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รวมค าสอน สมเด็จพระพุฒาจารย ์โต พรหมรังส ี๙ 
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อ ภั ย ท า น.. 
   คราใดก็ตามท่ีโยมนั้นเจริญบุญกุศล โยมต้องมี "อภัยทาน" อภัยทาน
เมื่อเกิดข้ึนในจิตแล้ว ใจโยมจะสงบร่มเย็น อุปมาเหมือนโยมนั้นมีความร้อน
เดินทางมาไกล หรือโยมนั้นได้อาศัยพักร่มพึ่งพาในไม้ใหญ่ก็ฉันนั้น เมื่อเรา
สัมผัสในความสงบร่มเย็น เมื่อลดละอาฆาตพยาบาทได้ "ไฟ" ท้ังหลายท้ังปวง
นั้นมันก็ดับลง ก็อาศัยความสงบสุขในขณะนั้นแลเจริญกุศลกรรมท้ังหลายท่ี
เป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของเรานั้น ก็ท าให้เจริญงอกงามให้มาก เมื่อมัน
เจริญแล้วมันก็ต้องรักษาไว้ ผดุงไว้ คือกระท าบ่อย ๆ ให้มันเติบโต ให้มัน
แข็งแรง ให้มันมีแก่น 
   อะไรก็ตาม ถ้าไม่มีแก่น มีแต่กระพี้..ความทนทานมันก็มีได้ยาก ไม้อัน
ใดมีแก่นแล้ว นั่นแหละเป็นไม้ท่ีเขาต้องการและเอาไปใช้ประโยชน์ได้ แล้วก็อยู่
ได้นาน.. 
   ดังนั้น ค าว่าอภัยทานมันต้องมีข้ึนในจิตของเรา เมื่อเราให้เขาไปแล้วก็
ควรวางไว้ ท่ีเราให้เพราะเรานั้นหยุดการสร้างเวร คือเราไม่พยาบาท การท่ีเรา
ให้อภัยทานแปลว่าเราหยุด แปลว่าเราตัด เมื่อเรา  "ตัดแล้ว" กรรมในขณะนั้น
มันก็เดินต่อไปไม่ได้ เพราะเราตัดแล้ว เราให้แล้วในขณะนั้น แต่ถามว่าเขานั้น
จะให้เราหรือไม่..อันนั้นไม่ใช่หน้าท่ีของเรา หน้าท่ีของเราคือเราตัด..คือเราให้ 
   เมื่อเราไม่มีไฟ..แม้เขายังอาฆาตพยาบาทเราอยู่ก็จักไม่มีผล เพราะ
อะไรเล่า เพราะเช้ือแห่งไฟเรานั้นไม่มี เมื่อเราวางไฟเสียแล้ว..ไฟนั้นมันจะมา
ท าร้ายให้ความร้อนแก่บุคคลนั้นไม่ได้ 
   ตรงกันข้ามไฟนั้นแลจะไปเผาไหม้บุคคลท่ียังไม่ละ ยังไม่ได้โยนบาป
อกุศลแห่งความเร่าร้อนแห่งจิตนั้น ย่อมเผาท าลายให้ผู้นั้นมอดไหม้ นั้นก็ไป
เรียกว่ากรรมท่ีเขานั้นต้องเสวยเป็นธรรมดา แต่ถ้าโยมไปแบกภาระกรรม ยังมี
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อาฆาตพยาบาทมีความไม่พอใจอยู่นั้น ก็เรียกว่าต่างคนนั้นต่าง "จองเวร" การ
ว่าจองเวรแล้ว พยาบาทแล้ว..มันจะตัดกันได้ยาก ถ้าอีกฝุายหนึ่งยังจองกันอยู่ 
ก็เรียก "คู่อาฆาตพยาบาท" ดังนั้นท าอะไรถ้ายังมีคู่อยู่..การเกิดย่อมมีอยู่ร่ าไป 
แต่ถ้าไม่มีคู่กรณีเสียแล้วมันก็เหมือนยกฟูอง ใช่มั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   กาลใดท่ีโยมเจอทุกขเวทนาก็ขอให้โยมได้รู้ว่า โยมก าลังได้ "เดินสติ" 
เรียกว่าผู้ไม่ประมาท แต่คราใดท่ีโยมเสวยสุขอยู่ก็ดี ให้รู้เถิดว่านี่เรานั้นก าลัง
ประมาทแล้ว เพราะความสุขอันใดก็ตามท่ีมาเยือนนั้น ไม่มีค าว่าจีรังยั่งยืน แต่
มันแฝงไปด้วยโทษ ท่ีท าให้เรานั้นขาดสติ แต่ทุกขเวทนาต่างหากท่ีท าให้เรานั้น
มีสติ โยมก็ต้องเจริญสติอยู่ในอารมณ์ท่ีความไม่พอใจ เมื่อเราดับความไม่พอใจ
ได้ ความโกรธโทสะนั้นไม่มีใครสามารถดับได้สนิท เมื่อยังมีอารมณ์ความพอใจ
ขุ่นอยู่ในจิตอยู่นั้น แต่เมื่อเราก าหนดรู้ให้เท่าทันนั้น โทสะ โมหะ โลภะท้ังหลาย
ก็ย่อมคลายค่อย ๆ ดับลงไป เรียกว่า "นิโรธ" ก็บังเกิด ดังนั้น เราก็ก าหนดรู้ให้
ได้อยู่บ่อย ๆ 
   ขอให้โยมเจริญต้ังสติต้ังมั่น ไม่ว่าโยมจะเจริญบุญกุศลท่ีใด ขอให้โยม
ระลึกว่า..นี่วันนี้เป็นวันสุดท้าย เป็นชาติสุดท้ายเป็นภพสุดท้าย ก็เรียกว่าต้ังสติ
ต้ังมั่นท าความดีให้ถึงท่ีสุด "ท่ีสุด" ของเรานั้นคงไม่มีใครไปวัดได้ว่าใครสุดแค่
ไหน นั่นก็หมายถึงว่าโยมท าด้วย "ถึงใจ" ของโยมรึยัง โยมบอกว่าร่างกาย
สังขารไม่ไหว นั่นก็เป็นข้ออ้างของกิเลสท่ีมันบดบัง ไม่มีอะไรเลยท่ีไม่ไหว 
ต่อเมื่อความตายจะมาเยือนโยม โยมจะท าทุกวิถีทางท่ีจะเอาตัวรอด 
   ดังนั้น ก็ขอให้โยมนั้นระลึกได้แบบนี้..ว่าความตายนั้นอยู่รอบตัวเรา ท่ี
จะมากระชากจิตวิญญาณเราไปได้ตลอดเวลา นั้นตลอดเวลาทุกขณะจิตของ
โยมนั้นต้องต้ังมั่นอยู่ต่อองค์ภาวนาก็ดี อยู่ในกายตน ส ารวมกาย วาจา ใจให้มัน
ต้ังมั่น โยมจะใช้ฤทธิ์ใช้เดชแค่ไหนก็ตาม แต่เมื่อทุกขเวทนาของโยมมันเกิดขึ้น
เฉพาะหน้าแล้ว แต่โยมทนต่อเวทนาไม่ได้นั้น ก็ยังไม่เรียกเป็นผู้มีฤทธิ์จริง 
ต่อเมื่อโยมนั้นเจริญสติ เจริญปัญญา มีขันติธรรมเป็นเบ้ืองหน้า หมั่นพิจารณา
ไตร่ตรองดู..ความทุกข์ท่ีแท้จริงนั้นมันอยู่ท่ีใดกันแน่ ถ้ารู้ชัดแน่แล้วว่าทุกข์
ท้ังหลายท้ังปวงนั้นมันอยู่ในกายสังขารของเรานี้แล เมื่อกายสังขารเราเป็นเหตุ
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แห่งทุกข์ ก็เพราะใจเรานั้นไปด าริไปยึดมั่นถือมั่นไว้ เราก็ต้องไปดับท่ีเหตุ ก็คือ
อารมณ์ท่ีเราไปยึดไปพอใจในสังขาร ในขันธ์ ๕ นี้ ในรูปรสกล่ินเสียงสัมผัส
ท้ังหลาย เราก็ต้องไป "ละ" ออกจากรูป คือไปละจากกาย ไปละจากความ
พอใจไม่พอใจ ส่ิงเหล่านี้ต่างหากท่ีท าให้เกิดภพ เกิดชาติ เกิดเวร เกิดพยาบาท 
เกิดชรา เกิดมรณะท้ังหลาย โยมต้องไปละในนี้ ไม่ใช่ไปละนอกกาย หรือท่ีใคร 
ต้องไปละท่ีใจท่ีเรานั้นยังมีความพอใจ 
   "ความพอใจ" นี้แลจึงน ามาคือบาปและอกุศลท้ังหลาย ต้องไปละมัน
อยู่บ่อย ๆ เมื่อเราละเราดูได้อยู่บ่อย ๆ เราข่มได้อยู่บ่อย ๆ ก็อารมณ์ท้ังหลาย
ท้ังปวงนั้นมันลดละได้ มันเหลือน้อย..เหลือน้อยเท่าไหร่ แสดงว่าขันติธรรมของ
โยมก็มีมาก ภูมิธรรมโยมก็มีมาก การประพฤติปฏิบัติโยมก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติ
มาก นี่ต่างหากคือเครื่องช้ีวัดแห่งแนวการเจริญปฏิบัติ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
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   การเจริญกรรมฐานนี้แล เป็นการแก้กรรม หรือแก้ต้นเหตุแห่งกรรมได้
อย่างแท้จริง ไม่ใช่ไปแก้ท่ีการอ้อนวอนขอ..ไม่ใช่แบบนั้น ใครผู้ท ากรรมผู้นั้น
ย่อมรับกรรม แต่เรารู้ว่าเราท ากรรมอะไรเราก็ไปแก้ไขท่ีพฤติกรรม แก้ท่ีนิสัย 
แก้ท่ีวาสนา เราไปแก้ท่ีใจของเราเสียก่อน คือไปก าหนดรู้ว่าใจเรานี้ช่ัว เคยท า
กรรมช่ัวกับใคร เข้าใจมั้ยจ๊ะ นั่นแหละจ้ะเมื่อเรารู้เขาจะแสดงตัวตนให้เราเห็น 
นิมิตในจิตมันจะบอกออกมาว่าเราเคยไปล่วงเกินใครเขาไว้ นั่นแหละจ้ะถ้าเรา
ไม่เคยไปตีใครเขาก่อน ความรู้สึกคับแค้นใจจะไม่บังเกิดกับเราได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
ถ้าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นกับเรา เราก็คงเคยกระท าเขาไว้ ดังนั้นการขันติ การให้
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อภัยนี้แลคือการอโหสิกรรมกันไป คือการละเวรพยาบาท คือไม่พยาบาทตอบ 
เมื่อไม่พยาบาทตอบ เวรต่อเวรมันจะมีกันไม่ได้อีก มันก็จะระงับดับอธิกรณ์ไป
ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
   "สมาธิ" นี้เป็นสากลของโลก ใครก็เจริญสมาธิ ใครก็มีสมาธิได้ เพราะ
มันมีกันอยู่แล้ว ค าว่าสมาธิ ถ้าการใดในโลกนี้ขาดสมาธิ การจะท าการส่ิงใดนั้น
จะให้เกิดมรรค เกิดผล เกิดสติ ประสิทธิภาพในงาน  ๆ นั้นก็ท าได้ยาก แต่สมาธิ
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ท่ีจะมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติ มาบ าเพ็ญเพียรจิตนั้นเพื่อให้เข้าถึงปัญญา 
เข้าถึงความเพียร เข้าถึงสตินี้มันจึงมีสมาธิที่แตกต่างกันไป 
   ดังนั้น เมื่อเราเจริญสติ เจริญปัญญา อาศัยความสงบ เมื่อมีความสงบ
แล้วยังไม่พอเท่านั้น เราต้องอาศัยความสงัดของความสงบเข้าไปอีก ให้จิตมัน
ต้ังมั่น เมื่อมันตั้งมั่นแล้วต้องมีหลักยึดเข้าไปอีกว่าเรามีเหตุอันใดท่ีเราเจริญ
สมาธินี้ จะเอาสมาธิไปท าอะไร จึงบอกว่าเราต้องมีเปูาหมาย ในทางศาสนาจึง
เรียกว่ามีการอธิษฐานจิต มีความปรารถนาอะไรนั้นสมาธิจึงบอกว่ามีท้ังโทษ
และคุณ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เมื่อโยมละออกจากทางโลกในการงาน แต่นี่ก็คือการงานอย่างหนึ่ง ค า
ว่ากรรมฐานก็คือการงาน เพราะมันเป็นอุบายท าให้เรืองปัญญา นั้นค าว่า
กรรมฐานกองใดจึงเป็นอุบายเป็นกุศลให้โยมนั้นเกิดปัญญา ดังนั้น อุบายอันใด
ก็ตามท่ีโยมเจริญแล้วระลึกแล้วท าให้จิตโยมสงบ ก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานท้ังนั้น 
แต่กรรมฐานกองใดก็ตามเม่ือโยมระลึกแล้ว สัมผัสแล้วท าให้โยมนั้นเกิดความ
วุ่นวายใจ มีความไม่พอใจ..ส่ิงเหล่านี้ไม่เรียกว่าเป็นกรรมฐาน เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่
นั่นเป็นเพียงอกุศลกรรมท่ียังไม่ได้ละออก 
   ดังนั้น การเจริญกรรมฐาน เขาเรียกว่าท าจิตนั้นให้เข้าถึงความเบื่อ-
หน่าย ให้เข้าถึงความสละอัตตาตัวตน ท่ีจะคลายความยึดมั่นถือมั่น ถ้าเรา
คลายความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ สมาธิที่โยมเดินมาเจริญมาก็จักไม่มีผลอันใดเลย 
ใช่มั้ยจ๊ะ 
   เพราะการงานทางโลกโยมต้องใช้สมาธิ ไม่งั้นงานมันก็ผิดพลาด แต่
งานทางจิตวิญญาณท่ีโยมจะเดินก้าวพ้นจากความทุกข์นี้ หากโยมเดินเจริญ
สมาธิภาวนาจนจิตสงบแล้ว แต่โยมยังคลายความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นี้แล สมาธิ
ของโยมนั้นยังไม่เป็นผล โยมต้องเจริญอยู่บ่อย ๆ จนสมาธิโยมมีก าลัง ดังนั้น



๙ 

 

ระดับของสมาธิมันจึงต้องมีว่าสงบแค่ไหน ปราณีตแค่ไหน ถ้าโยมฝึกสมาธิแบบ
หยาบ ๆ ปัญญาท่ีโยมเกิดได้มันก็แบบหยาบ ๆ จะหาความละเอียดมันก็ท าได้
ยาก แต่ถ้าท่ีสมาธิมันมีความละเอียด จิตมันก็ละเอียดปราณีต ย่อมเห็นชัด
เหมือนน้ า..ถ้ามันใสมาก มันย่อมเห็นภายล่างได้ว่าภายข้างล่างในน้ านั้นมีอะไร 
ใช่มั้ยจ๊ะ นั้นโยมต้องเจริญสมาธิให้มาก... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
   การว่าท าบุญให้ถึงพร้อม ถ้าโยมท า "ทาน" อย่างเดียวโยมบรรลุ
นิพพานไม่ได้นะจ๊ะ เพราะทานเป็นแค่อานิสงส์ให้โยมนั้นเข้าถึงศีล เข้าถึงธรรม 



๑๐ 

 

เข้าถึงหัวใจแห่งธรรม เข้าถึงหัวใจของความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
คือการวางเฉยและดับละวางอารมณ์นั้นแห่งทุกข์ได้ 
   ไม่ว่าโยมจะท าทาน มหาทานแค่ไหน แต่ถ้าทานนั้นยังไม่เป็นประโยชน์ 
ไม่มีแก่นสารแก่โลก แก่สรรพสัตว์เสียแล้ว นั่นเรียกว่ายังเข้าไม่ถึงทาน เพราะ
ทานนั้นมันสละด้วยการเสียทรัพย์ แต่บุญที่ยิ่งใหญ่ต้องส าเร็จด้วย "ใจ" ท่ีมัน
เกิดขึ้นจากกายสังขาร เกิดจากความเช่ือความศรัทธาของบุคคลนั้นท่ีเข้าถึงใน
พระรัตนตรัย 
   ทานไม่ได้บอกว่าโยมเข้าถึงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่ทานท่ี
โยมให้เรียกเป็นการสละความตระหนี่ถี่เหนียว ดังนั้น คนท่ีจะเข้าถึงศีล ถึง
ธรรมได้ เขาจึงต้องครบองค์สาม คือ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อให้เกิด "ปัญญา" 
ท าไมเขาถึงเรียกว่า "ภาวนา" เขาเรียกว่าเป็นการเกล้ียกล่อมโจรให้ยอมวาง
อาวุธ โยมภาวนามาก ๆ จิตโยมจะมีก าลัง เรียกว่าบริหารกรรม บริหารจิต 
เหมือนบุคคลท่ีร่างกายไม่แข็งแรงเพราะขาดการดูแลออกก าลังกาย จิตก็
เช่นเดียวกัน..หากโยมไม่บริหารไม่บริกรรมไม่ภาวนา จิตโยมก็อ่อนแอ ผู้ใดมีจิต
ท่ีอ่อนแอแล้วผู้นั้น..ใจนั้นก็หาว่าเข้มแข็งไม่ได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   นั้นโยมต้องภาวนาอยู่บ่อย ๆ โยมจะอยู่ท่ีใด ท าอะไรให้ภาวนา เมื่อ
โยมภาวนาแล้วแม้ในขณะนั้นจะมีภัยเกิดขึ้น แต่อานิสงส์ของการภาวนาจะท า
ให้โยมนั้นรอดพ้นจากภัยได้อย่างปาฏิหาริย์ เพราะว่า "สติ" มันเกิดต่ืนรู้ ค าว่า
ต่ืนรู้นี้เขาเรียกว่าเข้าถึง "พุทโธ" แม้โยมไม่ภาวนาว่าพุทโธแต่เมื่อผู้ใดมีสติ ผู้นั้น
เรียกเป็น "ผู้ต่ืน" บุคคลท่ีเป็นผู้ต่ืนกับบุคคลท่ีหลับอยู่ ต่ืนหรือหลับย่อม
มองเห็นภัยก่อน (ลูกศิษย์ : ต่ืนค่ะ) แล้วตอนนี้โยมตื่นหรือยังจ๊ะ.... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 



๑๑ 

 

โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 

 



๑๒ 

 

ค น มี ฤ ท ธิ์.. 
"ฤทธิ์" ต้องเกิดที่ใจ  
   ดังนั้น ถ้าโยมปรารถนาฤทธิ์ ต้องปราบฤทธิ์ ปราบพยศตัวเองให้ได้ 
นั่นแหละจ้ะ แล้วโยมจะใช้ฤทธิ์เป็น โยมยังควบคุมตัวเองไม่ได้ ไอ้ฤทธิ์ที่มีพยศ
ในตัวเองยังปราบไม่ได้ แล้วโยมจะไปปราบอะไรได้เล่าจ๊ะ เพราะในฤทธิ์นั้นมัน
มีแต่เต็มไปด้วยความหลง เขาเรียกว่าร้อนวิชา มันร้อนอยู่อย่างนั้นจะหาความ
สงบได้อย่างไร มันไม่ใช่ฤทธิ์ที่แท้จริงหรอกจ้ะ มันเป็นฤทธิ์จากการปรุงแต่งจิต
ต่างหาก อยากมีฤทธิ์ อวดฤทธิ์ อวดเดช 
   คนท่ีมีฤทธิ์อย่างแท้จริงคือ ปราบพยศ ปราบฤทธิ์ของตัวเองได้ ปราบ
การถือดีถือตนได้นั้นแล นี้เรียกว่าเป็นผู้เหนือทุกส่ิงทุกอย่าง ถ้าผู้ยังหลงฤทธิ์ 
ติดฤทธิ์อยู่ก็คงพ้นทุกข์ได้ยาก 
   ดังนั้น ผู้อยากมีฤทธิ์อย่างแท้จริงก็ขอให้พวกท่านท้ังหลายได้เจริญ 
"ปัญญา" ให้เห็นว่าเรามีฤทธิ์อะไร มีฤทธิ์อะไรที่มันยังผยองอยู่ ก็ค่อย ๆ ปราบ
มันด้วยปัญญา ปราบด้วยขันติ ปราบด้วยเมตตา ปราบด้วยมุทิตา นั่นคือปราบ
ด้วยพรหมวิหาร ๔ เมื่อท่านท้ังหลายไม่มีพรหมวิหาร ๔ แล้วยากนักท่ีจะเข้าถึง
โมกขธรรม บรมสุขแห่งธรรมได้ แต่ถ้าใครปราบได้ ก็จะมีแต่ความสุขท้ังทาง
โลกจนตราบเข้าความสู่ว่าส้ินลมดับขันธ์ไป อารมณ์ท่ีเรานั้นจับอยู่แต่ความดี 
แม้จิตสุดท้ายแห่งการท่ีจะส้ินสุดแห่งวาระสังขารสุดท้ายก็ยังตามติดดวงจิตนั้น 
เขาเรียกเป็นการปิดกั้นอบายภูมิ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๑๓ 

 

 
   โยมจงท าเป็นพิธี แต่อย่าติดในพิธี ท าอะไรให้ต้ังใจ แต่อย่าติดใจ อย่า
เอากิเลส หรือความอยากนั้น มาสร้างบุญ ไม่ว่าโยมจะท าอะไร เพียงจิตโยมนั้น 
จิตใจต้ังมั่น บริสุทธิ์แล้ว ในโลกธาตุนี้ หรือว่าเทพพรหมองค์อินทร์เจ้า พระ
อรหันต์ ผู้ประพฤติปฏิบัติดี พระสุปฏิปันโน ท้ังหลายท้ังปวง ย่อมรู้ในวาระจิต
โยมได้ จ าเอาไว้นะจ๊ะ นั่นก็เรียกว่าโยมไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ในกรรมท่ีโยม
ปกปิด ในกรรมช่ัวก็ดี ไม่มีทาง เมื่อถึงเวลาบุญโยมมันเริ่มหมดแล้ว น้ ามันก็จะ
แห้งเปรียบเหมือนบุญ ตอท้ังหลายท้ังปวงมันก็จะผุดขึ้นมา แต่ถ้าโยมรักษาบุญ
โยมได้ตลอด แล้วไม่กลัวว่า ตอนั้นมันจะเป็นอะไร ตอนั้นก็จะไม่เป็นโทษกับ
โยม แต่จักเด่นสง่าให้คนได้เปิดเผย ได้เห็น ได้สาธุการ ดังนั้น ผู้ใดท่ีประพฤติ
ปฏิบัติธรรมอย่างองอาจเสียแล้ว ย่อมไม่กลัวต่อภัยท้ังหลายท้ังปวง ท่ีมา
กระทบ แต่คนท่ีมันกลัวน่ะ ไม่กล้าเผชิญความจริง เพราะว่ามันน่ะ ผิดศีล ผิด
ธรรม ผิดต่อฟูาต่อดิน มันไม่ได้เดินรอยตามมรรคา อย่างแท้จริง ส่ิงเหล่านี้เรียก 



๑๔ 

 

เป็นการสร้างภาพ เมื่อถึงเวลา หมดบุญหมดอ านาจ หมดวาสนา หมดบารมี 
น้ ามันแห้งแล้ว เมื่อก่อนปลากินมด ต่อไปมดกินปลา เป็นสัจธรรมไหมจ๊ะ จึงไม่
มีอะไรเท่ียง ดังนั้น ฉันจึงบอกให้โยม ต้องต้ังอยู่ในความเมตตา อย่าได้อาฆาต
แค้น ความเมตตานี้ จงจ าไว้ มันจะเป็นพลังกลับมารักษาโยม รักษาหมู่คณะ 
แล้วท าให้โยมนั้น ปลอดภัย 
สถานปฏิบัติธรรมพฺรหฺมรังสี 
หมู่บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
โทร. ๐๘๔-๘๙๓๖๙๖๑,๐๘๑-๙๒๙๓๒๒๒ 
๐๙๕-๕๖๙๕๑๙๙,๐๙๒-๓๔๑๗๒๖๖ 
 

 



๑๕ 

 

 



๑๖ 

 

 
 



๑๗ 

 

จิ ต กั บ ค ว า ม คิ ด 
ปุจฉา (ลูกศิษย)์ : จิตกับความคิดมันตัวเดียวกันมั้ยครับ  
วิสัจฉนา : จิตกับความคิดตัวเดียวกันหรือไม่ ถ้าโยมไม่คิดน่ะ โยมจะรู้มั้ยจ๊ะ 
(ลูกศิษย์ : ก็ไม่รู้ครับ) อ้าว..ก็อย่าไปคิดสิจ๊ะ แสดงว่าตัวความคิดนี้คือท าให้รู้ 
ใช่มั้ยจ๊ะ มันไม่ได้บอกว่าตัวเดียวกัน แต่มันบอกว่าอะไรเกิดข้ึนก่อนกัน แต่มัน
อาศัยตัวเดียวกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อเรารู้เมื่อเราไปคิดเราจึงรู้ จิตนี้มันคือตัวรู้ ไอ้
ตัวนึกคิดมันคืออะไร..มันเกี่ยวกับสัญญาในรูปขันธ์แห่งจิตท่ีเราได้ไปอาศัย ก็คือ
ใจท่ีเป็นประธานแห่งกรรม ดังนั้นเมื่อเราไม่มีความคิดเราจึงไม่รู้ได้ แต่เมื่อเรา
ไปคิด คิดดีจิตมันก็ดี คิดไม่ดีจิตมันก็เสียเป็นอกุศล  
   ดังนั้น ดวงจิตกับดวงใจมันก็คนละดวง แต่มันอาศัยสัมพันธ์กัน เหมือน
รูปกับนาม มีรูปไม่มีนามมันจะมีชีวิตอยู่มั้ยจ๊ะ มีนามถ้าไม่มีกายโยมจะมาอาศัย
ได้มั้ยจ๊ะ ลอย ๆ..มันก็เป็นวิญญาณ เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
(ลูกศิษย์ : แล้วนามและรูปมันเกิดพร้อมกันมั้ยครับ)  
   เดิมเกิดขึ้นพร้อมกัน มันจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ถ้าโยมไม่รู้จักรูปโยม
ไม่รู้จักนาม แต่ถ้าโยมรู้จักรูปรู้จักนามแล้วมันก็เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างนั้น
เรียกว่ารูปและนามนั้นถ้าใครรู้แยกกันออก มันก็จะไม่ทุกข์มาก ดังนั้นความคิด
นี้แลท่ีท าให้มนุษย์มันทุกข์ เพราะไปยึดว่าความคิด คนเรามันจึงวางไม่ได้ เมื่อ
เราดับความคิดตัวรู้มันก็ไม่ท างาน แต่ตัวรู้ท่ีจริงท่ีไม่ได้คิดมันจะบอกเราสอน
เรา แต่ไอ้ตัวคิดนี้แลแล้วไปรู้ คิดแล้วไปรู้..นั้นเรียก "ความจ า" ไม่เรียก "ปัญญา" 
แต่ไอ้ตัวที่ไม่คิดแล้วรู้..นี่เรียกว่า "ญาณ" ส่ิงท่ีจิตมันรู้แล้วมันสอนเรา แต่ก่อนท่ี
จิตมันจะสอนเรา เราดันไปรู้ก่อนจิต..นี่เรียก "อุปาทาน" ไปปกปิดคือ "อวิชชา" 
ตัวจริงมันเลยไม่เกิด..นั่นเรียกว่าหลอกตัวเอง หลงตัวเอง.. 



๑๘ 

 

   ดังนั้น อยากรู้จริงต้องดับความคิด เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วเมื่อเราไม่คิดแล้ว
นั่นแล สงบนิ่งนั้นแล..เราจะเห็น "ภายใน" ภายในนั้นแลคือ "ของจริง" ถ้าเห็น
ภายนอกไม่ใช่ของจริง ต้องเห็นภายใน ให้เห็นภายใน ภายในมีอะไรบ้างจ๊ะ  
เค้าจึงได้บอกว่าองค์พระสัพพัญญูบอกว่า ผู้ท่ีรู้รอบกายกองสังขารในตนนั้นแล
เป็นผู้ท่ีมีปัญญาญาณอย่างแท้จริง ถ้าปัญญาอย่างอื่นยังไม่จริง นั้นความคิด
และจิตมันจึงเป็นคนละตัวกัน แต่เมื่อเราเข้าถึงความคิดได้จักเป็นตัวเดียวกัน 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   การจะเข้าใจอย่างแท้จริงเราต้องไปพิจารณาและรู้จักคิด เมื่อความคิด
ใดมันเป็นทุกข์นั่นคือต้องมีเหตุ ต้องไปดับเหตุแห่งทุกข์นั้นในความคิดนั้นใน
อุปาทานนั้นอยู่บ่อย ๆ จนเราไม่คิดได้ วางได้ในโทสะ โมหะ โลภะ และดับไฟ
สามกองได้ เราจะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้น..ดับ อะไรเกิดก่อน ท่ีแท้จริงแล้ว..ท่ีมัน
ไม่เกิดและท่ีมันเกิดเป็นเพราะเราไปอุปาทานมันขึ้นมา จริง ๆ ทุกอย่างนั้นมัน
สงบนิ่งหมด แต่เพราะเราไม่เคยนิ่งเลย เพราะเราไม่สงบนั้นแลกรรมมันจึง
บังเกิด เกิดจากทางกาย วาจา ใจคือตัวคิด ใช่มั้ยจ๊ะ สมองคือตัวจ า นี่ยังไงล่ะ
จ๊ะ มันจึงได้สัมพันธ์กันไปหมด แต่ถ้าเราหยุดความคิด หยุดอุปาทานท้ังหลาย 
ทุกอย่างก็นิ่งสงบไปหมด มีแต่ความสงบอยู่อย่างนั้น แต่ความสงบท่ีแท้จริงนั้น
แลมันไม่ได้สงบอย่างแท้จริง..มันมีตัวรู้อยู่ภายใน เค้าจึงบอกว่าตัวรู้ภายในตัวนี้
แลคือตัวปัญญาอย่างแท้จริง แต่ตัวรู้ภายนอกมันไม่ใช่ตัวปัญญา แต่มันเป็น
ความจ าท่ีสมองท่ีโยมไปจ ามันไว้ ศึกษาไว้ หรือเรียนรู้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ตัว
ปัญญาโยมไม่ต้องไปจดไปจ า มันมีของมันอยู่แล้ว 
   แต่โยมท ายังไงให้เข้าถึงตัวนี้ ก็คือด้วยอาศัยด้วยกายวาจาใจสงบนั้น
คือศีล คือท าให้สงบได้อยู่บ่อย ๆ อะไรบ้างท่ีท าให้สงบได้อยู่บ่อย ๆ คืออุบาย
แห่งธรรม คือองค์ภาวนาก็ดี สวดสาธยายมนต์ให้จิตมันเป็นหนึ่งก็ดี นี่เรียกเป็น



๑๙ 

 

อุบายธรรมท้ังนั้น นี่เรียกเป็นกรรมฐานท้ังส่ีสิบกอง คือตัวสงบภายในตัวนี้แล
โยมสงบมากเท่าไหร่ ตัวปัญญาตัวรู้แจ้งก็จะมีมาก สว่างมาก สงบมากเท่าไหร่
ภายในโยมก็สว่างเท่านั้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๒๐ 

 

 
   เมื่อทุกข์เกิด ขอให้โยมมีสติ แล้วโยมจะเห็นทุกข์ เข้าใจในทุกข์ แล้ว
ตัวทุกข์นั่นแล มันจะบอกโยมว่าต้องท าอย่างไร 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ 
 



๒๑ 

 

 
คุ ณ ข อ ง ล ม...คุ ณ บิ ด า ม า ร ด า 
   "ลม" ท่ีโยมได้อาศัยนี้ ครั้งหนึ่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้อาศัยลม
นี้ โยมต้อง "ตอบแทน" คุณลมนี้ให้มาก ตอบแทนอย่างไรล่ะ เช้ามาลมได้
หายใจเข้าอยู่ อ้าว..ต้องตอบแทนแล้ว ใครให้โยมมีลมหายใจ (ลูกศิษย์ : พ่อแม่) 
นั่นแหล่ะจ้ะ ระลึกถึงบิดามารดาให้มาก 
   ใครระลึกถึงบิดามารดาอยู่บ่อย ๆ คิดอยากจะตอบแทนดูแลท่านนั่น
แหล่ะจ้ะ ท่านเป็น "อรหันต์" คนท่ีมีจิตใจแบบนี้ย่อมส้ินอรหันต์ได้ภายในชาตินี้
หรือชาติต่อ ๆ ไป แต่ถ้าใครไม่ระลึกถึงคุณบิดามารดา..ให้โยมเก่งกาจแค่ไหน
โยมก็บรรลุธรรมไม่ได้..จ าเอาไว้ เพราะโยมก าลังท าลายลม ลมผู้ให้มีลมหายใจ 
โยมจะไปปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมได้ยังไงล่ะจ๊ะ เท่ากับโยมก าลังท าลาย
อาจารย์เช่นเดียวกัน เพราะครั้งหนึ่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ใช้กองลมนี้ 



๒๒ 

 

เขาถึงได้เปรียบว่านิพพานน่ะมีอาณาเขตกว้างขวางไม่มีประมาณเท่ากับคุณลม
ของอากาศ ดังนั้น โยมต้องระลึกถึงบิดามารดา แม้โยมระลึกถึง..นั่นเรียกว่า
รู้คุณแล้ว เพราะว่าคนระลึกได้อยู่บ่อย ๆ เมื่อมีโอกาสย่อมตอบแทน คนจะ
ตอบแทนถ้าโยมไม่ระลึกถึงจะคิดตอบแทนมั้ยจ๊ะ เพราะไม่ได้อยู่ในความคิด
หรืออยู่ในสมองเลย..ใช่มั้ยจ๊ะ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
 



๒๓ 

 

 
   ขอให้โยมอย่าไปตามใจกิเลสมัน คือเอาใจต้ังมั่นในความเพียร 
ปรารถนาความหลุดพ้นไว้ "การหลุดพ้น" นี้ไม่ได้บอกว่าต้องไม่ให้โยมนั้นต้อง
เกิด หรือไม่ต้องตาย แต่การหลุดพ้นในช่ัวขณะจิตนี้ คือการหลุดพ้นจากนิวรณ์ 
จากเมฆหมอกมนตรา เมื่อคราใดจิตโยมตื่นสว่างไสว หามีความง่วงเข้ามา
ปนเป้ือนแล้ว นั่นก็เรียกว่าเมฆหมอกแห่งอวิชชานั้นถูกท าลายด้วยความเพียร 
โยมต้องต้ังมั่นปักหลักให้ดีเมื่อสภาวธรรมนี้บังเกิด ขอให้จงรีบเร่งเพ่งพิจารณา
ในกายสังขารเถิดว่า ในยามท่ีมันหลับในกิเลสนี้ ในกายสังขารนี้ในขณะจิตเรานี้
ไม่มีกิเลสมาครอบง าแล้ว แล้วเหตุใดเมื่อสติเราเผลอมันจึงมาครอบง าเราได้ ก็
เหตุเพราะว่าเรายังมี "ความพอใจ" ไปยึด พอใจในรูปก็ดี กล่ินก็ดี เสียงก็ดี 
สัมผัสก็ดี ด้วยตาไปสัมผัส ด้วยหูไปได้ยิน กระทบส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดความพอใจ
ลุ่มหลงในวัตถุในกามท้ังหลาย ส่ิงเหล่านี้ก็ให้พิจารณาดูว่าส่ิงไหนเล่าท่ีเรายังไป
พอใจไปติดอยู่ เหตุใดมันจึงไปพอใจไปติด ก็เหตุใดนั้นแลเรียกว่า "เหตุแห่ง



๒๔ 

 

ธรรม" โยมต้องไป "ดับเหตุ" นั้นอยู่บ่อย ๆ คือไปละอารมณ์ในขันธ์ ๕ ท่ีโยมไป
พอใจไปติดในกามคุณท้ังหลาย ในรูปรสกล่ินเสียงสัมผัสนี้ ก็พิจารณาละมัน   
ลงไป 
   โยมละอารมณ์ในขันธ์ ๕ มากเท่าไหร่ นั่นก็เรียกได้ช่ือว่าผู้นั้น "ปฏิบัติ
มาก" แม้โยมจะนั่งสมาธิเจริญภาวนาสักร้อยปี แต่โยมยังละอารมณ์โทสะ โมหะ 
โลภะ ยังไม่ได้ก็หาว่าโยมนั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ นั้นเรียกว่าโยม
ท้ังหลายท้ังปวงนั้นยังนั่งทับกิเลสอยู่ ยังไม่ได้เอาความเพียรนั้นไปเผามัน มันก็
อาศัยร่างกายสังขารโยมนั้นสิงอยู่อย่างนั้นให้เจริญงอกงามไพบูลย์ ให้ก่อภพ 
ก่อชาติอยู่อย่างนั้น..ไม่จบส้ินในชาติสังขาร ดังนั้น ผู้ปรารถนาในการหลุดพ้น
โยมต้องเจริญ "ความเพียร" บุคคลจะหลุดพ้นได้ก็ต้องอาศัย "ความเพียร"    
นั้นแล 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๒๕ 

 

 



๒๖ 

 

 
   บ้านเรือนเราน่ะก็ท าเป็นวัดเป็นวาได้ เขาจึงมีห้องหับห้องหอของพระ
เจ้าท่ีเว้นว่างให้เทพเทวดาเขาอยู่ แต่ถ้ามีบ้านเรือนใดมีห้องมีหอมีพระเจ้าอยู่
แล้วเป็นพระองค์ปฏิมากร มีพระเกจิก็ดี แต่ไม่ได้มีการสวดมนต์เลย..ไม่มีอะไร
มาอยู่นะจ๊ะ อย่างดีก็จ้ิงจก เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าบ้านใดมีห้องหับห้องหอ มีพระ
เจ้าอยู่ แล้วโยมสาธยายมนต์อยู่นั่นแหล่ะจ้ะ นั่นอยู่ท้ังรูปท้ังนาม 
   นามจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีรูป รูปจะอยู่ไม่ได้เช่นกันถ้าไม่มีนาม เข้าใจมั้ย
จ๊ะ เพราะไม่มีอะไรอาศัยกัน อยู่โดด ๆ ไม่ได้ โลกนี้ถ้าไม่มีอาทิตย์ดวงจันทร์จะ
มีแสงมั้ยจ๊ะ เช่นเดียวกัน คนถ้าไม่มีศีลก็ไม่ใช่คนเท่าไหร่แล้วนะ พอหมดศีล
แล้วหมดงามเลย หน้าตาดูไม่ได้แล้ว เพราะมีแต่อสูรกายปนเป้ือนอยู่ ดังนั้น
ห้องพระห้องเจ้าต้องสะอาดหน่อยนะจ๊ะ เพราะท่านมีศีลต้องสะอาด มันจะได้
ท าประโยชน์ให้กับเรา ขจัดส่ิงท่ีสกปรกออกจากจิตใจเราได้ด้วย  
   การท่ีโยมไปปัดกวาดเช็ดถูน่ะ ไม่จ าเป็นต้องเป็นวันพระก็ได้ วันท่ีโยม
ท่ีใจเป็นพระแล้ว ใจเป็นพระเป็นอย่างไร ใจเป็นพระคือเมตตา มีความสะอาด



๒๗ 

 

แล้วเรียกว่าใจเป็นพระ วันท่ีมีศีลแล้ว อยากจะไปสวดแล้ว โยมไปท าความ
สะอาดนั้นโยมก็ได้บุญแล้ว เพราะจิตใจโยมนั้นเกิดปิติเกิดสุขน่ะ โยมไปเปล่ียน
น้ าให้พระให้เจ้าท่านก็เป็นบุญแล้ว ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงถ้ามีรูปแล้วมีนามแล้ว..
ส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือน้ า เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้นน่ะถ้าโยมมีแล้วโยมต้องหมั่นดูแล เมื่อ
โยมดูแลท่าน ท่านก็จะดูแลโยมนะ 

  (ลูกศิษย)์ แล้วถ้าเกิดห้องจ ากัด คือมีท่ีนอนละเจ้าคะ ผิดมั้ยเจ้าคะ..   
โยมก็ต้องหาอะไรบังเป็นมิติสิจ๊ะ โยมก็ต้องมีความละอาย แต่ถ้าไม่มีเลยน่ะ 
โยมก็เอามาไว้ในบ้านโยม ในใจโยมน่ะ เอามาไว้ในใจโยมได้มั้ยจ๊ะ เขาเรียกว่า 
"หอเคล่ือนท่ี" ไปอยู่ไหนก็ได้ หมายถึงว่าเราระลึกถึงพระรัตนตรัยน่ะ..เบ้ือง-
หน้าเราก็มีพระประธานอยู่เบ้ืองหน้า เข้าใจมั้ยจ๊ะ นี่เขาเรียกว่าหอเคล่ือนท่ี แต่
คนท่ีเขามีหิ้งหอแล้วนี่เขาเรียกว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยจึงสร้างเรือนสร้างหอสร้าง
วิมานให้ท่าน นั่นเขาเรียกว่าเข้าถึงความเช่ือ นั่นเขาเรียกมีท่ีพึ่ง เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
(ภาพประกอบจาก google) 
 



๒๘ 

 

 
การต้ังความปรารถนา 
   ถ้าเราจะไปพ้นทุกข์นั้น เราต้องมีศรัทธาในตนเอง ต้องรู้ได้ว่าเราอยู่ใน
ฐานะอะไร แล้วจะไปทางไหน โยมมีเวลาเท่ากันคือหนึ่งวันท่ีโยมต้องตาย ไม่
เกินหนึ่งวันแน่นอน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   โยมต้องเอาหนึ่งวันนี้แลมาพิจารณา ว่าโยมได้ท าอะไรถึงบุญกุศลหรือ
ยัง "กรรม" โยมละได้หรือยัง..ท่ีมันติดพอกพูนไว้ "บุญคุณ" ได้ทดแทนหรือยัง..
หนี้เก่าคือบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดให้เลือดเนื้อโยมมา นี่คือต้นทุนอันยิ่งใหญ่  
ดังนั้น ร่างกายสังขารนี้มีค่านับไม่ถ้วน มีเงินหมื่นล้านร้อยล้านก็ซื้อร่างกายท่ี
โยมเกิดมานี้ไม่ได้ เช้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น จง "ปรารถนา" ในการ "พ้นทุกข"์ ถ้าโยมต้องการประพฤติ
ปฏิบัติให้ถึงพรหมจรรย์ การประพฤติปฏิบัติธรรมทุกคราโยมต้อง "อธิษฐาน"
ต้องการให้พ้นทุกข์ อย่าต้องการให้ได้สุข เพราะถ้าโยมต้องการปรารถนาให้ได้
สุขนั้นแล คือเรียกว่าโยมนั้นก าลังกลับไปหาท่ีเก่า คือกลับไปหาความอยากไป



๒๙ 

 

หากิเลส เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่ถ้าโยมต้องการปรารถนาความพ้นทุกข์นี้แล คือการ
ประพฤติปฏิบัติบูชาถวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง.. 
   เพราะว่าพระพุทธองค์ท่านปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ ไม่ต้องการปฏิบัติ
เพื่อให้พบสุข..ไม่จริง เพราะโยมปรารถนาสุขแม้โยมจะไปอยู่ไปจุติเกิดใน 
พรหมโลกก็ดี เทวโลกก็ดี แต่เมื่อหมดวาระกรรมท่ีโยมต้องเสวยโยมก็ต้องเกิด
มาทุกข์อยู่ดี ดังนั้นแล้วโยมต้องทุกข์อีกกี่ภพกี่ชาติ สู้เราปรารถนาต้องการให้
พ้นทุกข์ไม่ดีกว่า.. 
   การปรารถนาให้การพ้นทุกข์นี้เป็นการย่นระยะกรรม ความปรารถนา
นี้จึงส าคัญนัก เข้าใจมั้ยจ๊ะ ก็เพราะความปรารถนานี้แลท าให้มีความทะยาน
อยาก เป็นนั่นเป็นนี่ แต่การอยากพ้นทุกข์นี้เป็นเรื่องแห่งการ "สร้างบารมี" แต่
ถ้าโยมอยากประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตโยม..โยมก าลังกลับไปท่ี
เก่า คือโยมจะหลงทาง 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 
   คนท่ีมันมีศีลมีธรรมอย่างแท้จริง ต้องวางได้ โลกนี้ท่ีแท้จริงแล้ว ไม่ได้
วุ่นวาย ท่ีมันวุ่นวาย เพราะจิตใจมนุษย์นั้น มันขาดศีล ขาดธรรม ขาดหลัก ขาด
ปัญญา จึงเรียกความหลงโดยแท้ 
สถานปฏิบัติธรรม พฺรหฺมรังสี เพชรบุรี 
โทร ๐๘๔-๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑-๙๒๙๓๒๒๒ 
๐๙๕-๕๖๙๕๑๙๙, ๐๙๒-๓๔๑๗๒๖๖ 



๓๐ 

 

 
ลูกศิษย์ : หลวงปูุเจ้าคะ ท าบุญแบบไหนถึงจะได้บุญมาก ๆ เจ้าคะ 
หลวงปูุ : ท าบุญด้วยใจสิจ๊ะ ท าบุญอย่างอื่นน่ะ ร้อยล้านพันล้านแต่ขาดใจก็ยัง
ไม่ได้บุญหรอกจ้ะ 
ลูกศิษย์ : ท้ังทาน ศีล ภาวนา ท้ังสามอย่างนี่ต้องครบรึเปล่าเจ้าคะ   
หลวงปูุ : อ้าว มันก็ต้องดูว่าเมื่อโยมท าครบแล้ว ผู้ให้ ผู้รับ ส่ิงท่ีได้มาบริสุทธิ์
หรือไม่ ถ้าสามอย่างนั้นเป็นอันว่าบริสุทธิ์ ครบองค์ประชุม บุญนั้นจักมีความ
ยิ่งใหญ่ จักมีความปราณีตมาก.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๓๑ 

 

   โยมมีโรคประจ าตัวโรคหนึ่งท่ีอะไรก็รักษาไม่ได้ นั่นคือโรคแห่งความ
ตาย โยมก าลังเดินเข้าไปสู่ปากเหวทุกขณะจิต หรือโยมนั้นก าลังเดินเข้าปล่อง
เมรุแห่งวัดใดวัดหนึ่ง แล้วเขาก็เอาโยมนั้นไปท้ิงในปุาช้า ดังนั้น การท่ีโยมเจริญ
ภาวนาจิตเพื่อละดับ "ความกลัว" ท้ังหลายคือ "ความตาย" เพราะเอาความตาย
นี้แลมาวัดมาช้ีว่าโยมนี้เหลือเวลาอีกไม่มาก งั้นโยมได้อาศัยสังขารนี้ เพราะว่า
สังขารนี้ไม่นานก็ต้องจากโยมไป อย่าให้ความตายมาบังคับโยม..แล้วโยมต้อง
ท้ิงร่างนี้ แต่จงเอาความตายมาเตือนสติว่าโยมได้อาศัยกายนี้ ครอบครองกาย
อันประเสริฐนี้ที่มีมูลค่ามหาศาล เปรียบเงินทองท่ีท่วมเท่าภูเขาเลากาไม่ได้ 
โยมต้องเตือนตัวเอง อย่าให้ความตายมาบังคับโยม..เมื่อโยมไม่อยากตาย    
เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   คนท่ีไม่อยากตายแล้วต้องตายในขณะนั้น เรียกว่าจิตไม่มีท่ีพึ่ง ส่ิง
เหล่านี้ถ้าโยมตายด้วยมีสติตลอดเวลา..จริงแท้แล้วความตายไม่ได้น่ากลัวเลย..
เหมือน "หลับ" เมื่อโยมนั้นท างานกายโยมนั้นอ่อนล้ามากมายแค่ไหน เพียงโยม
ปล่อยร่างกายสังขาร..นี่แหล่ะจ้ะก็เหมือนได้ไปสวรรค์แล้ว คือไม่ยึดไม่ถืออะไร 
แต่ถ้าโยมยังช าระในบาปไม่ได้ ยังละในอารมณ์ไม่ได้ ยังควบคุมไฟไม่ได้ นี่คือ
สัญญาณบอกเหตุว่าก่อนตายน่ะคนผู้นั้นต้องทรมาน แต่ถ้าโยมควบคุมไฟได้ 
ถึงแม้โยมจะตายถ้ายังไม่บรรลุธรรม โยมก็ได้ไปอยู่สุคติภูมิอยู่ดี เพราะไปด้วย
อาการปกติ ใครที่ไปแบบผิดปกติไม่ต้องถามว่าไปอยู่ท่ีไหนบ้าง 
   ค าว่าผิดปกติคืออาการไม่ครบ ๓๒ คนท่ีเกิดมาท่ีโยมเกิดมานี้ท่ีมี
อาการครบ ๓๒ นี้ เรียกว่าเกิดมาด้วย "ศีล" เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วอย่าลืมนะจ๊ะ 
ในขณะนี้ไม่ว่าโยมเจริญศีล ๕ ศีล ๘ หรืออะไรอยู่ก็ดี แต่ถ้าโยมยังสร้างบุญ
กุศลให้ถึงความเพียรยังไม่ถึงพร้อมแล้วไซร้ในบุญทั้งหลายต่าง ๆ ท่ีโยมได้
กระท ามาในการละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง โยมต้องไปเสวยในกรรมนั้น ในนรกก็ดี 



๓๒ 

 

เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้น พื้นฐานของมนุษย์อย่างน้อยโยมจะไปสวรรค์ได้ ไปเกิดเป็น
มนุษย์ก็ดีนั้น..โยมต้องเจริญศีล ๕ ให้มั่นคง เข้าใจมั้ยจ๊ะ แค่โยมมีความละอาย 
มีหิริโอตัปปะยังไม่เพียงพอหรอกจ้ะ เพราะการไปจุติเป็นเทวดาน่ะ..สู้เป็น
มนุษย์ดีกว่า แต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังไม่รู้ค่าการเกิด..ก็ว่าอย่าได้เกิดเสีย
ดีกว่า ก็มันเสียชาติเกิด เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 
   ค าว่า "จิตปุวย" ก็ดี เรียกว่าจิตนั้นเป็นโรค ความหดหู่ใจความเศร้า -
หมองใจ มีความพยาบาทก็ดี ส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วต้องแก้ไขให้จิตนั้นมันกลับมาสู่
ภาวะปกติของมัน คือท าจิตใจให้สงบให้มาก ๆ เมื่อโยมท าจิตให้ต้ังมั่นเสียแล้ว 



๓๓ 

 

โยมก็จักรู้ใจ เมื่อโยมรู้ใจแล้วก็เอาใจนั้นเป็นประธานแห่งกรรมนั้นไปก าหนดรู้ 
พิจารณาในต้นเหตุแห่งธรรมแห่งทุกข์แห่งกรรมท้ังหลาย ส่ิงเหล่านี้การจะ
บังเกิดปัญญาแห่งธรรมได้ โยมต้องท าให้ธาตุท้ังหลายท้ังปวงนั้นมันสมดุล มัน
เป็นปกติ มันสงบเสียก่อน อะไรบ้างท่ีไม่ท าให้เราสงบ อารมณ์ใดท่ีท าให้จิตเรา
นั้นมันไม่สงบ..เราก็ต้องละอารมณ์นั้นให้มาก ๆ นี่เรียกว่าเป็นการ..ผู้นั้นเรียกว่า
เป็นผู้ปฏิบัติมาก ผู้นั้นเรียกว่าได้ "หัวใจ" ของกรรมฐาน เพราะว่ากรรมฐานนี้ 
หัวใจของกรรมฐานคือ "การละ" 
   ใครจะละได้มากแค่ไหนก็ต้องอาศัย "ความเพียร" นั่นก็เรียกว่าเพียรละ
อารมณ์..ถ้าเป็นอารมณ์ภายนอกยังไม่ใช่กรรมฐานยังไม่ใช่สมถะของกรรมฐาน 
แต่ถ้าโยมเจริญความเพียรละอารมณ์อยู่ในขันธ์ ๕ ก าจัดไฟ ๓ กองนี้ให้มันลด
น้อยลงนี้แล เรียกว่าผู้นั้นได้หัวใจกรรมฐาน 
   เมื่อโยมได้หัวใจเขาแล้วโยมจะเข้าใจในเหตุแห่งทุกข์ นั่นเรียกว่าเข้าถึง
อริยสัจธรรม ๔ ประการ ว่าทุกข์นี้มีอยู่จริง อยู่ในกายนี้ เหตุแห่งทุกข์ก็เพราะ
ใจไปด าริว่าพอใจไม่พอใจ..นี่เรียกว่าสมุทัย นิโรธแห่งการดับทุกข์ เมื่อโยมเห็น
ความไม่เท่ียงท้ังหลายท้ังปวงแล้ว เห็นการเกิดดับแห่งอารมณ์ เมื่อโยมเพ่งดูอยู่
บ่อย ๆ แล้วนิโรธก็บังเกิด เมื่อนิโรธมันบังเกิดมันดับทุกข์ได้โยมย่อมเห็น
ทางเดินออกจากทุกข์ นั่นคือมรรคคือทางเดิน ในทางเดินแห่งมรรคานี้ผู้ใดท่ี
เห็นชัดเห็นแจ้ง ผู้นั้นก็ต้องท าอยู่บ่อย ๆ เดินอยู่บ่อย ๆ ย่ าอยู่บ่อย ๆ ทางท่ีเดิน
โยมนั่นแลโยมจะเห็นชัด โยมจะจ ามันได้..นั่นเรียกว่า การเจริญความเพียรให้
เกิดความช านิช านาญ โยมจะเข้าออกสมาธิเจริญฌานปัญญาได้คล่องแคล่ว
ว่องไว ก็เพราะเรานั้นฝึกฝนจนจิตเรานั้นมันว่องไว ส่ิงเหล่านี้แลเรียกว่าเป็นผู้
เจริญตามรอยแห่งมรรคาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน.. 



๓๔ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 
"นิพพานต้องดับที่ใจ กรรมทั้งหลายก็ต้องดับที่ใจ"  
   นิพพานต้องดับท่ีใจของโยม กรรมท้ังหลายก็ต้องดับท่ีใจ นิโรธก็บังเกิด 
ท่ีใจ จักรวาล ภพภูมิ ก็อยู่ท่ีใจของโยม นี่แหละ ถ้าโยมชนะใจโยมได้ ข้าม
สมมุติบัญญัติแห่งความพอใจได้ โยมก็จะข้ามภพภูมิได้ คือข้ามโลกสมมุติ
บัญญัตินี้ได้ ก็แค่ใจแค่นั้นเอง แต่ใจดวงนี้ มันมีสัญญา สัญญาตัวนี้ มันจดจ า 
มันบันทึกไว้มากมายเป็นร้อยเป็นพันชาติ สัญญาตัวนี้มันจึงตัดได้ยาก ดังนั้น 
สัญญาอะไรก็ตามท่ีไปท ามา เช่น โยมไปติดอะไรไว้ ในสินบน ก็เรียกเป็นสัญญา
อย่างหนึ่ง จงให้ระลึกไว้แค่นั้น และก าหนดเหตุขึ้นมา ส านึก อธิษฐาน ขอขมา



๓๕ 

 

ยุติกรรมท้ังหลายท้ังปวง เมื่อโยมขอแบบนั้น ให้จงจ าไว้ว่า ให้โยมมีสติอย่าได้
กระท าขึ้นมาอีก เข้าใจมั้ยจ๊ะ ทุกอย่างมันถึงจะยุติได้ เพราะเราตัดกรรมก็ต้อง
ตัดจากใจท่ีมันมีกรรม โยมไปมีกังวลกับมัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าโยมไม่มีกังวลเสีย
แล้วกรรมจะไม่บังเกิด แต่ก่อนจะล้างกรรม ตัดกรรม ต้องไปรู้ก่อนว่ามันเกิด
จากท่ีใด เกิดจากอะไร ปรารภกับมันก่อน โยมถึงจะถอดถอนค าสาปก็ดี สัญญา
ก็ดี ถึงจะถูกฉีกขาดได้ เพราะกรรมท้ังหลายมันมีพยาน โยมบอกว่าบอกกล่าว
ไปลอย ๆ แต่อย่าลืมส่ิงท่ีโยมมองไม่เห็นเขารับรู้ โยมก็ต้องบอกกับส่ิงนั้น ให้
เทพเทวดา พระแม่นางธรณี ให้เขารับรู้ และแผ่เมตตา อโหสิกรรม กรวดน้ า ส่ิง
ท่ีข้าพเจ้ารู้ไม่เท่าทัน ถึงกรรมท้ังหลายท้ังปวงในการกระท า ส่ิงเหล่านี้เราก็ต้อง
บอกกล่าวของเราเอง เพราะท่ีเราไปบอกก็เพราะว่าความอยาก เพราะความไม่
รู้ เพราะว่าไม่มีท่ีพึ่งเป็นสรณะ ไม่มีหลักนั่นเอง กรรมท้ังหลายก็ดี ให้ไปก าหนด
รู้ที่เหตุแห่งนั้น แล้วค่อยไปดับมัน ไม่ใช่ว่าให้หลวงพ่อองค์ไหนดับให้ ไม่มีทาง
ดับได้ ดับได้ในขณะนั้นก็เรียกว่า สบายใจในช่ัวขณะหนึ่ง เมื่อกลับมากระทบ
อยู่ดี เพราะโยมไม่ได้ดับของโยมเอง เรียกว่ามันยังคาใจ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้ว 
หลวงพ่อองค์นั้นมันจะรู้ได้อย่างไร ไปปักไว้ที่ไหน ใจใครก็ใจมัน กรรมใครก็
กรรมมัน ถ้ามันรู้ใจเมื่อไหร่ว่ามันปักไว้ที่ไหน ไอ้คนนั้นรับกรรมเขาไปส่วนหนึ่ง 
ตานั้นน่ะก็เป็นเวรเป็นพยาบาทกัน เช่นเดียวกับพวกสามีภรรยา ท่ีมันรู้ใจกันก็
เพราะว่า มันต้องมาชดใช้กรรมกัน ใช่มั้ยจ๊ะ เพราะมันไปปักใจกันไว้ พอเจอ
ปฺุบถูกชะตาเลย ปักไว้เลยคนนี้ของกู ยึดตัวกูไม่พอ ยังยึดมันอีก นี่แหละจ๊ะ มัน
จึงเป็นเวรเป็นกรรม มันจึงได้มีคู่วาสนา คู่กรรมคู่เวรกัน ถ้าเป็นคู่บุญวาสนากัน 
มันต้องรู้วาสนาตัวเอง ว่าเกิดมาท าอะไร มองตาคุยกันรู้เรื่อง ถ้าไอ้คู่กรรมคู่เวร 
คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกจ๊ะ บางคนก็จะกัดกันอย่างเดียว ลูกก็ดกไปแล้วพวก
นี้น่ะ... 



๓๖ 

 

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

 
   อ้าว..ส ารวมกาย วาจา ใจโยมก็ตั้งมั่นอยู่แล้วแบบนี้ แต่ใจท้ังหลายท้ัง
ปวงนั้นโยมต้องวาง คือวางใจให้นิ่งให้สงบ วางทุกส่ิงท่ีได้ยิน วางไว้ที่ไหน..วาง
ไว้ที่กายของโยม จุดไหนท่ีวางแล้วจิตมันมีก าลังก็วางไว้ตรงนั้น จนจิตนั้น
เรียกว่าชินแล้วในจิต โยมก็สามารถเคล่ือนจิตได้ตามท่ีต้องการ เรียกว่าจิตท่ี
เป็นอิสระ ตรงไหนท่ีสงบ..จิตอยู่ตรงนั้นแหล่ะจ้ะ..วางไว้ เฉยไว้ นิ่งไว้ แต่ด้วยมี
สติ คือระลึกรู้อยู่ว่าในขณะนี้ เรานั่งท าอะไร เรียกว่าการ "ทรงฌาน" 
   การทรงฌานเรียกประคับประคองจิต กายสังขารเราแค่ได้อาศัย ถ้าจิต
ตอนนี้มันยังไม่มีก าลังท่ีจะไปใช้ประโยชน์ เราก็วางจิตไว้เฉย ๆ ประคองไว้  
เฉย ๆ อย่างนั้น จนจิตมันต่ืนเมื่อไหร่เนี่ยแหล่ะจ้ะ โยมถึงจะเอาจิตนี้ ก าลังนี้ 



๓๗ 

 

อานิสงส์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการแผ่เมตตาต่อสัตว์ อุทิศบุญกุศล อธิษฐานจิต 
พิจารณาธรรมได้ เพียงช่ัวขณะจิตเดียวที่โยมเห็นภัยโทษภัยในกายสังขารนี้ว่า
กายนี้แลไม่น่าภิรมย์เลย มีแต่ทุกข์ ให้พิจารณาอยู่อย่างนี้ นี่แลท่ีโยมจะพาไป
นิพพานได้ โยมต้องดับอารมณ์ในขันธ์ ๕ ให้อยู่บ่อย ๆ คือไปเห็นโทษเห็นภัยท่ี
สังขารกายนี้ ท่ีมันท าให้ตัวเกิดตัวอยาก คือธรรมารมณ์ท้ังหลายท่ีโยมไปเสพ 
ไปติด ในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส โยมต้องดับตรงนี้ อยู่ในกายสังขารนี้อยู่  
บ่อย ๆ ไม่ใช่ไปดับท่ีกายของใคร โยมต้องเห็นกายตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
ไม่สวยไม่งามก่อน เราถึงจะเห็นกายผู้อื่นเขาแบบเดียวกับเรา นั่นเขาเรียกเห็น
ไปในทางเดียวกัน เห็นตามความเป็นจริง นั้นเรียกว่า ตัวปัญญา ไอ้ตัวปัญญา
เมื่อโยมก าหนดรู้พิจารณาเรียกว่า วิปัสสนาญาณก็บังเกิด เมื่อโยมน าตัวนี้ไป
พิจารณาอยู่บ่อย ๆ ซ้ าแล้วซ้ าเล่า ก็เรียกว่าความคุ้นเคยกับจิต และความ  
คุ้นเคยแห่งปัญญามันก็บังเกิด แม้โยมไม่หลับตาเข้าสมาธิ เมื่อจิตโยมสงบตัว
ปัญญาญาณมันก็บังเกิด โยมก็จะเห็นโลกตามความเป็นจริง คือไม่ยึดโลก ไม่
หลงโลก คนไม่ยึดโลก ไม่หลงโลกนี้แลย่อมท้ิงโลกได้เมื่อถึงเวลาท่ีใจนั้นต้องการ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๓๘ 

 

 
   การเจริญภาวนาจิตนี้เป็นการบ่มจิต ให้จิตนี้มันเกิดความร้อนภายใน 
ให้มันเกิดความสว่างภายใน คือโยมต้องเจริญมนต์ เจริญภาวนา เพราะมัน
ก าจัดอวิชชาหรือคุณลมคุณไสยท้ังปวงท่ีเรานั้นถูกถอดถอนมา ด้วยอ านาจเวร
กรรมท่ีเราสร้างมา ด้วยการสาปแช่งก็ดี ส่ิงเหล่านี้เรียกว่าคุณลมคุณไสยท้ังนั้น 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถ้าเราไม่เคยสาปแช่งใคร คนท่ีถูกสาปแช่งซะแล้วชีวิตหาความ
เจริญได้ยาก แต่ถ้าเราไม่เคยสาปแช่งใครแต่ถ้าใครสาปแช่งมา ส่ิงนั้นย่อมเข้า
ตัวบุคคลนั้นไม่ได้ ย่อมไปท าลายพินาศกับบุคคลท่ีเป็นผู้บุคคลท่ีสาปแช่ง  มันก็
ไม่ต่างอะไรกับบุคคลท่ีมีไฟย่อมให้โทษกับบุคคลท่ีถือ  
   ดังนั้น การภาวนานี้จะท าให้โยมนั้นจิตต่ืนรู้ จิตสว่าง แม้โยมจะอยู่ในท่ี
มืดก็ตาม เมื่อใครมีองค์ภาวนาแล้วความกลัวก็ดี ความสะดุ้งผวา ขนลุกขนพอง
สยองเกล้าก็ดีนั้นจักไม่มี ด้วยอ านาจการ "ภาวนา" 
   ถ้าผู้ใดกลัวตกนรกให้ภาวนาว่า  
"พุทธัง สรณัง คัจฉามิ"  



๓๙ 

 

"ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ"  
"สังฆัง สรณัง คัจฉามิ" 
   ให้ภาวนาไว้..นรกจะไม่ต้องการโยม เพราะแม้ในขณะจิตสุดท้ายโยม
แม้จะมีเวทนามาคืบคลานจิต มัดจิตตราตรึงจิตในกายสังขาร แม้โยมเกิดเวทนา
เพียงใดก็ตาม แต่อานุภาพที่โยมเคยภาวนาไว้จักมารวมตัวในจิตสุดท้าย จัก
ให้ผลน้อมน าโยมนั้นให้หลุดจากนรกอเวจีหรือภัยพิบัติท้ังปวง แต่ถ้าโยม
ต้องการไปสวรรค์นิพพานมันต้องมีคาถาสืบสร้างเสียก่อน รู้จักมั้ยจ๊ะ คาถาสืบ
สร้างสวรรค์นิพพานน่ะจ้ะ ใครรู้จักคาถาสืบสร้างสวรรค์นิพพานบ้างจ๊ะ 
ลูกศิษย์ : พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา 
นะโม พุทธายะฯ 
   โยมต้องจ าไว้นะจ๊ะ คราใดท่ีโยมออกเปล่งวาจาในคาถาใดก็ตาม ต้อง 
"พนมมือ" ถ้าว่าในใจไม่จ าเป็นต้องพนมมือ เข้าใจมั้ยจ๊ะ ดังนั้นไม่ว่าคาถาอันใด
นั้นเราต้องนอบน้อมเพราะจักเป็นคุณแล้วก็จักเป็นโทษ ดังนั้น การภาวนานี้
ส าคัญนัก แม้องค์พระสัพพัญญู พระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายก็จักภาวนา 
เพราะการภาวนานี้บอกได้ว่ามีคุณวิเศษอย่างไร แม้ภัยจะมาท่ัวสารทิศแต่ผู้ใดมี
ภาวนาอยู่ ภัยนั้นก็จักกล้ ากรายไม่ได้ ด้วยอานิสงส์อานุภาพแห่งการภาวนาจิต
นี้ ย่อมตราตรึงไตรภพอยู่ท้ังสามโลกธาตุ สามภพภูมิท้ังหลายท้ังปวง ดังนั้น 
การภาวนาจิตนี้เมื่อจิตรวมตัวกันแล้ว ด้วยอ านาจแห่งดินน้ าไฟลมจิตย่อมต้ัง-
มั่นในคุณงามความดีท้ังหลาย พระธรรมธาตุท้ังหลาย เทวดาท้ังหลายย่อมมา
ห้อมล้อมในขณะบุคคลผู้นั้นเจริญจิตอยู่..ย่อมมีอานุภาพมาก เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   เมื่อจิตโยมตั้งมั่นแล้ว ไม่มีความกลัวแล้ว ไม่มีความหดหู่เศร้าหมองใจ
แล้วให้โยมแผ่เมตตาออกไปหนึ่งครั้ง เทพยดาเจ้าท้ังหลายท่ีเขาได้มานอบน้อม
โมทนาบุญ แล้วบุญกุศลในครั้งนั้นจักติดตราตรึงไปท่ัวนานแสนนาน เพราะ



๔๐ 

 

อะไรเล่าจ๊ะ มันไม่ต่างอะไรว่าโยมนั้นได้ให้ข้าวคนขอทานก็ดี คนจะตายในมื้อ
สุดท้ายก็ดี เหล่าสรรพสัตว์ก็ดี เขาจะระลึกถึงบุญคุณ เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วยังท าให้
โยมอิ่มใจ คืออิ่มอกอิ่มใจ คือปิติก็บังเกิด นี่คืออานิสงส์การเจริญภาวนา เพราะ
การเจริญภาวนาโยมได้เจริญเมตตาไปในตัว เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะดวงจิตขณะท่ี
ภาวนาอยู่นั้นจิตโยมก็ไม่เร่าร้อน จิตไม่มีความอาฆาตพยาบาทผู้ใด นั่นแหล่ะ
จ้ะ ดังนั้น โยมอย่าได้เห็นว่าไม่มีประโยชน์ แท้ท่ีจริงแล้วก็ภาวนาท้ังนั้นพระ
อรหันต์ท้ังหลายถึงได้บรรลุกันได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

โยมต้องเป็นท่ีพึ่งของตัวเองท้ังนั้น  
อย่าให้ความตายมาบีบค้ันโยม 
ในขณะท่ีโยมยังมีลมหายใจ..คือยังมี “โอกาส” 
จงก าหนดซะ “ตาย” มันทุกวัน  
การตายทุกวันท าอย่างไร  
คือท ากิเลสให้มันตายลงไปกับเราทุกวัน 
นั่นแหล่ะจ้ะ โยมจะมีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐ 
นี่คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยกย่องสรรเสริญ 
คนท่ีท ากิเลสให้ตายทุกวันแม้เพียงละนิดละนิดก็ยังดี 
น้ ามันหยดลงหยดลงทุกวันย่อมเต็มได้ฉันใดในตุ่มนั้น  



๔๑ 

 

ถ้าตุ่มมันว่าง..ไม่มีน้ า ตุ่มมันแตกมั้ยจ๊ะ 
นั่นคือมันจะรอท่ีว่าธาตุขันธ์จะสลาย นั่นคือดินน้ าลมไฟ 
ตุ่มมันเกิดจากดินน้ าลมไฟมั้ยจ๊ะ แต่ถ้ามันมีน้ ารักษาอยู่ 
นอกจากมันเจอกรรมจัง ๆ มาชนแตก ใช่มั้ยจ๊ะ  
นั่นคือวิบากกรรมหลีกเล่ียงไม่ได้ 
เช่นเดียวกับ "บุญ" ท่ีโยมใส่ตุ่มไว้คือ "น้ า"  
ไอ้แดดมันเผานี่เขาเรียกคือกรรมโดยธรรมชาติ 
คือ..การเส่ือมสลายของสังขาร  
แต่ถ้าเรามีน้ าอยู่..มันมีความเย็นตลอดมั้ยจ๊ะ 
นี่แหล่ะจ้ะ มันก็ยังคงอยู่ได้  
นอกจากมันเส่ือมของมันไปเอง 
บุญก็เช่นเดียวกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๔๒ 

 

 
การพิจารณาธรรม 
   ในขณะจิตท่ีเราต้ังมั่นดีแล้ว เราควรน้อมจิตนั้นเข้ามาดูส่ิงท่ีมันปกปิด
มาเนิ่นนานคือ "ปุาช้า" นี้ท่ีเราต่ืน เมื่อเราต่ืนแล้วในขณะนี้ ปุาช้าท่ีเราอาศัยอยู่
นี้ หลุมฝังศพนี้ คือตายทับถมมานี้มันมีซากเหม็นอะไรบ้าง เช่น ปากท่ีเราไม่ได้
ท าความสะอาดเริ่มเหม็นหรือยัง อะไรก็ตามนั่นคือของปฏิกูลท้ังนั้น มีแต่ขี้
ท้ังนั้น ในรูหูก็มีขี้หู ในตาก็มีขี้ตา ในจมูกก็มีขี้มูก ในฟันก็มีขี้ฟัน หัวก็มีขี้รังแค 
ขี้หัวขี้หนัง ตัวก็มีข้ีไคล สุดท้ายมันมีแต่ขี้ท้ังนั้น ขี้นี่คืออุจจาระของปฏิกูล ของ
น่ารังเกียจ ให้พิจารณาแบบนี้ก็จะเรียกว่าคลายความก าหนัด คลายความพอใจ
ในรูปได้ เมื่อเราละรูปได้มากเท่าไหร่เวทนาย่อมดับ ย่อมมีความเพียรได้นาน 
ย่อมพิจารณาธรรมได้นาน ส่ิงท่ีเราพิจารณาธรรมนั้นแลเพื่อให้เกิดตัวปัญญา 
ตัวรู้ ก็เอาตัวปัญญาตัวนี้แลไปก าจัดอวิชชา 



๔๓ 

 

เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงว่าเป็นเช่นนี้ตามความเป็นจริงแล้วไซร้ ความว่าการละ
คลายความยึดมั่นถือมั่นก็จะบังเกิด เห็นตามความชอบธรรม แบบนั้นแล
เรียกว่าย่อมเข้าถึงธรรมความสงบได้ เป็นผู้มีจิตใจไม่เร่าร้อน ไม่ว่าจะนอนเดิน
ยืนท่ีใดย่อมมีแต่ความสงบ ก็เรียกว่ามี "สติ" ดังนั้น ก็ขอให้โยมนั้นจงดูตัวเอง
เป็นท่ีต้ัง นี่คือ "ครูใหญ่" ปุาช้าคือปุาแห่งธรรม เราตายมาแล้วทับถมมา
มากมาย 
   "ความกลัว" เมื่อใดเรามีความกลัวเมื่อนั้นเรามีวิญญาณหรือผีท่ีตายโหง
อยู่กับเรา เราจึงกลัว ถ้าเรากลัวให้ก าหนดรู้เรากลัวอะไร เมื่อเรารู้แล้วเรากลัว
อะไรก็ไปดูในส่ิงท่ีเรากลัวในอารมณ์นั้นอยู่บ่อย ๆ เมื่อเราดับได้เมื่อไหร่ ซาก
วิญญาณพวกนั้นท่ีไม่ได้ถูกเผาจักถูกเราเผาด้วยนิโรธสมาบัติออกไป เมื่อนั้นแล
ให้อธิษฐานแผ่เมตตาจิตออกไป เขาจะบังเกิดจุติเกิดใหม่เป็นเทพเทวดาก็ดี 
ต่อไปจิตเรานั้นจะมีแต่ความกล้าหาญเด็ดเด่ียวต่อธรรม ต่อการประพฤติ
พรหมจรรย์ กล้าละกล้าตัดได้ นี่แลจะท าให้โยมนั้นมีจิตท่ีมีก าลัง วันใดท่ีโยม
ท้อแท้ใจ เอาชนะใจไม่ได้ จิตใจโยมจะอ่อนล้าอ่อนแรงอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า
ความซึมเศร้าก็ดี ส่ิงเหล่านี้เขามาเกาะบุญเกาะวิญญาณเกาะกุศล เมื่อเขามา
อารมณ์นี้ขอให้โยมมีสติ แผ่เมตตาไมตรีจิต อโหสิกรรม ขอขมากรรม ด้วย
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม บุญกุศลเหล่าใดท่ีเราท าแล้วก็ดี ในการเจริญ
ภาวนาก็ดี รักษาศีลก็ดี สวดมนต์ภาวนาก็ดีขอให้ส าเร็จเป็นบุญเป็นกุศลจง
บังเกิดส าเร็จประโยชน์ต่อสรรพวิญญาณ ดวงจิตท้ังหลายทุกภพทุกชาติทุกภูมิ
ทุกศาสนา บุญกุศลศาสนาใดก็รับได้ เพราะไม่ว่าศาสนาใดก็มีกรรมมีทุกข์และ
ต้องตายตกไปตาม ๆ กัน 
   ดังนั้น ขอให้โยมนั้นจงแผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณ เรียกว่า อัปปมาโณ 
คุณพระพุทธไม่มีประมาณ คุณพระธรรมก็ไม่มีประมาณ คุณพระสงฆ์ก็ไม่มี



๔๔ 

 

ประมาณ นั่นเรียกว่าไม่ลังเลสงสัยในรัตนะนี้ เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจต้ังมั่น ขอไป
กับพระรัตนตรัย ถวายกายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัย เมื่อนั้นแลส่ิงอื่นใดท่ีเป็น ส่ิง
ช่ัวร้ายจะมาเข้ากล้ ากรายโยมจักไม่มีด้วยอ านาจแห่ง "พุทธังสรณังคัจฉามิ" ให้
ระลึกอยู่ตลอดเวลาในก่อนท่ีเราจะเข้าสมาธิ เมื่อจิตนั้นจะรวมตัวเป็นหนึ่ง ก็
ขอให้ระลึกถึงพุทธัง ธัมมัง สังฆังสะระณังคัจฉามิ เมื่อนั้นให้ก าหนดลมเข้าต้ัง
มั่น วางลม ท้ิงลม แล้ววางเฉยอยู่อย่างนั้น เรียกว่านิโรธก็จะบังเกิด ย่อมดับทุก
อย่าง ในขณะท่ีมันเกิดและดับตัวรู้เรายังไม่ได้ดับ เรายังคงรู้อยู่แต่เป็นการรู้ท่ี
วางเฉย เรียกว่าจิตนั้นไม่ส่งไปภายนอกไม่ปรุงแต่งอารมณ์ การไม่ปรุงแต่ง
อารมณ์นั้นแลเรียกว่า "วิปัสสนา" ก็คือน้อมน าปัญญาท่ีเกิดขึ้นแห่งสมาธิเกิดข้ึน
นั้น มาพิจารณาในกายนี้คือ "ธรรมท่ีแท้จริง" เพราะมันเป็น "เหตุแห่งทุกข์" ท่ี
เราอาศัยเขานั้นได้น าพาเราไปสร้างคุณงามความดี สร้างกรรมช่ัว 
   ดังนั้น เมื่อเรามีโอกาสสร้างกรรมดีเราก็ต้องท าให้ถึงท่ีสุด เพราะเมื่อ
มันท ากรรมช่ัวมันก็ท าให้ถึงท่ีสุดแห่งความอยากตามอารมณ์ท่ีเราปรารถนา 
ดังนั้น เมื่อมีเวลาก็ท ากรรมดีขึ้นมาแล้วพิจารณากรรมท้ังหลายท้ังปวงด้วยกาย-
ทุจริต วาจาทุจริต ใจทุจริตนั้น แล้วให้พิจารณา..อย่าได้หดหู่ใจ แต่จงน้อม
น ามาว่ามันน าพาเราไปท าอะไรตั้งมากมายแล้ว ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงนั้นเราขาด
สติหรือมีสติ เกิดเพราะความหลงหรือความพอใจหรือความอยากกันแน่ ส่ิง
เหล่านี้เรียกว่า "การพิจารณาธรรม" ท้ังนั้น ให้มีจิตมีสติอยู่กับสติปัฏฐาน ๔ คือ
อยู่ในกาย อย่าได้ออกจากถ้ าผา ในเวทนาในความรู้สึกสุขและทุกข์ก็ดี อยู่ในจิต 
จิตเป็นอย่างไรก็รู้ ประภัสสรก็รู้ เศร้าหมองก็รู้ นิ่งก็รู้ สงบก็รู้ ไม่สงบก็รู้ ก็ให้รู้
สภาวะท่ีเกิดขึ้น ดูธรรมก็คือท าอารมณ์ท้ังหลายท่ีเข้ามากระทบจิตกระทบใจให้
พิจารณาอยู่นี้จนถึงท่ีสุด จิตนั้นจะรวมตัวเป็นหนึ่งเป็นเอกคัตตา เมื่อนั้นแล



๔๕ 

 

วิปัสสนาญาณเมื่อเกิดแล้ว มรรคจิตตัวนี้ก็จะสอนในตัวมันเอง เราก็จะพบ
ครูใหญ่ภายในกาย กายของเรา เรียกว่าเกิดธรรมจิตธรรมญาณ 
   "ธรรมจิต" คือจิตพบธรรมเมื่อพบกันก็จะได้มาคุยกัน "ธรรมญาณ" 
ญาณ..คือตัวรู้ รู้คือวิญญาณไปรู้ เห็นคือเห็นด้วยปัญญา นั่นแหล่ะจ้ะเมื่อผู้ใด
เห็นแบบนั้น เมื่อมีเวลาเมื่อมีความสงบ ผู้นั้นจะปรารภธรรมปรารภความเพียร
ไม่อิดออดไม่รอรี เพราะเห็นภัยในวัฏฏะในกายสังขารว่าทุกลมหายใจสามารถ
สร้างบุญบารมีความเพียรได้ตลอดเวลาแล้วที่ตรงกันข้ามก็สามารถตายได้
ตลอดเวลาเช่นกัน.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๙  
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๔๖ 

 

 
   ถ้าใครต้องการ "เหนือความตาย" ให้ "ระลึกถึงความตาย" เขาบอกว่า
ระลึกถึงส่ิงใดโยมจะรู้ส่ิงนั้น โยมเกลียดส่ิงใดส่ิงนั้นจะเข้ามาใกล้โยมทุกขณะจิต 
อย่าได้กลัวตาย..จงรู้ว่าเราเกิดมาต้องตาย ใครมีเคราะห์มีกรรมไม่ต้องสะเดาะ
เคราะห์วัดไหน โยมไปสะเดาะเคราะห์ท่ี "วัดของตัวเอง" คือให้ระลึกถึงความ
ตาย เมื่อระลึกแล้วจิตใจเบิกบานดีแล้วให้ไปถวายสังฆทานให้บิดามารดาผู้ให้
ก าเนิดผู้แรกของโยม เสร็จแล้วเมื่อรับศีลรับพรบิดามารดา..ให้พรเสร็จแล้วค่อย
ไปวัดไปวาให้พระนั้นโมทนาให้ศีลอีกหนึ่งครั้ง โยมจะรอดพ้นจากภัยพาล 
เรียกว่าเป็นการ "ต่ออาย"ุ ของตัวเองด้วยปัญญาบารมี หาใช่ความงมงายไม่ 
แล้วความตายหรือเคราะห์กรรมนั้นจะถูกตัดส้ินกรรมได้เมื่อโยมมี "ศรัทธา" 
เพราะว่าผู้ให้ก าเนิดก็คือผู้ให้ชีวิต ผู้ให้ชีวิตย่อมคร่าชีวิตได้ ความงมงายแห่ง
มนุษย์นั้นจึงมีมาก เพราะมนุษย์นั้นขาดปัญญา บุคคลท่ีเข้าถึงปัญญาไม่ได้



๔๗ 

 

เพราะขาดความเช่ือมั่น นั้นเรียกว่าขาดบารมี บารมีท่ีบังเกิดไม่ได้เพราะเกิด
จากความลังเลสงสัย ความลังเลสงสัยท่ีเข้าไปไม่ถึงเพราะขาดการอบรมบ่มจิต  
ดังนั้น การจะอบรมบ่มจิต..อบรมอย่างไร โยมต้องตักเตือนตัวเองให้ได้ ต าหนิ
ตัวเองให้ได้ สอนตัวเองให้ได้ ให้อภัยตัวเองให้ได้ เท่าทันอารมณ์ของตัวเองให้
ได้อยู่บ่อย ๆ ใครเท่าทันในอารมณ์..ผู้นั้นเป็นผู้เท่าทันในกรรม ใครเป็นผู้รู้
อารมณ์..ผู้นั้นเป็นผู้รู้กรรม ใครเป็นผู้เหนืออารมณ์..ผู้นั้นเหนือกรรม ผู้ใดไม่มี
อารมณ์..ผู้นั้นหมดกรรม ผู้ใดไม่ยึดติดกับในกรรมท้ังหลาย..ผู้นั้นเข้าสู่สภาวะ
นิพพานได้ 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 

 



๔๘ 

 

   โยมอย่าได้ประมาท จงสร้างบุญอยู่ตลอดเวลา บุญส าเร็จด้วยการให้
ทาน ส าเร็จด้วยการรักษาศีล ส าเร็จด้วยการภาวนา แต่บุญที่ใหญ่ท่ีสุดคือบุญ  
"ภาวนา" เพราะมันจะน้อมน าให้เกิด "ปัญญา" เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   แต่ว่าจะเจอภาวนาได้โยมต้องมีทานเสียก่อน ศีลเสียก่อน ภาวนา 
ปัญญา ส่ิงเหล่านี้รวมเป็น "สติ" จึงขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไม่ได้เลย โยมไม่มีทรัพย์จะ
ให้ทาน โยมก็สละ "อภัยทาน" ได้มั้ยจ๊ะ คนอีกกี่หมื่นล้านพันล้านอภัยทานไม่ได้ 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่คนท่ีให้อภัยทานได้เท่ากับว่าบุคคลผู้นั้นเสียทรัพย์สร้างทาน
เป็นหมื่นล้านพันล้าน แสดงว่าเงินเปรียบเทียบไม่ได้เลย... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ)  

 



๔๙ 

 

 
   การได้เกิดนี้แลถือว่าเป็นโอกาสทองท่ีมีกายสังขารที่ให้โยมท้ังหลายนั้น
ได้อาศัย กายสังขารนี้..ท่ีมีอากาศ มีธาตุดิน น้ า ไฟ ลมนี้มาประชุมธาตุคอย
แบกหามให้กระท ากรรมดีและกรรมช่ัว ถือเป็นโอกาสท่ีใหญ่หลวงท่ีได้เกิด
มาแล้ว เมื่อเราหมดลมหายใจ กายสังขารเรานั้นก็เหมือนท่อนฟืนตอไม้ ก็หาค่า
อะไรมิได้แล้ว ไปมอบให้ใครก็ไม่มีใครสนไม่มีใครเอา จึงจะมีประโยชน์ต่อว่า
เมื่อตอนขณะท่ีเรามีลมหายใจอยู่นี้ ก็ควรใช้กายสังขารนี้ จิตวิญญาณนี้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และจิตวิญญาณแห่งบรรพชน บรรพบุรุษท่ีเขาให้ก าเนิด
จิตวิญญาณกายสังขารมา แผ่นดินท่ีได้ให้อาศัย ส่ิงเหล่านี้ควรค านึง ควรระลึก
ถึง เพราะนี่คือหนี้กรรมท่ีชดใช้ยังไงก็ไม่หมด แต่จะมีทางเดียวที่จะหมดคือ  
ตัดกรรม 



๕๐ 

 

   กรรมมันเกิดจากท่ีใด สมุทัยนั้นแลเป็นเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์ก็ว่าส่ิงท่ีทน
ได้ยาก เมื่อทุกข์เรารู้ก าหนดรู้อยู่ท่ีใจ ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงไม่ว่าจะเป็นมรรคผล
นิพพานก็ดี การเข้าสู่ธรรมก็ดี เกิดปัญญารู้ชอบก็ดี ล้วนแล้วส าเร็จจากใจดวง
เดียว เพียงโยมรักษาใจให้เป็นปกติ รักษาใจให้เป็นบุญกุศล บารมีเก่าก็บังเกิด 
ดังนั้น ใจตัวนี้แลจึงเป็นของดีของวิเศษควรรักษา ดูแล คุ้มครอง 
   เราจะเอาอะไรไปรักษาใจดวงนี้ มันก็ต้องมี "ศีล" ไปรักษาใจ แล้วศีล
จะเกิดขึ้นได้ตอนไหน ก็ต้องเกิดจากตัว "สติ" ตัวสติจะเกิดขึ้นได้ตอนใด ก็ต้อง
เกิดจากการระลึกได้คือจิตวิญญาณ คือตัวรู้ท่ีไประลึก นั่นเรียกว่าท่ีพึ่งของเรา 
ไประลึกส่ิงท่ีดีท่ีเป็นมงคลส่ิงนั้นก็เข้ามาสู่ใจ ไประลึกส่ิงท่ีไม่เป็นมงคลส่ิง
อัปมงคลท้ังหลายนั้นมันก็เข้ามาสู่ใจ เมื่อส่ิงนั้นท่ีมันเป็นกรรมช่ัวเป็นส่ิง
อัปมงคลเราไประลึกอยู่บ่อย ๆ อุปมาเหมือนเราไปเสพอยู่บ่อย ๆ ส่ิงนั้นย่อม
ติดย่อมสิงสู่อยู่ในใจอยู่อย่างนั้น ปนเป้ือนเป็นยาพิษเหมือนเมฆหมอกไปบดบัง 
ท าลายดวงใจ ท าลายบุญกุศลเก่าของเรา ดังนั้น  เราต้องช าระล้างด้วยศีล ศีล
ตัวนี้จะเข้าไปฟอก ไปท าความสะอาด ไปขจัด ไปเปุา ท าลายล้างให้ส่ิงอัปมงคล
ก็ดี เช้ือโรคก็ดี เช้ือกรรมเก่าก็ดีนั้น ให้มันเบาบาง ดังนั้น ควรก าหนดรู้ที่ใจอยู่
บ่อย ๆ ว่าใจในขณะนี้ไปเสวยอารมณ์ใด 
   การว่าเสวยนั้นแล คือการไปเสพอารมณ์ การเสพอารมณ์นี้ก็หมายถึง
เรานั้นปรารถนา หรือเรามีความอยาก ไอ้ "ความอยาก" นี้แลท าให้เราเกิด
ความหิวกระหาย ดังนั้น เราต้องก าหนดรู้ว่าเราไปอยากอะไร ไปพึงพอใจอะไร 
มันจึงท าให้เกิดกรรม แม้กรรมในขณะนั้นยังไม่ถูกเป็นการกระท าอยู่ดี แต่เมื่อ
กรรมมันเกิดขึ้นในใจเราแล้ว หากว่ากรรมนั้นเป็นกรรมช่ัวเสียแล้ว วิญญาณช่ัว
ก็เข้ามาสู่ใจปฏิสนธิกัน เมื่อมันปฏิสนธิกันแล้วมันจึงเกิด "ความรู้สึก" ความรู้สึก
นี้แลคือ "เวทนา" เวทนานี้แลคือ "ทุกข"์ คือความพอใจไม่พอใจ มันจึงเกิด 



๕๑ 

 

"สัญญา" ตามมา เกิดความจ ามั่นหมาย ฝังลึกอยู่ในจิตใต้ส านึก เกิดเป็นสันดาน 
เป็นวาสนา เป็นภพเป็นภูมิ ส่ิงเหล่านี้ควรถอดถอน 
   การถอดถอนนี้แลเป็นการปลุกจิตวิญญาณให้เราต่ืน ให้เกิดปัญญา 
เพื่อให้เห็นในส่ิงท่ีผิดปรกติอยู่ในภายในของเรา ท่ีมันตายซ้ าตายซ้อน ซ้ าซาก
จ าเจอยู่อย่างนี้ ก็เพราะว่าความคิดท่ีเราไปด าริไปพอใจเกิดความอยาก มันจึง
เกิดอยู่อย่างนี้อยู่ร่ าไป เมื่อเราเกิดอยู่อย่างนี้ไม่เปล่ียนแปลงภพภูมิเสียแล้ว ก็
ไม่มีทางได้เกิดใหม่ ดวงตาย่อมมืดบอดมองไม่เห็นทางออก นั่นคือธรรม คือ
แสงแห่งปัญญา 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ)  

 



๕๒ 

 

 



๕๓ 

 

 
   ขอให้โยมนั้นก าหนดรู้ส ารวจจิตส ารวจใจของตัวเองดูว่าทุกข์ของโยมมี
มากเพียงพอแค่ไหน องค์พระสัพพัญญูนั้นท่านถือก าเนิดมาเพื่อ "เห็นทุกข์" 
แล้วท่านก็มาเรียนรู้กับทุกข์จนทุกข์นั้นสอนท่านให้เห็น "ทางออก" เห็นความ
เบ่ือหน่าย เห็นความสละ ถึงเรียกว่าคลายความยึดมั่นถือมั่นในตน ก็ไอ้ตนนี้แล
ท าให้เราเป็นทุกข์ ถ้ายังหลงตนถือตนอยู่ทุกข์ท้ังหลายท้ังปวงนั้นย่อมดับย่อม
สลายลงไปไม่ได้ 
   ลองทบทวนดูซิว่าโยมท้ังหลายนั้นมีทุกข์มากเพียงใดแล้วในขณะนี้ 
บางคนบอกว่าก็รู้ว่าทุกข์นั้นมันมี แต่ทุกข์นั้นบอกว่าฉันยังทนได้ มนุษย์ผู้ใดท่ี
บอกยังทนทุกข์ได้อยู่นั้น เพราะว่ามนุษย์ผู้นั้นยังม ี"ความอยาก" อยู่ ยังมี 
"ความพอใจ" อยู่ ความพอใจนั้นแลท่ีไปสะสมทุกข์ ดังนั้น ก็ต้องเสวยทุกข์ให้ถึง
ท่ีสุด เพราะว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่ง เมื่อโยมอยากได้อะไรพอใจอะไรนั่น



๕๔ 

 

แลเรียกว่า "การเกิด" เกิดอารมณ์ก็ดี..ไม่ว่าทางกายก็ดี ทางใจก็ดี ทางมโนจิต
วิญญาณก็ดีนั้นเรียกว่าการเกิด เมื่อไปเสวยภพภูมิแล้ว ความรู้สึกนั้นแล..เกิด
ความคิดนั้นแล นั่นเรียกว่าคือตัวทุกข์ หากยังดับตัวอยากดับอารมณ์ไม่ได้แล้ว
ย่อมมีแต่ความอยากอยู่นั้นร่ าไป 
   ก็เรียกว่าถ้าจะดูจิตนั้นแลก็เรียกว่าต้องดูท่ีใจของเรา ดูท่ีความคิดของ
เราว่าเราคิดดีหรือไม่ เมื่อเราคิดดีก็เป็นกุศล คิดช่ัวก็เป็นทางอกุศล ก็ต้อง
กลับไปดูในความคิดของตัวเองว่าเรานั้นต้องการเลือกทางเดินทางใด ยิ่งทางท่ี
เราจะไปยิ่งใกล้เข้ามาถึงแล้วในบั้นปลายแห่งชีวิต เรียกว่าประตูมรณะนั้นก าลัง
เปิดรอเราอยู่ พญามัจจุราชนั้นก็เล็งมองเราอยู่ทุกขณะ ดังนั้นเราเคยระลึกถึง
ความตายบ้างหรือยัง 
   ในโลกนี้ไม่มีส่ิงใดเลยเป็นของเท่ียง แต่ก็แปลกอยู่อย่างว่ามีส่ิงหนึ่งท่ีว่า
ว่าเท่ียงแท้และเท่ียงธรรม..นั่นก็เรียกว่า "ความตาย" ส่ิงใดท่ีว่าเป็นของเท่ียง
เป็นของท่ีต้องเจอต้องประสบนั้นเรียกว่าความจริง คือสัจธรรมท่ีหลีกหนีไม่พ้น 
ท่ีโยมท้ังหลายทุกคนนั้นต้องเผชิญกับพญามัจจุราชหรือความตาย จึงเรียกว่า
ความตายนั้นเป็นของธรรมดาของคู่โลก ถ้าเรามีสติก าหนดรู้แล้วไซร้ จึงเรียกว่า
ความตายนั้นไม่น่ากลัว ถ้าเรายอมรับมันได้ ส่ิงไหนท่ีเราไปด้ินรน ไปขัดขืน ไป
ฝุาฝืนแล้วไซร้ นั่นเรียกเราฝืนกฎธรรมชาติ การฝุาฝืนด้ินรนนั้นแลเรียกว่าผู้นั้น
ขาดสติ..จึงมีความกลัว แต่เมื่อใดเราพร้อมท่ีจะยอมรับมัน และเข้าใจ ระลึกถึง
ส่ิงนั้นอยู่บ่อย ๆ ว่าเมื่อเรานั้นเกิดมาแล้วต้องมีดับ เมื่อมีดับก็มีเกิดอยู่อย่างนั้น 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๕๕ 

 

 
   เมื่อโยมยึดไว้มากจนเกินไป โยมก็จะหนักมาก กรรมมันก็จะตามมา
ให้ผล บุคคลท่ีมีกรรมหนักนั้นแล เพราะว่าบุคคลนั้นวางไม่ได้ มีแต่ส่ิงต่าง  ๆ 
นั้นทับถมข่ีคอไว้ ดังนั้น บุคคลใดจะตัดกรรม สลัดจากกรรมได้ โยมต้องก าหนด
กรรม กรรมมันอยู่ท่ีใด กรรมมันก็อยู่ท่ีใจท่ีไปด าริ โยมก็ต้องไปก าหนดรู้ที่ใจ 
คือต้ังสติก่อน การภาวนานี้เป็นการเรียกจิต เรียกก าลังจิต เรียกบุญกุศล เรียก
อ านาจแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณให้บังเกิดขึ้นมา นั่นเรียกว่าสร้างฤทธิ์ให้
ใจมันเกิดขึ้นเสียก่อน เมื่อโยมมีใจท่ีมีก าลังและเข้มแข็งเสียแล้ว ไม่ว่าส่ิงใดท่ีมา
เกาะติดโยมอยู่นั้นมันก็ต้องอันตรธานหายไป เพราะด้วยอ านาจแห่งบารมีพุทโธ 
ธัมโม สังโฆ 
สถานปฏิบัติธรรมพฺรหฺมรังสี ธรรมะมหัศจรรย์ 
หมู่บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
โทร. ๐๘๔-๘๙๓๖๙๖๑,๐๘๑-๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ)  
๐๙๕-๕๖๙๕๑๙๙,๐๙๒-๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 



๕๖ 

 

 
ลูกศิษย์ : หลวงปูุครับ การท่ีเราถือศีล ๘ รับศีล ๘ ไว้น่ะครับ แล้วเราไม่ได้ลา
ศีล แล้วเราไปผิดศีลข้อท่ีว่าเป็นข้อวิกาลโภชนา หรือข้ออื่น  ๆ ท่ีต่างจากศีล ๕ 
นี่เราจะผิดศีล ณ ตรงนั้นรึปุาวครับ ถ้าเราไม่ได้ลาศีลกลับไป 
หลวงปูุ : ศีลโยมน่ะถือตอนไหนเล่าจ๊ะ  
ลูกศิษย์ : ในขณะท่ีเรารับศีลก็คือปวารณารับศีลอยู่น่ะครับ  
หลวงปูุ : จ้ะ โยมไปถือตอนไหนล่ะจ๊ะศีลโยมน่ะ โยมต้องรู้เหตุจุดหมายก่อน 
หรือจุดเริ่มต้นแห่งการถือก่อน แล้วจุดหมายสุดปลายจงกรมของโยมนั้นน่ะมัน
ส้ินสุดตรงไหนในการถือ โยมจ าได้มั้ยจ๊ะ  
ลูกศิษย์ : ก็เวลาเราไปรับขณะท่ีเราถือ..รักษาอุโบสถศีลอยู่น่ะครับ หลังจากท่ี
เราจะกลับบ้านไปรักษาศีล ๕ ปกติ แล้วเราไม่ได้ลาศีล 
หลวงปูุ : ฉันถึงถามโยมว่าโยมไปรับน่ะ..รักษาไปถึงตอนไหน เขาให้ไปรักษาถึง
ตอนไหนเล่าจ๊ะ  
ลูกศิษย์ : ถ้าเราจะลาศีลนี่ก็คืออยู่ท่ีใจเราด้วยใช่มั้ยครับ  
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หลวงปูุ : จ้า ถ้าโยมก าหนดน่ะถึงแม้โยมไม่ลา..พอถึงก าหนดมันก็ขาดตรงนั้น
แล้ว แต่ถ้าโยมไม่ได้ก าหนดแล้วโยมไม่ได้ลา มันก็ตามติดเป็นกรรมจ้ะ มันก็
เรียกว่า "ผิดในใจ" เข้าใจมั้ยจ๊ะ แล้วโยมจะสงสัยอะไรอีกจ้ะ 
   ฉันถึงถามว่าโยมน่ะก าหนดศีลไว้แค่ท่ีไหน รักษาไปถึงตอนไหน เมื่อ
โยมรักษาตอนไหนแล้วเมื่อถึงเวลาศีลก็ขาดตอนนั้น ถ้าโยมต้องรักษาต่อโยม
ต้องอธิษฐานต่อไปอีก เข้าใจมั้ยจ๊ะ ถึงแม้โยมไม่ได้ลา ศีลมันก็ขาดไปแล้ว 
เพราะมันหมดท่ีโยมนั้นต้ังจิตอธิษฐานไว้ 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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   ถ้าในขณะใดเรายังไม่ละความโกรธ แต่เราแผ่เมตตาโดยเสีย ไม่ได้ 
เมตตานั้นจักไม่เป็นผล เพราะเมตตานั้นยังอาบด้วยยาพิษ ยังไม่ได้ให้ด้วยใจท่ี
บริสุทธิ์ เพราะยังไม่ได้ให้อภัยตัวเอง ยังไม่ได้เมตตาตนเอง ยังไม่ได้แผ่เมตตาให้
ตัวเองอย่างแท้จริง อะหังสุขิโตโหมิจะไม่เป็นผล โยมต้องให้อภัยทานตัวเอง
เสียก่อน คือชนะใจตัวเองนี่แหล่ะจ้ะ คือการแผ่เมตตาให้ตัวเอง จักเจริญยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป เพราะมันจะมีปิติ สุขตลอดเวลา.. 
สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 



๕๙ 

 

 
ปุจฉา วิสัจฉนา 
"แท้งลูก วิญญาณอาฆาตจริงหรือไม่" 
ลูกศิษย์ : ถ้าเราแท้งลูกโดยท่ีว่าเราไม่ได้เจตนาอย่างนี้น่ะค่ะ แท้งเอง เราจะ
บาปมั้ยคะ 
หลวงปูุ : อ้าว..เค้าจะตายยังไง จะแท้งยังไง ถ้าเราไม่ต้ังใจ ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ 
ไม่บาปหรอกจ้ะ เค้าตายเอง 
ลูกศิษย์ : เด็กจะตามเรามั้ยคะ 
หลวงปูุ : จะตามไปไหนเล่าจ๊ะ 
ลูกศิษย์ : เห็นเค้าบอกมีวิญญาณตามมา 
หลวงปูุ : ยังไม่เห็นมีซักตัวนี่จ๊ะ ส่ิงใดก็ตามท่ีโยมท าไปแล้ว หากว่าชีวิตนั้นมัน
ได้ตกตายไปตามกัน เหตุเพราะว่านั้นเราไม่ได้มีเจตนาหรือตั้งใจ เขาเรียกว่าบุญ
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ของเขาไม่ถึงท่ีจะลืมตาดูโลก เข้าใจมั้ยจ๊ะ แต่อย่าลืมว่าเมื่อเขามาก าเนิดกับเรา 
เราไม่สามารถให้ก าเนิดได้ เขาบอกว่าต่างคนต่างบุญไม่ถึง เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
   ดังนั้น เมื่อ "ไม่ถึง" อย่าคิดว่าโยมยังไม่มีกรรม เขาจึงบอกว่าให้เรา
อุทิศบุญให้มาก ๆ ให้กับเขา เพราะว่าศีลเขานั้นก็เรียกว่าเป็นการเจริญศีล 
เจริญภาวนาให้มาก คือเจริญกรรมฐาน บุคคลท่ีว่าตาย..แม้ตายในรูปแบบใด  
ก็ตามเรียกว่าไม่มีชีวิตเกิด จึงเรียกว่าเป็นการตายโหงท้ังนั้น ชีวิตของการตาย
โหงจะมีการอุทิศได้จะรับบุญได้ยาก นอกจากเจริญกรรมฐาน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
   ถามว่าวิญญาณได้ตามมั้ย วิญญาณจะตามไปไหนได้ เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
เพราะวิญญาณนี้เต็มไปด้วย..อยู่ตรงไหนก็เป็นวิญญาณ ใช่มั้ยจ๊ะ วิญญาณก็
เรียกว่าเป็น..เขาก็อยู่ในสถานะของวิญญาณ คือโลกของเขา เขาจึงตามเรา
ไม่ได้ แต่ท่ีอยู่ได้รู้ได้ท่ีบอกว่าตาม เพราะใจเราไประลึกนั่นเอง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เมื่อ
ไม่มีเกี่ยวข้องกันในทางใดทางหนึ่ง ใจนั้นไม่ไปผูกพันเขาตามเราไม่ได้หรอกจ้ะ 
ตามได้เพราะมีสายผูกพัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ คือสายใยแห่งกรรม..นี่เขาเรียกว่าตาม
ได้ เพราะเรียกว่ามีสายใยเดียวกัน มีกรรมพัวพันกัน จึงได้พบกันได้ เข้าใจ   
มั้ยจ๊ะ 
   ดังนั้น การตายรูปแบบนี้เค้าจึงบอกว่าการอุทิศบุญก็อาจจะไม่ถึง..ถ้า
บุญนั้นไม่เป็นบุญที่ปราณีตจริง เขาจึงบอกว่าต้องเจริญกรรมฐาน เข้าใจมั้ยจ๊ะ 
คือละอารมณ์ให้จิตใจนั้นบริสุทธิ์ เพราะส่ิงท่ีเขาเกิดเขาเกิดมาจากความบริสุทธิ์ 
คือ ความไม่รู้ ต้องเอาส่ิงนี้ไปให้เขา เข้าใจมั้ยจ๊ะ เหมือนการให้นมด่ืมกินไป แม้
วิญญาณก็ดื่มกินได้ในบุญกุศล นั้นส่ิงท่ีโยมถามว่าจะติดตามโยมได้มั้ย..อยู่ท่ี 
เย่ือใยสายสัมพันธ์แห่งกรรม ถ้าโยมไม่ติดใจก็ไม่ติดกรรม เพราะว่าโยมไม่ได้ฆ่า
เขา เขาบุญไม่ถึง กรรมมาตัดรอนแมข้ณะท่ียังจะต้องเกดิ แต่บุญไม่ถึงท่ีต้อง
เกิดมาเป็นสังขารกายมนุษย์ เห็นมั้ยจ๊ะ แต่โยมต้องการให้เค้าเกิดโดยต้อง
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อธิษฐานบุญให้เขา ด้วยการเจริญทาน ศีล ภาวนา นั่นก็ยังบ่งบอกถึงว่าบิดา
มารดาก็บารมีก็ยังไม่ถึงเขาเช่นเดียวกัน จึงว่าไม่ติดกรรมกันถ้าโยมไม่ติดใจ  
เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
ลูกศิษย์ : แต่เห็นมีเพื่อนคนหนึ่งเค้าเคยท าแท้ง แล้วเค้าบอกว่าเด็กมาข่ีคอเค้า 
เค้าบอกหนักบ่าเลย แล้วเค้าเคยท าพิธีแก้   
หลวงปูุ : มันก็หายไปพักเดียวแหละจ้า มันก็ขี่ใหม่ เพราะมันเคยข่ี  
ลูกศิษย์ : เค้าบอกว่าถ้าไปท าแท้งวิญญาณจะอาฆาตแรง 
หลวงปูุ : วิญญาณน่ะไม่มีสิทธิ์อาฆาตอะไรหรอกจ้า..บิดามารดา เพราะมันเป็น
กรรมท่ีเราเคยท าเค้าไว้ เราไปปิดกั้นไม่ให้เกิด เมื่อเขาได้เกิดเป็นมนุษย์นี่แหละ
จ้ะแรงอาฆาตพยาบาทมันก็เลยบังเกิดขึ้น เข้าใจมั้ยจ๊ะ หาใช่ว่าเป็นการอาฆาต
พยาบาทกันไม่ แต่เป็นเพราะเป็นกรรม 
   ดังนั้น เราจะยุติกรรมได้เราต้องรู้กรรมท่ีเราท าไปเสียก่อน คือยอมรับ
ชะตากรรม มันอยู่ท่ีเจตนาจิต มันต้องมีความส านึกในบุญและบาปเสียก่อน ไม่
มีใครตามใครแต่ถ้าใจโยมนั้นมันยังติดอยู่..วิญญาณก็ยังตามติดทุกหนทุกแห่ง
ทุกภูมิทุกชาติ เข้าใจมั้ยจ๊ะ มันติดอยู่ท่ีใจดวงเดียว เพราะใจนี่แหละจ้ะ เป็น
ประธานแห่งกรรมท้ังปวง ถ้าใจโยมมีศีลมีธรรมแล้วดวงวิญญาณเขาก็มีศีล เมื่อ
เขามีธรรมเขาก็มีปัญญาว่าส่ิงท่ีเขาท าไปก็ดี ว่าท่ีบิดามารดาท าไปก็ดีเขาจะมี
การเห็นอกเห็นใจกลับมาช่วยเหลือเมตตาเป็นเทพเทวดาท่ีดีได้จ้ะ  
   แม้วิญญาณก็ต้องเรียนรู้เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยศีลเพื่อจะช าระให้
บริสุทธิ์ เมื่อจิตใจเขาบริสุทธิ์แล้วความอาฆาตพยาบาทมันก็น้อยลง แต่จงจ าไว้
มันได้เช้ือจากบิดามารดา เข้าใจมั้ยจ๊ะ จึงบอกว่ากรรมมันพัวพันเป็นทายาท    
   ดังนั้น เขาจะมาท าร้ายอะไรโยมน่ะเขาก็ยิ่งบาปข้ึนไปอีก เพราะว่ามัน
ไม่มีการท่ีจะยุติกรรมกันได้เลย แต่คนท่ีมีสังขารกายเนื้ออยู่นี้แลท่ีจะยุติกรรม
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ได้ แม้เขาไม่ได้เกิดเขาก็สามารถเป็นเทพเทวาได้ด้วยการส่งบุญกุศลให้เขา เข้า -
ใจมั้ยจ๊ะ ยิ่งโยมภาวนามากวิญญาณน้อยก็มีปัญญา เข้าถึงธรรมได้ 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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   การ "ภาวนา" นี้เป็นการอบรมบ่มจิตให้จิตมันมีก าลัง ให้สติมันต้ังมั่น..
ถึงจะเข้าถึงตัวปัญญา ดังนั้น การเจริญนั่งสมาธิอย่างเดียวนั้นให้เกิดความสงบ
อย่างเดียวนั้น หากจิตไม่เกิดก าลังเสียแล้วมันจะไปปลุกตัวปัญญาตัวรู้ไม่ได้ 
ดังนั้น ตัวความสงบนี้มันแค่เป็น "เบ้ืองบาท" ให้โยมนั้นได้อาศัย ให้ส ารวมกาย
วาจา ใจ ว่าต้ังมั่น เมื่อต้ังมั่นดีแล้วก็ให้ก าหนดรู้อยู่ภายใน เมื่อก าหนดรู้อยู่
ภายในแล้ว สติของโยม..โยมก็ต้องมีฐานอยู่ในกาย อยู่ในอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น ก็
อารมณ์ตัวนั้นแล หรือตัวใด ๆ ท่ีมันท าให้จิตเราฟุูงซ่านร าคาญใจ นั่นเรียกว่า 
"เหตุ" นั่นเรียกว่า "สมุทัย" เราต้องไปก าหนดรู้ที่เหตุ เมื่อเรารู้ที่เหตุแล้วเราถึง
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จะไป "ดับเหตุ" ได้ ก่อนจะดับเหตุได้เราต้องรู้เหตุก่อน ก่อนจะรู้เหตุก็ต้อง
ระลึกก่อน นี่เรียกว่า "ด าริ" ถ้าบุคคลใดไม่เข้าถึงในตัวบทนี้ก็เรียกเป็น "มิจฉา
สมาธิ" ด้วยความหลง 
   ส่ิงการใดก็ตามท่ีเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่ผ่านการพิจารณาด้วยจิตด้วยปัญญา
ของตัวเราเอง ส่ิงนั้นยังไม่ใช่เป็นท่ีว่าปัญญาท่ีแท้จริง หากโยมไปฟังใครเค้ามา
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือแม้แต่ค าสอนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่โยมบอกว่าจริง 
แต่โยมยังไม่ได้พิจารณาเข้าถึงส่ิงท่ีโยมรู้นั้นท่ีได้รับฟังนั้น ส่ิงเหล่านั้นก็เรียกยัง
ไม่รู้จริง ยังไม่เรียกเป็นปัญญาของตัวของเราเอง เราต้องรู้ของเราเองได้ สัมผัส
ได้ สอนและบอกเตือนตัวเองได้ 
   นั่นเรียกว่าเกิดจากการอบรมบ่มจิตของตัวเราเองด้วยเกิดปัญญา เมื่อ
โยมมีปัญญาท่ีเกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่าโยม "มีหลัก" เมื่อโยมมีหลักแล้วโยมก็
สามารถพัฒนาจิตเจริญบุญกุศลได้ง่าย นี้เรียกว่าไม่หลงทาง นั้นทางเดินแห่ง
มรรคนี้ย่อมเดินทางไม่ไกลนัก โยมก็ต้องถึงในความปรารถนานั้นได้ แต่บุคคล
ขาดหลักเมื่อใดพายุท้ังหลายท้ังปวงท่ีเข้ามาถล่ม เมื่อคนท่ีไม่มีหลักแล้วโยมก็
จะเคว้งคว้าง.. 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี บ้านโปร่งวิเชียร จ.เพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 
 



๖๕ 

 

 
   การ "เพ่งโทษตน" นั้นจักได้ประโยชน์อย่างมาก เมื่อเราเพ่งโทษตน
แล้ว บุคคลอื่นนั้น..ไม่ว่าส่ิงใดท่ีเคยท าให้เรานั้นขุ่นข้องหมองใจ เราก็ต้องตัด 
ต้องละออกไป คือให้อภัยเป็นทานไปก่อน การจะท าบุญให้บังเกิดไม่ได้สร้างว่า
สะสมทาน แต่บุญจะบังเกิดได้ บุคคลนั้นต้องละความพยาบาท คือละบาป ละ
เวรได้เสียก่อน บุญมันถึงจะบังเกิด ไม่ใช่ว่าโยมไปสะสมบุญให้บุญบังเกิด 
การสะสมบุญนั้นมันต้องเกิดจาก "ใจ" ดังนั้น เมื่อโยมท าบุญ แต่ตัวบาปของ
โยมก็ละยังไม่ได้ อย่างนั้นบุญนั้นจะให้ผลก็ยังไม่ได้เช่นกัน เพราะเรายังไม่ได้
ก าจัดตัวบาป ตัวอวิชชา ตัวกิเลสนั้นออกไป นั้นส่ิงอื่นใดจะเข้ามาแทนก็ได้ยาก 
เขาเรียกว่ามันแค่ได้กระท าเพื่อให้มันเกิดความสบายใจ 
   ดังนั้น ถ้าโยมอยากต้องการได้บุญอย่างแท้จริง โยมต้องละบาป
เสียก่อน ละอกุศลท่ีเกิดขึ้นกับจิต ละความพยาบาท ความอาฆาต ความริษยา 
ความถือตัวถือตน ส่ิงเหล่านี้ถ้าบุคคลละได้นั่นแล้ว ไม่ว่าโยมจะยืนก็ดี นั่งก็ดี 



๖๖ 

 

นอนก็ดี ณ ท่ีใด บุญก็บังเกิดท่ีนั่น แต่ถ้าโยมยังละบาป ละอกุศล ละความ
อาฆาตพยาบาทไม่ได้ ยังมีจิตใจอาฆาตพยาบาทจองเวร ยังมีค าพูดจาปรามาส
ดูหมิ่นดูแคลนใส่ร้าย ส่ิงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษภัยท้ังส้ิน โยมจะเจริญบุญกุศล
ก็จะเจริญขึ้นได้ยาก เพราะมันไม่ได้เกิดจากจิตใจท่ีแท้จริง นั่นก็เรียกว่า 
"เมตตา" 
   เมื่อเมตตาไม่บังเกิดแล้ว การจะเมตตาตัวเองนั้น..ท าให้เข้าถึงบุญกุศล
ท่ีแท้จริงนั้น มันก็เป็นเพียงความจอมปลอมหลอกหลอนตัวเองขึ้นมา มันก็หา
ว่าท าได้ยาก ดังนั้น ขอให้โยมจงรู้ไว้เสียก่อนว่า การจะกระท าบุญให้เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงแล้ว โยมต้องละบาป ละอกุศลเสียก่อนให้เป็น "อภัยทาน" ท า
ได้มั้ยจ๊ะ ถ้าโยมท าได้นรกเขาก็ไม่ต้องการโยม.. 
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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๖๙ 

 

 
   ใครอยากพ้นทุกข์ ก็ต้องรู้ทางพ้นทุกข์..เดินออกไปเอง ดังนั้น จึงบอก
ว่าพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แค่ช้ีทางบอกว่า ทางนี้ควรด าเนิน ทางนี้ไม่
ควรด าเนิน ท่ีเหลือมันอยู่ท่ีโยมปรารถนา แสวงหาเอา ถ้าคนแสวงหาธรรม..จัก
ไม่เจอธรรม แต่ถ้าบุคคลใดแสวงหาทางออกจากทุกข์..ผู้นั้นจะเห็นธรรม เพราะ
คิดว่าอยากออกจากทุกข์ แสดงว่าต้องรู้เหตุแห่งทุกข์แล้ว 
   เหตุแห่งทุกข์มันอยู่ท่ีไหน ก็เพราะการเกิดเป็นทุกข์ อะไรเล่าจ๊ะเป็น
ประธานแห่งกรรม ก็ตัวนั้นแหล่ะจ้ะคือสมุทัย คือ "ใจ" ท่ีโยมไปด าริว่าพอใจ 
ตัวพอใจนี้คือกามคุณแล้ว ไม่พอใจเป็นโทสะแล้ว และไม่เข้าถึงไม่พอใจและ
พอใจนี้แลเค้าเรียกโมหะ..เพราะขาดปัญญา โยมต้องไปอบรมบ่มจิต ภาวนาท า



๗๐ 

 

ให้จิตมันเข้มแข็งเติบโต เมื่อโยมเติบโตแล้วโยมจะรู้เท่าทันในส่ิงท่ีโยมผ่านมา 
ว่าก าลังสติเรามันอ่อนอย่างไร นั้นให้รู้เท่าทันในขันธ์ ๕ 
   การจะเข้าไปถึงนิพพาน หรือตัดสังโยชน์อุปาทานท้ังหลายได้ คือการ
ละอารมณ์ในขันธ์ ๕ คือต้องละอยู่ในกาย ถ้าโยมละออกนอกกาย..อันนั้นมัน
ไม่ใช่ธรรม นั่นเป็นธรรมทางโลก โยมต้องละอารมณ์ในขันธ์ ๕ คือมีสติอยู่ใน
กาย มีสติอยู่ในสติปัฏฐาน ๔ มีกายเวทนาอารมณ์นี้อยู่ในจิตในธรรมนี้ คือจิต
ตัวเดียวเป็นสมาธิ จิตตัวเดียวคือศีล..เป็นมรรค เป็นนิโรธ คือทางเดิน คือมีสติ
รักษาจิตไว้ให้เท่าทัน นั่นแลโยมจะเห็นทางเดินแห่งมรรคอย่างชัดเจน 
   โยมไม่ต้องไปหาอะไรมากมายเลย เพียงโยมภาวนาพุทโธอย่างเดียว 
แล้วอย่าสงสัยว่าภาวนาไปท าอะไร ถ้าโยมสงสัยเท่ากับว่าโยมไม่เช่ือมั่นในองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สองโยมไม่เช่ือมั่นศีล เพราะโยมไม่เช่ือมั่นในพุทโธแล้ว
ศีลก็บังเกิดต้ังมั่นไม่ได้ เพราะกาย วาจา ใจของโยมไม่สงบ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว
ความปรามาสล่วงเกิน ล่วงล้ าในศีลในธรรมก็บังเกิดขึ้น กลายเป็นตราบาปท า
ให้โยมนั้นได้เกิดวิบากกรรมท้ังหลายท้ังปวง ส่ิงเหล่านี้ต้องมีการขอขมาต่อพระ
รัตนตรัยนั้นเอง 
   "ถ้าหากข้าพเจ้าท้ังหลาย หรือข้าพเจ้านี้ได้เคยล่วงเกินต่อพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ต่อพระรัตนตรัย ต่อคุณพระบิดามารดา ต่อครูบาอาจารย์
ท้ังหลายท้ังปวงท่ีข้าพเจ้าเกิดมาไม่รู้กี่ชาติแสนกัปป์ท้ังหลายท้ังปวง ข้าพเจ้าขอ
น้อมกาย วาจา ใจ ขอขมากรรมขออโหสิกรรม ขอพระรัตนตรัย พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์จงอดอาฆาตพยาบาทแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าขอถึงทาน 
ศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยเดชอ านาจบารมีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณจงบันดาล
ประสิทธิ์ประสาทวิชา" นี่เรียกว่าจะมีการอธิษฐาน มีการขอขมา คน..บุคคลท่ี
เจริญกรรมฐานและได้กรรมฐานท่ีแท้จริงต้องเข้ารับกรรมฐานก่อน คือขอก่อน 



๗๑ 

 

กรรมฐานท่ีแท้จริง ครูบาอาจารย์ที่แท้จริงเรียกว่า ต้องขอต่อองค์สัมมาสัม-
พุทธเจ้าท่าน ต่อพระพุทธ ต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์ แล้วอาจารย์องค์ใดท่ีโยม
ศรัทธานับถือค่อยอธิษฐานถึง เข้าใจมั้ยจ๊ะ เพราะไม่มีใครใหญ่กว่ารัตนตรัย 
เข้าใจมั้ยจ๊ะ... 
ธรรมะมหัศจรรย์ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี จังหวัดเพชรบุรี 
โทร ๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙ , ๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี)  
โทร ๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑ , ๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ) 

 



๗๒ 

 

 

คาถาบูชาพระพุทธญาณ ธรรม รังสี ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี  
(ต้ังนะโม ๓ 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 



๗๓ 

 

 

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



๗๔ 

 

นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง 
ขออ านาจ บารมี ของพระรัตนตรัยโปรดเช่ือม 
บารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี 
เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี 
ญาณบารมี ญาณบารมีท้ังหลาย 
ทุกภพทุกชาติ ของข้าพระเจ้าจงมารวมกัน ณ บัดนี้  
และขอพลังบารมีท้ังหลายมาสู่ตัวข้าพระเจ้า 
เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม ด้วย 
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ 
 
แสวงหาทางหลุดพ้นคืออะไร 
   ทางใดเล่าท่ีท าไปแล้ว นั้นเรียกว่าเป็นกรรม ไม่ท าให้เดือดร้อนใน
ภายหลัง นั่นเรียกว่า กรรมดี ควรแสวงหา กรรมอันใดท าไปแล้วท าให้เรา
เดือดร้อนในภายหลัง นั้นเรียกว่า กรรมช่ัว ควรละ ถ้ากรรมอันใดท าไปแล้วเพื่อ
ความหลุดพ้น เพื่อไปสู่นิโรธ สู่มรรค คือ ทางเดินแห่งทางหลุดพ้นนั้น ก็เรียกว่า
เป็นทางเป็นกรรมท่ีเหนือกรรม ควรแสวงหาและควรกระท าอย่างยิ่ง 
สถานปฏิบัติธรรมพฺรหฺมรังสี 
หมู่บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
โทร.๐๘๔ ๘๙๓๖๙๖๑,๐๘๑ ๙๒๙๓๒๒๒ (กรุงเทพ)  
๐๙๕ ๕๖๙๕๑๙๙,๐๙๒ ๓๔๑๗๒๖๖ (เพชรบุรี) 
 
  



๗๕ 

 



๗๖ 

 



๗๗ 

 



๗๘ 

 



๗๙ 

 

 
 

 

 

 



๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘๑ 

 

   ปฏิบัติกรรมฐาน (การเพียรละ) เสร็จแล้ว ให้อุทิศบุญ ขอขมากรรม 
ดังนี้ 
   ๑. ขอบุญกุศลท่ีข้าพเจ้านั่งกรรมฐานนี้ อุทิศให้ บิดา มารดา คุณครูบา
อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าท่ีเจ้าทาง เทพยดาท่ีคุ้มครองตัวข้าพเจ้า สรรพ
สัตว์ท้ังหลายท่ีข้าพเจ้าได้เบียดเบียน ท้ังท่ีทราบก็ดี ไม่ทราบก็ดี ขอให้เขาพ้น
ทุกข์ มีความสุขกายสบายใจ อย่าได้มาเบียดเบียน จองเวร อาฆาต พยาบาท
แก่กันเลย และจงรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยท้ังส้ินเทอญ 
   ๒. กรรมใด ๆ ท่ีข้าพเจ้าประพฤติช่ัว ทางกาย วาจา ใจ ไปล่วงเกินผู้ใด
ท่ีท าให้เกิดอาฆาต พยาบาท มีเวรภัยต่อกันแล้วไซร้ ในบุญกุศลท่ีข้าพเจ้าได้
เจริญภาวนา เจริญศีลนี้ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงเป็นทิพญาณใน
บุญกุศล อุดหนุนค้ าชูให้ข้าพเจ้านั้น จงพ้นจากเวรภัยท้ังหลาย ขอให้เจ้ากรรม
นายเวร ดวงวิญญาณท้ังหลายนั้น จงมาโมทนาอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้า หากบุญ
ของข้าพเจ้ายังสร้างไม่พอ ก็ขอให้รับรู้ในการกระท าของข้าพเจ้า...  
   ๓. ขออ านาจบารมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณพระ
ปัจเจกพระพุทธเจ้า คุณพระอริยเจ้า คุณพระอรหันต์ คุณพระแม่ธรณี คุณเทพ
เทวดา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ คุณเจ้าพ่อ เจ้าแม่ คุณความดีในสากลโลก หากข้าพเจ้ามี  
คู่เวร คู่กรรม คู่อาฆาต พยาบาท ขอคู่เวร คู่กรรม คู่อาฆาตพยาบาท โปรดหยุด
จองเวร อาฆาต พยาบาท กับตัวข้าพเจ้า และขอให้ได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้
กระท านี้ด้วยเทอญ 
   ๔. ขอบุญกุศลท่ีข้าพเจ้าได้กระท านี้ หากบิดา มารดา ของข้าพเจ้า ท้ัง
ในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติ มีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ และหากข้าพเจ้าได้กระท า
ผิดด้วย กาย วาจา ใจ ข้าพเจ้าขอขมากรรมท่าน ขอท่านโปรดได้ให้อโหสิกรรม 
แก่ตัวข้าพเจ้าด้วยเทอญ และท่ีได้ล่วงลับไปแล้ว ให้ท่านไปเกิดในภพภูมิท่ีดี มี



๘๒ 

 

ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป อย่าได้อาฆาต พยาบาท เบียดเบียนกับ
ข้าพเจ้าเลยเทอญ 
   ๕. ขอบุญกุศลท่ีข้าพเจ้าได้ท านี้ อุทิศแก่ดวงจิตดวงวิญญาณท้ังหลาย
ทุกภพทุกชาติท่ีเสีย ให้ไปเกิดในภพภูมิท่ีดี ตระกูลท่ีดี ด้วยเทอญ  
   ๖. ขอเทพยดา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดมาร่วม
อนุโมทนาในบุญที่ข้าพเจ้าได้เจริญกรรมฐาน และขออ านาจแห่งบุญกุศลท่ี
ข้าพเจ้าได้เจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ หากมีดวงจิตดวงวิญญาณใดท่ีตกทุกข์ได้
ยาก ถูกไฟครอบง า ขอให้ผลบุญนี้ส่งให้เขาเหล่านั้นไปเกิดในภพภูมิท่ีดี ตระกูล
ท่ีดีด้วยเทอญ 

   หมายเหตุ  
   ๑. ต้องท าด้วยความเช่ือ ความศรัทธา ต่อพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ และท าด้วยความจริงใจ ต้ังใจ จริงจัง ท าทุกวัน ท าด้วยความเพียร 
อย่าขาด แล้วอาการท่ีว่า จะค่อย ๆ ดีขึ้น ตามต้นทุน บุญวาสนาบารมี  
   ๒. ต้องดูต้นทุนบุญกุศลท่ีเราท าด้วย หากต้นทุนเราน้อย เราก็แค่แผ่
เมตตา ไม่เช่นนั้น กรรมท่ีเราแผ่ไปไม่ถึง เจ้ากรรมนายเวร จะเข้ามาสู่คนท่ีอุทิศ
ผลบุญเอง 
   ๓. หากจิตเราต้ังมั่นมาก สงบมาก สติมาก เจริญจิตภาวนาได้ดีแล้ว 
จะแผ่เมตตา อุทิศผลบุญได้หลายข้อตามก าลังแห่งกรรมฐาน หรือต้นทุนท่ีเรามี 
นั่นคือ บุญกุศล 
   ๔. ผู้ปฏิบัติกรรมฐาน จะต้องรู้ก าลังของตน และแผ่เมตตา หรืออุทิศ
ผลบุญ บางข้อท่ีเขียนไว้ข้างต้น เมื่อต้นทุนบุญเราไม่ถึง ไม่จ าเป็นต้องแผ่เมตตา 
หรืออุทิศผลบุญ ทุกข้อ 



๘๓ 

 

     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 



๘๔ 

 

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 ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต-บรรยายธรรมโดยคุณแดง 
โทร. ๐๙๗ ๑๙๕๕๕๔๕ 

รวบรวมและจดัท าโดย พงศกัดิ ์จรัสวราวฒัน์    โทร. ๐๘๒ ๓๖๒๔๔๙๕ 


