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รวมค าสอน สมเด็จพระพุฒาจารย ์โต พรหมรังส ี๘ 

 
   การเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่ง การจะไม่เกิดต้องทําอย่างไร ก็เพราะมนุษย์
มันมีอารมณ์ มีความอยาก เราจะดับความอยากได้อย่างไร จะทําอย่างไรให้เรา
เบ่ือความอยาก ให้เราเบื่อ..ไม่เกิดความพอใจ ทําอย่างไรเล่าจ๊ะ นี่ฉันถามโยม
ว่าโยมจะดับความอยากได้อย่างไร โยมก็อย่าไปเพิ่มความอยากสิจ๊ะ ของเก่า
มันก็ดับเองถ้าไม่มีเช้ือ แค่นั้นเอง 
   ไอ้ท่ีมันเข้ากรรมฐานแล้วมันมีแต่ความอยากโน่นอยากนี่เพราะมันไป
เพิ่มความอยาก แหม..พอเข้ากรรมฐานเจอของดีหน่อยอธิษฐานอยากโน่น
อยากนี่เลยคราวนี้ นี่เขาเรียก "เพิ่มกิเลส" ไม่ได้ลดกิเลสนะจ๊ะ พอมีฤทธิ์หน่อย
ไม่ได้เลย อยากรู้อยากเห็น อยากโน่นอยากนี่ แหม..อยากไปเสียหมด แล้วถาม
ว่ามันจะละอยาก มันจะเข้าถึงกรรมฐานได้มั้ยจ๊ะ ฤทธิ์น่ะไม่สามารถพาไป
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นิพพานได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่คนท่ีควบคุมได้ควบคุมฤทธิ์ได้นี่แหล่ะจ้ะสามารถใช้
ประโยชน์ได้ในฤทธิ์นั้น 
   ดังนั้น โยมนั่งสมาธิภาวนาแล้วอย่าไปหวังปรารถนาอยากได้โน่นได้นี่ 
ถ้าโยมจะรู้มันจะรู้ของมันเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อรู้แล้วเอาตัวรู้นั้นมาพิจารณาถึงรู้
แล้วโยมต้องท้ิงรู้นั้นไปซะ เพราะตัวรู้อื่นยังมีอีกมากมาย ถ้าโยมอยากรู้จะไม่มี
วันจบส้ิน แต่ถ้ามันจบส้ินได้คือดับรู้ คือนิโรธบังเกิด แล้ววางรู้คือการวางเฉย 
ถ้ามันเป็นของจริงมันจะเข้ามาในนิมิตแล้วบอกเราเอง ถ้าไม่จริงมันเกิดจากจิต
ท่ีไปปรุงแต่ง มีความปรารถนาหรืออารมณ์เก่ามีความอยากไว้อยู่แล้ว เข้าใจมั้ย
จ๊ะ นี่เรียกว่าจิตมันปรุงแต่ง เป็นฤทธิ์ของทางจิต 
   ฤทธิ์เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเส่ือม นั่นหมายถึงว่าไม่มีอะไรคงท่ี แต่ถ้า
มันเป็นของจริงมันจะอยู่ให้เราเห็นอย่างนั้น จนเราไม่อยากเห็นมันถึงจะดับไป
เอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะว่าความอยากนั่นอยากนี่..ความสุขใคร ๆ ก็อยากให้มัน
อยู่นาน ใช่มั้ยจ๊ะ แต่ความทุกข์เล่าจ๊ะก็ไม่มีใครอยากได้ ดังนั้น บุคคลปรารถนา
นิพพานต้องไม่พอใจท้ังสุขและทุกข์ คือไม่มีความอยากนั่นแล แต่คนจะไป
นิพพานต้องเรียนรู้จากความอยาก แล้วสุขมันเป็นอย่างไร นั่นคือการพิจารณา
โทษคุณท่ีเกิดขึ้น ท่ีเราไปพอใจไปติดท้ังทุกข์และสุข การเจริญกรรมฐานก็จะ
ก้าวหน้าได้.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ธรรมะมหัศจรรย์ ตอน "การเข้าถึงธรรมท่ีแท้จริง" 
ถ้าใครต้องการความเจริญในธรรม 
โยมต้องเจริญอิทธิบาท ๔ ให้เกิดพละท้ัง ๕ ให้ได้ 
ให้เกิดศรัทธา ให้เกิดความเพียร ให้เกิดสติ ให้เกิดสมาธิ  
เพื่อน้อมไปถึงปัญญาท่ีแท้จริง... 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   การ "เพ่งโทษตน" นั้นจักได้ประโยชน์อย่างมาก เมื่อเราเพ่งโทษตน
แล้ว บุคคลอื่นนั้น..ไม่ว่าส่ิงใดท่ีเคยทําให้เรานั้นขุ่นข้องหมองใจ เราก็ต้องตัด 
ต้องละออกไป คือให้อภัยเป็นทานไปก่อน การจะทําบุญให้บังเกิดไม่ได้สร้างว่า
สะสมทาน แต่บุญจะบังเกิดได้ บุคคลนั้นต้องละความพยาบาท คือละบาป ละ
เวรได้เสียก่อน บุญมันถึงจะบังเกิด ไม่ใช่ว่าโยมไปสะสมบุญให้บุญบังเกิด 
การสะสมบุญนั้นมันต้องเกิดจาก "ใจ" ดังนั้น เมื่อโยมทําบุญ แต่ตัวบาปของ
โยมก็ละยังไม่ได้ อย่างนั้นบุญนั้นจะให้ผลก็ยังไม่ได้เช่นกัน เพราะเรายังไม่ได้
กําจัดตัวบาป ตัวอวิชชา ตัวกิเลสนั้นออกไป นั้นส่ิงอื่นใดจะเข้ามาแทนก็ได้ยาก 
เขาเรียกว่ามันแค่ได้กระทําเพื่อให้มันเกิดความสบายใจ 
   ดังนั้น ถ้าโยมอยากต้องการได้บุญอย่างแท้จริง โยมต้องละบาป
เสียก่อน ละอกุศลท่ีเกิดขึ้นกับจิต ละความพยาบาท ความอาฆาต ความริษยา 
ความถือตัวถือตน ส่ิงเหล่านี้ถ้าบุคคลละได้นั่นแล้ว ไม่ว่าโยมจะยืนก็ดี นั่งก็ดี 
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นอนก็ดี ณ ท่ีใด บุญก็บังเกิดท่ีนั่น แต่ถ้าโยมยังละบาป ละอกุศล ละความ
อาฆาตพยาบาทไม่ได้ ยังมีจิตใจอาฆาตพยาบาทจองเวร ยังมีคําพูดจาปรามาส
ดูหมิ่นดูแคลนใส่ร้าย ส่ิงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษภัยท้ังส้ิน โยมจะเจริญบุญกุศล
ก็จะเจริญขึ้นได้ยาก เพราะมันไม่ได้เกิดจากจิตใจท่ีแท้จริง นั่นก็เรียกว่า 
"เมตตา" 
   เมื่อเมตตาไม่บังเกิดแล้ว การจะเมตตาตัวเองนั้น..ทําให้เข้าถึงบุญกุศล
ท่ีแท้จริงนั้น มันก็เป็นเพียงความจอมปลอมหลอกหลอนตัวเองขึ้นมา มันก็หา
ว่าทําได้ยาก ดังนั้น ขอให้โยมจงรู้ไว้เสียก่อนว่า การจะกระทําบุญให้เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงแล้ว โยมต้องละบาป ละอกุศลเสียก่อนให้เป็น "อภัยทาน" ทํา
ได้มั้ยจ๊ะ ถ้าโยมทําได้นรกเขาก็ไม่ต้องการโยม.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ)  
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ด ว ง ต า เ ห็ น ธ ร ร ม.. 
   คนท่ีจะมี "ดวงตาเห็นธรรม" ได้ คือต้องมี "ปัญญา" จ้ะ ไอ้กรรมและ
บุญน่ะก็มีกันอยู่แล้ว ก็เหมือนท่ีฉันบอกโยมเกิดมาก็มีบุญแล้วนี่จ๊ะ ดังนั้น
ดวงตาเห็นธรรมมันคืออะไร ดวงตาเห็นธรรมเขาเรียกดวงตาได้เกิดปัญญา นั่น
เรียกดวงตาเห็นธรรม ปัญญาทางโลกกับทางธรรมมันต่างกัน หรือเรียกว่ามัน
สวนทางกัน 
   ปัญญาในทางธรรมน่ะเขาเรียกเมื่อเห็นส่ิงการใด เห็นภัยในวัฏฏะ
เรียกว่าเห็นโทษเห็นภัย เห็นตามความเป็นจริงด้วยไม่ได้ความหลง ด้วยไม่ได้
การปรุงแต่ง นั่นเรียกว่า "เห็นตามความเป็นจริง" เขาเรียกเห็นด้วยปัญญา เมื่อ
เราเห็นด้วยปัญญาแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้ว ถามว่าโยมจะยอมรับมัน
ได้มั้ยจ๊ะ โยมต้องยอมรับมันว่าโยมต้องตาย มีความตายเป็นเบ้ืองหน้า ส่ิงนี้มัน
เกิดขึ้นจริงกับโยมมั้ยจ๊ะ แม้ว่าในขณะนี้มันยังไม่จริงแต่ถามว่าในอนาคตต่อไป



๘ 

 

จะจริงมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : จริงจ้ะ) นั่นแหละจ้ะ นั่นก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งท่ีด้วย
ปัญญา ใช่มั้ยจ๊ะ 
   เมื่อโยมระลึกถึงอย่างนี้ได้ว่า..นี่โยมก็จะมีการตื่นรู้ โอ้ว่าชีวิตเราไม่ยืน
ยาวนัก ใช่มั้ยจ๊ะ แล้วเราเกิดมานี้เราทําอะไรให้เกิดประโยชน์เกิดแก่นสารรึยัง 
ใช่มั้ยจ๊ะ ถ้ามนุษย์คิดได้แบบนี้ เค้าเรียกว่า ปัญญามันก็บังเกิด ใช่มั้ยจ๊ะ นี่ก็
เรียกว่า เป็นปัญญาท่ีเห็นธรรมอย่างหนึ่ง 
   การว่าปัญญาเห็นธรรมนี้ ปัญญาแต่ละอย่างมันก็ไม่เท่ากัน เมื่อเขา
เห็นอย่างนี้แล้ว ถามว่าหลุดพ้นมั้ยจ๊ะ..ยังไม่หลุดพ้น เพราะยังไม่ "ดําริออก" 
มันแค่เรียกว่าเห็นชอบอย่างเดียว คนท่ีเห็นชอบแล้วมันต้องดําริชอบด้วย มัน
ถึงจะอยูในทางเดินแห่งมรรคมีองค์แปด 
   เมื่อเห็นชอบต้องดําริชอบ ถ้าเห็นชอบแล้วไม่ดําริชอบแสดงว่ายัง  "เห็น
ไม่จริง" จึงเรียกว่าเห็นธรรมยังไม ่"ถึงธรรม" ถ้าเห็นธรรมแล้วถึงธรรมต้องดําริ
ออกได้ ดังนั้น เมื่อโยมไม่เห็นชัดแล้วโยมก็ต้องทําให้เห็นบ่อย ๆ เจริญบ่อย ๆ 
พิจารณาบ่อย ๆ นั่นเอง เมื่อมันเห็นชัดใครจะบอกโยมว่าจริงไม่จริงแค่ไหน 
ถามว่าโยมจะเช่ือใคร ถ้าไม่เช่ือตัวเอง ใช่มั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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ลูกศิษย์ : หลวงปูุคะแล้วการดูจิต.. 
หลวงปูุ : ทําไมเล่าจ๊ะ โยมเคยดูโทรภาพโทรทัศน์มั้ยจ๊ะ นั่นแหล่ะจ้ะคือ  "ดูจิต"
ล่ะจ้ะ จิตโยมไปจับต้องอารมณ์ใดจิตโยมก็เป็นอย่างนั้นล่ะจ้ะ แล้วเห็นอารมณ์
ใดมันเกิดขึ้นแล้วต้องทํายังไง แล้วถ้าโยมวางอารมณ์ไม่ได้จิตโยมก็ติดอยู่ในจิต
นั้น..อยู่บ่อย ๆ เดิม ๆ น่ะ จิตมันก็เสียจ้ะ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แต่ถ้าโยมยังไม่ย้อนมองมาดูจิตตัวเอง มองแต่ดูจิตของผู้อื่นเขา แบบนี้
ก็เรียกว่ายังไม่เห็นจิตโดยแท้จริง เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วโยมถามต้องการอะไรจ๊ะ ก็
โยมชอบมีความรู้สึกนี่จ๊ะ มันจึงไม่เห็นจิตโดยแท้จริง ความรู้สึกนั้นเมื่อมัน
เกิดขึ้นเราต้องดับความรู้สึกนั้นได้ ถ้าความรู้สึกมันเกิดขึ้นบ่อย ๆ จริง ๆ ไอ้
ความรู้น่ะไม่เท่าไหร่ พอไปรู้สึกกับอะไรส่ิงหนึ่งนี้แล..มันจึงไปยึดไปติดกับส่ิงนั้น 
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จึงเรียกว่า "ท้ิงรู้" ไม่ได้ เมื่อเราท้ิงรู้ไม่ได้เราก็ไป "ติดรู้" ถ้าไอ้ตัวรู้ตัวนั้นมันเป็น
ตัวรู้ไม่จริงเขาเรียกว่า "ความหลง" ก็บังเกิด 
   การดูสภาวะจิตอยู่บ่อย ๆ นี้มันต้องเรียกว่าควบคู่กับการ "เจริญภาว-
นา" อบรมบ่มจิตอยู่บ่อย ๆ คือ อย่าพยายามส่งจิตไปภายนอก อย่าพยายามไป
ดูจิตใคร เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะไม่สามารถไปดูจิตใครได้หรอกจ้ะ ถึงแม้จิตเขาจะ
เลวหรือปราณีตแค่ไหน..มันเป็นกรรมของเขา เมื่อเราไปดูเขามาแล้วเราก็ไป 
"ติดกรรม" เขามาเหมือนกัน ใช่มั๊ยจ๊ะ อุปมาว่าเมื่อเราว่าเขาเลวหรือว่าเขาไม่ดี
อย่างไร ตัวเราก็ยังไม่ดียังเลวอยู่เช่นกัน แต่เราเห็นเขาเลวหรือเขาไม่ดีอย่างไร
เรารู้อย่างนั้น..เราก็วางได้ แล้วมาเพ่งโทษพิจารณาดูว่าเราเป็นอย่างไร นั่น
เรียกว่าผู้นั้นยังสามารถเลือกว่าจะเลวหรือไม่เลวได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่ก็เรียกว่า
เป็นการดูจิตอย่างหนึ่ง 
   เมื่อโยมดูจิตได้โยมจะเข้าถึง "ใจ" ตัวเอง เพราะจิตนั้นแลเมื่อโยมเข้า
แล้วเขาเรียกว่าเป็น "ธรรม" เมื่อจิตโยมมีธรรมใจโยมก็มี "ศีล" เมื่อใจโยมมีศีล
เสียแล้วความเร่าร้อนแห่งจิตแห่งใจมันก็ไม่เกิดขึ้น ไฟโทสะ โมหะ โลภะมันก็
จะดับไปในของตัวมันเอง 
ลูกศิษย์ : หลวงปูุคะ เค้ามีท่ีอยู่รึเปล่าคะ 
หลวงปูุ : มีสิจ๊ะ บ้านโยมน่ะมีท่ีอยู่มั้ยจ๊ะ จิตมันอยู่ได้ทุกท่ีแหล่ะจ้ะ จิตมัน
อิสระน่ะโยมจะให้อยู่ท่ีไหนล่ะจ๊ะ โยมจะให้อยู่ท่ีไหนก็อยู่ได้ท้ังหมดน่ะ เพราะ
ไอ้ความท่ีปรารถนาจะให้อยู่นั้นแลคือสภาพแห่งจิต คือความว่างนั้นเอง จิตมัน
อยู่ท่ีไหนก็ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แต่จิตท่ีอยู่ของเขาจริง ๆ โยมรู้มั้ยจ๊ะอยู่ท่ีไหน จิตจริง ๆ ต้องอยู่ท่ี 
"อารมณ์ปัจจุบัน" นั่นคือท่ีอยู่แห่งจิต เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมอยู่ท่ีอื่น นั่นไม่ใช่จิตท่ี
แท้ของโยม นั่นมันจิตหลอกลวง จิตอสุรกาย จิตเปรต เข้าใจมั้ยจ๊ะ  



๑๔ 

 

ลูกศิษย์ : อย่างนี้มันก็เป็นอันเดียวกับสติรึเปล่าคะ ถ้ามันอยู่กับปัจจุบัน  
หลวงปูุ : ถูกแล้วจ้ะ สาธุจ้า.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

...ห้องสุขา..ห้องกรรมฐาน... 
   การเจริญสติเจริญบุญกุศลไม่ได้เลือกท่ี แม้โยมจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม บุญ
กุศลก็อยู่กับโยมเข้าใจไหมจ๊ะ โยมจะไปเข้าส้วมสุขา โยมก็ภาวนาได้ พุทธ โธ 
อยู่ท่ีไหนก็ได้ ไม่ได้อยู่ท่ีห้องสุขา แต่พุทธโธเกิดจากจิตจากใจท่ีโยมนั้นระลึกถึง  
"ดังนั้นสุขานี้แม้จะว่าสกปรกแต่ก็ทําให้โยมสะอาดได้"  
   แต่ถ้าโยมไม่ไปถ่ายนี่แหละจ๊ะ ไม่เอาของเสียออก มันก็เป็นโทษ ดังนั้น
ห้องสุขานี้จึงเรียกว่าเป็นห้องกรรมฐานอย่างดี ดังนั้น ถ้าท่ีใดห้องสุขาสะอาดท่ี
นั้นจะมีแต่ความเจริญ เงินทองจะไหลเข้ามาก นี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่ง 
ติดตามข้ออรรถข้อธรรมของท่านสมเด็จ (โต) ได้ท่ีเพจสถานปฏิบัติธรรมพรหม-
รังสี ธรรมะมหัศจรรย ์
https://youtu.be/EaEA5zm-M8A 

https://youtu.be/EaEA5zm-M8A


๑๕ 

 

 



๑๖ 

 

 
   การปรารภจิตนี้สําคัญนัก ปรารภอยู่บ่อย ๆ นั่นเรียกว่า การเพ่งจิต 
การเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้น คือสติปัฏฐาน ๔ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บรรลุ
อยู่ในสติปัฏฐาน ๔ ไม่ได้บรรลุอันใดนอกจากนี้เลย เมื่อท่านพิจารณาสติปัฏ-
ฐาน ๔ อยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ ท่านจึงเห็นอริยสัจธรรม ๔ ประการ ความจริงอัน
ประเสริฐและพิสูจน์ได้คืออยู่แค่ใจในสังขาร แค่นั้นเอง ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในวัดแล้ว
สําเร็จ ไม่ใช่ โยมต้องเอาตัวเป็นวัดก่อน แล้วไปอาศัยวัดอีกทีหนึ่ง 
สถานปฏิบัติธรรมพฺรหฺมรังสี 
หมู่บ้านโปุงวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
โทร. ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑, ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๑๗ 

 

 
   การว่าสร้างเรือคืออะไร ในธรรมวินัย คือการสร้างธรรมให้บังเกิด การ
สร้างธรรมให้บังเกิดมันคืออะไร คือการสร้างคุณงามความดีให้มนุษย์ท้ังหลายท่ี
ยังมีบุญกุศลนั้นให้เห็นดวงตาเห็นธรรม ให้ประจักษ์ ประจักษ์อย่างไร ประจักษ์
ว่าให้มนุษย์ท้ังหลายได้เห็นโทษเห็นภัย ในภัย ในวัฏฏะ แห่งกายตน นั่นแล
เรียกว่าผู้นั้นได้เกิดจักษุดวงตาเห็นธรรม เห็นตามความเป็นจริง และผู้นั้นจะต่ืน
จากความกลัว นั่นหมายถึงว่าโยมก็ต้องตายกันอยู่แล้ว ก่อนตายโยมจะทําอะไร 
คนเมื่อรู้ว่าต้องตายจะทําอะไรน่ะ คนจะไม่กลัวตาย อย่างน้อยส่ิงท่ีเขาทําจะ
เป็นหลักประกันได้ว่าเราได้ทําแล้ว จึงเรียกว่ามีบุญไปต่อรองได้ คนท่ีเขามีคุณ
วิเศษมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนท่ีมีบารมี คนท่ีมีบารมีไปท่ีไหนเขาก็ต้องให้เกียรติ
ก่อนใช่มั้ยจ๊ะ เป็นธรรมดา 
สถานปฏิบัติธรรม พฺรหฺมรังสี จังหวัดเพชรบุรี 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 



๑๘ 

 

 
ลูกศิษย์ : หลวงปูุเจ้าค่ะ ถ้าเกิดคนท่ีจะไปนิพพานดับทุกข์ได้นี่จะต้องเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวใช่มั้ยคะ แต่ก่อนได้วิปัสสนากรรมฐานจะต้องผ่าน
สมถกรรมฐานก่อนใช่มั้ยคะ 
หลวงปูุ : อ้าว..ก็ถูกต้องแล้วนี่จ๊ะ โยมไม่ผ่านสมถกรรมฐานเนี่ย สมถะนี้เค้า
เรียกว่า "การงาน" อย่างหนึ่ง โยมต้องมีจิตใจใคร่ครวญ จดจ่อ พอใจในส่ิงนั้น
เสียก่อน โยมถึงจะเข้าถึงปัญญาได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมไม่เอาจิตใจมาจดจ่อ   
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จิตโยมจะเป็นหนึ่ง ต้ังมั่นเป็นอุเบกขาไม่ได้ โยมต้องวางอารมณ์
ทางโลกออกไปเสียให้หมด เข้าใจมั้ยจ๊ะ สมถะถึงจะบังเกิดขึ้น โยมจะเข้าถึง
การงานของกรรมฐานได้ว่ากรรมฐานคือการงาน คือการเพียรละ โยมต้องลอง
ละอารมณ์ให้ได้อยู่บ่อย ๆ นั่นคือ "วิตก" วิตกเรื่องอะไรโยมก็ต้อง "วิจาร" ละ
มันออกไป ก่อนโยมจะละโยมต้องวิตก วิตกนั้นมันคือเหตุแห่งทุกข์ โยมต้องไป



๑๙ 

 

กําหนดรู้แห่งวิตกนั้น นั่นก็คือเรียกว่าปฐมฌาน คือพื้นฐานแห่งกรรม เข้าใจมั้ย
จ๊ะ ถึงจะไปเจริญวิปัสสนาญาณได้ 
   "ญาณ" คือการหยั่งรู้..เห็นตามความเป็นจริง ก่อนท่ีโยมจะไปรู้เห็น
ตามความเป็นจริงโยมต้องเอาจิต ความรู้สึกนั้นไปหยั่งรู้ก่อนว่าเหตุแห่งทุกข์มัน
เกิดจากท่ีใด ทุกข์มากทุกข์น้อยอย่างไร นั่นแหล่ะจ้ะคือการเริ่มพิจารณาแล้ว 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ เรียกว่าต้องมีฐานเสียก่อน โยมไม่มีฐานรองรับน่ะโยมจะเอา
ภาชนะอะไรไปใส่ในบุญกุศลเล่าจ๊ะ ดังนั้น สมถกรรมฐานนี้คือภาชนะบุญที่ไป
รองรับ แล้วต้องมีศีลไปเคลือบเพื่อกันรอยรั่วรอยร้าว ถ้าโยมเจริญสมถกรรม-
ฐานแต่ปราศจากศีล..ท่ีบกพร่องเสียแล้วไซร้ โยมจะไม่ถึงกรรมฐาน หรือจะถึงก็
ถึงช้า ดังนั้น ศีลนี้จึงเป็นเบ้ืองบาท ตัวอุดตัวคํ้าจุน หนุนนําให้โยมนั้นเข้าถึง  
สมถกรรมฐานก็ดี วิปัสสนาก็ดี เข้าใจมั้ยจ๊ะ ต้องอาศัยศีลท้ังนั้น ปราศจากศีล
ไม่ได้เลย 
   ดังนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา..โยมจะเจริญตัวเดียวไม่ได้ ศีล สมาธิ ปัญญา
ต้องรวมเป็นหนึ่ง ทุกอย่างถึงจะครบองค์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมเจริญอย่างใด
อย่างหนึ่งไม่ได้ โยมต้องเอาสามอย่างมารวมกันให้ได้แล้วให้มันเหลือเป็นหนึ่ง 
มันต้องแนบสนิทกับลมหายใจโยม แนบสนิทกับสติของโยมท่ีต้ังมั่น แล้วโยมจะ
เข้าถึงทุกอย่างได้ 
   โยมบอกว่าจะนั่งสมาธิไม่เห็นจําเป็นต้องมีศีลเลย คนท่ีไม่มีศีลไปนั่ง
สมาธิไม่ได้นะจ๊ะ จําเอาไว้ ถ้านั่งก็นั่งได้ไม่นาน เพราะถ้าโยมไม่มีศีลเมื่อไหร่
วิญญาณท่ีโยมไปพยาบาทไว้มันจะเข้ามาหาโยมในทางจิตวิญญาณทันที เพราะ
มันเห็นนิมิตเป็นแบบนั้น เขาเรียกมันจะมาหลอกหลอน พอนั่งไปเจอความมืด
กลัวเสียแล้ว เห็นมั้ยจ๊ะ มันไม่ใช่ของเล่น เพราะว่าของมันมีครู เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้า
โยมไปทําอย่างนั้น ไปอวดดีอย่างนั้น..ไปนั่ง นี่แหล่ะวิญญาณเข้ามาจิตโยมเสีย..



๒๐ 

 

แตก เป็นงัยจ๊ะ ผิดปรกติไปแล้วตอนนี้..ตอนนี้ซ่อมยาก ซ่อมใจยังพอซ่อมได้ 
แต่ซ่อมจิตซ่อมยากนะจ๊ะ ดังนั้น อย่าลองดี ต้องมีอาจารย์ 
   เพราะในขณะท่ีโยมนั่งสมาธินี้โยมกําลังจะไปอีกมิติหนึ่ง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ถ้าโยมขับยานแล้วโยมไม่มีอาจารย์หรือไม่มีดีพอ หรือบุญกุศลพอน่ะ โยม
อาจจะร่วงกลางคันก็ได้ ดังนั้น เขาถึงได้บอกว่าโยมเจริญสมาธิภาวนาหรือเข้า
กรรมฐานโยมต้องขึ้นองค์พระกรรมฐานก็ดี อารมณ์ใดท่ีโยมระลึกแล้วทําให้จิต
โยมสงบน่ะ สลด ปลงสังเวชได้นั่นแหล่ะจ้ะ เขาเรียกว่า"อารมณ์ของกรรมฐาน" 
   ถ้าโยมจิตใจยังไม่ต้ังมั่นพอในอารมณ์แห่งจิตนั้น ขอให้โยมจงระลึกถึง
พระพุทธไว้ พระธรรมก็ดี พระสงฆ์ก็ดี นี่เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิต เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือ
เป็นพระรัตนตรัย เป็นภาวนาพุทโธก็ดี ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี หรือระลึกถึงคุณ
พระพุทธเจ้าก็ดี พุทธังสรณังคัจฉามิ ภาวนาอยู่อย่างนี้จนจิตนั้นนิ่งสงบ มีสติ 
ต้ังมั่นนั้นแล้ว องค์ภาวนานั้นมันก็จะหายไป รวมเข้าไปอยู่ในสมาธิ องค์ภาวนา
จริง ๆ ไม่ได้หายไปไหนแต่เมื่อมันเกิดสมาธิแล้วองค์ภาวนาจะไปอยู่ในสมาธิ
แทน แล้วสมาธิโยมนั้นแหล่ะจ้ะ จะมีสมาธิที่มีสติต้ังมั่น แล้วเมื่อคราใดสมาธิ
มันคลายตัวลง โยมก็ภาวนาเข้าไปใหม่ สะสมเข้าไปใหม่ ปลุกธาตุให้มันต่ืนรู้อยู่
บ่อย ๆ เมื่อนั้นเขาเรียกว่า พุทโธตื่น ธัมโมตื่น สังโฆต่ืน แต่ถ้าโยมนั่งไป..หลับ 
พุทโธหลับยังไม่ต่ืนแสดงว่าโยมยังไม่มีกําลังพอท่ีจะไปปลุกพุทโธ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
แสดงว่าโยมยังไม่เข้าถึงพุทโธ โยมยังไม่เข้าถึงหรือศรัทธาท่ีแท้จริง โยมต้อง
ปลุกศรัทธาขึ้นมา ปลุกอย่างไร ปลุกความเช่ือไงจ๊ะ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
ท่าน เช่ืออย่างไรเล่าจ๊ะ เช่ือว่าท่านตรัสรู้จริง ปรินิพพานจริง นี่ไงล่ะจ๊ะปลุก..
ปลุกความเช่ือก่อน เขาเรียกว่า "ปลุกศรัทธา" เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อโยมปลุกขึ้น
มาแล้วจิตมันจะต่ืนมีกําลัง เกิดฮึกเหิมข้ึนมา อยากจะเดินรอยตามท่านทีเดียว 
คําสอนใด ๆ ท่ีเราเห็นแล้วนํามาพิจารณาแล้วทําให้เรามีกําลัง เกิดปัญญา 



๒๑ 

 

ปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์แบบท่าน นี่แหล่ะจ้ะเขาเรียก พุทโธตื่น เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
นี่เรียกได้ว่ามีองค์ มีอาจารย์ ก็จะไปได้ไว.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๒๒ 

 

 
   ฉันจะกล่าวเรื่องธรรมให้ฟัง ธรรมท่ีโยมสดับไม่ว่าใครบอกกล่าวโยมก็
เรียกว่าเป็นธรรม จึงบอกว่า "ตัวรู้" และ "ตัวปัญญา" มันแตกต่างกันอย่าง
ส้ินเชิง ตัวรู้คือการท่องตํารา เข้าใจในตํารา ตัวปัญญาคือ  รู้ด้วยจิต ด้วยการ
ประพฤติปฏิบัติเข้าไปสัมผัสแห่งจิตวิญญาณ..นั่นเรียกว่า ตัวปัญญา เพราะนั่น
คือแก่นหลักของศาสนา ให้เกิดปัญญา หากผู้ใดแล้วเอาธรรมมากล่าวลอย  ๆ
เพื่อให้ถูกต้องในตํารา..หาใช่ว่าเป็นปัญญาไม่ นั่นเรียกว่าความเขลาอย่าง
แท้จริง เป็นการปรามาสในศีลในธรรมอย่างยิ่ง 
   ดังนั้นแล้วไม่มีใครที่จะไปบังคับให้โยมนั้นศรัทธา แต่ขอให้โยมจง
พิจารณาเสียก่อน มนุษย์ทุกคนยังมีโลภ โกรธ หลง ยังมีการยึดถือมั่นตัวกูของกู 
ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นมาด้วยการกระทําก็ดี ด้วยความคิดก็ดีล้วนแล้วแต่
เป็นของข้ออ้างท้ังนั้น เพื่อให้สมประโยชน์เอื้อให้ตัวเองท้ังนั้น..ไม่มากก็น้อย 
ดังนั้นโยมต้องเอา "ตัวของตัวเอง" เป็นหลัก เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมน่ะพอใจได้แต่



๒๓ 

 

อย่ายึดในสํานัก ถ้าโยมยึดในสํานักเมื่อไหร่พระธรรมคําสอนท่ีโยมไปยึดอยู่ก็
ไม่ใช่พระธรรมคําสอนท่ีถูกต้องแน่แท้ จําเอาไว้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะคําว่ายึดนั่น
แลคือทําให้เป็นทุกข์ แล้วเมื่อเป็นทุกข์อยู่โยมจะเข้าหาสุข หาความสงบ..หาตัว
ปัญญาได้อย่างไร 
   บุคคลใดท่ีไม่ยึดต่างหากท่ีจะเป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงได้ เพราะว่าจิตนั้นเป็น
อิสระ ย่อมรู้อะไรดีไม่ดี นั้นเรียกว่ามีสติพิจารณาเท่าทันได้ แต่คราใดเมื่อโยม
ไปยึดเสียแล้วนั่นเรียกว่าความมืดบอดแห่งอวิชชาได้บังเกิดขึ้น คือ "ความหลง" 
หลงอาจารย์ก็ดี ใช่มั้ยจ๊ะ หลงสํานัก นี่ไงจ๊ะ เมื่อโยมหลงแล้วเป็นยังไงจ๊ะ 
ติดมั้ยจ๊ะ นั่นคือการเสพอย่างหนึ่ง แต่ท่ีโยมมาสดับฟังธรรมท่ีฉันกล่าว..ฉันนั้น
ไม่ได้ให้โยมนั้นติดเลย แต่ฉันนั้นให้โยมนั้นเสพเข้าไป กินให้พอ แต่ธรรมของฉัน
นั้นโยมกินเท่าไหร่นะก็มีวันอิ่ม อะไรที่กินแล้วอิ่มได้นั่นแหล่ะจ้ะ..ของทิพย์ ก็ส่ิง
ไหนท่ีโยมกินแล้วไม่อิ่มนั่นแหล่ะจ้ะ..ของมารทั้งนั้น แต่ธรรมน่ะเมื่ออิ่มเมื่อฟัง
สดับแล้วมันเกิดปิติสุข ไม่กินก็อยู่ได้ อยู่ได้เป็นวันนี่เรียกว่าของทิพย์ เห็นมั้ยจ๊ะ 
   งั้นจงสดับไว้ ว่าธรรมอะไรก็ตาม สํานักไหนก็ตามเม่ือฟังแล้วอิ่ม..นั่น
เป็นธรรมท่ีดี สํานักไหนฟังแล้วมันไม่อิ่ม มันสงสัย มันไปต่อไม่ได้ด้วยปัญญา
ของตน สํานักนั้นคือมารมันเข้าดลจิตดลใจสิง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้นให้ไป
พิจารณาดู เพราะว่ามารมันมีฝุายดีและฝุายช่ัวนั่นเอง โยมว่าดอกบัวท่ีเบ่งบาน
รับแสงตะวันนั้น ท่ีว่าเห็นว่างดงามแล้วสวยแล้วใครเห็นแล้วว่างามตาแท้ แต่
อย่าลืมว่าด่ิงลงมา ต้นสายปลายเหตุเขานั้นอยู่โคลนตมมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : อยู่ท่ี
โคลนตม) ถูกต้องแล้ว เมื่อมนุษย์นั้นยังไม่หลงยังไม่หมดจากเวรภัยกรรม
ท้ังหลาย ให้สวยแต่ภายนอกแต่ยังไม่ได้ขจัดรากเหง้าของอกุศลได้แล้ว ก็
เรียกว่ายังไม่ได้พ้นท่ีแท้จริง... 



๒๔ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จังหวัดเพชรบุรี 
โทร. ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี)  
โทร. ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒. (กรุงเทพ) 

 
   อารมณ์แห่ง "เวทนา" นั้นแหล่ะจ้ะคือไฟแห่งโทสะ คืออารมณ์ คืออย่า
รีบร้อน อย่ารีบเร่ง คือให้มีสติ ทําใจให้มันเย็นให้มันหนัก ข่มจิตข่มใจให้ได้อยู่
บ่อย ๆ บางครั้งนั่งไปแล้วไม่ได้ด่ังใจท่ีต้องการ จิตมันก็ฟุูงซ่าน ทะยานอยาก 
นั่นก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่ง ส่ิงเหล่านี้เมื่อมันเกิดข้ึนแล้วเมื่อไปนั่งแล้วมีเสียงเข้า
มากระทบ ไม่พอใจแล้วไซร้ จิตมันจึงฟุูง รําคาญใจ เกิดโทสะ โมหะเข้ามา   
ปกคลุมจิต ส่ิงเหล่านี้โยมจะเจริญบุญกุศลก็ทําได้ยาก แท้ท่ีจริงแล้วการสงบนั้น
โยมจะอยู่ท่ีไหน ถ้าใจโยมสงบแล้วนั่นเขาเรียกว่าเป็นท่ี "สัปปายะ" แล้ว หาใช่
ว่าโยมต้องไปอยู่ภูเขาลําเนาไพรไม่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่คนถ้ามันทําให้สงบได้ทุกท่ี



๒๕ 

 

แล้วคราวนี้แหล่ะมันอยากจะไปอยู่ท่ีเขาลําเนาไพร เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพื่อเอาความ
สงบ เน้นให้มีความละเอียดประณีตยิ่งขึ้น ๆ ไป จึงเรียกว่าจะละโลก หนีโลก
แล้วแบบนี้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แต่ถ้าโยมยังไม่รู้โลก โยมจะไปหนีโลกไม่ได้หรอกจ้ะ โยมต้องรู้จักโลก
ก่อน คือเรียนรู้ก่อน โลกท่ีโยมเป็นอยู่มันเป็นอย่างไร ถ้าโยมไม่รู้จักโลกโยมจะ
ไปเบื่อหน่ายโลกไม่ได้ เพราะเมื่อโยมไม่รู้นี่แลมันยังมีอวิชชาอยู่ นั่นเรียกเป็น
ภวตัณหาอย่างหนึ่ง ท่ีมันเกิดขึ้นคือเบ่ือ ๆ อยาก ๆ 
   การถือพรหมจรรย์นั้น เจริญศีลภาวนานั้น เจริญอิทธิบาท ๔ นั้น การ
ว่าพรหมจรรย์คือการถือบวช การถือบวชนั้นแม้ขณะจิตหนึ่งขณะจิตเดียวที่โยม
มีจิตท่ีสงบต้ังมั่นเป็นสมาธิเกิดข้ึน มีญาณหยั่งรู้แห่งทุกขเวทนา รับรู้อารมณ์ท่ี
เกิดขึ้นและดับอารมณ์นั้นได้ นิโรธก็บังเกิด ทางสว่างแห่งการเดินทางออกจาก
ทุกข์ก็บังเกิด แม้เพียงเวลาส้ัน ๆ ในหนึ่งช่ัวยาม เพียงสิบนาที ยี่สิบนาทีนั้น ก็
เรียกว่าโยมได้บวช.. โยมสะสมมาก ๆ เข้าแล้วความเพียรในการเจริญนั้นมันก็มี
มาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
   โยมยังไม่จําเป็นต้องหนีออกจากบ้านจากเรือน ในขณะใดโยมเจริญ 
อานาปานสติ เจริญภาวนาดูลมหายใจอยู่ วัด วิหาร โบสถ์ได้ครอบกายของโยม
แล้วในขณะนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ เป็นรัฐมณฑล พุทธมณฑลอย่างนี้ท่ีจะมีเทวดา
ห้อมล้อมรักษากายนั้น ในขณะนั้นท่ีจิตของโยมเป็นบุญกุศล เมื่อโยมแผ่ออกไป
รัศมีในบ้านเรือนของกายโยมนั้น บุคคลใดท่ีมีความเร่าร้อนก็ดี โทสะก็ดี เขาจะ
รับอานิสงส์ผลบุญคือความเย็นนี้ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น การแผ่เมตตาหนึ่งครั้ง
นี้ด้วยจิตท่ีบริสุทธิ์ มีจิตท่ีมีกําลังจึงมีอานิสงส์มาก เท่ากับว่าโยมได้สร้างโบสถ์
ได้หนึ่งหลัง เปรียบเป็นค่าท่ีโยมลงทุนไปมีกําลังมหาศาล เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะ



๒๖ 

 

การจะสร้างโบสถ์วิหารซักหนึ่งหลังนี้ใช้เงินอัฐเบ้ียไม่ใช่น้อย โยมหาท้ังชีวิตยัง
หาไม่ได้เลย ใช่มั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น อารมณ์ใดท่ีมันเกิดขึ้นในขณะใดให้กําหนดรู้ การกําหนดรู้นี่แล
เรียกว่า "มีสติ" โยมก็ต้องเอาสติตัวนั้นต้ังหลักขึ้นมา เมื่อโยมจะทําอะไร เอา
อารมณ์นั้นแลมาเป็นกรรมฐาน เพราะเวทนาหรืออารมณ์นั้นเมื่อโยมเอาจิตเข้า
ไปโยมก็จักเห็นได้กับส่ิงนั้น คือเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียว นั่นก็เรียกเป็นการเจริญ
ฌานอย่างหนึ่ง เจริญขันติอยู่อย่างหนึ่ง ทําให้มันต่ืนรู้ แต่อย่าไปอาศัยอะไร 
อาศัยร่างกายสังขารนี่แล 
   ถ้าโยมทําบ่อย ๆ แล้วจิตของผู้นั้นเขาเรียกว่าจะเติบโตแข็งแรง แล้ว
จิตผู้นั้นมันจะสอนด้วยตัวมันเอง เพราะโยมได้ประพฤติปฏิบัติไปพร้อมกับ
ความเพียร แล้วโยมจะเห็นจริงได้ไว เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าได้รออาศัยว่ากายสังขาร
โยมพร้อมแล้วโยมจะเจริญคุณงามความดี..อย่าคิดอย่างนั้น เพราะเราไม่รู้ได้ว่า
กายสังขารเราจะมีลมหายใจหล่อเล้ียงได้ตลอดเวลาหรือไม่ ดังนั้น  อย่าบอกว่า
โยมไม่มีเวลา เข้าใจมั้ยจ๊ะ คนท่ีบอกอย่างนี้เท่ากับว่าโยมสาปแช่งตัวเองไปแล้ว 
อายุจะส้ัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ เวลาโยมมีกรรมสิทธิ์อยู่แล้วว่าโยมมีเวลาจะเอาไปทํา
อะไร แต่เมื่อโยมหมดลมหายใจเมื่อไหร่โยมหมดเวลาเมื่อนั้น ตอนท่ีโยมมีเวลา
อยู่จงทําเวลาให้มีประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของตัวเอง... 
ธรรมะมหัศจรรย์วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จังหวัดเพชรบุรี 
โทร. ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ (เพชรบุรี) 
โทร. ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒. (กรุงเทพ) 
 



๒๗ 

 

 
ลูกศิษย์ : จะเล้ียงลูกอย่างไรดีคะ หนูเล้ียงแล้วลูกแบบเกเร ชอบด้ือ อะไรแบบ
เนี้ยน่ะค่ะ สอนแล้วก็ไม่ค่อยดีขึ้น เราจะแก้ยังไง 
หลวงปูุ : ไม่ยากเลยจะเล้ียงลูกยังไง ทุกอย่างเมื่อเรามีประสบการณ์นั่นคือตัว
ครูก็จะสอนเรา ใช่มั้ยจ๊ะ ดังนั้นจะเล้ียงลูกได้ให้ดี..ไม่ยาก แต่ก็ยากถ้าทําไม่ได้ 
คือต้องเล้ียงตัวเองให้ได้ก่อน คือสอนตัวเองให้ได้ก่อน จึงจะไปสอนบุตรได้   
เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมสอนตัวเองได้ว่าแบบนี้ไม่ควรทํา แบบนี้ควรทํา นั้นเรียกว่า
เป็นเช้ือแห่งกรรม เราเคยทํากับบิดามารดาไว้แบบนั้น ถ้าอยากเล้ียงให้บุตร
หลานได้ด่ังใจ เราต้องสอนเล้ียงตัวเอง..ไม่ตามใจ นั่นแลคือวิธีที่ทําได้ดีท่ีสุด  
แต่ทําได้ยาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่างอื่นไม่มีเลย 
   แต่อุบายแห่งการท่ีจะทํานั้นต้องมีประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
เพราะว่าอยู่กับทุกข์มันเป็นธรรมดา เราต้องยอมรับชะตากรรมแบบนั้นว่า
มนุษย์ย่อมมีวาสนาของตัวเราเอง ตัวของเขาเองมีกรรมของเขาเอง ถามตัวเอง



๒๘ 

 

ดูก่อนว่า เราเล้ียงเขาดีแล้วหรือยัง เราเล้ียงบิดามารดาดีหรือยัง นั้นคือคําตอบ
ท่ีบุตรหรือบุตรหลานจะเล้ียงหรือให้คําตอบเรา เข้าใจมั้ยจ๊ะ มันเป็นกรรมแบบ
นั้น เช่นเราเล้ียงด้วยวาจากับบิดามารดาดีหรือยัง พูดกับบิดามารดาดีหรือยัง 
แสดงอาการทางกายดีหรือยัง ใจคิดกับบิดามารดาดีหรือยัง ต้องเล้ียงตัวเราให้
ได้ก่อน ถ้าเราเล้ียงตัวเราได้ สอนตัวเราได้ เราก็สอนบุตรหลานได้ หาวิธีกําจัด
ได้ เพราะมันเป็นเช้ือของเรา มีสิทธิ์ที่ทําได้ แต่ถ้ากําจัดไม่ถูกเหตุแล้วก็..มี
ปัญหาทันที 
   เพราะว่ามนุษย์มันยึดถือตัวตนนี่มันตัวของกู มึงให้กูเกิดแล้ว ใช่มั้ยจ๊ะ 
แต่มันมีอีกวิธีหนึ่ง..ดับได้ เพราะเราเป็นผู้ให้เช้ือกําเนิด ต้องไปแก้ท่ีต้นเหตุ 
ต้องไปแก้ท่ีตัวเราเอง สอนตัวเองได้ แผ่เมตตาอธิษฐานจิตกดข่มข่ีเข้าไว้ด้วย
อํานาจบุญ ไม่ให้แพร่เช้ือแห่งอกุศลทิฏฐิขยายเพิ่มเกิดยิ่งขึ้นไป เพราะว่าเด็ก
นั้นมันยังดัดได้ ถ้าโตแล้วมีปัญหาแน่นอน อ้าว..แล้วอายุช่วงไหนท่ีสอนไม่ได้
เลย รู้มั้ยจ๊ะ ตอนไหนท่ีสอนไม่ได้เลยจ๊ะ ตอนไหนก็ตามท่ีสอนไม่ได้คือตอนท่ี
มันจะเล้ียว เพราะมันจะเล้ียวมันจะไม่ฟังใคร มันจะเช่ือตัวเอง ก็มันเป็นคนขับ 
มันบอกกูจะเล้ียวได้ ถ้ามันเป็นผู้คุมบังเหียนอยู่..ไม่มีใครสอนได้ ก็มันขับไป
แล้วน่ะ มันต้องรู้ว่ามันเล้ียวได้ ใช่มั้ยจ๊ะ มึงนั่งอยู่มึงจะรู้ได้ยังไง ก็กูกําลังเล้ียว
อยู่อ่ะ ไม่รู้ข้างหน้ามีเหว..กูจะไปอ่ะ คือตอนท่ีมันกําลังจะเล้ียว เพราะมันจะไป
ต่อภพ นี่คือสอนไม่ได้แล้ว ตอนท่ีมันยังไม่เล้ียวน่ะนะสอนเค้าไป เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ตอนไหนท่ีมันยังไม่เล้ียว..ตอนไหนจ๊ะ ท่ีปีกมันยังไม่กล้าแกร่งอ่ะจ้ะ..สอนเข้าไป 
แต่อย่าไปสอนให้มันมีปีกนะ มันบินนะ 
   แต่พ่อแม่สมัยนี้มันชอบสอนให้ลูกมันบิน ยกยอปอป้ันน่ะ..นี่สอนให้ลูก
มีปีกนะ พอทําผิดโอ๊ะโอ๋ไว้..ลูกฉันถูก นี่ก็ใส่ปีกให้ลูก เข้าใจมั้ยจ๊ะ ต้องตัดปีก 
อย่าให้มันมีปีก เพราะถ้ามันมีปีกมันหัวสูงทันที อัตตาตัวตนมันมีทันที สมัยนี้



๒๙ 

 

มันเลยมีปีกกันท้ังบ้านท้ังเมือง บินกันหมดแล้วตอนนี้ เป็นผีเส้ือ แมลงทับ เป็น
แมลงวันหัวเขียวหมดแล้ว นี่แลโยมจะสอนเค้ายาก เพราะเค้าบินมากแล้ว เค้า
มีช่ัวโมงบินสูงแล้ว เค้าจะรู้มากแล้ว เออ..แม่ไม่ต้องรู้หรอกจ้ะ ตอนนี้ฉันบิน
มาแล้ว ไปกระแทกกับเพดานนะแต่ไม่บอก ใช่มั้ยจ๊ะ..ไม่ได้ ในขณะท่ีเขายัง
เล้ียวขับไม่เป็นน่ะ ต้องสอนเค้าให้รู้จักผิดชอบช่ัวดี ทีนี้มนุษย์น่ะบิดามารดาจะ
เล้ียงและสอนได้อย่างนั้นน่ะบิดามารดาต้องรู้ก่อนว่าผิดยังไง ช่ัว..ส่ิงนั้นควรทํา
ไม่ควรทําแบบใด เอาง่าย ๆ คือต้องเล้ียงด้วยศีล ถ้าบิดามารดาศีลไม่ค่อยมีน่ะ..
โยมว่าเป็นยังไงจ๊ะ มันก็ไปถึงลูกหลานโหลนเหลนเช่นเดียวกัน เพราะมนุษย์วัด
ด้วยศีล นี่แหล่ะโยมก็ไปพิจารณาดูว่าตอนไหนควรสอน ตอนไหนไม่ควรสอน 
ใช่มั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
 



๓๐ 

 

 



๓๑ 

 

 
   สมาธิภาวนามันก้าวหน้าแค่ไหน..ก็สํารวจตัวเองสิจ๊ะ ดูว่าต้นทุนมันดี
หรือไม่ มันขาดอะไรไป ก่อนนั่งน่ะ "ลืมแผ่เมตตา" หรือไม่ เพราะนั่งแล้วไม่สงบ
ซักที แหม..เด๋ียวยุงมากวน เด๋ียวคิดถึงคนนั้นคนนี้ ต้องแผ่เมตตาเปิดทาง
เสียก่อน เปิดทางเป็นสวรรค์เสียก่อน ให้เจ้ากรรมนายเวรท้ังหลายผู้ท่ีร่วมบุญ
มาอนุโมทนาให้เขามารับบุญซะ พอมารับเสร็จแล้วเขาก็จะมาหนุนนําปกปูอง
เราอีก ใช่มั้ยจ๊ะ 
   เขาเรียกว่าทําอะไรให้คนอื่นเขากินเสียก่อน แผ่เมตตาเปิดทาง
เสียก่อน เข้าสมาธิภาวนาขอให้บุญนี้สําเร็จถึง.. คําว่า “สําเร็จ” ไม่ต้องแปล
แล้ว ตรง ๆ แล้ว..สําเร็จน่ะ ใช้คําว่าสําเร็จได้หมด แต่ต้องว่าทําบุญส่ิงใด ถ้าว่า
จะเจริญภาวนาขอบุญจากการเจริญภาวนานี้จงสําเร็จถึง..ใครล่ะท่ีเราจะ
กระทําบุญให้ต่อไปนี้..แบบนี้ก็ว่าไป คําว่า "สําเร็จ" น่ะใช้ได้หมด ไปไหนสําเร็จ
หมด แต่ต้องมี "ต้นทุน" เสียก่อนนะ อยู่ ๆ จะให้จะแผ่เมตตาแต่ว่าบุญยังไม่



๓๒ 

 

เกิดเลย ถ้าไม่นึกถึงกุศลทํามา อ้าวก็กําหนดจิตให้เป็นสมาธิ..ระลึกถึงอยากจะ
แผ่เมตตาก็ได้ ไอ้ตัวระลึกถึงอยากจะแผ่เมตตาให้คนอื่นเป็นสุขนั่นแหล่ะจ้ะ..
เป็นบุญแล้ว เป็นกุศลแล้ว ก็เปรียบอุปมาว่า..แหมคนนั้นมันรวยกว่าต้องแช่ง
มัน อิจฉามัน..นั่นจิตเป็นอกุศล เกิดบาปแล้ว ในวิญญาณมันเกิดแล้ว ใช่มั้ยจ๊ะ 
เกิดในใจไงจ๊ะ เมื่อมันสะสมมาก ๆ มันมีแรงเหวี่ยงเหมือนกันนะจ๊ะ พอมัน
สะสมมาก ๆ มันก็เลยมีดอกเบ้ียไงจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ)  
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๓๔ 

 

 
ลูกศิษย์ : ทําบุญให้ผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผลครับ  
หลวงปูุ : โยมต้องไปถามคนท่ีล่วงลับไปแล้วว่าได้หรือไม่ การท่ีบุคคลท่ีเขา
ล่วงลับไปแล้วนั้นจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น มันก็ต้องดู "บุญ" ท่ีเราให้ไปเสียก่อนว่า
บุญเราม ี"กําลัง" แค่ไหน เข้าใจมั้ยจ๊ะ บุญนั้นมันถึงจะให้ผลตามกําลังท่ีโยม
กระทํา 
   แม้ว่าโยมตักบาตร ให้อาหารเป็นกําลังต่อพระภิกษุสงฆ์ กําลังแห่งศีล
นั้น คุณงามความดีนั้นมันย่อมไปถึงได้ คือให้กําลังต่อจิตวิญญาณท่ีเขาล่วงลับ
ไปแล้ว คือความอิ่มในบุญ แต่ "ความสว่าง" ของจิตวิญญาณก็ต้องอาศัยความ
สว่างของรัศมีของพระวรกายขององค์พระปฏิมากร ดังนั้น เราต้องดูว่าเราจะ
สร้างบุญกุศลอุทิศไปให้ใครนั้น ก็ต้องดูท่ีกําลังบุญของเราเอง 



๓๕ 

 

   เมื่อจิตเราระลึกท่ีจะให้หรืออุทิศนั้นบุญก็ย่อมถึงได้ แต่มันอยู่ท่ีว่า
วิญญาณนั้นเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหน เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วที่โยมถามน่ะอยากรู้
อย่างไร (ลูกศิษย์ : ก็ทําบุญให้แม่) แล้วโยมทําอะไรให้ท่านเล่าจ๊ะ (ลูกศิษย์ : 
ไปวัดน่ะครับ เอาปิ่นโตไปวัด แล้วก็เวลาบริจาคเลือดก็คิดถึงท่าน) แล้วโยมน่ะ
รู้สึกมั้ยจ๊ะ รู้สึกในบุญมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : รู้สึกท่ีได้ทําให้ครับ) รู้สึกในบุญน่ะ "อิ่ม
ในบุญ" มั้ยจ๊ะ เช่ือในบุญนั้นมั้ยจ๊ะ ถึงในบุญนั้นมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมรู้สึก โยมรับได้ใน
ความรู้สึกในบุญกุศลนั้น บิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่งท่ีโยมอุทิศให้ก็ถึง ถ้าโยม
ไม่รู้สึกในบุญกุศลนั้นก็ไม่มี่ใครรับได้เช่นเดียวกัน 
   เพราะบุญจะผ่านไปได้ ต้องผ่าน "สะพานบุญ" ไปเสียก่อน ถ้าไม่ได้
ผ่านใจ ผ่านจิตโยมน่ะ มันก็ไปถึงใครไม่ได้เลย นั่นโยมต้องมีความเช่ือความ
ศรัทธาในบุญกุศลนั้นก่อน ทําเพื่อต้องการให้ไปถึงใครคนใดคนหนึ่งท่ีเรา
ปรารถนาให้ท่านมันก็ถึงจ้ะ ไม่ว่าโยมจะทําบุญอะไรก็ถึง ให้อาหารสัตว์เป็น
ทานก็ถึง เพราะโยมทําด้วย "ใจ" 
   ส่ิงการใดก็ตามถ้าโยมไม่ได้ทําด้วยใจแล้ว เมื่อใจเป็น  "ประธาน" แห่ง
กรรมท้ังหลายท้ังปวงโยมอธิษฐานอะไรก็ไม่ถึง แต่ถ้าใจโยมเป็นประธานเป็น
กุศล ปรารถนาให้บิดามารดาคือการตอบแทนผู้มีคุณนั้นแลคือสํานึกได้ เพียง
โยมอธิษฐานบุญก็บังเกิด คือการสําเร็จด้วยบุญในการอธิษฐาน แม้โยมยังไม่ทํา
อะไรก็ยังสําเร็จเป็นบุญเลยนี่จ๊ะ คือบุญท่ีโยมรักษาศีล ให้ทาน ภาวนา คราใดท่ี
โยมระลึกได้ว่าโยมเคยให้ทาน เคยรักษาศีล เคยภาวนา จิตโยมสงบร่มเย็นเป็น
สุข โยมระลึกถึงใครอยากให้ได้บุญกุศลในขณะนี้..ก็จะถึงได้ท้ังหมดเช่นเดียวกัน 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   โยมต้องเช่ือเสียก่อนว่าบุญมีจริง บาปมีจริง อํานาจของบุญและบาปนี้
แลจะส่งผลได้เพราะว่ามี "สะพานบุญ" ท่ีดี ถ้าสะพานบุญไม่ดีอาจจะหัก



๓๖ 

 

กลางคันได้ บุญนั้นอาจจะรั่วอาจจะหล่นได้ ดังนั้น ในขณะนั้นท่ีโยมจะอุทิศบุญ
โยมต้องต้ังจิตใจให้แน่วแน่ ไม่ลังเลสงสัยในบุญนั้น อย่าให้จิตในกุศลมันมี
มลทิน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่อย่างนั้นแล้วบุญจะถูกตรวจสอบเสียก่อน ไม่ผ่านด่าน 
เมื่อไม่ผ่านด่านถามว่าบุญนั้นถึงมั้ย..ยังไม่ถึง เพราะต้องรอสรุปอีก อ้าว..ก่อน
โยมจะไปเรือนจําเขาต้องผ่านด่านมั้ยจ๊ะ จะไปเยี่ยมใครน่ะ..แบบเดียวกัน    
แหล่ะจ้ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๓๗ 

 

   การสงบจิตภายในนี่มันทําได้ยาก การจะแผ่เมตตาให้อภัยทานก็ทําได้
ยาก การจะทําให้จิตสว่างนั้นแต่ละครั้งก็ทําได้ยาก เพราะมนุษย์นั้นมีแต่ความ
มืดมน มืดบอด ใช่มั้ยจ๊ะ เมื่อถึงเวลาจะทําความเพียร แหม..สัญญาณเก่า
มาแล้ว แหม..ง่วง ใช่มั้ยจ๊ะ นี่แหล่ะท่ีโยมข้ามพ้นวังวนของมันไม่ได้ ทําไม
โยมน่ะ ถ้าง่วงโยมก็ต้องนั่งมัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ก็หลับไปในฌานน่ะ หลับเข้าไป.. 
จงจําไว้นะจ๊ะ แม้โยมง่วงแต่โยมรู้กําหนดว่า แหม..อารมณ์นี้มันง่วง ก็นั่งไป
แบบง่วง ๆ (ลูกศิษย์ : นั่งพิงได้มั้ยคะหลวงปูุ) อย่าไปพิงเด๋ียวมันยาวเลย การท่ี
โยมเจริญสติ โยมต้องไม่อาศัยอะไร เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่าไปพิงเชือกสิจ๊ะ เด๋ียว
กรรมการเขาจะนับ ต้องใช้สติตัวเอง สติโยมถึงแม้โยมจะง่วงแต่โยมมีสติว่าโยม
ง่วงแต่ต้องการเจริญความเพียร..นั่นยังมีสติอยู่ แต่เป็นกําลังท่ีอ่อน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
แต่ไฟมันแค่ตกแต่ยังไม่ดับ โยมไปจับมันก็ยังดูดอยู่ แสดงว่าจิตมันยังต่ืนอยู่ แต่
มันต่ืนไม่หมด เพราะกายสังขารโยมมันอ่อนล้า เข้าใจมั้ยจ๊ะ อันท่ีสองสันดาน
มันขี้เกียจ 
   ดังนั้น โยมต้อง "ต้ังสติ" ไว้ ต้ังสติไว้ที่ "ความง่วง" ก็เอาความง่วงมา
เป็นกรรมฐาน เพราะว่าตอนนี้เหตุมันกําลังง่วง โยมก็เอาเหตุนั้นขึ้นมาเป็น
โจทย์ เพราะว่าเอาเหตุขึ้นมาเป็นโจทย์ โจทย์มันคืออะไรตอนนี้ อ้าว..ก็มันเป็น
อารมณ์ท่ีง่วงน่ะ อารมณ์ท่ีง่วงมันเป็นเวทนา โยมพิจารณาเวทนาในเวทนา
ขณะนั้น จิตมันก็แค่รู้อยู่อย่างนั้น มันทรงไว้ เขาเรียกเป็นการ "ทรงฌาน" อย่าง
หนึ่ง แต่เอาเวทนาคือวางอารมณ์นั้นมาเสพเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐาน แสดงว่า
โยมกําลังเจริญกรรมฐานอยู่ในขณะนั้น แต่ในกรรมฐานในขณะนั้นเป็น
กรรมฐาน "สมถะกรรมฐาน" แต่ไม่ใช่สมถะวิปัสสนา เพราะโยมไม่มีกําลังจิตท่ี
จะไปพิจารณาธรรมได้ในขณะนั้น แต่เป็นสมถะกรรมฐานจึงมีอานิสงส์อยู่ โยม
ก็ไปแบบง่วง ๆ แต่มีสติ เด๋ียวไม่นานกายสังขารมันฟื้นขึ้นมาทีนี้ มันก็ฟื้นกลับ



๓๘ 

 

สติมาพร้อมกัน เมื่อมันมาพร้อมกันเมื่อไหร่ ดิน น้ํา ไฟ ลม มันก็ประชุมธาตุกัน
ใหม่ ปรับสมดุลธาตุกันใหม่ กําลังวังชามันก็บังเกิด ทีนี้ร่างกายโยมก็จะสดช่ืน
เหมือนโดนน้ําค้างฟื้นขึ้นมาใหม่ แตกยอดกิ่งก้านสาขาท่ีมันสลดไป เพราะว่า
จิตโยมนั้นถูกกระทบกระเทือนมาต้ังหลายอารมณ์ จิตมันจึงชํ้า เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
โยมต้องเข้าไปในสติปัฏฐาน ๔ ด้วยการย่นย่อในกรรมฐาน อารมณ์ใดเกิดขึ้นให้
เอาอารมณ์นั้นมาเป็นกรรมฐาน มีความกําหนัดก็กําหนดเข้าไปเลย ปรุงแต่งมัน
เข้าไปเอาให้สาแก่ใจ เด๋ียวโยมจะเห็นการเกิดดับของความไม่เท่ียงแห่งรสกาม
คุณ แต่โยมอย่าไปตามใจมันก่อนนะจ๊ะ พอมันจะล้มปล่อยมันก่อนอย่าเพิ่งไป
รับมัน ไปรับมันไม่ได้พอแตะปฺุบไม่ได้เลยนะ..รูปมันทํางานทันที ต้องปล่อยมัน
ไว้อย่างนั้น ให้มันค้างไว้ เด๋ียวมันจะระเบิดของมันเอง ถ้าโยมไปแตะมันแตะนิด
เดียวไม่ได้..ไปตามใจมันไม่ได้ อย่าไปกลัวมัน อย่าไปตามใจมัน เราต้องใจแข็ง
บ้าง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะเราใจแข็งเด๋ียวมันก็อ่อน แต่ถ้าเราอ่อนมันจะแข็ง 
ดังนั้น อารมณ์ใดมันขึ้นมาน่ะ..เอาให้มันทําเล่น ๆ อย่าไปจริงจังกับมัน อย่าไป
ท้าทายมัน ถ้าโยมเก่งแล้ว ฝึกตามอารมณ์ได้ ควบคุมอารมณ์ได้ทีนี้แหล่ะค่อย
ไปท้าทายมัน ค่อยต้ังจิตอธิษฐาน เข้ากรรมฐาน ตอนแรกอย่าเพิ่งไปเข้าต้ังจิต
อธิษฐานนะจ๊ะ ถ้าบุญกุศลบารมีโยมไม่ถึงโยมไม่รู้เท่าทันเด๋ียวเป็นการติดสัจจะ
บารมีขึ้นมาอีก เข้าใจมั้ยจ๊ะ พอจะทําอะไรมันจะถอดถอนลําบาก เขาเรียกว่า
หมดกําลังใจ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น จะทําอะไรเราต้องสร้างต้นทุนให้มากเสียก่อน 
เมื่อต้นทุนมันมากเราจะซื้ออะไรเราก็กําหนดได้ 
   แต่ถ้ามันไม่ไหวจริง ๆ แม้โยมนอนลงไป ก็ให้เอาการนอนนั้นเป็น
อารมณ์ กําหนดดูร่างกายสังขารทอดยาวไป การดูร่างกายสังขารนี้ก็เรียกเป็น
การกําหนดสติกรรมฐานอย่างหนึ่ง เมื่อเราเห็นร่างกายสังขารเรานอนแล้ว เรา
ก็ต้องเอาบุญกุศลมาเกาะ เพราะเรากําลังจะลาตายไปช่ัวขณะจิต เข้าใจมั้ยจ๊ะ 



๓๙ 

 

เพราะการนอนนี้เขาเรียกเป็นการลาตายแล้ว แม้โยมจะตายแค่ช่ัวคราวก็ตาม 
แต่ในขณะท่ีโยมตายในขณะนั้นโยมก็ต้องมีบุญกุศลหล่อเล้ียง ถ้าโยมไม่มีบุญ
กุศลหล่อเล้ียงตอนนั้นมันก็จะฝันร้าย หรือวิญญาณมาอํามาแทรกได้ เข้าใจ  
มั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น โยมต้องภาวนาพุทโธก็ดี ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี ระลึกรู้อยู่ในลม
หายใจ ทําให้จิตมันนิ่ง มันวาง กําหนดนอนก็นอน เมื่อโยมมีสติ ตัวสติตัวนี้แล
มันจะไปรักษากายสังขารของโยม เมื่อมีอะไรสติมันก็จะต่ืนรู้ เพราะ "สติ" ตัวนี้
เขาว่ามีเทวดาดูแลรักษา เมื่อจะมีภัยมาโยมจะรู้ได้ เขาเรียกว่ามีญาณหยั่งรู้ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าโยมไม่กําหนดอะไรเลย โยมก็รักษากายสังขารโยมไม่ได้ 
เพราะโยมไม่มีสติ 
   คนท่ีไม่มีสติในขณะนั้นศีลไม่อยู่ด้วย โยมก็ไม่มีมุ้งครอบยุงก็กัด แต่ถ้า
โยมมีสติกําหนดรู้ในขณะนั้นคนท่ีมีสติศีลโยมก็มี ถ้าโยมตายในขณะนั้นไปด้วย
ศีล..ก็ไปสวรรค์ นี่สําคัญนะจ๊ะ "ศีลสําคัญมาก" คนท่ีเจริญสติได้แล้วถึงพุทธคุณ 
ธรรมคุณ สังฆคุณก็ดี ภาวนาก็ดีนี้..ศีลได้บังเกิดแล้วในขณะนั้น หากโยมต้อง
ตายไปในขณะจิตนั้นโยมก็ไปท่ีชอบ ไปสุขคติภูมิ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จังหวัดเพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙,๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖(เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑,๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒(กรุงเทพ)  



๔๐ 

 

 
 



๔๑ 

 

 
เร่ืองเล่าท่านสมเด็จฯ 
(สังคายนาพระไตรปิฎก) 
   ....วันเดือนปีไม่ปรากฏ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพระราชดําริจัดสังคายนาพระไตรปิฎก รัชกาลท่ี ๔ โปรดให้ท่าน
เจ้าประคุณสมเด็จ (โต) เข้าร่วมสัมมนาด้วย แต่ท่านไม่ยอมไปเป็นดังนี้ถึง ๓ 
ครั้ง 
   รัชกาลท่ี ๔ ทรงเรียกท่านเจ้าประคุณสมเด็จไปในวัง ตรัสถามว่า 
"เพราะเหตุใดขรัวโตจึงไม่ยอมเข้าร่วมสัมมนาในการปรับปรุงพระไตรปิฎก" 
ท่านจึงกราบทูลว่า "ขอถวายพระพรมหาบพิตร ขรัวโตนี้เกิดในยุครัตนโกสินทร์ 
ขรัวโตนี้ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ ถ้าในพระไตรปิฎกนั้น บางคําพูดเป็น



๔๒ 

 

ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีแท้จริง สันดานขรัวโตเกิดว่าไอ้นี่มันไม่ไพเราะ ไม่
เพราะพริ้ง ตัดมันออกไป เติมคําหวาน ๆ สละสลวยลงไป ฟังแล้วน้ําลายไหล 
อาตมภาพหรือจะหนีพ้นการลงนรก การท่ีอาตมภาพไม่มาก็เพราะกลัวตกนรก
พระเจ้าค่ะ" รัชกาลท่ี ๔ ตรัสว่า จริงของขรัวโต จึงเลิกสัมมนาแต่นั้นมา และไม่
เอาเรื่องกับท่าน... 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(โต พรหมรังสี) 

 



๔๓ 

 

 
   บุคคลว่าเจริญสมาธิกรรมฐาน ว่าเจริญงอกงามก้าวหน้าอย่างไรก็ให้ไป
ดูท่ีผลของอํานาจไฟโทสะ โมหะ ของโยมนั้นน่ะละได้ ควบคุมได้มากแค่ไหน 
การเจริญกรรมฐานโยมก็ก้าวหน้าเพียงนั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่ใช่ไปถามอาจารย์
องค์ใดว่าสมาธิฉันไปข้ันไหนแล้ว แม้สมาธิโยมไปข้ันสูง แต่โยมยังไม่ถึงในธรรม 
มันก็เส่ือมได้ มันก็เป็นแค่ฤทธิ์อย่างหนึ่ง แต่กรรมฐานท่ีแท้จริงท่ีจะเข้าถึงโมก-
ขธรรมได้..โยมต้อง "ละ" อัตตาตัวตน ละไฟโทสะ โมหะ โลภะได้อย่างหยาบ 
อย่างกลาง อย่างละเอียดได้ นี่ล่ะจ้ะคือเรียกว่าเข้าถึงกรรมฐานอย่างแท้จริง 
ความเพียรของโยมในการเจริญกรรมฐานนี้มีมาก นั้นเรียกว่าเป็นบุคคลท่ีทํา
มากนั่นเอง บุคคลท่ีทํามากนั้นก็หมายถึงว่าละไฟโทสะ โมหะ โลภะได้มาก  
เข้าใจมั้ยจ๊ะ จึงเรียกว่าทํามาก ไม่ใช่ว่าคนนั่งสมาธินานแล้วบอกว่าทํามาก..ไม่
จริงนะจ๊ะ บางคนนั่งสมาธินานแต่นั่งหลับก็มี นั่งแล้วติดในสุขไม่ไปไหนเลยก็มี 
เพราะเสียดายสุข เลยเสวยสุขไปซักสามช่ัวโมง เวทนาเลยไม่รู้สึกเลย เพราะ



๔๔ 

 

ไม่ได้มีสติไปจับอารมณ์ใดเลย เอาสุขมาเป็นท่ีต้ังอย่างเดียว นั่นเขาเรียกว่าเสวย
กิเลสอยู่ บางคนก็เรียกว่าเสพในฌาน เห็นมั้ยจ๊ะ นี่แหล่ะจ้ะ 
   ดังนั้น คนท่ีมีสติได้ต้องรู้อยู่ต่ออารมณ์ปัจจุบัน คนท่ีมีสุขนั่นแลมันเกิด
จากจิตนั้นไปปรุงแต่ง เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น ให้โยมมีสติให้ต้ังมั่น มั่นคงให้อยู่แต่
อารมณ์ปัจจุบัน อารมณ์ใดท่ีเข้ามากระทบในความรู้สึกของโยมนั้นแล ท่ีจิตโยม
เข้าไปถือมั่นยึดมั่นมาเป็นอารมณ์ว่าพอใจไม่พอใจ..ส่ิงเหล่านี้ต้องกําหนดรู้ 
พิจารณาและเพียรพยายามละลงไป ละลงไป จนมันละวางได้ การละนี้เพื่อให้
วาง เข้าใจมั้ยจ๊ะ พอโยมวางได้นี่แหล่ะจ้ะมันก็จะส้ินฤทธิ์ ส้ินพยศ อัตตาตัวตน 
โทสะ โมหะ โลภะมันจะไม่ผยองขึ้นมา 
   ถ้าใครนั่งสมาธิกรรมฐานไปแล้ว ไฟโทสะ โมหะ โลภะนี้มันผยองขึ้นมา
เมื่อไหร่ บ่งบอกได้เลยว่าจิตโยมนั้นไม่สงบ จิตมันฟุูงซ่านอยู่ ดังนั้นต้องให้อาศัย
ภาวนาก็ดี ถ้ามันระงับและดับไม่ได้ก็เอาอารมณ์ท่ีมันฟุูงนั้นแลมาเป็นอารมณ์ 
อันท่ีสองไม่ต้องพิจารณาอะไรเลย ให้ไปกําหนดรู้อยู่ท่ีจุดศูนย์กลางกายของเรา
เหนือสะดือ เพราะมันจะใช้กําลังแค่นิดเดียว เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไปพักอยู่อย่างนี้ 
เหมือนคนปุวยไม่อยากทําอะไรเลย ก็ไปพักไม่ต้องทําอะไร ไม่ต้องคิดอะไร ให้
อยู่อย่างนั้นไปก่อน เขาเรียกว่ากําลังของจิตนั้นก็ยังไม่มากพอ ก็ต้องไปพักฟื้น
ก่อน เหมือนเรียกว่าคนปุวยก็ต้องกินอาหารอ่อน ๆ ไปก่อน อย่าเพิ่งไปรุนแรง
กับมัน อย่าเพิ่งไปพิจารณาผลีผลาม หรือรีบร้อน แต่อาศัยความสงบในฌาน
อ่อน ๆ ก็เข้าไปต้ังอยู่ท่ีเหนือสะดือ ท่ีกลางกายของเราอย่างนี้ แต่ทําความรู้สึก
ให้ท่ัวตัว นี่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ เข้าใจมั้ยจ๊ะ จิตเมื่อมันตื่นแล้วเราจะรู้เอง 
เพราะจิตมันเป็นตัวรู้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่ต้องภาวนาอะไรทั้งส้ิน แต่ถ้าโยมต้องการ
ภาวนาก็ระลึกอยู่กับลมหายใจ ระลึกอยู่กับท่ีตรงนี้อย่างเดียว มันจะทําให้
เข้าถึงพุทโธได้ง่าย เพราะในขณะท่ีโยมตั้งจิตไว้ตรงนี้ มันอยู่ตรงกลาง ตรง
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กลางท่ีการวางเฉยอยู่แล้ว เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่การวางเฉยอุเบกขาของโยมนั้นกําลัง
มันยังไม่พอ โยมก็ต้องเอาพุทโธนั้นไปภาวนา เพื่อให้เรานั้นเข้าถึงอุเบกขาอย่าง
แท้จริง เพราะบางคนมันวางเฉยก็วางเฉยไม่ได้นาน จิตเด๋ียวมันก็ไปปรุงแต่งอีก
แล้ว เด๋ียวจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งก็จริง บางคนน่ะไม่เอาจิตไปภายนอกแต่อารมณ์
ภายในยังอยู่ ก็เอาส่ิงภายในมาปรุงแต่งต่อ บางคนภายในไม่มี แต่เอาจิต
ออกไปข้างนอกอีก ส่ิงเหล่านี้เรียกว่ายังควบคุมไม่ได้ การควบคุมไม่ได้นี้เรียกว่า
สติมันยังไม่ต้ังมั่น คือไม่มีหลัก ดังนั้นเราต้องการทางธรรม เราต้องตัดทางโลก 
จึงต้องมี "องค์ภาวนา" 
   ดังนั้น องค์ภาวนานี้จึงตัดกันไม่ได้ แม้พระอริยบุคคลท่ีเขาได้ธรรมแล้ว
คุณวิเศษแล้วก็ต้องไม่ท้ิงภาวนา เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะกายสังขารนี้มันรับรู้
อารมณ์อยู่ตลอดเวลา เช่นว่าโทสะนี้ไม่สามารถทําลายมันขาดได้ แต่สามารถให้
รู้เท่าทันได้ เมื่อเรารู้เท่าทันมันบ่อย ๆ มันก็ไม่กําเริบเสิบสาน คือมันไม่มีฤทธิ์
นั่นเอง แค่รู้ว่าเป็นเวทนา เมื่อเรากําหนดรู้มันก็ดับ ความโกรธที่เกิดข้ึนเราก็ตัด
ได้ มันไม่ฝังลึกไปในจิตใจ เมื่อไม่ฝังลึกมันไม่เป็นคราบ ไม่ติด เหมือนน้ําท่ีอาศัย
ใบบัวที่เกาะอยู่ เราจะสลัดตอนไหนก็ได้ ส่ิงนั้นกรรมมันจึงไม่เกิดขึ้นในขณะนั้น 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่แหล่ะเรียกว่าเป็นการละโทสะ พยาบาทเวรทั้งหลายจึงไม่เกิดกับ
ผู้นั้น แล้วแบบนั้นบุคคลผู้นั้นจะไม่มีวันตายโหง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๔๖ 

 

 
   คนท่ีมีสติมีสํานึกเท่านั้น ให้ทําช่ัวแค่ไหน แม้สมเด็จพระองค์คุลีมาลถึง
จะทํากรรมช่ัวฆ่าคนมากเท่าไหร่ แต่เมื่อสํานึกแล้วในภพชาติท่ีมีกายสังขาร ยัง
ได้มีศีลมีธรรมในบุญเก่าอยู่..กรรมมันก็ต่อรองกันได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ อย่ารอให้
สังขารไม่มีแล้ว หรือลมเฮือกสุดท้ายแล้ว แม้พระเทวทัตท่านสร้างกรรมหนักใน
องค์พระศาสดา แต่สุดท้ายก็ยังมีสติระลึกได้เท่าทันท่ีธรณีจะสูบท้ังหมด ยัง
เหลือคางถวายเป็นพุทธบูชา ก็ยังมีโอกาสสําเร็จเป็นอรหันต์ เข้านิพพานได้
เช่นเดียวกัน อย่าได้ดูถูกดูแคลน แต่เมื่อกรรมยังให้ผลท่ียังไม่เข้าไปในเขต
นิพพานหรืออรหันต์นั้น เช้ือพระเทวทัตก็ยังมีมากอยู่ในขณะนี้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่น
ก็เรียกว่าทําดีเอาหน้า สร้างความจริงให้เป็นเท็จ นี่เรียกว่าเป็นเช้ือพระเทวทัต
ท้ังนั้น เขาจึงเรียกว่า "ถิ่นกาขาว ชาววิไล" นั่นหมายถึงว่า กาท่ีแท้จริงมันไม่มี
ขาวเลย มันมีแต่กาดํา แต่เพราะมันขาวเพราะว่ามันพูดเท็จขึ้นมา หลอกลวง 
เขาเรียกว่าทุศีล บอกว่าตัวเองมีศีลมีธรรม แต่จริง ๆ มันหาใช่เป็นอย่างนั้นไม่ 



๔๗ 

 

คนจะเข้าศิวิไลได้น่ะ กา..เขาถึงบอกว่าช่ัวก็ให้รู้ว่าช่ัว..นั่นยังมีสติ แต่คนช่ัวแต่
ไม่รู้ว่าเป็นตัวเองว่าช่ัวนี่แหล่ะจ้ะ เข้าใจมั้ยจ๊ะ มันหามีความเจริญไม่ มันมีแต่
ทรุดลงทรุดลง 
   ดังนั้น กรรมอันใดท่ีเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ ขอให้กําหนดรู้ให้หนักคือต้ัง
สติให้ต้ังมั่น เมื่อต้ังสติได้แล้วหาหลักให้ดี ถ้าโยมไม่มีหลักเวทนาหรืออารมณ์
นั้นมันจะพัดผ่านโยมนั้นให้มีกําลังมากขึ้นของเวทนา คือทุกข์นั้นมากยิ่งขึ้นไป 
นี่เรียกว่าแม้เป็นกายสังขารของมนุษย์ แม้ดับชีวิตลงไปก็ยังต้องตกลงไปทรมาน
ในอเวจีอยู่ดี แต่ถ้าโยมพ้นทุกข์ในขณะท่ีโยมมีกายสังขารได้ โยมก็ไม่ต้องไป
ชดใช้ข้างล่างอีก ดังนั้นโอกาสของโยมมีในขณะท่ีมีกายสังขาร ถึงแม้จะทุบตี
บิดามารดาก็จริงอยู่ สาปแช่ง ทํากรรมต่อบิดามารดา แต่เมื่อใดโยมสํานึกบาป
แล้ว ในขณะท่ีโยมมีลมหายใจมีกายสังขาร ก็เอากายสังขารนี่แลเป็นการตอบ
แทนขอขมา คือประพฤติพรหมจรรย์ เข้ากรรมฐาน เจริญศีลภาวนา เมื่อศีล
โยมสะอาดมาก บริสุทธิ์มาก กรรมก็จะเบาบางเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   หนี้สามีภรรยาคือ "หนี้กรรม" เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะโยมไปกระทําจึงเกิด
เวรเกิดพยาบาทกันขึ้นมา เขาเรียกว่ามันจองว่า “นี่คู่ฉัน” ถ้าโยมไม่พยาบาท
กันมา ไม่อธิษฐานกันมา โยมจะเป็นคู่กันไม่ได้หรอกจ้ะ แล้วสําหรับคนท่ีไม่มีคู่
ล่ะจ๊ะ มันด้วยสาเหตุอันใดถึงไม่มีคู่ ไร้คู่ ยิ่งช่วงนี้แล้ว หนาวแล้ว ส่ันแล้ว แม้มี
ผ้าผวยร้อยผืนก็เอาไม่อยู่แล้ว นี่เขาเรียกว่า หนาวใจ ไม่มีความอบอุ่น เรียกว่า
เขานั้นไม่มีท่ีพึ่ง เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น บุคคลท่ีอ้างว้างเดียวดายแบบนี้ หาความสุขความสมหวังในคู่
ไม่ได้ แม้จะมีความปรารถนาอยากได้ใคร่ดีสักเพียงใด แต่ก็รักษาคู่นั้นไว้ไม่ได้ 
เพราะเรียกว่ามันเป็นทรัพย์ของโจร เข้าใจมั้ยจ๊ะ โยมน่ะจะมีคู่มีครองกันเป็น
ธรรมดาของสัตว์โลก แต่หนึ่งท่ีสําคัญโยมต้องมี "การอธิษฐาน" คือการต้องรอคู่
บ้าง มีการอธิษฐานถ้าปรารถนาอันใด อย่าเอาแต่ความอยากอย่างเดียว เมื่อ
โยมเอาแต่ความอยากความพอใจอย่างเดียวแล้วไซร้ เมื่อมันเกินความดีมันจัก
เป็นโทษได้ ผิดลูกผิดเมียเมื่อไหร่..คู่โยมท่ีโยมรอเขาจะจําโยมไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
เมื่อจํากันไม่ได้แล้วแม้อยู่ตรงต่อกัน ใกล้ชิดกัน..ก็ลืมวาสนาบารมีกัน เหตุ
เพราะว่าโยมนั้นผิดศีลผิดธรรมโดยแท้ 
   มนุษย์นั้นถ้าปรารถนาจะมีคู่ ขอให้โยมอธิษฐานจิตภาวนา..นั่นแหล่ะคู่
โยมนั้นจะบังเกิด แต่ถ้าโยมจะมีแต่ความอยากความใคร่อย่างเดียว..โยมก็ได้แต่
ส่ิงนั้น ย่อมไม่มีคู่เป็นของตัวเอง มันอยู่ท่ีกรรมของโยมนั้นต้องการไปในทางใด 
บุคคลต้องการคู่เพื่อว่าอยากมีคู่คิด คู่นอน คู่อาศัย บางคนก็อยากมีคู่ท่ีพึ่งพา 
ดูแลเกื้อกูลกัน บางคนมีคู่เพราะว่ามีความกลัวความเหงาเดียวดาย สุดท้ายส่ิงท่ี
โยมปรารถนานั้น ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ความยั่งยืนท้ังนั้น 
   คนท่ีจะยั่งยืนในคู่ครองได้ต้องเป็นผู้ท่ีมีศีลเสมอกัน มีความคิดคล้าย 
กัน ให้เกียรติกัน ให้กําลังใจกัน ให้อภัยกัน คู่ท่ีฉันกล่าวนี้ไม่ว่าโยมนั้นจะไม่เข้า
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สู่ในภาวะการพ้นทุกข์สู่ประตูนิพพานแล้วไซร้ โยมจะเกิดมาเป็นร้อยชาติโยม
จะเป็นคู่กันตลอดไป เรียกว่าไม่ผิดคู่แน่นอน 
   เพราะว่าการผิดใจกันนี้แลมันจึงทําให้ผิดคู่กัน นอกใจกัน ระแวงกัน 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าโยมไม่ต้องการปรารถนาคู่โยมก็เอาไปคืนสิจ๊ะ ตอนแรกที่
โยมเจอกันไปเจอท่ีไหนเล่าจ๊ะ อย่าบอกนะจ๊ะ ไปทําบุญแล้วไปเจอท่ีกองทราย 
อธิษฐานกองทรายอยู่ดี ๆ แหม!..มาเหยียบกองทรายจึงเป็นอุบัติเหตุขึ้นมา..
อย่างนั้นไม่ใช่ ส่ิงท่ีโยมไปเจอกันโยมไปเจอกันใน "ความรู้สึก" ต่างหาก คือ
ความอยากปรารถนา คือเกิดท่ี "ใจ" โยมต้องดับท่ีตรงนั้น ไม่ใช่ไปดับท่ีวัดใดวัด
หนึ่ง หรืออาจารย์ใดอาจารย์หนึ่ง เพราะถ้าโยมดับได้กับคู่ของโยมนั้น คู่ดับให้
โยมเป็นอาจารย์ โยมจะได้เป็นคู่ของอาจารย์ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ วัดปุาเทพอุดมธรรม จังหวัดขอนแก่น 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๕๑ 

 

 
ลูกศิษย์ : หลานสาวของหนูน่ะค่ะ เค้าปุวยเป็นโรคร้าย..โรคมะเร็งค่ะ วันนั้น
หนูเข้าไปเยี่ยมเค้า เห็นเค้าทรมานมีเวทนามากเลย เค้าปวดจนแบบเค้าบอก
เค้าอยากจะตาย เค้าไม่อยากทนทุกข์ทรมานแบบนี้  
หลวงปูุ : เค้าอยากหายมั้ยจ๊ะ (ลูกศิษย์ : เค้าอยากหายค่ะ) ไม่ยากหรอกจ้ะ 
ใครปุวยเป็นโรคร้ายน่ะ ปุวยจนเจียนตายแล้วน่ะ เขาบอกว่าให้เอาความตายท่ี
โยมระลึกถึงนั้นน่ะจ้ะมาเป็น "องค์ภาวนา" โรคนั้น..ความตายนั้นมันจะสลายก็
ไอ้ตรงนี้แหล่ะจ้ะ 
   ความลับของโรคนั้นมันอยู่ท่ีโยมไปยึดว่าโรคนั้น..แล้วโยมมีความกลัว 
โรคนั้นมันก็ลุกลาม เหมือนไฟเมื่อโยมไม่มีสติแล้วไปยืนให้มันลามน่ะ..มันก็หมด
ไม่เหลืออะไรเช่นกัน อย่างน้อยมันก็ยังเหลือถ้าโยมดับมันได้ คือเมื่อโยมข่ม
อารมณ์นั้นได้ ไม่มีความกลัว มีหลักคือนึกถึงบุญกุศลท่ีได้ทํามา ก็เอาบุญกุศล
นั้นแล ท่ีมันลามปามไหม้นั้นแลท่ีคือเช้ือกรรมเก่าท่ีโยมได้ไปเบียดเบียนท่ีโยม



๕๒ 

 

ได้กระทําไว้..ก็ส่งบุญให้เขาไป ขอยอมความ เข้าใจมั้ยจ๊ะ เอาอารมณ์ท่ีเหลืออยู่
ท่ีเกิดในเวทนาอยู่กับมัน ใช้ขันติธรรม..คือยอมซะ อย่าด้ินรน 
   แต่ในการยอมของเรานั้นเรายอมด้วยความว่า "มีหลัก" จับหลักให้มั่น
คือ "พระรัตนตรัย" เมื่อจิตใจต้ังมั่นให้อธิษฐานอโหสิกรรม..ยอมซะ อย่าถือตัว
ถือตน ไม่ใช่บอกว่า "ถ้าจะตาย ก็ขอให้ตาย" อย่างนั้นน่ะมารมันชอบ มันจะขี่
คอเขย่าให้ขาดใจตาย เขาเรียกว่า ตายท้ังเป็น 
   คนมีสติเท่านั้นท่ีจะเหนือกรรมได้ เขาบอกว่าคนท่ีจะตายหรือเป็นเวร
ภัยอันใด ถ้าคนมีสติเขาบอกว่าทุกอย่างท่ีเป็นวิกฤตจะเห็นทาง..เห็นโอกาส นั่น
เค้าเรียกว่าเขาได้มาทวงหนี้ก้อนใหญ่ เพราะไอ้ตอนท่ีเขามาทวงเล็ก ๆ น้อย ๆ
โยมไม่ยอมให้เขา ผัดผ่อน คิดว่าตัวเองมีกายสังขารแล้วจะอวดดี มันหาว่าเป็น
เช่นนั้นไม่ กรรมเป็นของเท่ียงธรรมเมื่อมันให้ผล เช่นเดียวกับกรรมท่ีโยมบอก
ว่ามันเล็กน้อย แต่ถ้าโยมทํากรรมดีแม้เล็กน้อย เจริญภาวนาเล็กน้อยแต่เมื่อ
โยมทําเป็นแรมปี มันก็มากได้ จิตโยมก็มีกําลัง เช่นเดียวกับกรรมช่ัวเมื่อโยมทํา
แล้วเล็กน้อย แต่เมื่อโยมทําอยู่บ่อย ๆ เป็นนานเป็นแรมปี มันก็ให้ผลเช่นเดียว 
กัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากตัวเราเอง นั่นคือ "สติ" 
   สติโยมไปยึดถึงส่ิงใดเล่าจ๊ะ สติโยมไประลึกถึงบุญกุศล บุญกุศลอันใด
ท่ียิ่งใหญ่เล่าจ๊ะ บุญกุศลท่ีโยมเคยให้ทาน ได้เคยเจริญภาวนา ถ้าไม่เคยเจริญ
ภาวนาเลยก็ขอให้เจริญภาวนาในอารมณ์นั้นให้เป็นภาวนา ให้ระลึกถึงพุทโธ 
ธัมโม สังโฆ พุทโธตาย ธัมโมตาย สังโฆตาย..อยู่อย่างนั้น จนจิตมันแนบสนิทกับ
บุญกุศลนั้นแหล่ะจ้ะ เมื่อจิตมันแนบสนิทกับบุญกุศลแล้ว สติมันต้ังมั่นแล้ว จิต
ของผู้นั้นจะมีอํานาจแห่งจิต เมื่อนั้นแลผู้นั้นจะต่อรองกับกรรมได้ เมื่อต่อรอง
แล้วจะได้รู้ กรรมนั้นจะบรรเทาได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ โรคมันจะฝุอได้ 
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   แต่ถ้าโยมไปกลัวมัน คนท่ีกลัวน่ะไม่มีสติ เหมือนไฟมันกําลังลุกไหม้
บ้านเรือน แต่โยมไม่มีสติได้แต่หวีดร้องอย่างเดียว โยมว่าบ้านโยมจะเหลือแต่
ตอมั้ยจ๊ะ เพราะมะเร็งมันลามมันก็จะไหม้ดําไปหมด เหมือนไฟนั้นแล นี่เป็น
อํานาจแห่งไฟโทสะท่ีโยมไปสาปแช่งชาวบ้านชาวช่องเขามากมายเป็นภพเป็น
ชาติ มันจึงลามเป็นมะเร็งก่อตัว เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถึงแม้มันจะเป็นกรรมพันธุ์
เพราะว่าสันดานมันมาอย่างนั้นท้ังโคตรเหง้าศักราช เข้าใจหรือไม่จ๊ะ แต่จะให้
ฉันไปช่วยอะไรไม่ได้ ฉันแค่บอกได้จ้ะ ว่ากรรมมันเกิดจากท่ีใด เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   วิสัยของทางโลกนั้นหามีความสงบไม่ จะสงบได้ต่อเมื่อเรานิ่ง แต่เมื่อ
จิตเราขยับกวัดแกว่ง ส่งจิตออกไปภายนอก ไปรับรู้อารมณ์เรื่องราวต่าง ๆ ของ
โลกธรรมท้ังหลาย จิตเรานั้นย่อมกวัดแกว่งเป็นธรรมดา ควรมีสติกําหนดรู้และ
พิจารณา เขาเรียกว่า ควรวางอารมณ์ควบคุมให้มันเท่าทันให้ได้ ส่ิงท้ังหลายท้ัง
ปวงมันก็จะว่างเว้นเป็นปกติของมันเอง มันก็เหมือนโยมนั้นก็เหมือนกัน ไม่ว่า
อารมณ์เข้ามาส่ิงการใดท่ีให้จิตเรานั้นกวัดแกว่งก็เหมือนกัน 
   จิตมันกวัดแกว่งแต่เราต้องมี "สติ" มีความเพียรเพื่อไปกวาดไปถูไปเช็ด
ไปล้างทําความสะอาด นั่นก็คือ "ศีล" ท่ีจะมาควบคุมใจให้เป็นปกติ อาการแห่ง
การเป็นปกตินี้แลไม่ว่าโยมจะทําการส่ิงใด ประพฤติด้วยกาย วาจา หรือสร้าง
ความเพียรนั้น โยมจะเห็นทุกอย่างเป็นปกติ นั่นหมายถึงว่าแม้โยมจะอยู่ในท่ี
คับขันอึกทึกก็ตามหาความสงบไม่ แต่เมื่อใจโยมมีความสงบเป็นปกติแล้ว โยม
ก็จะเห็นว่าส่ิงท้ังหลายท้ังปวงนั้นในโลกนั้นเป็นของธรรมดาหาความสงบไม่ 
ความสงบท่ีแท้จริงก็คือ "ใจ" ของเรานี้แล 
   ท่ีหลบภัยท่ีแท้จริงก็คือ "อานาปานสติ" คือท่ีหลบภัยท่ีอย่างแท้จริง ณ 
ท่ีแห่งใดมีผู้เจริญธรรม ประพฤติปฏิบัติเจริญรอยตามมรรคมีองค์ ๘ แล้วไซร้ 
เพื่อเข้าถึงศีล สมาธิ ภาวนา ให้เกิดปัญญาแล้วไซร้ ส่ิงนั้นแลสถานท่ีแห่งนั้นแล
ย่อมหลุดพ้นจากภัยพาล ย่อมมีเทพเทวดาท้ังหลายช่วยปกปักรักษา ครอบคลุม
ด้วยมนตราแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เรียกว่า เป็นเกราะห้อมล้อม เป็น
เกราะปูองกันภัย ดังนั้น ก็ขอให้ผู้นักปฏิบัติท้ังหลายจงมีความเช่ือมั่นศรัทธาใน
พระรัตนตรัยให้มาก ส่ิงการใดท่ีมันยังมาไม่ถึงนั้นขอให้วางไว้ในตามฐานะของ
มัน แต่ส่ิงไหนท่ีเราควรทํากระทําได้ท่ีไม่เกินวิสัยเสียแล้ว ก็อย่าได้นิ่งหรือปล่อย
โอกาสเวลาให้มันสูญเสียไป 
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   ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงนั้นมันอยู่ท่ี "ใจ" เราเป็นหลัก เมื่อใจเรามีความสงบ
เสียแล้วจิตของผู้นั้นย่อมอยู่อย่างสงบสุข แต่ถ้าใจเรายังว้าวุ่นรําคาญใจแล้วโยม
จะอยู่ท่ีใดท่ีมันรื่นรมย์ มันก็หาความสงบสุขมิได้ เพราะเรียกว่าเราหนีตัวเองไม่
พ้นนั่นเอง กรรมเมื่อมันเกาะขึ้นในจิตใจแล้ว..จะไปกะเทาะไปสลัดท่ีใด มันก็ไม่
มีสถานท่ีท่ีไหนในโลกนี้ท่ีโยมต้องไปอาศัยไปเอาออกมันได้ โยมต้องสลัดท่ีใจ
ของตัวเอง คือ "ตัดกรรมตัดท่ีใจ" ท่ีสุดต้ังแห่งเมืองนิพพานไม่ได้อยู่ท่ีไหน โยม
ทําวิสัยแห่งทางโลกให้สุดทางแค่ไหน ละได้มากแค่ไหน เมืองท่ีต้ังแห่งนิพพานก็
อยู่ใกล้แค่นั้น... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ)  
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   โยมต้องสร้างบารมีคือ สร้างบริวาร การ "แผ่เมตตา" นี้เป็นการสร้าง
บริวาร เมื่อโยมอธิษฐานจิตจะสร้างอะไร ส่ิงท่ีโยมแผ่ไปจะกลับมาช่วยโยมเอง 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่คือ "ความลับแห่งบุญกุศล" ดังนั้น การแผ่เมตตานี้เรียกว่าเป็น
การสร้างกําลัง คําว่า "กําลัง" นี้ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นก็ตามด้วยตาเปล่า 
แต่ก็หาว่าใช่ว่าจะไม่มี เมื่อโยมอธิษฐานจิตเมื่อถึงเวลาเขาจะมาตอบแทนคุณ
โยมเอง ในโลกนี้ไม่มีของฟรี.. 
   เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในขณะท่ีเราแผ่เมตตาจิตไปนั้น กําลังบุญกุศลเรา
ไปอุดหนุนคํ้าชูให้เขานั้นได้ไปเกิดในภพภูมิท่ีดี ท่ีในขณะกรณีท่ีเขากําลังพ้น
ทุกข์อยู่ก็ดี..แล้วเขาพ้นทุกข์ได้นั้น บุญกุศลมันจึงมหาศาลนัก..อย่าได้ดูแคลนใน
การเจริญแผ่เมตตาจิต เพราะจิตของมนุษย์นั้นในขณะจิตท่ีนั้นเขามีกําลังแล้ว
จึงเรียกว่าทําได้ยาก ในขณะท่ีโยมนั้นได้จุดแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว..ใครก็ต้อง
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อยากอาศัยในแสงประทีป แสงธรรมในพระรัตนตรัยทั้งนั้น คือไม่มีอะไรยิ่งใหญ่
ไปกว่านี ้
   ดังนั้น ผู้ใดจุดขึ้นมาแล้ว ขอให้รู้เถิดว่านั่นโยมกําลังสร้างบารมีอัน
ยิ่งใหญ่ เมื่อเราทําได้แผ่เมตตาออกไปแล้ว เมื่อเราเจริญบุญกุศลในศีลในธรรม
มันจะมีกําลังมาก ต้ังอยู่ในความเพียรได้นาน ยิ่งโยมมีสัจจะบารมีแล้วไซร้ใน
ความเพียรของโยมนั้นจักให้ผลมีกําลังมากอีกเท่าตัว 
   ดังนั้น การแผ่เมตตาจิตท่ีโยมแผ่ออกไปนั้นมันจึงเรียกว่ามีเทพเทวดา
คอยโมทนาเป็นสักขีพยานในบุญ ทุกครั้งไม่ว่าโยมจะทําอะไร เจริญภาวนาก็ดี 
สร้างส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นประโยชน์แล้วต่อโลกใบนี้ ในศาสนานี้ ขอให้โยมอ้างบุญ
กุศลท่ีโยมเคยกระทํามาในทุกภพทุกชาติ..ในปัจจุบัน ขออํานาจแห่งพระ
รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุณบิดา มารดาขาดเสียมิได้..ต้อง
บอกต้องกล่าว ต้องอ้างต้องเอ่ย เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะบิดามารดานี้แลคือครูบา
อาจารย์ คืออรหันต์ของเราองค์แรก... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๕๘ 

 

 

 



๕๙ 

 

   การ "เจริญเมตตา" นี้ อาการแบบใดเล่าท่ีเรียกว่าเป็นเมตตา คือ
อาการลักษณะว่า ปรารถนาท่ีจะให้ คําว่าให้นี้ เรียกว่าให้ผู้อื่นเขามีสุข อยาก
ปรารถนาให้ผู้อื่นเขาพ้นทุกข์ ปรารถนาอยากช่วยผู้อื่นให้เขามีสุข อยากให้เขา
เจอในส่ิงท่ีดี ส่ิงเหล่านี้เรียกว่าเป็นอาการของความเมตตา 
   แล้วเมตตาท่ียิ่งใหญ่ มนุษย์นั้นต้องรู้จัก "เมตตาตัวเอง" เสียก่อน ดึงตัว
ของเรานั้นให้พ้นจากอกุศลให้มาก นั่นเรียกว่าเข้ามาสู่ในทางเจริญคุณงาม
ความดี เข้ามาอยู่ในศีล ผู้ใดท่ีดึงตัวดึงจิตวิญญาณของตัวเองนั้นเข้ามาอยู่ในศีล
ได้ไม่มากไม่น้อยนั้น เรียกว่าผู้นั้นได้เจริญเมตตาอย่างแท้จริง คือเมตตาตัวเอง
ให้ได้เสียก่อน หากโยมไม่มีต้นทุนบุญกุศลบารมีแล้ว โยมไปเมตตาผู้อื่นเขาก็
ไม่ได้ เหมือนถ้าโยมมีอัฐตราเงินปัจจัยของโยมนั้นเบ้ียมันน้อย โยมจะไป
ช่วยเหลือใครนั้นมันก็ขัดสนอัตคัดไปหมด มันก็เป็นธรรมดาของทางโลก ทาง
ธรรมก็เช่นเดียวกันโยมก็ต้องมีต้นทุนบุญกุศลคือ กําลังใจ 
   "กําลังใจ" นั้นคือบารมีนั้นแล โยมจะมาเจริญภาวนานั่งกรรมฐานก็ดี 
เจริญวิปัสสนาญาณก็ดีนั้นโยมต้องมีกําลัง คือกําลังใจ คือรู้ว่าตัวเองมาทําอะไร 
ข้างหน้านั้นเป็นอะไร ทําไปเพื่ออะไร เราต้องหาจุดเริ่มต้นนั่นเรียกว่าการ 
"กําหนดจุดหมายปลายจงกรม" นั่นเรียกว่าสติของผู้นั้นย่อมเจริญได้ต้ังมั่น ไม่
ส่ันคลอน นั้นเรียกว่าบุคคลนั้นเรียกว่าปิดนิวรณ์แล้ว แต่ถ้าเราไม่มีจุดหมายใน
การประพฤติปฏิบัติว่าเราประพฤติปฏิบัติไปทําอะไรแล้ว คนท่ีไม่มีจุดหมาย
ย่อมไม่มีจุดหลักหรือจุดยืน เมื่อไม่มีจุดยืนเสียแล้ว ย่อมเอนเอียง อารมณ์ส่ิงใด
ท้ังหลายท้ังปวงนั้นย่อมมาข้องแวะพัดส่ิงนั้นให้กระทบกระเทือน ให้ผิดปกติได้ 
เรียกว่า ใจนั้นต้ังมั่นไม่ได้เลย 
   ดังนั้น การจะทําให้จิตใจต้ังมั่นได้ โยมต้องกําหนดจุดหมายปลาย
จงกรม หรือมีอธิษฐานจิตเสียก่อน..ว่าโยมจะมาทําอะไร การอธิษฐานนี้จะ



๖๐ 

 

ส่งผลให้การเจริญบารมีของโยมนั้นมันได้ก้าวและรวดเร็ว กรรมอันใดท่ีโยม
กระทําถ้าเป็นไปในทางกุศลแล้วเมื่อโยมอธิษฐานจิตไปแล้ว แผ่เมตตาไปแล้ว 
กรรมอันนั้นเรียกว่าเป็นกรรมดี ย่อมส่งผลให้โยมนั้นได้เจริญคุณงามความดี 
หรือบุญนั้นโยมก็ได้มากโข.. 
   นั้นการอธิษฐานจิตนี้เขาเรียกว่าน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย น้อมจิต
ให้เข้าถึงคุณงามความดี น้อมจิตให้เข้าถึงศีล ถึงทาน ถึงภาวนา คือเป็นผู้
กําหนดสติ คือรู้ให้สตินั้นมีกําลังมาก เมื่อสติโยมมีกําลังมากมันก็จะไปช่วยถอด
ถอนปิดกั้นอุปาทานนิวรณ์ท้ัง ๕ ได้ โยมก็จะมีจิตท่ีเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียว เป็น
เอกัคคตารมณ์ อารมณ์อื่นอารมณ์ใดท่ีเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์แล้วไซร้มันก็จะ
ไม่เข้ามา 
 เมื่อโยมเจริญคุณงามความดีอยู่ในขณะนั้น กรรมอื่นกรรมใดท่ีเป็นอกุศล
มันก็ไม่งอกเงยข้ึน เหตุเพราะว่าฌานในบารมี อํานาจแห่งสมาธิที่โยมต้ังสัจจะ
อธิษฐานบารมีก็ดีในบุญเก่าท่ีมันมาหนุนนํานั้น มันก็มาช่วยดลจิตดลใจหนุนนํา
ให้จิตโยมนั้นต้ังมั่นอยู่ในท่ีสูง เมื่อท่ีอยู่ในท่ีสูงท่ีโยมไปหลบภัยโยมย่อมมองเห็น
ภัยท้ังหลายท้ังปวง คนท่ีอยู่ในท่ีสูงแล้วไซร้ย่อมไม่กลัวภัยพาลหรือส่ิงใดท่ีจะมา 
เพราะเราพ้นภัยแล้วในขณะนั้น... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๖๑ 

 

 
ลูกศิษย์ : ใส่บาตรนี่ใส่อาหารกับปัจจัย อานิสงส์ต่างกันไหมคะ  
หลวงปูุ : อาหาร..อิ่มจ้ะ ปัจจัย..อิ่มตลอดจ้ะ อ้าว..อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้นี่จ๊ะ 
โยมว่าถวายปัจจัยบาปเหรอจ๊ะ (ลูกศิษย์ : ใช่ค่ะ) ใครบอกโยมอีกแล้ว ถ้าเป็น
อย่างนั้น ถ้าโยมคิดว่าถวายปัจจัยต่อภิกษุสงฆ์แล้วจะตกนรกหมกไหม้ โยมไป
หามาถวายสิจ๊ะ ฉันจะรับนรกขุมนั้นเอง อ้าว..โยมถวายไปเพื่ออะไร แล้วถ้าไม่
มีปัจจัยจะมีอาหารให้โยมไปถือถวายพระหรืออย่างไร 
ลูกศิษย์ : เขาบอกว่าบางทีถ้าถวายปัจจัยเนี่ย พระท่านยังไม่ไปซื้ออาหารฉัน 
งั้นเราก็ยังไม่ได้บุญ 
หลวงปูุ : อ้าว..ปัจจัยนั้นเขาให้กําลัง เมื่อโยมให้ท่านไปแล้ว ท่านจะไม่กิน
อาหาร ท่านจะกินปัจจัยก็เรื่องของท่านสิจ๊ะ อันนี้เขาเรียก "ยึดติดในบุญกุศล" 
แล้วโยมจะได้บุญหรืออย่างไร ใช่มั้ยจ๊ะ แล้วถ้าโยมไม่มี..วันนี้ไม่มีปัจจัยโยมจะมี
อาหารหรือไม่จ๊ะ ใช่หรือไม่จ๊ะ ถ้าอย่างนั้นใช้พิจารณาใช้ปัญญาหน่อยนะจ๊ะ 



๖๒ 

 

ตราบใดเมื่อโยมถวายไปแล้วโยมถวายเพื่ออะไร มันอยู่ท่ีเจตนา เรื่องท่ีท่านรับ
ไปแล้ว ท่านจะนําไปใช้อะไรมันเป็นกรรมของท่าน แต่โยมน่ะได้ผลไปแล้วคือ
ประโยชน์ แต่ท่านอยากจะเอาไปเป็นประโยชน์หรือเสียประโยชน์..อันนั้นมัน
แล้วแต่กรรมของท่าน โยมจะไปรับกรรมท่านหรือยังไง โยมจะไปตรัสรู้แทน
ท่านได้อย่างไรว่าถวายปัจจัยมันเป็นบาป กฎข้อไหนบัญญัติไว้..ไม่มี ใช่มั้ยจ๊ะ 
ครั้งท่ีฉันเป็นสมณะ ไปเทศน์แต่ละครั้งก็ได้อัฐได้เบ้ียมาพอสมควร แต่ฉันก็เอา
ไปสร้างให้เป็นประโยชน์สาธารณะ ศาลาบ้างอะไรบ้าง แจกให้ทานผู้ไม่มีอันจะ
กินบ้าง แล้วถ้าฉันไม่มีปัจจัยเนี่ย..ฉันจะเอาไปสร้างทานต่อได้ไหมจ๊ะ มันอยู่ท่ี
ผลของเจตนา ผลของทานท่ีจะให้ เมื่อฉันเอาปัจจัยของผู้ท่ีญาติโยมท่ีศรัทธามา
ให้ฉัน..ฉันไปทําต่อ เห็นมั้ยจ๊ะ บุญไม่มีวันจบส้ิน... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ)  

 



๖๓ 

 

 

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 



๖๔ 

 

 

คาถา เปิด สามโลก พระพุทธเจ้า ๕ พระองค ์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 



๖๕ 

 

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 
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"พระราชประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี" 

   ....สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสีท่านเกิดในสมัยรัชกาลท่ี๑ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันขึ้น ๑๒ คํ่า เดือน ๕ ปีวอก ตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ 
เมษายน พ.ศ.๒๓๓๑ เวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา 
   ..ท่านเป็นบุตรนอกเศวตรฉัตรในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย รัชกาลท่ี ๒ แห่งราชวงศ์จักรี กล่าวคือในสมัยรัชกาลท่ี ๑ นั้น ได้เกิด
ศึกขึ้นทางภาคเหนือของไทย โดยกองทัพเวียงจันทน์จะยกมาตีเมืองโคราช 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี ๑) 
   จึงทรงมีรับส่ังให้รัชกาลท่ี ๒ ซึ่งขณะนั้นทรงดํารงพระยศเป็นเจ้าฟูา 
ไปปราบศึกท่ียกมา รัชกาลท่ี ๒ ซึ่งขณะนั้นเพิ่งมีพระชนมายุได้ ๑๗ พรรษา
เท่านั้น ก็ได้ยกทัพไปทางเรือ ครั้นไปถึงจังหวัดกําแพงเพชรก็ได้มีชาวบ้านจัด
สินค้าต่าง ๆ มาขายแก่พวกทหารในกองทัพ ในจํานวนแม่ค้าพายเรือมาขาย
ของนั้น ได้มีมารดาของท่านซึ่งเป็นสาวงามชาวกําแพงเพชรด้วยผู้หนึ่ง (ท่าน
เล่าว่ามารดาของท่านช่ือ แม่งุด) 
   มารดาของท่านพายเรือขายผลกระท้อนแก่พวกทหาร ด้วยบุพเพ-
สันนิวาส พวกนายทหารเห็นเป็นบุญว่ามารดาของท่านเป็นคนสวยจึงชักพาให้
ได้กับเจ้าฟูาแม่ทัพ และได้อยู่ร่วมกันคืนหนึ่ง ก่อนท่ีจะจากไปท่านแม่ทัพบิดา
ของท่านได้ประทานรัดประคดอันหนึ่งแก่มารดาของท่านไว้ เพื่อมอบให้บุตรที่
จะเกิดขึ้นต่อไป ท้ังรับส่ังไว้ด้วยว่าถ้ามารดาของท่านคลอดบุตรเป็นชายให้ต้ัง
ช่ือว่า “โต” ถ้าคลอดบุตรเป็นหญิง ให้ต้ังช่ือว่า “เกตุแก้ว” หลังจากนั้นก็
เดินทัพต่อไป 



๗๓ 

 

   ต่อมามารดาของท่านก็ได้ต้ังครรภ์ท่าน ระหว่างต้ังครรภ์มารดาของ
ท่านได้ล่องเรือลงมาสืบหาสามีถึงบางกอก จึงได้ทราบว่าสามีเป็นเจ้าฟูาผู้สูง
ศักดิ์ จะเป็นกษัตริย์สืบต่อไปก็เกิดความเจียมตัวจึงไม่แสดงตัว และได้คลอด
ท่านท่ีบ้านญาติท่ีบางกอกน้อยนั้นเอง ต้ังช่ือว่า “โต” ตามท่ีบิดาท่านส่ังไว้ 
ตอนเล็ก ๆ นั้นท่านเป็นเด็กท่ีเรียกว่า “ตัวกระเป๊ียกเล๊ียก” เพราะกินอยู่ไม่
สมบูรณ์ ต่อมาตาและมารดาของท่านได้ไปค้าขาย (ท่านว่าไปขายของจับ 
ฉลาก) อยู่ท่ีจังหวัดพิจิตร แล้วต่อมาก็ได้อพยพไปอยู่ท่ีอําเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง 
   เมื่อท่านอายุได้ ๗ ขวบ ท่านอยากบวชจึงไปบอกแม่กับตา แม่กับตาก็
ให้บวชเป็นสามเณรอยู่ท่ีวัดสํานักสงฆ์ใหญ่ (ซึ่งต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดเกตุ 
ไชโย) หลังจากทรงบรรพชาแล้ว ก็เริ่มปฏิบัติธรรมท้ังทางด้านปริยัติ ปฏิบัติ
และปฏิเวธ ศึกษาค้นคว้าแตกฉานเร็วมากด้วยเหตุแห่งการส่ังสมบารมีมามาก
เป็นอเนกอนันตชาติ และทรงทราบว่าพระองค์มาจุติหรืออุบัติขึ้นเพื่อเจริญพระ
ศาสนา 
   จึงเร่งศึกษาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานแยกแยะความถูกต้องและ
ผิดพลาดจากการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เร่งฝึกวิปัสสนาพระกรรมฐานความรู้
แจ้งเห็นจริงก็ปรากฏข้ึนในดวงจิตท่ีมุ่งมั่นสะอาดและบริสุทธิ์ ทรงมีพระปัญญา
คมกล้าเป็นยอดเย่ียม จึงสามารถบรรลุมรรคผลอย่างรวดเร็ว โดยการเริ่มเทศน์
จากพระคัมภีร์ใบลาน จนกระท่ังเทศน์ด้วยปากเปล่าและในรูปแบบของปุจฉา-
วิสัชนา เป็นท่ียอมรับของอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย ท่ีได้ฟังพระสุรเสียงเป็นท่ี
ไพเราะจับใจ ความชัดเจนของอักขระการเอื้อนทํานองวรรคตอนได้ถูกต้อง 
ภาษาสละสลวย 
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   เนื้อหาสาระท่ีเทศน์ ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ หรือพระเจ้า ๑๐ 
ชาติ ก็สามารถเทศน์ให้ญาติโยมได้รับฟังอย่างจับจิตจับใจและฟังอย่างมี
ความสุข และจดจําเนื้อหาท่ีเทศน์ได้ และประกอบด้วยพระอัจฉริยภาพท่ีสง่า
งาม น่ารักของ “สามเณรจิ๋ว” ท่านบวชแล้วก็เกิดไม่ยอมสึก แม่ไม่ทราบจะทํา
อย่างไรก็ปล่อยให้บวชไปเรื่อย ๆ พอผ่านไปสัก ๓ พรรษา ตอนนั้นอายุได้สัก 
๑๐ ขวบ ท่านก็ยังไม่ยอมสึกตามท่ีมารดาของท่านพยายามให้สึก 
   สมัยนั้นหน้าวัดท่ีท่านบวชมีเรือสําเภาล่องมาจากทางเหนือคือทาง
ปากน้ําโพผ่านมาจอดเสมอ สามเณรโตคิดว่าขืนอยู่อ่างทองนี้ต้องสึกแน่เพราะ
มารดาและตาของท่านฝากความหวังไว้กับท่าน ต้องการให้สึกจึงอ้อนวอนรบ
เร้าท่านเสมอ ท่านไม่อยากสึก ท่านจึงได้สอบถามว่าเรือสําเภาลําไหนบ้างท่ี
พรุ่งนี้เช้าล่องไปบางกอก ก็ได้มีไต้ก๋ง (กัปตันเรือสําเภา) ช่ือแดงประจําเรือ
สําเภาลําหนึ่งบอกว่าเณรจะไปไหน พรุ่งนี้เรือจะล่องไปบางกอกตอนตีห้าท่านก็
บอกไต้ก๋งแดงว่า ท่านจะไปเท่ียวบางกอก 
   แล้วก็กลับไปเก็บข้าวของเตรียมเดินทาง คืนนั้นท่านนอนไม่หลับ 
เพราะเกิดการต่อสู้ทางความคิดขึ้นในจิตใจท่านเป็นอย่างมาก ตากับแม่ฝาก
ความหวังไว้ที่ท่าน แต่ท่านนั้นด่ืมดํ่าในรสพระธรรมและจะท้ิงไปโดยไม่บอกให้
ทราบ ไม่ทราบอะไรเป็นส่ิงบันดาลให้สามเณรน้อยตัดสินใจ รุ่งเช้าตีห้าท่านเก็บ
ข้าวของลงเรือโดยไม่บอกทางบ้าน และเรือนั้นก็มาเทียบท่ีท่าวัดอินทร์สามเสน 
ท่านได้ไปอยู่กับเจ้าอาวาสวัดอินทร์ บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร ท่านเจ้า
อาวาสวัดอินทร์เห็นท่านมีหน้าตาท่าทางฉลาด จึงเอาท่านไปฝากท่ีวัดระฆัง  
   รุ่งขึ้นก่อนท่ีสามเณรจะถูกจับมาฝากวัดระฆังนั้น คืนนั้นเจ้าอาวาสวัด
ระฆังได้ฝันว่า มีช้างเผือกเชือกหนึ่งโผล่ขึ้นไปบนกุฏิท่านแล้วไชตู้พระไตรปิฎก
รื้อลงมาหมด แล้วเค้ียวพระไตรปิฎกเข้าไปหมด เจ้าอาวาสตกใจต่ืน รุ่งเช้าจึง
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ส่ังพระเลขานุการไว้ว่า ถ้าวันนี้มีใครเอาอะไรมาท่ีนี่ จงรับไว้ห้ามปฏิเสธ
เด็ดขาด เจ้าอาวาสคอยเหตุการณ์จนสายก็พอดีมีอําแดงพรนิมนต์ไปฉันท่ีคลอง
บางกอกน้อย ก็ส่ังกําชับเลขานุการไว้อีก 
   ครั้นเจ้าอาวาสออกไปแล้วก็พอดีทางวัดอินทร์นําสามเณรน้อยคือท่าน
มาฝากท่ีวัดระฆัง ทีแรกก็เกือบถูกไล่ออกจากกุฏิ เพราะเจ้าอาวาสส่ังว่ามีอะไร
ให้รับไว้นั้น ไม่ได้บอกให้รับคน คุยกันอยู่นั้นก็พอดีเจ้าอาวาสกลับมาได้เห็น
สามเณรก็บอกว่าตรงกับความฝัน จึงรับอุปการะและให้การศึกษา ศึกษาได้อยู่
พักหนึ่ง ได้ถูกส่งให้มาอยู่วัดมหาธาตุ 
   ต่อมาทางวัดอินทร์ได้ขอตัวท่านไปอยู่ท่ีวัดอินทร์ โดยอ้างว่าเพราะ
สามเณรองค์นี้เทศน์เก่ง ขอให้ไปเทศน์ให้ญาติโยมท่ีวัดอินทร์ฟัง ระหว่างอยู่ท่ี
วัดอินทร์ท่านได้เล่าเรียนวิชาจนแตกฉาน มีพระสังฆราชไก่เถ่ือนเป็นอาจารย์
ทรงมุ่งมั่นในการศึกษาพระธรรม และฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ในขณะเดียวกัน ก็
ได้สร้างผงวิเศษต่าง ๆ เช่น สร้างดินสอพองขึ้นมาเพื่อเขียนกระดานชนวนลง
เลขยันต์ ลบเก็บผงไว้เป็นผงวิเศษ ได้ช่ือว่าผงอิทธิเจ ปถมัง ตรีนิสิงเห มหาราช 
พุทธคุณ ผงเหล่านี้ เรียกว่าเป็นผงวิเศษ หรือผงศักดิ์สิทธิ์ นอกจากจะสร้างผง
ขึ้นมาด้วยอํานาจจิต 
   จากความรู้ท่ีได้ร่ําเรียนมา ด้วยพระองค์เองและผงวิเศษท่ีได้ถวายมา
จากพระอาจารย์ก็ได้เก็บสะสมไว้ โดยต้ังเปูาหมายไว้ว่าจะเอาไว้สร้างพระ 
ต่อมาเสมียนตราด้วงซึ่งเป็นคนสนิทของเจ้าฟูาในวังมาพบท่านเข้า ถูกชาตาจึง
จะพาไปเทศน์ท่ีวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดหลวงเทศน์ให้เจ้าฟูาฟัง พอสามเณรเข้า
เฝูานั้นก็นึกถึงแม่ ให้รัดประคดเอาไว้ว่า อันนี้ลูกจะต้องเก็บให้ดีเป็นของเจ้าฟูา
เจ้าแผ่นดิน ในวันท่ีท่ีจะเข้าเฝูาเจ้าฟูานั้น ท่านจึงได้เอารัดประคดนี้มาคาดแล้ว
เข้าไปเฝูา 
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   เจ้าฟูาผู้เป็นบิดาทอดพระเนตรเห็นรัดประคดก็ทรงจําได้และรู้ว่าเป็น
เช้ือพระวงศ์ ก็กราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบความเป็นมา และพาท่าน
เข้าเฝูาถวายตัวต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๑ ทรงโปรดฝีปากการเทศน์ จึงทรง
รับอุปถัมภ์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยพระราชทานเรือกันยาเป็นรางวัล
แก่ท่านด้วยขณะนั้นท่านอายุได้ ๑๖ – ๑๗ ปี และได้ย้ายไปอยู่วัดปรินิพพาน   
(วัดมหาธาตุ) 
   อาศัยอยู่กุฏิแดงน้อย ริมแม่น้ําเจ้าพระยา มีหน้าท่ีเรียนหนังสืออย่าง
เดียว ระหว่างเรียนหนังสือก็มีอาหารจากในวังส่งมาให้เป็นประจํา โอกาสนี้
ท่านได้สนิทสนมคลุกคลีกับเจ้าฟูารัชกาลท่ี ๔ ด้วย ต่อมาท่านเป็นมหาสาม
ประโยค ได้กลับไปเยี่ยมแม่ด้วย และหลังจากนั้นจึงได้ไปบวชเป็นพระท่ีจังหวัด
พิจิตร ตอนท่ีท่านเรียนหนังสือ ท่านอ่านตําราแตกฉาน จนกระท่ังพระอาจารย์
บอกว่า 
   นิมนต์มหาโตไปเรียนกับพระประธานในโบสถ์ ท่านก็ไปอ่านไปคุยกับ
พระประธานในโบสถ์ ในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ท่านกับรัชกาลท่ี ๓ มีความไม่เข้าใจ
ซึ่งกันและกัน ท่านจึงหลีกหนีไปบําเพ็ญในปุา เช่นท่ีจังหวัดกําแพงเพชร ดง
พญาเย็น จังหวัดขอนแก่น วัดชนะชัยศรี วัดเกาะแก้วในอําเภออรัญประเทศ 
และเข้าไปในเขตประเทศเขมรเป็นต้น ครั้นรัชกาลท่ี ๔ ขึ้นครองราชย์ ก็ได้ทรง
ประกาศหาตัวท่าน เพื่อจะให้ท่านมาช่วยด้านศาสนา 
   ถ้าเห็นใครมีรูปร่างคล้ายท่าน เจ้าหน้าท่ีก็จะจับเพื่อส่งวังหลวง ท่าน
ท่องอยู่ในปุา พอได้ทราบข่าวว่า รัชกาลท่ี ๔ ขึ้นครองราชย์แล้ว ท่านก็ได้
ออกมาให้ตํารวจหลวงนําตัวท่านจากบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นมาสู่บางกอก 
ขณะนั้นท่านอายุ ๔๐ ปี กลับมาอยู่วัดอินทร์ สมัยท่านอยู่วัดอินทร์ คราวหนึ่ง
ท่านได้สร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งหันพระพักตร์เข้าข้างฝาในศาลา 
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   ท้ังนี้เพื่อเป็นปริศนาธรรมว่า พระสงฆ์ควรหันหน้าเข้าข้างฝาเพื่อค้น 
สัจธรรม แล้วค่อยหันหน้ามาสอนชาวบ้าน คือให้ถึงธรรมแล้วค่อยมาสอนธรรม 
เป็นการสร้างขึ้นเพื่อกระทบเหล่าพระสงฆ์ในขณะนั้น เพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่
ในขณะนั้นไม่บําเพ็ญในทางธรรม แล้วก็ชอบพูดธรรมอวดธรรมกัน 
   ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ นั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสีเป็นผู้มี
บทบาทสําคัญในการช่วยให้คําแนะนํารัชกาลท่ี ๔ ในเรื่องของการแก้ปัญหา
บ้านเมืองในยุคท่ีมีอิทธิพลของต่างประเทศกําลังขยายตัวเพื่อล่าเมืองขึ้นในแถบ
เอเชีย ท่านเป็นผู้ร่างกฎหมาย กฎมณเฑียรบาล ท่านวางระบบการปกครอง
แบบมีสภาเลขา ซึ่งในการวางแผนต่าง ๆ ของท่านนั้น ท่านเล่าว่าท่านไม่เคย
วางแผนเพียงแต้มเดียว แต่แผนของท่านมีท้ังแผนบุก แผนถอย แผนหนี แผน
วิ่ง แผนตีลังกา ในการกู้แผ่นดินตอนท่ีพวกอังกฤษจะมายึดกรุงสยามในรัชกาล
ท่ี ๔ นั้น ท่านก็วางแผนให้ท่ีดินบางส่วนแก่เขาไปเพื่อรักษาเอกราชไว้ 
   สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เป็นนักเทศน์ท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ี
ทรงคุ้นเคยมาท้ังในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาโตเป็นผู้ไม่ปรารถนาลาภ ยศ 
สมณศักดิ์ใด ๆ เมื่อเรียนรู้พระปริยัติมาแล้วก็ไม่เข้าแปลหนังสือเป็นเปรียญและ
ไม่รับเป็นฐานานุกรม เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ 
   แต่งต้ังให้เป็นพระราชาคณะ พระมหาโตได้ทูลขอตัวมิยอมรับตําแหน่ง 
หรือเล่ียง โดยออกธุดงค์ไปตามวัดในชนบทห่างไกลทุกคราวไป จึงคงเป็นพระ
มหาโตมาตลอด จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหา
โตจึงยอมรับพระมหากรุณาในปีพุทธศักราช ๒๓๙๕ พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงต้ังพระมหาโตเป็นพระราชาคณะท่ีพระธรรมกิติ เจ้า
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อาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ในปีขาล พุทธศักราช ๒๓๙๗ ได้เล่ือนสมณศักดิ์เป็น
พระราชาคณะผู้ใหญ่ท่ีพระเทพกวี ศรีนายกตรีปิฎกปรีชามหาคณฤศร บวร
สังฆราชคามวาสี 
   ครั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน) วัดสระเกศ มรณภาพ ได้รับสถาปนา
เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ รูปท่ี ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดี 
เดือน ๑๐ ขึ้น ๙ คํ่า ปีชวด ตรงกับวันท่ี ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๐๗
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้สร้างวัดและส่ิงเกี่ยวเนื่องด้วย
พระพุทธศาสนาจํานวนมาก เช่น หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม 
พระโตนั่งกลางแจ้งวัดไชโย จังหวัดอ่างทอง พระเจดีย์นอน วัดลครทํา ฯลฯ 
นอกจากศาสนวัตถุต่าง ๆ แล้ว สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ยังได้รจนา
บทสวดพระคาถาหลายบท แต่ท่ีเป็นท่ีรู้จักและถือว่าเป็นพระคาถาท่ีศักดิ์สิทธิ์
ยิ่ง 
   และนิยมสวดภาวนาในหมู่พุทธศานิกชน คือพระคาถาชินบัญชร ด้วย
ความท่ีพระองค์ท่านเป็นปูชนียบุคคลท่ีพระพุทธศาสนิกชนกล่าวขวัญถึง ในช่ือ 
“สมเด็จฯ โตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม และเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ ท่ีมี
ความรอบรู้แตกฉานใน พระธรรมวินัย และธรรมปฏิบัติ ความเป็นเลิศในการ
เทศนา ได้รับการยกย่องสรรเสริญในสติปัญญาและปฏิญาณโวหารท่ีฉลาดหลัก
แหลม 
   เป่ียมด้วยเมตตากรุณาแก่ผู้ตกยากมีอัธยาศัยมักน้อยสันโดษท่านถือ
ปฏิบัติในข้อธุดงควัตรทุกประการ คือ ฉันในบาตร ถือผ้าสามผืนออกธุดงค์ 
เย่ียมปุาช้า นั่งภาวนา เดินจงกรม จนวาระสุดท้ายท่านมรณภาพเมื่อวันอาทิตย์ 
เวลา ๐๖.๐๐ น. ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๗ ปีมะเมีย ซึ่งตรงกับวันท่ี ๑๙ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๔๑๕ สิริพระชนมายุนับรวมได้ ๘๔ ปี กับ ๒ เดือนเศษ สมเด็จ
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พระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี พระราชสมภพเพื่อพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง 
เพราะพระองค์ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๕ ชันษา 
   และทรงอุปสมบทเป็นพระเมื่อพระชนมายุ ๒๐ ชันษา ปฏิบัติศาสนกิจ
อย่างต่อเนื่องโดยตลอดพระชนม์ชีพ ทรงมีผลงานท้ังเรื่องการให้พระธรรมคํา
สอนโดยการเทศนาโปรด ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทรงสร้างวัตถุมงคลไว้
เป็นจํานวนมากในพระอิริยาบทต่าง ๆ เช่น นั่ง ยืน เดิน และนอน และทรง
สร้างพระพุทธรูปขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ไว้เป็นจํานวนมาก จนวาระสุดท้าย
ของพระชนม์ชีพ (พระชนมายุ ๘๕ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๔๑๕) 
   ธรรมะสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรักสี 
   ...รู้จักพอ ก่อสุข ทุกสถาน... 
   ยศและลาภ หาบไป ไม่ได้แน่ 
   มีเพียงแต่ ต้นทุน บุญกุศล 
   ทรัพย์สมบัติ ท้ิงไว้ ให้ปวงชน 
   แม้ร่างตน เขาก็เอา ไปเผาไฟ 
   เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า 
   เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน 
   เจ้ามามือเปล่า เจ้าจะ เอาอะไร 
   เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา 
   คําเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ท่ีได้
โปรดช้ีธรรมไว้ในนิมิตหลังจากท่ีท่านล่วงลับไปแล้ว เมื่อ ๑๐๐ กว่าปี อันเป็น
ปฐมเหตุท่ีต้องสร้างความดี อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 
       “บุญเราไม่เคยสร้าง ... ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า ... !” 
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   “ลูกเอ๋ย ก่อนจะเท่ียวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของ
ตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมี
ของคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด 
   เพราะหนี้สิน ในบุญบารมีท่ีเท่ียวไปขอยืมมาจนพ้นตัว...เมื่อทําบุญทํา
กุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัว...แล้ว
เจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้าหมั่นสร้างบารมีไว้..แล้วฟูาดินจะช่วยเอง” 
   “เจ้าจงจําไว้นะ...เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้...
ครั้นถึงเวลา...ท่ัวฟูาจบดิน ก็ต้านเจ้าไม่อยู่...จงอย่าไปเร่งเทวดาฟูาดินเมื่อบุญ
เราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า…” 
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     คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 
 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง  
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา  
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ  
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ  
 

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

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

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

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

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

๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง          สุริโย วะ ปะภังกะโร 
นิสินโน สิริสัมปันโน            โสภิโต มุนิปุงคะโว 
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๗. กุมาระกัสสโป เถโร               มะเหสี จิตตะ วาทะโก 
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง         ปะติฏฐาสิคุณากะโร. 

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

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

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

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ           อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง  
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ            เสสา ปาการะสัณฐิตา 

๑๒. ชินา นานาวะระสังยุตตา          สัตตัปปาการะ ลังกะตา 
วาตะปิตตาทิสัญชาตา           พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา. 

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

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

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

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

รวบรวมและจดัท าโดย พงศกัดิ ์จรัสวราวฒัน์    โทร. ๐๘๒ ๓๖๒๔๔๙๕ 


