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รวมค าสอน สมเด็จพระพุฒาจารย ์โต พรหมรังสี ๖ 

 
ธรรมะมหัศจรรย ์
ตอน เกลียดน้อยลง คือ รักให้มาก 
   "...ที่ตรงนี้จะบริบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมล้อมครบเป็น
วงกลม เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่มันเป็นแค่พระจันทร์เสี้ยว แสงสว่างนําทางยังไม่พอ 
ต่อเมื่อบุคคลล้อมรอบอันนี้หมด หนาแน่นจนเป็นวงกลมได้เมื่อไหร่ นั่นแหละ
จ๊ะ คลื่นยักษ์จะมาเมื่อน้ัน ไม่ใช่เพราะโยมไปเร่ง แต่ทุกอย่างจะพอดี เข้าใจ  
มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์:เข้าใจจ๊ะ)  
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   โยมรักกันให้มากนะจ๊ะ รักกันให้มากเท่าไหร่ โยมไม่ต้องไปเกลียดใคร
หรอกจ๊ะ มนุษย์จะเกลียดน้อยลงของมันเอง คือ รักให้มาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ ที่เขามี
เจ้าของแล้วก็อย่าไปลักเขามาน่ะจ๊ะ ตานี้มันจะเกลียดกันไปใหญ่ (ลูกศิษย์
หัวเราะ) หัดมีศีลมีธรรม..." 
ธรรมะมหัศจรรย์ เทศนาธรรมจากญานจิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหม
รังสี ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุร ี
สามารถรับฟังเสียงจริงได้ผ่านยูทูป พิมพ์ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๔ มกราคม 
๖๐ ได้เลยค่ะ สาธุ ๆ ๆ 
 
ตั ด อ บ า ย ภู มิ 
--------------------------------------- 
   ผู้ใดที่เจริญในทาน เจริญในศีล เจริญภาวนาอยู่ ตั้งมั่นอยู่ อบรมบ่มจิต
อยู่ในขณะน้ีแล เรียกว่าผู้นั้นมีหลัก มีทางเดิน กําลังสร้างต้นทุนบุญกุศล ที่จะ
นําพาให้จิตวิญญาณโยมนั้นไปต่อภพภูมิที่ดี ผู้ใดเจริญภาวนาอยู่ พุทโธอยู่ก็ดี 
ธัมโมอยู่ก็ดี สังโฆอยู่ก็ดี พุทธัง สรณัง คัจฉามิก็ดี แม้จิตสุดท้ายที่โยมนั้นมีโรค
ประจําตัวอยู่ แล้วเสียชีวิตไปในขณะน้ัน ดวงจิตของโยมนั้นจะไปจุติเกิดในชั้น
พรหม ชั้นดุสิตเลย นี่เรียกว่า อานิสงส์ของการภาวนา  
   ดังนั้น การจะตัดอบายภูมินั้น ก็หมายถึงว่าให้เรานั้นเจริญกุศลให้
บังเกิด จนแนบสนิทกับลมหายใจ จนไม่กล้าที่จะทําบาปกรรมอันใด แม้
ความคิดก็ดีมันเกิดขึ้น เราก็ดับ เราก็วางมันทัน นี่เรียกว่าผู้นั้นมีหิริโอตตัปปะ  
มีความเกรงกลัวต่อบาปแล้ว แสดงว่าผู้นั้นมีความเชื่อมั่นถือมั่นศรัทธาใน   
พระรัตนตรัย กระแสแห่งพระนิพพานคือ พระโสดาบันก็บังเกิด แม้บุคคลนั้น
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จะอยู่ครองเรือนก็ดี ก็สามารถเข้าถึงกระแสของพระนิพพานได ้ 
   เมื่อผู้ใดเข้าถึงกระแสน้ีได้แล้ว เมื่ออบรมบ่มจิต เจริญภาวนาอยู่บ่อย ๆ 
แล้วแห่งปัญญา บุคคลผู้นั้นย่อมเห็นทางสละได้ เห็นความเบ่ือหน่ายได้ เห็น
ทางเดินออกจากทุกข์ได้ นั้นเรียกว่า ผู้นั้นจะไม่มีความหดหู่ใจ จะไม่มีความ
เศร้าหมองใจ ย่อมอยู่ที่ใด ย่อมปราศจากความกลัว เขาถึงกล้าเดินออกจาก
ทุกข์ได้ ออกจากเรือนได้ การจะตัดสังโยชน์ทั้งหลาย ก็คือตัดที่ใจ คือตัดกรรม 
ผู้ใดนั้นยังมีความอาลัยอาวรณ์อยู่ พอใจในสุขอยู่ก็ดี ในรูป รส กลิ่น เสียง 
สัมผัสทั้งหลายทั้งปวง สิ่งเหล่านี้ย่อมตัดกรรมไม่ได้ เพราะยังตัดใจไม่ได ้ 
   แต่เมื่อเราตัดไม่ได้นั้น เราก็ต้องมาสะสมคือการเจริญบารมี เจริญ
สัจจะบารมี เจริญขันติบารมี เจริญเมตตาบารมี รู้จักเจริญอุเบกขาคือ การ  
วางเฉยต่ออารมณ์ เพื่อให้เราได้อารมณ์คือ ความสงบ โยมวางเฉยได้มากแค่
ไหน แม้อารมณ์ใดที่เข้าไปสัมผัสนั้น ก็ไม่ทําให้จิตโยมนั้นเกิดความฟุูงซ่าน
รําคาญใจได้ แต่ผู้ใดนั้นยังรักษาอารมณ์แห่งจิตไม่ได้ ให้การวางเฉยเกิดขึ้นนั้น 
ก็เรียกว่าย่อมเป็นการทรมานกายสังขาร  
--------------------------------------- 
#ธรรมะมหัศจรรย ์
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=1904750123091123
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ธรรมะมหัศจรรย ์
ตอน อย่ายึดติดกับกรรมในอดีต 
   "...สิ่งใดที่ผ่านไปแล้ว อย่าได้ย้อนออกมาทําร้ายจิตใจ ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่ง
ที่ไม่ดี เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี้เรียกว่า โยมนั้นเกิดใหม่ทุกวัน ถ้าโยมยังเอาเรื่องเก่ามาทํา
ร้ายจิตอยู่ตลอดเวลา มันก็ไม่ต่างอะไรกับโยมน้ันตายทั้งเป็น แสดงว่าโยมนั้น
ต้องไปอุทิศบุญแล้ว ถวายสังฆทานแล้ว สร้างผ้าไตรถวายสงฆ์แล้ว เพราะว่า
ดวงวิญญานเขาต้องการรัศมี แห่งบุญกุศลนี ้
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   อย่าได้ไปสะเดาะห์เคราะกรรมใด ๆ จงสะเดาะห์โซ่ตรวนของตัวเอง 
นั่นเรียกว่า กรรมที่เราทําไว้ในอดีต เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อโยมรู้ใจตัวเอง โยมก็จะ
เห็นกรรม ถ้าโยมเห็นกรรม รู้กรรม โยมก็จะแก้ไขได้ แห่งพฤติกรรมของตัวเอง 
ว่ามันผิดปกติอย่างไร นั่นคือศีล เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   คนจะรู้กรรม เห็นกรรม ต้องเจริญศีล เพราะเมื่อศีลโยมเป็นปกติ สิ่ง
ไหนที่มันเคลื่อนไหวนั่นแหละจ๊ะ คือ ผิดปกติ คือ ต้องเคลื่อนไหว ต้องชําระ 
ต้องเอาออกไป คือไม่ยึดไม่ติด ไม่ดึงเข้ามามันจะทําลายบุญของโยม และมันจะ
อาศัยกินบุญโยมอยู่ตลอดเวลา พวกนี้พวกเปรต เข้าใจมั้ยจ๊ะ อือ แต่ถ้ามันยัง
ไม่หมดวาระกรรม มันก็ยังไปไม่ได้ ที่ไปไม่ได้ เพราะโยมไม่ปล่อยนั้นเอง ใช ่ 
มั้ยจ๊ะ 
   จะตัดกรรมต้องตัดที่ใจ ไม่ใช่ไปตัดกรรมที่ใครหรือสํานักใด ตัดไม่ได้
หรอกจ๊ะ ถ้าตัดได้น่ะมันคงสําเร็จไปหมดแล้ว ไม่ต้องมาประพฤติปฏิบัติให้
เหนื่อย ใช่มั้ยจ๊ะ ฉันถึงบอกว่า ความเชื่อความศรัทธามันต่างกันยิ่งนัก..." 
ธรรมมะมหัศจรรย์ เทศนาธรรมจากสมเด็พระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เมื่อ
วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๐ ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุร ี
รับฟังเสียงเทศนาเสียงจริงได้ผ่านยูทูปพิมพ์ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๔ ม.ค. 
๖๐ ได้เลยค่ะ สาธุ ๆ ๆ 
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หลวงปู่ฝากมาเตือนภัย 
   "...ฉันขอเตือนไว้หน่ึงอย่าง ที่ไหนมีคนมาก ที่ไม่มีศีล ไม่มีธรรม ขอให้
โยมอย่าได้ไปข้องเกี่ยว นั้นเรียกว่าเป็นหลุมพรางของมาร คือ การตายหมู่ เขา
เรียกว่า จะเชือดหมูให้ลิงดู ไม่ได้เชือดไก่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติ แต่ที่ไหนเจริญความเพียรมาก ลดอัตตา
ตัวตนมาก ที่นั้นมีธรรมมากจ๊ะ ไม่ได้บอกว่าที่ไหนมีคนมากมีธรรมมาก ไม่จริง 
แต่ที่ไหนมีความเพียร เดิน นั่ง นอน ตลอดทั้งราตรี นั่นแหละจ๊ะมีธรรมมาก 
เทวดามาก ทรัพย์มาก และที่นั้นเป็นที่ปลอดภัยมาก ธรณีจะแยกออกไม่ได้  
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แต่ถ้าแยกออกข้างหน้าจะเป็นหุบเหว ที่เหลือจะเป็นเกาะเป็นแก่ง น้ําก็จะไหล
ผ่านไป ยังเป็นประโยชน์ให้เรานั้นได้อาศัยดื่มกิน น้ําที่มันไหลผ่านย่อมเป็น
ประโยชน ์ไม่เน่าเหม็น..." 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๔ มกราคม ๖๐ 
เทศนาธรรมโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ณ สถานปฏิบัติธรรม
พรหมรังสี อําเภอหนองหญ้าปล้อง สามารถรับฟังเสียงเทศนาผ่านยูทูปพิมพ์
ธรรมะมหัศจรรย์ ได้เลยค่ะ สาธ ุๆ ๆ 
 

 
   บุคคลใดเจริญภาวนาเป็นนิตย์ แผ่เมตตาอยู่เป็นประจํา บุคคลผู้นั้น..
เทียบเท่าว่าบุคคลผู้นั้นมี "สมเด็จ" อยู่กับตัว เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ผู้ใดแม้จะมีของ
ขลังห้อยให้เต็มคอ..แต่ไม่มีที่พึ่งในพระรัตนตรัย ของเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรกับ
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เศษหินปูนทรายที่เอาไปคล้องให้มันหนักคอ..หามีประโยชน์อันใดไม่เลย เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ พุทธคุณจะเกิดขึ้นหรือช่วยบุคคลผู้นั้นได้จริงก็ต่อเมื่อผู้น้ันมีเชื้อและ
กระแสที่ตอบรับ เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือเอาไปปลุกสิ่งนั้นได้ หากไม่อย่างนั้นสิ่งน้ันก็
หามีฤทธิ์มีเดชไม่ได้เลย เพราะคนจะปลุกเกิดพระขึ้นมาได้หรือของขลังข้ึนมา
ได้ เกิดจากมนุษย์ที่มีอิทธิบาทหรือฤทธิ์ขึ้นมาทางใจที่ไปปลุกเสก เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
แต่ถ้าโยมไม่มีอะไรเลย ไม่มีคุณวิเศษเลย..ท่านจะนั่งน่ิงหลับอยู่ในฌานอยู่อย่าง
นั้น 
   วัตถุมงคลนั้นน่ะเขาให้ไว้ "เตือนสติ" ว่าไปเป็นมงคล มันก็ต้องได้มา
จากที่เป็นมงคล อะไรที่ไม่เป็นมงคลก็หาความศักดิ์สิทธิ์ไม่มี เข้าใจมั้ยจ๊ะ ก็
เหมือนเราจะให้ทานกับใคร ทําบุญกับใคร ทานก็ต้องบริสุทธิ์ ผู้รับผู้ให้ก็ต้อง
บริสุทธิ์ ทรัพย์นั้นได้มาก็ต้องบริสุทธิ์ เห็นไหมจ๊ะ..มันถึงจะเป็นมงคล ๓ อย่างที่
กล่าวมานี้หากว่ามันไม่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมแล้วแม้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
มันจะเป็นของมงคลตรงไหนเล่าจ๊ะอย่างนั้น คนเมื่อยังไม่มีมงคลกับตัวมันจะ
สร้างของมงคลได้ไหมจ๊ะ มันมีแต่อัปมงคล ใช่มั้ยจ๊ะ 
   ฉันถึงบอกว่าของทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ว่าสมเด็จองค์ไหน "แท"้ ทุก
องค์ เพราะเขาตั้งใจสร้างเป็นสมเด็จ แม้ดินก้อนแรกสร้างองค์ขึ้นมาก็เป็น
สมเด็จแล้ว ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะใครก็ศรัทธาทั้งนั้น แต่ตัวเองเล่าจ๊ะ "เข้าถึง" 
สมเด็จแค่ไหน ถ้ายังเข้าไม่ถึงในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้ายังเข้าไม่ถึง..ก็ปลุก-
เสกข้ึนมาไม่ได้ให้ขลัง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะอํานาจบารมีไม่ถึง บุคคลเหล่านี้เมื่อ
ตายแล้วยังต้องตกเป็นเปรต คือชดใช้กรรมที่เรียกว่าล่วงเกินปรามาสในพระ-
พุทธโดยไม่รู้ตัว ไม่ใช่ว่าใครก็จะสร้างวัตถุมงคลได้ ที่มันสร้างข้ึนมาก็เพื่อเป็น
กระแส และสร้างกันตาม ๆ มาจนเรียกว่า ขาดการรู้จริง ทําด้วยความอยาก
และกิเลส เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
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   ฉันถึงบอกว่าเมื่อโยมปลุกเสกตัวเองได้แล้ว "ชินบัญชร" พระคาถานี้แล
..ภาวนาเข้าไปสิจ๊ะ โยมอยากปรารถนา "ของวิเศษ" ที่เป็นของบารมีคู่ในกาย
ของโยมเอง..โยมจักได้ประสบ ของโยมมันต้องมาหาโยม..ไม่ใช่ให้โยมไปหา  
เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่ใช่ไปตะลอน ๆ ทั้งชั่วชีวิตหา เขาเรียกว่าหาทรัพย์ภายนอก 
แล้วถามว่าทรัพย์ภายนอกเมื่อตายแล้วแม้กายสังขารฟันเลี่ยมทองยังเอาไป
ไม่ได้เลยจ้ะ แต่ "ทรัพย์ภายใน" นี่แหล่ะจ้ะ ถ้ามันเป็นของ ๆ โยมจริง โยมตาย
เกิดอีกกี่ชาติ ของน้ันเป็นธาตุกายสิทธิ์ก็จะตามโยมไปอยู่ตลอดทุกภพทุกชาติ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั้นเรียกว่าของ "คู่บารมี" แล้วโยมมีบารมีหรือยังจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๑๐ 

 

 
ธรรมะมหัศจรรย ์
ตอน นักปฏิบัติมี ๒ ประเภท 
"...ดังนั้นจึงเรียกว่า มีคนสองประเภท ที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี ้
   ๑. หวังเพื่อการหลุดพ้น  
   ๒. หวังเพื่อความสบายหรือหวังความสุข  
   ฉันถึงบอกว่า โยมอย่าได้หวังความสุข โยมต้องหวังให้หลุดพ้น ดังนั้น
ใครที่หวังความสุข ให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เพราะการหลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด จากทุกข์นั้นแลคือความสุข คือ บรมสุข เข้าใจมั้ยจ๊ะ เหนอื
ความสุขไปอีกขั้นหน่ึง เมื่อโยมเหนือสุขไปเมื่อไหร่ โยมจะไม่ติดในสุข 
ดังนั้น ที่โยมมาประพฤติปฏิบัติกันน่ะ อย่าได้หวังสบาย สิ่งการใดที่เป็นข้าศึก
แห่งพรหมจรรย์ หรือการประพฤติปฏิบัติไม่ควรเอามาเกี่ยวข้อง ถือเป็นการไม่



๑๑ 

 

เคารพครูบาอาจารย์ และไม่ให้เกียรติสถานที่ ยามโยมเล่นก็ขอให้เล่น ยามโยม
โตโยมก็ต้องโต ไม่ใช่เอาติดมาเป็นกระดูกหมา อยู่ตลอดเวลา อือ มันห่างไม่ได้
ไม่กินเข้าไปเลยละจ๊ะ ใช่มั้ยจ๊ะ 
   ฉันขอฝากไว้หน่อยนะจ๊ะ ฉันต้องการคนที่โตแล้ว ในขณะที่โยม
ปรารถนาที่จะโต เวลาของที่โยมเล่นน่ะ มีเวลาอีกมากมาย เฉกเช่นเดียวกับ
เวลานอนก็มีอีกมากมาย แต่เวลาที่โยมประพฤติปฏิบัติหรือสร้างคุณงามความดี 
มีแค่นิดเดียวเองนะจ๊ะ หรือสร้างประโยชน์ให้ตัวเองไม่ได้ ตัวเองยังไม่หา
ประโยชน์ให้ตัวเองน่ะ ใครที่ไหนน่ะเขาจะหยิบยื่นให้ล่ะจ๊ะถ้างั้น เมื่อตัวเองไม่มี
เมตตาตัวเองน่ะ ใครที่ไหนหน้าไหนเขาจะเมตตาโยมได้ ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะ
กะโหลกหนาแข็งกบาลอยู่อย่างนั้น ใช่มั้ยจ๊ะ..." 
ธรรมะมหัศจรรย์ เทศนาธรรมจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ณ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รับฟัง
ผ่านยูทูป พิมพ์ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๔ มกราคม ๖๐ ได้เลยค่ะ สาธ ุๆ ๆ 



๑๒ 

 

 



๑๓ 

 

 
ธรรมะมหัศจรรย ์ 
ตอน ของวิเศษคู่บารมี 
   "...ฉันจึงบอกว่า เมื่อโยมปลุกเสกตัวเองได้แล้ว ชินบัญชรพระคาถานี้
แล ภาวนาเข้าไปสิจ๊ะ โยมอยากปรารถนาของวิเศษที่เป็นคู่บารมี ในกายของ
โยมเองโยมจักได้ประสบ ของโยมมันต้องมาหาโยมไม่ใช่โยมไปหา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
หรือเทวดาเขามาบอกให้ นั่นแหละจ๊ะ ถึงจะขลัง ไม่ใช่ไปตะลอนทั้งวี่ทั้งวัน ไป
ชั่วชีวิตหา เขาเรียกว่าทรัพย์ภายนอก แล้วถามว่าทรัพย์ภายนอก เมื่อตายแล้ว
แม้ฟันเลี่ยมทองมันยังเอาไปไม่ได้เลยจ๊ะ 
   แต่ทรัพย์ภายในนี่แหละจ๊ะ ถ้ามันเป็นของโยมแล้ว โยมตายเกิดอีกกี่
ชาติ ของน้ันเป็นธาตุกายสิทธิ์ ก็จะตามโยมไปทุกภพทุกชาติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่น
เรียกว่า ของคู่บารมี แล้วโยมมีบารมีหรือยังจ๊ะ คนที่มีบารมีมีของคู่บารมีได ้



๑๔ 

 

   โยมต้องมีความเชื่อและศรัทธาเสียก่อน ถ้าโยมมีความเชื่อแต่ไม่
ศรัทธา ยากยิ่งนักที่จะเกิดปาฏิหาริย์ อะไรขึ้นมาโดด ๆ ไม่มีอะไรที่มาเกื้อหนุน
เป็นองค์ปัจจัยอยู่ไม่ได้นานหรอกจ๊ะ โลกใบนี้ถ้ามันลอยอยู่น่ะ ไม่มีแรงเหวี่ยง
แรงโน้มถ่วงมันจะอยู่ได้มั้ยจ๊ะ (ไม่ได้ค่ะ) หรือว่าจิตวิญญานโยมไม่มีกายสังขาร
อยู่ได้มั้ยจ๊ะ ถูกแล้วมันต้องมาคู่กัน 
   ก็เห็นแสวงหากันเหลือเกินคู่น่ะ เจอบ้างมั้ยจ๊ะ รสชาดมันเป็นยังไงคู่ 
ขม เปรี้ยว หวาน ดีมั้ยจ๊ะ (หวานแต่แรก ๆ ค่ะ) ไอ้ตอนแรกไม่ได้บอกว่าขมน่ะ
จ๊ะ ตอนแรกบอกไม่รู้รส ขอลองสักที แหมพอรู้รสไปเอาไปหลายที อือ ๆ สิ่งใด
ก็ตามน่ะเขาให้ได้แค่อาศัย มารู้ มาลิ้ม มาลอง หรือเรียกว่ามาชดใช้ บางคนน่ะ
ตามหากันจนแก่จนเฒ่าเพื่อมาชดใช้กรรม โยมว่ามันคุ้มแล้วเหรอจ๊ะ (ไม่คุ้ม
ค่ะ)  
   เมื่อมันไม่คุ้มอย่างนั้น โยมจงตามหาใจตัวเองให้เจอ ใครอยากหาใจ
ตัวเองให้เจอ โยมเดินไปกับ พุทโธสิจ๊ะ นอนกับ พุทโธ นั่งกับ พุทโธ เพราะว่า  
พุทโธนี้คือ กุญแจจะไปไขทุกอย่างในจักรวาลในโลกใบนี้..." 
ธรรมะมหัศจรรย์ เทศนาธรรมโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เมื่อ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๖๐ รับฟังเสียงธรรมผ่านยูทูปพิมพ์ ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ 
๑๔ มกราคม ๖๐ ได้เลยค่ะ 
ธรรมะร้อน ๆ มาแล้วจ้า ขรัวโตกลับมาแล้วจ้า ขรัวโตพูดได้อยู่ที่เพชรบุรีจ้า 
อยากรู้ตามมาดูนะจ๊ะ สาธ ุๆ ๆ 
 



๑๕ 

 

 
   จงภาวนาบ่อย ๆ ทําให้มันติดเป็นนิสัย เป็นวาสนา เป็นอารมณ์ เพราะ
คนที่มีภาวนานี้จะไปไหนก็ได้ คือจะไม่เกิดก็ได้ จะเกิดที่ไหนก็ได้ คือมีสิทธิ ์
"เลือก" ได้ แต่คนไม่ภาวนา ไม่อบรมบ่มจิต ไม่มีสิทธ์ิเลือกอะไรเลย เพราะไม่มี
ต้นทุน เข้าใจมั้ยจ๊ะ อ้าว..ทําไมถึงบอกว่าคนที่มีภาวนาถึงมีสิทธิ์เลือกได้ ก็ฉัน
บอกไปแล้วว่าคนที่มีภาวนาอยู่บ่อย ๆ คือ "คนรวย" คนรวยมีตังค์มั้ยจ๊ะ ซื้อได้
ทุกอย่าง แต่ในกฎของโลกวิญญาณต้องเอา "บุญ" ไปซื้อไปแลก เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ด้วยทาน ศีล ภาวนาน่ะ..ก็เรียกว่า กินไม่มีวันหมด เมื่อไม่หมดแล้วเราก็ต้องให้
ทานคนอื่นที่เขาไม่มี เช่นคนที่เขายังมาไม่ถึงในพระรัตนตรัย เราก็ต้องแผ่บุญ
กุศลให้เขาไป..คนที่เขาตายไปแล้วก็ด ี
   จําไว้นะจ๊ะ คนที่เขาตายก่อนเราไม่ใช่ไปสบายนะจ๊ะ ถ้ามันสบายดีแล้ว
คงกลับมามั้ย โยมเคยเห็นกลับมากันบ้างมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่เคยค่ะ) ก็เลย



๑๖ 

 

บอกว่าไปสบายใช่มั้ยจ๊ะ คนที่ไปแล้วตายแล้วมันกลับมาไม่ได้เพราะว่ากลับไม่
ถูก ใช่มั้ยจ๊ะ แต่ฉันน่ะกลับถูก คนถ้าม ี"สติ" จะไม่หลงลืมทางที่ไป แต่คนที่มัน
กลับมาไม่ได้เพราะมันไม่มีสติในขณะน้ัน เพราะในขณะนั้นเวทนามันกําลัง
รุมเร้าอยู่ อะไรบ้างที่มันรุมเร้า กรรมในอดีต..กรรมในปัจจุบัน มันมารุมเร้า  
บีบคั้นไม่ให้สตินั้นมันตั้งหลักได้ที่จะไปเจริญบุญกุศลที่เคยทําไว้ มันมีแต่ความ
มืดบอด มีแต่เปลวเพลิงแห่งนรกอเวจีที่จิตสุดท้ายจะไปเสวยภพภูมินั้น 
   ดังนั้น บุคคลใดภาวนาอยู่ผู้นั้นแลเรียกว่า มีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลา 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น "องค์ภาวนา" ที่ดีจะยิ่งใหญ่ไปกว่า "พุทโธ" ไม่มี คาถาที่ดีที่
ปูองกันได้ทุกอย่างคือ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณัง-
คัจฉามิ เช้าก็ดีที่โยมภาวนาย่อมเป็นมงคลอุดมฤกษ์ ไม่ว่าโยมจะทําการสิ่งใด
หากวันนั้นฤกษ์น้ันโหรบอกว่าไม่ดี แต่เมื่อใดโยมภาวนา พุทธัง ธัมมัง สังฆัง
สรณังคัจฉามิ แล้วน้อมจิตให้มันเกิดความสงบเยือกเย็นภายในจิต แผ่เมตตาจิต
ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแล..ฤกษ์ก็เปลี่ยน เพราะว่าดวงนั้นมันต้องตามเรา 
เพราะเราเป็นผู้กําหนด เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ถ้าใครให้ดวงนั้นกําหนด..โยมพ้นโลกนี้ไม่ได้หรอกจ๊ะ เพราะโยมกําลัง
เดินตามโลกอยู่ ถามว่าโลกนี้เคยหยุดหมุนไหมจ๊ะ..ไม่มี ฉันถึงบอกว่าใครหยุด
ความคิดตัวเองได้ผู้นั้นเรียกว่า "หยุดโลก" ใครรู้ทันความคิดตัวเองได้ผู้นั้น 
"เหนือโลก" ใครดับความคิดตัวเองได้ผู้นั้น "เหยียบโลก" เข้าใจมั้ยจ๊ะ เช่น องค์
สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ดีก็ไม่เอา..ไม่ดีก็วาง ท่านจึงเหนือโลก แต่ไม่ได้หลุดโลก 
คือ ท่านก็อยู่โลกของท่าน โลกแห่งความว่างที่ไม่มีอะไรเจือปน ที่ไม่มีทุกข ์ไม่มี
ทั้งสุข ถ้ายังมีสุขอยู่การเกิดยังมีต่อไป เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น เมื่อโยมประพฤติปฏิบัติแล้วอย่าได้ "หวังสุข" อะไร หวังให้  
"พ้นทุกข์" เข้าไว้ อย่าได้หวังสุข จําไว้นะจ๊ะ เพราะการหวังสุขนี้แลคือ บ่วงของ



๑๗ 

 

นายพรานที่มันทําหลุมพรางให้โยมนั้นติดกับดัก เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าผู้ใดเจริญ
ภาวนา เจริญจิต เจริญสมาธิแล้วเพื่อก่อเกิดปัญญา เพื่อให้พ้นทุกข์นั่นแหล่ะจ้ะ 
ผู้นั้นจะเอาปัญญาความเพียรมาประหัตประหารกิเลสของตัวเอง นี่เรียกว่าผู้นั้น
กําลังไปในทางเดินแห่งโลกุตระธรรม คือการพ้นทุกข์การเกิดการตาย แต่ผู้ใด
นั่งเพื่อหวังสุขให้มีชีวิตสะดวกสบายในทางโลก นั่นเรียกว่าบุคคลผู้นั้นกําลังเดิน
ไปทางหายนะ เป็นมิจฉาสมาธิ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 
อ า ห า ร เ ป็ น พิ ษ  
   ไฟโทสะ โมหะที่โยมสุมเข้าไป ถ้าโยมไม่ลดละมันออกไป มันก็เป็นโทษ
เช่นเดียวกัน เพราะโยมดื่มกินน้ําเข้าไปก็เป็นพิษ ถ้าจิตขณะนั้นมีอาฆาต
พยาบาทอยู่ น้ําที่โยมดื่มกินนั้นก็เป็นพิษ อาหารในขณะที่โยมบริโภคไปแล้ว
ขาดสติ สัตว์ที่เขาตายด้วยการทรมานนั้นก็เป็นพิษ เพราะเลือดเขาเป็นพิษแล้ว 
แสดงว่าโยมกินพิษไปทุกวัน แต่โยมไม่เคยรีดพิษออกเลย  
   การรีดพิษออก คือการอโหสิกรรม ขอขมากรรม แผ่เมตตาจิต แม้ว่า
อาหารที่เราทานเข้าไปนั้นทานเพื่อยังชีพ บริโภคกายสังขาร เพื่อมาเจริญคุณ
งามความดี และบุญกุศลขอแผ่อุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้า
ได้กินกายสังขารเน้ือเขามา นั่นแหละจ้ะ จะไม่มีโทษต่อกัน  
   หรือว่าจะกินมังสวิรัติ กินเจ ก็ไม่เห็นไปนิพพานได้ เพราะว่าใจมันยังมี
แต่ความโสมมอยู่ สะอาดแต่ของกิน แต่ใจยังเป็นพิษอยู่ มันไม่สะอาดจริง คนที่
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สะอาดจริงนั่นแหละจ้ะ คือละอกุศลกรรมทั้งหลาย เมื่อใจสะอาดแล้ว กินอะไร
ไปก็ได้บุญ คนที่จิตใจดีแล้ว เขากินอะไรก็มีแต่ความเมตตา ใคร ๆ ก็อยากให้
กิน  
   โยมต้องพิจารณาก่อนว่ากินไปเพื่ออะไร โยมกินด้วยเจตนาด้วยความ
อยากน่ะ นั่นแหละจ้ะ ความอยากคือเหยื่อล่อของเบ็ด ความเจ็บไข้ทั้งหลายทั้ง
ปวง กินด้วยความอยากบริโภค อาหารมันก็ไม่ย่อยสิจ๊ะ มันต้องพิจารณาเคี้ยว
ลงไปในลําไส้ ในกระเพาะ แล้วก็รู้ เดี๋ยวมันก็อิ่ม นี่กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่ม 
เพราะมันติดในรสไงล่ะจ๊ะ  
ธรรมะมหัศจรรย์ คติธรรมคําสอน สมเด็จฯ โต 
   "แล้วสิ่งที่โยมจะทํากันต่อไป ถ้าโยมต้องการจะมาขอขมาก็ดี จะมา
ฝากตัวเป็นศิษย์ก็ดี เพียงโยมมีใจที่ระลึก อ่อนน้อมเข้ามาหา แต่งขันแต่งพาน
ดอกไม้ธูปเทียนที่มีใจน้อมแล้ว ก็เรียกว่า เข้าถึง แต่ที่อยากให้เข้าถึง และเป็นที่
ที่สําคัญที่ควรจะเข้าถึง คือเมื่อโยมสดับฟังธรรมแล้ว เอาธรรมนั้นไปพิจารณา 
ให้เข้าถึงในธรรม นั้นเรียกว่า ถึงตัวปัญญาที่แท้จริง นั่นแหละจ๊ะ ถึงจะเรียก
เป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันจริง หากไม่อย่างนั้นแล้ว โยมได้มาฟังต่อหน้า แต่ลับ
โยมกลับไม่ได้ทํา แบบนั้นก็หาใช่เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันไม่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.." 
   ลูกขอน้อมนําคําสอนเนื่องในวันครูนี้ มาปฏิบัติให้เข้าถึงในคําสอนของ
ครูต่อไป และเป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลัง  
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๕๙ จากสมเด็จ พระพุฒาจารย์ โต 
พรหมรังสี ค้นหาเอาเองว่าท่านมาเทศน์ที่ไหน บอกไปหลายครั้งแล้วก็ไม่มา  
ไม่บอกดีกว่า บอกหมดก็ไม่ตื่นเต้น สาธ ุๆ ๆ 
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   มนุษย์น้ันมีแต่ความอยากได้ใคร่ดี มีแต่การถือตัวถือตน เรียกว่าไม่มี
ความเมตตาเกื้อกูลต่อกัน มีแต่ความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน สุดท้ายโลกใบน้ีก็
ต้องทําหน้าที่เอาตัวรอด คือรักษาความสมดุลของโลก คือรักษาธรรมไว้ การ
รักษาธรรมไว้นี้หมายถึงว่าจะรักษาเฉพาะผู้มีธรรม บุคคลจะมีธรรมได้บุคคล
นั้นต้องมีศีลเสียก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   บุคคลใดที่จะรักษาศีลได้ บุคคลนั้นก็ต้องมีธรรม มีวาสนาบารมีเก่าที่
เคยบําเพ็ญมาก่อนนั้นแล ถึงจะเจริญศีล ถึงจะเจริญภาวนา ถึงจะมานั่งบัลลังก์
เข่าคู้ ถ้านอกเหนือจากนั้นเรียกว่าเปรตอสุรกาย สัตว์นรกก็ดีได้แฝงมาเกิด 
ดังนั้นมันเป็นธรรมดาเมื่อโยมถืออะไรหนักจนเกินไป หากว่าสิ่งนั้นมันทําให้โยม
นั้นเป็นอันตราย แต่ถ้าโยมตัดสินใจวางมันลงได้แล้วโยมจะอยู่รอดปลอดภัย..
โยมก็ต้องทําเช่นนั้น ขอให้จงจําเอาไว้ว่า ไม่ว่ามนุษย์ผู้ใดหน้าใดก็ย่อมเห็นแก่
ตัวแก่ตนเสียก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
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   โลกใบน้ีก็เช่นกันเขากําลังสลัด เพราะว่ามันแน่นจนเกินไป จริงอยู่ว่า
มนุษย์น้ันมันเกิดได้ง่าย แต่เกิดมาพร้อมกับศีลกับธรรมกับบุญญาธิการบารมี
นั้น..เกิดยาก เพราะว่าอสุรกายผีเปรตมันได้แฝงอาศัยมาเกิด ก็อย่างที่ฉันบอก
เมื่อนรกภูมินั้นมันมีรอยร้าว สัตว์นรกนั้นมันก็แอบแฝงมาเกิดได้มากขึ้น นั่น
เหตุเพราะว่ามันเรียกว่าเกิดการเหลื่อมศีล ผิดธรรม ดังนั้นเหตุการณ์นั้นมันจึง
บ่งบอกได้ว่า เมื่อมันมีการเหลื่อมล้ําด้วยศีลด้วยธรรมแล้ว ความแตกแยกแห่ง
หมู่คณะก็บังเกิดขึ้น ในหมู่สงฆ์ก็บังเกิดขึ้นแห่งความแตกแยก จริงหรือไม่จริง
นั้น..ไม่มีใครรู้ได้ แต่กรรมนั้นแลเมื่อมันให้ผลแล้ว ก็ไม่มีอะไรต้านทานได้ เมื่อ
น้ําแห้งตอที่มันถูกปิดไว้มันก็จะโผล่ของมันเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น บุญที่โยมเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้ว อย่าให้มัน
ลด เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะถ้ามันลดน่ะสิ่งที่โยมจะต้องเป็น..ก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน 
คือเรียกว่าไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉาน แค่มันเหลื่อมล้ําที่โยมนั้นมีภาษาพูด
สื่อสารและเข้าใจกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น อย่าทําตัวให้เกียจคร้านเมื่อมีกาย
สังขารเป็นของวิเศษแล้ว อย่าให้จิตใจของโยมน้ันมันเสื่อมทรามไป จงเอาความ
พากเพียรนั้นแลระลึกถึงองค์กรรมฐาน องค์ภาวนา 
   องค์กรรมฐานคืออะไร "องค์กรรมฐาน" ก็คือว่าสิ่งใดที่โยมระลึกแล้ว 
ทําให้โยมนั้นมีความสละ มีความปล่อยวาง มีความมักน้อย เรียกว่าความ
สันโดษเกิดขึ้นนั่นแล บุคคลผู้นั้นกําลังน้อมจิต น้อมกาย วาจา ใจ เข้าสู่
กรรมฐาน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   อันที่สองก็ต้องม ี"องค์ภาวนา" เพราะจะทําให้ใจของโยมน้ันตั้งมั่น มี
หลักชัย เมื่อโยมมีองค์ภาวนาแล้ว บุคคลใดมีองค์ภาวนา บุคคลผู้นั้นจะมีเทพ
เทวดาคอยรักษา มีท้าวเวสสุวรรณโณคอยตามดูแลจิตวิญญาณของโยมเอง 
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ถึงแม้โยมจะจมน้ํา ไฟไหม้อย่างไร อานิสงส์ตรงนี้จะไม่สามารถทําให้โยมนั้น
ตายเองได้ นอกจากโยมนั้นจะปลงสังขารตัวเอง 
   ดังนั้น อานุภาพแห่งพระกรรมฐานก็ดี แห่งการเจริญภาวนาก็ดีนี้ 
ยิ่งใหญ่นัก ไม่มีประมาณ อย่าได้ดูถูกดูแคลน ต่อไปโยมจะได้รู้ว่าอํานาจแห่ง
พระรัตนตรัยนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด บุคคลผู้นั้นจะรู้ได้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของบุคคล
ผู้นั้นเอง ต่อเมื่อว่ามีภัย ของขลังจะขลังศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนมันต้องไปประสบ
เหตุการณ์ก่อนใช่มั้ยจ๊ะถึงจะรู้ ..เช่นเดียวกัน ต่อไปโยมก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่โยม
ประพฤติปฏิบัติมานี้มันมีประโยชน์เพียงใด เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่ใช่สิ่งที่โยมทําแล้ว
จะงมงาย เมื่อเหตุการณ์มันประจักษ์ประสบกับโยมเองแล้ว ต่อไปโยมจะมี
ความเชื่อมั่นศรัทธาในพระรัตนตรัย สิ่งที่โยมทํามานั้นก็จะทําให้โยมนั้นเข้าถึง
บารมีวาสนาเก่าของโยมได้ไว 

   ดังนั้น อย่างที่ฉันบอก ๔ ปีเกิด ๔ ปีดับ นั่นหมายถึงว่า..ต่อไปจากปี 
๖๐ นี้จะนับเป็นปีแรก เมื่อครบสี่ปีนั่นเรียกว่าสี่ปีเกิด เรียกว่า "เกิดภัย" สี่ปีดับ
นั้นเรียกว่ามีการตาย จึงเรียกว่า ๔ ปีเกิด ๔ ปีดับ จึงเรียกว่าภพทั้ง ๓ ภพภูมิ
นั้นจะถูกเปิดออก หน่ึงธรณีจะแยก อันที่สองก็เรียกว่ามีการตายเกิดขึ้น นี่คือ
นรกภูมิ อันที่สามสวรรค์ถูกเปิด บุคคลใดที่เจริญทาน ศีล ภาวนามาแล้ว เมื่อ
เห็นอย่างนี้ด้วยสดับ ด้วยสัมผัส ด้วยตาก็ดี ด้วยกลิ่นก็ดี ในความสยดสยองแห่ง
ซากศพซากผี สิ่งเหล่านี้จะทําให้โยมนั้นเข้าถึงหัวใจของพระรัตนตรัย เข้าใจ  
มั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   โลกใบน้ีกําลังสลัด คําว่า "สลัด" บ่งบอกว่าโลกกําลังสะเทือน จริงมั้ย
จ๊ะ ตรงไหนมีคนชั่วผิดศีลผิดธรรมมาก ที่นั้นก็มีสั่นสะเทือนมากเป็นธรรมดา 
ดังนั้น สัมภาระในเรือของโยมสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่จําเป็น ก็ควรสลัดออกไป 
ความทุกข์อันใดที่เมื่อเก็บเอามาคิดแล้วทําให้ทุกข์..ต้องสลัดออกไป ทําให้
ปัจจุบันของจิตนั้นสว่างสงบอยู่ตลอดเวลาอยู่บ่อย ๆ ในอดีตแห่งกรรมชั่วที่เรา
ทําไปแล้วแม้เพียง ๑๐ นาที แต่เมื่อโยมต้องการเจริญบุญให้มันเกิดขึ้นก็คน  
ละส่วน 
   ๑๐ นาทีโยมทํากรรมชั่ว ๒๐ นาทีโยมทํากรรมดี ใครมากกว่ากันจ๊ะ 
(ลูกศิษย์ : กรรมดี) โยมได้กําไรเท่าไหร่จ๊ะ นี่แหล่ะจ้ะถ้ากรรมชั่วมันให้ผลโยมมี
กรรมดีไว้ ๑๐ กรรมดีนี้จะไปประหัตประหารและพยุงไว้ เรียกว่า "พยุงกรรม" 
ไว้ ไม่ลดไม่หย่อนไปกว่านี ้
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   ดังนั้น เมื่อโยมจะทํากรรมดี..กรรมชั่วที่โยมทําแล้วขอให้สํานึก เขา
เรียกว่ามีความละอาย เมื่อคนเรามีความละอายต่อบาป มีสติในกรรมชั่วนั้น..
กรรมจักให้ผลไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะมันถูกตราตรึงไว้ เหมือนมนุษย์เมื่อมัน
ผิดแล้วถูกจับไปติดกรงขังออกมาใหม่ได้มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่ได้ค่ะ) ใช่แล้ว..มัน
ถูกตราตรึงไว้ เพราะมันถูกขังไว ้
   แต่เมื่อเรารู้กําหนดมันอย่างนั้น ก็ให้รู้มนุษย์นั้นจะดีหมด..ไม่ได้ 
สะอาดหมด..ไม่มี พระอรหันตผลทั้งหลาย ก็เกิดมาจากความเน่าเหม็นทั้งนั้น 
เคยทําชั่วทํากรรมมาทั้งนั้นกว่าจะสะอาดได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่นเรียกว่าโยมต้อง 
"ให้อภัยตัวเอง" เมื่อโยมให้อภัยตัวเองแล้วนี่แล จิตโยมก็จะมีกําลังใจ กรรมใน
อดีตขอให้ "วางไว้" ตามฐานะของเขา เรายก "กรรมใหม่" ขึ้นมา กรรมใหม่
ต่างหากที่ให้ผลเป็นอนาคต เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ถ้าโยมเอากรรมใหม่และกรรมในอดีตมาปนมารวมกันเมื่อไหร่นี่แหล่ะ
จ้ะ โยมเข้าสมาธิไม่ได้หรอกจ้ะ จิตโยมมันจะฟุูง แล้วเมื่อมันฟุูงแล้วถ้าจิตใน
ขณะนั้นมันเป็นวิบากกรรมที่โยมต้องตายในขณะนั้น จิตโยมจะไปเกิดมากมาย
มหาศาล นี่ไงล่ะจ๊ะ โยมจึงไม่รู้ว่าคนสองคนนี้..อาจจะเป็นจิตดวงเดียวกันก็ได้ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ มันถึงได้เจอกันแล้วมันถึงได้มีว่าเป็นมิตร เมตตาต่อกันเรียกว่าเชื้อ
ไปทางเดียวกัน  
   สิ่งเหล่านี้จงมาหล่อหลอมดวงจิตขึ้นมาใหม่ อยู่ในปัจจุบัน อธิษฐาน
ดวงจิตทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะอยู่ขุมนรกไหน อบายภูมิไหน ในขณะน้ีเราทํา
อะไรอยู่ให้จิตมันตั้งมั่น จิตทุกดวงจะมารวมตัวกันเหลือดวงเดียว โยมต้องทํา
จิตโยมให้เป็นหนึ่ง ถ้าจิตโยมไม่เป็นหนึ่ง จิตโยมมันจะแตกกระจายออกไปอีก
มากมาย ๘๔,๐๐๐ ดวง เท่ากับพระธรรมขันธ์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อโยมรวมตัวเป็น
หน่ึงโยมจะเข้าใจในขันธ์ทั้งหมด เมื่อโยมเข้าใจในขันธ์แล้วโยมก็ตั้งหน้าตั้งตา
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ทําอย่างไรละจ๊ะ ให้ขันธ์เหล่านี้ไม่ต้องรวมเป็นขันธ์ขึ้นมาอีก  
   นั่นก็คือ ข้าศึกแห่งพรหมจรรย์ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ต้องแก้ด้วย
อะไร ต้องระวังสิประตูมันอยู่ตรงไหน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เอากรรมฐาน ๕ 
นี้ไปประหตัประหารมัน เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ ให้พิจารณาจงหนัก เพราะมนุษย์มันเกิดจากรูปติดอารมณ์ 
ต้องทําลายรูปเสียก่อน รูปนี้ทําให้เกิดเวทนา ความรู้สึก โยมละรูปได้เท่าไหร่ 
เวทนา อารมณ์ โยมก็ดับได้มากเท่านั้น จนเป็นขันที เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าขัน 
หลาย ๆ ที (เข้าใจจ๊ะ)... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
ธรรมะมหัศจรรย์ เสียงธรรมจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี โปรด
เทศนาธรรมไว้เมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม ๖๐ ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
สามารถรับฟังเสียงธรรมะผ่านยูทูป พิมพ์ธรรมะมหัศจรรย์ได้เลยค่ะ สาธ ุๆ ๆ 
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ก า ร ข่ ม เ ว ท น า 
-------------------------- 
   หากว่าเวทนามันเกิดขึ้น การจะข่มเวทนาได้ มันก็มีอยู่ว่าโยมต้อง
กําหนดรู้ก่อนว่าเวทนามันเกิดแล้ว แล้วมันเกิดที่ใด ให้โยมไปวางอารมณ์ไว้ที่
นั้น แล้วเพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นก่อน เวทนานั้นมันก็จะไม่คืบคลานไปไหน โยมก็
จะเห็นการเกิดดับแห่งอารมณ์ คือมีสติตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้น ก็เรียกว่าทุกข์
มันมีเกิดขึ้นจริงอยู่ในกาย  
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   เมื่อทุกข์มันเกิดขึ้น เวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูเวทนาในเวทนา ดูมัน
อย่างจดจ่อ มันก็จะไม่ไปไหน มันก็ไม่ลุกลาม เมื่อมันไม่ลุกลามบานปลายไป
ไหนแล้ว เราก็สามารถควบคุมทุกข์เวทนาได้ เรียกว่า เราคุมอารมณ์ได้  
   เมื่ออารมณ์นั้นเป็นทุกข์ก็ดี เราก็สามารถอยู่กับมันได้ ไม่นานก็จะเห็น
การเกิดดับ เมื่อเรารู้ชัดว่าทุกข์มันมีมากแค่ไหน บุคคลผู้นั้นย่อมจะเบื่อหน่าย
ในทุกข์ได้ นั่นเรียกว่าผู้นั้นเห็นโทษภัยในวัฏฏะ เห็นโทษภัยในกายสังขาร  
   แม้กายนี้จะทําประโยชน์ให้เรา แต่ก็ไม่ควรไปหลง ไปยึด เพราะมันได้
แค่อาศัย ดังนั้น เราก็ควรอาศัยกายนี้แล สิ่งสมมติขึ้นมาว่าเป็นกาย เป็นสังขาร 
ก็เอามาอาศัยเพื่อจะให้ข้ามสมมติบัญญัติแห่งการเกิดการตาย  
-------------------------- 
#ธรรมะมหัศจรรย ์
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต 
 

โยมต้องระลึกถึงพระรัตนตรัย 
อํานาจแห่งพระรัตนตรัยนี ้

จะคุมสามโลก 
ถ้าโยมไม่มีรัตนตรัย 

โยมจะพ้นสามโลกนี้ไม่ได ้
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กิ เ ล ส ถ ม ไ ม่ มี วั น เ ต็ ม  
---------------------------------- 
   กิเลสนั้นถมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็ม แต่ถ้าโยมอยากหลุดพ้นจากกิเลส 
โยมต้องหยุดถม แล้วมันจะเต็มเอง คือ ความพอใจยินดี ถ้าโยมยังไม่พอใจ ยัง
แสวง ยังเสพอยู่ ยังบริโภคอยู่ แสดงว่าโยมอยากอยู่  
   อย่าได้ไปฝืน...แต่จงมีสติ แล้วเรียนรู้ว่ารสมันเป็นอย่างไร มันให้โทษให้
คุณอย่างไร แล้วเอาโทษคุณนั่นแลมาพิจารณาอยู่บ่อย ๆ แล้วโยมจะเห็นโทษ
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เห็นคุณมันว่าโทษหรือคุณอันไหนกันแน่มันมากกว่ากัน อันไหนมีสุขมาก หรือ
อันไหนมันมีทุกข์น้อย  
   ลองพิจารณาให้ดี นั่นเรียกว่าผู้นั้นคนแกง ปรุงแกง ได้รู้รสชาดของเผ็ด
ร้อนมันเป็นอย่างไรเมื่อมันเข้าตา ความเกรงกลัว ความละอายมันจึงบังเกิดได้ 
ความระมัดระวัง ความเผอเรอ บุคคลผู้นั้นจักมีได้เท่าทันในโทษภัยนั้นได้ 
อย่าได้ไปรังเกียจว่าฉันมาประพฤติปฏิบัติแล้วฉันต้องดับราคะออกไปให้ได้ จัก
ไม่มีความอยาก  
   โยมไปทําอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นการฝุาฝืนธรรมชาติโดยแท้ เมื่อโยมยัง
มีเชื้อที่เป็นมนุษย์อยู่ คําว่าเป็นมนุษย์นั้นย่อมมีวิสัยในทางโลก ย่อมมีความ
พอใจในกามสุขเป็นธรรมดา ดังนั้น โยมต้องรู้จักเวลา เวลานี้ควรทําอะไรไม่ทํา
อะไร  
   เมื่อโยมยังครองเรือนอยู่ ยังมีคู่มีครองอยู่ ที่ต้องเสพสมกัน ย่อมเป็น
ของธรรมดา เพื่อให้คลายจากความกําหนัด คลายจากความลุ่มหลง สิ่งเหล่านี้
เรียกว่าเป็นการบําบัด สิ่งไหนเรียกว่าเป็นการบําบัดนั่นแลสิ่งน้ันย่อมให้คุณกับ
โยม  
   แต่เมื่อโยมนั้นบําบัดอยู่บ่อย ๆ จนไปติด นั่นเรียกว่า ติดโรค ติดกรรม 
ติดความพอใจ แล้วโรคนี้จะหายไปได้อย่างไร ถ้าโยมยังไม่หยุด แต่ถ้าโยมยัง
หยุดไม่ได้ โรคที่โยมเป็นอยู่นั้นมันมีมากนั่นเอง โยมต้องกําจัดและลดละมันลง 
มันถึงจะรักษาโรคได้หายขาด คือไม่ข้องเกี่ยว ในหนึ่งชั่วยามก็ดี กี่ราตรีก็ดี อยู่
ที่เราปรารถนา 
---------------------------------- 
#ธรรมะมหัศจรรย์  
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต 
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   เขาบอกว่าคนที่เป็นหนี้จะหมดหนี้ได้อย่างไร อยากรู้มั้ยจ๊ะ โยมไม่ต้อง
ใช้อะไรเลยจ้ะ ใช ้"อธิษฐาน" สิจ๊ะ แล้วโยมจะเอาอะไรมาอธิษฐานล่ะจ๊ะ ต้อง
อยู่ที่กําลังจิต..บุญกุศลโยม เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะถ้าหนี้มันเป็นสิ่งสมมติจริง โยม
ก็สร้างสิ่งสมมติมาสิจ๊ะ แล้วสิ่งสมมตินั้นมันจะหักล้างของมันเอง ถ้าหนี้ในทาง
โลกโยมมันมีจริง ไม่ว่าโยมจะติดหนี้อย่างไรมาก็ตาม หนี้โดยตรงหรือหนี้ที่ไม่ใช่
หน้ีโดยตรง หรือใครทําให้เราเป็นหนี้แต่อย่างหนึ่งอย่างใด..ล้วนแล้วโยมม ี 
ส่วนร่วมทั้งนั้น ถ้าไม่มีส่วนร่วมเสียแล้วโยมจะไปพัวพันไม่ได้เลย กรรมเขานั้น
เที่ยงตรงนัก 
   แต่นั่นก็หมายถึงว่าขอให้โยมนั้นจงมีสติ "วางหน้ี" ตรงนั้นก่อน ถ้าโยม
ไม่วางไว้..หน้ีโยมก็แบกอยู่อย่างนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ เขาว่าหนี้มันจะทับตายนะจ๊ะ 
โยมวางไว้เสียก่อน แล้วดูซิจ๊ะว่ามันเป็นหน้ีเท่าไหร่ หน้ีเพราะอะไร ใครไปทําให้
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เป็นหนี้ จริงแล้วมนุษย์น้ันมันเป็นหน้ีเพราะความอยากโดยแท้ ความโลภโดย
แท้ความหลงโดยแท้ ใช่มั้ยจ๊ะ มันจึงเป็นหนี้ หนี้เพราะกิเลสโดยแท้ โยมตกเป็น
ทาสของกิเลส โยมลองมาดูก่อนซิจ๊ะ ว่ากิเลสโยมมีมากเท่าไหร่ โยมจงมาละลด
มันลงไป แล้วก็อธิษฐาน หนี้ที่โยมเป็นอยู่..ว่าใครทําให้เราเป็นหนี้ก็ตาม จง "ให้
อภัย" ไป เมื่อโยมให้น่ันแล หน้ีโยมจะเบาบาง ถ้าโยมให้ทั้งใจ..ด้วยการให้
อภัยทาน ไม่ถือโทษโกรธเคืองแล้ว ด้วยใจที่บริสุทธิ์ หนี้โยมนั้นจักไม่มีอีกต่อไป 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

พรปีใหม่ ๒๕๖๐ 
***************** 
   โยมอยากได้พรดี ขอให้โยมเจริญกรรมดีให้มาก พรจะสําเร็จได้ โยม
ต้องสร้างพร และอธิษฐานพรกับพระอรหันต์ในบ้านให้ได้เสียก่อน ถ้าพระ
อรหันต์ในบ้านโยม โยมยังให้พรไม่ได้ ให้อภัยไม่ได้ และนอบน้อมกับท่านไม่ได้ 
ให้โยมขอพรกับพระอินทร์ เทพพรหมองค์ใด พรนั้นก็ยังไม่สําเร็จ...จําไว้นะจ๊ะ 
***************** 
#ธรรมะมหัศจรรย ์
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต 
ธรรมเทศนา วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี จ.เพชรบุร ี
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โอวาทธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

   กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ 
พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุก ๆ ท่าน 
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“ ตื่นรู้ ” ตื่นอย่างไร  
   ตื่นรู้ว่าในขณะน้ีเรามาทําอะไร เมื่อเรารู้ว่าในขณะนี้เราทําอะไร มาทํา
อะไร นั่งทําอะไร ภาวนาอะไร สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากนี้ต้องวางแล้ว ไม่ใช่กิจ 
ไม่ใช่ธุระที่เราต้องเอาจิตนั้นไปเกี่ยวข้อง ให้ปล่อยวางตามฐานะของเขาอย่าง
นั้น  
   แม้ร่างกายสังขารก็รู้เรานั่ง ก็ควรวาง อย่าได้ใส่ใจ ให้อยู่ตั้งมั่นมีสติอยู่
ภายใน เมื่อภายในเราตั้งมั่นแล้ว จิตเรานั้นไม่ส่งออกไปภายนอก นั่นแลเรียกว่า
จิตใจเรานั้นมีความตั้งมั่นต่อพระรัตนตรัย ความกลัวก็ดี อารมณ์ภายนอกที่จะ
เข้ามาทําให้จิตเรานั้นว้าวุ่นรําคาญใจนั้น มันก็จะดับหายไป เรียกว่าจิตใจนั้น
มันตั้งมั่นจนจิตนั้นวางอุเบกขาได้ นั่นเรียกว่า จิตเป็นหนึ่ง 



๓๗ 

 

   เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้ว ตั้งมั่นมาก ก็ด้วยอาศัยความสงบและองค์ภาวนา
นี้ จะทําให้จิตเรานั้นตื่นรู้สว่าง คําว่าสว่างนี้แล ความง่วงก็ดี ความหดหู่ใจก็ดี 
ความเศร้าหมองก็ดี อารมณ์แห่งโทสะ โมหะ โลภะทั้งหลายย่อมถูกกําจัด
ออกไปได้ ก็ด้วยองค์ภาวนา ตานี้ก็จะมีปีติอยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาเกิดสุข 
เมื่อผู้ใดมีความสุขในสิ่งใดที่ทําอยู่นั้น ย่อมมีความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ย่อม
เจริญอิทธิบาท ๔ ในความเพียรได้ สุดแล้วแต่บุคคลนั้นจะปรารถนา 
   การภาวนาจิตนี้ผู้ใดภาวนาแล้ว แม้ชั่วขณะจิตนั้นให้เกิดปัญญา ให้รู้
แห่งโทษภัยแห่งวัฏฏะ แห่งโทษภัยในการเกิดก็ดี ในกายสังขารก็ดี หรือเห็น
ทุกข์ภายในกายก็ดี แม้ชั่วขณะจิตเดียว คําว่าชั่วขณะจิตเดียวเป็นอย่างไร ก็
ชั่วขณะจิตแห่งอารมณ์ที่เกิดขึ้น นั้นก็เรียกว่าเกิดจากปัญญา  
   ปัญญาจะเกิดได้ต้องเกิดจากตัวสติที่เรานั้นระลึกรู้อยู่บ่อย ๆ อยู่ใน
กายสังขาร แล้วเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของอารมณ์นั้น นั่น
เรียกว่ากฎแห่งธรรมชาติ แห่งความไม่เที่ยง แห่งตามความเป็นจริง ที่จิตเรานั้น
เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในกาย ในสังขารว่าตัวเรา ของเรา แท้ที่จริงแล้ว สิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นหากว่าเป็นตัวเราของเราจริง เมื่อเราบังคับ เราบอก มันย่อมฟัง
เรา แต่มันหาว่าเป็นเช่นนั้นไม่ สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้ว มันก็มีวันตั้งอยู่และดับไป
ตามสภาพของกาลเวลา  
--------------------------- 
#ธรรมะมหัศจรรย ์ 
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=234898110291946


๓๘ 

 

 

  อันใดในโลก..ในทรัพย์สินในทางโลกก็หามีค่าไม่ แห่งอริยทรัพย์ภายใน 
เพราะโยมจะเกิดอีก ๑๐๐ ชาติ ๑,๐๐๐ ชาติ จะไม่สาบสูญเลย แต่ถ้าโยมหวัง
ผลคือความสุขทางโลกเพียงชาติเดียว โยมก็ได้เพียง “ชาติเดียว” หรือไม่ก็ได้
แค่วันเดียว ยังสู้บุญกุศลที่โยมเจริญภาวนาจิตเพียงจิตขณะเดียวรวมตัวเป็น
หน่ึง ยังไม่ได้เลย 

  ดังนั้นที่ฉันมาบอกว่า ที่นี่คือ “หลุมหลบภัย” ทําไมจึงเกิดหลุมหลบภัย
ได้ ไม่ได้เกิดแรงระเบิดกดทับ แต่ถูกจากการแรงกดจากรอยพระบาทแห่งองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเกิดธรรมข้ึนมา 



๓๙ 

 

  ดังนั้น ถ้าผู้ใดที่ใดเจริญรอยทาน ศีล ภาวนา อบรมบ่มจิตให้เกิด
ปัญญาแล้วไซร้ ที่นั่นมีรอยประทับรอยพระบาทอยู่ แต่ที่ใดไม่มีการเจริญ
ภาวนาอบรมบ่มจิต แม้ที่นั้นจะมีรอยพระบาทก็ไม่ใช่ของจริง เป็นเพียงการปั้น
แต่งขึ้นมา เชื่อศรัทธาต้องด้วย "ใจ" และสร้างประโยชน์ให้คนได ้

  ถ้าโยมสร้างประตูขึ้นมาได้ เกิดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ได้  
"เมืองใหม"่ ถึงจะบังเกิดได้ ดังนั้น มันเป็นหน้าที่ของโยม ฉันได้แค่บอกว่าทาง
ไหนควรเดิน ตรงไหนมีภัย ตรงไหนอยู่ได้ เมื่อโยมสร้างประตูเมืองแห่งธรรมนี้
สําเร็จ ก็บุญกุศลนี้แลที่เทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย พระอินทร์พระพรหมถึงจะมา
พิจารณาในบุญกุศลโยม และประสิทธิ์ประสาทพรทั้งหลาย ให้โยมเห็น
ประจักษ์เป็นหลักฐาน แต่ถ้าโยมยังทําขึ้นมาเป็นรูปธรรมไม่ได้ โยมก็เข้าถึง
นามธรรมไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะนามธรรมมันจับต้องไม่ได้ ก็เช่นนามธรรมที่
ฉันมากล่าวธรรมก็จับต้องไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริง 

  แต่ถ้าโยมประพฤติปฏิบัติตามอย่างที่ฉันกล่าวได้จริงนั่นแหล่ะจ้ะ โยม
ก็จับต้องฉันได้เหมือนกัน คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นหลักฐาน เข้าใจมั้ยจ๊ะ องค์พระ
ปฏิมากรแห่งองค์พระสัพพัญญูที่จะมาเปิดโลกได้ ต้องมีเหตุเกิดขึ้น..หากไม่มี
เหตุท่านจะมาเปิดมาโปรดไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น ขอให้โยมจงรับรู้ได้ว่าบุญ
กุศลที่โยมทําอยู่นี้ แม้โยมตายอีกกี่ชาติ โยมก็จะไม่ได้เจอได้ง่าย ๆ เมื่อโยมเปิด
ประตูตรงนี้ได้จะเกิดรอยร้าวทั่วพิภพ เพราะสวรรค์ก็ดี ธรณีก็ดี จะเกิดการ
สั่นสะเทือนด้วยอํานาจแรงแห่งพระรัตนตรัย จึงห้ามไม่ได้เลยที่จะไม่ให้บังเกิด 
เพราะเป็นธรรมดาแห่งกฎมิติของโลกวิญญาณ มีเกิดขึ้น..ตั้งอยู่..ต้องมีดับ 

  ดังนั้น แต่ถ้าโยมทํามันเกิดขึ้นมาพอดีกับสิ่งที่มันเกิด มันก ็"ว่าง" พอดี 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือไม่มีแรงปะทะ อีก ๔ ปี ถ้าโยมทําได้ แต่โยมจะไม่ให้บังเกิดเลย
เป็นไปไม่ได้ เช่นลูกอุกกาบาตยักษ์จะชนโลก จะไม่ให้โดนเลยไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 



๔๐ 

 

  ดังนั้น จึงต้องสร้างพระพุทธเป็นกําบัง เพราะบารมีอื่นช่วยไม่ได้ ฉันก็
ต้องอยู่ข้างหลัง..บารมีไม่พอ เลยต้องอาศัยโยมไงล่ะจ๊ะให้เมตตา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ดังนั้น ฉันจะช่วยโยมได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อ "กายสังขารฉันสําเร็จแล้ว" เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ดังนั้น จึงเรียกว่าจะเป็นปฐมฤกษ์ 

  เพราะว่าเขาบอกว่าสมเด็จนั้นมีบารมียิ่งนัก ฉันเลยต้องอาศัยกาย
สมเด็จนี้ สร้างสมเด็จองค์ปฐมข้ึนมา คือเป็นปฐมองค์แรกขึ้นมา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
โยมไม่ได้สร้างสมเด็จขึ้นมาเพียงอย่างเดียว แต่โยมจะได้ ๒ สมเด็จคือทั้งสมเด็จ
และองค์ปฐม เพราะถ้าจะไปเข้าองค์ที่ ๕ ต้องสรุปไปที่องค์แรกก่อน ถึงจะมา
รวมเป็นรอยเดียวกันได้ นั่นคือ ปิดรอยแยกที่ธรณี เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่างอื่นไม่มี
อะไรช่วยโยมได้ ฉันคงบอกโยมได้เพียงเท่านี้ แต่เมื่อโยมเปิดประตูเมืองได้
สําเร็จ โยมจะรู้ทุกอย่างที่ถูกปิดไว้ แม้กระทั่งตัวของโยมเองว่าเป็นใคร เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ 

  เพราะที่โยมเจริญทานศีลภาวนามานี้เรียกว่าเป็นการฝึกจิตคือ ฝึกสติ 
โยมจะระลึกและรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องมีใครบอก เพราะเมื่อรู้เองเห็นเองโยมจะ
เชื่อและศรัทธาเอง ถ้ามีใครไปยัดเยียดให้โยมเชื่อ..นั่นยังไม่จริงหรอกจ้ะ 
ปัญญาจะเกิดได้โยมต้องรู้เอง เห็นเอง สัมผัสเอง จับต้องได้เองน่ันถึงจะเรียกว่า 
"ของจริง" เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ตอนนี้ยังไม่จริง เพราะวันนี้จริง พรุ่งนี้โยมก็ไม่จริง 
วันต่อ ๆ ไปก็ไม่แน่นอน เพราะไม่มีอะไรเที่ยง… 

  ในเมืองที่ฉันจะบอกต้องเกิดวัดขึ้นมาใหม่ ย้ายวัดระฆังไป ไม่งั้นสมณะ
ชีพราหมณ์จะอยู่ไม่ได้ โยมจงเป็น "สะพาน" เถิด เข้าใจมั้ยจ๊ะ จงเป็นเรือแจวไป
รับบุญกุศลมา เพื่อมาขึ้นเรือลําใหญ่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วเมื่อไหร่ท่าเรือนี้ได้ถูก
เคลื่อนออก ประตูของอเวจีนรกภูมินั้น ไฟนั้นที่มันสุมอยู่น้ีจะดับมอดสนิทด้วย
น้ําบารมีแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วบรรพบุรุษของโยมจะถูก



๔๑ 

 

ปลดปล่อย เมื่อโยมได้สร้างกุศลได้ตอบแทนคุณบิดามารดาผู้ให้ชีวิต และโยม
ทําให้ท่านเกิดใหม่โยมจักได้ชีวิตใหม่คือ "โลกศิวิไล" 

  สิ่งการณ์ใดทั้งหลายถ้ายังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งเชื่อ เข้าใจมั้ยจ๊ะ มันจะเข้า
ข่าย "ความงมงาย" ฉันนั้นไม่ได้มาบอกให้โยมนั้นเชื่อว่าฉันเป็นใคร แต่ฉันมา
บอกให้โยมได้ลองทําดูก่อนว่าทางที่ฉันบอกนี้เป็นจริงเพียงใด เกิดขึ้นจริง
หรือไม่ ภายในอีก ๔ ปี นับต่อไปจากปี ๖๐ คือ "ศักราชใหม่" ที่จะบังเกิดขึ้น 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ ทุกอย่างนั้นจะล้มคว่ําล้มหงาย ไม่แน่นอน โยมจงทําใจให ้"ตั้งมั่น
ในพระรัตนตรัย" แล้วจะรักษาประคองกายสังขารโยมได้ ให้พ้นภัยได้ เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ 

  โยมจงมาต่อเรือธรรมให้สําเร็จ แล้วโยมอยากจะไปตอนไหน อยากจะ
ขึ้นตอนไหน เมื่อโยมมีส่วนได้ทํา บุญกุศลของโยมนี้จะติดตามโยมไปทุกภพ  
ทุกภูมิ ตราบกว่าโยมจะเข้าสู่ภาวะนิพพาน คือสิ้นทุกข์สิ้นกรรมชั่วกาลนาน แต่
จงจําไว้มันก็ตรงกันข้าม ถ้าโยมมีส่วนทําลายแม้เพียงนิดเดียว กรรมโยมก็จะติด
ตัวไปทุกหนทุกแห่งทุกภพทุกภูมิเช่นเดียวกัน แล้วโยมไม่สามารถจะข้ึนเรือลํานี้
ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะที่นั่งของโยมมันรั่ว เพราะศีลโยมมันบกพร่อง อย่าได้
ทําลาย ถ้ายังไม่แน่ใจก็วางเฉยไปเสียก่อน มั่นใจแน่ใจตอนไหนโยมทําตอนนั้น

มันยังเกิดประโยชน์มากกว่า เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าเพิ่งด่วนสรุป... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๔๒ 

 

 

  โยมสวดมนต์น่ะได้มนต์บ้างมั้ยจ๊ะ.. คนที่สวดมนต์ได้เป็นอย่างไร สวด
ไม่ได้เป็นอย่างไร (ลูกศิษย์ : ได้สมาธิ มีจิตจดจ่อและมีสมาธิ) ถ้าโยมตอบแบบ
นั้นก็เรียกว่า ผู้นั้นได้มนต์ แต่บุคคลบอกว่าสวดแล้วยังไม่มี..แต่เกิดความ
ฟุูงซ่านรําคาญใจ เรียกว่า ผู้นั้นยังไม่ได้มนต์ คนที่ได้มนต์แล้วไม่ว่าจะสวดบทใด 
พระคาถาใดแล้วทําให้จิตสงบนั้น เรียกว่ามนต์นั้น "เข้าตัว" พระพุทธคุณ 
ธรรมคุณ สังฆคุณนั้นไหลเวียนอยู่ในตัวของโยมแล้ว ในธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม    
จิตวิญญาณ อากาศธาต ุ

  บุคคลพวกนี้ที่ได้มนต์แล้ว ไฟจะไหม้ก็ไม่ได้ นี่เรียกว่ามีอานิสงส์มาก 
ถ้ากรรมของโยมน้ันไม่หนักจนเกินไป มนต์ที่โยมสวดนี้จะคอยคุ้มครองโยม
ตลอดไป นี่เรียกว่า ได้มนต์ แต่บุคคลสวดแล้วไม่เกิดความสงบ ไม่เกิดความ
ศรัทธาในบทนั้นในคาถานั้น มีความลังเลสงสัย ไม่ได้จดจ่อในอักขระคาถา



๔๓ 

 

ภาษาที่ได้สวด นั้นเรียกว่าบุคคลนั้นแม้นสวดเก่งปานใด..ก็ไม่ได้มนต์ เข้าใจมั้ย
จ๊ะ เรียกว่า "มนต์มันออก" 

  ดังนั้น บุคคลที่เจริญสวดมนต์อยู่เป็นนิจเช้าค่ํา เช้าเย็นก็ดี บุคคลผู้นี้
จะไม่ตกอบายภูมิ ย่อมน้อมนํากุศลบารมีนี้ให้ไปสู่สภาวะนิพพานได้ คือการสิ้น
ทุกข์ สิ้นเวรสิ้นกรรมได้.. 

  เพราะในขณะที่โยมสวดมนต์อยู่นั้น จิตโยมตั้งมั่นในอักขระคาถาภาษา 
"ฌาน" ก็บังเกิด ถ้าในขณะที่โยมสวดอยู่นั้น.. "ปัญญา" โยมพิจารณาตามใน
ความหมาย ในทุกข์ภัย ในความไม่เที่ยง ในความไม่มีตัวไม่มีตนสิ่งใด แม้ธรรม
ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นแล จิตโยมก็จะวางทุกอย่าง นี่เรียกว่าสภาวะนิพพานก็
บังเกิด วิปัสสนาญาณก็บังเกิด เรียกว่าโยมได้ของดีไปแล้วคือ "ได้มนต์" เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๔๔ 

 

 

  การภาวนานี้เป็นการ "รักษาจิต" ของโยม สองเป็นการ "รักษาบุญ" 
ของโยมไว้ แม้โยมจะไม่สร้างบุญกุศลเพิ่มเติม แต่บุญโยมก็ไม่ลดลงไป เหตุ
เพราะว่าโยมรักษาบุญของโยมไว ้

  แล้วบุญจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ เขาบอกว่าบุญก็เอาไป "ต่อบุญ" เหมือน
โยมเอาเงินไปต่อเงินน่ะ โยมต้องกําหนดก่อน ใช้ปัญญาก่อนว่าจะเอาไปทํา
อะไร เช่นว่าโยมมีบุญแล้ว บุญได้จากการเจริญภาวนา บุญได้จากการรักษาศีล 
บุญสําเร็จด้วยการให้ทาน เมื่อจิตมันสงบตั้งมั่นเราอธิษฐานแผ่เมตตาออกไปนั้น
แล เรียกว่าบุคคลผู้นั้นกําลังสร้างบุญบารมี ก็ไม่ต่างอะไรกับว่าโยมนั้นมีหม้อ-
แกงได้แกงมาหม้อหนึ่งแล้ว เที่ยวแจกจ่ายแกงหม้อนั้นให้กับเพื่อนร่วมโลกมิตร
สหาย ความเมตตาปราณีที่โยม..อานิสงส์ที่แผ่ไปนั้นก็จะมีแบบน้ัน เค้าเรียกว่า
กินไม่มีวันหมดเช่นกัน 



๔๕ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๔๖ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

หากโยมไม่มีเสบียงบุญ...ในทางธรรม  
 โยมย่อมมีความขาดแคลนบกพร่อง...ในทางโลก 
เมื่อบุญโยมหล่นหายลงไปแล้ว ด้วยศีลบกพร่อง  

ด้วยสมาธิที่ไม่ตั้งมั่น ด้วยปัญญาที่มีอวิชชาครอบงําอยู่นั้น  
เมื่อโยมจะอธิษฐานจิตผลบุญอันใด  

ย่อมทําให้เกิดมรรคผลที่โยมปรารถนานั้นได้ยาก 
ดังนั้น ผู้คนทั้งหลาย หรือพระอริยะเจ้าทั้งหลาย  

ที่เขาถึงด้วยความเชื่อความศรัทธา  
ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

ที่เขาถึงความปรารถนานั้นได้ เพราะเขามีศีลมั่นคง  
สมาธิที่ตั้งมั่น มีจิตที่แน่วแน่ต่อองค์ภาวนา  

หากโยมทําเป็นหาใช่ความสําคัญ  
เรียกว่าโยมนั้นกําลังประมาทในอริยทรัพย ์ 

ที่โยมนั้นได้กระทําให้เกิดขึ้นมา 
นี่คืออริยทรัพย์ที่ยังจะแปลงเป็นทรัพย์สิน  

ที่ยังจะใช้ประโยชน์ในทางโลก  
หากโยมไม่มีเสบียงบุญในทางธรรม  
โยมย่อมมคีวามขาดแคลนบกพร่อง 

ในทางโลกอยู่เป็นนิจ แต่เมื่อใดโยมบริบูรณ์ด้วยศีล  
ด้วยธรรม ด้วยสมาธิ ด้วยองค์ภาวนาอยู่เป็นนิจ  
สิ่งที่โยมพร่องในทางโลก ไม่นานมันก็จะบริบูรณ ์ 

หามีความขาดแคลนไม ่ 
บ่งบอกถึงความขลาดเขลาแห่งปัญญา  

เพราะผู้ที่ขาดปัญญาย่อมรักษาทรัพย์สมบัติได้ยาก 
#ธรรมะมหัศจรรย ์คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=1191001840955108


๔๘ 

 

 

  การว่าเจริญกรรมฐานนี้ ผู้ใดมีกรรมฐาน แล้วได ้"หัวใจ" ของกรรมฐาน
แล้ว ผู้นั้นจะไม่มีวันตกอบายภูม ิ

  หัวใจของกรรมฐานคือ "การเพียรละ" การจะละอะไรก็เรียกว่าละ
อารมณ์ ละตัวตน ละโทสะที่เกิดขึ้น..หากว่าเรามีมาก เราก็ต้องเจริญภาวนา 
"เมตตา" ให้มากคือ การให้อภัย มีความหลงมากก็ต้องเจริญ "ปัญญา" ให้มาก 
เรามีอารมณ์ใดมากเราต้องกําหนดรู้และละอารมณ์นั้นให้มาก ๆ 

  การว่าเราติดอารมณ์ใด ติดกรรมตัวใด ติดสัญญาตัวใด ก็ไม่ได้ให้โยม
หนีสิ่งนั้น แต่โยมนั้นให้มีสติเท่าทันสิ่งที่โยมไปติดไปพอใจ หาสาเหตุที่มัน
เกิดขึ้นว่าไปติดและไปพอใจได้อย่างไร มันให้โทษให้คุณอย่างไร หากว่าโทษนั้น
โยมยังไม่รู้จริงโยมก็ต้องไปเรียนรู้ให้มันให้เห็นว่าทุกข์ภัยมันเป็นเช่นไร จนมัน
เกิดทุกข์แล้วอยู่กับมันจนเห็นว่าทุกข์นี้..ให้มันเกิดความเบ่ือหน่ายให้ได้ 



๔๙ 

 

เช่นเดียวกับเวทนาที่เกิดขึ้น หากว่ากายสังขารว่าโยมประพฤติปฏิบัติไปแล้วมัน
เกิดเวทนา หรือสังขารไม่อํานวยก็ตาม ก็เอาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นแลเป็น
อารมณ์ อารมณ์ใดก็ตามทําให้สติเรานั้นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นได้ และทําให้
เห็นทุกข์ ก็นั่นเรียกว่าผู้นั้นได้หัวใจกรรมฐานอย่างหนึ่ง... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

  โยมจงระลึกถึงเวทนาหรือทุกข์ที่โยมคิดว่ามันทนไม่ได้แล้วเอามาเป็น
อารมณ์กรรมฐานเถิดจ้ะ สุขทั้งหลายที่โยมไปติดอยู่นั้นมันจะดับ..นิโรธเกิดขึ้น
ได้เอง อย่าไปใฝุหาความสุขเสียก่อน จงหาแต่ความทุกข์ข้ึนมา พิจารณาแต่สิ่ง



๕๐ 

 

ที่เป็นทุกข์เวทนาขึ้นมา โยมทนเวทนาได้มากเท่าไหร่ โยมจะสุขมากเท่านั้น 
สวรรค์วิมานที่โยมจะไปเสวยชาติในบุญกุศลก็จะมีอํานาจเป็นทิพย์มากเท่านั้น 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 

  ในกายของโยมนี้แล มีกายพรหมอยู่ มีกายเทพอยู่ มีเทวดาอยู่ มีมนุษย์
อยู่ มีอมนุษย์อยู่ มีเปรตอสุรกายอยู่ มีสัตว์เดรัจฉานอยู่ ล้วนแล้วอยู่ในภพภูมิ
เดียวกันทั้งนั้น ต่างแค่มิติภูมิที่โยมนั้นระลึกไม่เท่าทัน บางครั้งโยมก็จิตใจดีเป็น
พรหมมีเมตตา บางครั้งมีอารมณ์เข้ามากระทบโยมก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน..
อยากจะกัด ใช่มั้ยจ๊ะ บางครั้งโยมก็มีความหลง ดังนั้นเรียกว่าภพเหล่านี้อยู่ใน
ภพภูมิเดียวกัน แต่ต่างมิติที่โยมมองไม่เห็น นั้นฉันจึงบอกว่าสิ่งใดที่โยมมองไม่
เห็นอย่าคิดว่าไม่มี ถ้าโยมยังเข้าไม่ถึงสิ่งนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๕๑ 

 

 
 



๕๒ 

 

 

  โยมเกิดกันมาแล้วไม่รู้กี่ชาติ บิดามารดาของโยมมีไม่รู้เท่าไหร่ แล้วโยม
คิดว่าจะไปเกิดหมดมั้ยจ๊ะ เพราะโยมติดคุณในการให้ชีวิตไงเล่าจ๊ะ.. 

  โยมจงไถ่ชีวิตบาปนี้กลับคืนไปด้วยเอาพรหมจรรย์นี้แลกไปเถิดจ้ะ ถึง
จะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าโยมยังทําไม่ได้ก็เจริญ "เป็นเวลา" ก็ยังดี ๑ 
ชั่วโมง ๑ ชั่วยาม ๑๐ นาที แล้วแต่ที่โยมพอใจ นั่นคืออิทธิบาท ๔ ฤทธิ์ทางใจ
ถึงจะบังเกิดได้ 

  ขอให้โยมจงจําไว้ ถ้าโยมยังทําไม่ได้จริง ขอให้เป็นเวลา แต่ถ้ามันเป็น
เวลานั้น..อย่างอื่นโยมต้องตัดออกไปให้หมด เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าให้อะไรนั้นมา
ข้องเกี่ยว มาปิดบังทางกุศลของโยม 



๕๓ 

 

  เพราะในขณะที่โยมเจริญภาวนาก็ดี เจริญมนต์ก็ดี เท่ากับว่าบิดา
มารดาโยมก็ได้ประพฤติปฏิบัติไปพร้อมกับโยม..อย่าทําเป็นเล่น บุญมันจะไม่
ต่อเน่ืองและปราณีต 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

  ศีลนั้นไม่ได้รักษาได้ตลอดเวลา แต่เมื่อใดโยมระลึกได้ศีลก็คงอยู่ใน
ปัจจุบันภพนั้น ก็เมื่อศีลในขณะน้ันมีแล้ว สมาธิก็จะบังเกิด ปัญญาก็จะบังเกิด 
รวมแล้วเกิด "พระรัตนตรัย" 



๕๔ 

 

  เพราะศีล ทาน ภาวนาเมื่อบังเกิดแล้ว ครบองค์ ๓ จึงเป็นบุญที่ใหญ่ 
จะเป็นแรงส่งให้โยมนั้นอธิษฐานสํานึกผิดบาปได้ทั้งหลายทั้งปวง จึงเรียกว่าตัด
กรรมให้ตัดที่ใจของโยม 

  แต่ถ้าโยมยังไม่กล้าตัด กรรมจึงหมดไปไม่ได้โดยสิ้นเชิง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
จึงเรียกว่ากรรมอันใดที่โยมเคยโดนสนองแล้ว ถ้าโยมยังตัดไม่ได้ กรรมนั้นก็จะ
เวียนมาหาโยมอีกเพราะมันเป็น "วัฏฏะ" เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าโยมไม่ติดใจกัน
แล้ว กรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้อีกไม่มี ถ้ามีก็ไม่ส่งผล เข้าใจมั้ยจ๊ะ 

  ดังนั้น กรรมอันใดที่เขาทํากันแล้ว..โยมเห็นว่าไม่ดี นั่นคือกรรมของเขา 
อย่าได้เอามารับและมาใส่ ถ้าโยมไปปรามาสไปท้วงติงในกรรมทั้งหลายทั้งปวง
..โยมรับกรรมเขามาแล้ว แบ่งโทษแบ่งกรรมเขามาแล้ว.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๕๕ 

 

 

  เมื่อโยมอยากจะพ้นทุกข์พ้นกรรม การเจริญกรรมฐานอย่า "ติดสบาย" 
อย่าได้ "ติดสงสัย" ขอให้โยมลงมือกระทําไปก่อน 

  การใดคราใดที่จิตโยมไประลึกถึงความพอใจ..นั่นคือ "กามคุณ" ไม่ใช ่
"กรรมฐาน" เมื่อโยมไปพิจารณาถึงความพอใจแล้ว การปรุงแต่งจิตก็บังเกิดขึ้น 
นั่นคือ "สัญญา" มันจึงทํางานเรียกว่า ความจํา โยมไม่ตัดสิ่งนี้ออกไป ปัญญาที่
แท้จริงนั้นจะบังเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะโยมยังพอใจยังติดในสังขารอยู่ ก็สังขารตัว
นี้แลมีเพียงไว้ให้อาศัย..แต่ไม่ได้ให้ยึด เมื่อถึงแล้วโยมต้องวางต้องปล่อย แค่ได้
อาศัย แล้วโยมจะได้ประโยชน์จากกายสังขารนี้.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๕๖ 

 

 

ลูกศิษย์ : ผมเคยอ่านหนังสือเจอว่ากลิ่นของผู้มีศีลจะหอมฟุูงกระจาย หมายถึง
กลิ่นของผู้รักษาศีลน่ะครับ 
หลวงปูุ : กลิ่นของพรหมจรรย์..ฉันจะบอกให้กลิ่นแบบใดนะจ๊ะ กลิ่นของ
พรหมจรรย์มันเป็นอย่างไร ไม่ใช่กลิ่นน้ําอบนํ้าหอมที่โยมได้ใส่มา..ไม่ใช่อย่าง
นั้นนะจ๊ะ กลิ่นแห่งพรหมจรรย์ คือกลิ่นที่ว่าปราศจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่
จะเข้ามาปรุงแต่งแห่งจิต นั่นหมายถึงว่ากลิ่นหอมโดยธรรมชาติ คือไม่มีกลิ่นที่
ปรุงแต่งให้เกิดกามคุณ นั่นเรียก "กลิ่นแห่งพรหมจรรย์"  
(ลูกศิษย์ : สาธุ)  
หลวงปูุ : สาธ ุโยมเข้าใจหรือไงจ๊ะ โยมเคยเป็นพรหมจรรย์หรืออย่างไร  
(ลูกศิษย์ : มีรักษาศีลพรหมจรรย์คือรักษาศีล ก็กําลังเจริญพรหมจรรย์อยู่)  
หลวงปูุ : แล้วมันหอมมั้ยจ๊ะ  



๕๗ 

 

(ลูกศิษย์ : หอมค่ะ)  
หลวงปูุ : หอมยังไงเล่าจ๊ะ  
(ลูกศิษย์ : เป็นกลิ่นของศีลอันบริสุทธิ์)  
หลวงปูุ : คนที่บอกว่ายังมีกลิ่นหอมอยู่แสดงว่าศีลโยมยังไม่บริสุทธิ์หรอกจ้า 
กลิ่นศีลที่บริสุทธิ์จะว่ามีกลิ่นก็ไม่มี จะว่าไม่มีก็ไม่มี ก็สภาวะจิตอันใดอารมณ์ใด
เมื่อไม่มีจิตที่เข้าไปปรุงแต่งแล้วทําให้เกิดความกําหนัดก็ดี..นั่นแหล่ะจ้ะ คือ
กลิ่นแห่งพรหมจรรย์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะมันจะระงับทุกข์ภัยได้ อํานาจของศีล
จึงฟุูงกระจายทั่วสากลพิภพทั้งหลาย แม้เหล่าเทวดาก็มาโมทนาบุญจ้ะ เข้าใจ 
มั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๕๘ 

 

 

๕ ใจ ๔ เพียร 
  มีอะไรบ้างจ๊ะ ใจแรกมันต้องม ี"ศีล" คือใจที่สะอาดแล้ว อย่างน้อยก็

คือศีล ๕ เมื่อโยมมีศีลแล้วโยมต้องม ี"สมาธิ" คือใจตั้งมั่น แล้วเมื่อใจตั้งมั่นแล้ว
ต้องมีใจอะไรอีก (ลูกศิษย์ : ใจหนัก) ทําไมถึงต้อง "หนักแน่น" คือไม่คลอน
แคลนสงสัยในพระรัตนตรัย ในศีลในธรรม อ้าว..พอใจหนักแล้วใจอะไรอีกจ๊ะ 
(ลูกศิษย์ : ใจกว้าง) ใจ "กว้าง" กว้างยังไง คือใจที่มีเมตตา ไม่คับแคบ ไม่คิด
น้อยอกน้อยใจ ไม่หดหู่ใจ ไม่เศร้าหมองใจ นี่เรียกว่าใจกว้างหรือใจใหญ่ ใจไม่
คิดเล็กคิดน้อย คือใจที่มีแต่ให้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อใจโยมกว้างแล้วใจสุดท้ายคือ
ต้องใจอะไร (ลูกศิษย์ : ใจถึงค่ะ) ใจ "ถึง" นี้คือใจเด็ดเดี่ยว คือไม่กลัวต่อภัย
ข้างหน้าหรือทุกข์ข้างหน้า 



๕๙ 

 

  ดังนั้น โยมจงรักษาใจคือ ๕ ใจนี้ให้ดี ทําใจให้มันสะอาด เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
เมื่อใจโยมสะอาดแล้วใจโยมตั้งมั่นน่ะสมาธิก็บังเกิด เมื่อบังเกิดใจโยมก็ต้อง
หนักแน่นคือรักษาอารมณ์แห่งบุญหรือกุศล หรือใจโยมที่มันดี ๆ นั้นน่ะ..รักษา
ไว้อย่าให้มันเสีย ถ้าใจโยมมันไม่เสียซะแล้วโยมเดินทางไปไหนน่ะมันก็ปลอดภัย 
ไม่ต้องเสียเวลาคอยซ่อมคอยแซมมัน คือโยมต้องมีใจหนักแน่นคือเชื่อมั่นในบุญ
กุศลบารมีที่โยมกระทํา หรือเชื่อมั่นในทางเดินแห่งมรรคนี้..นี้เรียกว่า ใจหนัก 
ใจใหญ่คือใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อย ไม่ลังเลสงสัยประการใด เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ดังนั้น ๕ ใจนี้ก็คือกําลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติ สร้างบุญกุศลบารม ี
ค าว่า ๔ เพียร  
   สี่เพียรก็คือความอดทนอดกลั้นที่เอามาประพฤติพรหมจรรย์ มี
อะไรบ้างจ๊ะ..เพียรแรก (ลูกศิษย์ : เพียรกระทําก่อน) เพียรแรกต้องเพียร 
"กระทํา" ก่อนสิจ๊ะ ถ้าโยมไม่กระทําโยมจะรู้ได้อย่างไร พอเพียรกระทําแล้ว
ต้องเพียรอะไรอีกจ๊ะ (ลูกศิษย์ : เพียรละ) อ้าว..พอเพียรกระทําก็เรียกว่าที่เรา
มาสร้างความเพียร..นี่เขาเรียกว่าหัวใจของกรรมฐานคือเพียร "ละ" ใช่มั้ยจ๊ะ 
กระทําขึ้นมาก่อนคือต้นทุนบุญกุศลบารมีเรามีเท่าไหร่เราถึงจะไปละได้มาก
น้อยแค่ไหน ก็อยู่ที่กําลังต้นทุนของเราตั้งแต่แรก อันที่สองเขาเรียกเพียรละ ละ
อะไรบ้าง ก็ละอกุศลมูลทั้งหลายที่มันหมักดองในดวงจิตในดวงใจให้เหลือน้อย 
หรือให้มันเบาบางลง นั่นเขาเรียกว่าเพียรละ..กรรมชั่วหรืออกุศลมูลทั้งหลายที่
เป็นต้นเหตุต้นตอให้เรานั้นติดบ่วงแห่งกรรมนี้ สลัดออกไปไม่ได้สักที เมื่อมี
เพียรละแล้วต่อไปต้องทําอะไรจ๊ะ (ลูกศิษย์ : เพียรระวัง) ทําไมถึงต้องเพียร 
"ระวัง" เล่าจ๊ะ เหมือนที่โยมได้รักษาคุณงามความดีและหาทรัพย์มาได้แล้วน่ะ 
โยมก็ต้องมีระวังว่าทรัพย์เหล่านั้นจะหายจะหมดไปไหน หรือมีใครขโมยเอาไป 



๖๐ 

 

ใช่มั้ยจ๊ะ คือเพียรระวัง..ระวังอะไร..ไประวังที่ไหน ก็ไประวังที่กาย วาจา ใจ คือ
ระวังศีลของตัวเอง ไปถึง ๕ ใจคือใจสะอาด 

  ๕ ใจ ๔ เพียรนี้มันต้องสัมพันธ์กัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ อ้าว..เมื่อเพียรละแล้ว 
เพียรระวังแล้ว ต้องเป็นเพียรอะไรอีกจ๊ะ (ลูกศิษย์ : เพียรรักษา) ทําไมถึงต้อง 
"รักษา" ไว้ล่ะจ๊ะ บุญกุศลน่ะ..เหมือนทุกวันนี้ที่โยมมีน่ะ โยมมีบุญทุกวันแต่โยม
ก็หมดทุกวัน ถ้าโยมไม่รักษากาย วาจา ใจ ไม่รักษาทาน ศีล ภาวนา การว่า
หมดบุญดูอย่างไร หน่ึงเริ่มหมดบารมีคนไม่นับถือ สองการอยู่ทางโลกอัตคัต 
สามโรคภัยเบียดเบียน เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่เขาเรียกว่าบุญเริ่มหมด บารมีเริ่มหด 
ดังนั้น โยมจะไม่มีการปฏิเสธได้เลยว่าโยมทําไมต้องสร้างบุญกุศล..ไม่มีข้อแม้ 
เพราะเหตุนี้โยมจักได้ประโยชน์โดยตรง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ทาน ศีล ภาวนานี้ทําให้
มาก กรรมฐานเจริญให้มาก เมื่อเจริญมากแล้วก็ละให้มาก 

  ๕ ใจมันมาอย่างไร ๔ เพียรมันมาอย่างไร นั้นแหล่ะจ้ะ..นี่คือหัวใจของ
กรรมฐาน จะได้หัวใจของมรรคคือทางเดิน..นี่แหล่ะ "หัวใจแห่งนิพพาน" 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๖๑ 

 

 
  ก่อนที่โยมจะขอพรจากฉันนั้น ฉันก็จะให้พรโยมก่อน พรข้อแรกคือ 

"ความสามัคคี" บารมีแห่งความสามัคคีนี้ กว่าจะสามัคคีหรือเกิดขึ้นได้นั้นย่อม
ต้องมีใจที่หนักแน่น หากไม่อย่างนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะหรือการครอง-
เรือน หรือกลุ่มคนนั้น..หากไม่มีความสามัคคีในทางโลกหรือทางธรรมย่อม
สําเร็จประโยชน์ต่อสิ่งที่โยมปรารถนาไม่ได้ งั้นความสามัคคีนั้นมันจะมี
อะไรบ้าง จะเกิดถึงความสามัคคีได้..ก็เรียกว่าต้องรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่
ถือตัวถือตน เรียกว่าเป็นผู้มีเหตุมีผลหรือมีศีลมีธรรมพอสมควร หากผู้ใดนั้นจะ
ขาดความสามัคคี..จะบกพร่องก็ต่อเมื่อผู้น้ันเป็นผู้ถือตัวถือตนมากจนเกินไป 
ยึดมั่นถือมั่นในตนมากจนเกินไป หากโยมอยู่ในส่วนรวมแล้ว โยมต้องเรียกว่ามี
จิตใจที่กว้าง ไม่คับแคบ มีเมตตาอย่างแท้จริง ไม่อย่างนั้นความสามัคคีจะ
บังเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหมู่คณะใดสังคมใดขาดความสามัคคี..ความล่มจมวอดวาย



๖๒ 

 

ย่อมบังเกิด ณ สถานที่แห่งนั้น ไม่มีการสิ่งใดที่สําเร็จประโยชน์ได้ด้วยตัวของ
ตัวเอง..ถ้านั่นคือ "ส่วนรวม" ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน 

  ไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้น เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว แสดงว่ามันมีข้อบกพร่องแห่ง
ความสามัคคี หากที่แท้จริงแล้วในการผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นหรือที่มันแตกความ
สามัคคีนั้น หาใช่ว่าเป็นบุคคลคนใดคนหนึ่ง ให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน้ันที่มัน
เกิดขึ้นเพราะ "เรา" นั้น "บกพร่อง" เพราะเมื่อเราไปเห็นว่าใครผิด แม้หนึ่งคน
หน่ึงบุคคลสองคนสามคนก็ตาม นั่นแลความสามัคคีกับหมู่คณะมันกําลังจะ
แตกแยก แต่เมื่อใดความสามัคคีมันเริ่มแตกแยก ให้ผู้นั้นจงม ี"สติ" ให้ระลึก
ย้อนกลับมาที่ตัวเราเอง เพราะทุกคนนั้นต้องม ี"ใจ" ที่เป็น "ประธาน" เป็นที่ตั้ง
แห่งกรรม ให้มา "แก้ไขตนเอง" ดูกาย ดูวาจา ดูใจของตน นั่นแลจะปิดร่องรอย
แห่งความแตกแยกได ้
   เพราะที่ว่ามานี้ความสามัคคีที่หมู่คณะหรือกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก็ตาม ที่
มันแตกสามัคคีนั้นก็เป็นเพราะ "ใจ" แล้วทําไมต้องให้มาดูตน มาแก้ไขพิจารณา
ตน เพราะเหตุว่าเรานั้นไม่สามารถจะไปแก้ไขผู้อื่นเขาได้ เขาก็มีวาสนามีกรรม
มีบุญบารมีต่างวาระกัน แต่ผู้ที่จะมีบารมีมีบุญวาสนาและสามารถ "กุมดวง
ชะตา" และ "กุมบริวาร" ได้ต้อง "กุมใจ" ตัวเองให้ได้ เมื่อกุมได้ระงับได้ระวังได้
สํารวมได้ ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ก็ย่อมรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น รู้เหตุรู้ผลที่จะตามมา 
ย่อมปูองกันเหตุเภทภัยได้ว่าประตูช่องไหนมันรั่ว เหตุที่แท้จริง กรรม ๓ ทาง
ของเรานั้น ไม่ได้ระวังสํารวมเลย มีแต่ไฟโทสะที่ไปห้อมล้อม มีแต่มีไฟโทสะที่
ไปปกปิดดวงปัญญาหรือตัวสติ มันจึงทําให้เกิดความวุ่นวายอลหม่าน 

  ดังนั้น หากโยมจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขตน ดูตน ทําตนนั้นให้ตั้งมั่นใน
คุณธรรม หากยังมีความลําเอียงเหลื่อมล้ําของศีลน่ันแลที่นั้นย่อมมีความล่มจม
หายนะ 



๖๓ 

 

  ดังนั้น การไปตําหนิติเตียนโทษผู้อื่นมากจนเกินไปนั้นหาใช่ต้นเหตุที่
แท้จริง แต่ต้นเหตุที่แท้จริงให้มาดูใจตน มาดูตน ไม่ว่าจะกระทําการสิ่งใดให้ดูที่
ใจตนว่าทําไปทําไม ทําไปเพื่ออะไร ถ้าเมื่อเป็นการเพื่อส่วนรวมแล้วจงมีใจที่
หนักแน่น เชื่อมั่นอยู่ในศีลในธรรมให้มาก สิ่งไหนที่จะทําให้บุญวาสนานั้นมัน
มาช่วยหนุนช่วยนําก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นลดละสิ่งที่เป็นอบาย รู้จักละวางสิ่งที่ใจ
นั้นมันไปข้องแวะที่ทําให้ใจเรานั้นมันเร่าร้อน หม่นหมอง ต้องทํากระแสจิตนั้น
ให้มุ่งตรงต่อความสงบ นั่นก็คือ "ศีล" กาย วาจา สํารวมใจที่ตั้งมั่น หากใจยังมี
ความกลัวความระแวงสงสัย นั่นแลคือรอยร้าวที่เรากําลังประมาท 

  แต่อย่าลืมเมื่อสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี นั่นแลกรรมเวรพยาบาท 
ความอาฆาตก็ดีกําลังสนองส่งผลให้เราเห็น ให้รู้จัก "วาง" ให้เป็น คิดให้ได้ นั้น
เรียกว่าจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตจะบังเกิดขึ้น จงมีสติให้มาก อย่าลืมว่าเมื่อสิ่งไม่ดีมา
ถาโถม ไม่ว่าจะเป็นพายุก็ตาม ลมฝนกระหนํ่าแค่ไหนก็ตาม โยมว่ามันมีวันหยุด
มั้ยจ๊ะ.. เคยเห็นฟูาหลังฝนหรือไม่ มันจะสว่างไสวแบบนั้น ดังนั้นเมื่อสิ่งนั้นเกิด
ขึ้นกับผู้ใด ครอบครัวใด คณะใด สังคมใด จงให้มีสติ ให้ดูที่ใจตัวเองให้มาก 
เมื่อน้ันแลโยมจะสามารถผ่านพายุแห่งวิบากกรรมนั้นไปได้ 

  ถ้ายิ่งเที่ยวโทษบุคคลอื่น ให้จงจําไว้โยมกําลังสะสมเวรพยาบาท โยม
กําลังสาปแช่งตัวเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่เมื่อสิ่งใดที่เกิดขึ้นในสิ่งนั้นไม่ดีกับเรา 
ขอให้จงมีสติแผ่เมตตาอโหสิกรรมให้มาก ๆ ใครจะผิดก็ตามถ้าย้อนกลับมาที่ใจ
เราว่าเรานั้นถ้าเป็นผู้ผิด..เราจะให้อภัยคนทั้งโลก สิ่งนั้นแลจะทําให้โยมนั้น..
บาปที่โยมมีก็ดีจะถูกสังเคราะห์ออกไป เปลี่ยนจากน้ําเสียเป็นน้ําดี เรียกว่า
พลิกเปลี่ยนชะตาใหม่.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุร)ี 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๖๔ 

 

 

  "ปัญญา" ต้องรู้รอบในสิ่งที่รู้ เท่าทันในสิ่งที่เกิด เท่าทันในสิ่งที่ดับ ได้รู้
การเกิดการดับแล้ววางในสิ่งที่รู้ได้..นั้นเรียก ปัญญา คือเมื่อรู้แล้ว ถึงรู้แล้ว ทิ้งรู้
ได้..นั้นเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญา เกิดปัญญาแล้วอย่างแท้จริง รู้แล้ว ถึงแล้ว แต่
วางปัญญาทิ้งตรงนั้นไม่ได้..นั้นว่าผู้นั้นยังไม่รู้จริง ยังไม่ถึงจริง ถ้าถึงต้องทิ้งทุก
อย่าง เหมือนโยมเจริญภาวนาไปว่า พุทโธก็ดี ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี พุทธัง
สรณังคัจฉามิก็ดี สัมมาอรหังก็ดี เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจก็ดี สิ่งเหล่านี้เมื่อ
จิตมันเป็นสมาธิแล้ว คําภาวนาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็จะดับหายลงไปเองโดย



๖๕ 

 

ธรรมชาติของจิต นั้นความสงบเมื่อเข้ามาแทนที่แล้ว อุปมาไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่
มืดมิดย่อมบดบังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยเห็นเป็นเช่นนั้น 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุร ี
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๖๖ 

 

 

บุคคลที่สร้างคุณงามความด ี 
บุคคลทั้งหลายนี้เรียกว่า...กลัวตาย  
   คนที่กลัวตายนี่ดีจ้ะ คนที่ไม่กลัวตายไม่ดีนะจ๊ะ เพราะคนที่ไม่กลัวตาย
นี้มันยังเรียกว่าหลงดี มันจะไม่สร้างความดีไว้ คนที่มีความกลัวตายจึงเรียกว่า
บุคคลผู้นั้นมีความละอายต่อบาป คนที่มีความละอายต่อบาป แสดงว่ามีเทพ
เทวดาผู้มีศีลมีธรรมคุ้มครองดวงจิตและกายสังขาร ให้น้อมนําให้พามาหา
ประโยชน์ เพื่อท่านก็ยังได้ประโยชน ์ 
   เทพเทวดาที่คุ้มครองตัวของโยมนั้นแล ก็เรียกว่า บรรพชน บรรพบุรุษ 
บิดามารดา ตาทวดของโยม ดังนั้นจะทําอะไรแล้ว ขอให้โยมนั้นเจริญจิตเมตตา 



๖๗ 

 

แผ่เมตตาจิตให้เทพเทวดา เทพพรหมทั้งหลายทุกชั้นฟูานภาอากาศทั้งหลาย 
บิดามารดา ตาทวดทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นทุกข ์ขอให้พ้นจากทุกข์ ที่เป็นสุข 
ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุกรูปทุกนาม ทุกดวงจิต ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตาม  
   การอธิษฐานแผ่เมตตาแบบน้ี เรียกว่าจะทําให้จิตของโยมน้ันตั้งมั่นอยู่
ในความเมตตา คนที่มีเมตตาแล้วย่อมสามารถทําลายไฟโทสะได้ แม้ทําลายไม่
หมด ก็ทําให้เหลือน้อย อะไรที่มันมีน้อย ย่อมควบคุมได้ อะไรที่มันมีมาก ย่อม
ควบคุมไม่ได้ เข้าใจไหมจ๊ะ  
#ธรรมะมหัศจรรย ์คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=1228573780524425
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ธรรมะมหัศจรรย ์
ตอน สมเด็จองค์ปฐม 

  สมเด็จฯ โต ย้ายวัดระฆังหนีมาที่นี่แล้วจ้า เชิญลูกศิษย์ตามมาด่วน ๆ  
  "...ดังนั้น ฉันจะช่วยโยมได้ก็ต่อเมื่อ กายสังขารฉันสําเร็จแล้ว (สาธุ) 

เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้นจึงเรียกว่า เป็นปฐมฤกษ์ เพราะว่าเขาบอกว่าสมเด็จฯ นั้นมี
บารมียิ่งนัก ฉันเลยต้องอาศัยกายสมเด็จฯนี้ สร้างสมเด็จฯ องค์ปฐมข้ึนมา ด้วย
เป็นปฐมองค์แรกขึ้นมา เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมไม่ได้สร้างสมเด็จฯ ขึ้นมาเพียงอย่าง
เดียว แต่โยมจะได้ ๒ สมเด็จ คือ ทั้งสมเด็จฯ และ องค์ปฐม (สาธุ) 
   เพราะถ้าจะไปเข้าองค์ที่ ๕ ต้องสรุปไปที่องค์แรกก่อน ถึงจะมารวม
เป็นรอยเดียวกันได้ นั่นคือ ปิดรอยแยกที่ธรณี เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่างอื่นไม่มีอะไร
ช่วยโยมได้ ฉันคงบอกโยมได้เท่านี ้



๗๐ 

 

  แต่เมื่อใดโยมเปิดประตูเมืองสําเร็จ โยมจะรู้ได้ทุกอย่าง ที่ถูกปกปิดไว้ 
แม้กระทั่งตัวของโยมเองว่าเป็นใคร เพราะที่โยมเจริญ ทาน ศีล ภาวนา มานี้
เรียกว่าเป็นการฝึกจิต คือ ฝึกสติ โยมจะระลึกและรู้ทุกอย่าง โดยที่ไม่มีใคร
บอก เพราะเมื่อรู้เองเห็นเอง โยมจะเชื่อและศรัทธาเอง ถ้าไปมีใครยัดเยียดให้
โยมเชื่อ นั้นยังไม่จริงหรอกจ๊ะ ปัญญาจะเกิดได้ โยมต้องรู้เอง เห็นเอง สัมผัส
เอง จับต้องได้เอง นั่นถึงจะเรียกว่าของจริง 
   เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ตอนนี้ยังไม่จริง เพราะวันนี้จริง พรุ่งนี้โยมก็ไม่จริง วัน
ต่อ ๆ ไปก็ไม่แน่นอน  
   เพราะไม่มีอะไรเที่ยง หลวงตาเที่ยงก็จะไปแล้วอีกไม่นาน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ฉันเลยต้องย้ายวัดระฆังหนี สร้างวัดใหม่ข้ึนมา ในเมืองที่ฉันจะบอกต้องเกิดวัด
ขึ้นมา ย้ายวัดระฆัง ไม่นั้น สมณะชีพราหมณ์จะอยู่ไม่ได ้ 
   โยมจงเป็นสะพานเถิด เข้าใจมั้ยจ๊ะ จงเป็นเรือแจวไปรับบุญกุศลมา 
เพื่อจะขึ้นเรือลําใหญ่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วเมื่อไหร่เรือลํานี้จะถูกเคลื่อนออก ประตู
อเวจี นรกภูมินั้น ไฟนั้นที่มันสุมอยู่น้ีจะดับมอดสนิท ด้วยบารมีแห่ง พระ
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และบรรพบุรุษของโยมจะถูกปลดปล่อย (สาธุ)  
เมื่อโยมได้สร้างกุศล ได้ตอบแทน คุณบิดามารดาผู้ให้ชีวิต แล้วโยมจะได้เกิด
ใหม่ โยมจะได้ชีวิตใหม่ คือโลกศิวิไลซ์ (สาธุ) สิ่งการใดทั้งหลายถ้ายังไม่เกิด ก็
อย่าพึ่งเชื่อ เพราะมันจะเข้าข่ายงมงาย ฉันนั้นไม่ได้มาบอกให้โยมเชื่อว่าฉันเป็น
ใคร แต่ฉันนั้นได้บอกให้โยมได้ลองธรรมดูก่อน ว่าทางที่ฉันบอกนี้เป็นจริง
เพียงใด เกิดขึ้นจริงหรือไม ่ 
   ภายในอีก ๔ ปี ข้างหน้า นับต่อไปอีก ปี ๖๐ คือ ศักราชใหม่ ที่จะ
บังเกิดขึ้น ทุกอย่างนั้นจะล้มคว่ําล้มหงายไม่แน่นอน โยมจงทําใจให้ตั้งมั่นใน
พระรัตนตรัย แล้วจะรักษาประคองกายสังขารโยมได้ให้พ้นภัยได้ เข้าใจมั้ยจะ๊" 



๗๑ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์ เทศนาธรรมจากญานจิต 
สมเด็จ พระพุฒาจารย์ โต พรหมรังส ี
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุร ี

  สามารถรับฟังเสียงจริงผ่านยูทูป พิมพ์ธรรมะมหัศจรรย์ วันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๕๙ ได้เลยค่ะ สาธ ุๆ ๆ ๆ 

  เรากําลังร่วมกันสร้างสมเด็จองค์ปฐม เพื่อผดุงกรรมในครั้งนี้ ขอเชิญ 
ผู้มีจิตศรัทธาเชื่อมั่นในบุญกุศลมาร่วมกันสร้างให้สําเร็จในเร็ววันด้วยเทอญ 
สาธุ ๆ ๆ 

 



๗๒ 

 

 

คาถาบูชาพระพุทธญาณ ธรรม รังสี ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี  
(ตั้งนะโม 3 จบ) 

พุทธัง สะระณัง คัจฉาม ิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม ิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอ ิ
อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอ ิ

โอม ศรี ศรี พรหมรังสี นามะเตโช มหาสัมมะโน 
มหาปัญโญ มหาลาโภ มหายะโส สัพพะสิทธ ิ

ภะวันตุ เม นะโม โพธิสัตโต พรหมรังส ี
ชินะ ปัญ ชะ ระ ปะริต ตัง มัง รัก ขะตุ สัพพะทา 

ตั้งจิตอธิษฐาน ตามความปรารถนา เทอญ 



๗๓ 

 

 

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 ทั้งหลาย  
นะ เปิดอํานาจ เปิดสิ่งดี ๆ  
ทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพระเจ้า ด้วยนะโมพุทธายะ 



๗๔ 

 

นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง 
ขออํานาจ บารมี ของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อม 
บารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารม ี
เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารม ี
ญาณบารมี ญาณบารมีทั้งหลาย 
ทุกภพทุกชาติ ของข้าพระเจ้าจงมารวมกัน ณ บัดนี้  
และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพระเจ้า 
เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม ด้วย 
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ 

 



๗๕ 

 

 

 



๗๖ 

 

 

 



๗๗ 

 

การสร้างเหรียญ 
มีทั้งหมด 3 รุ่น 

   1. เหรียญที่ระลึกรุ่นพุทธปาฏิหาริย ์ด้านหลัง ลวดลายธรรมจักรยันต์
โต จัดทํา 3 เน้ือ คือ 
   - เน้ือทองคําแท้ จัดสร้าง 9 เหรียญ บูชา 100,000 บาท 

   - เน้ือชนวน เศษทองเหลืองจากการหล่อเศียรท่านพญานาคมุจลินทร์ 
บูชา 3,000 บาท 

   - เน้ือทองแดง จัดสร้าง 1,000 เหรียญ บูชา 500 บาท 

   - เหรียญพิเศษคือเหรียญที่ 100 / 1,000 / 2,000 / 3,000  
บูชา 10,000 บาท 

***หมายเหตุ***  
เลขเบ้ิลและเลขตอง บูชาอีกราคาค่ะ 
เช่น สมมติว่าจองเหรียญรุ่นหูตันยันต์โตเน้ือทองแดง จองเลข 88,999 ค่าบูชา 
จากเหรียญละ 500 จะเป็นเหรียญละ 1,000 ค่ะ 

   2. เหรียญที่ระลึกสร้างซุ้มประตูเมือง รุ่นหูตันยันต์โต เพื่อสร้างประตู
เมือง ด้านหลังยันต์ดวงประสูติหลวงปูุโต เหรียญพิเศษด้านหลังจะเป็นยันต์ดวง
ประสูติหลวงปุูโตแบบพิเศษ  
มีทั้งหมด 4 เน้ือ คือ  
   - เน้ือทองคําแท้ สร้าง 10 เหรียญ บูชา 50,000 (ปิดจองแล้ว) 
เหรียญพิเศษคือเหรียญที่ 10 บูชา 100,000 (เหรียญสุดท้าย) 
   - เน้ือเงินลงยา สร้าง 100 เหรียญ บูชา 5,000 



๗๘ 

 

เหรียญพิเศษคือเหรียญที่ 100 บูชา 10,000 
   - เน้ืออัลปาก้า สร้าง 100 เหรียญ บูชา 1,000 
เหรียญพิเศษคือเหรียญที่ 100 บูชา 10,000 
   - เน้ือทองแดง สร้าง 1,000 เหรียญ บูชา 500 
เหรียญพิเศษคือเหรียญที่ 1,000 บูชา 10,000 

   3. เหรียญที่ระลึกสร้างวิหารพระธรรม รุ่นปาฏิหาริย์บารมีธรรมสมเด็จ
(โต) ด้านหลังธรรมจักรยันต์โต (สวยมากครับ) มีเน้ือเดียวคือ  
   - เน้ือทองแดง สร้าง 3,000 เหรียญ บูชา 500 
เหรียญพิเศษคือเหรียญที่ 100 / 1,000 / 2,000 / 3,000 บูชา 10,000 
***หมายเหตุ***  
เลขเบ้ิลและเลขตอง จะต้องเพิ่มราคาเท่าตัวครับ 
เช่น สมมติว่าจองเหรียญรุ่นหูตันยันต์โตเน้ือทองแดง จองเลข 88,999 ค่าบูชา 
จากเหรียญละ 500 จะเป็นเหรียญละ 1,000 ครับ 
   รายได้ทั้งหมดเพื่อที่จะได้สมทบทุนในการสร้างซุ้มประตูเมืองและ
วิหารธรรมให้สําเร็จตามกําหนดตามความประสงค์ของหลวงปูุท่าน ซึ่งยังขาด
ปัจจัยในการสร้างอีกมาก 

ย่ามกันภัยยันต์โตชินบัญชรที่ระลึกสร้างวิหารธรรมหลวงปูุโต ณ.สถาน
ปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จ.เพชรบุร ีเช่าบูชา 500 บ. 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ 
http://dhammaonlinelibrary.com/buddha4.html 
 
 
 
 

http://dhammaonlinelibrary.com/buddha4.html


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 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 สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี ธรรมะมหัศจรรย์  โทร. ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012247983005&fref=ts 

รวบรวมและจดัท าโดย พงศกัด์ิ จรัสวราวฒัน์   โทร. ๐๘๒ ๓๖๒๔๔๙๕ 


