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รวมค าสอน สมเด็จพระพุฒาจารย ์โต พรหมรังส ี

  

วัตถุประสงค์ของการสร้างพระสมเด็จ  
วัตถุมงคลท้ังหลายท่ีสร้างขึ้นมาแล้วก็ดี จะเก่าหรือใหม่นั้น อยู่ท่ี

เจตนาของผู้สร้าง ว่าให้ไปเพื่ออะไร บุคคลใดครอบครองแล้วทําให้มีกําลังใจ 
ประกอบคุณงามความดีแล้วไซร้ นั่นเรียกว่าเป็นของมงคล แต่บุคคลผู้ใดได้
ครอบครองแล้ว แต่จิตใจนั้นไม่ต้ังอยู่ในกุศลทาน ในศีล ในธรรมแล้ว ของนั้น
เรียกว่า เป็นของอัปมงคลโดยแท้ หาได้มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ เข้าใจไหมจ๊ะ...  
          ดังนั้นมันต้องอยู่ท่ีเจตนาผู้สร้าง เจตนาผู้รับมันถึงจะเกิดผล ดังนั้นถ้า
เจตนาไม่ดีแล้วไซร้ ต้นเหตุมันไม่ดี ผลมันออกมาไม่ดีแน่ ในขณะนี้ ปัจจุบันนี้ 
จึงผิดวัตถุประสงค์ เพราะสร้างขึ้นมาแล้ว มีเจตนาด้วยความโลภนั้นแล ด้วย
ความหลง เมื่อเจตนามันเป็นอย่างนั้น บุคคลท่ีได้ครอบครองแล้วไซร้ ความ
ศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่บังเกิด เพราะเจตนาคนสร้าง เป็นเจตนาท่ีมีมิจฉาทิฐิ ความ
ขลังความศักดิ์สิทธิ์มันจะมีได้อย่างไรเล่า... เพราะเขาทําด้วยความอยาก ด้วย
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ความหลง ด้วยอํานาจแห่งไฟสามกอง มันก็ไปสุมอยู่ในส่ิงท่ีโยมนั้นได้นําพาไป
บูชา จิตโยมก็ไปผูกอยู่กับส่ิงนั้น มันก็หามีความสงบไม่  
          ดังนั้นไม่ว่าโยมจะรับส่ิงใดไป ส่ิงนั้น หากว่าโยมรับแล้วเกิดกําลังจิต
กําลังใจ เกิดปิติสุข ขอให้รู้เอาไว้ว่า นั้นเรียกว่า เกิดพุทธคุณโดยแท้ ถ้าโยมรับ
ไปแล้วมีความอยากได้ใคร่ดี ปรารถนา มีโทสะ มีริษยาแล้วไซร้ ส่ิงนั้นเรียกว่า
เป็นของอัปมงคล หาได้มีพุทธคุณไม่ คําว่า "พุทธคุณ" นั้น ต้องให้คุณในทางท่ีดี 
ถ้าเปล่ียนแปลงให้โยมดีไม่ได้ แสดงว่าของนั้น ไม่ศักดิ์สิทธิ์ อย่าเอามาห้อยให้
มันหนักคอ อย่าเอามาบูชาให้หนักหิ้งหนักคอ ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะมีเลย
เสียดีกว่า อุปมาเหมือนมีมิตร แต่มิตรนั้น ไม่แท้ ไม่จริง เป็นมิตรเทียม คบพระ
ธรรมจะดีกว่า คบตัวเองจะดีกว่า...  
          ฉันมานั้นก็ไม่ได้ให้โยมมาลุ่มหลงงมงายนะ พระสมเด็จท่ีทําไปนั้น ก็
ไม่ได้ให้โยมนั้นหลง หรือมีความอยากได้ใคร่ดีมาครอบครอง นั่นผิด
วัตถุประสงค์ เมื่อผิดวัตถุประสงค์แล้วไซร้ ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีโยมตามหา โยม
ย่อมหาไม่เจอ เพราะว่าโยมจะเจอแต่ของปลอม ถึงแม้โยมสัมผัสของจริง แต่
จิตและใจของโยมนั้นยังไม่เคยจริง โยมก็ไม่รู้ได้ว่าของจริงของปลอมเป็นเช่นไร
... ว่าสมเด็จโดยแท้อยู่ท่ีใด สมเด็จโดยแท้นั้นจะอยู่กับผู้ท่ีมีศีล มีธรรม มีบารมี
เก่า เรียกว่าต้องตกทอดมา ถึงแม้โยมได้ครอบครอง ไม่นานก็ย่อมอันตรธาน
หายไป เพราะส่ิงท่ีโยมครอบครองไว้เป็นของโจร ส่ิงไหนก็ตามท่ีโยมได้มาโดย
ไม่ชอบธรรมแล้วไซร้ คําว่า "ธรรม" ย่อมมีธาตุกายสิทธิ์อยู่ ย่อมล่องหนหายได้
ในบัดดล นั้นส่ิงใดก็ตามท่ีโยมนั้นจะตามหา อย่าได้แสวงหา แต่ให้มีความ
ปรารถนา ดังนั้นบุคลคลใดเจริญแล้วในพระคาถา พระคาถานั้นแล ท่ีฉันได้ 
เสกสันปั้นแต่งให้เกิดสมเด็จ ในอิทธิฤทธิ์ในพุทธคุณขึ้นมา   
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          ดังนั้นผู้ใดสาธยายมนต์เจริญมนต์ในพระคาถาชินบัญชรแล้ว ๓ จบก็ดี 
๕ จบก็ดี ๙ จบก็ดี ๑๐ จบก็ดี ๑๐๘ จบก็ดี หรือกี่จบก็ได้ ภาวนาก็ดี เมื่อโยมมี
ความปรารถนา สมเด็จนั้น ท่านจะมาบิณฑบาตท่ีหน้าบ้านโยมเอง เข้าใจไหม
จ๊ะ... แล้วถ้าโยมมีแล้ว ถามว่าโยมจะเอาไปทําอะไร สมเด็จแท้ขายไม่ได้นะจ๊ะ 
เด๋ียวนี้สมเด็จปลอมถึงจะมีราคา เพราะมนุษย์นั้นไม่รู้ว่าสมเด็จแท้นั้นเป็น
อย่างไร ใช่ไหมจ๊ะ เพราะมันปลอมจนเหมือนแท้แล้ว แท้ท่ีจริงแล้วสมเด็จไม่ได้
ปลอมจ้ะ แต่คนท่ีมันปลอมต่างหากท่ีไปปลอมสมเด็จ คําว่าสมเด็จก็คือสมเด็จ 
แต่บุคคลใดไม่มีศีลมีธรรม จะเข้าถึงสมเด็จไม่ได้ ดังนั้นผู้ท่ียังมีไฟอยู่จะ
ครอบครองก็ครอบครองได้ไม่นาน เช่นเดียวกับผู้ท่ีจะเจริญมนต์หรือภาวนา
หรือเจริญสมาธินั้น ใจก็ต้องสงบแล้ว ร่มเย็นแล้ว หลังคาบ้านไม่รั่วแล้ว นั่นแล
สมเด็จถึงจะเสด็จไปประทับ ไปเมตตาไปอนุเคราะห์ได้ เข้าใจไหมจ๊ะ...  
          ดังนั้น ท่ีบอกว่าสมเด็จนั้นชอบแต่ผู้มีเงิน มีอัฐ มีเบ้ียนั้นไม่จริง เพราะ
รวยจนนั้นมันก็แค่สมมุติขึ้นมา แต่คนรวยท่ีแท้จริงนะ คือมีคําว่า "พอ" นั่น
แหละจ้ะ ผู้ท่ีเรียกว่าเศรษฐีแล้ว ดังนั้น บุคคลผู้ท่ีเจริญมนต์แล้ว มีความ
ปรารถนาแล้ว อธิษฐานไว้แล้ว ไม่เกินท่ีโยมจะยังอยู่ หรือมีชีวิตอยู่หรอกจ๊ะ 
โยมจะได้พบปาฏิหาริย์ในพระคาถา ในคําอธิฐาน แต่หาค่าท่ีสุดมิได้นั้น คือ
ธรรมอัศจรรย์ท่ีสมเด็จนั้น เขาจะพาโยม ทะลุห้วงเวลาของมายา ออกจาก
วัฏสงสารและภัยแห่งโลกใบนี้ต่างหาก นั้นเรียกว่าส่ิงท่ีโยมปรารถนามานั้นจะ
สมปรารถนาในไม่ช้านี้ เพราะว่าสมเด็จ บุคคลได้เจริญมนต์แล้วในพระคาถา
ชินบัญชรแล้ว บุคคลผู้นั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่า มีสมเด็จอยู่ เพราะถูกสลายเป็นธาตุ
กายสิทธิ์ ครอบกระหม่อมอินทรีย์ ตา หู จมูก ไว้ เมื่อโยมมีศรัทธา มีความเช่ือ
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้วไซร้ สมเด็จท่ีโยมปรารถนาไว้ก็จะเกิด
พุทธคุณขึ้นมา เรียกว่านําทางให้โยมนั้นเข้าสู่ความสงบ ไม่ว่ามีเคราะห์มีภัย  
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อันใด จะเกิดตัวรู้ เรียกว่าสมเด็จจะเตือนอยู่ตลอดเวลา นี่เรียกผู้นั้นมีสมเด็จ
จริง จะไม่มีใครหรือโจรหน้าไหนขโมยของโยมไปได้ เข้าใจไหมจ๊ะ... 
          เพราะท่ีแท้จริงแล้วของนั้น ถ้าดีจริงจะไม่มีราคาค่างวดท่ีต้ังขึ้นมา แต่
ท่ีต้ังขึ้นมาเรียกว่า สมมุติขึ้นมา ของทุกอย่างมันต้องได้มาจากใจ ในความพอใจ 

 

อานุภาพพระคาถาชินบัญชร 
          “...การสาธยายมนต์ชินบัญชรพระคาถานี้  
มีอานุภาพอย่างไรเล่า.. ก็มีอยู่ว่าถ้ามีวิญญาณ 
ท่ีอาฆาตพยาบาท มาสิงสู่โดยไม่รู้ตัว  
มาตามทางก็ดี ตามปุาช้าก็ดี หรือมาจากคุณไสยก็ดี  
          ...สวดแรก ๆ ก็มียื้อยั้งกันเป็นธรรมดา  
สวด ๆ ไปแน่นหน้าอก แสดงว่ามีผลแล้ว 
เช่น ถ้ากินยาแล้วไม่เกิดปฏิกิริยา  
ก็แสดงว่ายานั้น ไม่ออกฤทธิ์ เข้าใจไหมจ๊ะ  
          ...ถ้าสวดแล้วเป็นปกติ แสดงว่าเราไม่มีอะไรกับใคร  



๕ 

 

จําไว้นะ.. ไม่ใช่สวด ๆ ไปหาว่าคาถานี้สูง สวดไม่ได้  
สงสัยต้องได้รับบัญชามาก่อนถึงจะสวดได้ 
นี้เรียกว่า.. งมงาย.. ขาดปัญญา...” 
ธรรมเทศนาจากญาณจิต...สมเด็จฯ โต พรหมรังสี  
ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี จ.เพชรบุรี 

 

สงครามโลก คร้ังที่ ๓ 
          “.....ส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่เป็นอณูนี่แหละ คือ นิวเคลียร์ นิวเคลียร์ที่
แท้จริง คือจิตใจของมนุษย์ท่ีมีโลภโมโทสัน ท่ีมีอานุภาพแห่งกรรมทําลายล้าง
โลก ยิ่งมีความรุนแรง ประหัสประหารกันมาก นั้นคือการเตือนภัยแล้ว เมื่อมี
เลือดหล่ังธรณี สองมีสภาวะนิวเคลียร์ บรรยากาศทุกอย่างจะผิดปกติท้ังหมด 
ทุกอย่างจะถูกปนเป้ือน.....  



๖ 

 

           .....ดังนั้นโยมต้องเจริญสติ แผ่เมตตาให้มาก ๆ แล้วผู้ใดมีจิตใจท่ีมั่นคง 
ไม่มีความอาฆาตพยาบาท ผู้นั้นย่อมรอดพ้นจากภัยได้ บุคคลท่ีจะมีเวรภัย 
เพราะเขามีเวรกรรมร่วมกัน เขาจึงถึงนําพาเข้าไป ผู้ใดไม่สร้างเวรมา สร้างแต่
กรรมดี แรงเหวี่ยงแห่งบุญกุศล จะมีตาข่ายทองมาครอบคลุมไว้ด้วยธรรม ด้วย
บุญที่สะสมมา. 
          .....ดังนั้น เมื่อรู้แล้วว่ามนุษย์ท้ังหลายนี้มีเฉพาะความโลภ ความโกรธ 
โทสะ โมหะ มันจึงประหัสประหารกัน เมื่อเกิดสงคราม ทุกอย่างจะขาดแคลน 
คําว่า "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง อู่ข้าวอู่น้ํา" ต่อไปสุวรรณภูมินั้น ก็จะเป็นท่ี
หมายตาต่อผู้อื่นอีกมากมาย แผ่นดินทุกตารางนิ้วของสยามประเทศ จะแพง
กว่าทอง  
          .....เมื่อนั้น ศาสนาก็ตาม คําส่ังสอนองค์สมณะโคดมก็ตาม จะรุ่งเรือง
ไพบูลย์อีกครั้งหนึ่ง แล้วผู้คนท้ังหลายจะแก่งแย่งชิงดีไขว่คว้าหาทางหลุดพ้นกัน
ยิ่งขึ้น มีความเมตตา ให้เกียรติกันมากยิ่งขึ้น แต่ก่อนจะเกิดอย่างนั้น มันต้องมี
เชือดไก่ให้ลิงดูก่อน เลือดต้องนองแผ่นดินก่อน แผ่นดินจะวิปโยคหนึ่งครั้ง แม่
คงคาจะล้างเลือดอีกหนึ่งครั้ง ศีลมนุษย์จึงจะบังเกิดขึ้น.....” 
 
เทศนาธรรมของ...สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี 
จ.เพชรบุรี 
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การอธิษฐานบุญ-ต่ออายุสังขาร 
................................................. 
จงจําไว้ ความตายเป็นเรื่องธรรมดา  
ถ้าโยมไม่ตาย นั้นแหละจ้ะ  
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ผิดวิสัยของมนุษย์ธรรมดา  
ลมหายใจมีวันหมด นั้นคือ หมดอายุขัย  
คําว่าขัยเหมือนไส้ตะเกียง ถ้าไส้มันหมดแล้ว  
ถึงโยมจะมีเช้ือ โยมจะไปจุดมันติดไหมจ๊ะ...  
แต่ถ้าโยมยังมีไส้อยู่ แต่เช้ือของมันหมด  
โยมไปจุดมันติดไหมจ้ะ... 
คือการอธิษฐานขอต่อลองว่า...  
“...ลมหายใจท่ีข้าพเจ้ามีอยู่นี้  
กายของข้าพเจ้านี้ ท่ีได้มาจากฟูา  
ได้มาจากบิดามารดา ผู้ให้กําเนิด 
หล่อหลอมกายสังขาร  
ขอเอาลมหายใจ อายุขัยท่ีมีอยู่นี้  
ตอบแทนพระพุทธศาสนา 
ตอบแทนผู้ให้กําเนิดและแผ่นดิน  
ผู้ให้ได้เหยียบย่ํา ทําคุณงามความดี...” 
…นี่แหละจ้ะ ฟูาและดินจะดูแลโยม... 
เข้าใจไหมจ๊ะ บุคคลท่ีอธิษฐานแบบนี้  
เรียกว่ารู้ที่สูงและท่ีตํ่า ไม่ว่าเท้าบุคคลผู้นี้ผู้นั้น  
จะเหยียบอยู่ท่ีใด ท่ีนั้นจะมีเทวดารักษา... 
แต่ตรงกันข้าม ถ้าบุคคลใดเป็นผู้ทําลาย  
ไม่รู้จักท่ีสูงท่ีตํ่า ไม่ว่าบุคคลผู้นั้น 
จะอยู่ ณ ท่ีแห่งใด จะไม่รอดพ้นภัยได้  
เพราะว่าธรณีจะสูบ เคยได้ยินไหมจ๊ะ  



๙ 

 

…หนึ่ง ถ้าไม่ถูกสูบก็จะถูกดูดจากโคลน  
จากลาวา จากน้ํา ถูกดูดจากอากาศ  
คําว่าถูกดูดจากอากาศ หมายถึงว่า  
อากาศมันหมุน เข้าใจไหมจ๊ะ 
ฉันจึงบอกว่าส่ิงใดท่ีโยมไม่เจอ โยมจะได้เจอ  
จงจําไว้ มันมาพร้อมกันหมด เข้าใจไหมจ๊ะ  
แต่มันจะมาน้อยมามาก ก็สุดแล้วแต่ธรรมชาติ  
ดังนั้นตอนท่ีโยมยังสงบอยู่ โยมจงเอาความสงบนี้ 
เจริญบุญกุศล เจริญความเพียรให้มาก 
................................................. 
ธรรมเทศนาจากญาณจิต...สมเด็จฯ โต พรหมรังสี  
ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี จ.เพชรบุรี 

 



๑๐ 

 

" อานิสงส์ของการสวดมนต์ " 
.............................................. 
การสาธยายมนต์นี้มีอานิสงส์มาก 
ช่วยดับ ให้จิตโยมนั้นสงบ 
สอง ขับไล่ส่ิงอัปมงคล 
สาม เป็นทานแห่งเสียง 
แล้วขั้นท่ีสําคัญท่ีสุด  
ถ้าโยมสวดมีสติ มีสมาธิ  
รู้จักอักขระคาถา รู้คําแปลแล้ว  
เข้าถึงแล้วในความหมาย 
ก็สามารถบรรลุธรรมได้ 

 



๑๑ 

 

 



๑๒ 

 

 

"ฌานเสื่อมเพราะอะไร" 
          ฌานเมื่อคงท่ีไว้ด้วยกุศล แต่เมื่อเราสร้างอกุศล  
แน่นอนมันย่อมเส่ือม ราศีมันเส่ือม มันก็หมอง 
ตานี้ตัวปัญญามันจะเกิด มันก็เกิดช้าแล้ว 
เพราะอะไรจ๊ะ...เพราะกิเลสมันมาบดบัง 
มันเริ่มหนาข้ึน พอมันหนาขึ้นมันจึงมองไม่เห็น 
          ตาท่ีมันเป็นหมอกเป็นควัน มันก็เริ่มหลงอีกแล้ว 
กลับไปท่ีวัฏฏะ วังวนท่ีเดิม  
แต่คนท่ีเคยทําได้ คนท่ีมีบุญแบบนั้น  
พอวนกลับมาท่ีเดิม เขาก็เบ่ือหน่ายอีก  
เขาก็เดินออกไปอีกเหมือนเดิม ซ้ําแล้วซ้ําเล่า... 



๑๓ 

 

          บุคคลท่ีเจริญฌานด้วยปัญญาแล้ว 
ไม่พ้นชาตินี้หรืออีกเจ็ดชาติ เขาต้องบรรลุธรรม 
เพราะเขาเห็นความไม่เท่ียงนั่นเอง 
ท่ีเขาเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันเบ่ือหน่ายไม่จริง 
คือปัญญามันไม่แจ้ง 
          ปัญญามันจะแจ้ง...ก็ด้วยความเพียร 
ความเพียรจะมีกําลัง...ก็ต้องด้วยขันติ 
ขันติมันจะศักดิ์สิทธิ์...มันต้องมีสัจจะ 
สัจจะมันจะเข้มขลัง...ต้องอธิษฐานจิต 
เข้าใจไหมจ๊ะ... 
          เขาเรียกว่า...ปลุกระดมให้มันฮึกเหิม 

 



๑๔ 

 

“เวร...ระงับด้วยการไม่จองเวร” 
          ...ถ้าเราถูกว่า.....เราเคยว่าเขา 
...ถ้าเราถูกตี......เราเคยตีเขา 
...ถ้าเราถูกดูถูก..เราเคยดูถูกเขา 
          ...ฉันจึงบอกว่า เวรต่อเวรมันจึงทํากันได้ 
...จึงให้ผลข้ามภพข้ามชาติ 
...แต่เวรต่อเวรท่ีไม่ให้ผล คือการให้อภัย 
...จึงจบกันในชาตินี้ได้ 

 

"โยมว่าองค์มีจริงไหมจ๊ะ... 

          ...เขาบอกว่าฉันมาเทศนา บอกว่าองค์สมเด็จ เหรอจ๊ะ  
ถ้าโยมบอกว่าองค์ธรรมได้ ถ้าองค์ไหน ๆ ไม่ใช่ ทุกอย่างได้แค่อาศัย เป็นแค่
องค์ประกอบเป็นแค่ปัจจัยให้เกื้อหนุน ส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้เกิดข้ึนแค่นั้น ถ้าใครคิด



๑๕ 

 

ว่าส่ิงนั้นเป็นองค์นั้นองค์นี้ นั้นก็เรียกว่า หลงเช่นกัน แสดงว่าธรรมนั้น ไม่เกิด
ประโยชน์กับบุคคลผู้นั้นเลย เข้าใจไหมจ้ะ... 

          ...แม้ในอดีตหรือในอนาคตท่ียังมาไม่ถึง ถ้าไปหลงก็ไม่เห็นธรรมอยู่ดี 
เพราะส่ิงท่ีคลาดเคล่ือนผ่านมาแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าใครไปกําหนดรู้ใน
อดีต และเห็นข้อผิดพลาด นั้นแหละจ้ะ จะได้ประโยชน์ในอดีตนั้น และ
สามารถกําหนดอนาคตได้ เรียกว่า ผู้นั้นเจริญปัญญาอยู่ในขณะนั้น แต่ถ้าใคร
ไปเพ่งอยู่ในอดีตและจมปลักอยู่ในอดีต... 

    ...นั่นแหละจ้ะ เขาเรียกว่าขาดปัญญา ขาดการพิจารณา จึงเรียกว่าขาดสติ   

 

"เขาบอกว่า...ต่อไปสยามจะเกิดภัยพิบัติ 
นั่นก็ไม่ใช่เรื่องมุสาอะไร เพราะว่าเหตุมันเป็นอย่างนั้น 
เมืองหลวงจะต้ังท่ีใด แล้วที่ใดจะเป็นเกาะ 
แล้วที่ใดจะเป็นทางขึ้นแห่งเกาะ  



๑๖ 

 

แล้วที่ใดจะเป็นถนนเช่ือมต่อไปสู่เมือง 
เห็นไหมจ๊ะ...แผนท่ีโลกจะเปล่ียนใหม่อีกแล้ว " 

 

ส ม า ธิ คื อ อ ะ ไ ร 
“ โยมจะเข้าหาสมาธิ โยมต้องมีอุบาย อุบายนั้นว่า... 
...สํานักนั้นให้ภาวนา  
...อีกสํานักบอกว่ายุบหนอ-พองหนอ  
...อีกสํานักหนึ่งให้ดูลมหายใจเข้า-ออก ไม่ต้องบริกรรมใดๆ  
...บางสํานักให้ดูจุดกระทบลม  
...บางสํานักให้ดูความว่างเป็นอารมณ์  
แล้วถ้ามี ๑,๐๐๐ สํานัก ก็มี ๑,๐๐๐ รูปแบบ ๑,๐๐๐ อาจารย์  
นี่คือความหลงท่ีไม่เข้าใจในสมาธิ ” 



๑๗ 

 

 
หมดเชื้อมนุษย์ 

“…ในโลกนี้หรือโลกหน้าไม่มีอะไรทําลายดวงจิตได้ นอกจากไฟ ๓ กอง ถ้าโยม
ดับไฟ ๓ กอง จิตท่ีโยมบําเพ็ญแล้วจะไปอยู่ในขุมนรก หรือขุมไหน ๆ ท่ีนั้นย่อม
รับดวงจิตแห่งบุญกุศลไม่ได้ เข้าใจไหมจ๊ะ ถึงไฟมันจะร้อนแค่ไหน หมื่นองศา
แค่ไหน ดวงจิตโยมก็จะไม่เร่าร้อน เพราะโยมไม่มีเช้ือ เช่น หมดเช้ือมนุษย์ 
หมดเช้ือแห่งสัตว์นรก มันก็ต้องไปตามบุญกุศลบารมีนั้น ๆ...  
…มีเคล็ดลับอยู่ว่า มนุษย์นั้นท่ีเป็นมนุษย์ ท่ีเป็นคน จะทําให้คนนั้นเต็มคนต้อง
เต็มด้วยศีล เมื่อโยมมีศีลเต็มดีแล้ว ศีลโยมบริบูรณ์  ในทางโลกโยมก็จะบริบูรณ์ 
แต่เมื่อโยมบริบูรณ์แล้ว แล้วได้อาศัยแล้วในความบริบูรณ์ ในบุญบารมีของโยม
นั้นแล้ว โยมไม่ยึดไม่ติดนั้นแล เช้ือมนุษย์ก็จะหมดไป เช้ือเทพ เช้ือพรหม ก็จะ
คืนกลับมา...  



๑๘ 

 

…ดังนั้นมนุษย์นั้นมีกายเทพ กายพรหม มันซ้อนอยู่ คําว่า ซ้อนนั้น คือมิติ คําว่า
มิตินั้นแล คือภพภูมิ คําว่าภพภูมินั้นแล คือภพ คือชาติ คือการเสวย โยมเสวย
อารมณ์แบบใด กายนั้นมันก็เรียกว่าได้มาใช้ มีแสงสว่าง หรือกายนั้นเริ่มบัง
เกิดขึ้น เริ่มมีเช้ือ หรือว่าเรียกว่า เป็นกระแส โยมอยากทําให้กระแสโสดาบัน
บังเกิด ก็เสวยอารมณ์ความเช่ือมั่น ความต้ังมั่น ในพระรัตนตรัยให้มาก ในการ
เจริญความเพียรให้มาก กระแสนิพพานก็บังเกิด กายแห่งพรหมมันก็สว่างไสว 
นั้นก็คือ เพียรรักษาพรหมจรรย์ให้มาก เราไม่สามารถรักษาได้ตลอดก็ไม่เป็นไร
.. 
...เราอธิฐานรักษา ๑ ช่ัวยามก็ดี ไม่ถึงช่ัวยามก็ดี ช่ัวอึดพระพุทธก็ดี คืออึดใจ
ของเราคือ พระพุทธ เข้าใจไหมจ้ะ...” 

 



๑๙ 

 

 
 

 



๒๐ 

 

 

ถ้าเราเล้ียงจิตไม่ดี  
อุปมาก็เหมือนเล้ียงโจร 

แล้วโจร โยมคิดว่า 
มันจะซื่อสัตย์ไหมจ๊ะ...อืม " 

 

 



๒๑ 

 

 
 

 



๒๒ 

 

 

อย่าหว่ันไหวในการสร้างความดี 
“ โยมจงมีสติ ต้ังมั่น เช่ือมั่นในบุญกุศลเถิด 
ถ้าเราไปฟังตามใคร แล้วเราเช่ือในส่ิงนั้น 
แต่บุคคลท่ีเราไปเช่ือ หาได้มีศีลมีธรรมไม่ 
แสดงว่าเขามีบารมีมากกว่าโยม จําเอาไว้ 
แล้วเมื่ออย่างนั้น โยมจะทําการส่ิงใดก็ทําได้ยาก 
          เมื่อเราเช่ือในบุญกุศลของเรา 
เช่ือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
ส่ิงนี้แลจะช่วยปูองกันภัยให้โยมได้ 
ถ้าเรามีเจตนาท่ีเป็นกุศลเสียแล้ว 
อย่าหวั่นไหวในการสร้างความดี 



๒๓ 

 

ความดีนั้นแลทําได้ยาก ถ้าทําแล้ว อย่าได้ถอย 
ถ้าถอยแล้ว ก็เช่นเดียวกับทําความช่ัว 
เมื่อข่ีหลังเสือแล้วก็ลงยาก ความดีก็เช่นกัน 
          อย่ากล้า ๆ กลัว ๆ แล้วมันจะมีภัย 
ถ้าโยมเช่ือมั่นในความดี 
ความดีนั้นแล แม้โยมจะตาย 
มีอาวุธกระสุนห่ายิงออกมา 
ย่อมไม่ระคายผิวโยมเลย 
เพราะความดีนั้นแล คือศีลคือธรรม 
จะปกปูองคุ้มครองภัยให้โยมเอง 
          คนท่ีกลัวย่อมมีภัยตลอดเวลา 
เพราะความกลัวทําให้ขาดสติ 
คนท่ีไม่กลัวแสดงว่าสมาธิเขาต้ังมั่น 
ย่อมมีสติท่ัวพร้อมตลอดเวลา 
อย่างนั้น อย่าได้กลัวในการสร้างความดี 
เพราะจงจําไว้ โยมอยู่ท่ีไหนก็ต้องตายอยู่ดี 
แต่เกิดมาแล้วทั้งที จะท้ิงดีไว้หรือไม่ ” 

 



๒๔ 

 

 

 



๒๕ 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

"พญานาคนี้สร้างเพื่ออะไร" 
          เมื่อพระพุทธมาแล้ว 
ต่อไปเราก็ต้องสร้างพญานาค 
แล้วพญานาคสร้างเพื่ออะไร 

พญานาคนี้เขาอธิฐานจิตจะขอปกปักรักษา 
แผ่นดินสยามแผ่นดินพระพุทธศาสนา  
และยังเป็นต้นตระกูลบรรพชน 
ของโยมอีกมากมายอีกหลายคน 

จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุข  
ดังนั้นคําว่า “นาคปรก” นี ้ 
จะคอยปกปูองดูแลรักษาโยม  
 



๒๗ 

 

 

 

"โยมกินเจเพื่ออะไร"  
 

...คนท่ีบอกว่ากินเจทําให้ไปสวรรค์นิพพาน 
...ไม่จริงหรอกจ้ะ...ท่ีโยมกินนั้นเพื่ออะไร 
...เพราะโยมอยากได้บุญไม่ใช่เหรอจ๊ะ 
...โยมกินด้วยความอยากไม่ใช่เหรอจ๊ะ 

...บุญ มันอยู่ท่ีโยมไม่สร้างเวรเพิ่มต่างหาก 



๒๘ 

 

 

 

" อ ย่ า ท า ล า ย ผู้ ใ ห้ คุ ณ " 
--------------------------------------- 

อย่าไปแก้ไขธรรมหรือพระไตรปิฎก...มันจะเป็นบาปเป็นกรรม 
เพราะโยมจะรู้ไม่ได้เลย...ว่ามันถูกหรือไม่ถูก 

แต่ทางท่ีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านท้ิงไว้ให้เดินนั้น...ถูกทางแน่นอน 
ถ้าทําให้โยมนั้นปลดและวางส่ิงท่ีเป็นอกุศลได้ 

 

 



๒๙ 

 

 

 

ไขปริศนาธรรม ค าท านายแห่งยุค..." ถ่ินกาขาว - ชาวศิวิไลซ์ " 
---------------------------------------------------------------- 
"...แท้ท่ีจริงแล้วกานั้นเป็นสีดํา หาว่าจะเป็นสีขาวไม่  

ท่ีว่ากาขาวนั้น เขาบอกว่า มันมีท้ังส่ิงท่ีดี 
และส่ิงไม่ดีปนเป้ือนกันอยู่ จึงแยกกันไม่ออก  

นั้นเรียกว่า ความจริงก็เป็นเท็จ ความเท็จก็เป็นจริงในยุคสมัยนี้..." 

 

 



๓๐ 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 

มนุษย์ท่ีจะฟังธรรมได้นั้น มี ๓ ประเภท 
๑. ต้องเป็นมนุษย์ท่ีมีทุกข์แล้ว 
๒. มนุษย์นั้นอยากพ้นทุกข์แล้ว 

๓. บารมีท่ีสะสมมาแต่ชาติปางก่อนได้มาถึงแล้ว 



๓๒ 

 

 

บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล...  
บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนา...  

บุญสําเร็จด้วยการอบรมบ่มจิตให้เกิดปัญญา...  
เรียกว่าทาน ศีล ภาวนา โยมต้องทําให้ครบองค์สาม นั่นเรียกว่า พระรัตนตรัย 
เมื่อจิตโยมเป็นหนึ่ง ต้ังมั่น สว่างไสว มีกําลัง ให้อธิษฐานความปรารถนาในส่ิง

นั้น เพราะเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมท่ีบุคคลควรกระทําได้อธิษฐานได้ 
ธรรมเทศนาของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 



๓๓ 

 

 

 

ทรงญาณสมาธิ 

" จิตท่ีมีกําลัง ท่ีฝึกดีแล้ว เมื่อปรารถนาส่ิงใด  
ย่อมจะสมปรารถนาได้ทุกส่ิงทุกอย่าง...จําไว้ " 

 



๓๔ 

 

 

 

อย่ารบกวนผู้ที่ก าลังท าความเพียร 
---------------------------------------- 
" บุคคลท่ีเขาเจริญจิตภาวนาอยู่  

ไม่ควรรบกวน เพราะจะเป็นบาปอย่างยิ่ง  
ควรให้เกียรติ อย่างน้อยโยมโมทนากับเขา 

เมื่อเรานั้นละความเพียรแล้ว 
โยมก็จะได้บุญอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ต้องลงทุน  

แต่อย่าได้ทําลายบุญตัวเอง  
ด้วยการรบกวนบุคคลท่ีเจริญจิตภาวนา " 



๓๕ 

 

 

นิพพานในต ารา 

"...คนท่ีรู้จริง รู้แล้ว ต้องไม่ติดรู้  
นั่นเรียกว่า เช่ือด้วยปัญญา เข้าใจไหมจ๊ะ 
นี่จึงว่าสอนยาก เพราะว่ามันรู้ไปหมด  
มันเรียนมากนั่นเอง แต่มันไม่ค่อยปฏิบัติ  
จึงเรียกว่า นิพพานในตํารา..." 

 



๓๖ 

 

 

          “...จิตไม่มีวันตาย เช่นเดียวกับอาตมา ก็ไม่ได้ตายไปไหน เพียงสังขาร
นั้นมันตายลงไป สลายลงไป เพราะว่าดิน น้ํา ลม ไฟ ประกอบธาตุขันธ์ไม่ได้
นั่นเอง สังขารเลยใช้การไม่ได้ แต่จิตท่ีสะสมบารมีแล้ว ถ้าปรารถนาให้เป็นส่ิง
ใด ก็สามารถปรารถนาส่ิงนั้นได้... 
          ...เพราะฉะนั้น จิตก็เหมือนคล่ืนชนิดหนึ่ง เป็นคล่ืนส่ือรับ เมื่อมีส่ือ
สัญญาณท่ีรับได้ คล่ืนเดียวกัน ก็สามารถแปลงสภาพ เป็นพลังงานได้ เช่นเดียว
ในขณะนี้ อาตมาใช้สัญญาณสมาธิส่งจิตมาผ่านคุณแดงเขา  
ก็สามารถบรรยายออกมาเป็นธรรมให้โยมได้เข้าใจได้... 



๓๗ 

 

          ...เช่นเดียวกัน คุณแดงก็ได้เรียนรู้ รับรู้ไปในตัว นี่แหละจ๊ะ เขาเรียก 
“ธรรมทานทางจิต” เมื่อโยมรับรู้แล้ว ก็ควรฝึกจิตนั้นเถิด...” 

          การเรียนรู้ทางโลกไม่มีวันส้ินสุด แต่ถ้าโยมท้ังหลายนั้น มาเรียนรู้
ในทางธรรมย่อมมีท่ีส้ินสุด 
          "บุคคลใดประมาท ในสุขก็ดี ในทุกข์ก็ดีนั้น ย่อมเป็นทางหายนะท่ีจะ
เกิดขึ้น ถ้าโยมเห็นว่า...ว่ามันเป็นทุกข์ก็ดี ต้องการละลดลง ให้กิเลสตัณหาท่ีมัน
ทําให้เราหนักหน่วงอยู่ เกิดความพอใจ ไม่พอใจนั้นแล โยมก็ต้องมาเจริญ
ปัญญา ตัว 'ปัญญา' จะเกิดได้ ก็ต้องอาศัย 'ภูมิความรู้' ความรู้จะเกิดได้ ก็
เพราะโยมนั้นต้องไป 'กําหนดรู้' ตัวกําหนดรู้จะเกิดได้ โยมต้อง 'ต้ังสติ' 
          ...เมื่อต้ังสติแล้ว โยมถึงจะไปรู้ส่ิงนั้นได้ คือกําหนดรู้ นั่นเรียกว่ามี
จุดหมายปลายทาง ท่ีไปกําหนด ว่าโยมต้องการรู้อะไร? นี้ก็ต้องมาดูว่า รู้ทาง
โลกกับทางธรรมนั้นย่อมต่างกัน การรู้ทางโลกของโยมนั้น จะไม่มีทางเรียนรู้  
ไม่มีท่ีส้ินสุดของตัวรู้ เพราะความอยากก็ดี ความพอใจก็ดีนั้น เรียกว่ากิเลสนั้น 
มนุษย์นั้น ไม่มีคําว่าพอ ...แต่ถ้าโยมท้ังหลายนั้นมาเรียนรู้ในทางธรรม ย่อมมี 
'ท่ีส้ินสุด' เรียกว่าถ้าโยมมาเรียนรู้อยู่ 'ภายในกาย' ของตน เมื่อมันถึงความสงบ
แล้ว มันก็ไม่ต้องการอะไรอีก เมื่อโยม 'เห็นทุกข์' แล้ว โยมก็จะ 'เห็นภัย' โยมก็
จะ 'ต่ืนรู'้ แต่ถ้าโยมยังเพลิดเพลินสุขอยู่ โยมไปเสพมากเท่าไหร่ มันก็ติดมาก
เท่านั้น 
          บุคคลพอใจในสุขมาก เรียกว่าภพข้างหน้าก็ย่อมทุกข์มาก แต่บุคคลใด 
ได้มีสติ ให้เห็นโทษภัยในทุกข์อยู่บ่อย ๆ บุคคลนั้นเรียกว่า ข้ามพ้นแห่งทุกข์ใน
ขณะนั้นได้" 
 



๓๘ 

 

 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...ยึดม่ันในพระรัตนตรัย  
" พุทธัง สรณัง คัจฉามิ...ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ...สังฆัง สรณัง คัจฉามิ...สามพระ
รัตนตรัยนี้ ถ้าโยมระลึกมั่นแล้ว ไม่มีอันตรายใดๆท่ีจะมากลํ้ากลายโยมได้ ฉัน
ไปธุดงค์นั้นฉันก็มี สามคํานี้ " 
. 
ธรรมเทศนาของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 

 

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๓๙ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...มนุษย์ต่างดาว คืออะไร? 

" มนุษย์ต่างดาว เขาก็เห็นว่าโยมนั้นเป็นต่างดาวสําหรับเขา แต่แท้ท่ีจริงแล้ว
โยมก็เคยไปเกิดในโลกเขา ก็เรียกว่า...เขาก็มีเช้ือในเผ่าพันธุ์มนุษย์ส่วนหนึ่ง   
คําว่าต่างดาวเขาเรียกว่า...ต่างมิตินั่นเอง " 

ธรรมะมหัศจรรย์...ผู้วางอาวุธ  
.......................................... 
“...ในครั้งหนึ่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า สัพพัญญูแห่งยุค ไม่ได้ใช้อาวุธไปรบอะไร
เลย ก็ยังสามารถเอาชนะบุคคลท้ังหลายท้ังปวงท่ีเป็นคนพาลได้ โยมจงเอา
ธรรมแล เอาศีลแล เอาปัญญาแล เอาเมตตานั้นแล ไปปราบพยศของตัวเองได้ 
นั่นเรียกว่า ผู้มีฤทธิ์มีเดชท่ีแท้จริง...” 
.......................................... 
ธรรมเทศนาของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
จ.เพชรบุรี โทร. ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 

 

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/
https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๔๐ 

 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...มิจฉาทิฎฐิ 
-------------------------------------------- 
          “…กาลข้างหน้านั้นเขาบอกว่า คําสอนก็ดี การประพฤติปฏิบัติก็ดี จะ
ออกนอกลู่นอกทาง เพราะมนุษย์นั้นมีความโลภ มีความหลง มีต้นทุนแห่งกิเลส 
มนุษย์ท้ังหลายท่ีอยู่ทุกวันนี้ก็เรียกเป็นการอาศัย มนุษย์บางกลุ่มท่ีมี มิจฉาทิฎฐิ
ก็ดีนั้น ก็เรียกอาศัยศาสนามาสร้างประโยชน์ให้ตน ย่อมทําให้ประโยชน์
ส่วนรวมนั้นเสียหาย นี่ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่ง...  
          ...ดังนั้นโยมจะฟัง เห็นส่ิงใด รู้ส่ิงใดนั้น ขอให้มีสติน้อมนํามาพิจารณา
เสียก่อนว่า ต้องการประโยชน์อะไรจากส่ิงท่ีได้ยินได้ฟัง ไม่ใช่ว่าเช่ือเพราะว่า
เราพอใจ...แต่โยมต้องเอาไปน้อมนํา ไปพิจารณา ไปลองประพฤติดูก่อน ของ
ท้ังหลายถ้าโยมไม่ลองชิมดู โยมจะไม่รู้รสได้ กาลว่าไม่รู้รสแล้วบอกว่ารสมัน
เป็นเช่นโน้นเป็นเช่นนี้ เอาใจนั้นตัดสินใจลงไป นั้นไม่เรียกปัญญาท่ีพิจารณา 
นั้นเขาเรียกขาด ประมาท ขาดสติ นั้นเรียกว่า วิปัสสนึก ไม่ใช่วิปัสสนา จะ
บังเกิดขึ้นได้แน่นอน เมื่อประพฤติปฏิบัติไป ตามไป นั้นเขาเรียกว่ามันเกิดตัว

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๔๑ 

 

หลงได้ง่าย... 
          ...ดังนั้น โยมอยากรู้ว่าธรรมท่ีฉันกล่าวนั้นให้ผลอย่างไร โยมต้องสัมผัส
ล้ิมรสเอง รู้เอง ถึงจะรู้เอง หลักของศาสนานั้น ผู้ใดต้องการมาพิสูจน์ มันต้อง
น้อมนําจิต น้อมนํากาย วาจา ใจ นั้นเข้ามาสัมผัส มาประพฤติ ปฏิบัติดูถึงจะ
เข้าใจว่า ทางแห่งมรรค ทางหลุดพ้นนั้น หรือทางแห่งการสร้างบารมีนั้นมันมี
จริงอยู่หรือไม่...”  
ธรรมเทศนาของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ช่วงเวลาท่ี ๐๐.๑๕.๐๐ น.  

ธรรมะมหัศจรรย์...ฉันได้แค่ช้ีทาง 
----------------------------------------- 
ฉันนั้นไม่บังอาจไปสอนใครหรอกจ้ะ เพราะมนุษย์นั้นมันสอนยาก ฉันได้แค่
ช้ีแนะ ช้ีทาง บุคคลจะเห็นทางท่ีฉันช้ีหรือไม่นั้น ก็โปรดไปพิจารณาเอา ฉันไม่มี
สิทธิ์ไปบังคับใคร จะให้เช่ือหรือเดินตาม ฉันนั้นมิบังอาจ บารมีฉันก็ไม่ถึงขนาด
นั้น  
. 
แต่ส่ิงท่ีฉันกล่าวไป ก็เรียกเป็นความหวังดี หาได้มีเจตนาท่ีจะหวังไม่ดีกับใคร 
ดังนั้นส่ิงท้ังหลายเมื่อโยมสดับแล้ว ก็อย่าเพิ่งได้เช่ือ จงน้อมนําไปพิจารณา
เสียก่อน โยมไปพิจารณาดู ว่าโยมนั้นสดับแล้ว เข้าใจเห็นไปในทางใด   
. 
เพราะว่ามนุษย์มันสอนกันไม่ได้ คนท่ีจะสอนได้ บุคคลนั้นต้องสอนตัวเองได้
ก่อน นั้นคือ สามารถตําหนิตน เตือนตน พิจารณาตนได้ วางตนได้ อ่อนน้อม
ถ่อมตนได้ นั่นแล ถึงจะกล่าวและหยิบยื่นวิชาความรู้ให้ได้ หากไม่อย่างนั้น 



๔๒ 

 

สมัยนั้น สมัยนี้ ยุคนี้ เขาเรียกว่าเป็นศิษย์ล้างครูเสียมากกว่า 
ดังนั้น ธรรม เมื่อกล่าวไปแล้วย่อมไม่มีใครเป็นเจ้าของ เพราะเรียกว่าเป็น 
“ธรรมทาน” คําว่า ธรรมทาน จึงไม่มีใครครอบครองได้ เมื่อมีเจตนาจิตท่ี
เมตตา อยากให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาพ้นทุกข์ หากเขาได้สดับแล้วเป็น
ประโยชน์ก็ดี เขาเรียกว่าเป็นบุญกุศล เป็นวาสนาบารมีต่อกัน หากว่าส่ิงไหน
สดับไปแล้วไม่เข้าใจ ไม่ควรยึด ก็ขอให้วางไว้เสีย 
. 
แต่เมื่อเราเกิดสติ เกิดตัวรู้ เกิดตัวปัญญา ก็น้อมระลึกถึงเมื่อใด หากว่าคราวใด
มีสติ มีปัญญามากพอ ท่ีจะหยิบยกมาพิจารณา ก็ขอให้โยมท้ังหลายจงเลือก
เฟูน เข้าไปในธรรมท้ังหลายท่ีโยมนั้นถูกจริต ก็เอาจริต วาสนานั้นแล มา
พิจารณา และให้ดับวาสนาในความอยากรู้อยากเห็นได้  
. 
เมื่อนั้นแลความสงบในจิตในใจก็จะบังเกิดขึ้น ตัวรู้ ตัวสงสัย มันก็จะระงับดับ
หายไป...” 
----------------------------------------- 
ธรรมเทศนาของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
จ.เพชรบุรี โทร. ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 

ธรรมะมหัศจรรย์..."ท าบุญอย่าหวังผล" 
-------------------------------------------- 
ทําบุญ...อย่าเพิ่งหวัง  
ให.้..อย่าเพิ่งอยากได้รับกลับ 

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๔๓ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...สาเหตุแห่งความกลัว 
-------------------------------------------------- 
“...ความกลัวนี้มันมีกันทุกคน ฉันจะบอกโยมต้องแก้อะไร เขาบอกว่าโยมกลัว
อะไร โยมต้องไปทําส่ิงนั้น ความกลัวนี้ เพราะโยมยังไม่รู้จริง ถ้ารู้จริงเมื่อไหร่ 
เกิดปัญญา ความกลัวมันก็จะน้อยลงไป เข้าใจไหมจ๊ะ... ดังนั้นโยมต้องมีองค์
ภาวนาตลอดเวลา ถึงแม้โยมห้อยหลวงพ่อเป็นพวง ผีก็เข้าโยมได้ เพราะโยมมี
ความกลัว ผีมันสิงอยู่ข้างใน มันไม่ได้ปรากฏอยู่ภายนอกให้เห็น แต่มันถูกขังอยู่
ภายในจิต นั่นเขาเรียกว่า เรามีผีร้าย อสูรกายอยู่ เราจึงต้องมีการแผ่เมตตาจิต
อยู่บ่อย ๆ อโหสิกรรมอยู่บ่อย ๆ เขาเรียกวิญญาณตามติด เข้าใจไหมจ๊ะ... 
...วิญญาณตามติดนี้ มันเป็นอุปสรรคยิ่งนัก แม้ในทางโลกก็ตาม ในการปฏิบัติ
ตาม ทําให้จิตใจเรานั้นไม่ต้ังมั่น เกิดสมาธิได้ยาก แม้เกิดแล้วก็ไม่ปะติดปะต่อ 
จิตไม่เป็นหนึ่ง รวมตัวได้ยาก เพราะธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ไม่เสมอเหมือน... 
ดังนั้น จึงบอกว่า ศีลเรานั้นชํารุดบกพร่อง ต้องไปแก้ไข ให้ศีลเรานั้นเป็นปกติ 
นั้นคือ ทําใจให้เป็นปกติเสียก่อน ค่อยอุทิศบุญกุศลขอขมากรรม ไม่ได้ให้ไปจุด
ธูปกลางแจ้ง ๑๐๐ ดอก ๑,๐๐๐ ดอก ให้ขอขมากรรมในจิตของเรา นั้นคือ
สํานึกบาปด้วยใจจริง ต้ังสัจจะอธิษฐานลงไปว่า...  
. 
...กรรมใด ๆ ท่ีข้าพเจ้าประพฤติช่ัว ทางกาย วาจา ใจ ไปล่วงเกินผู้ใดท่ีทําให้
เกิดอาฆาต พยาบาท มีเวรภัยต่อกันแล้วไซร้ ในบุญกุศลท่ีข้าพเจ้าได้เจริญ
ภาวนา เจริญศีลนี้ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงเป็นทิพญาณในบุญกุศล 
อุดหนุนคํ้าชูให้ข้าพเจ้านั้น จงพ้นจากเวรภัยท้ังหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวร 
ดวงวิญญาณท้ังหลายนั้น จงมาโมทนาอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้า หากบุญของ
ข้าพเจ้ายังสร้างไม่พอ ก็ขอให้รับรู้ในการกระทําของข้าพเจ้า...  

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๔๔ 

 

...ให้อธิฐานไป บุญเมื่อเราแผ่เมตตาไปแล้วก็เหมือนกับเราให้อาหารกับบุคคลท่ี
เขาหิวโหย แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีอาฆาตพยาบาทต่อเรา แต่ในความหิวโหยนั้น
มันมีมากกว่า โยมว่าเขาจะสํานึกไหมจ๊ะ...อย่างน้อยเขาก็ลดโทสะ พยาบาทลง
กับเราได้ เข้าใจไหมจ๊ะ... เพราะบุคคลท่ีล่วงไปแล้ว ตายไปแล้ว เสียไปแล้ว ไม่
สามารถสร้างบุญกุศลได้ สร้างได้ยาก แต่เรานี่ต่างหากท่ีสามารถทําได้ ไม่ว่าส่ิง
การใดท่ีเรากลัวนี้แหละจ้ะ... เราเคยทําชีวิตให้ล่วงตกลงไป นั่นคือการปาณาติ - 
บาต มันจึงทําให้เกิดความกลัว จึงมีวิญญาณ ผี สาง มาสิงสู่ เข้าใจไหมจ๊ะ...  
...ดังนั้นต้องพาให้เขาไปเกิด การไปเกิด ก็เกิดด้วยบุญกุศล เมื่อเขาเกิดภพเป็น
เทวดา เขาก็จะเห็นผิดเป็นชอบ เรียกว่า “เป็นสัมมาทิฐิ” เมื่อเขาเป็นตามนั้น 
บุญกุศลท่ีเราทําเขาก็จะรับได้ แต่ถ้าเราไม่เคยระลึกไม่เคยอธิษฐาน เขาจะรับ
บุญได้ยาก เพราะเขายังไม่เช่ือศรัทธา มันก็ไม่ต่างอะไรกับเราท่ียังไม่เช่ือศรัทธา 
เราต้องทําให้เขาเห็น ว่าเราทําได้ นั้นแหละจ๊ะ...เขาถึงจะรับได้  
. 
...ให้เขายอมรับในตัวของเราก่อน เช่นเดียวกับโยมจะยอมรับใคร จะเช่ือใคร 
โยมต้องเช่ือตัวเองก่อน ศรัทธาตัวเองก่อน เข้าใจไหมจ๊ะ...โยมถึงจะพาส่ิง
ท้ังหลายท้ังปวงให้เขาหลุดพ้นได้จริง ถ้าโยมยังไม่มีความอ่อนน้อมต่อพระ
รัตนตรัยเมื่อไหร่ โยมก็พาผู้อื่น ดวงอื่น จิตอื่นข้ามพ้นไปได้ยาก...” 
-------------------------------------------------- 
ธรรมเทศนาของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
จ.เพชรบุรี โทร. ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 



๔๕ 

 

 

 

 



๔๖ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์..."บุญ" ส าเร็จด้วยการรักษาศีล 

คือ รักษากาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติ ได้ช่ือว่า...รักษาของดี ไว้ ๑ ส่ิง ใครรักษา
ไว้ได้อยู่บ่อย ๆ ไม่ให้ใจนั้นผิดปกติ ไม่ให้ใจนั้นเศร้าหมอง ไม่ให้ใจนั้นมีโลภ 
โกรธ หลง มากจนเกินไปแล้วไซร้ เขาเรียก...คุณวิเศษจะบังเกิดขึ้นกับผู้นั้น 
ฌานก็ดี ญาณก็จะบังเกิดขึ้น นั้นคือ ตัวรู้ ตัวปัญญา  
. 
เมื่อใครทําให้เกิดตัวปัญญา เกิดตัวรู้แล้ว ตัวรู้นี้ก็จะไม่มีวันดับหายไปไหนจะติด
ตัวติดวิญญาณไปอยู่ในภพชาติภพภูมินั้น เรียกว่า “คุณวิเศษ” แห่งวาสนา
บารมีท่ีทําแล้ว จะไม่มีขโมยกับโจรที่ไหนขโมยของโยมไปได้  
. 
"อริยทรัพย์" สะสมเข้าไป... สะสมเข้าไป... 
เทศนาธรรมของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
จ.เพชรบุรี โทร. ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 

ธรรมะมหัศจรรย์...บุญหนัก  

          ...วันนี้ท่ีฉันกล่าวไปเป็นบุญหนักหนา เพราะบุญมันหนัก ธรณีเบ้ือง
ล่างจึงแยก รอยร้าวจึงบังเกิดขึ้น ก็เป็นของธรรมดา ใช่ไหมจ๊ะ... ครั้งหนึ่งองค์
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติบังเกิดขึ้น แผ่นฟูาแผ่นดินก็สะเทือนเช่นกัน เมื่อ
ท่านตรัสรู้แผ่นฟูาแผ่นดินก็สะเทือนเช่นกัน เมื่อท่านปรินิพพานก็สะเทือน
เช่นกัน เหมือนกันท้ัง ๓ คาบ ใช่ไหมจ๊ะ... 
          ...บุญครั้งนี้ก็เช่นกัน เพราะจะเกิดมหาวิปโยคเกิดขึ้น เพราะเกิดจาก
ภัยพิบัติ ไม่ได้ให้โยมมาหลงงมงาย ว่าฉันมาบอกอะไรโยม แต่ส่ิงท่ีโยมไม่เคย

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/
https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๔๗ 

 

เห็นโยมจะได้เห็น ฉันไม่อยากให้พันธุ์มันสูญไป เพราะโยมยังมีบุญกุศลอยู่ เมื่อ
โยมมีต้นทุนนั้นแล ทุนนี้จึงร้อนไปถึงฉัน จึงอยู่สุขอยู่เฉยไม่ได้...  
          ...ครั้งนี้เมื่อโยมได้สดับแล้ว ได้ฟังแล้วก็ดี ก็ขอให้โยมไปพิจารณา
ไตร่ตรองให้ดี โยมจะคิดอย่างไร ฉันไม่ได้ว่าอะไร แต่ขอให้สําคัญไว้ว่า อย่างไร
โยมก็ต้องตายอยู่แล้ว ก่อนตายโยมสร้างอะไรไว้ก่อน สร้างบุญ สร้างทาน สร้าง
ศีลไว้... แล้วโยมจะกลับบ้านเก่าโยมถูก ถ้าโยมกลับบ้านเก่าโยมไม่ถูกเมื่อไหร่ 
ความหลงก็บังเกิด แล้วโยมก็ต้องเกิดอีกเป็นภพเป็นชาติอยู่อย่างนั้น ถ้าโยม
กลับบ้านเก่าโยมถูก สังขารกายท่ีโยมอยู่นั้นจะถูกเผาและถูกฌาปนกิจ ด้วย   
กุสลาธรรมมา อภิธรรม ๗ คัมภีร์ ๗ บท นั่นแหละจ้ะ โยมถึงจะไปเกิดท่ีสุคติ-
ภูมิ จะไม่กลับมาเกิดอีก...  
          ...หน้าท่ีของโยมจงไปบอก จงรับบุญครั้งนี้ พิจารณาเอง ฉันนั้นมาได้
แค่บิณฑบาต แล้วก็บอกแค่นี้ กําหนดการฉันก็บอกปีไปแล้ว ระยะเวลาฉันก็
บอกไปแล้ว ส่ิงการณ์ใดท่ีจะให้ทําอะไร ฉันก็บอกไปแล้ว อยู่ท่ีใจโยมรับได้
หรือไม่ในบุญครั้งนี้... 
...................................................................... 
เทศนาธรรมของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
จ.เพชรบุรี โทร. ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 
เทศนาธรรมวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒.๐๕.๔๙ 

 

 



๔๘ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...อธิษฐานบุญให้มารดา 
------------------------------------------------ 
"...จงระลึกถึงบุญกุศลของมารดาผู้ให้กําเนิด ท่ีเขาต้องทนทุกข์ทรมาน คอย
ดูแลปกปักรักษา คอยทํานุบํารุงครรภ์ ก็เรียกว่า คอยทํานุบํารุงตัวเรา เมื่อ
มารดาเขานั้น ในขณะนี้จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตาม ก็ขอให้พิจารณาถึง... 
. 
...ถ้าท่านยังอยู่ ก็ขอให้ท่านนั้นจงมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง อายุยืน มั่นคง 
ปราศจากภัยพาล ด้วยอํานาจแห่งจิต พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ อํานาจแห่ง
การภาวนาจิตอันเป็นกุศลของข้าพเจ้า...  
. 
...ขอบุญกุศลท่ีข้าพเจ้าได้กระทําท้ังหลายท้ังปวง ในทุก ๆ ชาติทุก ๆ ภูมิ ด้วย
อํานาจแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่ีข้าพเจ้ายึดมั่นถือมั่นเป็นสรณะ 
เป็นท่ีพัก เป็นท่ีอาศัย ขอเทพเทวดา เทพพรหมท้ังหลาย เจ้าท่ีเจ้าทาง จงเป็น
สักขีพยานในบุญครั้งนี้ของข้าพเจ้า...  
. 
...ขอแม่พระธรณีจงรับทราบ โปรดอนุโมทนาบุญกุศลของข้าพเจ้า ด้วยอํานาจ
แห่งบุญนี้ ก็ขอพรเทพเทวดา เทพพรหมท้ังหลาย ประสิทธิ์ประสาทพรอันนี้ ส่ง
ถึงบิดารมารดาให้คงอยู่ปลอดภัย อายุมั่นขวัญยืน ตราบเท่าท่ีบุญกุศลของเรา
นั้นจะพึงปรารถนาได้..." 
เทศนาธรรมของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
จ.เพชรบุรี โทร. ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๔๙ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...คนที่มีสุขไม่ควรฟังธรรม  
------------------------------------------------------- 
“...คนท่ีมีความสุขนั้น ไม่ควรมาฟังธรรม เพราะจะฟังธรรมไม่รู้เรื่อง คนท่ีมีสุข
นั้นเรียกว่า ยังยึดอยู่ คนท่ีมีทุกข์เท่านั้นท่ีจะเข้าใจในธรรม เข้าใจไหมจ๊ะ...  
. 
...เพราะคนท่ีมันสุขนั้นแล มันยังยึดอัตตาตัวตน ยังหลงกาย หลงตนอยู่ หลง
ความสบายอยู่ ยังมีความเพลิดเพลินอยู่ นั้นเรียกว่าเขายังไม่เห็นภัยในวัฏฏะ 
ยังไม่เห็นภัยในทุกข์ 
. 
...เมื่อไม่เห็นภัยในทุกข์ ในวัฏฏะ ในสังขารนี้ เหตุใดเหล่าเขาจะเข้าใจในธรรม
ได้ เขาก็แค่ได้สดับ ได้เข้าใจ แต่เข้าไม่ถึง...” 
 

ธรรมะมหัศจรรย์...ขอขมากรรม (ไม่สมหวังในคู่ครอง) 
---------------------------------------------------------------- 
...บุคคลใดท่ีครองโสดก็ดี หรือไม่มีคู่ก็ดี ปฐมเหตุเกิดมาจากการติดสัญญากรรม 
ดังนั้น ท่ีฉันให้โยมนั้นได้ขอขมากรรมอยู่บ่อย ๆ แม้ภายในสมาธิก็ดี แม้ในการ
อธิฐานก็ดี เพื่อให้โยมนั้น ตัดวิบากกรรม วิบากกรรมเกิดได้ทางไหนบ้าง เกิด
จากใจท่ีไปสัญญา เกิดจากกายท่ีไปกระทํา เกิดทางวาจาท่ีไปกล่าวไว้ ดังนั้น
ต้องมีการขอขมากรรม นี่คือ การตัดกรรม...  
...ดังนั้นการสวดสาธยายมนต์นั้น เพื่อให้โยมนั้นเกิดความสงบ เกิดศีล เกิดสติ 
แล้วเอาสตินั้น ท่ีต้ังมั่นด้วยศีลด้วยธรรม ไปอธิฐานจิตนั่นเอง จึงเรียกเป็นบท
ตัดกรรมขึ้นมา... 

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/
https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๕๐ 

 

...ดังนั้นบุคคลท้ังหลายท่ีว่าไม่เคยลงเอย ไม่เคยสมหวังในคู่ท้ังหลาย เมื่อทุก
ครั้ง โยมได้มาประพฤติปฏิบัติแล้ว ขอให้อธิฐานในวาระกรรมในจิตว่า... 
. 
"...ไม่ว่าข้าพเจ้านั้นจะเคยไปละเมิดด้วย กาย วาจา ใจ กรรมท้ังหลายใด  ๆ ก็
ตาม ในชาติใดภพใดก็ตาม ขอบุญกุศลแห่งข้าพเจ้าได้เจริญภาวนานี้ แห่ง
ข้าพเจ้าได้เจริญกรรมฐานนี้ แห่งข้าพเจ้าได้สาธยายมนต์นี้ ข้าพเจ้าขออธิษฐาน
จิตออกจากสัญญากรรมท้ังหลายท้ังปวง ท่ีข้าพเจ้าไปติดค้างไว้ ขอกรรม
ท้ังหลายเหล่านี้ ท่ีข้าพเจ้าได้กระทําแล้ว ในขณะนี้ จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้
ข้าพเจ้าพ้นจากบ่วงภัยท้ังหลาย อย่าได้มีเวรภัยต่อกัน..." 
. 

...ส่ิงเหล่านี้เมื่อโยมกระทําแล้วอธิฐานแล้ว ด้วยอํานาจบุญกุศลท่ีโยมอ้างมา
ด้วยจริงแล้ว จะเป็นการเปิดทางเรียกว่า เป็นการเกิดใหม่ ไม่มีมลทินแล้ว...  
---------------------------------------------------------------- 
เทศนาธรรมของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
จ.เพชรบุรี โทร. ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...รักที่แท้จริง  
---------------------------------------------------------------------- 
บุคคลใดแม้ยังไม่ได้ห่มเหลือง แต่โยมห่มด้วยศีล ก็เรียกว่า เป็นผู้ออกบวช
เช่นกัน คือ “การละ” เมื่อกาลเมื่อถึงพร้อมว่าต้องบวชด้วยกายและใจเป็นหนึ่ง
แล้วโยมก็จะมีการถือพรหมจรรย์ คือ “รักพรหมจรรย์อย่างเดียว”  

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๕๑ 

 

รักท่ีผ่านมา คือ “รักจอมปลอม” รักด้วยความลุ่มหลง รักด้วยความเสน่หา รัก
เพราะว่าหลงรัก รักเพราะว่าติดกับดัก รักเพราะว่าใช้หนี้ ส่ิงเหล่านี้ไม่ใช่รักท่ี
แท้จริง แต่ถ้ารักพรหมจรรย์ของตนเองแล้วไซร้ คือละ โลภ โกรธ หลง กิเลศ
ท้ังหลายนี้ ไม่ให้เกิดข้ึนอีก นี่คือการรักษาพรหมจรรย์ เป็นรักท่ีแท้จริง  
. 
คือรักษาความดี คือรักษากาย วาจา ใจ นั้นให้เป็นปกติ นั้นคือ “พรหมจรรย์”  
 

ธรรมะมหัศจรรย์ ...มนุษย์ต่อไปนี้จะเข้าถึงธรรมกันได้ง่าย  
ก็เหตุเพราะว่า... 
. 
๑. มนุษย์นั้นเห็นทุกข์ภัยมากยิ่งขึ้น 

๒. เห็นการตายแห่งมนุษย์ด้วยกัน 

๓. เห็นเวทนาคือ การอดอยาก 
. 
...ดังนั้น มนุษย์ท่ียังติดอยู่ในสุขอยู่ ก็ดี ท่ียังไม่เคยเจอสภาพที่เลวร้ายก็เรียกว่า
ยังละออกจากสุขไม่ได้ มันต้องเจอของจริง สัมผัสของจริง มันถึงจะรู้ว่าทุกข์สุข
เป็นอย่างไร...  
. 
...อุปมาเหมือนกับว่า คนท่ีมีบาดแผล ย่อมมีเวทนาความรู้สึก ในบาดแผลนั้น
เช่นกัน ต่างกับผู้ท่ีเขาไม่มีบาดแผล ย่อมไม่รู้สึกเจ็บปวด นั่นแลคือ ความรู้สึก 
ให้จิตของเขาไปสัมผัสได้ คือเวทนา  
. 

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๕๒ 

 

...ก็เช่นกัน ในกาลข้างหน้าอีกไม่นานเกินรอ จะได้เห็นปรากฏการณ์ของ
ธรรมชาติอีกเช่นกัน ปรากฏการณ์แห่งกรรมท่ีไม่มีใครลิขิต แต่เป็นส่ิงธรรมดาท่ี
มันเกิดขึ้นมีอยู่แล้ว... 
------------------------------------------------------- 
เทศนาธรรมของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
. 
บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง  
จ.เพชรบุรี ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...ธรรมทาน 
-------------------------------------------------------- 
“...ธรรม เมื่อกล่าวไปแล้วย่อมไม่มีใครเป็นเจ้าของ เพราะเรียกว่าเป็น      
ธรรมทาน... 
. 
...คําว่า “ธรรมทาน” จึงไม่มีใครครอบครองได้ เมื่อมีเจตนาจิตท่ีเมตตา อยาก
ให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาพ้นทุกข์ หากเขาได้สดับแล้วเป็นประโยชน์ก็ดี 
เขาเรียกว่า เป็นบุญกุศล เป็นวาสนาบารมีต่อกัน หากว่าส่ิงไหนสดับไปแล้ว   
ไม่เข้าใจ ไม่ควรยึด ก็ขอให้วางไว้เสีย... 
. 
...แต่เมื่อเราเกิดสติ เกิดตัวรู้ เกิดตัวปัญญา ก็น้อมระลึกถึงเมื่อใด หากว่าคราว
ใดมีสติ มีปัญญามากพอ ท่ีจะหยิบยกมาพิจารณา ก็ขอให้โยมท้ังหลายจงเลือก -

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๕๓ 

 

เฟูน เข้าไปในธรรมท้ังหลายท่ีโยมนั้นถูกจริต ก็เอาจริต วาสนานั้นแล มา
พิจารณา และให้ดับวาสนาในความอยากรู้อยากเห็นได้...  
. 
...เมื่อนั้นแล ความสงบในจิตในใจก็จะบังเกิดขึ้น ตัวรู้ ตัวสงสัย มันก็จะระงับ
ดับหายไป...” 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...เพราะกรรมฉันยังไม่หมด 
. 
"...อย่างไรก็หนีกรรมไม่พ้น เพราะกรรมฉันยังไม่หมด เพราะท่ีไม่หมด จึงไปติด
กรรมด้วยวาจา ว่าครั้นแล้วสําเร็จโดยธรรมแล้วเห็นประจักษ์แล้วในธรรมของ
ตถาคตเจ้าแล้ว จะกลับมาแทนคุณแผ่นดินสยามและผู้มีคุณ ส่ิงเหล่านี้เองท่ี
เป็นแรงผลักแห่งกรรมท่ีฉันนั้นไปยังไม่ได้..." 
 

 

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๕๔ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...มนุษย์กลัวการเกิด 
------------------------------------------- 
"...มนุษย์ท้ังหลายเขาบอกว่ากลัวการตาย แต่จริง ๆ ไม่ใช่ แท้ท่ีจริงแล้วมนุษย์
นั้นหลอกตัวเอง มนุษย์ไม่ได้กลัวความตาย แต่มนุษย์นั้น กลัวความเกิด ถ้า
ความตายท่ีแท้จริง โยมกลัวจริง ๆ แล้ว โยมรู้อยู่แล้วว่าต้องตาย โยมจะไม่เร่ง 
ไม่รีรอช้าท่ีจะขวนขวายหาความดีบุญกุศลกัน แต่โยมไม่รู้ต่างหากว่าโยมจะเกิด
หลังการตายของโยมนั้นเกิดเป็นอะไร จะได้เกิดอีกหรือไม่...  
. 
...นี่คือความกลัวของมนุษย์ จึงต้องรีบเร่งสร้างบุญก็ดี สร้างกุศลก็ดี เพื่อเตรียม
ตัวไว้ แต่ไม่ได้สร้างจากใจท่ีมีความเช่ือ ศรัทธาโดยแท้ ตามหลักแห่งศาสนา..." 
------------------------------------------- 
เทศนาธรรมของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
จ.เพชรบุรี ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...พระคาถาสืบทางสวรรค์นิพพาน  
---------------------------------------------------------- 
“…เมื่อธาตุของโยมประกอบด้วย ดิน น้ํา ไฟ ลม อัฐิในกายก็มีแล้ว โยมภาวนา
ทุกคํ่าเช้า... 
. 
พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง อะระหังพุทโธ  
อิติปิโส ภะคะวา นะโม พุทธายะ 

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/
https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๕๕ 

 

...อัฐิในตัวของโยมนั้น จะเกิดเป็นผลึกให้เข้าถึงสวรรค์นิพพานได้ พระคาถานี้
แล จะนําพาไปสู่ทางแห่งมรรค ทางไหนก็ตาม ท่ีไหนก็ตาม ท่ีเป็นท่ีเจริญ ท่ี
เป็นท่ีพ้นทุกข์ ท่ีเป็นทางท่ีไม่มีภัย โยมจะได้ไปอยู่ในท่ีแห่งนั้น เข้าใจไหมจ๊ะ...
ถ้าจะว่าเป็นรหัสก็ว่าได้ เช่นเดียวกับพระคาถาชินบัญชร ก็เช่นกัน ไม่ให้โยม
สวดเพราะความงมงาย แต่การสวดนั้น มีวาระท่ีซ่อนเร้นแห่งสัญญาไว้...” 
---------------------------------------------------------- 
เทศนาธรรมของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
. 
บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง  
จ.เพชรบุรี ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 

ธรรมะมหัศจรรย์...หูทิพย์-ตาทิพย์ 
---------------------------------------- 
“...หากโยมอยากได้หูทิพย์ ตาทิพย์ โยมลองไม่มีหูมีตาสิจ๊ะ...แล้วโยมจักได้หูได้
ตา คือตามองเห็นสักก็แค่เห็น หูท่ีได้ยินก็สักแค่ได้ยิน แล้วก็วางเฉยให้ได้อยู่
บ่อย ๆ แล้วโยมจะได้เห็นตามความเป็นจริง นั่นแหละจ๊ะคือหูทิพย์ ตาทิพย์ แต่
ใครจะเจริญแบบนี้ได้ ต้องมีสติภาวนาไม่ให้ขาดสาย คือไม่หลงเพลินไปตาม
อารมณ์ หรือส่ิงท่ีได้ยิน หรือส่ิงท่ีมากระทบตา นั้นคือส่ิงล่อหลอกให้โยมละเมิด
ล่วงเกินศีล พรหมจรรย์ของตัวเอง นั่นคือมันทําให้อวิชชาครอบงํา ทําให้ตา
สกปรก ทําให้หูมีข้ีหู เข้าใจไหมจ๊ะ... 
. 
...อยากได้ตาทิพย์หูทิพย์ ต้องไปดับหูดับตา คือทําตัวนิโรธให้บังเกิดบ่อย  ๆ กับ

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๕๖ 

 

ตา ทํานิโรธให้บังเกิดกับหู เมื่อได้ยินก็กําหนดรู้ ว่าส่ิงท่ีได้ยินนั้นเกิดอารมณ์ใด 
เราจะดับมันได้หรือไม่ อภัยได้หรือไม่ ตัดอารมณ์ได้หรือไม่ ถ้าตัดได้นิโรธก็
บังเกิด ตาก็เช่นกัน เมื่อภาพที่เราเห็นว่าพอใจ แล้วละได้ ข่มได้ วางได้ ตัดได้ 
นั้นเรียกว่า ดับทางตา เมื่อตัดได้อยู่บ่อย ๆ นิโรธบังเกิดทางแห่งมรรคเกิดข้ึน 
เรียกว่า ผู้นั้นมีศีล สมาธิ ตัวปัญญา วิมุตติก็จะบังเกิด นี่คือได้หูได้ตาอย่าง
แท้จริง แต่ท่ีโยมมีอยู่นี้ คือ “ตาหมู-หูควาย” ท่ีเรียกว่าตาหมู คือเห็นอะไรก็
อยากไปหมด เพราะหมูนั้นมันกินไม่เลือก ส่วนหูท่ีได้ยินเป็นควาย เขาเรียกหูไม่
พิจารณาอะไรเลย ได้ยินก็ได้ยินเลย เช่ือเลย หลงเลย อย่างนี้ไม่มีทางหรอกจ๊ะ 
ท่ีจะได้หูทิพย์ตาทิพย์... 
. 
...แต่อันดับแรก เมื่อโยมปรารถนาแล้ว ก็อย่าไปปรารถนามันมากนัก จงทํา
อย่างท่ีฉันบอก ยิ่งโยมอยากได้มาก สมาธิไม่มีทางจะบังเกิดแน่นอน เพราะนี้
คือ “กิเลส” เมื่อเรากําหนดปรารถนาส่ิงใด ก็ให้รู้อยู่ในใจ เพราะมันบันทึกอยู่
แล้วในสัญญา เมื่อโยมได้อย่างท่ีโยมปรารถนาแล้ว สัญญานั้นจะถูกตัดออกมา 
เพราะเราทําได้แล้ว เราก็จะละได้ รู้ได้ วางได้ ท้ิงได้ แต่ท่ีฉันบอกนี้ นี่คือวิธีที่
จะเกิดหูเกิดตา เข้าใจไหมจ๊ะ... 
. 
...เขาบอกว่า “ทําไม่ยากหรอกจ๊ะ แต่ไม่ค่อยอยากทํา” มันเหมือนกันไหมจ๊ะ 
ทําไม่ยากเลย แต่ไม่อยากทํา ก็ไม่อยากได้นี่จ๊ะ จึงไม่อยากทํา เพราะคนท่ีมัน
อยากทํา เพราะมันมีคุณวิเศษอยู่ในตัว เขาว่าดีต่อดีมันจึงจะถึงดีได้ แต่ถ้าไม่มีดี
แล้วมาอวดดี จะหมดดีทันที เข้าใจไหมจ๊ะ… 
. 
...ดังนั้นผู้ท่ีมีของวิเศษ ต้องมีคุณวิเศษเสียก่อน คุณวิเศษท่ีว่านี้ คือต้องเป็นผู้มี



๕๗ 

 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน นี่คือคุณวิเศษแล้ว ไม่อย่างนั้นอาจารย์ทั้งหลายจะ
ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ไม่ได้ มันไม่เข้ากะบาล เมื่อมันไม่เข้ากะบาล มันจะไป
เช่ือไปทําตามได้อย่างไร มันก็ไม่เกิดศรัทธา เข้าใจไหมจ๊ะ...เพราะมันเช่ือตัวมัน
มาก ถือมั่น ถือตนมากอย่างนั้น มันก็เป็นอีกวิชาหนึ่งขึ้นมา... 
...อันท่ีจริง ไม่มีอะไรจริงเลย แม้ฉันนั้นก็ไม่จริง แต่ส่ิงท่ีฉันมาบอกโยม ถ้าโยม
เอาไปทําได้จริง โยมจะเห็นจริง…ส่ิงท่ีโยมอยากได้ยินได้ฟังนั้น ก็ไม่มีจริงเลย 
เพราะถ้าโยมไปยึดจริง โยมก็จะทุกข์ “แม้ธรรมนั้น ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น” แต่
ท่ีฉันมาบอกทางนี้ เพื่อให้โยมนั้นเดินไปสู่ทางท่ีโยมปรารถนา อธิษฐานมาแต่ใน
อดีต...” 
---------------------------------------- 
เทศนาธรรมของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง  
จ.เพชรบุรี ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 

ธรรมะมหัศจรรย์ " เปลี่ยนดวง...ให้เปลี่ยนความคิด " 
------------------------------------------------------------ 
“...ถ้าโยมอยากเปล่ียนดวง เปล่ียนวาสนา ให้เปล่ียนความคิดเสียก่อน... 
ความคิดนี้แลท่ีทําให้มนุษย์นี้ ดําริชอบ ดําริชั่ว นั้นคือ การสร้างกรรมช่ัวและ
กรรมดี เกิดจากใจท่ีไปดําริ กิเลสนั้นแลก็เกิดจากใจ...เมื่อความคิดมันเปล่ียนได้ 
การกระทํามันก็จะเปล่ียน ราศีโยมก็เปล่ียน ดวงโยมก็เปล่ียน ส่ิงเหล่านี้ไม่ว่า
จะเป็นราศี เป็นบารมี เป็นวาสนา ล้วนเดินตามหลังโยมท้ังนั้น...  
. 

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๕๘ 

 

...ทําไมถึงบอกว่ามันเดินตามหลังโยม... ก็ใจเป็นประธานไม่ใช่เหรอจ้ะ ท่ีเหลือ
มันต้องเป็นบริวาร... แต่เมื่อใดโยมให้บริวารนําหน้าเมื่อไหร่ ท่ีไหนก็เจ๊งจ้ะ... 
โยมว่าจริงไหมจ๊ะ...โยมไปทําประธานให้มันดี ไปแก้ไข อย่ามักง่าย อย่าเอาแต่
กิน อย่าเอาแต่นอน นี่แหละจ้ะ เมื่อโยมทําให้เป็นอย่างนั้น โยมไม่สามารถ
กําหนดกรรมได้ ไม่สามารถคุมบริวารได้แน่นอน และโยมไม่สามารถจะแก้ไข
กรรมได้ เพราะควบคุมกรรมไม่ได้...  
. 
...ใจอย่าได้ให้หลง ใจอย่าให้น้อย ใจอย่าให้หดหู่ อย่าทําใจให้เศร้าหมอง เมื่อ
โยมรักษาของดีไว้ได้แล้ว ใจนี้แล จะสําเร็จทุกอย่างก็ด้วยใจดวงนี้ นิพพาน 
มรรคผล โสดาบันก็ดี ก็สําเร็จด้วยใจดวงนี้ท้ังนั้น สําเร็จด้วยใจท่ีมันขึ้นจาก
โคลนตมท้ังนั้น ไม่ใช่จากใจท่ีไหน จากใจปุถุชนธรรมดาท้ังนั้น...  
. 
...โยมเรียนรู้จากส่ิงธรรมดา เห็นส่ิงนั้นธรรมดา ไม่ยึดไม่ติดแล้วไซร้ โยมจะ
เหนือธรรมดา แต่เมื่อโยมเห็นว่าเป็นธรรมดาแล้วโยมยังไปพอใจ ไปติด โยมไม่
ถึงแน่ในธรรมชาติของมันท่ีมันเกิดขึ้น... ก็โยมรู้แล้วโยมยังไปติดก็แสดงว่าโยมรู้
ไม่จริง...” 
------------------------------------------------------------ 
ธรรมเทศนาของ... สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี 
จากการทรงญาณสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม พรหมรังสี 
. 
บ้านโปร่งวิเชียร ต.ยางน้ํากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง  
จ.เพชรบุรี โทร.๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 



๕๙ 

 

 

ธรรมะมหัศจรรย์...การเลื่อนขั้นของการปฏิบัติธรรม  
------------------------------------------------------------ 
ถามหลวงปูุ : “...จะรู้ได้อย่างไรว่าทางธรรมเรานั้น  
ได้เล่ือนขั้นไปถึงขั้นไหน...”  
. 
หลวงปูุตอบ : “...ถ้าโยมเท่าทันความคิด นั่นแหละจ้ะ ก็เล่ือนขั้นจ้ะ ถ้าโยมไม่

https://www.facebook.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-906597052743637/


๖๐ 

 

เท่าทันความคิดของตัวเอง โยมก็ยังไม่เท่าทัน โยมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น ไม่เล่ือนขั้น 
เพราะจิตโยมก็ยังเหมือนเดิม แต่เมื่อใดท่ีโยมเท่าทันในความคิด เท่าทันใน
อารมณ์ได้ ควบคุมในอารมณ์ได้ ก็เรียกว่าโยมนั้น สอนตัวเองได้ เมื่อสอนตัวเอง
ได้ โยมก็บรรจุเป็นอาจารย์ได้ นี่แหละจ้ะ เขาเรียกว่า เล่ือนขั้น... 
. 
...เมื่อก่อนเป็นลูกศิษย์ ต่อไปโยมก็เป็นอาจารย์เพื่อสอนตัวเองได้ เมื่อสอน
ตัวเองได้แล้ว ก็ย่อมเรียกว่า มีการอบรมบ่มจิตอยู่ตลอดเวลา จิตมันก็จะเติบโต
ตลอดเวลา โยมก็จะเห็นทางโลกนั้นตามความเป็นจริง การท่ีโยมจะหลงก็เหลือ
น้อยลง จะติดก็ติดน้อยลง นั่นแหละจ้ะ คือเรียกว่าเล่ือนขั้นทั้งทางโลกและทาง
ธรรม...  
. 
...ทางโลกนั้น ก็อาศัยให้โยมนั้นมาเข้าหาทางธรรมอยู่ดี เพราะทางโลกนั้นโยม
หาเพื่อเล้ียงปากเล้ียงท้อง ก็เพื่อให้กายสังขารไม่ใช่เหรอจ๊ะ แล้วกายสังขารใช่
กายธรรมไหมจ้ะ เพราะดวงจิตและดวงใจ ท้ังบุญและบาปอาศัยอยู่ท้ังนั้น 
เรียกว่าโยมนั้นท่ีไปหาเล้ียงอยู่นั้น ไปเล้ียงกิเลสอยู่ ไปเล้ียงบุญอยู่ ไปเล้ียงตัว
ช่ัวตัวดีอยู่นั้นแล ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงเรียกว่าโยมนั้นตกเป็นทาสโดยแท้ เข้า
ใจมั๊ยจ๊ะ...”  

โยมอยู่เป็นฆราวาสก็สามารถบรรลุธรรมได้ 
----------------------------------------------------------- 
ถามหลวงปูุ : 



๖๑ 

 

“...ลูกใช้ชีวิตครอบครัว แต่ลูกก็มุ่งปฏิบัติธรรม ถ้ายังใช้ชีวิตครอบครัวแล้วจะ
บรรลุธรรมได้อย่างไรเจ้าค่ะ...”  
 

หลวงปูุตอบ : 

“...ฉันจะบอกให้ว่า... โยมอยู่เป็นฆราวาสมีสามีภรรยาก็สามารถบรรลุธรรมได้ 
การบรรลุธรรม บรรลุได้ตอนไหน... หนึ่ง การสาธยายมนต์... สอง การสดับฟัง
ธรรม... สาม การให้ธรรม... ลําดับต่อไปคือการเพ่งอยู่ในธรรม... ลําดับต่อไป
คือ การเจริญวิปัสสนาญาณ คือ พิจารณาธรรม แม้ในขณะนั้นจิตของโยมนั้น
ข้องเกี่ยวกับส่ิงท่ีฉันกล่าวมานี้ เพ่งดูเป็นนิจแล้วไซร้ นั่นแหละจ้ะ บุคคลจําพวก
นั้นแหละจ้ะ เรียกว่าในขณะจิตนั้นกําลังเจริญพรหมจรรย์อยู่ หาใช่ว่าโยมนั้น
จะมีการครองเรือนนั้นเรียกว่า สมมุติบัญญัติขึ้นมาท้ังนั้น เข้าใจไหมจ๊ะ...  
. 
...โยมจะอยู่เคหะสถาน อยู่บ้านเรือน อยู่ปุาเขาลําเนาไพร แต่ถ้าโยมมีจิตท่ี
ปรารถนาทางเดินแห่งมรรค กําหนดรู้ด้วยสติ เข้าถึงมรรค เข้าถึงธรรม เข้าถึง
ศีล เข้าถึงปัญญาแล้วไซร้ นั่นแหละจ๊ะ... เรียกว่าผู้หลีกเว้นจากโรคภัยได้ มี
เส้นทาง มีหลัก มีแนวทางท่ีจะไป... ดังนั้น ส่ิงท่ีโยมกระทําในการครองเรือนก็ดี 
ส่ิงเหล่านี้เรียกว่าเป็นการชดใช้ เป็นการอาศัย... 
. 
...ดังนั้น ส่ิงท่ีโยมถาม ไม่ว่าการรักษาพรหมจรรย์ ไม่ใช่นั้นบอกให้โยมนั้นออก
จากบ้าน จากเรือน เข้าปุา เข้าเขา แต่เมื่อใดโยมยังไม่พร้อม ปุาเขาลําเนาไพร 
คือความสันโดษ ความสงบ ในขณะจิตท่ีโยมสงบนั่นแล ตัดความวุ่นวายจาก
ภายนอก นั่นแหละจ้ะ โยมเรียกว่าอยู่สันโดษแล้ว มักน้อยแล้ว พอใจแล้ว เมื่อ



๖๒ 

 

โยมมีความพอใจในส่ิงนั้น ในอารมณ์นั้น โยมเอาไปทําอะไรละจ๊ะ ส่ิงนี้ต่างหาก
ท่ีสําคัญ นั่นเรียกว่า...พรหมจรรย์ได้หยุดแล้ว ส่ิงไหนเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจรรย์ 
รูป รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ท่ีมากระทบ ตา หู ล้ิน กาย ใจ ส่ิงนี้ต่างหากท่ีโยม
ควรกําหนดรู้ ให้เท่าทัน แต่ไม่ได้ไปห้ามว่าไม่ให้มันเกิด เพราะทุกข์เมื่อโยมเกิด
แล้ว โยมต้องรับมัน ก็เอาทุกข์นั้นแลมาเรียนรู้ มาพิจารณา มาเป็นครู มาเป็น
อาจารย์ มาเป็นมิตร มาเป็นญาติ มาเป็นสหาย...  
. 
...แต่ขอไว้หนึ่งอย่าง อย่าได้เป็นศัตรู เมื่อปวดโยมไปเกลียดมันไม่ได้ เกลียด
เท่าไหร่โยมก็ต้องเจอมันทุกชาติ ๆ โยมต้องยินดีกับมัน ...โอ้ มิตรเรามาแล้ว มา
ให้เราทําความเพียรแล้ว เข้าใจไหมจ๊ะ... ชนแก้วกับมันไป เมื่อโยมมีสติฝึกอยู่
บ่อย ๆ สติโยมนั้นจะไม่ไปไหน จิตโยมจะเก่งกล้า เหมือนเหล็กท่ีหลอมมาด้วย
ไฟ แต่โยมต้องทนมันบ่อย ๆ การทนนี่แลคือบารมี คือขันติธรรม เข้าใจไหมจ๊ะ
...อย่าได้ไปรังเกียจ อย่าเห็นว่าเป็นศัตรู นั้นคือมิตรที่แท้จริง เข้าใจไหมจ๊ะ...  
. 
...ส่ิงนี้ต่างหากท่ีทําให้โยมนั้น บรรลุในธรรมและมรรคผลได้ นี่เรียกว่าการถือ
เพศพรหมจรรย์ การท่ีโยมครองเรือน โยมเสียพรหมจรรย์ตลอดหรืออย่างไร...ก็
ในขณะใดท่ีโยมนั้นเจริญเมตตาธรรม อิทธิบาท ๔ ในขณะนั้นศีลโยม ระลึกถึง
ศีลอะไร ศีลนั้นก็บังเกิดขึ้นมา แม้โยมรักษาไม่ถึง ๑ ช่ัวยาม เพียงอาราธนาศีล
นั้นก็ได้เข้ามาแล้ว คลุมจิตคลุมใจโยม เมื่อโยมอาราธนารักษาอยู่บ่อย  ๆ ศีลนั้น
จะตามติด ให้เป็นนิสัยเป็นสันดาน เป็นวาสนา เป็นบารมี แล้วโยมก็จะออกทาง
นั้นได้ นั้นเรียกว่าโยมต้องมีสัจจะ เพราะว่าการบริโภคเกินไป มากเกินไปแล้ว 
มันเรียกว่าไปให้ท้ายกิเลส ตัณหา ให้มันเพิ่มพูนให้มันเกิดกําลังวังชา...  
. 



๖๓ 

 

...ฉันจึงบอกว่า เมื่อใดร่างกายสังขารมันอ่อนล้า นั่นแหละจ้ะ เป็นโอกาสทอง
ของเราแล้ว เมื่อมันหลับนั่นแหละจ้ะ เมื่อมันมีบารมีมากกว่าเราก็ให้มันเสวยไป 
แต่เมื่อมันเป็นเวลาของเรา ท่ีเราต้องทํามาหากินแล้ว เราต้องรีบเอาตอนนั้น 
เขาเรียกว่า...น้ําขึ้นให้รีบตัก ไม่ใช่ว่ากิเลสมันไม่ไหว ร่างกายมันไม่ไหวก็ไปกับ
มัน นี่แลเรียกว่า จมปลักกับกองทุกข์ นี่แล เรียกว่า จมปลักกับข้ีควาย หายใจ
ไม่ได้หรอกจ้ะแบบนี้ มีแต่วันตายลงไป ๆ...  
. 
...เมื่อใดสังขารเราอ่อนล้าขอให้กําหนด เรียกว่า ทรงสติไว้อย่างนั้น เด๋ียวมัน
ฟื้นฟูขึ้นมาเอง เพียงให้เรารักษา กาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติ เมื่อศีลเราสงบ ศีล
ตัวนี้แล มันจะไปหล่อหลอมกายสังขาร ท่ีมันสึกหรอ ให้กระชุ่มกระช่วยขึ้นมา
ใหม่ เรียกว่า...จิตต่ืนรู้ เรียกว่าถูกน้ําค้างนั้นเอง น้ําคลําก็จะขึ้นมา เปล่ียนจาก
น้ําคลําเป็นน้ําธรรม เข้าใจไหมจ๊ะ...” 

 

 



๖๔ 

 

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 



๖๕ 

 

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: ธรรมะมหัศจรรย์  โทร. ๐๖๑-๔๒๔ ๑๙๒๔ 
https://www.facebook.com/ธรรมะมหศัจรรย์-906597052743637/?fref=ts  
รวบรวมและจดัท าโดย พงศกัดิ ์จรัสวราวฒัน์    โทร. ๐๘๒ ๓๖๒๔๔๙๕ 


