี้เรียกว่า
การบวชจิต แม้โยมไม่ได้ห่มเหลืองห่มสไบก็ตาม แต่เมื่อขณะหนึ่งแห่งจิตท่ีโยม
นั้นได้มีปัญญาพิจารณาลดละอบาย กรรมช่ัวในส่ิงท่ีโยมประพฤติปฏิบัติให้
เข้าถึงศีลถึงธรรมได้นั้น นั้นเรียกว่าการบวชคือ การสละออกจากทุกข์นั่นเอง นี่
เรียกเป็นการสร้างทานบารมี บารมีท้ัง ๑๐ นี้ ก็ขอเมื่อโยมจะออกสมาธิภาวนา
ให้อธิษฐานด้วยอํานาจบารมีบุญกุศลท่ีข้าพเจ้าเจริญมาแล้วในบารมีท้ังสิบทัศนี้ 
ขออํานวยอุดหนุนให้เป็นสําเร็จประโยชน์ต่อใคร ๆ นี่คือการอธิษฐานจิต บุญนี้
มันจึงเรียกเป็นมหาบุญกุศลอย่างยิ่ง ไม่มีบุญใดท่ีจะเทียบเสมอเหมือนได้
เท่ากับบุญการเจริญกรรมฐาน..ไม่มี เพราะบุญนี้เมื่อเข้าถึงแล้วเมื่อเกิดปัญญา
แล้วบารมีมันเต็มแล้วสมบูรณ์แล้วในขณะนั้น ในท่ีจิตของเราอธิษฐานจิต
ออกไปนั้น แม้แต่เทพพรหมท่ัวทุกจักรวาล อนันตจักรวาลนั้นย่อมส่ันสะเทือน
เล่ือนล่ัน เหตุด้วยเมตตาจิตและอธิษฐานจิตของเรา ดังนั้น  โยมนั้นอย่าได้ดูว่า
เป็นการด้อยค่าหามีประโยชน์อย่างนั้นท่ีโยมคิดได้ ต้องเห็นประโยชน์เสียก่อน
เมื่อโยมเห็นประโยชน์แล้วโยมจักได้ประโยชน์ เมื่อโยมเห็นค่ามีความศรัทธา  
ต้ังมั่นในส่ิงท่ีโยมทํา โยมก็จะข้ามเข้าถึงในความเพียรได้ แม้เวทนาบังเกิดก็ให้
เอาไว้เวทนานั้นเป็นอารมณ์เป็นสติไปจดจ่อ ก็สติมันจะไปไหนเล่ามันก็ต้องอยู่
แต่อารมณ์นั้นนั่นก็คือ ทุกข์ ให้เราเห็นทุกข์อยู่บ่อย ๆ แล้วก็ต้ังมั่นทนต่อเวทนา
ได้ เรียกว่าการข่มจิตนั่นเรียกว่า “ขันติธรรม” เมื่อโยมวางจิตนั้นให้เป็นกลาง
อุเบกขาได้นานเท่าไหร่ โยมก็จะข่มจิตต่อเวทนาท่ีเกิดขึ้นได้มากนานเท่านั้น 
ในขณะจิตนั้นแลจะทําให้โยมนั้นมีความพากเพียรเกิดขึ้น อันท่ีสองในขณะท่ี
โยมทนทุกขเวทนาอยู่นั้นเรียกว่า เป็นการเสวยกรรม คือ การชดใช้กรรมท่ีโยม
นั้นเคยกระทําล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจกับสัตว์ก็ดี กับบิดามารดาก็ดี ต่อผู้มี



๑๓ 

 

คุณก็ดี ท้ังในอดีตจวบเข้าถึงปัจจุบันนี้ ในภพปัจจุบันนี้ ให้ระลึกถึงเรียกว่าเป็น
การขอขมากรรมในจิต ในขณะท่ีโยมเสวยเวทนาอยู่นั้น นั่นเรียกเป็นการ
ปรารภธรรม ดูธรรมเป็นธรรมารมณ์ แล้วจดจ่อในจิตนั้นจะทําให้โยมนั้นมี
ความสํานึกในบาป เข้าถึงในบุญกุศล เข้าถึงในกฎแห่งกรรมก็จะเข้าถึงในกฎ
ไตรลักษณ์ท่ีว่าทุกอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ มันไม่เท่ียง เมื่อส่ิงใดมันเกิดขึ้น ต้ังอยู่ 
ย่อมถึงเวลา ย่อมดับไปตามกาลของมัน หาว่าจะยื้อรั้งให้เป็น ไม่ให้มัน
เปล่ียนแปลงไปได้..มันไม่ได้อย่างนั้น เมื่อเราพิจารณาเห็นตามอย่างนี้ได้ว่า ก็
เรียกว่า เป็นปัญญาท่ีเห็นชอบ เรียกว่าจะเข้าถึงอริยสัจ ๔ นั่นก็เรียกว่าเห็น
ทุกข์ ทุกข์นี้แลท่ีมันมีกันอยู่ก็คือ ทุกข์อยู่ในกาย เหตุท่ีทําให้เกิดทุกข์นั้นแล ก็
เพราะว่าใจนั้นแลเป็นประธานแห่งกรรมคือ สมุทัย เราต้องไปดูไปดับไปแก้ไข
ไปพิจารณาตรงเหตุนี้ให้มาก ๆ คือ ไปละอารมณ์ท่ีมันเกิดขึ้น ท่ีโยมต้องเกิด
ต้องตาย ต้องเวียนว่ายกันอยู่อย่างนี้ ก็เป็นเพราะสมุทัย เพราะเหตุมี ผลจึงมี 
เหตุมันไม่ดี ผลมันจึงเสีย ดังนั้น โยมต้องไปแก้ไขตรงสมุทัย เหตุแห่งทุกข์นี้เมื่อ 
โยมจดจ่อดูอยู่บ่อย ๆ จนเห็นในตามความเป็นจริงได้ โยมก็จะเข้าถึงกฎแห่ง
กรรม 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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หลวงปู่สอนภาคปฏิบัติเบื้องต้น เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ตอนท่ี ๑ คราวนี้เรามาเดินรอยตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปิดทอง

หลังพระกัน ถ้าร่างกายสังขารมันยังไม่ไหวพอ เราก็ผ่อนกายสังขาร แต่คงสติไว้
ต้ังมั่น อันดับแรก กําหนดรู้ลมก่อน เอาให้สุดลมหายใจ สุดนั้นท้องมันจะตึง 
เราก็ผ่อนออกมา ท้องมันก็หย่อน แล้วคราวนี้จะทําอย่างไรให้มันตึงให้หย่อนให้
พอดี นั่นแหละจ๊ะแห่งความสงบ พุท เข้า โธ ออก อยู่อย่างนั้น สงบเมื่อไหร่
ค่อยกําหนดรู้และทรงสติให้มั่น ค่อยแผ่เมตตาออกไป ตอนนี้ขณะนี้เรากําลัง
สร้างขึ้นมาอยู่ สร้างบุญขึ้นมา บุญก็คือ ความดีท่ีเรากระทํา เรากําลังสร้างศีล
ให้บังเกิดขึ้น ด้วยกาย วาจา ใจท่ีสงบ กําลังสร้างสมาธิให้บังเกิด เพราะว่ากําลัง
สร้างใจให้มันต้ังมั่น กําลังภาวนาเพื่อให้เกิดตัวปัญญา ให้เกิดแสงสว่างแห่ง
ธรรม เมื่อแสงสว่างนี้ไปปรากฏท่ีใดท่ีนั้นย่อมได้ประโยชน์ ดังนั้น เราต้องล้าง
ลมเสียในปอดออกไป ลมสุดท้ายท่ีเราจะล้างคือ สูดลมหายใจให้ท่ัวร่างกาย ทํา
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ความรู้สึกให้ท่ัวร่างกาย ให้ท่ัวใบหน้า ให้ท่ัวแขน ท่ัวขา ท่ัวก้นกบ ท่ัวกระดูก 
ไขสันหลัง ท่ัวศีรษะ ท่ัวตา หู จมูก และท่ัวกายท้ังหลายนี้ นี่เรียกว่า
สติสัมปชัญญะ รู้ตัวแต่ต้องท่ัวพร้อมคือท่ัวกายแล้วก็ภาวนาว่า พุทธัง 
สรณังคัจฉามิ ธัมมัง สรณังคัจฉามิ สังฆัง สรณังคัจฉามิ แล้วกําหนดลมท่ีเหนือ
ท้องน้อยวางลมไว้ตรงนั้น คือ วางอารมณ์ไว้ตรงนั้น นี่เราจะกําลังสะสม
พลังงานขึ้นมาให้เกิดดวงธรรม มันก็จะเกิดยุบพองอยู่อย่างนั้น ประคองจิตไว้
ตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไร ภาวนาพุทโธไป สัมผัสลมเข้าออกก็รู้และวางเฉย 
ไม่ต้องไปพิจารณาอะไร ให้ภาวนาไปอย่างเดียว องค์ภาวนานั้นให้เท่าทันในสติ 
ตามรู้อย่าได้ขาดสาย ให้แนบสนิทกับลมหายใจ ให้กายมันสงบระงับ ใจมัน    
ต้ังมั่น ลมเข้า-พุท ลมออก-โธ แต่ความรู้สึกของเรานั้นวางจิตไว้ที่เหนือสะดือใน
ท้องน้อย คือท่ีพักลม พักญาณ พักจิต เอากระแสจิตพลังงานท้ังหลายมา
รวมตัวอยู่ในนี้ จะว่าเป็นธรรมกายอย่างหนึ่งก็ได้ ให้ธรรมมันเกิดขึ้นในกาย
เสียก่อน แล้วค่อยเอาธรรมไปแปรรูป เป็นตัวพลังงานตัวรู้ขึ้นมา แต่ในขณะตัว
รู้ยังไม่บังเกิด เราต้องมาสร้างตัวรู้ให้บังเกิดคือ ตัวระลึกคือการเจริญสติเจริญ
ภาวนาเพื่อให้ตัวสติมันต่ืน หากยังมีอวิชชามีความง่วงก็ดี เราจะไปพิจารณา
อะไรไม่ได้ ดังนั้น เราต้องมาพักจิตพักญาณตรงนั้นก่อน รอให้จิตมันต่ืน
เสียก่อน ถ้าจิตไม่ต่ืน โยมไปขับญาณก็ขับได้ไม่ไกล เด๋ียวก็หลับใหลไป ดังนั้น
จงมีองค์ภาวนาไว้ให้แนบกับลมหายใจ ถ้าจิตนั้นมีความฟุูงซ่านรําคาญใจ มี
ความง่วงเข้ามาก็ดี ให้กําหนดถอนลมเข้ามา ตามรู้ให้ท่ัวร่างกายในสภาวะนั่ง 
มันจะทําให้การปลุกจิต ธาตุไฟเตโชท้ังหลายให้มันต่ืน ถ้าร่างกายนั้นมันยัง  
อ่อนล้าก็ให้ผ่อนกายสังขาร ผ่อนเอวลงไป เรียกว่าเป็นการลดใช้พลังงาน ตาม
สังขารที่เรามีหรือตามกําลังแห่งจิต ถ้ากําลังแห่งจิตเรานั้นมันมีน้อย แต่เราใช้
พลังงานมากนี้จะทําให้ร่างกายสังขารของเรามันเส่ือมได้เร็ว 
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  ขั้นต่อไป เมื่อเรานั้นประคองจิตได้แล้ว ถ้าเรารู้อะไรมันเกิดขึ้นมาใน
จิตในกายสังขาร เรียกว่าในเวทนาก็ดี ในขณะนี้เรียกว่า จิตมันต้ังมั่น ให้เราดู
พิจารณาในเวทนาก็ดีท่ีมันเกิดขึ้น ดูแล้วก็วางเฉยไว้ในอารมณ์นั้น เพียงให้รู้ว่า
มันเกิดขึ้น แล้วก็เห็นเหตุได้ว่าส่ิงท้ังหลายท่ีมันเกิดขึ้นนี้ แม้จะเป็นเวทนาเป็น
ทุกข์ก็ดี ล้วนเกิดจากกายสังขารเรียกว่า เกิดจากรูปท่ีเราได้อาศัย เกิดจากกอง
ของขันธ์นี้ ก็ให้ไปดับท่ีรูป ไปพิจารณาท่ีรูป ให้เห็นว่ากายสังขารนี้ท่ีเราได้อยู่
อาศัยนี้เป็นของช่ัวคราว ไม่ควรไปยึดไปติด ไปพิจารณารูปอันใดท่ีเราไปติด 
กามคุณอันใดท่ีเราไปติด ให้พิจารณาระลึกถึง เราไปติดเพราะอะไร มันสวยมัน
งามจริงหรือไม่ ไอ้ท่ีเราไปหลงอยู่ เราควรจะออกจากความลุ่มหลงได้ ต้องดูซิ
ว่ามันสวยงามจริงหรือไม่ ท่ีเราไปหลงอยู่เพราะอะไร แล้วก็ถาม จิตมันจะไป
ถามตัวรู้มันก็จะสอนบอกว่ามันเป็นเพราะเหตุใด เมื่อเราปรารถกับธรรม 
ปรารถกับจิตอย่างนี้แล้ว จิตเราก็จะมีงานทํา ธรรมเกิดตัวปัญญาเกิดการเรียนรู้
มันจะข้ามสมมุติแห่งเวทนาไปได้ อย่าได้สนใจอะไร ถ้าอารมณ์นั้นมันยังไม่มา 
อย่าไปปรุงแต่งอารมณ์ให้มันเกิดขึ้น จงดูแต่อารมณ์ปัจจุบัน ดูจิตอย่างเดียว
แล้วจะรู้ใจตัวเอง เรามีใจท่ีต้องการศรัทธาท่ีจะสร้างความเพียรในขณะนี้ก็ดูไป 
แม้ความเวทนาหรือนิวรณ์มันเข้ามาก็ให้รู้ อย่าไปฝืน กายสังขารเราไม่ไหวเราก็
ผ่อนคลายลงมา สติมันหายไปเราก็กําหนดรู้ขึ้นมาใหม่ อยู่อย่างนี้ หลับต่ืนอยู่
อย่างนี้ เกิดดับอยู่อย่างนี้ จนให้รู้เกิดดับเป็นอย่างไร เท่าทันในการเกิดดับ เราก็
จะรู้ว่าอะไรมันเกิดแล้วจะดับอย่างไร เท่าทันอารมณ์ท่ีมันเกิดขึ้น แต่จงปลงว่า
ต้ังใจให้มั่นวางเฉย ไม่สนใจในส่ิงใด แม้ส่ิงท่ีได้ยินก็แค่ได้ยินแล้วปล่อยผ่าน
ออกไป เอาจิตท่ีต้ังมั่นเอาใจให้เป็นประธาน ก็ให้รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ในขณะนี้ 
นั่งเป็นแบบใดก็ให้รู้ เอาตัวรู้เท่านั้น คงสภาวะรู้ไว้ แล้วมันสอนบอกเรา ทุกข์
นั้นเป็นธรรมดาท่ีมนุษย์ทนได้ยาก แต่ถ้าเราไม่ได้เคยมาฝึกมาทนเลยย่อมทน
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ไม่ได้เลย แต่ถ้าเราฝึกเราทนมีความเพียรขันติอดทนอดกล้ันได้บ่อย ๆ จากทน
ไม่ได้ก็จะทนได้ จากทนได้น้อยเราก็จะทนได้มากขึ้น ๆ สุดท้ายเราก็มีความ
เพียรมีขันติความแข็งแกร่งสามารถทนต่อทุกข์ได้ เมื่อเราทนต่อทุกข์ได้ต่อ
เวทนาได้ เราย่อมมีความเพียรมีกําลังให้เดินต่อไปจนสุดทาง โดยไม่ส่ันคลอน
โดยไม่ลังเลสงสัย เพราะส่ิงท่ีเราเดินไปทําให้เกิดความอดทนนั้น มันหล่อหลอม
ให้เรานั้นได้ประจักษ์ด้วยตนเองว่าส่ิงใดนั้นมันทําให้เรานั้นพัฒนาจิตเราไปได้ 
สัมผัสได้ นั้นคือความเป็นจริง ไม่ใช่ความงมงาย หากส่ิงไหนเราสัมผัสไม่ได้จริง
นั่นไม่ใช่ของจริง ถ้าส่ิงไหนเราสัมผัสได้เป็นประโยชน์กับเราได้ในจิตวิญญาณ
ของเราได้ นั้นเรียกว่า "ของจริง" แล้วโยมก็ทําให้มันจริง เมื่อถึงจริงแล้วจึง   
"ท้ิงจริง" ไม่ยึดติดนั่นแลเรียกว่าผู้นั้นได้ทําจริง... 
(โปรดติดตามตอนต่อไป) 

ธรรมะมหัศจรรย#์ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี 
บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ 
อ.หนองหญ้าปล้อง 
จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙,๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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การฝึกปฏิบัติ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี 
  ตอนท่ี ๒ ในขณะนี้ท่ีโยมได้กระทํา เรียกว่าทําจริง แต่การทํานั้นโยม

ต้องรู้ว่าในส่ิงท่ีโยมได้เสวยนั้น ในขณะนี้จิตโยมเป็นแบบใด ถ้าโยมรู้จิตก็ยังคง
อยู่ยังต่ืนอยู่ถึงไม่ต่ืนท้ังหมด แต่ถ้าโยมไม่กําหนดรู้และเรียกว่าสติมันไม่ต่ืน
เรียกว่าเรานั้นยังไปนั่งทับกิเลสอยู่ เพราะเรียกว่าไม่มีการเจริญความเพียรเลย 
ดังนั้น เราต้องกําหนดรู้ ให้รู้อย่างเดียวว่าอารมณ์ปัจจุบันเราคืออะไร รู้ว่าใน
ขณะนี้นั่งเป็นแบบใด เท่านั้นแลจิตเรายังจะคงอยู่ ตัวรู้ยังคงอยู่ อวิชชาจะเข้า
มาแทรกได้ยาก ถ้ามันเข้ามาแล้วเราย่อมรู้ว่าความเคลิบเคล้ิมแห่งจิต อารมณ์
ฟุูงซ่านกําลังเป็นแบบนั้น กําลังจะเข้ามา พอเรากําหนดรู้มัน ตัวรู้ก็สลัดออกไป
ในอารมณ์นั้นก็ทําให้จิตนั้นเริ่มค่อย ๆ เติบโตเบิกบานเป็นลําดับเป็นขั้นตอน 
เมื่อจิตเบิกบานเต็มท่ีแล้วเหมือนอุปมาว่า บัวนั้นมันพ้นน้ํา แสงปัญญามันถึงจะ
บังเกิดได้ พิจารณาเบ้ืองล่างเบ้ืองบนถึงจะพิจารณาได้ ดังนั้น จงประคองจิตให้
เกิดความสมดุลแห่งธาตุให้ได้ แล้วก็ประคองไว้ให้จิตมันต่ืน เมื่อจิตต่ืนนั้นแลถึง
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จะพิจารณาได้ ในสรรพส่ิงท้ังหลายท่ีมันถูกปกปิดหลบซ่อนไว้ ถ้าจิตมันยังมืด-
บอดอยู่มันย่อมมีความกลัว ความลังเลความสงสัยย่อมดับไม่ได้ ดังนั้น ก็ขอให้
โยมนั้นมีความเพียรความต้ังใจนั้น หากว่าจิตมันต่ืนแล้วก็ให้กําหนดรู้ในอารมณ์
ปัจจุบัน ในการนั่งก็ดี ในการเจริญภาวนาก็ดี อย่าได้ขาดหายกับลมหายใจ แม้
ลมหายใจนั้นเราจะสัมผัสมันไม่ได้ แต่เรายังสัมผัสตัวรู้ในองค์ภาวนาได้ หากจิต
มันละเอียด ลมมันละเอียดจนสัมผัสไม่ได้แล้ว แต่เรายังสัมผัสองค์ภาวนาเราได้ 
คือสัมผัสจิตสัมผัสตัวรู้ได้ อย่าให้สติตัวรู้นี้ดับไปหากไม่อย่างนั้นแล้วตัวหลงมัน
จะบังเกิดขึ้น ให้จิตเราอยู่กับกายสังขารตลอดเวลา ให้อยู่แต่อารมณ์ปัจจุบัน
อย่างเดียว นั่นคือการเจริญความเพียรเจริญอิทธิบาท ๔ การรู้อารมณ์ปัจจุบัน
อยู่อย่างนี้จะทําให้เรารู้ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวท้ังหลาย ท้ังอดีตและอนาคต นั่นเรียกว่า
รู้จริง รู้ปลอม รู้คุณ รู้โทษ จะแยกนามแยกรูปได้ นามคือความรู้สึกนึกคิด รูป
คือกายสังขารที่เราอาศัย ดังนั้น เราอาศัยกายสังขารมาสร้างความเพียรเจริญ
สติปัญญา อย่าได้ไปยึดไปติด ก็ได้แค่อาศัย ดังนั้น ควรเจริญสติเจริญตัวรู้ไว้ อยู่
แต่อารมณ์ปัจจุบันอย่างเดียว อยู่อย่างนั้นแน่นิ่งอย่างนั้น ถ้ามันนิ่งมากเกินไป 
จงเรียกว่าเดินลมปราณใหม่ แสดงว่าลมนั้นยังไม่สงบดี มันยังมีลมเสียอยู่
ภายใน ก็เอาลมเข้าไปใหม่ก็เรียกว่า ฟอกอากาศอย่างหนึ่งคือเกิดความภูมิแพ้
ดังนั้นเราต้องฟอกอากาศเข้าไปใหม่ ไปไล่ความช้ืนออกมา ไปไล่อวิชชาออกมา 
ตันหาอุปาทานท้ังหลาย ในขณะท่ีเรากําหนดลมท่ีเข้านั้นมันเป็นสภาวะจิตท่ีมัน
ตายตัว ดังนั้นอวิชชาตรงนี้มันจะถูกขับออกมาจากรูขุมขน คือกายนั้นเอง 
ดังนั้นเมือเราสูดลมเข้าเดินลมปราณ ก็ให้กําหนดรู้ให้ท่ัวร่างกายให้สุดลม
หายใจ กักลมเอาไว้ แล้วค่อย ๆ ผ่อนลมออกมาให้ท่ัวร่างกายเช่นเดียวกัน นั้น
แลจึงเรียกว่า เป็นการปลุกธาตุไฟ เตโชธาตุ ดิน น้ํา ไฟ ลมให้มันต่ืน แล้วก็
กําหนดลมเข้าไปใหม่ ภาวนาระลึกถึง พุทโธ คราวนี้จิตโยมก็จะต่ืนได้ถึงท่ีสุด 
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เรียกว่าเหมือนเครื่องยนต์มันติดแล้วมันจะขับไปไหนก็ได้ แต่ถ้าเครื่องยนต์มัน
ไม่ติดดีแสดงว่าเครื่องยนต์มันเก่า ไฟมันไม่ดี ดังนั้น เราก็ต้องทําให้จิตนั้นทําให้
มันต่ืน มันต้องมีความร้อนภายใน นั่นก็คือการภาวนาอย่าให้ขาดสาย อย่าให้
ขาดสติตัวรู้ไปได้ ถ้าขาดเสียแล้วอวิชชาหรือนิวรณ์จะเข้ามาแทรกซึมตัด
อารมณ์นั้นออกไป นั้นก็เรียกว่ากรรมตัดรอนอย่างหนึ่ง เอามาตัดไม่ให้สร้าง
ความเพียรนั่นเอง สติสัมปชัญญะต้องรู้ตัวท่ัวพร้อมทุกขณะจิตและในอารมณ์
ปัจจุบัน ท่ีสําคัญองค์ภาวนาต้องอย่าให้ขาดสาย ถึงท่ีสุดสงบแล้วก็ให้ประคอง
จิตไว้อยู่เหนือสะดือของเรา ถ้ากายสังขารไม่ไหวให้ผ่อนกายลงมาเพราะการนั่ง
ตัวตรงนั้นถ้าจิตเรานั้นไม่มีกําลังพอมันจะถูกดึงพลังงานไปใช้ ดังนั้นการว่า
อาศัยสังขารนั้นเจริญสมาธิปัญญาเจริญบุญกุศลนั้น ก็ต้องให้รู้เท่าทันสภาวะจิต
ของเรา ถ้าจิตตอนนี้ของเรานั้นมีกําลังไม่มากพอ เราก็อย่าใช้พลังทุกส่วน เพียง
ทรงสมาธิให้ได้ คือทรงอยู่ในความสงบให้ใจมันต้ังมั่นไว้ เรียกว่าให้มันมั่นอยู่ใน
ความเพียร เด๋ียวมันก็จะเพิ่มพูนของมันไปเอง ไม่ต้องรีบเรียกว่าเป็นการสะสม
พลังงานสะสมบุญสะสมบารมี อย่ารีบ ยังไม่ต้องรีบก้าวกระโดด ฝึกปฐมฌาน
ให้แข็งแรง ให้ฐานแห่งบุญนั้นมันกว้าง เมื่อกว้างซะแล้วเราก็สามารถประคอง
จิตเราได้ ไม่เอนเอียง ประคองกายได้ไม่โคลงเคลง อยู่ท่ีฐานของเรา ดังนั้นต้อง
ทําฐานของเราให้มันมั่น ให้มันกว้าง ก็ได้จากการเจริญสมาธิให้มันอยู่ได้นาน ๆ 
ไม่ต้องไปสนใจอะไร สนใจแต่ว่าสมาธิของเราต้ังมั่นแค่ไหน สมาธิที่ดีต้องมีสติ
ตามรู้ ตามรู้ว่าส่ิงท่ีเรานั่งเป็นแบบใด อารมณ์เราเป็นแบบใด นั้นเรียกว่า ตัวสติ 
เพราะตัวสติตัวนี้เป็นตัวกําหนดตัวรู้ให้มันเกิดขึ้น ถ้าไม่รู้ว่านั่งเป็นแบบใดเสีย
แล้วก็เรียกว่า ขาดสติ คราวนี้ข้าศึกมันก็จะโจมตีเราได้ มันก็จะมาละความ
เพียร มาถอดถอนสมอเรือท่ีเราทําอยู่อย่างนี้ กําลังแล่นไปอย่างนี้ โยมไม่ต้อง
สนใจเวลาเพราะถึงเวลาแล้วจิตมันจะบอกเอง นั้นเรียกว่าถึงเวลา ถ้ายังไม่ถึง
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เวลายังไม่ต้องไปสนใจมัน เราต้องเหนือเวลา อยู่เหนือเวลาคือ ไม่สนใจเวลา 
เพราะความตายนั้นกําหนดด้วยเวลา เมื่อเราไม่สนใจเวลาแล้วเราก็อยู่เหนือ
ความตายแล้ว ความตายก็มองไม่เห็นเราแล้ว ในเมื่อเราก็ไม่เห็นความตาย
ความตายก็ไม่เห็นเรา ก็เป็นโอกาสท่ีดีท่ีเรามาสร้างความเพียร สร้างบุญกุศล
สร้างอริยทรัพย์ขุดหาสมบัติ สมบัติท่ีเราขุดหาถ้ามีคนเห็น เราก็ต้องมีคนโดน
แย่ง หากไม่มีคนเห็นแล้วเราก็ขุดได้ตามสบายใจ คราวนี้อยู่ท่ีว่าเราจะขุดได้แค่
ไหนก็อยู่ท่ีกําลังของเรา บางคนเห็นสมบัติแล้ว แต่เอาไปไม่ได้เพราะขาดความ
เพียร ขาดกําลัง ขาดบารมี เหมือนทรัพย์ท่ีติดอยู่ในหิน แต่ถ้าเรามีความเพียรมี
ปัญญาอันชอบแล้วทรัพย์นั้นมันย่อมเป็นทรัพย์ท่ีชอบธรรม ท่ีว่าติดในหิน หิน
นั้นก็อาจจะเป็นทรัพย์ของเราได้ “ทําฐานบุญให้เหมือนหินผาให้แข็งแกร่ง” ไม่
ว่าอะไรจะตกกระทบหรือมากระทบเราก็ไม่หวั่นไหวแบบนั้น อํานาจแห่งสมาธิ
นี้มันก็จะไปต่อ ต่อยอดของมัน ให้เกิดองค์ฌาน จิตจะมีกําลังอยู่ตลอดเวลา 
เกิดญาณ คือ เกิดตัวรู้ ไปเพ่งดูพิจารณาให้เห็นเหตุท้ังหลายตามความเป็นจริง 
เมื่อเรากระทําแบบนี้ พิจารณาแบบนี้บ่อย ๆ อภิญญาความรู้ยิ่งมันก็จะบังเกิด
ขึ้น ฤทธิ์มันก็จะบังเกิดขึ้นกับใจของเรา หนึ่งอย่างท่ีจะเกิดขึ้นก็คือ รู้วาระจิต
ของตนเอง ย่อมรู้วาระจิตของผู้อื่น ย่อมรู้การเกิดการตายแห่งวัฏฏะสงสารได้ 
ย่อมรู้ภพรู้ภูมิของตนเองได้ แต่ใครจะรู้แบบนั้นต้องรู้อารมณ์ปัจจุบันให้มาก....
(โปรดติดตามตอนต่อไป) 

#ธรรมะมหัศจรรย์# วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี 
บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ 
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
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โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙,๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

การฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ณ. สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี 
ตอนท่ี ๓ เมื่อรู้อารมณ์ปัจจุบันได้แล้วย่อมสามารถรู้อนาคต เพราะ

อนาคตนั้นคือ ปัจจุบัน คืออนาคตท่ีเราจะรู้นั้นเอง เราจึงต้องฝึกรู้ในปัจจุบัน   
ดูอารมณ์ในปัจจุบัน ฝึกดูจิตกับอารมณ์ปัจจุบัน เพราะว่าภพมันก็ต้องต่อภพ 
หากภพเสียมันก็ต่อภพเสีย ถ้าเราทําดี ดีมันย่อมต่อดี แต่ในขณะนี้ในปัจจุบันนี้ 
เราดีหรือยัง ดีถึงท่ีสุดหรือยัง หากว่าเวทนามันมีมาก ให้ถือเสียว่า เป็นการใช้
กรรมหรือหนี้กรรม ท่ีเราทํามา ดีกว่าไปถูกทรมาน ถูกผ่า ดังนั้นให้มีขันติธรรม
ถึงท่ีสุดมันไม่ตายหรอก พอเราจะยอมตายมันก็ไม่ตาย แต่พอเราไม่กลัวตาย 
มันถึงจะตาย จงเหนือความตายเอาใจนั้นเป็นท่ีต้ัง แล้วจิตจะบอกว่าเราไปได้
ไหม จิตเราไปไกลแค่ไหน ส่ิงท่ีผ่านมา ท่ีเราค้นหาเราเจอหรือยัง มาถูกทาง
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หรือไม่ ถ้าถูกแล้วจิตมันจะบอกทันที มันจะเกิดปิติ สุข ทันที เพราะถ้าไม่ใช่สุข
ท่ีแท้จริงแล้ว มันเรียกว่าไม่ใช่ของจริง มันเรียกว่าเกิดจากการปรุงแต่งท้ังนั้น 
เราก็มีกําลังใจท่ีจะเดินต่อไป ถึงท่ีหมายโดยไม่ลังเลสงสัย เมื่อเราไม่ลังเลสงสัย 
เราก็จะมีกําลังเดิน เดินอย่างเดียวย่อมไปถึงสุดปลายทางได้โดยไว เมื่อเราไปถึง
ก่อนเราก็จะมีเวลาพักมากกว่าคนอื่นเขา ถ้าใครนั่งแล้วไม่ไหว ทนต่อสังขารไม่
ไหว ก็ให้กําหนดรู้ ออกไปเดิน ให้มันคลายความทุกข์ก็ดี เมื่อจิตมันดี ระงับดี
แล้ว ก็ให้เข้ามานั่งใหม่ แต่ต้องถามจิตตัวเอง ถามใจตัวเองว่า เราทนหรือยัง ท่ี
สุดใจเราแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่สุดต้องฝืนมันไป แต่ถ้าสุดแล้วไปฝืนเรียกว่า 
ทรมานสังขาร ฝืนใจตัวเอง เขาเรียกเป็นการฝืนธรรม เลยไม่เกิดประโยชน์ แต่
ถ้ายังไม่ถึง อย่าไปสรุปเอาว่ามันถึงแล้ว อย่าไปอุปาทาน ต้องให้โอกาสตัวเอง
เสียก่อน เมื่อเราจิตนิ่งมีกําลังดีแล้ว จิตต่ืนดีแล้ว สํารวมจิตต้ังมั่นไว้ ประคอง
จิตให้นิ่ง อุปมาเหมือนว่า น้ําท่ีมันนิ่งนั้น เมื่อมันสงบนิ่ง มันก็ย่อมใส 
ตกตะกอน ย่อมมองเห็น ใต้ล่างได้อย่างชัดเจนนั้นแล ในขณะนั้นตัวปัญญาท่ี
เกิดย่อมเป็นแบบนั้น เราย่อมพิจารณาตามความเป็นจริง ท่ีเราเห็นได้ จะได้ไม่
มีอะไรมาหลอกลวงเรา เพราะเราเห็นด้วยจิตของเราเอง เห็นด้วยความชอบ
ธรรม ด้วยความเพียรของเรา เห็นในกายแห่งตน เห็นทุกข์ เห็นเวทนา เห็น
สัญญาแห่งธรรมชาติ คือเป็นดินเป็นอากาศ เป็นน้ํา เป็นลมกลับสู่สภาวะตาม
ของเขาแบบนั้นเรียกว่า ไปสู่จุดแห่งความว่างเปล่าไม่มีอะไร แห่งความอนัตตา 
ให้เรียกว่าภาวนาว่า "ทุกอย่างเป็นทุกข์ ทุกอย่างไม่เท่ียง ทุกอย่างไม่มีตัวตน
อะไรทั้งนั้น" เมื่อจิตสู่สภาวะความว่างแล้ว เห็นทุกอย่างไม่เท่ียงเป็นอนิจจังแล้ว 
ก็เรียกว่าจิตนั้นเห็นกฎไตรลักษณ์ขึ้นมา จะทําให้จิตนั้นต้ังมั่นยิ่งขึ้น ไม่ยึดมั่น
ถือมั่นส่ิงใด แม้ในกายก็ดี เวทนาก็ดีทําให้จิตเรานั้นเบิกบาน ปิติ สุข มันก็
บังเกิด เราก็อาศัยสุขนี้ ปิตินี้ เจริญความเพียรให้มันถึงตามท่ีเราปรารถนา ถึง



๒๔ 

 

ท่ีสุดแห่งใจท่ีเราต้ังมั่นไว้ ดังนั้น การจะให้เจริญถึงหัวใจของกรรมฐาน เข้าถึง
ความเพียร เราต้องกําหนดรูปของเราให้เห็น ว่าเรานั่งปัจจุบันก็รู้ แล้วก็กําหนด
กาย ของเราออกมานอน อยู่ภายหน้าของเรา เมื่อถึงเวลาไม่มีลมหายใจไปแล้ว 
กายนี้ดุจดังท่อนฟืนท่อนไม้ย่อมไม่มีค่าอันใด แต่ยังเป็นประโยชน์ให้เรานํามา
พิจารณา ว่าเมื่อไม่มีลมหายใจเข้าออกนี้ ผ่านไปสองสามวันเป็นแบบใด เกิด
ความเน่าอืด ผ่านไปอีกสองสัปดาห์เป็นแบบใด เกิดมีกล่ินเหม็นออกมา ผ่านไป
อีกสองสัปดาห์เกิดน้ําเลือดน้ําหนองไหลออกมาอีก มีแต่ของปฏิกูลเน่าเปื่อย
ท้ังนั้น ท่ีเนื้อหนังมันไปห่อหุ้มไว้ แสดงว่าภายใต้เนื้อหนังมังสานี้ มันห่อหุ้มส่ิง
สกปรกไว้เรียกว่า การปกปิดอวิชชาไว้นั่นเอง เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เห็นตาม
ความเป็นจริงอย่างนี้ ว่าจิตเรานั้นย่อมสละ สลด สังเวช นั่นแล เราจะเข้าใจถึง
กรรมฐาน หัวใจของมันเป็นแบบใด เมื่อเราได้หัวใจมันมาเราก็เข้าใจในส่ิง  ๆ 
นั้น ว่าส่ิงท้ังหลายท้ังปวงมันเกิดจากรูป ท่ีเราไปยึดมั่นถือมั่น ยินดีพอใจว่าสวย
ว่างาม เกิดอุปาทานไปยึดมั่นของมัน ผูกรั้งเหนี่ยวจิตใจนั้น ตามภพตามชาติไป
อย่างนี้ มีน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําหนองไหลออกมา เมื่อมันไหลออกมาเกิดความ
เน่า เกิดหนอนมากินมาแทะเนื้อ น้ําเลือดน้ําหนองนั้น สุดท้ายเราก็จะได้เห็นส่ิง
ท่ีแท้จริง นั่นคือ โครงกระดูกท่ีทอดกายทอดร่าง จากว่ามีเนื้อมีหนัง เอิบอิ่ม
ด้วยรูปพรรณสัณฐานท่ีเราบอกว่าสวยว่างาม ว่าดําว่าขาว ท้ังหลายนี้ ล้วนแล้ว
จริง ๆ เมื่อมันเน่าเปื่อยไม่มีหนังห่อหุ้ม แท้ท่ีจริงกายท่ีมันทอดหน้าเราอยู่นี้มัน
คือ โครงกระดูกหรือว่าซากท่ีไร้วิญญาณนี้ ท่ีเราไปหลงว่าเป็นตัวเราของ ๆ เรา 
แท้ท่ีจริงแล้ว เมื่อมันเป็นโครงกระดูกมันก็ไม่ใช่เขา ไม่ใช่เรา ดังนั้น ก็ให้
พิจารณาไปเสียว่าแม้จะเป็นโครงกระดูกนี้ ไม่นานผ่านไปสองสามเดือนสอง
สามปีนั้น โครงกระดูกนี้ท่ีถูกรัดตราตรึงไว้มันก็ผุ มันก็พังกร่อน สุดท้ายก็กลับสู่
ธุลี เป็นผุยผง สุดท้ายเห็นว่าร่างกายนี้ว่างเปล่า ก็เอาโครงกระดูกนี้ซ้อนเข้าไป
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ในกายตน และก็นั่งกําหนดเห็นว่า โครงกระดูกอยู่ในกาย เมื่อนั้นแลโยมดับรูป
ได้ โยมก็จะดับนามได้ เรียกว่าเวทนาก็จะดับหายไป ในขณะหนึ่ง ในขณะนั้น
แล จิตโยมจะประภัสสรถึงท่ีสุด ให้เอาจิตในขณะนั้นพิจารณาให้ถึงท่ีสุดใน
อาการ ในส่ิงท่ีโยมไปติดไปผูกมัดไปพันธนาการไว้ ไปช้ีโทษท่ีคุณให้เห็นชัดว่า
ส่ิงท่ีโยมไปติดนั้น แท้ท่ีจริงแล้ว มันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรเลย มันมีแต่ทุกข์
ท้ังหลาย มีแต่ทุกข์เท่านั้น ท่ีมันเกิดขึ้น และมีแต่ทุกข์เท่านั้นท่ีมันดับไป หามี
ความสุขไม่มีเลย เป็นเพียงอุปาทาน ว่านั่นมันมีสุข แท้ท่ีจริงแล้วมันมีแต่ทุกข์
ท้ังนั้น เมื่อนั้นแล จิตโยมก็จะเบิกบาน แจ่มใสในธรรม โยมก็จะมีความเพียรอยู่
ในใจ ท่ีจะพิจารณาท่ีจะเสวยความสุข เจริญสมาธิอยู่บ่อย  ๆ อยู่เนือง ๆ ให้ถึง
ท่ีสุด โยมก็จะละตัดขาดจากขันธมารนี้ได้ อย่างแนบสนิท ดังนั้นความสงบนั้นก็
ต้องแนบสนิทจริง ๆ ถึงจะเรียกว่าสงบจริงเป็นแบบใด เมื่อเราสงบภายใน   
เบิกบานภายใน ใบหน้าของโยมก็จะผ่องใส แม้ว่าเราไม่ได้หลับได้นอน แต่
เพราะว่าอินทรีย์ที่ถูกฝึกอบรมนั้น มันงามมาจากภายใน เมื่อมันเจริญแล้วงาม
แล้ว ภายนอกมันก็งามผ่องใสเช่นเดียวกัน เรียกว่ากายทิพย์ของเรานั้นก็จะ
เติบโตขึ้นมา โตขึ้นมา จงมีสติให้มั่นให้มาก ระลึกถึงความตายไว้ พิจารณาไว้ว่า
กายสังขารมันเป็นแบบนี้ เมื่อถึงเวลาเราจะต้องตายจริง เราจะไม่กลัวและ
อาลัยอาวรณ์อีกเลย เพราะเรารู้แล้วว่าจิตวิญญาณของเราไม่ได้ตาย ท่ีตายคือ
ตัวปลอมท่ีได้อาศัยในกายสังขารนี้ อุปมาเหมือนบ้านเรือนของเรา ท่ีถูกเผาไป 
แต่ตัวเราไม่ได้อยู่ภายในบ้านหลังนั้นนั่นเอง จงเอาความรู้สึกนั้น ดับความรู้สึก
ให้ได้ จิตของเราก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในเรือนกายนี้ แต่ถ้าเอาจิตนั้นไปผูกกับเรือน
กาย ไฟนั้นมันก็เผาไหม้เราทุกวัน ดังนั้นเมื่อเราไม่เอาอารมณ์ไปผูกในรูปในกาย
นี้แล้วไซร้ เราดับไฟได้ แม้ไฟจะเผาเราก็เผาแค่กายเราแค่นั้น จิตเราก็ยังคงอยู่ก็
หลุดลอยไป ตามกระแสจิตท่ีเรากระทํามา นี่เราก็จบด้วยการ "อวสาน" นั่นเอง 
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ดังนั้น ต้องเจริญให้มันบ่อย ๆ ให้มันชัดให้มันแจ้ง นั้นเรียกว่า รู้แจ้งแทงตลอด 
นี้แลเป็นสมบัติทางเดินแห่งมรรค แห่งศีล สมาธิ แห่งภาวนา เพื่อให้เกิดปัญญา 
นี้เรียกว่า เดินตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเรียกเป็นการปิดรอย ปิด
ทอง เมื่อโยมปิดเต็มแล้ว บุญกุศลก็เรียกว่าบริบูรณ์ ไม่พร่องแล้วไม่ขังแล้ว โยม
ก็ย่อมเป็นอิสระแล้ว กิจท่ีควรธรรมก็จบส้ินแล้ว...(จบ) 

#ธรรมะมหัศจรรย์# วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี 
บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ 
อ.หนองหญ้าปล้อง 
จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ ,๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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  คําว่า “หน้าท่ี” ถ้าแปลโดยธรรมแล้ว นั่นเรียกว่า ตัวสติ ถ้าโยมรู้
หน้าท่ีของตนเอง ตัวสติของโยมนั้นเรียกว่า จิตจะต่ืนรู้ว่าโยมมาทําอะไร เกิดมา
ทําอะไรในขณะนี้ ภพในขณะนี้โยมมาทําอะไร ถ้าโยมรู้แบบนี้แล้ว จิตวิญญาณ
ท่ีมันเคยสร้างบารมีเก่ามานั้นมันจะผุดขึ้นมา นั่นแลท่ีจะมาต่อสัญญาเพื่อให้มัน
เขียนให้จบ นั่นคือการเรียนรู้จากหลักไตรเพทให้เจนจบในทุกข์ท้ังหลาย ส่ิงท่ี
โยมแสวงหาในทางโลกนั้นล้วนแต่เป็นมายาให้โยมนั้นได้เสวยในความพอใจ 
แล้วก็ให้เรียนรู้ที่โยมนั้นไปพอใจไปติด แต่ส่ิงท้ังนั้นท่ีโยมไปติดไว้แล้ว หากโยม
ยังไม่พอใจไม่ละมันออกไป มันก็จะติดตามโยมไป เหมือนเรียกว่าเล้ียงลูกไม่
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รู้จักโต ต้องเล้ียงจนแก่จนเฒ่าจนตายจากกันไปข้างหนึ่งเช่นเดียวกันแบบนั้น 
ส่ิงเหล่านี้ก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าใครย่อมมีบารมีของตนท่ีกระทํามา แม้กรรมก็มี
ของแต่ละบุคคลไม่สามารถไปแก้ไขแทนกันได้ แต่กรรมท้ังหลายนั้นหากโยมมี
บารมีมากพอแล้วไซร้อาจจะรับกรรมหรือแทนกันได้แต่ก็ไม่ใช่ท้ังหมด สุดท้าย
กรรมนั้นแลจักต้องสนองผลกรรมของผู้กระทํานั้นไม่มากก็น้อย แต่กรรมใน
ปัจจุบันที่โยมได้เกิดมาแล้วควรกําหนดรู้ควรมีสติควรพอใจ อย่าคิดว่าตัวเอง
ด้อยค่า จริงแล้ว บารมีหรือความสุขนั้น ความรวยความจนนั้นมันเป็นเรื่องของ
สมมติของความพอใจ หากโยมพอใจว่ามีเท่านี้ นั่นโยมก็สุขโยมก็พอโยมก็รวย
แล้ว แต่หากถ้าโยมไม่พอใจโยมมีเท่าไหร่ก็ไม่มีคําว่าพอ เมื่อไม่มีคําว่าพอจะหา
จุดส้ินสุดของความรวยความจนไม่ได้ เช่นเดียวกับความสุขท่ีโยมจะเข้าหา แต่
ถ้าโยมไปพอใจในความสุขแล้วไปติดในสุขแล้วสุขท้ังหลายก็ดีนั้น  ไม่สุขไม่ทุกข์
นั้นก็ตามมา ย่อมไม่มีความเท่ียง เพราะส่ิงท้ังหลายมันเป็นอนิจจัง คือก้าวล่วง
เมื่อข้ึนต้ังอยู่แล้ว มันจะก้าวล่วง ไปสู่ความปรวนแปร ความเส่ือมสลาย ความ
พัง กลับสู่ส่ิงท่ีไม่มีคือ ความว่างเปล่า ท่ีโยมตามหากันเรียกว่าตามหาในส่ิงท่ีไม่
มี เมื่อโยมตามหาส่ิงนั้นโยมก็จักได้ส่ิงนั้น ไม่ว่าโยมปรารถนาส่ิงใดโยมก็จักได้ส่ิง
นั้น แต่ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีโยมปรารถนานั้นคือ ส่ิงท่ีไม่มี ท่ีมีเพราะเราไปยึดว่า
ให้มี แล้วเมื่อเราไปยึดว่ามีแล้วก็ส่ิงนั้นคือมีแล้วทําไมถึงจะไม่มี ก็ส่ิงไหนเล่าจ๊ะ
ท่ีมันมี มันมีอยู่ก็จริงแล้วมันมีอยู่ได้นานแค่ไหนเล่าจ๊ะ ท่ีเราจะไปยึดให้มันอยู่ได้
นาน ก็เห็นว่ามันก็แปรสภาพอยู่ตลอดเวลา แม้ใจของเราเองไม่ต้องไปดูใจใครก็
หาใช่ว่าจะอยู่นิ่งตลอดเวลาแห่งอารมณ์ แต่ถ้าใครมีสตินั้นแลท่ีจะเท่าทัน แต่ไป
ห้ามอารมณ์ไม่ได้ แต่ถ้าเรารู้เท่าทันได้ เราจะควบคุมมันได้ ทุกข์หรือกิเลสนั้น
ไม่มีใครไปฝืนมันได้เช่นเดียวกับกฎแห่งกรรมมันเป็นของล้ีลับ แต่ถ้าโยมอยากรู้
ส่ิงล้ีลับนี้ โยมต้องเข้ามาลับปัญญาเข้ามาดูในตัวทุกข์แล้วโยมจะเห็น เมื่อโยม
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แนบสนิทกับเขาแล้วส่ิงนั้นโยมจะเห็นชัดด้วยปัญญา จิตจดจ่อเห็นส่ิงนั้นแล้ว
ตามความเป็นจริงแล้ว โยมจะเห็นได้กับความเป็นจริงของโยมเอง นี้เรียกเป็น
ของ "ปัจจัตตัง" อย่างหนึ่ง ส่ิงใดท่ีโยมว่าข้างในภายในนั้นบอกไม่มี แต่อีกคน
หนึ่งเคยเข้าไปแล้วบอกว่ามี ไอ้คนท่ีไม่เคยเข้าไปดูไม่เคยไปสัมผัส โยมคิดว่าเขา
จะรู้จริงมั้ยจ๊ะ แม้ในถ้ําในภูผาถ้าบุคคลนั้นไม่ได้สัมผัสไม่ได้เข้าไปดู อีกฝุาย
บอกว่าเข้าไปแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เช่นเดียวกันในกายและกองอัฐิของเรานี้ 
สังขารนี้ กายนี้ ตัวทุกข์นี้ หากโยมไม่เข้าไปสัมผัส ไม่ไปเรียนรู้ ไม่ไปพิจารณา 
ไม่ไปค้น โยมจักไม่เจอตัวปัญญาท่ีแท้จริง ส่ิงเหล่านี้จึงควรต้องมาฝึกมาหัดดู 
อย่าได้หนีตัวตนของตัวเอง เพราะว่าไม่มีใครหนีตัวตนและไม่มีใครหนีความ
ตายได้... 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ตั ว ต น... 

  ไม่มีใครหนีตัวตนและไม่มีใครหนีความตายได้ "ตัวตน" เมื่อบอกว่า "มี"
มนุษย์ผู้นั้นจักไม่มีตน เพราะว่าจะหลงตนย่อมเห็นตนไม่ได้ เมื่อหลงตนอยู่จะ
เห็นตนได้มั้ยจ๊ะ ท่ีไม่เห็นตนเพราะไม่เห็นคนอื่น เมื่อเราไม่เห็นผู้อื่นไม่ให้เกียรติ
ผู้อื่นเสียแล้ว บุคคลอื่นย่อมไม่เห็นเราในสายตาเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเราไม่หลง
ตน เราจักไม่หลงผู้อื่น เราก็อ่อนน้อมถ่อมตน บุคคลอื่นเขาย่อมเห็นตนเราได้ 
นั่นแหละจ้ะ เมื่อโยมเดือดร้อนก็ดี มีทุกข์ก็ดี ส่ิงเหล่านี้ แม้เทพเทวดาผีสางก็
ย่อมเห็นโยม ย่อมเมตตาโยม การอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นต้องมี "เมตตา" เป็นหลัก



๓๑ 

 

ใหญ่ มันถึงจะเข้าถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนได้ ถ้าโยมยังแข็งกระด้าง ไม่รู้จัก
วาระแห่งจิตของตัวเอง ไม่รู้จักกําพืดของการเกิดมาในเพศก็ดี ในวาสนาท่ีเกิด 
ก็ดี เมื่อเราไม่รู้ได้ในฐานะในการเกิดเสียแล้ว ย่อมไม่เป็นตัวตนของตัวเอง แล้ว
ความหลงตนถือตนนี้มันยิ่งพอกพูน หนาแน่น ทับถมให้มี "อัตตา" มากยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป ส่ิงเหล่านี้แหล่ะจ้ะท่ีมันถอดถอนได้ยาก แล้วไม่มีใครจะถอดถอนโยมได้
นอกจากตัวของเราเอง...  

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๓๒ 

 

 

  แม้ตําราคัมภีร์ก็ตามก็เป็นเพียงเข็มทิศให้โยมได้เดิน ถ้าโยมได้เข้าใจ
แล้วไม่นําไปใช้ ไม่น้อมนําเข้าไปประพฤติปฏิบัติ ส่ิงเหล่านั้นก็ไม่ทําให้โยมนั้น
เกิดได้ เพราะโยมมีเข็มทิศแล้ว แต่โยมไม่เดิน โยมว่าจะหลงทิศมั้ยจ๊ะ แม้ทิศมัน
ก็ไม่เท่ียงใช่มั้ยจ๊ะ สภาวะส่ิงต่าง ๆ มันก็ไม่เท่ียง แล้วโยมจะรู้ส่ิงท่ีว่าไม่เท่ียงมัน
เป็นอย่างไร ดังนั้น โยมควรกําหนดอารมณ์ให้โยมนั้น คือเท่ียงธรรม เท่ียงต่อ
กรรมดี เท่ียงต่อการกระทํา เท่ียงต่อการกระทํา เท่ียงต่อกรรมดี..ต้องเท่ียง
อย่างไร "เท่ียง" หมายถึงว่านี้ เวลาไหนก็ได้ท่ีโยมนั้นรู้กาลรู้เวลาท่ีโยมจะทํา
อะไร นั่นคือเวลาเท่ียงวันเท่ียงคืน แม้เวลาก็เป็นเพียงสมมุติบัญญัติของโลก  



๓๓ 

 

ใบนี้ แต่อยู่ท่ีเรากําหนดขึ้นมาจึงรู้เวลาแห่งดวงดาวได้ แต่ถ้าเรารู้จักการเท่ียง..
การกระทําเท่ียง รู้จักแบบนั้นแล้ว เท่ียงตรงต่อธรรมแล้ว ส่ิงท่ีโยมกระทํามันจะ
เป็นเท่ียงของเวลาท้ังหมด แล้วโยมจะอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอย่างเดียว ดังนั้น
เมื่อโยมมาประพฤติปฏิบัติแล้ว ต้องรู้หน้าท่ีรู้กาลเวลาของตัวเอง แล้วตัวสติ
ของโยมนั้นจะต่ืนรู้ขึ้นมา ไม่ใช่ว่าไปตามความพอใจของสังขาร ยิ่งสังขารนั้นมัน
อ่อนล้ามากเท่าไหร่ นั่นแลกิเลสมันกําลังอ่อนล้ามากเท่านั้น ถ้าโยมไม่ฝืนใน
ขณะนั้น โยมจักไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ถ้าโยมไปเห็นใจมัน แล้วโยมเห็นใจมัน
มามากเท่าไหร่แล้วไอ้สังขารกายนี้ ดิน น้ํา ไฟ ลมมันแบกหามโยมไปทําอะไร 
โยมตกเป็นทาสของมันมาเนิ่นนานเท่าไหร่แล้ว จนสังขารร่วงโรยหัวจะหงอก
หมดหัวอยู่แล้วบางที ก็เปล่ียนสีไปหมดแล้ว ก็หาใช่ว่าจะเปล่ียนมันได้ใน
ธรรมชาติไม่ เป็นการหลอกหลอนตัวเองท้ังนั้น ทําไมไม่เปล่ียนนิสัยสันดานเล่า
จ๊ะ ถ้าโยมเปล่ียนนิสัยสันดานไม่ได้ กรรมช่ัวมันก็ยังติดอยู่อย่างนั้น ผนึกแน่น
อยู่ในจิตในสันดานอย่างนั้น ไม่มีทางจะถอดถอนมันออกมาได้ เมื่อโยมยัง
ตําหนิตน เตือนตน สอนตนไม่ได้ ฉันก็ขออาสาเป็นตัวแทน แต่ถ้าส่ิงนั้นท่ีฉัน
กล่าวไปมันทําให้โยมต่ืนรู้ มันทําให้โยมนั้นมีหิริโอตัปปะ คือ ความละอายแก่ใจ
ตนเองแม้ในขณะเส้ียวแห่งจิตนี้ ทําให้โยมนั้นต่ืนรู้ จิตโยมนั้นผ่องใส คลายจาก
นิวรณ์แล้วไซร้ นั่นเรียกว่าเป็นกุศลมหาศาล ส่ิงท่ีฉันได้กล่าวออกไปนั้นก็พลอย
ได้ประโยชน…์ 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๓๔ 

 

 

ก า ร เ ป ลี่ ย น ด ว ง - เ ป ลี่ ย น ว า ส น า 
  "บุญกรรม" เมื่อทําไปแล้วไม่มากก็น้อย..ไม่ได้หายไปไหน รอวันให้ผล

รอวันให้ดอกและรอวันสนอง ดังนั้น ถ้าโยมอยากเปล่ียนดวงเปล่ียนวาสนา ให้
เปล่ียนความคิดเสียก่อน ความคิดนี้แลท่ีทําให้มนุษย์นั้นดําริชอบ  ดําริชั่วนั่นก็
คือ การสร้างกรรมช่ัวและกรรมดี เกิดจากใจท่ีไปดําริ กิเลสนั้นแลก็เกิดจาก 
"ใจ" โยมต้องเปล่ียนความคิด เมื่อความคิดมันเปล่ียนได้ การกระทํามันก็จัก
เปล่ียน ราศีโยมก็เปล่ียน ดวงโยมก็เปล่ียน ส่ิงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นราศี เป็น
บารมี เป็นวาสนาล้วนเดินตามหลังโยมท้ังนั้น ทําไมถึงบอกว่ามันเดินตามหลัง
โยม ก็ก่อนหน้านี้บอกว่าใจเป็นประธานไม่ใช่เหรอจ๊ะ ท่ีเหลือมันต้องเป็น
บริวาร แต่เมื่อใดโยมให้บริวารนําหน้าเมื่อไหร่ ท่ีไหนก็เจ๊งจ้ะ โยมว่าจริงมั้ยจ๊ะ 



๓๕ 

 

โยมไปทําประธานให้มันดี ไปแก้ไข อย่ามักง่าย อย่าเอาแต่กิน อย่าเอาแต่นอน 
นี่แหละจ้ะ เมื่อโยมทําให้เป็นอย่างนั้น โยมไม่สามารถกําหนดกรรมได้ ไม่
สามารถคุมบริวารได้แน่นอน แล้วโยมไม่สามารถจะแก้ไขกรรมได้เพราะ
ควบคุมกรรมไม่ได้  

  "ใจอย่าได้ให้หลง"  
  "ใจอย่าให้น้อย" 
  "ใจอย่าให้หดหู่"  
  อย่าทําใจให้เศร้าหมอง เมื่อโยมรักษาของดีไว้ได้แล้ว ใจนี้แล..จะ

สําเร็จทุกอย่างก็ด้วยใจดวงนี้ นิพพาน มรรคผล โสดาบันก็ดี พระอริยบุคคลท่ี
ขั้นสูง ๆ ไปก็ดีจนถึงขั้นบรรลุอรหัตตผลก็ดี ก็สําเร็จด้วยใจดวงนี้ท้ังนั้น สําเร็จ
ด้วยใจท่ีมันเกิดขึ้นจากโคลนตมท้ังนั้น ไม่ใช่จากใจท่ีไหน ก็จากใจปุถุชน
ธรรมดาท้ังนั้น โยมเรียนรู้จากส่ิงธรรมดา เห็นส่ิงนั้นเป็นธรรมดา ไม่ยึดไม่ติด
แล้วไซร้ โยมจะ "เหนือธรรมดา" แต่เมื่อโยมเห็นว่าเป็นธรรมดาแล้วโยมไป
พอใจกับมัน ไปติด โยมไม่เข้าถึงแน่ในธรรมชาติแห่งมันท่ีมันเกิดขึ้น ก็โยมรู้
แล้วแต่โยมไปติดแสดงว่ายัง "รู้ไม่จริง" กินแล้วแต่ยังไม่อิ่มก็เรียกว่ายังไม่พอ 
ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้น โยมต้องเรียนรู้ให้มันพอกินให้มันพอ เสพก็ให้มันพอ..  

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๓๖ 

 

 

  การจะเกิดวิปัสสนาญาณก็ต้องได้จากการอบรมบ่มจิต พิจารณาแล้ว
ซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ อยู่ในตนอยู่ในจิต อยู่ในความสงบ ปัญญาท่ีได้
มันก็ต้องมากล่ันกรองเสียก่อนว่าปัญญานั้นมันเห็นชอบหรือไม่ เมื่อปัญญา
ได้มาจากความเห็นชอบมันย่อมมีการดําริรู้ได้ว่าปัญญานั้นมัน "ชอบธรรม"
หรือไม่ "ชอบในศีล" หรือไม่ ถ้าปัญญานั้นมันไม่ชอบด้วยศีล แสดงว่าปัญญานั้น
มันก็ไม่ชอบด้วยธรรม การว่าปัญญานั้นไม่ชอบด้วยศีล..ก็หมายถึงว่ากาย วาจา
ใจเรานั้นยังไม่สงบระงับด้วยดี สมาธิยังไม่ต้ังมั่น หากโยมไปพิจารณาส่ิงใดแล้ว
เรียกว่ามันยังเข้าถึงหัวใจของวิปัสสนาญาณไม่ได้ อย่าได้สําคัญตนว่าฉันรู้แล้ว 
ถึงแล้วอย่างนั้น..ไม่ใช่ โยมต้องถึงศีลเสียก่อน โยมถึงจะถึงธรรมได้ นี่ก็เป็น



๓๗ 

 

หัวใจของการปฏิบัติอย่างหนึ่ง ถ้าโยมยังไม่เข้าถึงศีล ยังไม่มีความละอายต่อ
การกระทําท้ังท่ีลับและท่ีแจ้งแล้ว ศีลโยมนั้นย่อมบกพร่องย่อมไม่บริสุทธิ์ เมื่อ
ไม่บริสุทธิ์แล้วเลือดโยมนั้นก็ยังเป็นพิษอยู่ดี เมื่อเป็นพิษแล้วมันย่อมถูกทําลาย
ในตัวมันเอง กําลังจิตกําลังใจมันย่อมไม่สม่ําเสมอ ก็เรียกว่าขาดการเพียรขาด
การปฏิบัติไม่ต่อเนื่องนั้นเอง ใช่หรือไม่ ถ้าเป็นแบบนั้น ดังนั้นโยมจะไปปฏิบัติ
ไปแสวงหาบุญที่ไหนก็ตาม โยมต้องมีศีลท่ีพึ่งพา การมีศีลท่ีพึ่งพานั้นย่อมเป็นผู้
อ่อนน้อมถ่อมตน ดังนั้นโยมจะเกิดปัญญาจากส่ิงรอบข้าง เรียกว่าพิจารณาตาม
ได้ เมื่อได้ยินได้ฟังมา หากเราฟังด้วยความสงบอ่อนน้อมถ่อมตน การฟังนั้นก็
เป็นการฟังท่ีได้ประโยชน์ แต่หากการฟังนั้นเราไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
กาย วาจา ใจ ไม่สงบเรียกว่า ใจมันไม่ต้ังมั่น จิตมันยังฟุูงซ่านอยู่ เมื่อโยมรับฟัง
อะไรมาย่อมเกิดโทษ ดังนั้น ไม่ว่าโยมนั้นจะรู้อะไร ได้ฟังอะไรก็ตาม เมื่อเรารู้
แล้ว ถึงแล้ว ก็ควรปล่อยควรวางในส่ิงนั้น ยิ่งไปเก็บไว้ก็เหมือนไปบันทึกกรรม
ไว้ แล้วจะวางจะปล่อยได้เมื่อไหร่ กรรมของตัวเองก็มีมากพอสมควรอยู่แล้ว ก็
ว่ามนุษย์นั้นกรรมของใคร ใครเขาก็ต้องเสวยเพราะเขาเป็นผู้กระทํา จะมีใครผู้
หนึ่งผู้ใดนั้นไปรับกรรมนั้นแทนก็หาได้ไม่ ดังนั้น กรรมของตัวเองก็ควรดูให ้ 
บ่อย ๆ กรรมจึงมี ๓ ทางท่ีจะบังเกิดขึ้น นั่นก็เรียก "กาย วาจา ใจ" มีกรรมช่ัว 
กรรมดี และ "กรรมท่ีเหนือกรรม" กรรมท่ีเหนือกรรมนี ้ถ้าโยมเห็นทางท่ีจะไป 
เห็นทางว่าความเบื่อหน่ายในวัฏสงสาร เห็นทุกข์ภัยในกายแล้ว เมื่อเห็นอยู่
บ่อย ๆ ก็ทําให้มันเกิดขึ้น ปรารภกับจิตปรารภกับใจอยู่บ่อย ๆ หาทางออก 
เมื่อนั้นโยมจะเห็นทาง เมื่อเห็นทางได้แสดงว่าโยมเป็นผู้กําลัง "เดินออกจาก
ทุกข"์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมไม่ดําริ ไม่กําหนดรู้ ยังไม่เบ่ือหน่ายแสดงว่าโยมยัง
ไม่ได้เดินออก โยมออกวันนี้เวลานี้ตอนนี้ก็ถือว่าโยมได้เดิน รัศมีแห่งทุกข์ภัย
หรือเภทภัยท่ีบังเกิด เมื่อโยมเดินออกห่างจากทุกข์มากเท่าไหร่ แม้จะเกิดภัย



๓๘ 

 

โยมก็ต้องอยู่รอดได้ เพราะภัยท่ีแท้จริงมันเกิดจากใจท่ีเราไปกลัว ท่ีไม่มีหลัก ท่ี
ไม่มีท่ีพึ่งพา ก็เช่นว่ากลัวการปฏิบัติ ขาดความอดทนอดกล้ัน ทนต่อเวทนา
ไม่ได้ ยังพอใจในสุขนี้เป็นผู้ท่ีอ่อนแอ แล้วจะเดินออกจากตรงนั้นไปได้อย่างไร 
ย่อมไปติดอยู่ในกายสังขารอยู่ดี ย่อมละโลกนี้ไปอย่างสงบสุขไม่ได้ก็อาศัยโลกนี้
เป็นวัฏฏะต่อไปเป็นเบ้ืองหน้า... 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘  
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

ด ว ง จิ ต กั บ ด ว ง ใ จ 
  โยมว่า "ดวงจิต" กับ "ดวงใจ" เป็นดวงเดียวกันหรือไม่? แล้วพระจันทร์

กับพระอาทิตย์ดวงเดียวกันหรือไม?่ 
(ลูกศิษย์ : คนละดวง) 



๓๙ 

 

  วันนี้โยมจงมาเข้าใจ กฎแห่งกรรมว่าอะไรเป็นประธานอะไรเป็นกิริยา
แล้วเมื่อสองอย่างมารวมกันมันจึงเกิดประโยคกรรมหรือ "วิบากกรรม" เกิดขึ้น
ในโลกนี้ 

  ฉันถามว่าดวงใจนี้ กับดวงจันทร์ โยมว่า "ดวงใจ" ควรจะเป็นพระ
อาทิตย์หรือพระจันทร์? ใช้ปัญญาไตร่ตรองให้ดีแต่จงจําไว้ว่าส่ิงท่ีโยมพิจารณา
แล้วไตรตรองแล้ว ถ้าโยมตอบจะไม่มีความผิดเลย แล้วจงจําไว้ ถ้าโยมไม่เคย
รู้จักความผิดแล้วโยมจะไม่รู้ได้ว่าความถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นอย่าได้กลัว
ในการพิจารณาธรรม เพราะการพิจารณาธรรมนั้น ถ้าโยมพิจารณาแล้ว เข้าใจ
แล้ว ถึงแล้ว แจ้งแล้วในปัญญาด้วยจิตใจของตนเองนั้น มีอานิสงส์มากมายยิ่ง
นัก เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะมันจะทําให้จิตโยมนั้นสว่างและต่ืนรู้ การต่ืนรู้ ๑ ครั้ง
เท่ากับสร้างโบสถ์ ๑ หลัง นั่นคือจิตใจของโยมนั้นสว่างเมื่อไหร่ วิมานของโยมท่ี
เคยมี จะสว่างไสวไปด้วยพลังแห่งบุญกุศล 

  ดังนั้น ฉันจึงถามว่าดวงใจนั้นเปรียบเป็นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์? 
  ฉันขอเสียงพระจันทร์หน่อยจ้ะ.. 
  (ลูกศิษย์ : ท่ีเลือกพระจันทร์ยกมือ) 
  หลวงปูุ : แล้วทําไมโยมถึงตอบพระจันทร์เล่าจ๊ะ "ใจ" โยมน่ะเป็น

พระจันทร์ไม่ได้ เพราะใจโยมเป็น "ประธาน" พระจันทร์ยังต้องอาศัยแสงของ
พระอาทิตย์อยู่ โยมต้องเป็นพระอาทิตย์เพราะมีแต่ความเร่าร้อนท้ังนั้น ถ้าโยม
เย็นแล้วสงบแล้วโยมจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์แบบนี้ไม่ได้ โยมต้องเกิด
เป็นเทพเทวดา ดังนั้น ใจท่ีโยมนั้นเป็นพระจันทร์นี้ เรียกว่าใจท่ีอ่อนแอ คือต้อง
มีอาศัย ต้องมีอุบายแห่งธรรมมาก ๆ แต่ว่าไอ้พระอาทิตย์นี้แลมันมีตัวตนมาก
ใช่ไหมจ๊ะ ดังนั้นท่ีฉันบอกว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ ใจมนุษย์คือ "ดวงใจ" กับ 
"ดวงจิต" เป็นคนละดวง ถ้าโยมตอบว่า พระอาทิตย์นี้คือ "ดวงใจ" แล้ว



๔๐ 

 

พระจันทร์คืออะไรเล่าจ๊ะ "ดวงจิต" หรือจ๊ะ ใช่ไหมจ๊ะ พระจันทร์นั้นมีข้างขึ้น
ข้างแรมไหมจ๊ะ จิตก็มีข้างขึ้นข้างแรมจ้ะ ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเล่าจ๊ะ  

  (ลูกศิษย:์ จิตมีสว่างมีมืดครับ)  
  หลวงปูุ : ถูกแล้วที่มีข้างขึ้นและข้างแรมอาศัยใจนั้นมันไม่เท่ียง เข้า

ใจมั้ยจ๊ะ มันเลยเสวยภพมาจากท่ีดวงจิตนั้นเกิดความเศร้าหมอง ดังนั้น ใจนั้น
แลเป็นประธานแห่งกรรม ถ้าใครคุมใจได้โยมจะมีพลังงานไม่มีวันหมด นั้นคือ 
"บุญ" จะมีความสว่างไสวอยู่ตลอดเวลา คือไม่มีกลางวันและกลางคืน ท่ีมนุษย์
นั้นมีกลางวันและกลางคืนนั้นเหตุเพราะว่า กิเลสนั้นมันคอยครอบงําให้เกิดสุข 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วโยมรู้หรือยัง ทําไมถึงมีข้างขึ้นและข้างแรม เมื่อโยมบอกว่ามัน
มีสว่างกับมืด ใช่ไหมจ๊ะ เหตุเพราะว่าใจมนุษย์นั้นมันไม่เท่ียงด้วย "ธรรม" ด้วย 
"ศีล" ใช่ไหมจ๊ะ 

  ขอให้จงรู้ไว้ว่าดวงจิตและดวงใจคนละดวง แต่เมื่อไหร่ในขณะท่ีโยมจะ
เจริญความเพียรจะเจริญภาวนาก็ตาม จิตใจของโยมต้องรวมเป็นหนึ่งเป็นดวง
เดียวกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ...  

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๔๑ 

 

 

  บุคคลจะล่วงเป็นผู้เป็นอริยะได้ ผู้นั้นต้องไม่สนใจบุคคลใดอีก..
นอกจากตน นั่นกิจท่ีควรทํา ให้รู้กิจของตัวเอง ว่าเรานั้นถึงพร้อมหรือยัง พอใจ
หรือยัง เมื่อถึงพร้อมและพอใจแล้ว ก็ควรไม่มีอะไรที่จะมาขัดข้องหมองใจอีก
ต่อไป หากไม่เช่นนั้น ส่ิงท่ีเราปรารถนาไว้อธิษฐานไว้ ก็ไม่มีทางจะสําเร็จลุล่วง
ลงไปได้ เมื่อเรายังรอผู้อื่นเขาอยู่ กรรมของมนุษย์นั้น ย่อมแล้วล้วนแต่เป็นของ
แต่ละบุคคล ของแบบนี้รอกันไม่ได้เช่นความตายก็ไม่รอใคร แล้วโยมจะรอใคร
เล่าจ๊ะถ้าอย่างนั้น โยมจะรอใครถ้าแบบนั้น อย่ารอให้อะไรมันพร้อม เพราะส่ิง
ท่ีพร้อมทุกอย่างแล้วคือ โยมมีกายสังขารแล้ว มีอาการครบ ๓๒ แล้ว และท่ี
สําคัญ โยมยังมีลมหายใจเข้าและออกอยู่ นั่นคือพร้อมแล้ว คําว่า "พร้อม" ใน
ท่ีนี้หมายถึงว่า กาย วาจา ใจ โยมพร้อมแค่ไหน ถ้าพร้อมท้ัง ๓ อย่าง ก็เรียกว่า
สมบูรณ์..เข้าถึงรัตนตรัยได้ ก็เอา ๓ อย่างนั้นแล นําพาให้มันเกิดบุญกุศลบารมี
เกิดความเพียร ถ้า ๓ อย่างโยมบกพร่องเมื่อไหร่ โยมไปอยู่ท่ีไหนท่ีมันเจริญ ท่ี
นั่นก็ยังบกพร่องกับโยมอยู่ดี.. 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 



๔๒ 

 

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

 

  มนุษย์มีไฟอยู่ ๓ กองท่ียังดับไม่ได้ ก็เพราะว่ามีโทสะ มีโมหะ โลภะ 
ใช่มั้ยจ๊ะ แต่ไฟ ๓ กอง นี้ถ้าใครคุมได้ก็จักได้ประโยชน์ เพราะว่าถ้าไม่มีการเกิด
ไม่มีการจุติ ไม่ได้อาศัยโลกของมาร โยมก็จักไม่ได้สร้างบุญบารมี แต่ถ้าใคร
เพลิดเพลินเกินกําลังแห่งไฟทั้งหลาย เมื่อส่ิงใดท่ีมันเกินย่อมมีโทษหากมันน้อย
มันก็มีโทษอยู่ดี แต่ถ้ามีความ "พอดี" และ "พอใจ" ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงย่อม
สมดุล เข้าใจมั้ยจ๊ะ ตอนนี้โลกกําลังถูกเบียดเบียน ขาดแคลน ขาดความสมดุล 
ส่ิงไหนท่ีมันหนัก ท่ีมันรับไม่ไหวย่อมแตกย่อมร้าว ย่อมพังทลาย เมื่อนั้นเรา
ต้องรู้เสียก่อนว่าส่วนไหนท่ีมันหนักต้องไปคํ้าจุน มันหนักเพราะอะไร? ทําไมถึง
หนัก ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้น การให้อภัย การให้กําลังใจ การแผ่เมตตา ต่อสรรพสัตว์ 



๔๓ 

 

ต่อเพื่อนร่วมโลกนี้จึงจําเป็น เพราะว่า "เมตตา" นั้นคํ้าจุนทุกอย่าง แต่โยมจะไป
คํ้าจุนคนอื่นได้อย่างไรเล่าจ๊ะ เมื่อโยมนั้นยังไม่เมตตาตัวเอง ยังไม่คํ้าจุนตัวเอง 
แล้วโยมจะไปคํ้าจุนใครได้อย่างไร ทําไมฉันถึงกล่าวว่ามนุษย์นั้น ไม่เมตตา
ตัวเอง คือ มนุษย์นั้นทําร้ายตัวเอง คือทําร้ายใจตัวเอง ก็คือ "การทําลายศีล 
ทําลายบุญ" ทุบหม้อข้าวหม้อแกงของตัวเองเสียแล้ว มันย่อมเรียกว่าเป็นผู้ท่ี
ขาดแคลน ขาดกําลัง ไอ้ตัวกําลังนั้นแลเรียกว่า "ตัวปัญญา" เมื่อจิตมันเส่ือม  
ตัวปัญญาก็เส่ือม เมื่อปัญญาเส่ือม ตัวสติมันก็เส่ือม เมื่อตัวสติมันเส่ือม ตัว
ระลึกได้มันก็ใช้งานได้ยาก เราต้องฟื้นฟู ให้ระลึกรู้อยู่ว่า "อยู่กับกาย วาจา ใจ
ของเรานั้นแล" มนุษย์ท่ีทุกข์เพราะว่ามนุษย์นั้นไปรู้กาย วาจา ใจ ของผู้อื่นมาก
จนเกินไป จึงไปรับกรรมผู้อื่นเขามามากจนเกินไป แต่ไม่เคยดูกรรมตน ถ้าว่า
อย่างนั้นก็ "ดูตน" ไม่เท่ากับ "ดูคนอื่น" "ตําหนิตน" ก็ไม่เท่า "ตําหนิคนอื่น"    
ถ้าแบบนี้เรียกว่าการเหล่ือมลํ้า การผูกเวร การสร้างพยาบาท เรียกว่า "สร้าง
กรรม" เมื่อเป็นแบบนั้น เมื่อถึงเวลากรรมนั้นจักให้ผล กรรมนั้นจักสนอง... 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๔๔ 

 

 

วันส าคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" 
  "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจํา 

ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุท่ีพระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าท่ี
จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคําส่ังสอนแก่ประชาชนไปในท่ี 
ต่าง ๆ ไม่จําเป็นต้องมีท่ีอยู่ประจํา แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตําหนิว่าไปเหยียบ
ข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจํา
พรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจําท่ีตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มต้ังแต่วันแรม  
1 คํ่า เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา"  

  ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เล่ือนมาเป็นวันแรม 1 คํ่า เดือนแปดหลัง 
และออกพรรษาในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา" เว้นแต่มี 
กิจธุระคือ เมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเด๋ียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้
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ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกําหนดนี้ถือ
ว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจําพรรษา จัดว่าพรรษาขาด 

 

ก า ร ส ะ เ ด า ะ เ ค ร า ะ ห์ 
  "วัฏฏะ" คือการหมุนเวียนเปล่ียนแปรไปอยู่อย่างนั้น ไม่เปล่ียนแปลง ก็

หมุนเวียนอยู่ซ้ําซากจําเจอยู่อย่างนั้น ก็เหมือนมนุษย์ท้ังหลายท่ีตายซ้ําตาย
ซ้อน ตายซ้ําตายซ้อนอยู่อย่างนี้ การตายซ้ําตายซ้อนเป็นอย่างไร? เกิดและตาย 
คือมีความอยากนี้เรียกว่า "เกิด" อารมณ์แห่งความอยากดับไปก็เรียกว่า "ตาย
ใหม"่ เด๋ียวก็อยากข้ึนมาอีกนั้นเรียกว่าเป็นการผุดขึ้นลอยมาเกิดแบบแบบนี้
เรียกว่า ปฏิสนธิด้วยอารมณ์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมต้องดับอารมณ์ให้ได้ในขันธ์ ๕ 
แล้วไปดับท่ีไหน? โยมไปยึดอะไรไว้เล่าจ๊ะ ท่ีเป็นสรณะก่อนจะเจอพระรัตนตรัย 
โยมไปยึดกายอยู่ไม่ใช่เหรอจ๊ะ รูปท่ีโยมไปพอใจนั้นแหล่ะจ้ะ โยมต้องไปละ   
ไปดับมันท่ีตรงนี้ก่อน เพราะนี่คือเรือนกายเรือนเกิดของโยมอย่างแท้จริง    
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เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือ "ตัวหลง" เมื่อโยมไปหลงตัวเองมาก ๆ เข้า ไอ้เช้ือตัวนี้มันก็
ลามไปหลงผู้อื่นเขา ดังนั้นเวทนามันมีมากแค่ไหนก็เพราะว่าโยมนั้นไปติดในรูป
มากเท่านั้น เมื่อโยมมีเวทนามากแค่ไหน สัญญาความจํามันก็ทํางานได้ดีเท่านั้น 
นั่นคืออารมณ์ ความปรารถนา มันก็ทําให้สังขารนั้นปรุงแต่งอยู่ร่ําไป พอใจใน
รสในรูปอยู่ตลอดเวลา สรรหาทะยานอยากด้วยอํานาจแห่งกามคุณ ด้วย
อํานาจไฟโทสะ ด้วยอํานาจไฟโมหะในความหลงนั้น จนวิญญาณเข้าปฏิสนธิอยู่
ตลอดเวลา เมื่อมีสติขึ้นมาไอ้ตัวนี้ก็ไปบังเกิดรู้อยู่ตลอดเวลา กิเลสมันก็ทํางาน
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อเกิดแล้วโยมต้องกําหนดรู้ให้ได้ว่า เมื่อเราต่ืนให้มีองค์
ภาวนาก่อน ให้มีสติก่อน แม้กิเลสมันจะต่ืนตามมา หากเราจะต้องเสวยก็มีสติ
ก่อนมัน เพราะกิเลสนี้หากโยมไปเสวยด้วยมีสติ โยมจักได้ประโยชน์ เพราะว่า
ส่ิงโสมมส่ิงปฏิกูลท้ังหลายมันจะมีประโยชน์ เค้าเรียกว่าในส่ิงท่ีไม่ดีก็ยังมีดีอยู่ 
ก็เอาส่ิงท่ีมันมีดีนั่นแลมาสอนใจของตัวเอง ว่าท่ีเราไปติดไปหลงเป็นเพราะ
อะไร เพราะอะไรนั้นแลคือเหตุแห่งทุกข์ คือสมุทัย ก็ให้ไปกําหนดรู้อยู่บ่อย ๆ 
ไม่นานนักโยมจะดับเหตุได้ เมื่อโยมดับเหตุได้ ใจโยมก็จะไม่ว้าวุ่น ไม่เร้าร้อน 
เมื่อนั้นแลโยมจะเห็นว่าทุกอย่างท้ังหลายท้ังปวงนั้นก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันเลย 
โยมก็จะถอดถอนออกจากส่ิงนั้นได้ ไม่ตกอยู่ในวังวนแห่งทาสแห่งอารมณ์
ท้ังหลาย ไม่ว่าใครจะเป็นลูกสามีภรรยาล้วนแล้วแต่ต้องมีกรรม "แม้ไม่มีเราเขา
ก็ทุกข์อยู่ดี" เอาตัวเองให้พ้นทุกข์เสียก่อนอย่างน้อยคือ ทุกข์ใจ อย่าทําใจให้
เป็นทุกข์ อย่าทําใจให้เศร้าหมอง เมื่ออารมณ์ท่ีโยมเศร้าหมองนั้นแลโยมกําลัง
ไปพัวพันในอดีต เมื่อพัวพันในอดีตกรรมในอดีตท่ีมันเคยจบไปแล้วมันก็จักมา
กลับมาเกิดใหม่อีกได้ เพราะโยมไประลึกถึงมัน เขาก็จะรื้อฟื้นในอดีตขึ้นมาใหม่ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมเข้าใจตามนั้นแล้วไซร้ ปัญญา ตัวญาณ คุณวิเศษของโยมท่ี
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เคยประพฤติปฏิบัติมาในอดีตนั้น มันจะกลับมาหนุนดวงของโยม นี่แหล่ะจ้ะคือ
การ "สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา" อย่างแท้จริง 

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

 

  จิตท่ีต้ังมั่นก็เรียกว่า จิตท่ีมีกําลัง เมื่อจิตท่ีมีกําลังแล้วย่อมแผ่ส่งไปได้
ไกลโดย "ไม่มีประมาณ" คําว่าไม่มีประมาณนี้ เมื่อจิตใจเรานั้นปรารถนาให้  
ทุกคนทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนั้นพ้นทุกข์พ้นภัย โดยไม่เลือกหน้าแล้วไซร้ 
บุญกุศลท่ีโยมแผ่ไปจึงไม่มีประมาณ เพราะไม่มีอะไรปิดกั้นข้องติด จึงเรียกว่า
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แผ่ได้ไพศาล ท่ัวทุกจักรวาลพิภพนี้ ก็เอาภพปัจจุบันนี้เป็นหลัก เป็นประธาน
แห่งใจแห่งกรรม เมื่อจิตเรานี้มีเมตตาจิตกุศลเสียแล้ว บุญกุศลท่ีโยมแผ่ไปนั้น
จึงไม่มีประมาณในบุญกุศล ยิ่งแผ่ไปได้เท่าไหร่ มันก็จะปกคลุมดวงจิตดวงใจ
โยมนั้น เรียกว่าทุกสรรพสัตว์ดวงวิญญาณ แม้แต่เหล่าเทพเทวดาก็ยังมาโมทนา
บุญกุศล ให้เขาเหล่านั้นได้ประโยชน์ โยมก็พลอยได้ประโยชน์ ในการมาสร้าง
กุศลในครั้งนี้ ผู้ใดเจริญศีลแล้ว เมื่อมีศีลนําพา เมื่อโยมสร้างบุญกุศลคราใด 
เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดวงวิญญาณเขาจะพลอยได้บุญกุศลกับโยมไปด้วย ก็
ด้วยอํานาจแห่ง "ศีล" ท่ีเป็นตัว "สะพานบุญ" เช่ือมต่อให้เขาเหล่านั้นได้รับ
เสวยผลบุญกุศล เรียกว่าไม่เป็นการเบียดเบียน ต่างคนต่างได้ประโยชน์ ส่ิง
เหล่านี้แลควรทําให้เกิดอยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ นั้นการรักษาศีลนี้จึงมีอานิสงส์มี
ประโยชน์อย่างมาก ว่าศีลตัวนี้จะนําพาให้โยมนั้นเข้าถึงธรรม เข้าถึงทางเดิน
แห่งมรรค เข้าถึงมรรคผลท่ีโยมนั้นปรารถนา ท่ีต้องการจะพ้นทุกข์ พ้นภัยแห่ง
วัฏฏะนี้ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแห่งสารวัฏนี้ ก็ขอให้โยมนั้นจงเจริญให้  
มาก ๆ คําว่าศีล เมื่อมีความปราณีตละเอียดเพียงใดแล้วแก่ผู้เจริญ แก่ผู้รักษา
ด้วยน้อมนํามา ก็ย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้น ผู้ใดมีศีลก็เรียกว่าผู้นั้นย่อมมีเทพมี
เทวดาคุ้มครองรักษา ไปท่ีใดตําบลใดแห่งหนใดแล้วไซร้ แม้ภูตผีปีศาจท้ังหลาย 
คุณไสยท้ังหลายก็ยังทําอะไรไม่ได้ เหตุว่าศีลนี้มันเป็นของดีมีประโยชน์ ใครก็
ต้องการได้รับ ก็เรียกว่าของดีของมีประโยชน์ บุคคลไหนก็ตามย่อมต้องรักษา 
ดังนั้น โยมก็ควรต้องรักษาเช่นกัน ยิ่งโยมเป็นมนุษย์แล้ว..เป็นสัตว์อันประเสริฐ
แล้ว ควรต้องรักษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะศีลนี้จะทําให้โยมนั้นเกิดบุญกุศลได้
ตลอดเวลา เมื่อเราขาดศีลเมื่อไหร่ ศีลบกพร่องเมื่อไหร่ ทะลุแล้วไซร้ ย่อมเปิด
ช่องเปิดทางให้เหล่าสัตว์นรกท้ังหลายได้มาจุติเกิดในขันธสันดานในดวงจิตของ
เรา นั่นก็คือสัตว์นรก เรียกว่าสัตว์เดรัจฉาน เปรต ฝูงอสุรกายท้ังหลายนี้ แห่ง
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ไฟโทสะ แห่งไฟโมหะ แห่งไฟราคะ ท่ีทําให้โยมนั้นทุกข์ร้อนใจ ส่ิงเหล่านี้หาก
โยมมีศีลแล้วก็จะทําให้ดวงจิตดวงธรรมของโยมนั้นร่มเย็นเป็นสุข ไม่ด้ินรน
แสวงหา เรียกว่าเกิดความพอใจยินดีในการดําเนินชีวิต เมื่อโยมมีความยินดี
พอใจในการดําเนินชีวิต เรียกว่าความไฟโลภโมโทสันนั้นมันน้อยลงแล้ว ชีวิต
โยมนั้นย่อมอยู่เป็นปกติสุข หาความเดือดร้อนได้ยาก หากถ้ามีเกิดขึ้นก็ยังดับ
ได้ทัน ก็เหตุเพราะว่าด้วยศีลมันเกิดก็เกิดสติขึ้นมา "สติ" นี้มันมาคู่กับ "ปัญญา" 
เมื่อสติเกิดตัวระลึกรู้เกิดแล้ว การยับยั้งช่ังใจมันก็จักมี ปัญญามันก็บังเกิด คอย
อบรมบ่มจิตอยู่ในตัวอยู่เป็นนิตย์ ก็ทําให้โยมนั้นเจริญ เป็นผู้เจริญท้ังโภคทรัพย์
สมบัติ เมื่อมีแต่ความเจริญแล้วย่อมทําให้โยมนั้นเป็นผู้ไม่ขาดแคลนในศีลใน
ธรรม นั่นเรียกว่าเป็นผู้ "มาสว่าง" ย่อม "ไปสว่าง" ได้ ก็โดยอาศัยต้นทุนบุญ
กุศลเก่าท่ีเคยได้เจริญกุศลมา เมื่อโยมได้เกิดมาแล้ว ได้สร้างบารมีเก่ามา ก็จง
เอาบารมีท่ีมีต้นทุนนี้สร้างภพภูมิต่อไปให้มันเต็มบริบูรณ์ เมื่อบริบูรณ์แล้ว ศีล
โยมมั่นคงแล้ว แข็งแรงดีแล้ว ทุกอย่างจักแข็งแรง นั่นก็คือจิตใจท่ีเข้มแข็ง กล้า
ตัดอวิชชา กิเลสตัณหาอุปาทาน นั่นก็เรียกว่ากําแพงท่ีขวางกั้นปิดกั้นไม่ให้ดวง
จิตโยมนั้นบรรลุถึงความดีได้ง่าย ส่ิงเหล่านี้ก็ต้องกําจัดด้วยความเพียรด้วยสติ 
ด้วยปัญญา… 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   ก่อนเรานั้นจะหลับนอนไปก็ดี ให้มีองค์ภาวนา เจริญสติ อธิษฐาน
บารมี นี่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีล มีธรรม เป็นผู้เจริญกุศล ก็เรียกว่าบุญกุศลนั้นเมื่อ
เราทําอยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ มันก็จะติดจิตวิญญาณของเราไป คอยคุ้มกันภัยของ
เรา ดังนั้น อย่าได้ประมาท จงทําให้เกิดอยู่บ่อย ๆ ให้เป็นนิสัย ให้เป็นสันดาน 
เมื่อบุญกุศลอันใดเราทํามาแล้ว เมื่อระลึกถึงบุญกุศลนั้น มันก็ถึง เค้าเรียกว่าให้
ถึงใจของเรา บุญจะบริสุทธิ์ได้นั้น ก็ต้องให้เราผู้นั้นคนนั้นก็เรียกต้องต้ังมั่นอยู่
ในศีล เมื่อมีศีลแล้วมีธรรมแล้ว บุญกุศลนั้นก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ก็สามารถ
ระลึกถึงแผ่ไป อุทิศบุญไปให้ใครหรือสรรพสัตว์ผู้ยากไร้ได้ นี่แลเป็นผู้ท่ีว่าผู้ทรง
ศีลทรงธรรม เด๋ียวนี้สมัยนี้ก็เป็นธรรมดา อย่างท่ีฉันจะบอกว่า ต่อไปนั้นมนุษย์
นั้นถึงจะมีศีลมีธรรมกัน แต่ว่าสมัยต่อไปกาลข้างหน้า เค้าเรียกว่ามนุษย์จะอยู่
เป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเกาะเป็นแคว้น ก็เรียกว่าติดอยู่ในครูบาอาจารย์ ติดใน



๕๑ 

 

สํานักก็ดีนี่เรียกว่ามนุษย์นั้นยังถือดี ถือตน ถือทิฐิ เรียกว่าศีลนั้นควรให้รักษา 
ไม่ได้ให้ไปยึดไปถือ เช่นเดียวกับธรรมคําสอน หากใครไปยึดในครูบาอาจารย์ก็
ตาม ยึดมั่นในคําสอนก็ตาม ไม่ว่าส่ิงการใดเป็นรูปเป็นนามก็ดี ย่อมทําให้ใจนั้น
เป็นทุกข์ ก็เรียกว่าบุคคลผู้นั้นย่อมละวางจิตวางใจไม่ได้ ดังนั้น บุคคลท่ีจะล่วง
ทุกข์ได้ ก็เรียกว่าต้องมีความเพียร..ท่ีมีทางเดินท่ีถูกหลัก ก็เรียกว่าต้องเป็น
ทางเดินท่ีชอบธรรม ไม่มีมลทินอกุศลกับผู้ใดแล้ว ก็นั่นเหมือนว่าขณะท่ีโยมจะ
เจริญภาวนาหรือเจริญความเพียร เจริญกุศลก็ดี สมถะก็ดี เข้าในกรรมฐานก็ดี
นั้น เมื่อจิตโยมสงบต้ังมั่นดีแล้ว ก็ควรแผ่เมตตาจิตออกไปให้ท่ัว สรรพสัตว์
ท้ังหลาย เทพเทวดาท่ีเขารอมาโมทนาบุญกับโยม ดังนั้น  แม้จิตของเรานั้นใน
ขณะนั้น มันมีความต้ังมั่น เป็นบุญกุศลดีแล้ว ก็ควรระลึกถึงบุคคลไม่ชอบหน้า
ก็ดี หรือเรียกว่าคู่อาฆาตพยาบาทมาดร้ายก็ดี ส่ิงการใดก็ดีนั้นเรียกว่าทําให้จิต
เรานั้นได้ล้างมลทินในอกุศลท่ีมันติดข้องในใจ เค้าเรียกว่ารากเหง้าของอกุศลก็
เรียกว่ามีมูลเหตุเกิดจากไฟโทสะ โมหะ โลภะ ความลุ่มหลงไม่รู้จริง ความ
อาฆาตพยาบาท ดังนั้นส่ิงเหล่านี้ก็ต้องควรมีการเจริญแผ่เมตตาจิตออกไป ควร
กําหนดรู้อยู่บ่อยๆ หากไม่อย่างนั้นแล้วแม้ว่าโยมทําเจริญกรรมฐานก็ดี เจริญ
ภาวนาก็ดี เมื่อจิตสงบ เมื่อนั้นการท่ีไม่ได้มีการเจริญภาวนาแผ่เมตตาจิตโดยไม่
มีสํานึก โดยไม่มีการสํารวมกาย วาจา ใจอยู่บ่อย ๆ เรียกว่าเมื่อนั้นเมื่อโยมทํา
สมาธิก็ดีทําความเพียรก็ดี อกุศลมูลเหล่านี้ เมื่อขาดสติเมื่อไร มันก็จะเข้ามาใน
ทวารท่ีโยมนั้นเผลอขาดสติไป ก็นั่นเรียกว่าเหตุท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิดวิบาก
กรรมเกิดขึ้นมา ท่ีมนุษย์นั้นเกิดมายากดีมีจน ยากจนข้นแค้น สุขสบายร่ํารวย 
ก็เรียกว่าเป็นเพราะกรรมกําหนด กรรมท่ีจะกําหนดได้นั้น ปฐมเหตุก็เกิดจาก
ศีลท่ีมันบกพร่องด่างพร้อย ท่ีมันไม่เท่ากัน นั่นก็คือความเช่ือความศรัทธา 
ดังนั้น ศีลจึงเป็น ปฐมเหตุ หลักใหญ่ของการเกิดกรรมช่ัวและกรรมดี เกิด



๕๒ 

 

อกุศลกรรมและกุศลกรรมท้ังหลายท้ังปวงเหล่านี้ ขอให้โยมนั้นได้พึงปรารภ
จิตปรารถธรรม พิจารณาศีลอยู่บ่อย ๆ ว่าศีลข้อใดของโยมนั้นมันบกพร่องมัน
ชักจะด่างพร้อย ก็ให้เพียรระวัง เมื่อระวัง กระทําได้ขึ้นมาแล้วก็เรียกต้องเพียร
รักษาไว้ นี่แลถึงเรียกว่า เป็นทางมรรค เป็นทางเดินออกจากทุกข์ เรียกว่า
เห็นชอบ ย่อมดําริชอบได้... 
#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
 จะรักกันสักปานใดสักวันความตายก็มาพรากเราไปจากกันอยู่ดี..แต่มีส่ิง
หนึ่งท่ีความตายพรากไปไม่ได้ก็คือบุญและบาปท่ีเราได้ทําไว้แล้วจะตามเราไป
ทุกภพทุกชาติเหมือนเงาตามตัว สาธุๆๆ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี ธรรมะ
มหัศจรรย์ จ.เพชรบุรี 



๕๓ 

 

 

มี รั ก มี ทุ ก ข์ 
  การมีคู่ หรือ "ท่ีใดมีรัก ท่ีนั่นย่อมมีทุกข์" ทําไมฉันจึงบอกว่า ท่ีใดมีรัก

ท่ีนั่นมีทุกข์ เมื่อว่าฉันเคยบอกว่า สุขท้ังหลายท้ังปวงท่ีโยมเคยมี โยมว่าส่ิงไหน
ท่ีเกิดขึ้นแล้ว มันรอเวลาดับไปมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์:รอครับ) แต่นั่นแหล่ะจ้ะท่ีทําให้
โยมเป็นทุกข์ ถึงแม้โยมจะได้สุขมา เพราะโยมไปพอใจในสุข โยมจะทําทุก
วิถีทางท่ีจะให้สุขนั้นยังคงอยู่ ส่ิงเหล่านี้เรียกว่าเป็นการฝืนธรรมชาติ ใช่มั้ยจ๊ะ 
แต่เมื่อใดเรานั้นรู้แล้วว่าสุขท่ีเรามี แต่เราก็อาศัยในช่วงท่ีเรามีสุขนั้นให้เกิด
กําลังใจ แต่เมื่อใดสุขนั้นมันเริ่มแปรเปล่ียนไป เราก็วางเฉย ไม่ไปติดในสุขนั้น 



๕๔ 

 

เมื่อเราไม่ไปติดในสุขนั้น สุขนั้นก็ไม่แปรเปล่ียน ก็ยังเป็นสุขอยู่เหมือนเดิม เป็น
สุขท่ีนิรันดร์ จึงไม่มีทุกข์ตามมา แต่ท่ีว่าสุขนั้นแปรเป็นทุกข์ก็เพราะเราไปยึด
มันและไปติดมัน และไปยื้อรั้งมันไว้ มันจึงแปรสภาพให้เป็นทุกข์ เพราะเราไป
ขัดขืนดิ้นรน เข้าใจมั้ยจ๊ะ อะไรที่เราไปขัดขืนนั้นเรียกว่าไม่ใช่ธรรมชาติ ผลไม้ท่ี
มันสุกตามธรรมชาติย่อมมีรสหวานโดยธรรมชาติของเขา ผลไม้ก็ดีท่ีมันไม่ได้สุก
ตามธรรมชาติ ยอมให้รสแตกต่างกันกับความเป็นจริง ส่ิงเหล่านั้นเรียกว่าการ
ปรุงแต่งแห่งจิต ท่ีเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้น จึงถอดถอนความทุกข์
นั้นออกไม่ได้ เพราะเรานั้นยัง ติดใจ เข้าใจไหมจ๊ะ เพราะตัวที่เราไปพอใจไปติด
ใจนี่แหล่ะจ้ะ จึงไม่รู้ทุกข์จริง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะว่าติดใจ ติดอาลัย คําว่า  
"อาลัย" นี้มันจึงมีเยื่อใย มีบ่วงนั้นเอง โยมต้องแยกพิจารณากันให้ออก ไม่ว่า
ใครก็ตามย่อมมีกรรมเป็นของของตน จะมีเขาหรือไม่มีเรา หรือเรามีเขา ยังไงก็
ตามก็ทุกข์อยู่ดี เข้าใจมั้ยจ๊ะ  

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



๕๕ 

 

 

ปริศนาธรรม " ก ร ร ม เ ห นื อ ก ร ร ม " 
  ในวัน ๆ หนึ่งท่ีโยมได้เผชิญโลกของโยม จิตโยมนั้นได้ถูกกระทบมา

หลายรูปแบบ ดังนั้น จิต..เมื่อผู้ใดส่งจิตออกไปภายนอกมากเท่าไหร่ จิตโยมนั้น
ก็จะมีการเสียพลังงานมากเท่านั้น อุปมาว่าวัน ๆ หนึ่งนั้น โยมใช้บุญนั้นทุกวัน 
อุปมาเหมือนโยมมีอัฐเบ้ียในตัวก็ดี ในธนาคารก็ดี หากโยมเบิกอย่างเดียวแต่
ไม่ได้ฝากเพิ่ม โยมว่าจะมีวันหมดมั้ยจ๊ะ บุญก็อยู่ท่ีกระแสจิตของโยม ดังนั้น  
จิตโยมปรารถนาในบุญกุศล กระทําดีก็เป็นบุญ แค่คิดดีก็เป็นบุญ เช่นเดียวกัน
เมื่อโยมคิดช่ัวก็เป็นบาป เป็นอกุศล เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นจึงมาอาศัยบุญ



๕๖ 

 

กุศลโยมได้ เมื่อโยมมีผู้อาศัยมาก การใช้จ่ายภาระหน้าท่ีย่อมมีมากใช่มั้ยจ๊ะ..
ถูกต้อง ก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้น บ้านเรือนโยมจะใหญ่โตแค่ไหน โยมต้องดูบารมี
ของตัวเอง การท่ีโยมนั้นจะดูแลกายสังขาร หรือควบคุมกรรมได้ โยมต้องดู
ต้นทุนของตัวเอง คือเอาตัวเองให้รอดเสียก่อน จงจําไว้ "บุญ" นี้สําคัญนัก หาก
โยมไม่มีบุญเสียแล้วโยมจะมีลมหายใจก็ดี จะเจริญอยู่ ใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกก็ดี
นั้น จะหาความสุขนั้นก็ได้ยาก แต่อย่าลืมถ้าโยมยังมีความสุขทางโลก เรียกว่า
ทุกข์นั้นมันน้อยกว่า นั่นก็ให้จงรู้ไว้ว่ากรรมในอดีตโยมทํามาดี แต่เมื่อโยมหลง
แล้ว ทุกอย่างก็มีวันหมดได้ ดังนั้น ทุกขณะจิตท่ีโยมระลึกรู้อยู่ เมื่อโยมนั้นได้
พักแล้ว ควรกําหนดรู้ จิตนั้นให้เขาได้พัก การได้พักกายสังขารที่ดีท่ีสุดคือการ
นอนหลับ ใช่มั้ยจ๊ะ จิตไม่เคยหลับ แต่ทํายังงัย ใครจะควบคุมจิตให้อยู่นิ่งได้ 
สงบมากเท่าไหร่ นั่นแหล่ะจ้ะคือ "การพักจิต" สงบมากเท่าไหร่จิตท่ีเสียไปมันก็
จะปรับสมดุลของมันเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพื่อจะเอาสมดุลนั้นท่ีโยมเสียไปนั้น คือ
บุญกุศลคือการขาดทุนในดวงจิต เอาไปใช้ต่อในภพภูมิต่อไป เรียกว่ามีต้นทุน
ต่อ ดังนั้น ส่ิงท่ีเสียไปในอารมณ์ในภพภูมิท้ังหลายท่ีจิตโยมนั้นถูกกระทบมา 
โยมต้องมารักษา แล้วโยมจะเอาอะไรไปรักษาล่ะจ๊ะ โยมก็ต้องเอา "ศีล" ไป
รักษา ใช่มั้ยจ๊ะ ใจมีศีลไปคุม ใจตัวนี้แลเป็นเช้ือกรรม เป็นประธานแห่งบุญกุศล 
หากจิตเรานี้ไมได้ใจท่ีเป็นประธานท่ีดี จิตเรานี้ย่อมเติบโตแล้วขาดหลัก ก็
เพราะด้วยผู้นําไม่ดีเช่นเดียวกัน ดังนั้น "จิต" นี้จึงสําคัญนัก ถ้าใครฝึกจิตท่ีดี
แล้ว ควบคุมจิตได้แล้ว โยมปรารถนาอะไร จิตนั้นแลจะมาประทานเป็นผู้
ประทานให้ ดังนั้น โยมต้องรักษา "ใจ" ไว้ให้ดี คือรักษาศีล เพราะศีลแปลว่า 
"เป็นปกติ" บริบูรณ์ ท้ังโภคทรัพย์สมบัติ ท้ังโภคา ดังนั้นส่ิงเหล่านี้โยมควรมี
เวลามารักษาดวงจิตและดวงใจ ถ้าโยมปล่อยให้เสียทุกวี่วัน จนเนิ่นนาน ถ้ามัน
เสียไปแล้วมันจะซ่อมยาก เพราะถ้ามันเสียแล้วที่มันซ่อมยาก หมายถึงมันจะ



๕๗ 

 

เกาะดึงบุญกุศลนั้นก็ได้ยาก สร้างบุญกุศลก็สร้างยาก เจริญบุญกุศลก็เจริญยาก 
เพราะจิตนั้นมันไม่มีกําลัง เมื่อไม่มีกําลังเสียแล้วมันจึงดูดอะไรก็ไม่ได้ มีแต่
กรรมอย่างเดียวที่จะเข้ามาได้ เพราะกรรมนี้อยู่เหนือทุกอย่าง แต่ถ้าใคร
กําหนดกรรมได้ ควบคุมจิตได้ ควบคุมการกระทําได้ โยมก็จะเหนือกรรมได้ แต่
ไม่ได้บอกว่าชนะกรรม เข้าใจมั้ยจ๊ะ ส่ิงเหล่านี้แลท่ีเป็นปริศนาธรรมท่ีโยมนั้น
เข้ามาหา เข้ามาฝึก เข้ามาเดินเจริญตามรอยมรรคแห่งการพ้นทุกข์ ไม่ว่าใคร
จะมีฤทธิ์แค่ไหน จะมีอภิญญาแค่ไหนก็ตาม หากยังควบคุมจิต ข่มจิตข่มใจ
ไม่ได้ ปล่อยให้ใจนั้นตกไปในอบายภูมิ ในส่ิงท่ีช่ัวแล้ว ฤทธิ์ทั้งหลาย ฌานท่ีฝึก
มาก็เส่ือมได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะส่ิงเหล่านี้มันเป็นตัวกัดกิน บั่นทอนในบุญกุศล
โยมอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าโยมมีสติ แม้ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีช่ัวแต่โยมได้ประโยชน์ ก็
เรียกว่าต่างคนต่างได้ประโยชน์ไม่เสียประโยชน์ ส่ิงเหล่านี้ เรียกว่าบารมีเท่ากัน 
จักได้ประโยชน์ แต่เมื่อเท่ากันนั้นก็ยังไม่เต็มอยู่ดี ต่อเมื่อโยมนั้น ไม่แสวงหาไม่
ยินดีไม่พอใจแล้ว เลือกฝุายใดฝุายหนึ่ง ทํากุศลให้มันเต็ม ก็จะไม่หลงเหลือท่ี
ดวงจิตในดวงใจนั้นจะเศร้าหมองอีกต่อไป ดังนั้น การท่ีโยมนั้นได้มาเจริญบุญ 
เจริญกรรมฐาน เจริญภาวนานี้เรียกว่า เป็นการอบรมบ่มจิต ได้เป็นการพักจิต 
บุคคลท่ีเจริญสติอยู่ตลอดเวลา อานิสงส์เรียกว่าช่วยให้ความจําโยมดีข้ึน เมื่อ
ความจําโยมดีข้ึน โยมระลึกอยู่ตลอดเวลา โยมจะระลึกกรรมได้ เมื่อโยมระลึก
กรรมได้ กรรมท้ังหลายท้ังปวงในภพท่ีโยมเกิดในปัจจุบัน เมื่อโยมอยู่ในภพ
ภูมิใจกลางนี้ โยมจะเห็นทุกอย่างในภพในอดีต ในภพในอนาคตท่ีจะบังเกิด ก็
ด้วยอาศัยแรงเหวี่ยงแห่งกรรมในภพภูมิปัจจุบันนี้แล โยมอย่าได้หลงภพหลง
ภูมิ ถ้าโยมหลงแล้วคําว่าหลงนั้นคือ "บ่วง" มันจะถูกแรงเหวี่ยงออกไปจาก   
ภพภูมิ แล้วโยมจะติดอยู่ในอารมณ์ ในห้วงอารมณ์ ในดวงจิต ในเวทนา ใน
สัญญาคือเรียกว่า หลงติดในขันธ์ ๕ นั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 



๕๘ 

 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
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  ศีลรักษาใจ สติคือรักษาจิต แล้วเมื่อจิตและใจรวมเป็นหนึ่งจะเกิด  
"สติสัมปชัญญะ" รู้ตัวท่ัวพร้อมทุกอย่างหมด ธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม จะหล่อหลอม
เป็นหนึ่ง เมื่อเป็นหนึ่งเมื่อไหร่นั่นแหล่ะจ้ะมันคือ "พลังงาน" คน..มนุษย์จะทํา



๕๙ 

 

อะไรต้องมีพลัง ถ้าโยมขาดพลังใจเมื่อไหร่โยมก็พิการเมื่อนั้น คําว่า "พิการ" นั่น
คือ "ศีลบกพร่อง" เข้าใจไว้นะจ๊ะ ศีลโยมต้องสมบูรณ์ แต่ท่ีมันพิการไปแล้วให้
ถือมันไว้ในฐานะคือ อดีตแห่งภพ เขาบอกว่าทุกอย่างจะสําเร็จได้ในภพปัจจุบัน 
อดีตก็คืออดีตผ่านไปแล้ว ๑๐ นาที ๑๐ วินาทีนั้นคืออดีต ในปัจจุบันให้ระลึก
อยู่นั่นแหล่ะจ้ะโยมจักทําอะไรได้ กําหนดอนาคตได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ระลึกอยู่กับ
ลมหายใจและกายนี้แล้วมีภาวนา ไม่ส้ินอายุขัยหรอกจ้ะโยมก็จักสําเร็จธรรมได้ 
เพราะ "จิต" นั่นแลจะสอนทุกอย่างของมันเอง อุปมาเหมือนว่าเมื่อโยมเข้าถึง
จิตเข้าถึงใจโยมเหมือนโยมอ่านตํารา และพิจารณาตามนั้นไปโยมก็จะแจ้ง แต่
ถ้าโยมไปติดตํารา โยมพ้นทุกข์ไม่ได้ แต่ถ้าโยมอ่านเข้าไปในใจในจิตของโยมใน
การกระทําของโยมนั่นแหล่ะจ้ะคือ "พระไตรปิฎก" ท่ีแท้จริง เรียกว่ารอบรู้ใน
กองสังขาร โยมจะรู้เจนจบท้ังหมดทุกกระบวนท่าท่ีเป็นความลับนั่นคือ อวิชชา. 
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๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๖๐ 

 

 

  ทาน ศีล สมาธินี้ โยมต้องพิจารณาเสียก่อนว่าการที่โยมให้นั้น ถ้า
บุคคลท่ีให้ทาน ต่างคนต่างให้ทานเหมือนกัน ด้วยวัตถุทานเหมือนกัน บุคคลซึ่ง
เป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่การท่ีจิตและใจนั้นต้ังมั่นท่ีปรารถนาในทานนั้นต่างกัน 
วัตถุประสงค์จึงต่างกัน วาสนาจึงต่างกัน บุญจึงต่างกัน ผลท่ีจะรับจึงต่างกัน 
ต่างกันตรงไหนล่ะจ๊ะ ต่างตรงท่ีว่ามนุษย์บุคคลท่ีคนแรกให้ทานแล้ว "ไม่หวัง
ผล" บุคคลท่ี ๒ ให้ทานแล้ว "หวังผล" ส่ิงนี้แลจึงเรียกว่า "บุญจึงต่างกัน" เมื่อ
บุคคลใดท่ีให้ทานแล้วหวังผลบุคคลนั้นเรียกว่า  ทําบุญให้ทานด้วยกิเลสด้วย
ความอยาก แต่บุคคลท่ีให้แล้วไม่เสียดายให้ด้วยจิตท่ีบริสุทธิ์นั่นแล เรียกว่าเป็น
การให้โดยแท้จริง เรียกว่า ลดละอัตตาตัวตนด้วยความตระหนี่ถี่เหนี่ยว เข้าถึง 
"จาคะ" แห่งทาน ส่ิงเหล่านี้ผลบุญกุศลนั้นย่อมเสวยภพภูมิด้วยทันตา แต่บุคคล
ทําบุญด้วยความอยากนั้น ให้ทานด้วยความอยากนั้น ถ้าเขาผู้นั้นให้ทานแต่
ปรารถนาในส่ิงท่ีต้องการ แต่วัตถุทานนั้นหรือกําลังบุญนั้นไม่เท่ากับส่ิงท่ีเขา
อยาก..เขาก็ต้องรอ แล้วบุคคลท่ีเขาให้โดยไม่หวังผลทําไมจึงได้เสวยบุญก่อน 



๖๑ 

 

เพราะเขาไม่ได้หวัง ส่ิงท่ีไม่ได้หวังนั่นแลจึงมีอานิสงส์มากกว่าคนท่ีมันอยาก
และหวัง จงจําไว้เมื่อโยมหวังเมื่อไหร่ โยมจะมีความผิดหวังเมื่อนั้นในขณะนั้น
ในภพนั้นตรงนั้นทันทีทันใด เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าทานหรือจะค่าท่ีโยมให้ไป กับ
ส่ิงท่ีโยมปรารถนาในความอยากได้นั้นมันสมดุลกันด้วยศีลด้วยธรรม บุญก็
สําเร็จได้เช่นกัน ส่ิงเหล่านี้ในขณะท่ีโยมจะให้ทานก็ดี จะสร้างบุญก็ดี อย่าเพิ่ง
หวังผล เพราะโยมยังไม่รู้เลยว่าต้นทุนท่ีโยมทําลงไปนั้นมันเท่ากับส่ิงท่ีโยม
ปรารถนาหรือไม่ เมื่อส่ิงท่ีไม่เท่ากันเกิดขึ้นย่อมมีเหล่ือมลํ้า เช่นเดียวอุปมา
เหมือนโยมมีคู่ศีลไม่เท่ากันย่อมอยู่ด้วยกันไม่นาน เช่นเดียวกัน การให้ทานก็
เช่นเดียวกัน เมื่อโยมให้ทานแล้วมาเจริญศีล ศีลย่อมมีอานิสงส์มากกว่าทาน ใช่
ไหมจ๊ะ เมื่อศีลมีอานิสงส์มากกว่าทานแล้วไซร้ แล้วทําไม "ภาวนา" ไม่ต้อง
จาคะหรือมีการให้ ศีลก็ไม่ได้รักษา แต่บุคคลท่ีภาวนา องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านตรัสว่า "การภาวนามีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานและรักษาศีล" แล้วทําไม
ถึงเป็นเช่นนั้น เพราะการภาวนาบุคคลท่ีเจริญจิตภาวนาอยู่ในขณะใดขณะหนึ่ง
ของจิต เรียกว่าจิตผู้นั้นได้มีเมตตาธรรมเกิดขึ้น มีมุทิตา และวางเฉยได้ ในขณะ
นั้นในดวงจิตนั้น บุคคลผู้นั้นหาว่ามีการอาฆาตพยาบาทไม่ เพราะในขณะท่ีเขา
เจริญจิตภาวนาอยู่นั้น จิตต้ังมั่นรวมเป็นหนึ่งนั่นเรียกว่า สมาธิบังเกิด กาย 
วาจา ใจ สงบ "ศีล" ก็บังเกิดในขณะนั้น เมื่อบังเกิดแล้วไซร้เขามีจิตท่ีระลึกถึง
บุคคลท่ีเป็นสัตว์ทั้งหลายท้ังปวงท่ีตกทุกข์ได้ยากก็เรียกว่า  แผ่เมตตาออกไป 
"ทาน" ก็บังเกิดอีก เรียกว่า ทาน ศีล และภาวนาจึงมีอานิสงส์มากมาพร้อมกัน 
ดังนั้น ท้ังสามอย่างนี้หากโยมภาวนาจิตอยู่ทุกเมื่อทุกคํ่าเช้าทุกราตรีอยู่บ่อย ๆ 
โยมจะเข้าถึงสวรรค์ถึงนิพพาน นั่นเรียกว่าจะมีการหลุดพ้นได้ เพราะในขณะท่ี
โยมเจริญภาวนาจิตอยู่เรียกว่าได้เกิดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้เกิดพระ
รัตนตรัยในขณะนั้น จึงเรียกว่าในขณะท่ีผู้ท่ีโยมเจริญจิตภาวนาอยู่นั้น กําลัง
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เดินทางมรรคขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ คือ ทางสายกลาง เพราะใน
ขณะหนึ่งขณะใดท่ีโยมเจริญภาวนาจิตนั้น จิตโยมนั้นเกิดกุศลจิตขึ้น เรียกว่า
โยมในขณะนั้นอยู่ในสวรรค์ ต้ังต้นท่ีชอบ เมื่อเป็นแบบนั้น เมื่อโยมภาวนาอยู่
บุญกุศลท้ังหลายเหล่าใดท้ังปวงจะไหลรวมอยู่ท่ีในดวงจิตในดวงใจของโยม 
อกุศลหรืออบายท้ังหลายท้ังปวงท่ีโยมกระทํามาแล้วหาใช่ว่าจะมีแรงผลักดันมา 
ให้ผลกับโยมไม่ในขณะนั้น เรียกว่า ปิดอบายภูมิ ปิดนรกอเวจี วิญญาณ
ท้ังหลายท้ังปวงท่ีเป็นเจ้ากรรมนายเวรในขณะนั้นก็หาเข้ามารบกวนโยมได้ไม่ 
เพราะว่าจิตในขณะนั้น เรียกว่า จิตมีกําลังมาก เพราะบุคคลใดท่ีเจริญภาวนา
จิตอยู่นั้น จะเรียกว่ามีรัตนตรัย มีบัลลังก์ เรียกว่าเหล่าเทพเทวดานั้นได้มาสดับ 
ได้มาเจริญโมทนาจิต ดังนั้น อย่าได้ประมาทในการเจริญภาวนา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
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  กรรมช่ัวแม้เพียงเล็กน้อย ก็เรียกว่าเป็นกรรมช่ัวอยู่ดี บุญเล็กน้อยก็ขึ้น
ช่ือว่าบุญแล้ว ก็เป็นกุศลท้ังนั้น ดังนั้น ไม่ว่าโยมจะนั่งภาวนาเพียงเวลาส้ัน ๆ ก็
เกิดบุญ โยมนั่งไปแล้วจิตไม่สว่างก็เกิดบุญ ทําไมถึงกล่าวเช่นนั้น ก็ขณะท่ีโยม
นั้นมีจิตศรัทธา มีความเพียร บุญได้บังเกิดแล้ว มันไม่ได้บอกว่าเกิดมากเกิด
น้อย เอาอะไรมาวัด แต่มันวัดท่ีใจของโยมมีความเพียร ปรารภความเพียร มี
ความศรัทธา บุญมันจึงได้บังเกิดตอนนั้น มันไม่ได้บอกว่านั่งแล้วสว่างจึงจะได้
บุญมาก..ไม่ใช่ นั่งแล้วไม่สว่างได้บุญน้อย..ไม่จริง คําว่า "สว่าง" นี้ นั่นหมายถึง
ว่า เมื่อบุคคลผู้ใดเจริญปัญญา เจริญภาวนา เจริญศีล เจริญสมาธิแล้ว เจริญ
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สมถภาวนา สมถวิปัสสนา สมถกรรมฐานแล้วไซร้ ในห้วงขณะแห่งจิตท่ีจิตต่ืนรู้
แล้วเกิดปัญญาเห็นภัยในวัฎฎะ เห็นความเบื่อหน่าย นั่นคือ เห็นทุกข์ในกาย 
แล้วมีความปรารภเห็นว่า "อ้อ ทุกข์ท่ีแท้จริงไม่ได้อยู่ท่ีไหนเลย อยู่ในกายนี้แล 
เป็นเพราะใจแท้ ๆ ท่ีเราไปดําริ ท่ีไปสร้างกรรมขึ้นมา" เพราะว่าไปติดในรูปรส
ท่ีเรายังพอใจยังถวิลหายังรักยังเพลิดเพลิน ยังสลัดยังปลดยังปล่อยจาก
พันธนาการท้ังหลายท่ีเรานั้นไปยึดมั่นถือมั่นไว้ไม่ได้ ส่ิงเหล่านี้ต่างหาก ถ้า
บุคคลผู้ใดได้เจริญสมาธิแล้ว เจริญจิตแล้ว แล้วเกิดปัญญาแบบนี้นั่นแหล่ะจ้ะ  
"บุญมหาศาล" บุคคลท่ีเจริญฌานมา ๑๐๐ ปี แต่ไม่เกิดปัญญา แต่บุคคล
เข้าสมาธิแล้ว เกิดฌานแล้ว คือ จิตเห็นจิต เพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นจนเกิด 
"ปัญญา" เห็นการเกิดแตกดับ เห็นความไม่เท่ียง เห็นทุกข์นั่นแล แล้วเกิด
ปัญญาเห็นความเบื่อหน่าย ดําริชอบท่ีจะออกจากภัยในวัฏฏะนี้ได้ เพียงเส้ียว
ขณะนั้นแล เค้าเรียกว่าแผ่นดินแผ่นฟูาย่อมสะเทือนถึงสามโลกธาตุ เข้าใจมั้ย
จ๊ะ ดังนั้นโยมไม่ต้องไปถาม "โอ้ วันนี้ล้าเหลือเกิน นั่งไปคงไม่มีประโยชน์" นั่น
เรียกว่า มารบั่นทอนกรรมโยมแล้ว บังตา ดึงขา ขัดขวาง เพียงจิตท่ีโยม
ปรารถนาจะนั่ง แม้กายสังขารโยมจะอ่อนล้า กายนั้นไม่ได้บอกว่าสว่าง จิต
ไม่ได้บอกว่าโยมต้องสว่างในขณะนั้น แม้โยมจะนั่งลงไปแต่ร่างกายนั้นมันไม่
อํานวย แต่ใจโยมนั้นเป็นประธานมีความปรารถนาปรารภความเพียร นั่นแหล่ะ
จ้ะบุญได้บังเกิดในขณะนั้น เทวโลก พรหมโลก เทวดาท่ีสถิตย์ในวิมานย่อม
สรรเสริญบุคคลแบบนั้น เพราะว่าเมื่อโยมมีศรัทธาแล้ว มาเจริญแล้ว กายนั้น
เมื่อมันถูกพักฟื้น สงบนิ่ง เมื่อไหร่ มันจะหล่อหลอมให้จิตใจและร่างกายโยมนั้น
กลับมาสดช่ืน มีกําลังวังชาขึ้นมาเหมือนเดิม ดังนั้น ในระยะแรกนั้นถ้ากาย
สังขารโยมไม่ไหว โยมก็แค่ประคองกายสังขารโยมนั้นต้ังอยู่ให้ได้ ประคองอยู่
ให้ได้ นั้นเรียกว่า ประคองจิต บุคคลผู้นั้นกําลังปรารภความเพียร ก็เรียกว่า



๖๕ 

 

กําลังทรงจิต ประคองธรรม เรียกว่า ประคองความดี เมื่อโยมประคับประคอง
มันได้ อุปมาเหมือนเด็กแรกเกิด หรือหัดเดิน หัดนั่ง ก็ต้องฝึกต้องประคับ 
ประคองไปก่อน เอาอะไรประคับประคองเขา ก็เอาบิดามารดา ครูบาอาจารย์ 
คือตัว "สติ" นี้แล คือตัวรู้ว่าโยมจะนั่งไปเพื่ออะไร เมื่อโยมนั่งแล้วมีจุดหมาย 
นั่นแลคือปลายทางแห่งมรรค คือทางเดินแห่งมรรคแล้ว ดังนั้น อย่าคิดว่าแม้
โยมนั่งแล้วไม่เกิดอะไร ไม่เกิดแสง ไม่เกิดอะไร ไม่เกิดปิติ ไม่เกิดอะไรสักอย่าง 
แต่นั่งแล้วมันว่าง นั่นแหล่ะจ้ะ กระแสนิพพานบังเกิดจ้ะ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะ
ในขณะท่ีโยมนั่งอยู่ โยมกําลังปรารภความเพียร ไม่ว่าใครจะบรรลุอรหัตผล 
เป็นผู้อริยะท้ังหลาย มีบุญบารมีแค่ไหน ถ้าไม่มีความเพียรก็ไปไม่ถึงในจุดหมาย
ปลายทางนั้น ในขณะนั้นโยมกําลังปรารภความเพียร ความเพียรโยมนั้นจะวัด
ได้ก็อยู่ท่ีโยมนั้นมีความเช่ือแค่ไหน ความเพียรโยมก็มีเท่านั้น สังขารไม่เกี่ยว 
เพราะสังขารนี้มันเส่ือมอยู่ตลอดเวลา โยมได้แค่อาศัยสังขาร แต่อย่าได้ไปยึด
สังขาร... 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๖๖ 

 

 

   ความมืดหม่นของกิเลสและอวิชานั้น หากขาดจากแสงปัญญาท่ีไม่ได้
อบรมบ่มจิตอยู่บ่อย ๆ เนื่อง ๆ แล้ว ย่อมหาทางออกของทุกข์ได้อยาก เอวัง 
ก้อมีด้วยประการฉะนี้แล สาธุ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี ธรรมะมหัศจรรย์ 



๖๗ 

 

 

  การท่ีเราสู้เวทนาหรือนิวรณ์นั้นไม่ได้ก็เป็นเพราะว่า เรานั้นไม่ได้รักษา
ใจไว้ได้ตลอดเวลา เมื่อเรานั้นไม่รักษาใจได้ตลอดเวลา นั่นก็เรียกว่าศีลใน
ขณะท่ีเรามาเจริญความเพียรนั้น มันยื้อรั้งทําให้มันขัดขืนในกายสังขาร         
ก็เหมือนท่ีฉันเคยบอก หากโยมรู้หน้าท่ี รู้ใจของตัวเอง ไอ้ตัวรู้นี้คือตัวสติท่ีมัน
จะไปปลุกจิตและวิญญาณ ดังนั้นตัวนี้ มันเป็นตัวบั่นทอนในบุญกุศลบารมีของ
ตัวเอง บุคคลท่ีจะข้ามทุกข์ท่ีเกิดขึ้นทางกายและทางใจก็ดีนั้น โยมต้องดูว่า
ทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอยู่ในส่วนไหน ส่วนในกายหรือส่วนว่าของใจ แต่แท้ท่ีจริง
แล้วใจนั้นแลเป็นหลักใหญ่ของกรรม ของอกุศลกรรมนั้น เมื่อโยมมานั่งดู



๖๘ 

 

พิจารณาดู แต่ในกายสังขารของโยมนั้นมันมีความอ่อนล้ามันก็ยิ่งทําให้จิตของ
โยมนั้น ใจของโยมนั้น ความเพียรของโยมนั้นมันบกพร่อง เขาเรียกว่าใจนั้น
ไม่ได้ต้ังมั่นในอารมณ์นั้น สมาธิคงอยู่ได้ไม่นานนี้ความสงบสังขารก็ดีย่อมไป
ต่อสู้ต่อกรประหัตประหารกิเลสหรือนิวรณ์นั้นในไม่ได้ ดังนั้น เมื่อส่ิงการใด 
อารมณ์ใด สภาวะจิตใด ท่ีมันเกิดขึ้นในขณะใดก็ตามนั้น ขอให้โยมมีสติไป
กําหนดรู้ซะก่อน ถึงสตินั้นมันยังไม่ต้ังมั่น แต่อย่างน้อยมันก็ยังมีแสงไฟ แสงไฟ
นี้ถ้ามันยังไม่ได้มอด โยมว่าถ้ามันมีเช้ือมาแกมาใส่มันบ่อย ๆ เนือง ๆ อยู่แล้ว
มันก็มีโอกาสลุกโชนขึ้นมาใหม่ได้ เช่นเดียวกับตัวสติโยมต้องค่อย ๆ ระลึก  
ค่อย ๆ น้อม ค่อย ๆ อบรม ค่อย ๆ บอกตะล่อมเขาเข้ามา แต่ถ้าโยมปล่อยให้
แสงนั้นตัวระลึกนั้นมันดับหายไปแล้ว โยมย่อมมองไม่เห็นข้าศึกก็ดีหรือเภทภัย
ก็ดีท่ีมันเข้ามาโจมตีประชิดเมืองประชิดใจของโยมนั้น ย่อมไม่รู้ไม่เห็น นั้น
เรียกว่า ตัวขาดสติ ไอ้ตัวขาดสติตัวนี้มันจะไปเจริญความพากเพียรเจริญมรรค
เจริญผลให้เกิดกุศลก็ดี เกิดบารมีญาณก็ดีย่อมทําได้ยาก ดังนั้น  ไม่ว่าอาการใด
ท่ีเกิดขึ้นในกายสังขารหรือนอกกายสังขาร ส่ิงเหล่านี้โยมต้องกําหนดรู้เสียก่อน
ว่า เวลานี้กาลนี้เรามาทําอะไร เมื่อเรารู้กาล รู้เวลา นี่แหล่ะจ้ะตัวรู้ท่ียิ่งใหญ่ 
ไม่ใช่ผู้รู้ผู้นั้นรู้ในธรรมรู้ในพระไตรปิฎก แบบนี้ก็ยังไม่เรียกว่า รู้จริง เพราะรู้ใน
พระไตรปิฎกนั้นก็ยังไม่แจ้งเท่ากับได้การกระทํา เพราะยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ  
จะช้ีวัดผลยังไม่ได้ เช่นเดียวกับส่ิงท่ีฉันกล่าวไป ผู้รู้กาลรู้เวลานี้ย่อมรู้ดีว่าควร
ทําอะไร ไม่ควรทําอะไร ชีวิตมนุษย์นั้นย่อมมีค่านัก ถ้าบุคคลใดเห็นค่า ท่ีเคย
บอกไปว่าแม้ในขณะจิตเดียวที่โยมนั้นมีจิตท่ีเบิกบาน เกิดตัวปัญญา เกิดตัว
ระลึกรู้ได้แห่งภัยของวัฏฏะ เมื่อนั้นบุคคลนั้นในสภาวการณ์นั้นแล้วย่อมเป็น   
ผู้ต่ืนจากฝันร้าย จากเมฆหมอกของอวิชชา เพราะผู้นั้นเป็นผู้เห็นแม้จะเป็นแค่
สภาวะจิตเดียวย่อมมีอานิสงส์มาก นั่นแลเขาเรียกว่า จุดเช้ือไฟขึ้นมา ไอ้เช้ือไฟ



๖๙ 

 

ตัวนี้คือ ตัวแสงปัญญาท่ีจะเอาไปขจัดปัดเปุา แต่แสงปัญญาของโยมนั้นหรือตัว
สติตัวนั้นอาจจะกําลังไม่มากพอ นั้นโยมต้องระดมสะสมไพร่พลคือสะสม
กําลังใจ ทําอยู่บ่อย ๆ ดูอยู่บ่อย ๆ พิจารณาอยู่บ่อย ๆ เมื่อนั้นไพร่พลของโยม
ก็จักมีมากเข้า ย่อมทําการสงครามประหัตประหารยุทธหัตถีของกิเลสได้ แต่
เมื่อใดกําลังจิตกําลังใจของโยมนั้นมันร่อยหรอ หากว่ากําลังฝุายมารเค้า
มากกว่าแล้วไซร้ ก็เหมือนเรานั้นไม่ได้ทําสงครามอะไรเลย ก็เหมือนเอาชีวิตไป
ให้เขาฟรี ๆ ก็เหมือนว่ามนุษย์นั้นเกิดมาแล้วก็เรียกว่าตายฟรี ไม่ได้รู้คุณค่าของ
ชีวิตท่ีได้เกิดมา ของจิตวิญญาณจากฟูา การส่ิงนี้ท่ีฉันกล่าวไม่ได้บอกว่าช้ีโทษ
หรือตําหนิ แต่จะช้ีหลักช้ีทางเดินแห่งมรรค ทางไหนก็ตามท่ีเป็นการประพฤติ
ปฏิบัติไม่ย่อหย่อนไม่ตึงจนเกินไป ทางสายนั้นเรียกว่า ทางสายกลาง หาก
เมื่อใดผู้บําเพ็ญจิตผู้ปฏิบัติก็ดี มีการย่อหย่อนในศีลในธรรม ในองค์ภาวนาแล้ว 
ทางนั้นหาใช่ว่าเรียกว่าทางสายกลางไม่ มันต้องมีความพอดี ฉันจึงบอกว่าแม้
โยมจะอ่อนล้า เหน็ดเหนื่อย ไม่ว่าจิตของโยมนั้นจะถูกกระทบกระเทือนมา
อย่างไร ด้วยสภาวะอารมณ์ท้ังหลายท้ังปวงในทางโลกก็ดี ในกายสังขารก็ดีท่ี
เจ็บปุวยเป็นธรรมดาของโลก มีเพียงส่ิงเดียวที่โยมควรจําไว้ว่า ควรมีตัวสติตัว
ระลึกได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ไม่ได้เกิดมาเพื่อตาย ความตายนั้นมีอยู่แล้วใน
โลกนี้ ถ้าโยมบอกว่าโยมเกิดมาเพื่อตายแล้ว เรียกว่าโยมนั้นเข้าใจผิดอย่าง
มหันต์ ความตายนั้นเป็นของธรรมชาติ หากใครไม่ตายนั่นซิจ๊ะเรียกว่าของ
แปลก จึงเรียกว่าได้ความตายเป็นของธรรมชาติ เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่ง ดังนั้น
เราเกิดมาทําอะไร เราเกิดมาเพื่อรู้กรรมของตัวเองว่ากรรมท่ีเราเคยทําไว้ ท่ีเรา
ติดไว้ ท่ีเรายังชดใช้ไม่หมดนั้น นั่นเรียกว่าคือ หนี้กรรม หนี้ชีวิตก็ดี หนี้บุญคุณ 
ทุกอย่างท่ีเคยบอกไปเรียกว่าเป็นการได้อาศัย ส่ิงใดท่ีโยมอาศัยส่ิงหนึ่งส่ิงใด
แล้ว หากว่าส่ิงนั้นเรายังไม่ได้ตอบแทนก็ถือได้ว่าเรานั้นติดหนี้เช่นเดียวกัน นี่



๗๐ 

 

แหละจ๊ะท่ีมันผูกมัด ร้อยรัดตราตรึงดวงจิตดวงใจให้เรานั้นไปไหนไม่ได้มันจึง
เกิดความผูกพัน เช่นมีหนี้สินกับบุตรกับหลาน กับสามีภรรยา กับบิดามารดา
ส่ิงเหล่านี้เรียกว่า เป็นการติดหนี้ เพราะเราไปติดใจ เมื่อเราติดใจจึงเรียกว่าติด
กรรม เมื่อมีติดกรรมก็ต้องมาชดใช้ มาดูส่ิงท่ีทําไว้จึงเรียกว่า เรียกมาดูรับทราบ
ข้อกล่าวหา... 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒  
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  การเข้าถึงหัวใจของกรรมฐาน หัวใจของเขาก็คือ "ละ" ละอะไรได้บ้าง
ท่ีทําให้ปลงสังเวช มันก็ต้องละจากกายทิฐิในกายนี้ ไม่ไปหลงไปเพลินกับมัน 
เห็นว่ากายนี้เป็นของทุกข์ นั่นเรียกว่า เห็นไตรลักษณ์ เห็นความไม่เท่ียง ใน
ความไม่เท่ียงท้ังหลายนี้ แม้อายุสังขาร แม้กายในปัจจุบันย้อนไปถึงอดีต ส่ิงท่ี
ผ่านมามันเป็นแบบใด หากมันเท่ียงแท้แน่นอน มันคงยังต้องอยู่สภาวะเดิม ไม่
เจ็บไม่ปวด นั่นคือพิจารณาย้อนดูอุณาโลม-ปฏิโลมท้ังหลายย้อนไปย้อนมา
อย่างนี้ มันก็จะเห็นสภาวะความไม่เท่ียง เมื่อเห็นสภาวะความไม่เท่ียงอยู่   
บ่อย ๆ เนือง ๆ ย่อมเห็นโทษภัยในวัฏสงสาร เห็นโทษภัยในกาย ว่ากายนี้แล
เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ท้ังหลาย แต่ทุกข์ท้ังหลายนี้ ถ้าเราจะออกจากทุกข์ได้ เรา
ก็ต้องเรียนรู้จากมัน ว่ามันทุกข์เพราะเหตุใด เหตุใดนั้นแลก็คือ สมุทัย สมุทัยก็
คือหัวใจหรือฤทัยคือ ใจท่ีเราไปดําริรู้ว่าพอใจ ไม่พอใจ ไปรับรู้อารมณ์ท้ังหลาย
ท้ังปวงนั้นแล จิตมันเข้าไปเสวยสําทับ ไปรับรู้อาการท้ังหลายท่ีเกิดการปรุงแต่ง
ในสังขารนั้นเองท่ีเราไปยึดไปติด จึงดับรูปไม่ได้ เมื่อเราดับรูปไม่ได้เกิดความยึด
มั่นถือมั่นอุปาทานคือความเจ็บปวด คือเวทนาท้ังหลาย นี่แหล่ะจ้ะหนทางท่ีเรา
จะออกจากทุกข์กายสังขารนี้ก็ด้วยปัญญาพิจารณาให้เท่าทันในอารมณ์ ให้เท่า
ทันในธรรม ให้เท่าทันในจิต อย่าไปคิดว่า เอ่อเราคงทําไม่ได้ แต่จงจําไว้ เมื่อใด
จิตเรานั้นเป็นปกติเราจะเห็นข้อผิดพลาดข้อบกพร่องหรือส่ิงผิดปกติท้ังหลาย 
นั้นก็ต้องพยายามมีความเพียรทํากาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติ นั้นก็คือด้วย
อํานาจแห่งศีลท่ีเราต้องไปยึดไปอาศัยให้เป็นสรณะเพื่อให้เป็นที่พึ่งพา ทําให้ใจ
เรานั้นสงบระงับด้วยดีจากข้าศึกภายนอกนั่นเอง นั่นคือ รูป รส กล่ิน เสียง
สัมผัส อารมณ์ท้ังหลาย ก็หรือนิวรณ์ท้ัง ๕ แห่งไฟราคะ ไฟพยาบาท อาฆาต
มาดร้าย แห่งความฟุูงซ่านรําคาญใจ ความลังเลสงสัยนั่นเอง เราก็ต้องรู้สภาวะ
ของตัวเอง รู้วาสนา ไอ้ตัววาสนาตัวนี้คือมันติดมา ถ้าเราดับวาสนา ดับรู้ได้
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เมื่อไหร่ เราก็ต้องดับตัวเกิดได้ เมื่อเราไม่อยากรู้เสียแล้วไอ้ตัวว่าอยากนี้แลก็คือ
ตัวกิเลส ไฟที่มันกําลังเผาผลาญ แต่เมื่อเรายังดับไม่ได้ ก็ต้องอาศัยไฟตัวนี้ไป
เผาผลาญ ถ้าเราไม่อาศัยไฟตัวนี้ มันก็จะเป็นโทษเป็นของหมักดอง ดังนั้นก็ต้อง
อาศัยไฟเสียก่อน แต่ถ้าเราควบคุมไฟได้ ไฟนั้นก็ให้ประโยชน์ เหมือนเดียวกับ
เช่นน้ํา ส่ิงใดท้ังปวงท้ังหลายนี้ ส่ิงใดท่ีมันมากเกินไปก็เป็นโทษ ฝนตกมากเกินก็
เป็นโทษ ใช่มั้ยจ๊ะ นี่เราต้องควบคุมใจให้เราเป็นปกติ เป็นธรรมคือ  ความพอดี 
นี้ความพอดีก็ต้องอยู่ท่ีความพอใจ ไอ้ความพอใจมันก็ต้องอยู่ท่ีความถูกต้องคือ
ไม่เบียดเบียนท้ังกายเรา กายผู้อื่น ไม่เบียดเบียนท้ังทางธรรมและทางโลก นั่น
แลเรียกว่า เป็นธรรม ก็กรรมอันใดเมื่อทําไปแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังนี้เรียกว่า
เป็นธรรมแล้ว ดังนั้นแล้วเราก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญา หากโยมไม่พิจารณา
ด้วยปัญญา ไม่เข้าถึงธรรมด้วยปัญญาแล้ว ความลุ่มหลงความงมงายจะบังเกิด 
แม้โยมจะประพฤติปฏิบัติธรรมสัก ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปีมันก็ไม่เห็นอะไร เข้า
ใจมั้ยจ๊ะ มันก็ยิ่งนิ่ง นิ่งอยู่ในฌานอยู่อย่างนั้นในความสงบ หลงตัวถือตนว่า
ตัวเองนั้นสําเร็จเป็นอาจารย์อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อันใด ในคําว่าการได้
ลดละอัตตาตัวตนท้ังหลายสัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ..ให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ 
เห็นชอบได้นั้น ต้องไม่อยากเป็นอะไรทั้งส้ิน คําว่าอริยบุคคลคือผู้ท่ีห่างไกลจาก
กิเลส ด้วยมีการที่ห่างไกลจากกิเลสแล้ว กิเลสนั้นตามไม่ทัน จิตมันน้อมในกุศล 
พร้อมท่ีจะสะสมบุญกุศลได้โดยท่ีมันไม่มาเบียดบังเรา แต่ว่าถ้าเราชะล่าใจ เรา
หยุดเมื่อไหร่มันตามมาทัน มาครอบงําเรา มาหมักดองเรา เราก็มัวเมาอีก มัน
เสียเวลาต้องเริ่มต้นใหม่ แต่ว่าคําว่าอรหัตผลอรหัตมรรคท้ังหลายนั้นก็เรียกว่า  
ผู้ท่ีส้ินสุดจากกิเลสแล้ว เมื่อเรายังไม่เข้าถึงสภาวะนั้นอย่าเพิ่งได้ประมาท 
ในขณะนี้ท่ีโยมได้ประพฤติ บําเพ็ญเพียรชอบนี้ก็เรียกว่าเป็นแค่อริยะ คือกําลัง
จะก้าวพ้นจากความลุ่มหลงแต่ยังไม่พ้น อุปมาเหมือนสมาธิกําลังเฉียดฌานแต่
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ยังไม่เกิดฌาน ดังนั้นก็เรียกว่าต้องใช้อาศัยกําลังท้ังหลายท้ังปวง อย่าได้ไปหลง
ไปเพลิดเพลิน อย่าถือดี ดังนั้นต้องแสดงให้มันเกิดขึ้นกับจิตของเราให้มัน
กระจ่างแจ้งชัด อย่าได้ประมาทนั้นเอง... 

#ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
เ ร่ื อ ง เ ล่ า จ า ก คุ ณ แ ด ง 
(ผู้เป็นสะพานบุญในการทรงญาณจิตหลวงปูุโต) 
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   ภาพวาดหลวงปูุสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เป็นท่ีมาของความ
อัศจรรย์เหนือโลก เมื่อครั้งหนึ่งปี พ.ศ.๒๕๔๘ วันท่ี ๕ เดือน ๗ ผมได้อธิษฐาน
เขียนรูปหลวงปูุสมเด็จโตขึ้นมาเนื่องด้วยมีความชอบและศรัทธาท่านโดย
ส่วนตัว คืนนั้นท่ีผมเริ่มเขียนรูปท่านขึ้นนั้น ในคืนนั้นผมได้ฝันเห็นท่านอยู่บน
สวรรค์กับพระในกุฏิวิหารหลังเล็ก ๆ ท่ีบอกว่าเป็นสวรรค์ก็เพราะผมเห็นบนที่
โล่งนั้นเต็มไปด้วยปุยเมฆ มองไปท่ัวบริเวณประมาณมิได้ และท่ีได้เห็นพระท่ีอยู่
ในวิหารหลังเล็ก ๆ นั้นเท่าท่ีผมรู้จักก็รู้นามท่านว่าคือ หลวงปูุมั่น หลวงปูุแหวน 
ขาดอีกองค์หนึ่งท่ีไม่รู้ช่ือของท่าน ในฝันนั้นผมได้เห็นพระอริยเจ้าท่านได้
สนทนากัน แต่ท่ีแปลกใจและทําให้ผมเกิดปิติประมาณมิได้นั้นก็คือ ได้เห็นพระ
อริยเจ้าท่ีเรากําลังเขียนรูปท่านอยู่เหมือนท่านจะรับรู้ในการกระทําของผม จึง
ทําให้ผมนิมิตฝันไปเห็นท่าน ในฝันนั้นผมไม่ได้พูดอะไรกับท่านเลย มีเพียงแต่
ท่านสมเด็จโตพูดว่า เจ้าไม่ต้องกลัวตกดอก เพราะในขณะท่ีผมมีสตินั้นผมกําลัง
ประคองตัวขึ้นจากการนั่งยอง ๆ เพราะรู้สึกว่าพื้นท่ีท่ีผมสัมผัสนั้นโคลงเคลง 
จึงค่อย ๆ ประคองตัวลุกขึ้น และเสียงหลวงปูุท่านก็ดังขึ้นมาทางด้านหลังของ
ผม หลังจากนั้นมาผมก็มีกําลังใจจนบอกไม่ถูกท่ีจะเขียนภาพหลวงปูุท่านให้
เสร็จ สุดท้ายก็เสร็จจนได้ ใช้เวลาไปประมานหนึ่งอาทิตย์เห็นจะได้ แล้วผมก็
นํารูปหลวงปูุท่านไปใส่กรอบเพื่อนํามาบูชา ช่วงนั้นผมได้มีอาชีพเปิดร้านขาย
เส้ือผ้าวัยรุ่นท่ัวไป ในใจก็นึกปรารถนาท่ีอยากจะสร้างวิหารหลังเล็กกลาง   
สระน้ําท่ีหน้าบ้านของผมเอง คือว่าจะทําห้องพระแล้วนํารูปเหมือนหลวงปูุ
สมเด็จโตท่านมาบูชา เพื่อเป็นมงคลแต่นั้นก็เป็นได้แค่ความคิด เพราะเก็บเงิน
ไม่ได้สักที จนเวลาผ่านมา จนถึงปี ๒๕๕๔ ช่วงท่ีน้ําท่วมกรุงเทพใหญ่นานเป็น
เดือน ๆ ผมได้สัมผัสกับความอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับท่านหลวงปูุโต คือท่านมา
เข้าฝันนิมิตมาพูดคุยสนทนาถามเรื่องการสร้างวิหารให้ท่านว่าไปถึงไหนแล้ว 
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ผมก็ตอบท่านไปว่า “ผมไม่มีเงินครับ” บวกกับช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤตน้ํา
ท่วม การค้าขายของผมต้องจบลง หลวงปูุท่านว่าการที่เราจะทําอะไรก็ตาม 
หากมีใจศรัทราและมีความเช่ือในส่ิงนั้น ๆ ย่อมเกิดและสําเร็จขึ้นได้ นอกจาก
มนุษย์ท่ีไม่มีความเช่ือในส่ิงนั้น ๆ ความสําเร็จหรือปาฏิหาริย์จะเกิดกับมนุษย์  
ผู้นั้นไม่ได้เลย จากนั้นมาหลังจากความฝันท่ีหลวงปูุท่านมาสนทนาด้วย ท่านก็
ได้มาพูดคุยสนทนาในสมาธิอยู่บ่อย ๆ ท้ังเรื่องการนั่งสมาธิและสอนธรรม   
ต่าง ๆ ท่ีผมจะพอรับได้จากท่าน แต่ท่ีเป็นเรื่องแปลกและมหัศจรรย์ใจก็คือ 
ท่านหลวงปูุท่านมาพูดถึงเรื่องการสร้างวิหารท่ีผมคิดจะทําให้ท่าน ท่านบอกว่า
ท่านจะช่วยสร้าง แต่ท่านบอกว่าการจะสร้างอะไรให้อาตมาต้องใหญ่ ๆ โต ๆ
ให้สมช่ือสมนามของเรา ไม่งั้นเทวดาเขาไม่ยอม ผมก็เลยถามท่านไปว่า แล้ว
หลวงปูุจะให้ผมทํายังไงครับ ท่านก็บอกว่าการท่ีท่านมาช่วยผมสร้างวิหารก็
เพราะท่านเห็นประโยชน์ในครั้งนี้ว่าจะได้ช่วยคนอีกมาก ก็ทําให้ผมแปลกใจ
เข้าไปใหญ่ท่ีได้ยินหลวงปูุท่านกล่าวอย่างนั้น ปัจจุบันวิหารที่ผมได้สร้างให้
หลวงปูุท่านนั้นได้ดําเนินการสร้างอยู่ในขณะนี้ ได้ทําโครงสร้างและกําลังทํา
หลังคาอยู่ครับ ทีแรกที่คิดจะสร้างถวายหลวงปูุท่าน ต้ังงบประมานแค่หลัก
หมื่นเองครับ ตามกําลังทรัพย์ท่ีพอจะหาได้ แต่ตอนนี้ท่ีมีหลวงปูุท่านมาช่วย
สร้างในขณะนี้ ใช้งบประมานไปแล้วหกล้านกว่าบาทแล้วครับ ส่วนหนึ่งก็
เพราะเงินท่ีมีคนและญาติธรรมนํามาร่วมกันช่วยสร้างวิหารหลังนี้ นี่ก็เป็นส่วน
หนึ่งของท่ีมาของภาพปาฏิหาริย์อัศจรรย์ใจเหนือโลกของผมครับท่ีได้นํามา
แบ่งปันเล่าสู่กันฟัง และยังเป็นท่ีมาของการเกิดธรรมมะมหัศจรรย์เกิดขึ้น 
เพราะหลวงปูุโตท่านยังโปรดเมตตาสอนธรรมไว้มากมาย โดยการสอนธรรม
ผ่านญาณทิพย์ของท่าน จึงอยากเชิญชวนลูกศิษย์หรือผู้มีจิตศรัทราในองค์
หลวงปูโตท่านได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์เหนือโลกครั้งนี้ของผมไปพร้อม ๆ 



๗๖ 

 

กัน ว่าผมและคณะลูกศิษย์ของหลวงปูุโตและญาติธรรมท่ีมีจิตศรัทราในองค์
หลวงปูุโตท่าน จะสร้างวิหารถวายหลวงปูุโตท่านครั้งนี้สําเร็จหรือไม่ ท่านให้
เวลาอีกสามปี และยังมีอะไรอีกมากท่ีหลวงปูุโตท่านดําริให้สร้างเพื่อคนไทยใน
การมาครั้งนี้ของหลวงปูุโตท่าน แล้วผมจะมาบอกเล่าความคืบหน้าและ
เรื่องราวของหลวงปูุโตท่านอีกครับ สําหรับท่านใดสนใจในเหตุการณ์ครั้งนี้ 
หรือจะมาลองแลกเปล่ียนทัศนคติก็ขอเชิญได้นะครับท่ี สถานปฏิบัติธรรม
พรหมรังสี ธรรมะมหัศจรรย์ อนุสรณ์สถานวิหารธรรมพรหมรังสี อําเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ท่ีกล่าวมานี้ไม่มีเจตนามาอวดอ้างอะไรเพียงแค่
อยากแชร์ประสบการณ์ปาฏิหาริย์ที่เกิดข้ึนจริงกับชีวิตของผม ซึ่งเป็นผู้ชาย
ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเอง ติดตามธรรมะดี ๆ จากหลวงปูุโตได้นะครับ ในช่ือ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี ธรรมะมหัศจรรย์ 

คัดลอกมากจากเฟซบุ๊ค ปรีศา แดง 
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 



๗๗ 

 

 

คาถา เปิด สามโลก พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ โดย สมเด็จโต 
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ 
พุทธัง อาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก 
ธัมมัง อาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก 
สังฆัง อาราธนานัง พระพุทธเจ้าเปิดโลก 
เปิดสามโลกครอบจักรวาลด้วย นะโมพุทธายะ 
เปิดงาน เปิดโชคลาภ เปิดโชคดี ๆ ท้ังหลาย  
นะ เปิดอํานาจ เปิดส่ิงดี ๆ  
ท้ังหลายมาสู่ตัวข้าพระเจ้า ด้วยนะโมพุทธายะ 



๗๘ 

 

นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง 
ขออํานาจ บารมี ของพระรัตนตรัยโปรดเช่ือม 
บารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี 
เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี 
ญาณบารมี ญาณบารมีท้ังหลาย 
ทุกภพทุกชาติ ของข้าพระเจ้าจงมารวมกัน ณ บัดนี้  
และขอพลังบารมีท้ังหลายมาสู่ตัวข้าพระเจ้า 
เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม ด้วย 
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ 

 



๗๙ 

 

        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 



๘๐ 

 

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

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ            อุปาลี นันทะ สีวะลี 
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา          นะลาเต ติละกา มะมะ. 

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา              วิชิตา ชินะสาวะกา 
เอเตสีติ มะหาเถรา                ชิตะวันโต ชิโนระสา 
ชะลันตา สีละเตเชนะ             อังคะมังเคสุ สัณฐิตา. 

๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ              ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง 
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ           วาเม อังคุลิมาละกัง 

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ           อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง  
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ            เสสา ปาการะสัณฐิตา 

๑๒. ชินา นานาวะระสังยุตตา          สัตตัปปาการะ ลังกะตา 
วาตะปิตตาทิสัญชาตา           พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา. 

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

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

๑๕. อิจเจวะมันโต                สุคุตโต สุรักโข 
ชินานุภาเวนะ               ชิตุปัททะโว 
ธัมมานุภาเวนะ              ชิตาริสังโฆ 
สังฆานุภาเวนะ              ชิตันตะราโย 
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิ   ชินะ ปัญชะเรติ. 

ที่มา: เฟซบุ๊ก เอกวัฒน์ ท้วมทรัพย์  โทร. ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013152768949&pnref=lhc.friends  

รวบรวมและจดัท าโดย พงศกัดิ ์จรัสวราวฒัน์    โทร. ๐๘๒ ๓๖๒๔๔๙๕ 


