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รวมค าสอน สมเด็จพระพุฒาจารย ์โต พรหมรังส ี๗ 

 
ลูกศิษย์ : ถ้าระหว่างช่วงนี้เราปฏิบัติแล้วยังยอมรับในทุกข์เวทนายังไม่ผ่าน แต่
ว่าเกิดจะตายเสียก่อนอย่างนี้ครับ จิตสุดท้ายท่ีเราควรจะวางอารมณ์ไว้ให้ได้
ไปสู่สุคติภูมิคือพ้นจากอบายภูมิท้ัง ๔ หรือเราควรจะวางอารมณ์อย่างไรให้ได้
กุศลสูงท่ีสุดน่ะครับ ในขณะจิตสุดท้ายน่ะครับ ถ้าเรายังข้ามตรงนี้ไม่ได้  
หลวงปูุ : เรื่องทุกข์เวทนานั้นน่ะ เมื่อโยมได้กระทําความเพียรแล้ว เห็นทุกข์
แล้ว นั่นเรียกว่าเห็น "สัจธรรม" คนท่ีเห็นสัจธรรมได้ย่อมมีจิตใจต้ังมั่นอยู่ในศีล 
ในภาวนา อยู่ในทาน นั่นเค้าเรียกว่าเป็นกุศลแล้ว 
   ก็อํานาจแห่งบุญกุศลท่ีโยมได้กระทําได้นั้นแล มันก็ส่งผลเป็นอานิสงส์
ให้ไปต่อภพต่อชาติ ให้โยมได้เสวยสุข เพราะในจิตของโยมนั้นได้รับทุกข์ทรมาน 
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ผลสุดท้ายภายภาคหน้าเมื่อได้เจอทุกข์แล้ว มันก็ต้องสุขเป็นธรรมดา เข้าใจ  
มั้ยจ๊ะ 
   ต่อเมื่อโยมนั้นมีอํานาจบารมีขันติธรรมมากเพียงพอแล้วที่จะตัด..สร้าง
ความเพียรให้ถึง ก็ย่อมหลุดพ้นได้ ดังนั้นเรียกว่าเป็น "การสะสม" เมื่อโยม
ต้องการให้ทุกข์ของโยมนั้นมันบรรเทาและตัดหายได้ โยมก็ต้อง "ละ" ให้ถึง
ท่ีสุด ในเมื่อโยมยังมีจิตยังข้องแวะ ยังพอใจในทางโลกอยู่ มันจึงเป็นธรรมดา 
เราก็ต้องเหยียบเรือสองแคมไปก่อน 
   แต่ทางใดเวลาใดเมื่อเราถึงเวลาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติ เราต้องมีสัจจะมี
ศรัทธาให้กับตัวเอง มีความเช่ือมั่นต่อพระรัตนตรัย ดังนั้น ก็อย่าได้สงสัยว่าผู้
ปฏิบัติแล้ว เจริญภาวนาแล้ว รักษาศีลแล้วจะไปตกในอบายภูมิ เป็นไปไม่ได้ 
เพราะเมื่อโยมขณะปฏิบัติแล้ว สะสมมาแล้ว ส่ิงใดท่ีโยมกระทํามาแล้วจริง เคย
อธิษฐานมาแล้วจริง ได้ประพฤติปฏิบัติจริง ในขณะสุดท้ายจิตในบุญกุศลนั้นมัน
จะรวมตัวเป็นหนึ่ง เป็นจิตสุดท้ายของบุญกุศล ก็เอาจิตนั้นแล อารมณ์นั้นแล 
จับอารมณ์นั้นไป เขาก็จะพาโยมไป เรียกว่ามีราชรถมารับไป เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   นั้นเรียกว่าการฝึกจิตนี้ อยู่ในทาน ศีล ภาวนานี้ บุคคลท่ีจะไปย่อมไปดี 
ไปด้วยศีลด้วยธรรม ถึงจะมีทุกข์เวทนามาอย่างไร ท่ีจะมาตัดรอน แต่อํานาจ
บุญกุศลท่ีโยมประพฤติปฏิบัติสะสมไว้นั้น มันจะมาอุดหนุนคํ้าชูให้คลายจาก
เวทนา จนสุดท้ายโยมเห็นความเวทนานั้นเกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไปจนปล่อยวางนั่น
แล สภาวะนิพพานก็จะบังเกิดขึ้น อาจจะเป็นจิตสุดท้ายก็ย่อมได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
แต่ถ้าโยมไม่เคยฝึกเลย ไม่เคยสะสมมาเลย โยมจะไปร้องขอให้ส่ิงนั้นส่ิงนี้มา
ช่วยในวาระสุดท้ายก็เป็นไปได้ยาก 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
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โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
   ถ้าเรา "เพ่งโทษ" ตัวเอง..นี่คือการละอัตตาตัวตน ถ้าใครถอนอัตตา
ตัวตนได้ โยมจะเข้ากรรมฐานได้ง่าย ถ้าโยมมีตัวตน..กรรมฐานจะเกิดยาก เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ เพราะโยมย่อมไม่เห็นรูปได้ โยมจะเข้าไปพิจารณาไม่ได้ เพราะว่ามันมี
ตัวตน รูป รส กล่ิน เสียง อารมณ์มันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จิตมันจึงฟุูง เข้า -
ใจมั้ยจ๊ะ มันจึงรวมตัวไม่ได้เป็นหนึ่ง คือสมาธิมันจะต้ังหลักไม่ได้ เมื่อไม่มีหลัก
จิตมันก็เอนเอียงไปแบบนี้ แล้วโยมจะรู้ได้อย่างไรอารมณ์ใดมันเข้ามา เพราะ
มันมีมาพร้อมกัน เท่าทันมันมั้ยจ๊ะ ก็ไม่รู้ว่าจิตดวงนี้อารมณ์นี้จริงหรือไม่จริง 
แต่ถ้าจิตดวงเดียวน่ะ จิตไม่ไหว นิ่ง แล้วเห็นอะไรมาย่อมเห็นตามความเป็นจริง 
เพราะถ้าของจริงมันต้องหยุดนิ่ง เหมือนเช่นความคิด ถ้าคิดแล้วรู้แล้ววาง ถ้า
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คิดแล้วรู้แล้วคิดต่อ ยังไม่จริง ถ้าจริงต้องวางได้ นี่คือความคิดด้วยปัญญา แต่
คิดด้วยญาณท่ีญาณมันเกิดทัสสนะขึ้นมาโดยไม่ต้องคิด เพราะจิตเป็นผู้รู้ นั่น
เรียกว่าเข้าถึงญาณทัสสนะ คือมีฌานท่ีมีกําลัง คือมีสมาธิที่ละเอียด เข้าใจ    
มั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ก่อนจะไปถึงขั้นนั้น เราต้องฝึกพิจารณาเสียก่อน เมื่อเรา
พิจารณามาก มหา เข้าไป ๆ มันก็จะใหญ่ จิตเราก็จะเติบโต จิตมีกําลังเติบโตนี้
เราก็สามารถพิจารณาอะไรได้ท้ังเล็ก ท้ังกว้าง ท้ังแคบได้ คือ พิจารณากาย 
วาจา ใจ อยู่ในศีล อยู่ในขันธ์ ๕ ของเรา กว้างยาวเท่าไหร่ในร่างกายของเรา นี่
แหล่ะจ้ะโยมจะเห็นตามความเป็นจริง อย่าคิดออกไปนอกโลก ใครคิดออกไป
จากสติปัฏฐาน ๔ นี้ หลุดท้ังนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะถ้าโยมหลุดออกไปจากโลก
ของความเป็นจริงเสียแล้ว จิตโยมจะไปพบปะกับส่ิงท่ีอยู่นอกโลก ใช่มั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ก็ขอให้กลับมาอยู่ในกายของตนเอง อยู่ในกาย อยู่ในอารมณ์ท่ี
โยมเพ่งอยู่ คืออยู่ในฌาน อยู่ในจิตให้รู้ว่าจิตเป็นเช่นไร อยู่ในธรรม ธรรมข้อใด
มันเกิดขึ้นให้พิจารณาธรรม ธรรมสังเวชมันอยู่ท่ีไหน ของจริง ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค มันอยู่ท่ีไหน ก็มันอยู่ท่ีใจอยู่ในกายสังขาร ใจและรูปและนามใน
กายนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โยมต้องแยกมันออกมา แล้วโยมจะเห็น เมื่อโยม
แยกออกมาได้นี้แหล่ะจ้ะ โยมก็จักไม่ติด ถ้าแยกออกมายังไม่ได้ โยมยังพอใจอยู่ 
โยมยังติดอยู่ โยมยังหลงอยู่ ถ้าเราแยกออกมาได้แต่ยังไม่มาก เขาเรียกว่าเริ่มมี
ปัญญา เริ่มท่ีฌานกําลังบังเกิด เริ่มเกิดบารมี ก่อนโยมจะมีโยมต้องฝึกก่อน จะ
มีมากมันก็ต้องเกิดจากเล็กน้อยก่อน 
   การฟังธรรมนี้แลก็ทําให้เกิดประโยชน์ ยังได้ปัญญา สองได้ความเพียร 
โยมไม้ต้องคิดเอง มีคนมาบอกให้โยมคิด เห็นมั้ยจ๊ะนี่คือประโยชน์ เพราะการ
บรรลุธรรมน่ะ การฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้ ในขณะท่ีโยมสาธยายมนต์โยมมีจิต
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จดจ่อในมนต์ท่ีโยมสวดอยู่ ในขณะนั้นจิตโยมก็เป็นสมาธิ จิตโยมไม่มีเวรอาฆาต
พยาบาทต่อใคร มนต์ท่ีโยมสวดออกไปนั้นก็เป็นมนต์ท่ีประเสริฐ นั่นเรียกว่าใน
ขณะนั้นโยมเจริญฌาน เจริญภาวนา เจริญปัญญา เพราะเมื่อโยมสวดออกไป
แล้วเข้าใจในอักขระภาษา โยมเข้าถึงในธรรม ปัญญาก็บังเกิดในขณะนั้น 
เรียกว่า โยมกําลังเจริญวิปัสสนาญาณอย่างหนึ่ง 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   โลกธรรม ๘ ไม่ใช่ของคู่โลก แต่เป็นของคู่มนุษย์ แต่มันเป็นของ ๆ โลก
มันไม่ใช่ของคู่โลก มันเป็นของโลกแต่เป็นของคู่มนุษย์ เพราะมนุษย์มันต้องเจอ 
โยมจะอยู่ในศีลในธรรมก็ต้องเจอ เข้าใจมั้ยจ๊ะ การสรรเสริญเยินยอมันเป็น
ธรรมดา แต่ถ้าโยมนั้นไม่ไปสนใจมันเสียแล้ว โยมไม่ไปตามโลกน่ะ วางเฉยได้
ท้ังหมด โลกก็อยู่ของมัน การสรรเสริญเยินยออย่างไรมันก็อยู่ของมัน ความ
สวยวิจิตรพิสดารอย่างไรก็ยังอยู่ของมันอย่างนั้น ถ้าเราไปสนใจมันนั่นแลมันก็
จะเป็นของคู่กับเรา ถ้าเราไม่สนใจมันแล้วมันก็กลับไปคืนสู่โลกตามธรรมดา
ฐานะของมัน มันอยู่ท่ีเราพอใจหรือไม่พอใจนั้นแล เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   "กุศล" มันคืออะไร กุศลจิตมันต้องเกิดจาก "ความคิด" เสียก่อน เมื่อ
โยมคิดดี ก็เป็นกุศล โยมคิดช่ัวคิดร้าย นั่นเรียกว่าอกุศล เมื่ออกุศลบังเกิด..
กรรมมันก็จะบังเกิด ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งด้วยกาย วาจา ใจ 
   ดังนั้น พื้นฐานแห่งบุญกุศลมันต้องเกิดจากความคิด เมื่อโยมควบคุม
ความคิดให้เป็นกุศลได้ตลอด โยมก็เรียกว่าบุคคลผู้นั้นจะมีพลังจิตอย่างน่า
อัศจรรย์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   นั่นเรียกว่าต่ืนมาก็ต้องรู้จักแผ่เมตตา นั่นเรียกว่าทําให้การเป็นการ
บวกขึ้นมา ระลึกถึงแต่ส่ิงท่ีดี คือระลึกถึงองค์ภาวนา เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าให้อกุศล
มาแทรกก่อนบุญกุศล บุญกุศลโยมต้องเกิดก่อน เพราะถ้าโยมทําบุญกุศลให้
เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ แล้วไซร้ จิตนั้นก็เรียกว่าเกาะอยู่ในบุญกุศลตลอดเวลา 
ในขณะจิตสุดท้ายท่ีโยมจะไปเกิดไปตายนั้นแลบุญกุศลมันก็จะนําพาไป 
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แต่ถ้าอกุศลมันเกิดก่อนบุญกุศลเมื่อไหร่ อยู่บ่อย ๆ มันก็เรียกว่าเป็นนิสัย เป็น
วาสนา เป็นสันดาน นั่นแลมันก็จะนําพาให้โยมท้ังหลายท้ังปวงนั้นเกิดเป็นสัตว์
เดรัจฉาน เกิดมาต้อยตํ่าบารมีอีก มันก็ไม่คุ้มกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 
เร่ืองสร้างฤทธิ์ให้ใจ 
   ส่ิงใดได้ยินได้สดับแล้ว ควรพิจารณา ต้องเช่ือด้วยปัญญา คราวใดเมื่อ
โยมนั้นขาดปัญญา แม้โยมจะมีความเช่ือ 
   ความเช่ือท่ีโยมเช่ือนั้น เมื่อเช่ือไปแล้วนั่นเรียกความงมงาย มันไม่ใช่
ปัญญา ปัญญาโยมต้องฟังด้วยมีสติ 
   เมื่อมีสติเกิดขึ้นแล้ว ก็ควรพินิจพิจารณา ว่าส่ิงได้ยินได้ฟังนั้น มันเป็น
ประโยชน์หรือไม่ มันไม่มีสาระ 
   ส่ิงนั้นย่อมไม่มีแก่นไม่มีสารไม่ควรสดับ ควรปล่อย ควรวาง ควรละ ไม่
ควรเข้าไปข้องเกี่ยว มันจะทําให้จิตของโยมนั้นสับสน วุ่นวาย ฟุูงซ่าน ละวาง
อารมณ์ไม่ได้ ส่ิงเหล่านี้เมื่อโยมจะเจริญกรรมฐานภาวนาควรตัด ควรละ ควร
ท้ิงก็นี่แลเรียกว่า น้อมนําดวงจิต ฟื้นฟูจิต ให้กําลังจิตมันเกิดขึ้น ส่ิงใดก็ตามเม่ือ
เราลดแล้วมันทําให้จิตเราหดหู่ขาดกําลัง ส่ิงนั้นเรียกว่าเป็นพญามาร ควรตัด 
ควรกําหนดรู้ ควรวาง ให้อยู่แต่อารมณ์ปัจจุบัน ว่าเราทําอะไรอยู่ เมื่อเรารู้ใน
ปัจจุบันแล้ว ในอดีตมันก็จะวางไว้อยู่ในฐานะของมัน ในอนาคตท่ีมันยังมาไม่ถึง 
เราก็ควรวางไว้ รู้แต่อารมณ์ในปัจจุบัน เมื่อเรารู้อยู่บ่อย ๆ ว่าลมเข้าลมออก 



๙ 

 

องค์ภาวนาท่ีเกิดขึ้น มันทําให้จิตเรานั้นต้ังมั่น ให้เท่าทันในอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น ว่า
จิตเราเป็นแบบใด จิตเราต้ังมั่นหรือยัง หรือวิตกอารมณ์ใดก็ให้รู้ และวิจารณ์
มันออกไป คําว่าวิจารณ์นั้นก็คือการละ ละอารมณ์ อารมณ์ใดท่ีมันเกิดขึ้น จะ
ละโดยทีเดียวนั้นก็ละได้ยาก เพราะในขันธ์ห้านี้ มนุษย์นั้นท่ีมันเสวยเกิดข้ึน
มาแล้ว ในหลายภพหลายชาติ มันยังติดแยกกันไม่ออกในรูปในนาม เพราะรูป
นามมันแยกกันไม่ได้ มันจึงติด มันจึงหลง มันจึงพอใจ เมื่อใดโยมมีสติกําหนดรู้
ได้อยู่บ่อย ๆ ว่ารูปและนามนั้นเป็นเช่นไรแล้ว เมื่อโยมแยกกันได้ โยมก็จะวาง
รูปได้จะเข้าถึงนามก็เอานามนั้นแล คืออารมณ์แห่งจิตแห่งใจท่ีต้ังมั่น ในความ
เพียร โยมก็จะเห็นเท่าทันในรูปท่ีเกิดขึ้น ว่าแค่ได้อาศัย ว่าโยมได้พิจารณาในคํา
ว่าอาศัยเสียแล้ว ทุกส่ิงทุกอย่างโยมก็จะปล่อยและวางได้ มันก็เรียกว่า จะ
คลายอัตตาตัวตน ไม่ได้หมุนเข้าให้มันแน่น เมื่อโยมคลายส่ิงใดแล้วส่ิงนั้นย่อม
หลวม ย่อมว่าง ย่อมเบา เมื่อโยมคลายย่อมมีช่องว่าง ก็ช่องว่างนั่นแล โยมจะ
เห็นทาง แล้วแยกกับมันออกได้คือ ละวางไว้เสียก่อนในฐานะของมัน อย่าได้ไป
ยึดอะไรให้มันมากนัก เมื่อโยมยึดไว้มากจนเกินไป โยมก็จะหนักมาก กรรมมัน
ก็จะตามมาให้ผล บุคคลท่ีมีกรรมหนักนั้นแล เขาว่าบุคคลนั้นวางไม่ได้ มีแต่ส่ิง
ต่าง ๆ นั้นทับถมข่ีคอไว้ ดังนั้น บุคคลใดจะตัดกรรม สลัดจากกรรมได้ โยมต้อง
กําหนดกรรม กรรมมันอยู่ท่ีใด กรรมมันก็อยู่ท่ีใจท่ีไปดําริ โยมก็ต้องไปกําหนดรู้ 
ท่ีใจคือต้ังสติก่อน การภาวนานี้เป็นการเรียกจิต เรียกกําลังจิต เรียกบุญกุศล 
เรียกอํานาจแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้บังเกิดขึ้นมา นั้นเรียกว่า สร้าง
ฤทธิ์ให้ใจมันเกิดขึ้นเสียก่อน เมื่อโยมมีใจท่ีมีกําลังและเข้มแข็งเสียแล้ว ไม่ว่าส่ิง
ใดท่ีมาเกาะติดโยมอยู่นั้น มันก็ต้องอันตรธานหายไป เพราะด้วยอํานาจแห่ง
บารมีแห่ง พุทโธ ธัมโม สังโฆก็ดี ดังนั้น การภาวานี้ไม่ใช่เป็นการขับไล่ส่ิงท่ีเป็น
อัปมงคล แต่เป็นการปกปูองดวงจิตของเราเอง เข้าใจไหมจ๊ะ 



๑๐ 

 

สถานปฏิบัติธรรมพฺรหฺมรังสี 
หมู่บ้านโปุงวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
โทร.๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑, ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
ถ้าโยมลดละ รัก โลภ โกรธ หลงได้น้อยเมื่อไหร่  
เรียกว่าบุคคลผู้นั้นทํามาก เจริญความเพียรมาก  
ถ้าโยมให้เจริญฌานมาร้อยปี  
แต่ยังลดละเลิกโลภโกรธหลงนั้นให้เบาบางลงไม่ได้  



๑๑ 

 

บุคคลผู้นั้นยังไม่ได้ทําอะไรเลย  
ยังไม่ได้ก้าวเดินตามรอยมรรค  
ได้แค่มอง ยังไม่ได้เดิน เข้าใจไหมจ๊ะ  
คือยังไม่ได้เข้าไปในโบสถ์วิหาร  
จึงไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรดี หรือเป็นเพียงเศษอิฐ  
ปรักหักพังอย่างเดียวที่ก่อเป็นพระปฏิมากร ไม่จริง  
พระองค์ปฏิมากร แม้จะถูกทําลายเป็นผง  
ก็ยังมีพุทธานุภาพ อิฐดินก้อนแรก 
ท่ีต้ังขึ้นมาด้วยจิตนั้นมีเจตนาปั้นขึ้นมาก็ดี 
นั่นก็เกิดเป็นมโนวิญญาณขึ้นมาแล้ว 
ฉันถึงบอกว่าทุกอณูอากาศนี้เต็มไปด้วย 
ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงดีและไม่ดี 
แต่ผู้ใดในขณะจิตนั้นคิดดี  
โยมก็ได้พลังงานท่ีดี ๆ หรือกระแสนั้นเข้าไป 
แต่โยมมีแต่คิดอกุศล คิดช่ัว 
โรคภัยไข้เจ็บท้ังหลายมันก็จะเข้ามาหาโยม 
เพราะโยมไปรับมันมา 
............................................... 
#ธรรมะมหัศจรรย์ 
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต 
https://youtu.be/arO9K6rhiKA?t=1h32m27s 
 

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=664798757026538
https://youtu.be/arO9K6rhiKA?t=1h32m27s


๑๒ 

 

 
   แรงแห่งกรรมฐานแห่งบุญนี้มีอานิสงส์มาก โยมก็ต้องมา "ละ" โทสะ 
โมหะ โลภะให้มันน้อยลง โยมละมากเท่าไหร่โยมก็ใช้หนี้ได้มากเท่านั้น นี่
เรียกว่ากรรมฐาน เข้าใจมั้ยจ๊ะ มันจึงมีอานิสงส์มาก เงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่มี
ใครเสียเวลามาทํากันได้แห่งโลกของสมมุติบัญญัติ มันจึงต่างกับทางของโลก
แห่งธรรมนั้นเอง เงินทองจึงซื้อไม่ได้ ถ้าจะจ้างใครมาประพฤติปฏิบัติแล้วถาม
ว่าเขาได้มั้ยจ๊ะ เขาก็ได้แค่ทาน อ้าว..ก็ให้โยมมาสร้างบุญบารมีเขาก็ได้แค่ทาน
นะจ๊ะ แต่เขายังไม่ถึงศีล เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น การให้ทานหนึ่งครั้ง การรักษาศีลหนึ่งครั้งจึงต่างกัน เพราะการ
ให้ทานมันเป็นแค่ "วัตถุทาน" แต่การมารักษาศีลนี้มันเป็น "ธรรมทาน" อย่าง
แท้จริง..ยังมีอานิสงส์มาก เพราะมันต้องทําด้วยใจ เพราะเหตุแห่งธรรม



๑๓ 

 

ท้ังหลายหรือกรรมท้ังหลายมันมี "ใจ" เป็นประธาน มันไม่ใช่มีวัตถุเป็นประธาน 
เหมือนองค์พระปฏิมากรเป็นประธานจึงเรียกว่าเป็นสมมุติบัญญัติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
เมื่อเราสร้างส่ิงท่ีเป็นสมมุติบัญญัติเพื่อเข้าหานามธรรม เพื่อจะ "ดับรูป" ดังนั้น
ส่ิงท่ีเรากราบไหว้ก็หาใช่ว่างมงายไม่ จึงเรียกเป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้ เพราะมันทํา
ให้เราเกิดความเข้มขลัง เข้าใจมั้ยจ๊ะ จึงเรียกว่าเป็นของมงคลท่ีควรค่าแก่การ
ดูแลและกราบไหว้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ จึงมีอานิสงส์มากอย่างหนึ่ง การท่ีโยมได้หล่อ-
หลอมวัตถุหรือของมีค่าท่ีโยมหวงแหนแล้วสละมาหล่อหลอมให้เป็นองค์พระ
ปฏิมากรนี้ ก็จึงมีอานิสงส์มาก เพราะไม่ใช่วัตถุทาน แต่โยมต้องพอใจสละ เห็น
มั้ยจ๊ะ จึงเรียกว่าเป็นสังฆทานได้อย่างหนึ่ง 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

“ ยุคนี้เหตุท่ีว่ามีความวุ่นวาย  
จิตใจมนุษย์นั้นมีความโหดเห้ียมดุจสัตว์ปุานรกนั้น 

นั่นก็หมายถึงว่านรกนั้นไม่สามารถกักขังหน่วงเหนี่ยว 
จิตวิญญาณท่ีมีแรงอาฆาต  

ก็เรียกว่าถึงเวลาท่ีกรรมย่อมจะสนองกรรม  
เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด 

มีความอาฆาตแค้นกันอยู่อย่างนี้  
ก็เรียกว่าจะตามมาแก้แค้นด้วยอํานาจแรงพยาบาท 

เวรต่อเวรย่อมไม่จบส้ิน พยาบาทมันจึงก่อเวรขึ้นมา ” 
#ธรรมะมหัศจรรย์ คติธรรมคําสอน สมเด็จฯ โต 

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=644009725801061


๑๔ 

 

 
ก า ร ล ะ 
   " บุญ ทาน ท่ีโยมกระทํานั้น ทานท่ียิ่งใหญ่นั้นคือการให้อภัยทาน แต่มี
บุญและทานท่ียิ่งกว่าอภัยทานอีก นั่นเรียกว่าการละ นั่นก็เรียกว่าบุญแห่ง
กรรมฐาน ย่อมเป็นใหญ่กว่าบุญทั้งหลายท้ังปวง บุญกรรมฐานเรียกว่าเพียรละ 
นั่นคือหัวใจ  
   จะละอย่างไรเล่า คือละความโกรธ ละความหลง ละความอยาก ถ้า
โยมทําได้ นี่คือหัวใจของศาสนา เป็นหนึ่งไม่มีสอง ถ้าส่ิงท่ีฉันกล่าวนั้น แม้
บรรพชิตก็ตาม คฤหัสถ์ก็ตาม สมณะชีพราหมณ์ก็ตาม พุทธบริษัทท้ังหลายท้ัง



๑๕ 

 

ปวง ไม่ได้กระทําตนเช่นนี้แล้วไซร้ ให้โยมมีฤทธิ์แค่ไหน โยมก็พ้นทุกข์จาก
วัฏฏะ จากทะเลทุกข์นี้ไม่ได้  
   แล้วจะทําอย่างไร โยมจะถึง เข้าถึงหัวใจ ก้นบึ้งแห่งกรรมฐานได้ ต้อง
ทําอย่างไรเล่าจ๊ะ เขาบอกว่าถ้าโยมลดส่ิงท่ีโยมพอใจได้มากแค่ไหน โยมก็ได้
กําไรมากเท่านั้น ถ้าโยมมีความอยากมากแค่ไหน โยมก็ทุกข์มากแค่นั้น นี่คือ
มันสวนกระแสแห่งกรรม  
   โยมทนเวทนาได้มากแค่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจ
ท่ีโยมถูกกระทบมา ในความไม่พอใจ ความหดหู่ใจ ความเศร้าหมองใจ ส่ิง
เหล่านี้เรียกว่าทุกข์ท้ังนั้น ท่ีมันมีอยู่จริง ท่ีโยมนั้นสัมผัสมันได้ เมื่อโยมทนได้
มากแค่ไหน จิตโยมก็จะมีความกล้าแกร่งได้มากแค่นั้น บุญกุศลโยมก็จะเติบโต 
อินทรีย์โยมก็จะแก่กล้า ดังนั้น เมื่อเรานั้นยังไม่แก่กล้า ยังไม่เข้มแข็งพอ เราก็
ต้องฝึกหัดเดิน หัดนั่ง หัดนอน หัดยืนให้เป็น  
   การเดิน ยืน นั่ง นอนให้เป็น ให้เป็นอย่างไร คือเดินก็ยังมีสติ นั่งก็มีสติ 
นอนก็มีสติ เมื่อโยมยืน เดิน นั่ง นอนได้แล้วอย่างมีสติ ไม่ว่าโยมจะอยู่ใน
อิริยาบถใด ตัวรู้ ตัวญาณ ตัวปัญญาย่อมบังเกิดได้ทุกขณะ ธรรมนั้นเมื่อใครมี
สติกําหนดรู้แล้วไซร้ ไม่ว่าอยู่ท่ีใด มืดหรือสว่าง ทุกข์หรือสุข ผู้นั้นย่อมมีปัญญา
รู้ได้ ว่าส่ิงนั้นมันให้โทษให้คุณประการใด มันมีส่ิงท่ีเร้นลับจอมปลอมแอบแฝง
อยู่หรือไม่ นั่นคืออวิชชาท่ีมาบดบังดวงจิต ท่ีโยมนั้นไปหมายปองพอใจ ยึดมั่น
ถือมั่น ในรูปรสกล่ินเสียง นั่นเรียกว่า กามคุณท่ีโยมไปติด ไปพอใจ  
   ไม่มีทางใดในโลกนี้ท่ีจะชนะกิเลสตัณหามารนี้ได้ มีทางเดียวคือลดละ 
การลดละนั้นลดอย่างไร ลดการเสพ ลดการนอน ลดการกิน ลดการเจรจา ลด
การคบหาสมาคม การลดนี้ไม่ได้มีของแถม แต่ถ้าโยมลดได้แล้ว โยมจักได้กําไร 
นั้นทางโลกและทางธรรมย่อมต่างกันโดยส้ินเชิง " 



๑๖ 

 

#ธรรมะมหัศจรรย์ 
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต 
https://www.youtube.com/watch?v=arO9K6rhiKA&feature=youtu.b
e&list=PLyeOxfc6JFo2flCDWK3JSxtpM8PA8t3aL 

 
   ถ้าเรา "เพ่งโทษ" ตัวเอง..นี่คือการละอัตตาตัวตน ถ้าใครถอนอัตตา
ตัวตนได้ โยมจะเข้ากรรมฐานได้ง่าย ถ้าโยมมีตัวตน..กรรมฐานจะเกิดยาก เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ เพราะโยมย่อมไม่เห็นรูปได้ โยมจะเข้าไปพิจารณาไม่ได้ เพราะว่ามันมี
ตัวตน รูป รส กล่ิน เสียง อารมณ์มันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จิตมันจึงฟุูง เข้า -
ใจมั้ยจ๊ะ มันจึงรวมตัวไม่ได้เป็นหนึ่ง คือสมาธิมันจะต้ังหลักไม่ได้ เมื่อไม่มีหลัก
จิตมันก็เอนเอียงไปแบบนี้ แล้วโยมจะรู้ได้อย่างไรอารมณ์ใดมันเข้ามา เพราะ
มันมีมาพร้อมกัน เท่าทันมันมั้ยจ๊ะ ก็ไม่รู้ว่าจิตดวงนี้อารมณ์นี้จริงหรือไม่จริง 

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=1351819041554767
https://www.youtube.com/watch?v=arO9K6rhiKA&feature=youtu.be&list=PLyeOxfc6JFo2flCDWK3JSxtpM8PA8t3aL
https://www.youtube.com/watch?v=arO9K6rhiKA&feature=youtu.be&list=PLyeOxfc6JFo2flCDWK3JSxtpM8PA8t3aL


๑๗ 

 

แต่ถ้าจิตดวงเดียวน่ะ จิตไม่ไหว..นิ่ง..แล้วเห็นอะไรมาย่อมเห็นตามความเป็น
จริง เพราะถ้าของจริงมันต้องหยุดนิ่ง เหมือนเช่นความคิด..ถ้าคิดแล้วรู้แล้ววาง 
ถ้าคิดแล้วรู้แล้วคิดต่อ..ยังไม่จริง ถ้าจริงต้องวางได้ นี่คือความคิดด้วยปัญญา 
แต่คิดด้วยญาณท่ีญาณมันเกิดทัสสนะขึ้นมาโดยไม่ต้องคิด เพราะจิตเป็นผู้รู้..
นั่นเรียกว่าเข้าถึงญาณทัสสนะ คือมีฌานท่ีมีกําลัง คือมีสมาธิที่ละเอียด เข้า -
ใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ก่อนจะไปถึงขั้นนั้น เราต้องฝึกพิจารณาเสียก่อน เมื่อเรา
พิจารณามาก..มหา..เข้าไป ๆ มันก็จะใหญ่ จิตเราก็จะเติบโต จิตมีกําลังเติบโต
นี้เราก็สามารถพิจารณาอะไรได้ท้ังเล็ก ท้ังกว้าง ท้ังแคบได้ คือพิจารณากาย 
วาจา ใจ อยู่ในศีล อยู่ในขันธ์ ๕ ของเรา กว้างยาวเท่าไหร่ในร่างกายของเรา นี่
แหล่ะจ้ะโยมจะเห็นตามความเป็นจริง อย่าคิดออกไปนอกโลก ใครคิดออกไป
จากสติปัฏฐาน ๔ นี้..หลุดท้ังนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะถ้าโยมหลุดออกไปจากโลก
ของความเป็นจริงเสียแล้ว จิตโยมจะไปพบปะกับส่ิงท่ีอยู่นอกโลก ใช่มั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ก็ขอให้กลับมาอยู่ในกายของตนเอง อยู่ในกาย อยู่ในอารมณ์ท่ี
โยมเพ่งอยู่ คืออยู่ในฌาน อยู่ในจิตให้รู้ว่าจิตเป็นเช่นไร อยู่ในธรรม..ธรรมข้อใด
มันเกิดขึ้นให้พิจารณาธรรม ธรรมสังเวชมันอยู่ท่ีไหน ของจริง..ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค มันอยู่ท่ีไหน ก็มันอยู่ท่ีใจอยู่ในกายสังขาร ใจและรูปและนามใน
กายนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โยมต้องแยกมันออกมา แล้วโยมจะเห็น เมื่อโยม
แยกออกมาได้นี้แหล่ะจ้ะ..โยมก็จักไม่ติด ถ้าแยกออกมายังไม่ได้..โยมยังพอใจ
อยู่ โยมยังติดอยู่ โยมยังหลงอยู่ ถ้าเราแยกออกมาได้แต่ยังไม่มาก..เขาเรียกว่า
เริ่มมีปัญญา เริ่มท่ีฌานกําลังบังเกิด เริ่มเกิดบารมี ก่อนโยมจะมีโยมต้องฝึก
ก่อน จะมีมากมันก็ต้องเกิดจากเล็กน้อยก่อน 



๑๘ 

 

   การฟังธรรมนี้แลก็ทําให้เกิดประโยชน์ ยังได้ปัญญา สองได้ความเพียร 
โยมไม้ต้องคิดเอง มีคนมาบอกให้โยมคิด เห็นมั้ยจ๊ะนี่คือประโยชน์ เพราะการ
บรรลุธรรมน่ะ..การฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้ ในขณะท่ีโยมสาธยายมนต์โยมมีจิต
จดจ่อในมนต์ท่ีโยมสวดอยู่ ในขณะนั้นจิตโยมก็เป็นสมาธิ จิตโยมไม่มีเวรอาฆาต
พยาบาทต่อใคร มนต์ท่ีโยมสวดออกไปนั้นก็เป็นมนต์ท่ีประเสริฐ นั่นเรียกว่าใน
ขณะนั้นโยมเจริญฌาน เจริญภาวนา เจริญปัญญา เพราะเมื่อโยมสวดออกไป
แล้วเข้าใจในอักขระภาษา โยมเข้าถึงในธรรม ปัญญาก็บังเกิดในขณะนั้น 
เรียกว่า โยมกําลังเจริญวิปัสสนาญาณอย่างหนึ่ง... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

ต้ อ ง ทิ้ ง ทุ ก อ ย่ า ง 
   นั้นบุญแห่งกรรมฐานนี้มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่นัก กรรมฐานคือ การเพียรละ 
คนจะเข้ากรรมฐานและต้ังมั่นได้นาน บุคคลผู้นั้นไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรมา จบ
อะไรมา มีครูบาอาจารย์มากมายแค่ไหน ก็ต้องท้ิงทุกอย่าง เพราะเมื่อถ้าโยม
จะไป นรกหรือสวรรค์ อาจารย์ก็ตามโยมไปไม่ได้  
   จําไว้นะจ๊ะ โยมต้องท้ิงทุกตํารา จงกินตําราไปซะ และโยมจะไปอ่านได้
ภายในจิตโยม อย่ากางตําราดู มันไม่มั่นคง เรียกว่ามันไม่ขลัง สมาธิมันไม่ก่อตัว
เป็นหนึ่งได้ เพราะอาศัยด้วยความจําอย่างเดียว ความต้ังมั่นแห่งจิตแห่งใจนั้น
มันจะอาจหาญไม่ได้ มันก็เรียกว่าไม่ต่างอะไร บุคคลถ้าศีลยังบกพร่องอยู่ ย่อม
มีความกลัวอยู่ตลอดเวลา คือความระแวง แต่ผู้ใดท่ีมีศีลท่ีเข้มแข็งสะอาดดีแล้ว



๑๙ 

 

ไซร้ อยู่ท่ามกลางภัยท้ังหลายท้ังปวงก็ไม่มีความกลัว ย่อมอาจหาญเป็นสง่าได้  
   ดังนั้น โยมต้องฟอกจิตฟอกใจโยมให้สะอาด ถูให้มันอยู่บ่อย ๆ ชําระ
มันอยู่บ่อย ๆ ให้มันใส เมื่อมันใสแล้ว น้ําท่ีใสนั้นย่อมเห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่
เพียงเบ้ืองล่าง แต่ถ้ามันยังไม่สะอาดพอ อย่ารีบ เข้าใจไหมจ๊ะ  
   ภาวนาจนให้จิตมันต้ังมั่น ถ้าจิตมันยังไม่ต้ังมั่น ภาวนาไป ก็สลับ
ผลัดเปล่ียนไปพิจารณาส่ิงท่ีโยมไปหลงไปติด นั่นก็เรียกว่า ดูตน สอนตน เตือน
ตน แก้ไขตน วางตน คือการให้อภัย แม้ตนจะทําผิด ก็ให้รู้ส่ิงนั้น มันเป็นโทษ
เป็นคุณอย่างไร มนุษย์นั้นถ้าใครไม่เคยผิดแล้ว มนุษย์ผู้ใดก็ตามจะไม่รู้ได้เลยว่า
ความถูกมันเป็นอย่างไร บุญกรรมก็เช่นกัน ถ้าโยมไม่เคยทํากรรมช่ัวแล้ว โยม
จักไม่เจอกรรมดี ถ้าโยมไม่เคยตกนรกแล้ว โยมจักไม่กลัวบาปหรอกจ้ะ มนุษย์
มันต้องเจอทุกข์  
   ดังนั้น มันมีอยู่ว่าเมื่อโยมปรารถนาจะพ้นทุกข์ พ้นกรรม การเจริญ
กรรมฐานอย่าได้ติดสบาย สอง อย่าได้ติดสงสัย ขอให้โยมลงมือกระทําไปก่อน 
หากเช่นว่าเส้นทางนี้ เดินไปแล้วจะเจออะไร ในขณะท่ีเดิน อย่าได้ไปสงสัยหรือ
คิดไปก่อนว่าข้างหน้าจะมีอะไร แต่ให้จงจําไว้ว่าส่ิงท่ีเราเดินมานี้เหลืออีก
เท่าไหร่ถึงจะถึงจุดหมาย  
   นั่นแหละจ้ะ เมื่อถึง เมื่อจบ โยมจะเห็นเอง แต่ยังไม่ถึงความสงบแล้ว
ไซร้ ของสมาธิ ในการรวมตัวกันของอํานาจฌานท่ีจิตไปเพ่งอยู่นั้น เป็นอารมณ์
เป็นเอกัคคตา ปัญญาญาณมันยังบังเกิดไม่ได้ เพราะโยมนั้นยังตัดความลังเล
สงสัย นั่นคือนิวรณ์ท่ียังไปติด ยังไม่เช่ือมั่น ยังไม่ต้ังมั่น แล้วศีลของโยม
ท้ังหลายท้ังปวงจะแข็งแรงได้อย่างไร  
ธรรมะมหัศจรรย ์
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต https://youtu.be/arO9K6rhiKA?t=1h10m6s 

https://youtu.be/arO9K6rhiKA?t=1h10m6s


๒๐ 

 

 
ลูกศิษย์ : หลวงปูุเจ้าคะ การแผ่เมตตากับการอุทิศส่วนกุศลนี่ต่างกันมั้ยเจ้าคะ  
หลวงปูุ : การแผ่เมตตานี้เขาเรียกว่าโยมต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ 
แต่การอุทิศบุญกุศลนี้ต้องการให้เขาไปเกิดในภพภูมิท่ีดี เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
ลูกศิษย์ : ต้องใช้กําลังต่างกันใช่มั้ยคะ 
หลวงปูุ : กําลังต่างกันมั้ยจ๊ะแบบนั้น มันอยู่ท่ีสภาวะจิตของเรา อยู่ท่ีบุญของ
เราต้องการปรารถนาให้เขาเป็นไปในทางใด หรือว่าส่ิงนั้นท่ีเราจะปรารถนา
หรืออุทิศนั้น เราต้องการเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ หรือว่าวิญญาณท้ังหลายท้ังปวงท่ี
ยังวนเวียน หรือท่ีจิตเราสัมผัสได้ว่าเขานั้นยังคงอยู่ หรือจิตเราไปห่วงเขา เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ อย่างบิดามารดานี้เราต้องอุทิศให้บ่อย ๆ การอุทิศให้เรียกว่าเป็นการ
ตอบแทน แต่การแผ่เมตตานี้เรียกว่าไม่มีประมาณ ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีการ
เจาะจง แต่ "อุทิศ" นี้เรียกว่าเป็น "การเจาะจง" เข้าใจมั้ยจ๊ะ 



๒๑ 

 

   อย่างเช่น พระมหาบพิตร ถ้าเราจะอุทิศก็ต้องอุทิศถวาย เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ถ้าเราใช้คําศัพท์ไม่ถูกบางทีมันก็ไม่ถึงเหมือนกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าจิตโยมนั้นมี
กําลังแล้ว ดีแล้วน่ะ เพียงระลึกก็ถึง แต่เมื่อจิตเรากําลังยังไม่พอมันก็ต้องมีอะไร
ช่วยเรา เข้าใจมั้ยจ๊ะ ส่ิงสมมุติท้ังหลายมันก็ต้องอาศัยท้ังนั้น เพราะเรายังเป็น
มนุษย์ปุถุชนอยู่ อาศัยอะไร..อาศัยให้จิตเรานี้มีกําลัง มีความเช่ือในส่ิง ๆ นั้น 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะเรายังสงสัยอยู่ เราต้องดับความสงสัยเสียก่อน  
   ดังนั้น การแผ่เมตตาจิตนี้ เพื่อทําให้จิตเรานั้นมีความเมตตานั่นเอง คือ
เป็น "ผู้ให"้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อเราให้ได้แล้วการอุทิศบุญกุศลนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก
อีกต่อไป แต่ถ้าเรายังให้เมตตาเป็นทานไม่ได้ เราจะไปอุทิศบุญก็ทําได้ยาก 
เพราะว่ากําลังแห่งเมตตามันยังไม่พอท่ีจะไปอุทิศ เพราะคนท่ีจะแผ่เมตตาได้ก็
ต้องอาศัยบุญก่อน เมื่อบุญมีมาก ๆ เข้าแล้วถึงจะอุทิศได้ 
   โยมอย่าลืมนะจ๊ะการอุทิศหนึ่งครั้งน่ะ พลังงานแห่งจิตนั้นโยมต้องเสีย
มากขนาดไหน แสดงว่าโยมต้องสะสมบุญมามากพอสมควร เพราะบางครั้งท่ี
โยมอุทิศจะถึง..ไม่ถึงนี่ ก็ต้องอยู่ท่ีบารมี อยู่ท่ีกําลังจิตของโยมอีกเหมือนกัน 
เขาถึงได้บอกว่า บางครั้งเราจะไปอุทิศส่งบุญกุศลก็ต้องอาศัยพระสมณะท่ีมีศีล 
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมณะรูปนั้นน่ะ ศีลบริสุทธิ์แค่ไหน ใช่มั้ยจ๊ะ มันก็ต้อง
มีการอุทิศกรวดน้ําแผ่ลงแม่ธรณี แม่คงคาแห่งพระอรหันต์นั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
แต่อํานาจแห่งกรรมฐานแห่งจิตนี้มีอํานาจมาก เพราะเมื่อจิตท่ีต้ังมั่นบริสุทธิ์
แล้ว แห่งทาน ศีล ภาวนา จึงเรียกว่าครบองค์สามคือพระรัตนตรัย ก็ด้วยอ้าง
เดชแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แห่งพระรัตนตรัยนี้แลอุทิศถวาย ดังนี้
สามโลกธาตุ แสนจักรวาลพิภพก็ย่อมรับได้ท่ัวกันท้ังหมด โลกสามภพย่อมเปิด
เห็นกันท้ังหมด ไม่มีอะไรต้านทานแห่งพระรัตนตรัย ดังนั้น ทาน ศีล ภาวนาจึง



๒๒ 

 

เรียกว่าครบองค์สาม เข้าใจมั้ยจ๊ะ จึงเรียกว่า แรงแห่งกรรมฐานแห่งบุญนี้มี
อานิสงส์มาก.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๒๓ 

 

 
 



๒๔ 

 

 
ลูกศิษย์ : หลวงปูุครับการตายอย่างว่า หมดอายุขัยกับส้ินกรรมนี่มันแตกต่าง
กันอย่างไรครับหลวงปู ุ
หลวงปูุ : หือ..ทําไมจ๊ะ ก็ตายตามอายุขัยนี่จ๊ะ 
ลูกศิษย์ : แล้วอย่างท่ีส้ินกรรมนี่ล่ะครับ 
หลวงปูุ : ไอ้ส้ินกรรมนี้เขาเรียกว่าหมดกรรมจึงตาย มันก็ไม่ต่างอะไรกันนี่จ๊ะ 
พอมันส้ินกรรมแล้วอายุขัยมันก็หมดแล้วนี่จ๊ะ มันคืออย่างเดียวกันใช่มั้ยครับ 
มันก็ต้องดูการตาย..ในเหตุการณ์ตายว่ามันเป็นอย่างไร ถ้าเหตุการณ์ตายไม่ดีนี้ 
ถ้ากรรมมาตัดรอนก่อนอายุขัย ก็เรียกว่าตายก่อนอายุขัยเพราะ "กรรมมาตัด
รอน" เหตุเพราะว่าบุญกุศลนั้นไม่ได้ทําเพิ่มพูนขึ้นมา ประมาทนั่นเอง นี่เรียกว่า
ตายก่อนอายุขัย ไม่ได้ตามอายุขัย เมื่อตายก่อนอายุขัย จิตของผู้นั้นดวงนั้นจะ
เข้าในโลกวิญญาณแห่งกฎวิญญาณเพื่อไปเสวยภพชาติก็ยังไม่ได้ จึงเรียกเป็น



๒๕ 

 

สัมภเวสี เหมือนวิญญาณเร่ร่อน เด๋ียวก็เดินไปเดินมา เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะว่าบุญ
กุศลไม่ได้ทําเลย เหมือนคนเกิดมาบ้านช่องก็ไม่มีแบบนั้น เห็นมั้ยจ๊ะ จะหนาวก็
ต้องนอนไม่มีอะไรปกคลุมร่างกายหรือเรือน เพราะไม่มีวิมานอยู่เป็นของตัวเอง 
แต่คนท่ีเขายังมีศีลมีธรรมถึงไม่มีบ้านเรือนอยู่ก็ยังได้อยู่ในวัดในวา ได้อาศัย
เขตพัทธสีมาอยู่ ร่มโพธิ์ร่มไทรก็เพราะเคยช่วยงานศาสนานั่นเอง 
   กรรมมาตัดรอนน่ะ เขาเรียกว่าผู้นั้นถึงฆาตแล้ว กรรมนั้นเขาไม่ยอม
ความแล้ว เมื่อไม่มีอะไรไปต่อรองแห่งกรรมนั้นได้ เรียกว่าไม่มีบุญรองรับแล้ว 
ศีลก็ไม่มีแล้วในขณะนั้น แต่ถ้าอีกอย่างหนึ่งเหมือนโยมไปเจริญภาวนาไป
ทอดผ้าปุา กฐินไปท้ังคันรถ แหม..ขากลับก็ตายท้ังคันรถเหมือนกัน นั่นเป็น
เพราะอะไร ขนาดทําบุญกุศลมา อันนั้นเรียกบุญก็ส่วนบุญ กรรมก็ส่วนกรรม 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อโยมตายในขณะนั้นเรียกว่าโยมได้ชดใช้กันไปแล้ว บุญท่ีโยมทํา
มาในขณะนั้นโยมก็ไปเสวยบุญ เพราะในขณะท่ีโยมได้ตายเสียชีวิตนั้นคือกรรม
ท่ีมันตัดออกไป เขาเรียกว่ามันไม่ต้องไปชดใช้กันอีก มันก็เป็นลักษณะแบบนี้ 
ลูกศิษย์ : แบบนี้ถ้าเราจะแก้โดยการแผ่เมตตาทําบุญเผ่ือไปก่อนได้ใช่มั้ยครับ
หลวงปู ุ
หลวงปูุ : เขาเรียกว่าการทําบุญเจริญภาวนาอยู่ตลอดเวลานี้ก็เรียกว่าธรรมนั้น
บุญนั้นให้คงท่ีอยู่ตลอดเวลา เข้าใจมั้ยจ๊ะ การทําบุญให้คงท่ีไม่ได้บอกว่าบุญมัน
จะลดหรือเพิ่ม แต่ "การทําบุญให้คงท่ี" นี้เขาเรียกว่ามันจะได้หลุดพ้นจากกรรม 
เรียกว่าบุญมันมากเข้าแล้วมันก็จะ "ทับกรรม" กรรมมันก็ฤทธิ์มันก็ไม่มี อ้าว..
ถ้าบุญมันมาก อะไรที่มันมากมันก็ทับมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ทับครับ) เมื่อมันทับ
อะไรที่มันอยู่ข้างล่างน่ะมันก็มีฤทธิ์น้อย ถ้ามันให้ผลมันก็ให้ผลเล็กน้อย จาก
หนักก็เป็นเบานั้นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ จึงได้บอกว่าไม่มีเหตุอันใดเลยท่ีจะบอกว่าไม่
ทําบุญ..ต้องทําบุญอย่างเดียว 



๒๖ 

 

   เพราะบุญนี้มีผล มีกําลัง มีอานิสงส์ให้ผลเป็นแต่ความสุข โยมจึง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะไม่ทําบุญ เพราะโยมต้องกินต้องใช้ทุกวัน ขับถ่ายทุกวันก็
ต้องใช้บุญ เพราะถ้าโยมไม่มีบุญโยมจะขับถ่ายไม่ออก จําไว้นะจ๊ะ เพียงแค่
ขับถ่ายโยมก็ต้องมีบุญแล้ว แม้โยมจะทานบริโภคอาหารโยมก็ต้องมีบุญ เพราะ
ถ้าโยมไม่มีบุญ โยมก็ต้องเอาอาหารใส่ทางอื่น..ไม่ใช่ทางปาก เห็นมั้ยจ๊ะ นั่น
เรียกว่าบุญมีปัญหา บุญขัดข้อง บุญทั้งนั้น แล้วโยมจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าโยม
ไม่ทําบุญ ไม่มีใครกล้าเล่นกับส่ิงนี้ได้ 
   กรรมเป็นของล้ีลับ อย่าได้อวดดีว่าโยมมีบุญดีแล้ว..ไม่จริงหรอกจ้ะ ถ้า
โยมมีบุญดีแล้วโยมไม่ได้เกิดมาแบบนี้หรอกจ้ะ เพราะการเกิดนั้นเป็นทุกข์ แต่
คนท่ีมีบุญมากกว่าคือเกิดมาแล้วรู้ทุกข์นั่นแล เมื่อรู้ทุกข์ว่ามันเกิดท่ีใด แสวงหา
ทางพ้นทุกข์ นั่นเรียกว่ามีบุญมากกว่า... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 
"การอธิษฐานจะท าให้เกิดบารมีในการพากเพียรปฏิบัติ" 
   ถ้าโยมยังไม่มีความละอายต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ก็ดี จงละอายแก่ตนเอง ให้
อธิษฐานกับตัวเองเสียก่อน ถ้าอธิษฐานแล้ว มันทําให้โยมนั้นทําได้ นั่นเรียกว่า
โยมจะเริ่มศรัทธาตัวเองเกิดขึ้น เมื่อโยมศรัทธาตัวเองได้ นั่นแหละจ้ะความ
ศักดิ์สิทธิ์ ความขลังก็จะบังเกิด เมื่อโยมกราบตัวเองได้ เทวดาท้ังหลายท่ัวพิภพ
ก็ย่อมน้อมกราบนมัสการโยมได้เช่นเดียวกัน ถ้ากายสังขาร กาย วาจาโยมเป็น
ธรรม เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นมรรค 



๒๗ 

 

   แต่ถ้าโยมนั้นไปอธิษฐานต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ก็ดี ต่อเทพเทวดาท้ังหลายก็ดี 
แล้วโยมยังทําไม่ได้ นั่นเรียกว่าไม่ต่างอะไร มันมีโจทก์ มีจําเลย มีพยาน ติด
สัจจะบารมี มันก็ไปได้ยาก ไม่ใช่ว่าจะคิดเล่นกลอุบายไปถอดถอนด้วยการ
อธิษฐานถอน มันเป็นไปไม่ได้  
   มนุษย์นั้นจะสําเร็จได้ พ้นบ่วงกรรมได้ โยมต้องประพฤติปฏิบัติแก้ไข
ตน เตือนตน สอนตน ดัดตน ดัดนิสัยของตัวเองให้ได้ นั่นล่ะจ้ะคือของจริง คือ
ทางเดินแห่งมรรค ไม่ได้สําเร็จด้วยการอ้อนวอนร้องขอ แต่มันสําเร็จด้วยการได้
ลองเข้าไปล้ิม ไปสัมผัสรส ไปสัมผัสอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น คือน้อมจิต น้อมกาย  
วาจา ใจให้เข้าถึงในพระรัตนตรัยต่างหาก  
   เมื่อโยมเข้าแล้ว แต่โยมนั้นยังไม่มีความเช่ือมั่น จึงจะอธิษฐานได้ ใช้
บารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน อ้างด้วยพระรัตนตรัย นั่นแหละจ้ะโยมถึง
จะมีพละกําลัง บุญเก่า บารมีเก่าถึงจะมาหนุนได้  
#ธรรมะมหัศจรรย์  
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯ โต https://youtu.be/arO9K6rhiKA?t=35m17s 
วั ต ถุ ม ง ค ล 
" วัตถุมงคลมันอยู่ท่ีว่าคนท่ีเขาทํามีเจตนาอย่างไร  
ถ้าเจตนาไม่ดีแล้ว ให้ไปแขวนคอก็ดีไม่ได้หรอกจ้ะ  
แต่คนท่ีไม่มีวัตถุมงคล แต่ทําตัวเป็นมงคลอยู่ตลอดเวลา   
นั่นแหละจ้ะ มันเป็นท้ังตัว ท้ังวัตถุเลย  
ดังนั้น ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นอุบายแห่งธรรม  
ถ้าส่ิงนั้นเป็นมงคล คําว่า “วัตถุมงคล” แสดงว่า 
ในนั้นมีอํานาจแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณอยู่  
ย่อมจะช่วยเมื่อโยมมีภัยได้ แต่ของส่ิงนั้นจะมีค่าได้  

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=1348940861842585
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FarO9K6rhiKA%3Ft%3D35m17s&h=ATOMt0mPsvUfJBiczNE6-UJmQAhq5OxSBn64kDWf3mMa3RdxC_tQWwGydcWSBHvzmLgOiC05DyTvvB9rwL0iP0EF6YhlTJByijsCeDN17-l0VXR7W7bz9_WIRjwSHkl5bSdNeg&enc=AZMaZETZ1EQ-MVTUB9zEYZWnnqT5BtVK7anyMW8ZzO9YZAPYC14BJbKjdRXEaQepKVhXhV70e6uDHT0tEl5MKPIlpNKdWhp5tryT9tZ2C1ntT2RchVmkIx-vn7D41JCeFmLi9iLVZbDaPv772rIncFWXH8_pGThJlIQhw96-XntPuSas8A1pYx624ewVqMR_B-ORD5VXwex-mi_sTosMOxZx&s=1


๒๘ 

 

ต้องอยู่กับคนท่ีเห็นค่า ปาฏิหาริย์จะเกิดได้  
ต้องอยู่กับคนท่ีเขาเช่ือในส่ิงนั้น เช่ือว่ามีส่ิงนั้นก็มี  
โยมเช่ือว่าไม่มี ส่ิงนั้นก็ไม่มีสําหรับบุคคลผู้นั้น " 
....................................... 
ธรรมะมหัศจรรย ์
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต 

 
โยมต้องปลุกธาตุขันธ์ตัวเองอยู่บ่อย ๆ  
   มนุษย์นั้นท่ีต่ืนรู้แล้ว..ความกลัวก็ดี ความหดหู่ใจก็ดี ความเศร้าหมอง
ใจก็ดีจะหายเป็นปลิดท้ิง ถ้าโยมมี "พระรัตนตรัย" เป็นท่ีพึ่งแล้ว แล้วโยมจะ
เป็นท่ีพึ่งของคนอื่นเขาได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ จะไม่ต้องตกเป็นภาระของใคร เมื่อโยม
ทําภาระของโยมนั้น รู้ภาระหน้าท่ีของตัวเองแล้ว โยมจะเรียกว่าช่วยเหลือ
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ตัวเองได้ เพราะว่ากรรมของมนุษย์นั้นมีของใครของมัน  
โยมต้องการจะช่วยเหลือใคร..โยมต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อน  
โยมจะเผ่ือแผ่ให้ใครอิ่ม..โยมก็ต้องอิ่มก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
โยมจะให้ใครรู้ได้.. โยมก็ต้องรู้ก่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
โยมจะบอกรสชาดให้คนอื่นว่าเป็นอย่างไร..โยมก็ต้องรู้รสชาดเสียก่อน  
นี่เรียกว่าตัวรู้ตัวปัญญาโดยแท้ท่ีจะทําให้โยมนั้นพ้นทุกข์ได้ ละวางได้ ไม่ยึดไม่
ติดได้ 
   ส่ิงเหล่านี้ท่ีโยมมาเจริญกรรมฐานนี้เพื่อให้โยม "รู้กรรม" เป็นพื้นฐาน 
ว่าโยมได้ละอะไรลงไปบ้างแล้ว เพราะหัวใจของกรรมฐานนั้นคือ "การละ" โยม
จะละได้มากแค่ไหนโยมต้องอาศัย "ความเพียร" โยมจะเข้าเจริญกรรมฐานถ้า
โยมไม่มีความเพียร..โยมก็ไม่ถึงหัวใจของกรรมฐานได้ เพราะความเพียรคือ
กําลังอย่างยิ่งยวดท่ีโยมจะสร้างบารมี คนจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องด้วยความเพียร 
ความเพียรจะมีกําลังได้..โยมก็ต้องมีความเช่ือความศรัทธา เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมมี
แต่ความเพียรแต่โยมไม่มีความเช่ือความศรัทธา..ความเพียรโยมก็ไม่มีผลหรอก
จ้ะ โยมมีแต่ความเช่ือความศรัทธาแต่ไม่มีความเพียร..โยมก็งมงายแต่อย่าง
เดียว เข้าใจมั้ยจ๊ะ หากโยมมีแต่ความเพียรอย่างเดียวโยมไม่มีปัญญา..ความ
เพียรโยมก็ไม่มีประโยชน์ ทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบเกื้อหนุนกันท้ังนั้น เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ลูกศิษย์ : หลวงปูุครับ การพิจารณารูปนามพิจารณาในช่วงเวลาใดถึงจะ
เหมาะสมครับ 
หลวงปูุ : อ้าว..ก็พิจารณาตอนไหนท่ีมันเกิดรูปล่ะจ๊ะ คืออารมณ์ไปติดในรูปใด 
ก็พิจารณาตามนั้น ตรงนั้น เวลานั้น ขณะนั้น คือขณะจิตท่ีมันเกิดขึ้นที่โยมไป
ติดในรูป และนามคืออารมณ์ แสดงว่ารูปจะเกิดได้หรือนามจะเกิดได้ต้องมีเหตุ
ท่ีทําให้เกิดรูปและเกิดนาม แสดงว่ารูปจะเกิดได้ต้องเกิดจากนามเสียก่อนคือ
อารมณ์ แต่เพราะว่ารูปนั้นท่ีดับไม่ได้เพราะโยมนั้นไปติดในอารมณ์ เข้าใจ    
มั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น การจะดับรูปนั้นโดยแท้แล้ว เมื่อโยมยังมีกายสังขารนั้นจะดับ
เลยทีเดียวยังไม่ได้ แต่การกําหนดรู้เท่าทันในรูปนั้น และเข้าถึงนามในอารมณ์
นั้นย่อมทําได้ไม่เกินวิสัยของผู้ท่ีมีสติเจริญปัญญานั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อโยมมีเท่า
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ทันในอารมณ์อยู่บ่อย ๆ ดับอารมณ์ไม่ให้มันเกิด ข่มอารมณ์ได้อยู่บ่อย ๆ รูป
นั้นแลถึงจะเป็นรูปก็สักว่าแต่เป็นรูป ถึงว่าจะเป็นอารมณ์ก็สักว่าแต่เป็นรูปเป็น
นาม เป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้น คือวางเฉยเสียได้ เพราะโยมยังวางไม่สนิท เพราะ
โยมยังคิดยังพอใจอยู่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ก็ต้องพิจารณาบ่อย ๆ หรือมันไม่เกิดโยมก็
ต้องพิจารณา เพราะว่าถ้ามันเกิดโยมจะได้ชิน อย่าได้หนี 
   เพราะว่าการหนีตัวตน..หนีไม่ได้ คือหนีความจริง ก็เรามีกายสังขารน่ะ 
เอาตัวเรามาพิจารณาสิจ๊ะ เราเป็นอย่างไรคนอื่นก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเรายังเห็นว่า
เราดีอยู่ นั่นเรียกยังไม่ละอัตตาตัวตน ยังไม่เข้าถึงหัวใจของกรรมฐาน อารมณ์
การปรุง การละ การเบ่ือ หรือความหน่ายในความอยากนั้นมันก็ยังไม่หมดไป 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น เราต้องละและดับอารมณ์ในขันธ์ ๕ ของเรา ไม่ใช่ไปดับอารมณ์
ในขันธ์ของใคร ในรูปของใคร ในนามของใคร ต้องพิจารณาในกายสังขารของ
เราให้มากเสียก่อน เมื่อเราทํามากเข้าแล้วการพิจารณามากเข้าแล้ว เห็นชัด
แล้ว เราจะเห็นบุคคลอื่นนั้นตามความเป็นจริงเช่นเดียวกับท่ีเราเห็นในกายของ
เราเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ส่ิงท่ีความสวยความงามล้วนแล้วแต่เป็นการปรุงแต่งแห่งจิตของเรา
ท้ังนั้น แต่ภายในกายสังขารที่มีหนังห่อหุ้มนี้ ล้วนแล้วเป็นเหมือนกันท้ังหมด 
นั่นคือของเน่าเหม็นหมักดองโดยตามความเป็นจริง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะเรามี
อารมณ์ยังไปติด เพราะเราไปเสพในอารมณ์มากจนเกินไป เพราะเรามีอารมณ์
ก็เพราะว่าเราไปยึดในรูปนั้นมากจนเกินไป ดังนั้น โยมต้องไม่มีตัวมีตนสิจ๊ะ 
อย่าถือดี อย่าอวดดี อย่าลองดี ถ้าโยมทําได้แบบนี้ ส่ิงดี ๆ หรือคุณวิเศษท่ีมีมัน
จะรักษาดวงจิต รักษาศีล รักษาพระพรหมจรรย์ของโยมได้อยู่ตลอดเวลา นั่น
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คือจะมีความละอายต่อบาป ความเกรงกลัว การยับยั้งช่ังใจ เรียกว่าตบะบารมี
เดชเดชาก็จะบังเกิดขึ้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เพราะผู้ท่ีมีทรงศีลได้ รักษาศีลได้ จะองอาจท่ามกลางฝูงชน เพราะถ้า
มีศีลแล้วแม้ต่อให้พายุในอารมณ์ท้ังหลายเข้ามาแล้ว แต่โยมนั้นมีความยึดมั่น
ในศีลในธรรม อารมณ์ใดก็ทําอะไรโยมไม่ได้ ท่ีมันทําได้เพราะว่าศีลโยมขาด คํา
ว่าขาดแล้ว ไอ้ช่องท่ีมันขาดนั้นแลโยมไปเปิดประตูให้มันเข้ามาในทางทวาร ใน
ตา ในหู จมูก ล้ิน กาย ใจ ส่ิงเหล่านี้โยมไปบกพร่องทางใดโยมก็ต้องไปปิดรอย
รั่วรอยร้าวนั้นอยู่บ่อย ๆ คือไปติดในรูปก็พิจารณาในรูป ติดในอารมณ์ก็ต้องละ
อารมณ์ ติดในความพอใจก็ละความอยากซะ คืออย่าไปสนใจมัน แล้วถ้ามันมา
ล่ะจ๊ะจะทําอย่างไร มันไม่มีอะไรหรอกจ้ะท่ีจะเกิดความพอใจกันได้ถ้าโยมนั้น
ไม่ไปเล่นด้วยในอารมณ์นั้น ถ้าจิตเรายังไม่ต้ังมั่นในศีล ในสมาธิ ในภาวนา..
อย่าได้ไปลองดีกับมัน เพราะมันจะเคลิบเคล้ิม แล้วเราก็จะเสียท่ามัน เข้าใจ  
มั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ วัดปุาเทพอุดมธรรม จังหวัดขอนแก่น 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ลูกศิษย์ : หลวงปูุเจ้าคะ อยากสอบถามเจ้าค่ะ เราจะเจริญสติให้มันต่อเนื่องได้
ยังไงเจ้าคะ เพราะว่ามันหลุดบ่อย ๆ น่ะค่ะ ขณะท่ีเราไม่นั่งภาวนาน่ะค่ะ 
หมายถึงการทําในอิริยาบถย่อยน่ะค่ะ 
หลวงปูุ : โยมต้องรู้ในปัจจุบันสิจ๊ะ..ว่าโยมทําอะไรอยู่ สติโยมก็จะอยู่ในปัจจุบัน 
การภาวนาก็จะอยู่ ศีลโยมก็คงอยู่ แต่ถ้าโยมนั้น จิตของโยมนั้น เมื่อโยมระลึก
ถึงในอดีต หากอดีตนั้นมันเป็นอารมณ์แห่งโทสะก็ดี อารมณ์แห่งโมหะก็ดี 
ความหลงก็ดี เรียกว่าศีลโยมนั้นก็บกพร่อง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น ให้โยมอยู่แต่อารมณ์ปัจจุบัน บุญท้ังหลายท้ังปวง สติและ
ปัญญาก็จะบังเกิดอยู่ คนท่ีกําหนดไม่ได้รู้ในปัจจุบันนั้นแหล่ะจ้ะ ผู้นั้นเรียก    
"ผู้ขาดสติ" ศีลธรรมท้ังหลายมันก็เส่ือม ปัญญาโยมก็เส่ือม ความคิดความ    
ปรุงแต่งท้ังหลายท้ังปวงก็บังเกิด ความหลงท้ังหลายก็บังเกิด 



๓๕ 

 

   ดังนั้น ผู้ใดนั้นต้องการเจริญสติได้อยู่ตลอดเวลา ให้กําหนดรู้ในปัจจุบัน 
แต่ในปัจจุบันในขณะจิตใดท่ีโยมไม่รู้และพล้ังเผลอ..นั้นควรปล่อยวางออกไป 
อย่าได้ไปสนใจ ให้สนใจแต่อารมณ์ปัจจุบัน และเมื่อกําหนดปัจจุบันได้ ก็ให้
กําหนดรู้ส่ิงท่ีพลาดมาแล้ว ผ่านมาแล้วนั้น โยมไปทําอะไร..ดีหรือไม่ดี เป็นคุณ
หรือเป็นโทษ เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล นั้นแลเรียกว่าเป็นการกําหนดกรรม รู้
กรรมได้ โยมถึงจะสามารถแก้ไขกรรมได้ 
   หนึ่งวันถ้าโยมกําหนดได้ กรรมนั้นถ้ายังไม่ถึงยี่สิบส่ีช่ัวโมงแล้วไซร้ ยัง
ไม่มีใครเป็นจําเลย เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าโยมนั้นเพิกเฉย เห็นว่ากรรมนั้นเป็นเพียง
ว่ากรรมเล็กน้อย ภายใน ๒๔ ช่ัวโมงเมื่อพ้นไปแล้ว..พระอาทิตย์ตกดินลับขอบ
ฟูา จะถูกยื่นร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี โยมเข้าใจแบบนี้มั้ยจ๊ะ แต่ถ้าใคร
กําหนดรู้ในปัจจุบันได้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่ เป็นกรรมดีหรือกรรมช่ัวนั่น นั่น  
แหล่ะจ้ะ บุคคลผู้นั้นแม้จะอยู่ในความลุ่มหลงก็ตามแต่ก็มีสติ แต่ผู้นั้นจะ
เรียกว่า "ผดุงกรรม" ในปัจจุบันได้ เรียกว่าไม่ติดกรรม แต่เป็นผู้รู้กรรม แต่
กรรมท่ีไปสัมผัสไปติดนั้นมันเป็นธรรมชาติของกรรม โยมต้องรู้จักรู้กรรม 
พิจารณาการกระทําของโยมอยู่บ่อย ๆ แม้ความช่ัวที่โยมมีในการกระทําก็ขอให้
โยมนั้นรู้ว่านี่เป็นกรรมช่ัว 
   ในขณะใดท่ีจิตเราเสวยอารมณ์หรือกรรมดีก็ให้รู้เป็นกรรมดี เป็นบุญ
เป็นบาปก็ขอให้รู้ นี่เรียกว่าเป็น "ผู้รู้กรรม" เมื่อบุคคลท่ีรู้กรรมอยู่บ่อย ๆ ไม่
นานผู้นั้นย่อมเห็นโทษเห็นภัยได้ บุคคลแบบจําพวกนี้แลย่อม "เหนือกรรม" ได้ 
ดังนั้น อย่าได้คิดว่าเมื่อโยมเป็นคนช่ัว ยังพอใจในกรรมช่ัวทั้งหลายในอกุศล ก็
ขอให้กําหนดรู้ อย่าได้ว่าโทษตัวเอง เพราะว่าเป็นของธรรมดา โยมเกิดมาจาก
โคลนตมคือความเน่าเหม็น คือความไม่รู้ คืออวิชชา คือกิเลสตัณหา นั่นคือ
รากเหง้าของบรรพชนบรรพบุรุษของโยม แต่ทุกขณะจิตเมื่อโยมเสวยให้โยม



๓๖ 

 

กําหนดรู้ว่าส่ิงท่ีโยมเสวยอยู่นี้มันให้โทษให้คุณโยมอย่างไร โยมไปติดไปพอใจ
มันแค่ไหน แล้วโยมมีความสุขจริงหรือไม่ นี่เรียกว่าเป็น "มหาพิจารณา" คือสติ
ท่ีมีกําลัง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ต่อไปสติตัวนี้เมื่อมีกําลังแล้ว ตัวกําลังนี้จะครอบคลุมทําให้เกิด 
"ปัญญา" อยู่ตลอดเวลา โยมจะรู้เท่าทันอารมณ์ได้ตลอดเวลา คือรู้การเกิดการ
ตายของอารมณ์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะว่าสติโยมนั้นมันสมบูรณ์แล้ว ท่ีโยมนั้นมี
สติคลาดเคล่ือนเล่ือนลอยนั้น เพราะว่าสติโยมนั้นไม่ได้ถูกฝึก ไม่ได้อบรมบ่มจิต 
ไม่ได้พิจารณา ส่ิงเหล่านี้โยมต้องพิจารณาให้มาก ๆ บ่อย ๆ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
อย่าได้วางเฉยว่ากรรมนั้นเป็นกรรมเพียงเล็กน้อย..ไม่จริง กรรมท่ีจะให้ผลได้
เกิดจากกรรมเล็กน้อยท้ังนั้น เมื่อมันสะสมมากเข้าแล้วย่อมมีอํานาจแห่งกรรม
นั้น บุญเล็กน้อยก็เช่นกัน จะเกิดมากได้โยมต้องสะสมจากเพียงเล็กน้อย เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ วัดปุาเทพอุดมธรรม จังหวัดขอนแก่น 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๓๗ 

 

 
ธรรมะมหัศจรรย์ 
ตอน หนี้ชีวิต 
   "...ฉันขอเตือนไว้อีกครั้ง ถ้าโยมไม่ได้คิดจะอยู่ โยมจงไปเถอะจ๊ะ แต่ถ้า
โยมคิดว่า นี่คือบุญวาสนาของโยม และเช่ือมั่นในสะพานบุญนี้แล้ว ก็เท่ากับ
เมตตาฉัน แต่ถ้าโยมไม่เมตตาเขา จงจําไว้เถอะจ๊ะ โยมเป็นปฏิปักษ์กับธรรม
ของฉัน เพราะฉันมาครั้งนี้ไม่ได้มาให้โยมนั้นมาเล่นอะไร เพราะของท่ีจะเกิด
จริงในภายภาคหน้าโยมต้องเจอจริง เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั้นถือว่าเมื่อมีเวลาเล่นก็รู้จัก
เล่น เมื่อถึงเวลาต้องโต โยมก็ต้องโต เมื่อถึงเวลาปฏิบัติโยมก็ต้องจริง ถ้าโยม
แยกแยะไม่ออกเสียแล้ว โยมจะไม่รู้ เรียกว่า เด็กไม่รู้จักโต เด็กไม่รู้จักโตย่อม
อาศัยบุญกุศลให้บิดามารดาเล้ียงอยู่อย่างนี้  
   แล้วโยมจงจําไว้นะจ๊ะ บิดามารดาไม่ได้อยู่กับโยมตลอดไป แล้วโยมจะ



๓๘ 

 

หาบิดามารดาไม่เจอ ถ้าบิดาโยมนั้นยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดกันน่ะ โยมเกิดมาไม่รู้กี่
ชาติ บิดามารดาโยมมีไม่รู้เท่าไหร่ แล้วโยมคิดว่าจะไปเกิดหมดมั้ยจ๊ะ   
   เพราะโยมติดคุณการให้ชีวิตไงละจ๊ะ โยมจงไถ่คืนชีวิตนี้กลับคืนไป 
ด้วยเอาพรหมจรรย์นี้แลกไปเถอะจ๊ะ ถึงจะส้ินสุดการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าโยม
ยังทําไม่ได้ ก็เจริญเป็นเวลาก็ยังดี ๑ ช่ัวโมง ๑ ช่ัวยาม ๑๐ นาที แล้วแต่ท่ีโยม
พอใจ นั่นคือ อิทธิบาท ๔ ฤทธิ์ทางใจถึงจะบังเกิดได้ ขอให้โยมจําไว้ โยมยังทํา
ไม่ได้จริงขอให้เป็นเวลา แต่ถ้ามันเป็นเวลานั้นอย่างอื่นโยมต้องตัดให้หมด เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ  
   อย่าให้อะไรมาข้องเกี่ยวมาปิดบังทางกุศลของโยม เพราะในขณะท่ี
โยมเจริญภาวนาก็ดี เจริญมนตร์ก็ดี นั้นเท่ากับว่า บิดามารดาของโยมก็ได้
ปฏิบัติประพฤติไปพร้อมกับโยม อย่าทําเป็นเล่น บุญมันจะไม่ต่อเนื่องและ
ปราณีต การจะพ้นทุกข์พ้นกรรมนั้นก็ช้าออกไป โยมจะให้บิดามารดาโยมนั้น
ต้องทรมานหรือยังไง โยมไม่ใช้หนี้บุญคุณท่ีท่านอุ้มท้องโยมมารึยังไง  
   อือ ไหนใครเคยเป็นแม่คนบ้างมันหนักหนามั้ยจ๊ะ ทรมานมั้ยจ๊ะ นั่น
แหละจ๊ะ ทุกข์แห่งการเกิดก็เป็นเช่นนั้น โยมจงระลึกถึงเวทนาหรือทุกข์ท่ีโยม
คิดว่ามันทนไม่ได้แล้ว เอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานเถอะจ๊ะ สุขท้ังหลายท่ีมัน
เกิดขึ้นมันจะดับนิโรธเอง อย่าไปใฝุหาความสุขเสียก่อน จงหาแต่ความทุกข์
ขึ้นมา พิจารณาแต่ส่ิงท่ีเป็นทุกข์ เป็นเวทนาขึ้นมา โยมทนเวทนาได้มาก
เท่าไหร่ โยมจะสุขมากเท่านั้น สวรรค์วิมารที่โยมจะไปเสวยในบุญกุศลก็จะมี
อํานาจเป็นทิพย์มากเท่านั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ..." 
ธรรมะมหัศจรรย์ เทศนาธรรมจากญานจิตสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร 
ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 



๓๙ 

 

เทศนาธรรมเมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
สามารถรับฟังเสียงธรรมผ่านยูทูปพิมพ์ธรรมะมหัศจรรย์ได้เลยค่ะ สาธุ ๆ ๆ 

" ก า ร นิ น ท า " 
   แม้องค์พระปฏิมากรว่าเลิศแล้วในบารมี ยังไม่พ้นการโดนนินทา แล้ว
โยมน่ะจะเหลือหรืออย่างไร หรือมีดีแค่ไหนจะนินทาไม่ได้ ขนาดฉันตายไปแล้ว
ยังนินทาเลย ก็ฉันแค่รู้แต่ไม่ได้นินทาตอบ เพราะเมื่อไม่ตอบโต้แล้ว คํานินทา
มันก็กลับไปหาคนผู้นั้น แม้เราไม่เอาผิด แต่กรรมนั้นมันก็ให้ผล เพราะคนนั้น
เป็นคนสร้างขึ้นมา ดังนั้น จงจําไว้ ส่ิงท่ีโยมทํา แม้ฉันนั้นเมตตาก็จริงอยู่ แต่
กรรมนั้นเมื่อใครทําแล้วในกรรมช่ัวกรรมดี ผู้นั้นต้องเสวย 
   แต่ฉันไม่มีทางท่ีจะไปเพิ่มโทษกรรมให้โยมได้ มีแต่เมตตา ถ้าโยมคิดว่า
โยมช่ัวจริง ฉันชอบ.. เพราะคนท่ีรู้ตัวว่าช่ัว ว่าเลว นั่นแหละจ้ะ ผู้นั้นเรียกว่ายัง
มีดี ยังมีตัวละอาย ยังมีเทวดาท่ียังสอนได้ แต่ผู้ท่ีไม่รู้ตัวว่าตัวเองเลวแค่ไหน 
ทรามแค่ไหน กิเลสหนาแค่ไหนนี่แหละจ้ะ ฉันว่าน่ากลัวเพราะมันคอยซ่อน 
คอยหลบอยู่ตลอดเวลา ไม่เผชิญหน้าสู้กับความจริง   
   โอกาสมีเสมอ ถ้าโยมให้โอกาสตัวเอง แต่โอกาสจะไม่มีถ้าโยมไม่ให้
โอกาสตัวเอง ฉันคงให้โอกาสใครไม่ได้ ถ้ามนุษย์ผู้นั้นไม่ให้โอกาสตัวเอง
เสียก่อน นั่นก็หมายถึงว่าถ้าโยมไม่เมตตาฉันก่อนแล้วฉันคงเมตตาโยมไม่ได้ 
โยมไม่มานอบน้อมฟังธรรมจากฉัน ฉันจะให้ธรรมโยมได้อย่างไร  
#ธรรมะมหัศจรรย์ 
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต 
https://youtu.be/arO9K6rhiKA?t=2h38m35s 

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=1337666729625870
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FarO9K6rhiKA%3Ft%3D2h38m35s&h=ATMJ91NkBQ32dBVUg0Z_1QErvBJ3k2ThyGA1dw3cbQReKd9NdMeH9odn-OvE2iMF_NXFnKbHt27Rx_vr_mw2r2f7anaHTS9yzHUvQiwUa6hWQ3gt0shbzfHISiivSUDugePA8g&enc=AZPK2u_rlzGMRTUjGADudZjf0bwjQMhq12itXtkTsfl_FLQzZqKc7xtNAQp7YBPLmL8P0sSA37d-trS-tiUeXVvvkaD8guGJUiAP8N7lSqlBcUeq00zUb6XMlEFjkyWcJbXUzX-4FwYcU_MI6yry4M2uGTg0UX9cdkSYHHeN2owzWnBMJtl2o6HM2qfhBq44uzVVlHlWe9Barl3CvICzI8mv&s=1


๔๐ 

 

 
 

 



๔๑ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์ 
ตอน ของฟรีไม่มีในโลก 
   "....ในโลกนี้ไม่มีของฟรี โยมอยากได้อะไรต้องลงทุนไปเสียก่อน ด้วย
อํานาจบารมีของตัวเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่ใช่อธิษฐานจะมาขึ้นอย่างเดียว พอ
สร้างแล้วมาข้ึนอย่างเดียว คงมีหรอกจ๊ะถ้าแบบนั้น ไม่มีหรอกจ๊ะ  
   คนท่ีได้อะไรมาแล้ว แล้วบุคคลผู้นั้นไม่ได้เสียอะไรไปเลย ไม่มีในโลกนี้ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมจะรู้จักสุขได้น่ะท่ีแท้จริง ถ้าโยมไม่เคยเจ็บใจมาก่อน เสียใจมา
ก่อน โยมจะไม่รู้สุขท่ีแท้จริงหรอกจ๊ะ งั้นโยมต้องเสียก่อน ส่ิงท่ีได้มาโยมถึงจะ
เห็นคุณค่า เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ไม่ใช่นั่งแต่อธิษฐานอย่างเดียว ขอให้ได้ไปสวรรค์ช้ันนั้นช้ันนี้ ไม่มีทาง
หรอกจ๊ะ อันนั้นเขาเรียกว่า ได้แต่คิดแต่ฝันอย่างเดียว ในโลกนี้เป็นโลกแห่ง
ความจริง คนท่ีคิดเช่นนั้น ก็เรียกว่า เป็นโลกของมายา  
   ดังนั้น เมื่อโยมเกิดมาแล้วคือ ความจริง การเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ก็
เรียนรู้จากทุกข์นั้นให้มาก ใครเรียนรู้จากทุกข์ให้มาก ผู้นั้นจะได้สุขมาก ใครไม่
ยึดในสุขมากเท่าไหร่ ผู้นั้นจะหลุดพ้นได้ไว เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่เมื่อในเวลานี้โยมยัง
ยึดอยู่ในสุข ยังติดอยู่ พอใจในห้วงแห่งทุกข์นี้ มันจึงต้องมีหลัก มีท่ีอาศัยให้
พํานัก ท่ีเป็นสรณะเป็นแก่นสาร..." 
ธรรมะมหัศจรรย์ เทศนาธรรมจากญานจิตสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร 
ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
เทศนาเมื่อวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สามารถรับฟังเสียงธรรมผ่านยูทูปพิมพ์
ธรรมะมหัศจรรย์ได้เลยค่ะ สาธุ ๆ ๆ 
 



๔๒ 

 

 
   ปริศนาธรรมสมเด็จโต..ว่าส่ีปีเกิดสีปี่ดับ คืออะไร หมายถึงว่าอีกส่ีปี
ข้างหน้าจะเกิดภัย ดับก็คือมีการตาย มนุษย์ท่ีอยู่ในศีลในธรรมและเช่ือมั่นใน
พระรัตนตรัยจะอยู่รอดได้อย่างอศัจรรย์ด้วยอํานาจพุทธานุภาพ โลกแห่งสาม
ภพภูมิจะถูกเปิดออกไห้ได้เห็นทุกข์คือ เห็นอริยสัจธรรมความจริงส่ีประการ
นั้นเอง สาธุ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี ธรรมะมหัศจรรย์ จ.เพชรบุรี 

 

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


๔๓ 

 

 
ธรรมะมหัศจรรย์ 
ตอน เหตุแห่งมหาวิปโยค 
   "... คือ กาลต่อไปท่ีไฟจะบังเกิด มหาวิปโยคบังเกิด เพราะคนมันมีไฟ
โทสะมาก ท่ีมันบังเกิดมหาวิปโยคนั้น ก็เหตุเพราะว่ามนุษย์นั้นผิดศีลธรรมมาก 
น้ําแห่งกามราคะมันมีมากเท่าไหร่ น้ํามันก็จะมีมากเท่านั้น ด้วยเพราะเหตุว่า 
มนุษย์นั้นผิดศีลผิดธรรม  
   เมื่อบุคคลใดทําลายศีลของตัวเองแล้ว บุคคลผู้นั้นก็ไม่ต่างอะไร ก็
เรียกว่า ทําลายเกราะปูองกันภัยช้ันดีของตัวเองออก โยมว่าบุคคลท่ีมีเกราะ
ปูองกันภัยกับคนท่ีไม่มีอะไรเลย อะไรมันจะน่าปลอดภัยกว่ากัน (ลูกศิษย์ : มี
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เกราะเจ้าค่ะ) ถูกแล้ว 
   ท่ีตรงนี้ ต่อไปจะเป็นเกาะ ต่อไปจะเป็นแก่ง จึงเรียกว่า แก่งคอย คอย
ใครจะมารับซักคนหนึ่ง กว่าจะมารับได้ถึงแม้จะมีความเมตตาเพียงใด ก็ต้องรอ
เวลา เพราะว่าอยู่กันคนละมิติ เวลาจึงไม่เหมือนกัน ใช่มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ใช่ค่ะ) 
แต่เมื่อมาแล้วโยมทําเวลาให้เป็นเวลาเดียวกัน คนท่ีเห็นเวลาเป็นเวลาเดียวกัน
นั้นได้ คือ ไม่ยึดในเวลา การประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีกาล ไม่จํากัดกาล บุคคล
นั้นแล ย่อมลุล่วงพ้นจากโทษภัย หรือทุกข์ท้ังหลายได้ บุคคลใดยังยึดเวลาอยู่ 
ยึดฤกษ์งามยามดีอยู่ บุคคลผู้นั้นย่อมพ้นภัยไม่ได้ เพราะภัยท้ังหลายไม่มีฤกษ์
กําหนด เข้าใจมั้ยจ๊ะ อือ แต่ถูกกรรมกําหนดไว้ นั้นใครอยากจะลุล่วงพ้นกรรม 
ต้องกําหนดกรรม กรรมมันเกิดจากท่ีใด ต้องกําหนดท่ีใจของตัวเอง  
   ฉันนั้นมีความปรารถนายินดียิ่งนักท่ีโยมได้มาในวันนี้ ท่ีมารับรู้สาส์น
จากกรุงศรี ว่ากรุงศรีจะมีภัย ภัยท่ีแท้จริงนั้น นั่นคือ มันจะบังเกิดกับโยม 
ใช่มั้ยจ๊ะ โยมบอกว่า เมืองหลวงมีภัยก็ช่างประไรไม่เดือดร้อน ไม่จริง ถ้าโลกนี้
มีภัย โยมจะอยู่ได้มั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย ์: ไม่ได้ค่ะ) โยมต้องรักษาเผ่าพันธุ์เอาไว้ 
สามัคคีกันเอาไว้  
   ถ้าโยมไม่สร้างท่ีแห่งนี้ขึ้นมา ไม่สร้างหลุมหลบภัยแล้วพี่น้องลูกหลาน
โยม จะไปหลบท่ีไหนละจ๊ะ ถ้าโยมเช่ือว่าท่ีนี่เป็นท่ีหลบภัยโยมได้ ท่ีนี่เป็นท่ีพึ่ง
เป็นสรณะโยมได้ เพียงโยมมีความเช่ือความศรัทธา ก็ต้องสร้างรูปธรรมขึ้นมา 
เพื่อให้เกิดนามธรรม คือ เทพ พรหม ท้ังหลายมาสถิตย์อยู่ ท่ีใดมีเทพแห่ง
พรหม ดวงจิตดวงธรรมมาสถิตย์มาก ท่ีนั้นก็จะปลอดภัยจากภัยพิบัติได้ เพราะ
จะถูกตราตรึงไว้ คือ อํานาจแห่งรัศมีพระพุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ ตาข่าย
ล้อมเป็นแก้ว ๗ ช้ัน เป็นกําแพง จึงต้องสร้างกําแพงเมืองขึ้นมา เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
(ลูกศิษย์ : เข้าใจค่ะ)  
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   ดังนั้น ส่ิงท่ีโยมสงสัยอะไร ยังไม่ต้องสงสัยในตอนนี้ มีอย่างเดียวคือ
โยมต้องทํา คือรู้อะไรแล้วต้องทํานั่นแหละจ๊ะ ผู้นั้น คือ รู้หน้าท่ี แต่ถ้าโยมไม่
เช่ือไม่ทํามันจะเป็นอะไรหรือไม่ ไม่เป็นอะไร คนท่ีทําเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้ขึ้น
เรือลํานี้ คนท่ีทําเท่ากับว่าโยมมีต๋ัวขึ้นเรือ โยมจะมีทาง เรียกว่า ค่าผ่านทาง..." 
ธรรมะมหัศจรรย์ เทศนาธรรมจากญาณจิตสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี 
บ้านโปร่งวิเชียร ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
ให้ไว้เมื่อวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รับฟังผ่านทางยูทูปพิมพ์ธรรมะมหัศจรรย์
ได้เลยค่ะ 
การจะบรรลุธรรม...จ าเป็นต้องออกบวชหรือไม่  
   คนบรรลุธรรมไม่จําเป็นต้องออกบวชก็ได้  
แต่เมื่อใครบรรลุธรรมในฆราวาสแล้ว ถึงไม่ออกบวช  
ก็ต้องบวช เพราะมันบรรลุแล้ว มันจะไม่เอาอะไรทั้งส้ิน  
โยมบวชด้วยใจ แต่กายของโยมยังไม่ได้บวช  
   ยังเรียกว่าบรรลุไม่สมบูรณ์ เพราะโอกาสท่ี 
จะกลับเป็นปุถุชนได้ยังมีอยู่ แต่ถ้าโยมบวชท้ังกาย 
ท้ังใจแล้ว มันจะสุดทางของมัน  
มันไม่มีอะไรเลือกอีก นอกจากพรหมจรรย์นี ้
ยกถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  
   ท่ีโยมถามแบบนี้ โยมยังเสียดาย  
แต่โยมไม่ต้องเสียดายหรอกจ้ะ เมื่อถึงสภาวะนั้นของจิต 
มันจะสลัดทุกอย่างออกไปเองโดยไม่มีข้อแม้  
#ธรรมะมหัศจรรย์  https://youtu.be/UGs9KhdH5To 

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=637848126417221
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUGs9KhdH5To&h=ATM9braTnlL5GYc3pRZC_JTYQ1U37lSjddLb452K7GFt3wMXl-vMe8t0zjdP6Lq-rcN-ILLS5OpnkLuR2d01FkqjozyfnuK1J0_wEYHpPMU3LeMSwzExAy8tH_PmBVk1e7H8uw&enc=AZNANVahe0h7nhykkdxwSqzEhY5FTB4bOfsepU_zAg30xkWqEIxbOAeUmiDLxrOYjpKoygrg62S628jhJKBY1itzzgM5vaYzbJ4fTRO6V__mUf6LA20MmgPD8toxdKyBb_9w1wo4FLAbizz4Zb1pmcevpYuvjiYGFuL3fVy2_ROTQJe1gWK_FL0_D-zquctR5zssIpDsxejIRwBD1Ye7Rcmz&s=1
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ลูกศิษย์ : หลวงปูุครับคนจีนท่ีเขาเผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้ญาติ ญาติ
จะได้รับเหรอครับ 
หลวงปูุ : ได้สิจ๊ะ ได้กินกระดาษงัยจ๊ะ พอกินกระดาษแล้วก็เป็นขี้เถ้าไงจ๊ะ ได้
สองอย่าง อ้าว..ก็เผาอะไรก็ได้อย่างนั้นน่ะ  
โยมจะถามหาอะไร (ลูกศิษย์ : อยากทราบว่าเขาได้รับเป็นอะไร) 
ก็โยมบอกเผากระดาษเขาก็ได้กระดาษสิจ๊ะ เข้าใจมั้ยจ๊ะ อ้าว..โยมถามว่าเผา
แล้วได้อะไร ก็ได้กระดาษไงจ๊ะ โยมทําอะไรย่อมได้เช่นนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะ
ความเช่ือมันเป็นอย่างไรก็ได้เช่นนั้น แต่ความเช่ือนั้นจะเกิดส่ิงท่ีว่าท่ีให้เห็นเป็น
ผลได้ มันต้องมาพร้อมกับปัญญา เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าปัญญาไม่บังเกิดในความเช่ือ
นั้น มันเรียกว่างมงาย ไม่สามารถจับต้องอะไรให้เป็นมรรคเป็นผลได้ เข้าใจมั้ย
จ๊ะ เมื่อเขามีความเช่ือเช่นนั้น เขาก็ต้องกินแต่กระดาษไป.. 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ปุจฉา-วิสัจฉนา 
ลูกศิษย์ : การทําบุญใส่บาตรนี้ จะพ้นกรรมได้หรือไม่คะ 
หลวงปูุ : อานิสงส์ของการทําบุญใส่บาตรเหรอจ๊ะ ถามว่า "พ้นกรรม" หรือไม่ 
พ้นได้จ้ะ..แต่ไม่พ้นทุกข์จ้ะ การว่าพ้นกรรมหมายถึงว่า ในขณะท่ีโยมนั้นทําบุญ
ใส่บาตรและก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรท่ีโยมคิดว่าเป็นผู้ราวีและเบียดเบียน
โยมนั้น ทําให้กรรมในขณะท่ีโยมเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันเบาบางลง มันไม่ต้องทน
ทุกข์มาก ถ้าแบบนั้นมันก็จริงส่วนหนึ่ง แต่มันไม่สามารถทําให้โยมพ้นทุกข์ได้ 
   มนุษย์ท้ังหลายจะ "พ้นทุกข์" ได้นั้น ต้องรู้ทุกข์ก่อน เมื่อรู้ทุกข์แล้ว 
เข้าใจในทุกข์ เห็นทุกข์นั้นเป็นของธรรมดา เห็นภัยในทุกข์นั้น แล้วไม่ยึดใน
ทุกข์นั้น เมื่อเราพ้นทุกข์ได้ ไม่ยึดในทุกข์ได้ วางเฉยในทุกข์ได้ นั่นแหล่ะจ้ะ โยม
จะพ้นกรรมและไม่มีทุกข์ แต่กรรมท่ีมนุษย์กระทําแล้วไม่สามารถไปแก้ไขใน
กรรมในอดีตได้ ดังนั้น ส่ิงท่ีโยมกระทําไปนั้น ไม่ว่าจะทําบุญตักบาตรหรือการ
ให้ทานก็ดี ส่ิงเหล่านี้เป็นเพียงแค่การว่าสะสมบุญบารมีให้เกิดความเช่ือ ความ
ต้ังมั่นในหลักคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ให้จิตของโยมนั้นมีความ
นอบน้อมต่อพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ให้เข้าถึงหัวใจของศีล ให้เข้าถึง
สมาธิ ให้ถึงการภาวนา ให้เข้าถึงตัวปัญญา 
   ถ้าส่ิงท่ีฉันกล่าวมานี้ มนุษย์ผู้ใดนั้นยังไม่เข้าถึง ก็เรียกว่ายังไม่พ้นทุกข์ 
ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ โยมว่ามันจะพ้นกรรมมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ไม่พ้นเจ้าค่ะ) ถูกแล้ว 
ไม่มีทางใดเลยท่ีจะพ้นกรรมได้ นอกจากมนุษย์ผู้นั้นเป็นผู้ต้องรู้กรรมก่อน คือรู้
การเกิดเสียก่อน ว่าภพชาตินี้เกิดมาทําอะไร แล้วขอให้มีความเช่ือความศรัทธา  
   บางคนมีความเช่ือกลัวต่อบาป ก็รีบเร่งสร้างบุญกุศลความดี ทําบุญใส่
บาตรเจริญทานอยู่บ่อย ๆ นี่เรียกว่าเป็นบุญกุศลท่ีติดตัวมาในปางก่อน แต่ถ้า
มนุษย์ผู้นั้นไม่รู้ต้นเหตุท่ีแท้จริงของการสร้างทานบารมีบุญกุศลว่าทําไปทํา
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อะไรแล้ว มันก็ไม่แน่ว่าบุคคลผู้นั้น อาจจะไม่ทําอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบุญกุศล
นั้นมันจึงไม่ต่อเนื่องได้ ส่ิงใดก็ตามท่ีโยมจะกระทําไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาป 
โยมต้องมีปัญญาด้วยมีสติว่าทําไปเพื่ออะไร นั่นแลอานิสงส์ของการกระทํานั้น
จะมีมากกว่า... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ วัดปุากุจนา จังหวัดสกลนคร 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จังหวัดเพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
ความเชื่อ - ความศรัทธา 
   คนมันจะศรัทธาได้ มันต้องมีความเช่ือไหมจ๊ะ คนมันจะเช่ือได้ มันต้อง
มีศรัทธาไหมจ๊ะ นั้นอะไรมาก่อนมาหลังเล่าจ๊ะ โยมต้องมีศรัทธาก่อน คนท่ีมี
ศรัทธานี่แลเรียกว่าผู้นั้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตน จึงเรียกว่าเป็นบุญเก่าอย่าง
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หนึ่ง เป็นบุญกริยาวัตถุอย่างหนึ่ง ถ้าโยมเช่ือเสียก่อนท่ีจะศรัทธา นี่เรียกว่า
บุคคลผู้นั้นกําลังหลง โยมจะไปศรัทธาโดยไปอาศัยความเช่ือไม่ได้ เพราะว่า
องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้เช่ือใครก่อนด้วยการฟังก็ดี ถ้าใครเช่ือโดยขาด
ปัญญาเมื่อไหร่ บุคคลผู้นั้นย่อมไม่ควรหามาทําเป็นมิตรได้ เพราะจะทําให้หลง
หรือพากันจม โยมต้องศรัทธาหรือเช่ือด้วยปัญญาของตัวเอง  
   บุญกุศลของโยมนั้นจะไม่มีวันหมด จะไม่พร่องได้ นั่นเรียกว่าโยมจะ
รักษาความเช่ือความศรัทธาของโยมเอง เขาจึงบอกว่าทรัพย์นั้นเมื่อใครสร้างให้
เกิดแล้วในอริยทรัพย์ภายใน ก็ไม่สามารถมีใครมาขโมยโยมไปได้ แต่ถ้าใครเช่ือ
ด้วยขาดปัญญา บุคคลผู้นี้ไม่สามารถรักษาทรัพย์ไว้ได้ แม้ทรัพย์ทางโลกก็ตาม 
เพราะเขาไม่มีหลัก เขาขาดปัญญา นั่นเรียกว่า ความเขลาบังตา  
   ดังนั้น จึงบอกได้ว่าความเช่ือและศรัทธามันจึงต่างกัน ในขณะนี้ 
ศรัทธามีน้อย ความเช่ือมีมาก จึงบอกว่าน่าเป็นห่วง โยมเข้าใจอย่างท่ีฉันกล่าว
ไหมจ๊ะ คนเช่ือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มาก แต่คนขาดศรัทธาในพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์มากเช่นเดียวกัน โยมไปดูสิจ๊ะ ท่ีไหนมีคนมากก็เช่ือ
มาก คนไหนศรัทธาท่ีไหนมีศรัทธาก็น้อยหน่อย เพราะศรัทธานี้มันไม่ต้องสร้าง
ด้วยเงินด้วยทอง แต่ถ้าความเช่ือนี้มันต้องสร้างขึ้นมาให้เห็น แต่ศรัทธามันเกิด
จากปัญญาของบุคคลผู้นั้นด้วยอํานาจบุญวาสนาบารมี 
   เขาจึงบอกว่ามนุษย์ที่ทําให้เกิดแสงสว่างแม้เพียงคนเดียวก็หายากใน
โลกนี้ ศรัทธาแม้เพียงน้อยนิดในพระรัตนตรัยก็เรียกว่าบุคคลผู้นั้นกําลังจุดแสง
สว่างให้กับโลก เมื่อสะสมศรัทธามาก ๆ แล้ว ความเช่ือบังเกิดแล้ว ทุกอย่างมัน
ก็จะสว่างไสวเอง 
#ธรรมะมหัศจรรย์ 
สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี จ.เพชรบุรี https://youtu.be/RakX28qZWBY 

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=1237645002950636
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRakX28qZWBY&h=ATMK8hF02Ihis6P59aLzkgpzsr9cVIyghFETIvvP5rXLtLroglsUHNjfWerWzRX-IQe9gzUs7dKQL_tfNRMU4Lt5xHTBLJmSXeFRLznE_xBCcy19ZU0Pz0IHISFfw2q2vhaZlA&enc=AZOZvjE5nvRN-pCQRwiGjwAt_EoQ4zviN5_6KX_KX6rfiYpCx1wAKQTPGa4OE5R2l02JhR2O6ExatSJqlHWQj_5eW13A6RUNzd4s3dvkbWmBCPXhx0lT1JtAebKZaGgQXr37RPUbwAn8z70Bm5whFrlAS1_A7kft1n9JcIL3U4pWRSDd9hxoJSRCeLTVvIxMiT_ebwCNgbeXJN08J-pP1REc&s=1


๕๑ 

 

 

 



๕๒ 

 

 
   ในขณะท่ีโยมสาธยายมนต์อยู่นั้น..เวทนาก็ดี ทุกข์ก็ดีท่ีมันคืบคลานใน
กายสังขาร ก็ขอให้ทนและมีสติต้ังมั่นในพระอักขระคาถาท่ีโยมสวดอยู่ เข้าใจ  
มั้ยจ๊ะ ความตายกับเวทนาท่ีทนได้ยากนั่นแหล่ะจ้ะ..อาการเดียวกัน อาการ
เดียวกันอย่างไร เพราะเมื่อโยมมีเวทนามาก..สติโยมนั้นจะเริ่มไม่ต้ังมั่น นั่น
หมายถึงว่าธาตุขันธ์ของโยมนั้นกําลังจะปรวนแปร กําลังจะแตกสลาย เพราะ
มันกําลังเกิดขึ้น..ต้ังอยู่ แล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปแบบถี่ ๆ มันจะไปบีบหัวใจ
โยม เข้าใจมั้ยจ๊ะ 



๕๓ 

 

   ดังนั้น โยมต้องกําหนดรู้และต้ังมั่นให้มาก นั่นด้วยอํานาจแห่งฌานไป
ข่มคือจิตเพ่งไปอยู่ในอาการนั้น เพ่งแล้วปล่อยแล้ววาง เพ่งแล้วปล่อยแล้ววาง 
มันก็จะเกิดการเกิดขึ้น เกิดดับ เกิดดับ เมื่อมันเท่าทันกันเมื่อไหร่ อํานาจแห่ง
ฌานมันข่มได้เมื่อไหร่ โยมเท่าทันอารมณ์นั้นได้เมื่อไหร่ ไม่กลัวมันได้เมื่อไหร่
นั้นแหล่ะจ้ะ โยมจะขี่หลังเสือ เขาจะพาโยมทะเยอทะยานออกไป คือจิตหลุด
พ้นในขณะช่ัวขณะหนึ่ง ให้เห็นตามความเป็นจริงของภัยของสังขาร แต่ผู้ใดถ้า
ยังไม่พ้นอํานาจแห่งเวทนานี้ไปได้ก็ย่อมถูกกดข่ี ถูกบดบังด้วยอํานาจแห่ง
อวิชชา ไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงเท่าทันในเวทนาในกายสังขารหรือ
โทษภัยมันได้ เพราะเราไปยอมอ่อนข้อหรือใจเรานั้นอ่อนแอจนเกินไป 
   ดังนั้น กรรมฐานเราต้องมีความมุ่งมั่น เด็ดเด่ียวพอสมควร นั่นคือมี
ความพอใจในความเพียรเสียก่อน บุคคลผู้นั้นถึงจะมีฤทธิ์ได้ นั่นเรียกว่า    
"อิทธิบาท ๔" เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
คนภาวนามาก ๆ บุคคลผู้นั้นถ้าไม่รวย ก็ไม่ล าบาก 
   แต่ถ้าในอดีต เคยสร้างทาน มหาทาน ถวายทองคํา สร้างกุฏิสงฆ์ 
ถวายท่ีดินให้สงฆ์ท้ังหลายท้ังปวงนี้ เมื่อภาวนาแล้ว ของเก่าในอํานาจบารมี
กุศลนั้นจะมาหนุนนํา จากลําบากก็สบายได้ ดังนั้น คนอยากรวยต้องภาวนา 
เพราะคนรวยส่วนมากจะมีปัญญา แต่ถ้าบุคคลใดรวยแล้วขาดการภาวนา 
ทรัพย์นั้นก็หมดได้ เรียกว่ารักษาทรัพย์นั้นไว้ไม่ได้ นั้นใครอยากรวยต้องภาวนา 
แต่ถ้าใครอยากพ้นทุกข์ต้องอดทน นั่นคือ การเจริญขันติธรรม  



๕๔ 

 

 
ธรรมะมหัศจรรย์ 
ตอน ขอขมากรรมบิดามารดา 
"...ลูกศิษย์: หลวงปูุครับทําไมเวลาท่ีเราขอขมากรรมกับบิดามารดา หรือเวลา
เราอุทิศส่วนบุญให้กับญาติผู้ใหญ่ เรารู้สึกว่าน้ําตาไหลอะไรอย่างนี้ครับ ร้องไห้ 
มันเป็นเพราะเราเคยทําท่านเสียใจมาก่อนใช่ไหมครับ 
หลวงปู:ุ ส่ิงท่ีโยมกล่าวมานี้ มันก็เป็นจริงดังท่ีจิตของโยมนั่นคิดนั่นแล เข้าใจมั้ย
จ๊ะ เรียกว่า เราทําด้วยใจ ท่ีต้ังใจด้วยสํานึกนั่นแล "ปิติและสุข" มันก็บังเกิดขึ้น
ในการกระทําท่ีเราทําลงไป กรรมเมื่อท่ีเราเคยล่วงเกินเอาไว้ บิดามารดานี้ถ้า
เราเคยล่วงเกินไว้ หากเรามีโอกาสท่ีเราจะแก้ไขตอบแทน หรืออโหสิกรรม ขอ
ขมากรรมนี้ ถ้าเรามีโอกาสควรแก้ไขควรรีบทํา อย่าได้วางเฉย เพราะกรรมท่ี
ล่วงเกินบิดามารดานี้ จะไปปิดบังเส้นทางเดินแห่งมรรคและในทางโลกของโยม 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 



๕๕ 

 

   คําสาปใด คําสาปแช่งใด ก็ยังไม่เท่าคําสาปแช่งของบิดามารดา พรใดก็
ยังไม่เท่าศักดิ์สิทธิ์เท่า เท่าท่ีบิดาให้พรกับบุตรหลาน เข้าใจมั้ยจ๊ะ   
   ดังนั้น บิดารมารดาควรให้พรลูกหลานด้วยส่ิงท่ีเป็นมงคล เพราะเมื่อ
เราให้ส่ิงท่ีไม่เป็นมงคลไปแล้ว มันไม่ได้ถูกตราบาปกับบุตรหลานเราอย่างเดียว 
มันยังตราบาปให้ติดตัวกับบุตร เข้าใจมั้ยจ๊ะ ติดตัวกับบุคคลผู้ให้พรหรือ
สาปแช่ง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เค้าเรียกว่า กรรมมันจะพัวพัน 
   ดังนั้น เช่นเดียวกับกรรมท่ีเราเคยล่วงเกินบิดามารดาไว้ หากเรามี
โอกาสได้สํานึกแล้ว ควรแก้ไขในกรรมนั้น กรรมท้ังหลายท้ังปวงท่ีโยมนั้นได้
เผชิญในทางโลกก็ดีมันจะถูกเปิดออก เพราะเรานั้นไปกระทําไว้โดยรู้เท่าไม่ถึง- 
การณ์ เมื่อเราทํากรรมกับพระอรหันต์ในบ้านเราแล้ว ก็จึงเรียกว่า เป็นกรรม
หนัก อย่างหนึ่ง จะทําการส่ิงใดนั้นมันจะหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
เพราะบิดามารดาผู้ให้เกิดแล้ว แต่เรานั้นไปทํากรรมกับท่าน ก็เท่ากับว่าเรานั้น 
เป็นทรพี อกตัญญู กรรมนั้นจะส่งผลตามติดในขณะปัจจุบันภพ  
   ดังนั้น เมื่อเรามีโอกาส อย่ารอให้ถึงวันอะไรที่สําคัญ วันไหนก็เป็นวัน
บิดามารดาได้ เช่นเดียวกับวันตาย ก็เกิดขึ้นได้ทุกวัน อย่ารอให้วันนั้นมาถึง  
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   การทําความดี การตอบแทนผู้มีพระคุณแล้วสามารทําได้ตลอดเวลา 
นั่นเรียกว่าเวลาไหนก็ได้ ท่ีทําให้ท่านมีสุข หากท่านทุกข์เราไปแบ่งปัน นั้น
เรียกว่า เราได้ตอบแทน เป็นผู้เรียกว่า กตัญญู เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
ธรรมะมหัศจรรย์ เทศนาธรรมจากญานจิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหม
รังสี  
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร ตําบลยางน้ํากลัดใต้ จังหวัด
เพชรบุรี 



๕๖ 

 

สามารถรับฟังธรรมะเสียงหลวงปูุผ่านทางยูทูป พิมพ์ ธรรมะมหัศจรรย์ ได้เลย
ค่ะ สาธุ ๆ ๆ 
ลืมบอกค่ะ ท่านเทศน์ไว้เมื่อ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๕๙ 
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   มนุษย์มีไฟ ๓ กองท่ียังดับไม่ได้ ก็เพราะว่ามีโทสะ มีโมหะ โลภะ ใช่มั้ย
จ๊ะ แต่ไฟ ๓ กองนี้ถ้าใครคุมได้ก็จักได้ประโยชน์ เพราะว่าถ้าไม่มีการเกิด ไม่มี
การจุติ ไม่ได้อาศัยโลกของมาร..โยมก็จักไม่ได้สร้างบุญบารมี แต่ถ้าใคร
เพลิดเพลินเกินกําลังแห่งไฟทั้งหลาย เมื่อส่ิงใดท่ีมันเกินย่อมมีโทษ หากมันน้อย
มันก็มีโทษอยู่ดี แต่ถ้ามีความพอดีและพอใจ ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงย่อมสมดุล 
ตอนนี้โลกกําลังถูกเบียดเบียน ขาดแคลน ขาดสมดุล ส่ิงไหนท่ีมันหนักท่ีมันรับ
ไม่ไหวย่อมแตก ย่อมร้าว ย่อมพังทลาย เมื่อนั้นเราต้องรู้เสียก่อนว่าส่วนไหนท่ี
มันหนัก..ต้องไปคํ้าจุน มันหนักเพราะอะไร ทําไมถึงหนัก ใช่มั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น การให้อภัย การให้กําลังใจ การแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ ต่อ
เพื่อนร่วมโลกนี้จึงจําเป็น เพราะว่า "เมตตา" นั้น "คํ้าจุน" ทุกอย่าง แต่โยมจะ
ไปคํ้าจุนคนอื่นได้อย่างไรเล่าจ๊ะ เมื่อโยมนั้นยังไม่เมตตาตัวเอง ยังไม่คํ้าจุน



๕๘ 

 

ตัวเอง แล้วโยมจะไปคํ้าจุนใครได้อย่างไร ทําไมฉันจึงกล่าวว่ามนุษย์นั้นไม่
เมตตาตัวเอง คือมนุษย์นั้นทําร้ายตัวเอง คือทําร้ายใจตัวเอง ก็คือการทําลาย
ศีล ทําลายบุญ ทุบหม้อข้าวหม้อแกงของตัวเองเสียแล้ว มันย่อมเรียกว่าเป็นผู้ท่ี
ขาดแคลน ขาดกําลัง ไอ้ตัวกําลังนั้นแลเรียกว่า ตัวปัญญา เมื่อจิตมันเส่ือมตัว
ปัญญาก็เส่ือม เมื่อปัญญาเส่ือมตัวสติมันก็เส่ือม เมื่อตัวสติมันเส่ือมตัวระลึกได้
มันก็ใช้งานได้ยาก เราต้องฟื้นฟู ให้ระลึกรู้อยู่ว่า อยู่กับกาย วาจา ใจของเรา 
นั้นแล 
   มนุษย์ท่ีทุกข์เพราะว่ามนุษย์นั้นไปรู้กาย วาจา ใจของผู้อื่นมาก
จนเกินไป จึงไปรับกรรมของผู้อื่นเขามามากจนเกินไป แต่ไม่เคยดูกรรมตน   
ถ้าว่าอย่างนั้นก็ดูตนไม่เท่ากับดูคนอื่น ตําหนิตนก็ไม่เท่าตําหนิคนอื่น ถ้าแบบนี้
เรียกว่า การเหล่ือมลํ้า การผูกเวร การสร้างพยาบาท เรียกว่าสร้างกรรม เมื่อ
เป็นแบบนั้น เมื่อถึงเวลากรรมนั้นจักให้ผล กรรมนั้นจักสนอง 
   ส่ิงไหนก็ตามท่ีทําให้โยมนั้นเป็นกังวล หดหู่ใจ ทุกข์ได้บังเกิดแล้ว คือ
สัจธรรมท่ีหนีไม่ได้ จริงหรือไม่ เมื่อโยมบอกว่าต้องการหนีทุกข์ เรียกว่าโยมก็
หลอกตัวเองเสียแล้ว โยมจะไปหนีทุกข์ได้อย่างไรเล่าจ๊ะ เพราะการเกิดเป็น
ทุกข์ การพลัดพรากเป็นทุกข์ การไม่ได้ในส่ิงท่ีโยมต้องการปรารถนาย่อมเป็น
ทุกข์ ใช่มั้ยจ๊ะ แล้วจะไปหนีได้อย่างไร แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้
รู้จักทุกข์ สอนให้เดินออกจากทุกข์ แต่ไม่ได้หนีทุกข์ นั้นเรียกว่ามนุษย์ขาด
ความรับผิดชอบ 
   ดังนั้น การรักษาศีลในขณะใดก็ตามท่ีโยมนั้นประพฤติกายวาจาชอบ 
ไม่มีเวรพยาบาทต่อใคร นั่นก็เรียกว่าผู้นั้นได้ "เจริญศีล" ผู้ใดระลึกถึงพระ
รัตนตรัย คุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่มีประมาณ นั่นเรียกว่าผู้นั้น 



๕๙ 

 

"เจริญภาวนา" ผู้ใดมีสติไตร่ตรองดูตน เตือนตน สอนตนได้ ผู้นั้นเรียกว่า "เจริญ
ปัญญา" คือรอบรู้ในกายของตน.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
ก า ร เ พ่ ง โ ท ษ ผู้ อื่ น 
   " เพราะในโลกนี้มารเขามีอํานาจ  
ถ้าโยมยังไม่มีอํานาจควบคุมมารภายในของโยมได้  
โยมอย่าได้ไปแก้ไขใคร ไปเพ่งโทษใคร ไปปรามาสใคร  



๖๐ 

 

เพราะเมื่อถึงเวลา กรรมมันให้ผลสุกงอมแล้ว  
กรรมท่ีโยมไปเพ่งโทษไปนั่นแล ด้วยวาจาก็ดี  
ด้วยใจท่ีคิดอกุศลก็ดี ด้วยการกระทําท่ีต้ังใจไม่ต้ังใจก็ดี   
นั้นจักมาให้ผล เพราะมารต่อมาร ช่ัวต่อช่ัว  
เวรต่อเวร พยาบาทอาฆาต มันจึงจองเวรกันไม่จบส้ิน " 
ธรรมะมหัศจรรย์ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จ.เพชรบุรี 
https://youtu.be/Rk65WZkelus 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRk65WZkelus&h=ATMG8QoZCArGRyTcbMnQUplZc7BbBrQPAB8YpVGSaO6w0_qCorrMt2n1k-UQeGZj5r_qsVecs_G8zQUHoMtFCfWIGoCyu74hPBFkGqqcTmW0XZzjtqVPXkFlRuKH5VMyYytzug&enc=AZP_0ySWA_KNz9FaywIPmgn695j7gXfFNl0cCefasb2VaDa6Bldaa1ux4kjmfeu2wj1C8wxGizAHCEkz3RqJqUAYdMePzmB-GWQvFTZMFJqC9t9KSZDFtdsBpZogQH5kMtIF34MUdpQ8Ff53S1OworPPZip-awXOZJCmvfLmQmW2wUVdWwyaKO3EZNptDTfUqcgtjbdRfgXaxvF8K3TnGE9G&s=1


๖๑ 

 

 
 
 



๖๒ 

 

 
"ก าหนดชาติ ก าหนดรู้ ก าหนดภพ" 
---------------------------------------- 
   ในโลกใบนี้ อีกไม่นาน โยมก็จะจากโลกใบนี้กันแล้ว เมื่อโยมได้อาศัย
ให้กายสังขารประกอบคุณงามความดี ก็ขอให้รู้ไว้ว่าอีกไม่นาน ไม่ว่าใครจะมี
หรือจนแค่ไหน จะสมประกอบหรือว่าพิการอย่างไร สุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไป 
ล้วนแล้วแต่ว่าได้แค่อาศัย เมื่อทุกคนท่ีเกิดมาแล้วล้วนแล้วแต่มีทุกข์ มีเวทนา 
หรือมีกรรมเป็นผู้กําหนดท่ีต้องมาเกิด มารับใช้ มารู้กฎแห่งกรรม  



๖๓ 

 

   นั้นกรรมท่ีแท้จริงท่ีมันเกิดขึ้นเพราะเรานั้นไปยึดในการกระทําไว้ ใน
อกุศลกรรมท้ังหลายท่ีมันติดภพติดชาติมา นั้นชาตินี้ถ้าโยมปรารถนาจะเป็น
ชาติสุดท้าย มันก็เป็นชาติสุดท้าย แต่ถ้าผู้ใดยังไม่รู้ว่าชาติกําเนิดเกิดมาทําอะไร 
นั่นเรียกว่าผู้นั้นต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ เพราะยังไม่ได้กําหนด
ชาติ  
   บุคคลใดกําหนดชาติ กําหนดรู้ กําหนดภพภูมิในขณะปัจจุบัน นั่น
เรียกว่าบุคคลนั้นสามารถกําหนดว่าจะเกิดหรือไม่เกิดได้ แต่ถ้าผู้ใดยังไม่รู้ชะตา
เกิดว่าเกิดมาทําอะไร บุคคลนั้นก็เรียกว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ 
ดังนั้น ถ้าบุคคลใดต้องการจะพ้นทุกข์พ้นภัย เรียกว่าต้องฝึกรู้ ฝึกตื่นรู้ กําหนด
รู้ ก็เรียกว่าด้วยสติ ตัวสติตัวนี้ไม่ว่าผู้ใด ถ้าขาดเสียแล้วซึ่งสติแล้ว ก็ไม่สามารถ
ประกอบคุณงามความดีได้ ไม่ว่าจะเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ล้วนแล้วต้องอาศัย
ตัวสติ และสติตัวนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็ต้องบุคคลผู้นั้นระลึกรู้ในขณะภพ
ปัจจุบันว่าเรานั้นเสวยกรรมอะไรอยู่ ในขณะนี้โยมทําอะไรกันอยู ่ 
   ดังนั้น อย่างน้อยขอให้โยมคิดเสียว่าชาตินี้คือชาติสุดท้ายท่ีโยมต้องเกิด
และตาย บุคคลใดระลึกได้แบบนี้นั่นเรียกว่าอารมณ์ของพระอรหันต์เจ้า แม้ว่า
โยมไม่สามารถรู้ได้ว่าโยมจะเป็นอรหันต์หรือไม่ แต่เมื่อเราเอาอารมณ์ของพระ
อรหันต์เจ้ามาเป็นอารมณ์ ก็เรียกว่าเป็นการเพาะเช้ือ  
   เมื่อโยมระลึกถึงความตายอยู่บ่อย ๆ ความตายตรงนี้มันจะทําให้จิต
มันต่ืนรู้ ท่ีจิตมันต่ืนเหตุเพราะว่ามนุษย์นั้นมันกลัวตายนั่นเอง ถ้าโยมกลัวส่ิง
ใดน่ะ โยมจะกล้าหลับไหมจ๊ะ นี่แหละจ้ะ นั้นโยมกลัวส่ิงใด โยมก็ระลึกอยู่  
บ่อย ๆ เมื่อโยมระลึกอยู่บ่อย ๆ ให้มันเกิดความชํานิชํานาญเสียแล้ว ความกลัว
ก็ดีนั้น ความสะดุ้งผวากับส่ิงนั้นมันก็จะบรรเทา คลายจางหายไป จนถึงท่ีสุด
นั้นจิตโยมก็จะสงบ ก็เอาความสงบนั้นแลจับอยู่ท่ีลมหายใจ มีองค์ภาวนาเป็น



๖๔ 

 

ตัวกําหนดสติให้มันเกิดขึ้น ว่าพุทโธก็ดี ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี ทําอยู่อย่างนี้ ไม่ว่า
โยมจะอยู่ท่ีใด ขณะใด  
---------------------------------------- 
#ธรรมะมหัศจรรย์ 
คติธรรมคําสอน สมเด็จฯโต 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จ.เพชรบุรี 
https://youtu.be/SRaAlR3nrwA?t=3m42s 

 
 

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=1199723473416278
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSRaAlR3nrwA%3Ft%3D3m42s&h=ATMvZpGpw2ghOrQ_mxtcxCaQr3sg1V0ZnIG1ewU7W0VjDkYOmS052oAPPgumUtLzD-428LXzPrfbX0OgitEDhn-8nEir3z8KlklXbsa1Yzb0h1xOFS0HR4ZSHajnf5k_Ho7FVw&enc=AZM5bAM4A2ZN8p907PyOyEiApOfTWims3OacZy1OsxbmxmKVEk0IBZH1zZOqvXn0GFgneQ2TjbxvelZgjCWk5pcfmwu2bwpSvhHqBPvM20syWi7pjVecmXgWurgodhpmNBoLX4Az1NVcw8WTAtyVCNvqZUYLrQyCzMHJJVtkuMOXvdp06tOxjYoBAE-Xcr6hpXXhDcjGvFi55u4R2oFK83Af&s=1


๖๕ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์ 
ตอน อธิษฐานอย่างไรให้ได้ผล 
   "...มนุษย์มันจะมีบารมีได้ มันต้องมีบริวาร นั่นคือการเจริญแผ่เมตตา
อยู่บ่อย ๆ อธิษฐานอยู่บ่อย ๆ คือ ส่ิงการใดท่ีเราอธิษฐาน ก็คือบุญอันนี้แลท่ี
เราทําอยู่หากว่ามันจริง คําอธิษฐานของเราต้องเป็นผล แต่ถ้าไม่จริงให้โยม
อธิษฐานยังไง มันก็ไม่เกิด แต่ถ้ามันจริงในแรงอธิษฐานนั้น มันต้องเกิดเป็น
รูปธรรมขึ้นได้ นั้นเรียกว่า ของจริง 
   ถ้ามันไม่เกิดจริง ส่ิงนั้นเรียกเทพเทวดา ฟูาดินนั้น เขาไม่ได้ร่วมด้วย 
ส่ิงนี้แลย่อมไม่มีเกาะปูองกันอะไรได้เลย ใช่มั้ยจ๊ะ มันก็อยู่ท่ีโยมว่าจะเห็นไป
ในทางใด ถ้าโยมเช่ือมั่นในส่ิงนั้น ทุกครั้งท่ีโยมมาเจริญภาวนาจิต ทุกครั้งท่ีมี
การอธิษฐานจิต ต้องอธิษฐานในบุญของตัวเอง อย่าไปอธิษฐานในบุญใคร   
เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
   เพราะไม่มีใคร จะมารับกรรมแทนโยมไม่ได้ แต่โยมสามารถช่วยเหลือ
ให้เขา นั้นพ้นกรรมได้แต่โยมไม่สามารถรับกรรมแทนใครได้ ถึงใครก็รับกรรม
แทนใครไม่ได้ แต่โยมสามารถให้เขานั้นพ้นทุกข์พ้นกรรมได้ นี่เรียกว่า บารมี 
(ลูกศิษย์ : สาธุค่ะ) เข้าใจมั้ยจ๊ะ..." 

ธรรมะมหัศจรรย์ เทศนาธรรมจากญาณจิต 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
สามารถรับฟังผ่านยูทูป พิมพ์ธรรมะมหัศจรรย์ได้เลยค่ะ สาธุ ๆ ๆ 
เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๖๖ 

 

 
จ ด ห ม า ย เ ห ตุ แ ห่ ง ก รุ ง ศ รี 
   ฉันมีบุญใหญ่จะให้เป็นบุญครั้งสุดท้าย สร้างประวัติศาสตร์ให้บรรพ-
บุรุษของโยม ได้ช่วยขุดขน..สร้าง พาเขาไปให้ไปเกิดในภพภูมิใหม่พร้อมกับโยม 
คือโลกหน้าแห่ง "ศิวิไล" ส่ิงท่ีฉันไปติดงานไว้ ฉันนั้นไม่ได้ต้องการจะให้ตอบ
แทนอะไร แต่ฉันอยากให้โยมท้ังหลายนั้นได้สร้างบารมีกันอย่างแท้จริง ไม่ใช่
เพราะความงมงายในการไปยึดไปติดในธรรม ยึดติดในอาจารย์ ยึดติดในสํานัก 
แต่ให้เข้าถึงธรรมท่ีแท้จริง คือการ "เสียสละ" ถ้าโยมเห็นได้อย่างนั้น คิดว่าส่ิงท่ี



๖๗ 

 

โยมได้ยินแล้ว มันเกิดปิติปราโมทย์แล้ว เกิดปัญญา เห็นทางสว่างพอสมควร 
ฉันก็อยากให้โยมนั้นไม่อยากให้มาเสียเปล่า 
   เมื่อโยมเป็นสะพานช้ันดี ท่ีเรียกว่าได้สร้างทานมา ก็เปรียบเหมือนการ
สร้างถนนหนทาง ให้บุคคลท่ีไม่มีทางเดินให้เขาได้เดิน นั่นเรียกว่าทานอัน
ยิ่งใหญ่ แต่ทานในครั้งนี้จะทําให้โยมนั้นได้บรรลุถึงผลประโยชน์ นั่นเรียกว่า
บรรลุถึงการพ้นทุกข์ได้ เพราะการมาครั้งนี้เป็นการเตรียมงาน เตรียมการ ไว้
มากไว้นานแล้ว ต้องรอทุกอย่างให้พร้อม 
   ถ้ามนุษย์ไม่พร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ธรรมจะไม่บังเกิด ก็เช่นกัน
เมื่อโยมมีศีลมีหลักธรรมคําสอน เมื่อโยมมีปัญญาพอท่ีจะฟังธรรม ฉันจึงมา
บอกจดหมายเหตุแห่งกรุงศรี เคยได้ยินมั้ยจ๊ะ ฉันน่ะจะให้ไปสร้างเมือง เข้า-
ใจมั้ยจ๊ะ เพราะต่อไปในภายภาคหน้านั้น เมืองธรรมแห่งนี้จะเป็นประโยชน์
มหาศาลต่อลูกหลานและต่อตัวโยม ดังนั้น ส่ิงท่ีฉันไปติดงานไว้หรือติดใคร ก็
อยากให้เขาเหล่านั้นได้มาสร้างบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่กัน 
   ฉันนั้นไม่ได้มาหลอกลวงโยม แต่มาให้ประโยชน์ เมื่อโยมได้ประโยชน์
ตามท่ีประโยชน์นั้นมีไว้ ฉันนั้นก็สมได้พลอยประโยชน์ไป เพราะต่างคนต่าง
ตอบแทนซึ่งกันและกัน ไม่มีการติดค้างกัน โยมอยากตอบแทนในการมาให้
ธรรมของฉัน เพียงแค่โยมประพฤติปฏิบัติ รักษากาย วาจา ใจนั้นให้เป็นปกติ
อย่างเดียว คือรักษาศีลไว้ นั่นก็เรียกเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันแล้ว อย่าง
น้อยศีล ๕ ต้องบริบูรณ์ ถ้าไม่บริบูรณ์ก็พยายามอย่าทําให้พร่อง ถ้าพร่องก็ให้
เติม เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ฉันเช่ืออยู่อย่างหนึ่งว่าโยมจะสร้างบารมีครั้งนี้ได้ด้วยไม่ต้องกําลังพล
มากมาย ด้วยไม่ต้องการผู้ท่ีร่ํารวยล้นฟูาแต่ขาด "ใจ" เข้าใจมั้ยจ๊ะ ส่ิงท่ีฉันมาก็
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อย่างท่ีบอก ทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุ..ผลไม่ต้องตามมาแน่ จะมาให้เสียเวลาทําไม 
ใช่มั้ยจ๊ะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ท้ังนั้นในโลกนี้ 
   ท่ีตรงนี้ไม่ได้ถูกเปิดด้วยเพราะความบังเอิญ แต่เพราะถูกเล็งมาแล้ว
นั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ท่ีตรงนี้จึงมีรอยพระพุทธบาทอยู่ ดังนั้น ต่อไปขอให้โยม
นั้นจงอธิษฐานจิตสร้างรอยพระพุทธบาทขึ้นมา ๑ รอย ท่ีใดท่ีท่านเล็งญาณท่ี
นั้นท่านได้เหยียบลงมาแล้วด้วยฝุาพระบาท จําเอาไว้ ไม่งั้นจะเกิดวิหารไม่ได้ 
เพราะวิหารจะสร้างโดยไม่มีเหตุไม่ได้ บุคคลผู้นั้นต้องวิกลจริต เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้า
เขานําพาให้โยมสร้างได้แล้วมันเกิดขึ้นจริง นั่นแหล่ะจ้ะไม่มีบุญอันใดแล้วที่จะ
ยิ่งใหญ่ แต่ไม่ได้ให้ไปยึดติด เพราะมันเป็นอุบาย เพราะถ้ามองให้ดีด้วยจิตของ
โยม นี่ไม่ใช่วิหาร แต่นี่คือเรือธรรม รอบกายของโยมเต็มไปด้วยมหาสมุทร คือ
ความวิปโยคของภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้น 
   เรือธรรมอันนี้ เพื่อจะขนโยมทั้งหลายเข้าไปสู่เมืองท่ีต้ังแห่งการพ้นภัย 
นี้อาจจะฟังแล้วเป็นนิยาย แต่ทุกเรื่องเกิดจากอิงมาท้ังนั้น ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้น
บุคคลคนใดก็ตามท่ีมีส่วนร่วมในครั้งนี้ แม้ส่วนเล็กน้อยก็ตามถือว่าเป็นเกียรติ
อันยิ่งใหญ่ของโยมเอง แล้วมันจะประกาศตอนไหนว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าเรือ
มันเสร็จ โยมว่าเรือมันมีเสร็จได้ มีน้ํา หรือเรียกว่ามีจํานวนคนมาก เพราะว่า
มนุษย์มันเกิดจากน้ําใช่มั้ยจ๊ะ มีน้ําส่วนหนึ่งมากกว่าส่วนอื่น เมื่อเรือสร้างได้
สําเร็จ มีน้ําพอสมควร เรือลํานี้จึงจะต้องแล่นนาวาไป 
   แต่ว่าบุคคลท่ีจะขึ้นเรือลํานี้ไม่ได้ขึ้นด้วยเหตุบังเอิญนะ อันหนึ่งต้อง
อธิษฐานมาแล้ว เคยฟังธรรมจากฉันมาแล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ อันท่ีสองต้องมีความ
เช่ือความศรัทธาในบุญกุศล อันท่ีสามมีใจยึดมั่นในพระรัตนตรัย บุญท่ียิ่งใหญ่
นั้น บารมีท่ียิ่งใหญ่นั้น เท่ากับการได้สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมนั้นไม่มีอีก  
ท่ีตรงนี้เป็นแค่ประตู เมื่อเราสร้างเสร็จ เรือเมื่อเคล่ือนท่ีไปแล้ว โยมต้องมายึด
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มาติดมั้ยจ๊ะ เด๋ียวโยมก็สงสัยอีกว่าอ้าว แล้วสร้างแบบนี้แล้วจะเคล่ือนท่ีอย่างไร 
ใช่มั้ยจ๊ะ เมื่อถึงเวลาโยมจะรู้ว่าเคล่ือนท่ีอย่างไร เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถูกแล้วทุกอย่าง
ในโลกนี้ถูกกําหนดตราตรึงด้วยเวลา แต่ฉันนั้นมาก่อนเวลา เมื่อฉันมาก่อนเวลา
มาทําเสร็จก่อนเวลาพอดี ฉันก็เรียกว่ามาทันเวลา จึงต้องมาเตรียมการไว้ก่อน 
ดังนั้น ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีมันเป็นอุปสรรคขวากขวางไว้ ท่ีมันจะทําลายงาน
ใหญ่นั้นไม่มีประโยชน์อันใดเลยท่ีจะไปคิดไปกังวลให้สะเทือนกับบุญบารมีครั้ง
นี้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น อคติ เวรพยาบาทขอให้ลดน้อยกันลงซะ เพราะมันจะเผา
เรือลํานี้ แต่จงจําไว้เรือลํานี้จะไม่มีวันโดนเผา ไม่มีวันไหม้ เพราะเรือลํานี้เป็น
เรือแห่งธรรม บุคคลใดคิดจะเผาด้วยการกระทําอย่างไรก็ตาม ส่ิงนั้นย่อมสนอง
กลับไปหาผู้นั้น ใช่มั้ยจ๊ะ ธรรมนั้นเขาไม่มีไฟแล้ว แต่ถ้าใครจรรโลงธรรมไว้ 
อุดหนุนคํ้าชูธรรม รักษาธรรม นั่นแหล่ะจ้ะจักได้ประโยชน์ในธรรมนั้น เพราะ
ในโลกนี้ไม่มีของฟรี เมื่อถึงเวลาต่างคนต่างต้องต่างตอบแทน เช่นเดียวกันถ้ายัง
ไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งร้องขอ เพราะนั่นเรียกว่าบุญโยมท่ีทําไม่บริสุทธิ์ บุคคลใดท่ี
จะทําการใหญ่นั้นต้องไม่มีข้อแม้ เมื่อถึงเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์ก็ไม่มีข้อแม้
เช่นกัน... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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คาถาบูชาพระพุทธญาณ ธรรม รังสี ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี  
(ต้ังนะโม 3 จบ) 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ 
อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ 

โอม ศรี ศรี พรหมรังสี นามะเตโช มหาสัมมะโน 
มหาปัญโญ มหาลาโภ มหายะโส สัพพะสิทธิ 

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

ต้ังจิตอธิษฐาน ตามความปรารถนา เทอญ 
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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 
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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 
 
   รวมคําถามต่าง ๆ ท่ีหลวงปูุโตท่านถาม ใครบรรลุธรรม ต้องสามารถ
ตอบได้ แต่หากยังตอบไม่ได้ ก็เพียรฟัง เจริญกรรมฐานกันต่อไป ตอบได้
เมื่อไหร่ ค่อยมาบอกผมเป็นการส่วนตัว เพราะเป็นปัจจัตตัง ผู้ปฏิบัติต้องรู้ได้
ด้วยตนเอง เฉพาะตน 
๑. โลกกับมนุษย์ใครเกิดก่อนกัน? (วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐) 
๒. โลก ใครเป็นผู้สร้าง? (วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐) 
๓. เรารู้วันเกิดของเรา และรู้วันตายของเราหรือไม่ เมื่อไหร่ (ญาณทัศนะ) 
(วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐) 
๔. เขียนเลข 8 ด้วยดินสอ 2B ในกระดาษเปล่า ให้ชัดเจน ทํายังไง ไม่ให้เห็น
เลข 8 (ห้ามใช้ยางลบ) (หัวใจกรรมฐาน) 
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การสร้างเหรียญ 
มีท้ังหมด 3 รุ่น 

   1. เหรียญท่ีระลึกรุ่นพุทธปาฏิหาริย์ ด้านหลัง ลวดลายธรรมจักรยันต์
โต จัดทํา 3 เนื้อ คือ 
   - เนื้อทองคําแท้ จัดสร้าง 9 เหรียญ บูชา 100,000 บาท 

   - เนื้อชนวน เศษทองเหลืองจากการหล่อเศียรท่านพญานาคมุจลินทร์ 
บูชา 3,000 บาท 

   - เนื้อทองแดง จัดสร้าง 1,000 เหรียญ บูชา 500 บาท 

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

***หมายเหตุ***  
เลขเบิ้ลและเลขตอง บูชาอีกราคาค่ะ  
เช่น สมมติว่าจองเหรียญรุ่นหูตันยันต์โตเนื้อทองแดง จองเลข 88,999 ค่าบูชา 
จากเหรียญละ 500 จะเป็นเหรียญละ 1,000 ค่ะ 

   2. เหรียญท่ีระลึกสร้างซุ้มประตูเมือง รุ่นหูตันยันต์โต เพื่อสร้างประตู
เมือง ด้านหลังยันต์ดวงประสูติหลวงปูุโต เหรียญพิเศษด้านหลังจะเป็นยันต์ดวง
ประสูติหลวงปูุโตแบบพิเศษ  
มีท้ังหมด 4 เนื้อ คือ  
   - เนื้อทองคําแท้ สร้าง 10 เหรียญ บูชา 50,000 (ปิดจองแล้ว) 
เหรียญพิเศษคือเหรียญท่ี 10 บูชา 100,000 (เหรียญสุดท้าย) 
   - เนื้อเงินลงยา สร้าง 100 เหรียญ บูชา 5,000 
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เหรียญพิเศษคือเหรียญท่ี 100 บูชา 10,000 
   - เนื้ออัลปาก้า สร้าง 100 เหรียญ บูชา 1,000 
เหรียญพิเศษคือเหรียญท่ี 100 บูชา 10,000 
   - เนื้อทองแดง สร้าง 1,000 เหรียญ บูชา 500 
เหรียญพิเศษคือเหรียญท่ี 1,000 บูชา 10,000 

   3. เหรียญท่ีระลึกสร้างวิหารพระธรรม รุ่นปาฏิหาริย์บารมีธรรมสมเด็จ
(โต) ด้านหลังธรรมจักรยันต์โต (สวยมากครับ) มีเนื้อเดียวคือ  
   - เนื้อทองแดง สร้าง 3,000 เหรียญ บูชา 500 
เหรียญพิเศษคือเหรียญท่ี 100 / 1,000 / 2,000 / 3,000 บูชา 10,000 
***หมายเหตุ***  
เลขเบิ้ลและเลขตอง จะต้องเพิ่มราคาเท่าตัวครับ  
เช่น สมมติว่าจองเหรียญรุ่นหูตันยันต์โตเนื้อทองแดง จองเลข 88,999 ค่าบูชา 
จากเหรียญละ 500 จะเป็นเหรียญละ 1,000 ครับ 
   รายได้ท้ังหมดเพื่อท่ีจะได้สมทบทุนในการสร้างซุ้มประตูเมืองและ
วิหารธรรมให้สําเร็จตามกําหนดตามความประสงค์ของหลวงปูุท่าน ซึ่งยังขาด
ปัจจัยในการสร้างอีกมาก 

ย่ามกันภัยยันต์โตชินบัญชรท่ีระลึกสร้างวิหารธรรมหลวงปูุโต ณ.สถาน
ปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จ.เพชรบุรี เช่าบูชา 500 บ. 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ท่ี 
http://dhammaonlinelibrary.com/buddha4.html 
 
 
 
 

http://dhammaonlinelibrary.com/buddha4.html
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        คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 
 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง  
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา  
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ  
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ  
 

๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา        เชตวา มารัง สะวาหะนัง  
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง           เย ปิวิงสุ นะราสะภา. 

๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา        อัฏฐะวีสะติ นายะกา  
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง        มัตถะเกเต มุนิสสะรา. 

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง          พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน  
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง        อุเร สัพพะคุณากะโร. 

๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ          สารีปุตโต จะทักขิเณ 
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง      โมคคัลลาโน จะ วามะเก.  

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง         อาสุง อานันทะ ราหุโล 
กัสสะโป จะ มะหานาโม        อุภาสุง วามะโสตะเก. 

๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง          สุริโย วะ ปะภังกะโร 
นิสินโน สิริสัมปันโน            โสภิโต มุนิปุงคะโว 



๗๙ 

 

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

รวบรวมและจดัท าโดย พงศกัดิ ์จรัสวราวฒัน์    โทร. ๐๘๒ ๓๖๒๔๔๙๕ 


