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 ลําดับน้ีขอบรรดาทานพุทธบริษัทฟงคําแนะนําสักครูหน่ึง  สําหรับทานท่ีปฏิบัติไดแลวๆ  ก็กําลังท่ีครูจะ
นําทองเท่ียวไปตามภพตางๆ  หรือวาฝกญาณแปดความจริงการทองเท่ียวไปในภพตางๆ  ก็ดี  ญาณแปดก็ดี  ก็เปน
ของเกาท่ีเราฝกไดน่ันเอง  คือวาเอาความรูเดิมหรือความสามารถที่ฝกไดในวันตนมาใช  โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเรียกวา
ญาณแปด  ไอคําวา  ญาณ  นี่มันเปนภาษาบาลี  ฟงแลวก็รูสึกวามันจะยากแตความจริงไมยาก  ญาณ  น่ีเขา
แปลวาความรู  รูดวยกําลังของจิตท่ีเปนสมาธิ  เมื่อจิตเปนสมาธิก็มีอารมณเปนทิพย  เมื่อมีอารมณเปนทิพย  ก็
สามารถจะใชจิตไดแปดอยางคือ 
 หน่ึงทิพจักขุญาณ  สามารถเห็นสิ่งของในท่ีลับ  หรือสิ่งท่ีเราไมเคยเห็นเชน  ผี  เทวดา  นรก  สวรรค  
เปนตน  อยางน้ีเรียกวา  ทิพจักขุญาณ  แลวก็ใชอารมณความจริงทิพจักขุญาณน้ีเราไดตั้งแตตอนแรกท่ีครูเขาพาไป
นิพพานใหสามารถจะเห็นจะรูภาพตางๆ ไดอยางนี้เรียกวาทิพจักขุญาณ  ตอมาก็นําเอาทิพจักขุญาณน้ันมาใชให 
เปนประโยชนตอไป  
 อันดับท่ีสองเรียกวา  จุตูปปาตญาณ  คือถาจิตมีอารมณทิพจักขุญาณคลองเห็นคนและเห็นสัตว  พอ
เห็นเขาแลว  ก็รูเขาทันทีวาคนพวกน้ีหรือสัตวพวกนี้กอนจะเกิดมามีรูปรางแบบน้ี  มาจากไหน  พอไดยินขาวคนตาย
หรือสัตวตาย  ก็รูไดทันทีวาผูตายนี่ไปอยูท่ีไหน  อยางน้ี  ถาใชอยางน้ีทานเรียกวา  จุตูปปาตญาณ  ความจริงก็ทิพ
จักขุญาณนั่นแหละ 
 ถอยหลังชาติการเกิดของเรา  วากอนท่ีจะมาเกิดท่ีน่ีเรามาจากไหน  แลวก็สภาวะชาติตาง ๆ  เรามี
รูปรางหนาตา  บิดา  มารดา  มีพี่มีนอง  มีสามี  มีภรรยา  มีทรัพยสินอยางไรบาง  มีความสุขมีความทุกขแบบไหน  
เราก็รูไดหมด  อยางน้ีเรียก  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 ตอไปก็ใชกําลังทิพจักขุญาณรูเหตุการณในอดีต  คือในอดีตท่ีลวงมาแลวของคนก็ดี  ของสัตวก็ดี  ของ
วัตถุก็ดี  ของพื้นท่ีก็ดี  ถารูเปนเร่ืองของคนอ่ืนเขาเรียก  อตีตังสญาณ  ถารูเร่ืองของเราเองเขาเรียก  ปุพเพนิวา
สานุสสติญาณ  ก็เปนอันเดียวกัน                                
  ตอมาก็เปน  อนาคตังสญาณ  รูเหตุการณขางหนา  รูเร่ืองของเราท่ีมีข้ึนเบื้องหนาก็ดี  รูเร่ืองของคนอื่น
ก็ดี  ของสัตวก็ดี  ของวัตถุก็ดี  วาขางหนาจะเปนมาอยางไรหรือมีอะไรเกิดข้ึนบาง  อยางนี้ทานเรียกวา  อนาคตังส
ญาณ  ตอมาท่ีเราจะรูไดอีกก็  ปจจุปปนนังสญาณ  ปจจุปปนนังสญาณก็ทราบๆ  วา  ปจจุบันในเวลาน้ีคนท่ีมีชีวิต
อยู  สัตวท่ีมีชิวิตอยู  วัตถุธาตุท่ีมีอยูในโลก  หรือวาคนหรือสัตวท่ีตายไปแลว  เวลาน้ีเขาอยูท่ีไหน  เขาทําอะไรอยู  เขา
มีความสุขหรือมีความทุกข  อยางน้ีเรียกวา  ปจจุปปนนังสญาณ  คือรูปจจุบัน 
                  ตอไปก็เปน  ยถากัมมุตาญาณ  มีรูเหตุของความสุขหรือความทุกข  เราก็ดีคนอ่ืนก็ดี  สัตวอ่ืนก็ดี  ที่มี
ความสุขอยูในปจจุบัน  หรือวาคนหรือสัตวท่ีตายแลวไปลงนรก  ตายแลวไปเปนเทวดา  ไปเปนพรหม  หรือไปนิพพาน  
เพราะผลของกรรมอะไรเปนเหตุ  อันน้ีเรารูไดทันทีโดยไมตองถามเจาของไมตองบอกใหใครอธิบายใหฟง 
 รวมความวาการฝกท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายฝกวันนี้  นอกจากจะมีจิตเปนสมาธิแลว  ถามี
ความสนใจจริงก็ยังไดประโยชนอีกแปดประการ  นอกจากวาเราจะไปเที่ยวสวรรค  เท่ียวพรหมโลก  ไปนิพพาน  ไป
นรก  ไปสูแดนเปรต  แดนอสุรกายแลว  ก็ยังมีสมบัติติดตัวอีกคือ 



            1.ทิพจักขุญาณ  สามารถเห็นในสิ่งท่ีไมควรเหน็ได 
2.จุตูปปาตญาณ  รูวาสัตวและคนท่ีเกดิมาน้ีกอนเกิดมาจากไหน  พอไดยินขาวคนตายรูทันทีวาเขาไป 

อยูไหน  แลวก็เมื่อกีล้มื  เจโตปริยญาณ  แลวก็ม ี
 3.เจโตปริยญาณ  สามารถรูอารมณจิตของตัว  วามีกิเลสอะไรอยูบางหนาหรือบาง  และสามารถรูอารมณ
ใจของบุคคลอ่ืนวาใจนั้นมีกิเลสอะไรอยูบาง  ใจนึกดีหรือวานึกช่ัว  ใจมีสุขหรือวาทุกข  ก็นี่เรียก  เจโตปริยญาณ  
ตอมาก็เปน 
 4.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  สามารถถอยหลังชาติของตนเองได  ท่ีเรียกวาระลึกชาติไดก็มี 
  5.อตีตังสญาณ  รูเหตุการณถอยหลังเขาไปไดในอดีต 

 6.อนาคตังสญาณ  รูเหตุการณขางหนาได 
 7.ปจจุปปนนังสญาณ  รูเหตุการณปจจุบันไดทุกอยาง 
 8.ยถากัมมุตาญาณ  ความสุขหรือความทุกขที่เกิดกับเราหรือเกิดกับคนอื่นมีอะไรเปนเหตุเราทราบ  ทําให 

ใจสบาย 
 เปนอันวาการฝกแบบน้ีมีกําไรสําหรับบรรดาทานพุทธบริษัท  และคุณสมบัติที่ฝกไดอยางนี้  ถาไดจริงๆ  ก็
บรรดาพุทธบริษัทชายหญิง  ถาไมข้ีเกียจ  คําวาวาสนาบารมีน่ีมีท่ีข้ีเกียจหรือขยัน  ถาไมข้ีเกียจพระพุทธเจาบอกวา  
ถามุงหมายจะเอาจริงๆจะเปนอรหันตภายในเจ็ดวัน  ถามีกําลังใจทรามไปนิดหน่ึง  จะเปนอรหันตภายในเจ็ดเดือน  
ถาอยางเลวท่ีสุด  ตั้งใจจริงแตวายอหยอนมากไปหนอยหนึ่งก็จะเปนอรหันตภายในเจ็ดป  แตคนที่ทําไดอยางนี้  
ภายในเจ็ดปไมไดอรหันตก็คือวาไมใชเปนพวกที่มีบารมีเปนปรมัตถบารมี  อาจจะเปนพวกอุปบารมี  แต
บารมีตนนะทําไมได  แตอยางนอยตองเปนอุปบารมี 
        อันน้ีสําหรับทานที่ทําไดแลว  การจะทรงอารมณใหมันดีอยาประมาท  ก็มีหลายทานเหมือนกัน  พอทําได
แลวกลับไปบานก็สูญหายเสีย  อันนี้ก็ไมรูจะสงสารตรงไหน  ก็เปนเร่ืองของตนเอง  จะทรงไดหรือไมไดก็เปนเร่ืองของ
ตัวผูรักษา  คือวาทําไดแลวน่ี  ตองรักษาอยางนี้  คือ   
 1.ทรงศีลใหบริสุทธ์ิเปนปกติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือศีลหา  ถาศีลหาบกพรองมีทางลงนรกแน  แมจะทํา 
อยางนี้ไดก็ว่ิงหนีนรกไมทัน  แลว 
 ประการที่  2  พยายามรักษาอารมณใหทรงตัว  คือใชเวลาวางๆ  จะน่ัง  จะนอน  จะยืน  จะเดินก็ได  เอา 
สบายๆ  นั่งทาไหนก็ได  รักษาอารมณใจใหทรงตัวโดยไมเท่ียวไปไหน  คือกําหนดรูลมหายใจเขาออก  เวลาหายใจ
เขานึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  ใหจิตมันทรงอยูเฉยๆ  อยางนี้  ไมตองใหมันแนนสนิทนักใหรู
เขารูออกพอจิตสบายๆ  อยางน้ี  พอจะมีเวลาสักวันหน่ึง  หรือวาระหน่ึงสักสิบนาทีหรือวาหานาที  ใหจิตมันทรงตัว  
หรือวาจะใหมันดีจริงๆ  ก็เวลากอนจะหลับ  นอนลงไปแลวจับลมหายใจเขาออก  หายใจเขานึกวา  นะ  มะ  หายใจ
ออกนึกวา  พะ  ธะ  ปลอยใหมันหลับไปเลย  พอตื่นข้ึนมาใหมๆ  ก็จับแบบน้ันยังไมตองลุกข้ึนน่ัง  นอนน่ันแหละ  
นอนอยางน้ันแหละ  พอรูสึกตัวมาเวลาหายใจเขาก็นึก  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  ใหจิตมันสบาย
ท่ีสุด  ถึงวาระท่ีเราจะทํางานก็ลุกไป  ถาทรงกําลังใจไดอยางน้ีทุกวันละก็  ญาณท่ีไดไมเสื่อมดี  มีแตจะเจริญข้ึน  และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 



                3.อารมณท่ีมีความสําคัญจะมีความแจมใสอยู ท่ีอารมณ  อารมณอันดับแรกก็คือมีความเคารพใน
พระพุทธเจาจริง  ในพระธรรมจริง  ในพระอริยสงฆจริง  และก็มีศีลบริสุทธ์ิจริง  จิตมุงมั่นเฉพาะพระนิพพานจริง  
อารมณของทานทรงอารมณไดอยางน้ีท้ังสามประการ  ญาณท่ีไดนะมันไมเสื่อม  ไอเสื่อมไมเสื่อมใชไดตลอดเวลาจะ
มัวไปบาง  แจมใสไปบางเปนของธรรมดาสําหรับรางกาย  ถารางกายมันไมดีก็มัวไปนิดหนึ่งเปนธรรมดา  ถารางกายดี
ก็แจมใสข้ึนมา  น่ีเปนเร่ืองธรรมดาๆ  ไมควรไปคิด  คิดแตเพียงวาอารมณทรงตัวอยูเสมอ  จิตไมพลาดจากความ
เลื่อมใสในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ในพระธรรม  ในพระอริยสงฆ  อันน้ีใชได  น่ีสําหรับทานผูปฏิบัติไดแลว
นะ 
          ตอนนี้สําหรับทานผูมาใหม  ทานผูมาใหมใหตั้งใจปฏิบัติแบบน้ี  อันดับแรกทุกคนตองมั่นใจวาตัวเองเปนผูมี
ศีลบริสุทธ์ิ แลวก็เร่ืองศีลน่ีเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมาก  ถาศีลของเราไมดี  สมาธิมันก็ไมเกิด  ถาสมาธิไมดี  ญาณคือ
ความแจมใส  เห็นนั่นเห็นนี่  ไปโนนไปน่ี  ก็ไปไมได  น่ีเบ้ืองตนจริงๆ  ตองตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธ์ิวันน้ีดวย  และก็
บริสุทธ์ิไปทุกวันจนกวาจะตาย  สําหรับกอนหนาจะมาท่ีน่ี  จะบริสุทธ์ิหรือไมบริสุทธ์ิเดี๋ยวน้ีไมสําคัญ  มันถือวาเปนเวลา
น้ัน  ใหตั้งใจไววานับตั้งแตวินาทีน้ีเปนตนไป  เราจะทรงศีลหาใหบริสุทธ์ิ  บางคร้ังมันอาจจะเผลอไปบางะไรไปบาง  
ขยับยั้งใจ  อันน้ีก็ของธรรมดา  ไมชาอารมณมันก็ชิน  เร่ืองสมาธิน่ีข้ึนอยูกับศีล  ถาศีลไมดีสมาธิมันก็ทรงตัวไมได  เมื่อ
ตั้งใจอยางน้ันแลว  ข้ึนช่ือวาการเกิดเปนมนุษยก็ดี  เปนเทวดาก็ดี  เปนพรหมก็ดี  มันไมพนความทุกข สิ่งท่ีมันจะเปนสุข
จริงๆ  ก็ไดแกพระนิพพาน จิตจะตองคิดวาเราตองการพระนิพพาน และตองากรพระนิพพานจริงใจ  อันนี้ผลทิพจักขุ
ญาณท่ีเราจะพึงไดมันจึงจะแจมใส 
 ถาอารมณใจไมยึดพระนิพพานเปนอารมณแลว  มันก็ไมมีทางจะไดหรอกมันไมไดแน  เพราะธรรมน้ีมันเปน
ธรรมสวนสูงไมใชเบ้ืองตน  น่ีตอไปก็ประเดี๋ยวก็จะพักพูด  ตอนน้ันใหบรรดาทานพุทธบริษัทกําหนดรูลมหายใจเขาออก  

เวลาหายใจเขานึกวา  นะ มะ  เวลาหายใจอออกนึกวา  พะ  ธะ  แตวาเวลาที่ภาวนาอยูไมตองปลอยอารมณใหมันแนบ
น่ิงใหมันเครียด ปลอยใจใหสบายๆ  หูยังไดยินเสียงอยู  บางทีก็เผลอไปบางอะไรไปบาง  อันนี้เปนของธรรมดา  อันน้ี
เพราะวาการฝกแบบน้ีไมตองการสมาธิสูง  ข้ึนจากสมาธิต่ําเปนทิพจักขุญาณ แลวเวลาภาวนาจิตใจใหอยูแคคําภาวนา
อยางเดียว  อยาไปอยากรูอยากเห็นเขา  ถาอยากรูอยากเห็นจิตมันสาย  เรียกอุทธัจจกุกกุจจะ  เปนนิวรณใชไมได  
หายใจเขานึกวา  นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  เอาแคนั้นแหละคือตองการใหจิตมีกําลัง และก็จิตเปนทิพยไมตอง
ตั้งใจใหมันเครียดเกินไป 
 ตอมาไดยินเสียงสัญญาณกร๊ิงอยาเพิ่งลืมตา  จะมีคนไปแนะนําทานถึงตัวถาบุคคลใดถายังไมมีผูแนะนําไป
ท่ีทานก็ภาวนาไปกอน  ใครมีผูแนะนําไปน่ังขางหนาหยุดภาวนาเสีย  แลวก็ไมสนใจกับลมหายใจเขาออก ปลอยใจให
สบายๆ  ฟงคําแนะนําของผูแนะนํา 
 ตอนน้ีละจิตจะเร่ิมเปนทิพยน้ีใหเขาใจคําวาเห็น  คําวา  เห็น เน่ียไมได  หมายความวาเห็นเหมือนลูกตาลืม
ตา  มันเปนความรูสึกทางใจ  ถาจิตของเราเลวมันก็ไมเห็นภาพ  แตรูวามี ไมเห็นภาพ  ถาเขาถามเห็นอะไรไหม  มี
ความรูสึกมีใครมายืนขางหนาไหม  ถาจิตมันตอบมีตองตอบมีเลย  อยาไปสงสัยวาแนหรือไมแน  อยางนี้เจง เขาถาม
ยืนหรือน่ัง  ถาจิตมันบอกวานั่งก็น่ัง  ยืนก็ยืน  นุงผาเปนผูหญิงหรือผูชายผาสีอะไร  ถาจิตมันนึกยังไงตอบทันทีอยายั้ง  
ถาวาเขาตอบๆ  แลวเขายืนยัน  2-3  ครั้ง  กําลังใจจะดีข้ึน  เร่ิมเปนฌานสนิท  ตอนน้ีไอความรูสึกเฉยๆ  ท่ีไมเห็นภาพ  



มันปรากฏมีภาพข้ึนมาในใจ  อันน้ีถือวาเปนอารมณจิตข้ันเลวท่ีสุดนะ  ถาข้ันดีละก็เขาเห็นภาพชัดเจนแจมใส   

ลวดลายเสื้อผาเขาเห็นชัด  ไอน่ีมันมีสองช้ัน  ชั้นดีกับชั้นเลว 
 ตอแตน้ีไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่นกําหนดรูลมหายใจเขาออก  

สําหรับทานใหมใหหายใจเขานึกวา  นะ  มะ  หายใจออก  นึกวา  พะ  ธะ  เอาแคน้ีนะ  ไมจําเปนตองไปนึกอะไรท้ังหมด 

วารางกายไมใชเราไมใชของเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา  ถารางกายน้ีพังเมื่อไร  เราตองการพระนิพพาน
เปนท่ีไป  หลังจากน้ันก็กําหนดใจ  จับพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเห็นชัดเจนแจมใส  ใหจิต
ทรงอยูอยางน้ัน  ถาไดแลวอาจารยผูแนะนําเขาก็เขาไปแนะนําทาน  จะมีความรูแจมใสเห็นทุกอยาง  เห็นทุกอยาง
ชัดเจน  แลวก็มีการคลองตัวอยางยิ่ง ตอไปน้ีทุกทานเร่ิมปฏิบัติได 
 

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  3 
 อันดับตอไปน้ีขอบรรดาทานพุธบริษัทท้ังหลาย  ตั้งใจฟงคําแนะนําการปฏิบัติสักครูหน่ึง  การเจริญพระ
กรรมฐานของบรรดาพุทธบริษัท  โดยเฉพาะอยางยิ่งทานท่ีมาใหม ก็อาจจะสงสัยวาการเจริญพระกรรมฐานวันน้ีทําไม
จึงไมใหใชคําภาวนาแบบเกาๆ  ตามท่ีปฏิบัติกันมาแลว  ทั้งน้ีก็ขอไดโปรดทราบวา  คําภาวนาที่ภาวนาอยางไหนก็ไดไม
จํากัด  น่ันเปนการปฏิบัติในข้ันของสุกขวิปสสโก  ในการเจริญพระกรรมฐานน่ีมีท้ังหมดสี่หมวด คือหนึ่งสุกขวิปสสโก  

บทท่ีภาวนาอยางใดก็ได  ตามอัธยาศัย  ถาไมหวังกรรมฐาน  40 หวังวาทําอยางใดอยางหนึ่งใหถึงฌานสมาบตัแิลวกใ็ช
วิปสสนาญาณ  ทําวิปสสนาญาณตัดกิเลส  ตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานอยางน้ีไมจํากัดคําภาวนา  แตวาดาน
สุกขวิปสสโกนั่นแหละ  แตวาถาหวังการทรงกรรมฐาน  40  ก็ตองเปลี่ยนคําภาวนาเปน  40  อยางตามกฏท่ีวางไว  
สําหรับอีกสามข้ันคือ เตวิชโช  ฉฬภิญโญ  ปฏิสัมภิทัปปตโต มีคําภาวนาอยางละหลายๆ  แบบหลายๆ  ชนิด  แตทวาจะ
เลือกเอาอยางใดอยางหน่ึง 
 เฉพาะวันนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทที่มาใหมโปรดทราบวา  คําภาวนาน้ีใชคําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  
คือศัพทวา  นะ  มะ  พะ  ธะ   ที่ย้ําน่ีก็เกรงวาจะฟงไมถนัด  เวลาภาวนาใชแบบน้ี  เวลาหายใจเขานึกวา  นะ  มะ  เวลา
หายใจออกนึกวา  พะ  แลวก็เวลาภาวนาก็ดี  รูลมหายใจเขาอออกก็ดี  ปลอยลมหายใจไปตามสบายอยาบังคับลม
หายใจใหแรง ๆ หรือหนักหนวงจะไดรูงายๆ  อันน้ีไมถูกตอง  ตองปลอยลมหายใจไปตามปกติ  เอาจิตเขาไปรับทราบวา  
เวลาน้ีหายใจเขาเราก็นึกวานะ  มะ  เวลาลมหายใจออกเราก็นึกวา  พะ  ธะ  ปลอยลมหายใจไปตามสบายแลวก็วาเบาๆ  

ชาๆ  ไมตองวาออกเสียง  นึกตามจะไดไมเหน่ือย 
 แลวก็ประการท่ีสอง  การภาวนาน่ีไมตองใชสมาธิสูง  ไมตองทําอารมณใหสงัดจนไมไดยินเสียงอะไรท้ังหมด  

ปลอยลมไปตามอารมณสบาย ๆ  มันทรงจิตไดแคไหนก็ปลอยไปแคน้ัน  หูยังไดยินเสียงอยูก็ชาง  ไมตองไปบังคับให
ไมไดยินเสียงในบางวาระภาวนาไป  ภาวนาไปอาจจะเผลอไปบางก็ปลอย  พอนึกข้ึนมาไดวาเผลอไปก็จับเร่ิมตนใหม  
หายใจเขานึกวา  นะ  มะ  หายใจอออกนึกวา  พะ  ธะ  ไปอีกสักครูหนึ่งมันอาจจะเผลอไปบาง  รูตัวก็ดึงกลับมาใหม 
อยางนี้ใชได 
 ไมใชวาในชวงภาวนามันจะไมนึกอะไรเสียเลย  นี่เราหามมันไมได แตความจริงเราไมอยากใหมันนึกอยาง
อ่ืน เราอาศัยที่จิตมันชิน  แลวเวลาท่ีภาวนาอยูนี่เขาตองการใหจิตเปนสมาธิ  คําวาสมาธิน่ีก็ไมจําเปนตองหูไมไดยิน



อะไรเลย  เดี๋ยวจิตมันจะไปหลงไปควาอยางอื่นมาบาง  ก็ไมจําเปน  หูไดยินอะไรก็ชาง  จิตจะไปควาอะไร อยางอื่นมา
บางก็ชาง  รูตัวก็ตัดมันไป  เร่ิมภาวนาใหม  เมื่อทําไดอยางน้ี  ทานก็เรียกวาจิตเปนสมาธิ  เขาเรียกวาอุปจารสมาธิ 
 ถาจิคของทานตั้งอยุในอุปจารสมาธิ  พระพุทะเจาตรัสไววา  เปนจิตท่ีตั้งอยูในอารมณท่ีเปนทิพยพอดีๆ  

หมายความวาจิตเปนฌาน  ก็เลยไปเลยความเปนทิพยถาต่ํากวาอุปจารสมาธิ  คิดมากเกินไปก็จิตไมเปนทิพยอีก
เหมือนกัน ตองวาไปแบบสบายๆ  เผลอบางดึงมาไดบาง  แตวาดึงมาไดมากกวาเผลอ  ทรงอยูไดมากกวาเผลออยางน้ี
เรียกวาอุปจารสมาธิ  แตในขณะที่ภาวนาอยูน่ี  จงอยานึกอยากรูอยากเห็นเขา  จิตก็เลยหมดกําลังใชงานเสียกอน  อยา
พึ่งใชงานจิตเอาตั้งใจรูลมเขาออก  กับคําภาวนาเทาน้ัน  เมื่อจิตมีกําลังพอสมควร  ก็เรียกวา  อุปจารสมาธิ  อารมณเปน
ทิพย 
 ตอนน้ันเมื่อเวลาไดสัญญาณ  จะมีคนเขาไปแนะนําทาน ตอนทีคนเขาไปแนะนําน่ี  ตอนน้ันก็ใหหยุดคํา
ภาวนาเสียใหหมด  แลวก็ไมสนใจกับลมหายใจเขาออกฟงคําแนะนําของผูแนะนํา  ผูแนะนําบอกยังไงตัดสินใจไป
ตามน้ัน  น่ีสําหรับทานผูใหมนะ  สําหรับทานผูใหมวิธีปฏิบัติก็มีแคน้ันเปนวิธีปฏิบัติ  แตการใชกําลังใจน้ีตองฟงตอไปน้ี
ดวย  การใชกําลังใจของทานถาไมถูกตองมันก็ไมเปนผล  ถาใชกําลังใจถูกตองตามท่ีจะบอกตอไปนี้ละก็  คืนน้ีมีผล
แนนอน  สวรรคอยูท่ีไป  ทานจะไปสวรรคได พรหมอยูท่ีไหน  ทานจะไปพรหมได  นิพพานอยูทีไหนทานจะไปนิพพานก็
ได  ถามีเวลาครูเขาอาจจะพาไปนรก  ไปดูนรกบาง  ไปดูเปรตบาง  ดูอสุรกายบาง  ดูสัตวเดรัจฉานบาง 
 สําหรับทานท่ีไดผานมาแลว  ก็วันน้ีก็มีการฝกญาณ  8  นอกจากจะฝกอารมณใหเปนทิพย  รูสวรรค  รูนรก  รู
นิพพาน  แลวก็มีญาณ  8  คือพิเศษอีกสําหรับญาณ  8  น่ี  ก็ 
 1.ทิพจักขุญาณ  การเห็นผีเห็นเทวดา  เห็นนรก  เห็นสวรรค รูอารมณรูของที่ลี้ลับ  เรียกวาทิพจักขุญาณ  

สําหรับผูทีไดมาแลวก็ไดานมาแลวก็ไดมาแลวตั้งแตเมื่อคืนท้ังคืนวานน้ี อันน้ีเปนอันดับตน แตวาอยาท้ิงซะนะ  ทิพจักขุ
ญาณน่ีท้ิงไมได  ตองใหคลองตัว ตอไปก็เปนการฝกญาณที่สอง แตการฝกความจริงไมถือวาฝกเพราะเราไดมโนมยิทธิ
แลวมันมีกําลังสูงกวา  เปนแตเพียงวารูจักเอาสิ่งน้ีมรใชใหเปนประโยชนเทาน้ัน  ของท่ีเรามีอยูแลวเราไมรูจักใช  ถาฝก
จริงๆ  ยากมาก  แตคนท่ีไดมโนมยิทธิแลว  ของเหลาน้ีก็ติดตามมาเลย  หากวาไมแนะนํากัน  ไมรูวิธีใช ก็ไปบอกเฉยๆ  

ไมไดใชเอง 
 อันดับท่ีสอง  ญาณท่ีสองก็เปน จุตูปปาตญาณ จุตูปปาตาญาณนี้ถาเราฝกจนคลอง เห็นคนเห็นสัตว  เรา
จะรูไดทันทีวาคนน้ีหรือสัตวตัวนี้  กอนจะมาเกิดน่ีเขามาจากไหน  ถาไดยินขาวคนตาย ไมตองเห็นหนา ไมตองรูประวัต ิ 

เราก็จะรูไดทันท ี วาคนตายที่ตายแลวไปไหน  อยางน้ีเขาเรียกวา  จุตูปปาตญาณ   
     3.ตอไปก็เปน  เจโตปริยญาณ  เราไดยินชื่อคนเราจะรูไดทันทีวจิตใจของบุคคลน้ีเปนใจดีหรือวาใจเลว  เปน
ปุถุชนคนธรรมดา  หรือวาเปนผูทรงฌานโลกียหรือวาเปนพระอริยเจา  เรารูได 
 4.ทําตอไปอีกอันก็เปน  ปดุพเพนิวาสานุสสติญาณ เราสามารถจะระลึกชาติถอยหลังชาติของเราได
ตามลําดับไมขัดของ  เราเคยเกิดเปนอะไรมาบางเรารูหมด  พอชื่ออะไร  แมชื่ออะไร  ตัวเราชื่ออะไร  มีอาชีพเปนอยางไร  
มีความดีความเดนความลําบากยากแคนเปนยังไง  เรารูประวัติเดิมเราหมดทุกชาต ิแลก็ตอไปก็มี 
 5.อตีตังสญาณ  สามารถรูเหตุการณในอดีตที่ลวงมาแลวจองเราเอง  ของคนอื่น  ของสัตว  ของสถานท่ี   
 6.อนาคตังสญาณ  รูอนาคตขางหนาของเราดวย  ของเขาดวย  ของสถานท่ีดวย 



  7.ปจจุปปนนังสญาณ  เวลาน้ีใครอยูไกลแสนไกล  มีชีวิตอยูหรือตายไปแลว  เขามีความสุขหรืออมีความ
ทุกข  อยูท่ีไหนทําอะไรอยู  เราก็รูได  แลวก็ 
 8.ยถากัมมุตาญาณ  ญาณตัวนี้ถาเรามีความสุขหรือวามีความทุกข  มีคนกล่ันแกลงหรือมีคนสงเสริม  เรา
จะรูวาชาติกอนเราทําอะไรไวจึงใหผลเปนอยางน้ี  น่ีเห็นใครๆ  เขามีความสุข  เขามีความทุกข  เราจะรูไดทันทีวาคนท่ี
มีความสุข  ความทุกขน้ันเพราะอาศัยกรรมอะไรชวย  และอาศัยกรรมอะไรบันดาลซ้ําเติม  ญาณทั้งหมดน้ีถาฝกไดทํา
ใหคลองจะมีความสบายใจมาก  จิตจะเปนสุข 
 ก็เปนอันวา  ทานที่ปฏิบัติใหมวันนี้ยังไมไดกับเขา  ถาปฏิบัติไดแลววันนี้  พรุงน้ีเขาจะสอนญาณ  8  ให  
สําหรับทานไดแลว  ซักซอมไวเสมอๆ  เพื่อการทรงตัวของญาณ  8  เพื่อความคลองแคลว  แลวก็จงอยาท้ิง  ทวาสิ่ง
ท้ังหมดทั้งหลายหมดนี้  ถาจะใหทรงจริงๆ  จะมีผลจริงๆ  ทานท่ีมาปฏิบัติใหม  เพื่อตองการใหไดในวันน้ีและทานท่ี
ปฏิบัติเกา  ตองการใหญาณตางๆ  ท่ีไดแลวไมเสื่อม  แลวก็ดียิ่งๆ  ข้ึนไปทุกวันจะตองรักษาอารมณใจของเราตอไปน้ี
เปนปกติ 
 ก็รวมความวาการปฏิบัติวันน้ี  ใหตัดสินใจโดยเฉพาะ  วาเราปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน  อยาไปตีตัวกอนใชวา
เราไปนิพพานไมได  เขาจะบอกไวให  ท่ีพระพุทธเจาบอกวา  ปุพเพจกตปุญญตา  คนทุกคนถาตองการในการเจริญ
สมถกรรมฐานวิปสสนากรรมฐาน  โดยท่ีไมมีใครจาง  โดยท่ีไมมีใครบังคับ  และไมไดสักแตวาจะมาคูเขาทํา  ตั้งใจไว
เลยวาไปคราวนี้ฉันอยากจะไดฌานตางๆ  ที่เขาไดกันมาดวยความสนใจ  มาดวยความเต็มใจ  อยางน้ีเรียกวามาดวย
ศรัทธาแท 
 พระพุทธเจาทานเรียกคนประเภทน้ี  ทานเรียกวา  ปุพเพจกตปุญญตา  คําวาปุพเพจกปุญญตา  
หมายความวาคนพวกน้ีสั่งสมบุญบารมีมามหาศาล  นับเปนอสงไขยกัป  ไมใชอสงไขยกัปเดียว  นับเปนอสงไขยกัป  
ถาวาถึงโดยปฏิบัติ  ทานเรียกวาเปนนักปฏิบัติถึงข้ัน  ปรมัติถปฏบัติ  ไอปรมัตถ  เขาแปลวาอยางยิ่ง  ถาเรียกเปน
บารมีเขาเรียกเปน  ปรมัตถบารมี  เปนบารมีท่ีมีความสูงสงมาก  แลวคนใดที่มีบารมีเปนปรมัติถบารมี  คนทุกคน
ประเภทน้ันมีหวังนิพพานในชาติน้ีทุกคน  เวนไวแตวา  ถาหากทานผูใดไมรูจักใชบารมีใหเปนประโยชน  มันก็จุดบอด
เหมือนกัน  แทนที่จะไปนิพพานไดก็ไมไดไป  ก็เหมือนกับคนท่ีมีความโง  มีเงินอยูในกระเปามากๆ  แตไมรูจักใชเงิน  
เดินหิวเกือบตาย  เสื้อขาด  กางเกงขาด  หมวกขาด  รองเทาขาด  นุงขาดรุงร่ิงๆ  ไมมีอาหารกิน  ก็หิวโซเซๆ  แตเน้ือ
แทจริงๆ  เงินในกระเปามันใชได  ซื้อเสื้อ  ซื้อกางเกง  ซ้ือหมวก  ซื้อรองเทา  ซ้ืออาหารกินได  แตมันใชไมเปนเพราะวา
ความโงก็ตองหิวแบบนั้นอด  ดีไมดีอดตายไปเลย  ไมรูจักความสุขในการมีทรัพย  ทั้งน้ีเพราะอะไร 
                เหมือนกับคนท่ีมีปรมัตถบารมี  มีบารมีเต็มสั่งสมมาดีแลว  อยางกับคนที่พอใจในการเจริญพระกรรมฐาน
ดวยศรัทธาแทนี่  ถาปลอยบารมีไมสั่งสมอีกนิดหน่ึง  ไมหวังนิพพาน  ไมหวังนิพพาน  ชาติน้ีก็ไมไดไปนิพพาน  ถา
ตอๆไปถาไมหวังอีก  ก็ไมมีโอกาสจะไปนิพพาน  ถาหวังตั้งใจไปนิพพานชาติไหน  ก็ไดไปชาติน้ัน 
                 ฉะนั้นขอทุกคนท่ีมีน่ีรูตัวไวดวย  ท่ีทานมาดวยความตั้งใจจริง  ไมไดสักแตวามา  ตองการปฏิบัติจริง  เวลา
น้ีก็ตัดสินใจจริง  รูตัววาเราเปนคนปฏิบัติแบบนี้มาหลายอสงไขยกัป  เราเปนคนท่ีมีบารมีเต็มท่ีเรียกวาปรมัตถบารมี  
เรามีสิทธ์ิท่ีจะไปนิพพานไดชาติน้ี  แลวเราจะเกิดมาทําไมอีก  เกิดเปนมนุษยก็ลําบาก  เปนเทวดาหรือพรหมก็ไมเปน
เร่ือง  เราไปนิพพานดีกวา  ทีนี้ท่ีจะไปนิพพานจะตองกันนรกเสียกอนอันดับแรกตองกันนรกเสียกอน 



                  วิธีกันนรกก็คือใหตัดสินใจแบบนี้นะ  วาตอไปถาบังเอิญจะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามทําบาปอกุศลมาเทาไหรก็
ตาม  เราไมมีโอกาสลงนรกแนนอน  เพราะบาปพวกน้ันรบกวนเราไมไดตามเราไมทัน  ตองทําใจแบบนี้นะ  ทําตั้งแต
บัดน้ีเดี๋ยวนี้ไปตั้งใจไวเลยจนกวาจะตาย  ทําใจแบบน้ีทําอยางไร  คือหน่ึงเราใชปญญาพิจารณาวาพระพุทธเจาดีมั้ย  
พระอริยสงฆดีมั้ย  พระอริยสงฆจะไปดูพระทั่วๆ  ไปน้ีไมไดนะ  พระท่ีบวชมาเละเทะนั้นไมใชอริยสงฆ  พระอริยสงฆ
หมายความตั้งแตพระโสดาบันข้ึนไป  ท้ังสามทานถาดี  เราก็มอบกายถวายชีวิตเลย 
 เมื่อกี้เราบอกวาขอมองกายถวายชีวิต  แดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาการมอบกายถวายชีวิตก็
หมายถึง  ยอมรับนับถือพระองคดวยความจริงใจ และก็จะปฏิบัติตามคําสั่งเละคําสอนของพระองค  พระองคสั่งมา
อยางไร สอนมายังไงจะปฏิบัติตามทุกอยาง  ตั้งใจเสียเดี๋ยวน้ีนะ  แบบนี้  น้ีคําสั่งอันดับแรกที่พระพุทธเจาทรงสั่ง  ทุก
ทานจงมีศีล  สําหรับฆราวาสอันดับแรกก็ศีลหา  พระศีล  227  ศีลทุกสิกขาบททั้งหอขอน้ี  มันจะเปนจะตายยังไงก็
ตามเราไมยอมละเมิดแน 
 ศีลน้ันมันขาดยาก  มันจะตองขาดดวยเจตนา ถาเราไดตั้งใจ  เราไมเห็น  เราเผลอไปถูกสัตวตาย  มันก็ไม
บาป  ของเขาหลนอยูมีเจาขอบ  เราไมรูวามีเจาของ  เราหยิบไปไมถือวาเปนการลักขโมย  ถาเผอิญเจาของเขามาทวง  
เราถามเขาใหเขา  เราไมรูวามีเจาของ  อยางนี้เปนตน  ตั้งใจรักษาศีลหาใหบริสุทธ์ิสําหรับฆราวาส  ศีลหาเปนศีลของ
พระโสดาบันและพระสกิทาคามี  ถาบุคคลใดมีจิตรักศีลแปดเปนปกติ  น่ันจิตเร่ิมเขาเปนพระอนาคามี  อันดับแรก
ตั้งใจไวเลยวา  เดี๋ยวตั้งแตเวลาน้ีไปจะเปนจะตายยังไงก็ตา  ไมละเมิดศีลหาแน เวนไวแตเผลอๆ  เขาไมถือวาทําลาย
ศีล 
 เมื่อจิตแนวแนๆ  ก็ตั้งใจไวอีกจุดหน่ึง  วาเราเกิดมามาก  เราบําเพ็ญบารมีมาดีถึงขนาดน้ีแลว  เวลาน้ีเรา
เปนคนที่มีบารมีเปนปรมัตถบารมี  ถาเรามัวคิดแตจะเกิดเปนคน  เปนเทวดา  หรือเปนพรหม  เราก็โงเต็มที  คนอยาง
เราเคยเกิดเปนเทวดามาเยอะ  เกิดเปนพรหมมาเยอะ  มันก็อยูไมได  ตองกลับมาเกิดเปนมนุษย  บางชาติก็เผลอลง
นรกไป  ตอน้ีไปเราไมเอา  เทวดาหรือพรหม  เกิดแลวไมอยูปกติไมอยูตลอดเราไปอยูท่ีตลอดๆ  กันเลย  อยูใหสบาย  มี
ความสุข  ไมมีแก  ไมมีปวย  ไมมีหนาว  ไมมีรอน  มีแตความสุขอยางเดียว  ท่ีนั่นเขาเรียกกันวา  นิพพาน 
 เราก็  ตัดสินใจเลยวา  วันน้ีตั้งแตวันนี้ไปจนกวาจะตาย  ฉันเอาจุดเดียวคือตองการ  พระนิพพาน  แตการ
ท่ีจะไปพระนิพพานได  ตองกันนรกเสียกอน  คือมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  เอาศีล  5  เปน
กําแพงกั้นนรก  กั้นนรกดวยศีล  5  คือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆก็ดี  ศีล  5  ประการก็ดี  ถาท้ังสองอยางมีครบ  
เคารพพระพุทธเจาดวย  พระธรรมดวย  พระสงฆดวย  มีศีล  5  บริสุทธ์ิดวย  กันนรกไดเด็ดขาด  แลวก็นอกจากกัน
นรก  อํานาจพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  และอํานาจศีลจะพาเราไปนิพพาน 
 ฉะนั้นในเมื่อกําลังพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  จะพาเราไปนิพพาน  ถาเราไมตั้งใจไป  เราดื้อทานก็
พาเราไปไมได  เราตองไมดื้อ  ไมดื้อทําไง  ตัดสินใจเลย  ตั้งแตน้ีไปฉันไมตองการอะไรทั้งหมด  ทําความดีทุกอยาง
ตั้งแตวันน้ีไป  ฉันตองการพระนิพพาน  รางกายน้ีมันตายเมื่อไรฉันไปนิพพานทันที  ถาทุกคนคิดอยางน้ีวันน้ีคนที่ยัง
ไมได  ไดแจมใสชัดเจน  คนท่ีไดอยูแลวจะไดดียิ่งไปทุกวันๆ  จะคลองทุกอยาง  ญาณที่ไดทุกอยางไมมีการเสื่อม  ตาย
เมื่อไรไปนิพพานเมื่อน้ัน 
 เวลาน้ีก็หมดเวลา  ตอนี้ขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายทุกถวนหนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมาใหมใหเร่ิมภาวนา  
นะ  มะ  พะ  ธะ  จะใหเวลา  15  นาที  เวลาหายใจนึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  ถาเวลาท่ีมีคน



เขาไปน่ังขางหนา  เขาจะแนะนํา  ตอนน้ันหยุดภาวนาเสีย  ไมสนใจกับลมหายใจเขาออก  ฟงคําแนะนําเขา  เขา
แนะนําไปอยางไรตัดสินใจไปอยางน้ัน  ถาเขาถามวาเห็นอะไรไหม  ความจริงมันยังไมเห็น  แตวาจิตมันรู  ทิพจักขุ
ญาณ  จิตมันเปนทิพย  มันรูถูกรูตรง  ถาวาเวลาน้ีเห็น พระพุทธเจาไหม  จิตมันบอกมี  ตอบเลยวามี  พระพุทธเจา
แตงตัวยังไง  จิตมันนึกวาเขียวก็เขียว  แดงก็แดง  มันนึกเองไมได  สมาธิบังคับ  ความเปนทิพยบังคับ  พอครูเขายืนยัน  
2-3  คํา  ตอนน้ีความสวางเริ่มเห็นภาพ  ทีแรกมันรูทางใจ  จะเห็นภาพชัด  ตอไปเขาจะพาไปพระจุฬามณี  พอถึงพระ
จุฬามณีจะสวางชัดเจนดีกวาเกา  ไมมากนักหรอก  แตเห็นชัดเจนข้ึน  ตอไปเขาจะพาไปนิพพาน  คนใดไปนิพพาน
วันน้ีไดเมื่อน้ันตอนี้ไป  ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานเร่ิมปฏิบัติได 
 

คําสอนกอนฝกมโนมยิทธิ  4 
 เอา  ตอไปนี้  ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลายฟงคําอธิบายสักสิบนาที  สําหรับการเจริญพระ
กรรมฐานที่บรรดาทานพุทธบริษัทมาเจริญในวันนี้  ก็ใหเจริญในหมวดท่ี  3  ของกรรมฐาน  ( การฟงไมตองพนมมือนะ
โยมนะ  เดี๋ยวจะเมื่อย ) 
 กรรมฐานจริงๆ  หลักใหญมี  40  แตวาจัดเปนหมวดมีสี่หมวด  คือ  หมวดที่หนึ่ง  เรียกวา  สุกขวิปสสโก  
หมวดนี้ท่ีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายชอบทํากันทั่วๆ  ไป  เพราะหมวดน้ีอาจจะมีฌานสมาบัติได  เปนอรหันตได  แต
วาไมมีทิพจักขุญาณไมสามารถจะเห็นผี  เห็นนรก  เห็นสวรรคได 
 หมวดที่สอง  เรียกวา  วิชโช  หรือวิชชาสาม  หมวดน้ีกอนท่ีจะเปนพระอริยเจาก็ไดทิพจักขุญาณกับระลึก
ชาติได 
 สําหรับ  หมวดท่ีสาม  เรียกวา  ฉฬภิญโญ  หรือวา  อภิญญาหก  หมวดน้ีแสดงฤทธ์ิได 
 หมวดท่ีสี่  เรียกวา  ปฏสัมภิทาญาณ  หรือปฏิสัมภิทัปปตโต  หมวดน้ีมีความสามารถเปนพิเศษ  เอา
ความสามารถของวิชชาสามกับอภิญญาหกเขาไวในตัว  และก็มีความฉลาดมาก  
 แตวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท  ที่ปฏิบัติกันในวันน้ีเปนหมวดที่สาม  เปนเร่ืองของอภิญญาหก  แตวาการ
ปฏิบัติจริงๆ  ไมใชอภิญญาหก  เปนการเตรียมตัวเพื่ออภิญญาหก  ทานจึงเรียกวา  มโนมยิทธิ  เพราะวาอภิญญา
จริงๆ  ถาเราจะไปนรกสวรรค  เอาตัวไปเลย  ตองการจะไปไหนในภพน้ีก็ยกเอาตัวไป  ที่เรียกวาเหาะไปและก็สามารก
จะระลึกเร่ืองราวตางๆ  ได  จึงเปนตัวอภิญญาหกจริง 
  การจะปฏิบัติในวันน้ีใชเฉพาะใจไป  ท่ีเรียกวา  อทิสสมานกาย  จะไปสวรรค  ไปนรก  ไปพรหมโลก  ถามี
กําลังใจสะอาดพอ  ถากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทเวลาน้ีมีความสะอาด  เอาเฉพาะเวลานะ  ถาจิตของทาน
สะอาดเทากับพระโสดาบันและสกิทาคามี  ก็สามารถจะเห็นนิพพานได  ไปถึงนิพพานได  ถาเวลาน้ีจิตใจของทาน
บรรดาพุทธบริษัทสะอาดเทากับพระอนาคามีข้ึนไป  ความเปนทิพย  การเห็นเทวดา  เห็นพรหม  เห็นนิพพานจะแจมใส
เหมือนกลางวัน  ฉะน้ันการท่ีจิตของทานจะแจมใสหรือไม  อยูที่นักปฏิบัติเอง 
 และก็สําหรับวันน้ีญาติโยมมาก  ครูนอย  การเตรียมตัวของทานนอย  ใหรูวาผลอาจจะใหนอยไปหนอย  
หากวาทานผูใดยังไมได  ก็ใหทราบระเบียบไววาเราเคยปฏิบัติอยางไร  ถากลับไปบานแลวก็ไปซักซอมไวเสมอๆ  ที่มี
โอกาสมาใหมก็มีหลายคน  ไมแนนอน  สําหรับผลของการปฏิบัติท่ีเวลาทานพุทธบริษัทจะทําในวันน้ีก็ขอพูดแตโดยยอ
เพื่อความเขาใจงายๆ 



 ในอันดับแรกใหพุทธบริษัทท้ังหลายตัดความหวงใยใหหมด  อันวาความหวงใยน้ันก็หมายความวา  เราจะ
ตัดเฉพาะท่ีทําสมาธิ  ถาเลิกไปแลวก็จะลืมความหวงใยน้ันไมได  และเวลาน้ี  อันดับแรกก็ใหตัดความหวงใยเสียให
หมด  การหวงบาน  หวงคนท่ีบานหวงทรัพย  ตัดไปเสียใหหมดเพราะวาถาไมตัด  จิตจะเปนสมาธิไมได 
 และประการที่สอง  ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายมีความมั่นใจในศีลท่ีทานสมาทานแลว  เพราะ
เร่ืองน้ีมีความสําคัญมาก  บางทานมีความสนใจพอสมควร  สามารถจะไปถึงพระจุฬามณีได  เพราะพอเวลาบกพรอง
ในศีลหนอยเดียวเขาไมใหเขาเวลานี้ขอใหถือวา  แตกาลกอนน้ีเปนอยางไรก็ชางเถอะ  เวลาน้ีขอใหทุกคนมีความมั่นใจ
วา  เราสมาทานศีลแลว  และเราก็เปนผูมีศีล  เทาน้ีพอ 
 และก็ตอไปขอใหพุทธบริษัทท้ังหลาย  อยาไดมีนิวรณหาประการเขามายุงกับจิต  เฉพาะในเวลาน้ี  นิวรณ
หาประการท่ีเราจะตองเวนไมนึกถึงมันก็คือ   
 หน่ึง  กามฉันทะ  ความพอใจในระหวางเพศ 
 สอง  ความไมพอใจ  ที่ไดแกความโกรธหรือความพยาบาท 
 และสาม  ความงวงเหงาหาวนอน 
 สี่  อารมณฟุงซานหรือรําคาญ 
 หา  ความสงสัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งสองตัวทายมีความสําคัญมาก  คือตัดความฟุงซานและตัดความสงสัย 
 และในการเจริญพระกรรมฐาน  ถาเราไมฟุงซานจิตก็เปนสมาธิ  ทีนี้พูดถึงการปฏิบัติตั้งแตวิชชาสามข้ึนไป  
ตัวทายสําคัญท่ีสุด  เพราะวาอารมณท่ีเราจะพึงได  มันไมเหมือนอารมณปกติ  เพราะอันดับแรกจะตองใหได  ทิพจักขุ
ญาณกอน 
 และขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทเขาใจในคําวา  ทิพจักขุญาณ  และคําวา  ทิพจักขุญาณน้ีไมไดแปลวา  
ลูกตาเปนทิพย  เพราะญาณทานแปลวารู  ญาณตัวน้ีไมไดแปลวาเห็น  ถาแปลเต็มศัพทก็ควรจะแปลวา  มีความรูสึก
ทางใจคลายตาทิพย  เวลาเห็นทุกอยางแลเห็นดวยกําลังของใจ  ไมใชกําลังของตา  และการเห็นการรูสึกของบรรดา
ทานพุทธบริษัทเทาท่ีผานมา  มีความรูสึกไมเสมอกัน  บางทานเคารพในศีลดี  การตัดสินใจไมหวงใยในการรางกายดี  
จิตสะอาดมาก  เมื่อครูผูสอนเขาถามวา  �เวลานี้มีความรูสึกวาเห็นผูใดมาอยูเบ้ืองหนาบาง� ท่ีเขาถามหมายถึงเทวดา
หรือพรหม  หรือพระอริยเจาท่ีทานสงเคราะห  ทานประเภทน้ีจะมีความรูสึกวา  �มี� พรอมดวยจิตเห็นภาพชัดเจน
แจมใสมาก  เพราะวาจะเห็นชัดเจนตีราวกับน่ังกันอยูในหองในเวลาน้ี 
 บางทานศีลดี  สมาธิพอสมควรดวย  การตดัสินใจในการรางกายนอยเกินไป  และมีความกังวลอยูบางแตไม
มากนัก  จัดเปนอารมณของฌานโลกยี  อยางนีม้ีความรูสึกวาจติเห็นภาพมวัๆ  ไมชดัเจน 
 และบางทานมีกําลังจิตออน  มคีวามเคารพในศลีดี  กําลังจิตมีสมาธิเทียบเทาอุปจารสมาธิ  เพราะวา
อุปจารสมาธิยังนอยๆนะ  ไมใชมาก  อยางน้ีมคีวามรูสกึถกูตอง  แตไมเห็นภาพ  ท่ีน้ีการปฏิบัติในวันน้ีญาติโยมมาก  
อาตมาก็หนักใจเหมือนกัน 
 และประการท่ีสอง  การพักผอนของพุทธบริษัทก็ไมมี  การปฏิบัตแิบบน้ีควรจะมีการพักผอนบางพอสมควร  
แตถึงอยางไรกด็ ี จะเห็นทานที่มาท้ังหมดน้ีไมไรผลเสยีทุกคน  เขาใจวาอยางนอยๆ  สามสิบเปอรเซ็นตไดเเน  ทีน้ีการ
ปฏิบัติของบรรดาทานพุทธบริษัทปฏิบัตติามน้ี  ควรใชคําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ ความจริงการปฏิบัตมิโนมยิทธิ
น่ี  มิใชวามีคําภาวนาเพียงอยางเดียว  มคีําภาวนาจริงๆ  เปนรอยอยาง  แตที่เลอืกอยางน้ีมาแนะนําบรรดาทานพุทธ



บริษัท  เพราะวาเปนบทท่ีวิเศษแลว  เปนบทท่ีไดผลเร็วกวาทกุบท  แลวมีความชดัเจนแจมใสกวา  ตามปกติเทาท่ีมา
ปฏิบัตกิัน  อยางไมเกินสี่วันไดแน 
 คําวาได  หมายถึงวาไดไปถึงฌานโลกยี  คือเราจะไมสงสยัในเรือ่งสวรรค  เร่ืองพรหมโลก  สวรรคทุกชั้น  
เปรต  อสุรกาย  ถาวันแรกได  ครูเขาจะสอนอีกสองวัน 
 วันที่สองจะแนะนําใหทานรูจักสภาวะของนิพพาน  เร่ือยลงมาถึงรูปพรหม  อรูปพรหม  สวรรคทุกข้ัน       
รุกขเทวดา  ภูมิเทวดา  นรก  เปรต  อสุรกาย  เปนตน 
 แลววันท่ีสาม  จะสอนญาณแปด  คือการระลึกชาติเปนสําคัญ  ถาทุกทานปฏิบัติไดตามสามอันดับน้ี  คือ
เช่ือวาจิตใจไมสงสัย  สามารถจะใชกําลังใจไดทุกอยาง  แมวาในการใช  ไมใชใชในผลของนิพพานอยางเดยีว  ถาทํา
ได  ทานเองแมแตในการทํามาหากิน  เราอยากจะทราบวา  การคาขายหรือทําไรไถนามันจะมีผลดีหรือไมดีขาดทนุ
หรือกําไร  เราทราบไดลวงหนา  คือสิ่งใดท่ีมันจะขาดทุนเราไมทํา  สิ่งไหนจะ  นะ  มะ  พะ  ธะ  เวลาหายใจเขานึกวา  
นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  แตวาเวลาหายใจเขาหรือออกกด็ี  ขอ.ใหบรรดาทานพุทธบริษัททําอารมณ
ใจใหสบายๆ  อยาทําใจใหเครียด  คือไมตองใชสมาธิใหสูงจงใชกําลังใจตามปกต ิ
 เวลาท่ีพัฒนาไปเดี๋ยวหยดุ  คือภาวนาไปเฉยๆ  สิบนาที  เพราะในเวลาที่ภาวนาไปนั้น  บางทีมีจิตฟุงซาน
บางเปนของธรรม  ขณะท่ีเราหายใจเขา  หายใจออก  เวลาหายใจเขาใหนึกวา  นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ 
บางทีจิตเผลอไปคิดอยางน้ัน  อันน้ีอยาพึ่งตํานิตวัวาเลว  เปนธรรมดาธรรมชาตขิองจิตท่ีเราฝกใหม  ยังไมถือวาเปน
ความผดิ  ถานึกไดวาเผลอไปก็เร่ิมตนใหม  หายใจเขาก็นึกวา  นะ  มะ  หายใจออกก็นึกวา  พะ  ธะ  แตพอได
สัญญาณบางชนิดข้ึน  อยาพึ่งลืมตาใหภาวนาไวเร่ือยๆ  ถาเปนสัญญาณ  บอกวาจะมีคนเขาไปแนะนํา  ถาตรงไหน 
ปรากฏวาจะมีคนไปนั่นขางหนาและนั่งกลางวง  ใหทราบวาทานผูนั้นจะเขาไปแนะนําในการปฏิบัติ  เพราะความเปน
ทิพยจะเกิดตอนนั้น 
 ถามคีนไปน่ังขางหนาเขาไปแนะนํา  ขอใหทุกคนท่ีมีคนแนะนําทุกวงนะ  ใหหยุดภาวนาเลย  ไมตองสนใจ
ลมหายใจเขาออก  ตั้งใจฟงคําแนะนําของผูแนะนํา  ผูแนะนําเขาจะแนะนําในการตดักิเลส  ใหญาติโยมพุทธบริษัท
นอมใจไปละกิเลสไดช่ัวขณะหน่ึง  ความเปนทิพยก็จะเกิดข้ึนกบัจิต 
 หลังจากน้ัน  ถาผูแนะนําเขาเห็นวา  จิตสะอาดพอสมควร  เขาก็จะถามวา  เวลาน้ีมีความรูสึกวามทีานผูใด
อยูขางหนาบาง  อยาลมืนะตอนน้ี  เขาจะถามความรูสกึไมใชดวยตาเห็น  ถาทานไดทิพจักขุญาณแจมใส  ทานจะมี
ความรูสึกวามี  ขอใหเห็นภาพน้ันแจมใส  ใหตอบตามน้ันทันทีอยาสงสัย  อยากลัวผดิ  ถาญาตโิยมท่ีไดทิพจักขุญาณ
อยางกลาง  จะมีความรูสึกวา  เห็นภาพน้ันไมชัดเจน  ก็ขอใหตอบตามท่ีมคีวามรูสกึ  ทานที่ไดทิพจักขุญาณอยางออน  
จะมีความรูสึกวา �ม�ี แตไมเห็นภาพก็ใหตอบวา�มี�ถาเขาถามวาทานท่ีอยูเบ้ืองหนาเปนผูหญิงหรือผูชาย  อันน้ีตอง
ระวังนะ  เทวดาก็ดี  พระพรหมก็ดี  พระอริยเจาก็ดี  ทานองคเดยีวสามารถเปลีย่นสีสันวรรณะของทานนะ 
 ฉะนั้นทุกคนตอบตางกันได  ถาอยูในวงเดียวกัน  ในขณะเดียวกนัเพราะความเปนทิพย  ถาเขาถามวาทาน
ผูน้ันเปนผูหญิงหรือผูชาย  เราก็ตอบตามความรูสึกของเรา  อยาตามคนขางๆ  เขาบอกวาเปนผูชาย  แตของเราเปน
ผูหญิง  ก็ตอบวาเปนผูหญิง  ถาเขาถามวาทานผูน้ันแตงตัวสีอะไร  ก็ตอบตามความรูสกึ  อันน้ีก็ขออธิบายแตเพียง
ยอๆแคน้ีนะ 



 ขอทบทวนอีกคร้ังหน่ึง  อันดับแรก  ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทใหมีความเคารพในศีลจริง  และขอสองจิต
จงอยาคบนิวรณ  อยาสงสยัในผลของการปฏิบัต ิ และประการท่ีสาม  หายใจเขาใหนึกวา  นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  
พะ  ธะ  และก็เวลาภาวนาไมตองทําอารมณใหเครียด  ทําใจสบายๆ  ทําอารมณใหปกติ  และเวลามคีนเขาไปสอน  
นอมจิตไปตามคาํแนะนําของผูแนะนํา  ซ่ึงเขาจะแนะนําในการตดักิเลส  ถาผูนําเขาถามวา  มีความรูสกึวามีผูใดอยู
ขางหนาบาง  ถามีความรูสึกใหตอบวามี  ถาไมมีความรูสึกใหตอบตามความเปนจริงวาไมรูสกึตามน้ัน 
 ตอน้ีไปขอใหบรรดาญาตโิยมพุทธบริษัท  ตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  
หายใจเขานึกวา  นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  เชิญปฏิบัติได 
 

คําแนะนํากอนฝกมโนยิทธิ  5 
 ตอไปน้ีขอใหทุกทานตั้งใจฟงคําอธิบายสักครูหน่ึง  การเจริญพระกรรมฐานท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทกําลัง
เจริญอยูน่ี  ตามศัพทบาลีทานเรียกวา  เปนการเจริญมโนมยิทธิ  สําหรับมโนมยิทธิน่ีเปนหนึ่งในอภิญญาหา  หรือวา
หน่ึงในอภิญญาหก  แตวาการปฏิบัติแบบน้ี  บรรดาทานพุทธบริษัทสวนมาก  ก็เคยปฏิบัติกันมาแลว  ใหพึงเขาใจวา
การเร่ิมตนดวยการทรงสมาธิของมโนมยิทธิ  วันน้ีใชอารมณเบาๆ  คือวา  ถาบังเอิญจิตขณะที่ภาวนาอยู  ถาหากวาจะ
ใชกําลังใหเปนทิพจักขุญาณจริงๆ  ก็ตองถอยหลังไปถึงอุปจารสมาธิ  หรือถาจะใหดีแลวก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัท
ทรงอารมณใจแบบเบาๆ  คือทําแบบสบายๆ  จงเวนจากความตั้งใจ  คิดวาเราจะทรงจิตใหแนบสนิทเกินไปคือทําอยาง
น้ี  เวลาทานเขานึกวา  �นะ มะ� เวลาหายใจออกนึกวา  �พะ ธะ� ปลอยจิตสบายๆลมหายใจเขา ลมหายใจ
ออกปลอยไปตามปกติ อยาบังคับลมหายใจเขาหรืออยาบังคับลมหายใจออก ใหหนักหรือใหเบา ใหยาว
หรือใหสั้น  ตองปลอยลมหายใจไปตามปกติจริงๆ เพราะวาการปลอยลมหายใจ  หายใจตามปกติ  แลวเอา
จิตเขาไปรับทราบ  ตอนนี้เปนเหตุทําใหจิตมีสมาธิ  ใหจิตมีสมาธิพอเบาๆ  แบบสบายๆ 
                จิตเปนสมาธิแบบเบาๆ  น่ีก็อันหนึ่ง  ท่ีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะสงสัย  วาการทรงสมาธิจริงๆ  
ความจริงบางคนคิดวามันจะตองไมคิดอะไรเลย  จะตองทรงอารมณอยูตามปกติ  คือจิตไมวอกแวกอันน้ีไมใช  ถาเรา
ยังไมถึงอรหันตเพียงใด  หรือวาขณะนั้น  ถาจิตยังไมทรงตัวอยูในฌามสี่เพียงใด  วอกแวกเปนของธรรมดาบางที
ขณะที่ภาวนาไปดวย  พิจารณาลมหายใจเขาออกไปดวยสักครูหน่ึง  หรือนาทีสองนาที  อาศัยท่ีอารมณจิตเคยคิดอะไร
ตออะไรของมันอยู  เราก็เผลอนิดเดียวมันก็คิดนอกเร่ืองนอกราวไป  ถาเปนอยางนี้  พอนึกข้ึนมาไดวา  เอา  นี่เราเผลอ
ไปเสียแลว  เราภาวนาอยูนี่จิตซานเกินไป  เราก็จับดึงเขามาใหม  จับกําหนดรูลมหายใจเขาลมหายใจออกใหม  แลวก็
ภาวนาตามเดิมของเราไปใหม  อยางน้ีก็ตองถือวาใชไดอยาไปคิดวา  ขณะที่ภาวนาอยูนะมันจะตองไมคิดอะไรเลย  
ไมใชอยางน้ัน  เปนไปไมไดการท่ีไมคิดอะไรเลย 
                ถาจะถามวาถาอยางน้ันจิตจะเปนสมาธิไดอยางไร  ก็ตองตอบวา  คําวาสมาธิน่ีแปลวาตั้งใจ  เราตั้งใจอยู
แลววาจะทําความดี  คือตั้งสติสัมปชัญญะใหสมบูรณเราตองการรูลมหายใจเขา  ลมหายใจออก  อันน้ีเปนอารมณ
ละเอียด  และเราก็ตั้งใจภาวนาอยูแลว  แตมันเผลอก็เปนของธรรมดา  คําวาตั้งใจเปนสมาธิขณะใดท่ีรูลมหายใจเขา  
หายใจออก  และภาวนาอยูดวย  ขณะนั้นชื่อวาจิตมีสมาธิ  แตเมื่อสมาธิอยูในข้ันของอุปจารสมาธิ  มันก็ตองโดดไป
โดดมาบางเปนของธรรมดา 



                 แตน้ีถาจิตอยูในระดับน้ี  ถาจิตทรงอารมณพอสบายๆ  อารมณก็เร่ิมเปนทิพยถาอารมเร่ิมเปนทิพยเราก็
สามารถจะเห็นภาพท่ีเปนทิพยไดโดยทางใจ  แลวก็จะสามารถไดยินเสียงท่ีเปนทิพยไดโดยทางใจเหมือนกัน  แตวาการ
จะรูหรือจะเห็นก็ดีตองเปนตอนที่มีผู เขาไปแนะนําทาน  เพราะความจริงการฝกแบบน้ีเปนของหนักมากใน
พระพุทธศาสนา  แตก็ไดอาศัยพระมหากรุณาธิคุณจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงประทานวิชานี้ไวใน
พระพุทธศาสนา  ถาจะปลอยใหทําแตผูเดียวโดยไมมีใครเขาไปแนะนํา  อันนี้ไมมีผล  เพราะเคยทํามาแลว  ตองให
บุคคลที่เคยไดมาแลวเขาไปแนะนําทาน 
 สําหรับอารมณจิตกอนท่ีจะเร่ิมทําสมาธิจริงๆ  จังๆ  ในตอนนี้ตองขอใหทานพุทธบริษัทลืมความหลังเสียให
หมด  คําวาลืมความหลังหมายความวา  บาป  อกุศลใดๆ  ท้ังหมด  ที่เราเคยทําไวแลวในกาลกอน  ในตอนนี้เราไมนึก
ถึง  เรานึกถึงอยางเดียวแตความดีท่ีเราทรงอยู 
 และอีกประการหนึ่ง  เวลานี้เราจะไมหวงอะไรท้ังหมด  บานก็ไมหวง  คนท่ีบานก็ไมหวง  ทรัพยสินก็ไมหวง  
ถาเราไปหวงเขา  จิตมันก็ไมเปนสมาธิอีก  มันกระโดดหนา  กระโดดหลัง  ไมทรงตัว  และนอกจากน้ันหันมาหาถึงกาย
ของเรา  เราก็ตองพิจารณาวา  ถาเราหวงอะไรท้ังหมด  ถาบังเอิญรางกายของเราจะตายเวลาน้ี  ถาเราตายไปเวลาน้ี
แลวขางหลังเขาจะทําอยางไร  ถาเราคิดวาถาเราหวง  ถาเราตายไปแลวเราจะชวยเขาไดไหม  เคยมีคนตายอยูท่ีไหน
บางมาชวยหุงขาวหุงปลา  ตักนํ้าตักทา  ทํางานทําการ  มันไมมี แตถาชีวิตเราถึงวาระแหงความตายจริงๆ  มีใครบาง
หามความตายได  ก็ไมมี 
 ฉะนั้นเวลาน้ี  ใหเราหวงอยูจุดเดียวคือปจจุบัน  เพราะเวลาปจจุบันเวลาน้ีเราทําอะไร  เราหวงอยูเพราะสิ่ง
น้ัน  ถาเราจะหวงบาน  หวงทรัพย  หวงสิน  หวงคนท่ีบาน  มันก็ไมมีประโยชน  เราน่ังอยูตรงน้ี  บานอยูตรงโนน  ถามี
อะไรเกิดข้ึนเราก็ชวยอะไรไมได 
 ฉะนั้นขอใหทานบรรดาพุทธบริษัทใหถือวา  เวลานี้เราเปนบุคคลผูเดียวไมมีอะไรท้ังน้ัน  เวลาน้ีหรือกี่เวลาก็
ตาม  จะเปนเวลาไหนก็ตามถือวา เราเปนบุคคลคนเดียวที่ถืออยางน้ี  ไมใชลืมคนอื่น  ถือตามความจริงอีกอยางหน่ึง  
คนที่เปนสามีเปนภรรยา  เปนบิดา  มารดา  เปนลูกเปนหลาน  เปนเหลนน่ันเนื่องถึงกันจริง  แตวาสิ่งที่เน่ืองถึงกันไมได
คือ 
 หนึ่ง  เมื่อเราเกิดข้ึนมาแลว  ถาความปวยไขไมสบายมันจะเกิดกับเรา  คนท่ีเรารัก  คนท่ีเรานับถือ  คนท่ี
หวังดีตอเรา  ทุกคนไมอยากใหเรามีทุกขเวทนามากแตวาไมมีใครจะสามารถแบงเบาจากความปวยทุกขเวทนา  จาก
รางกาของเราไปไดหมอมีหนาท่ีรักษาก็ใหยา  ถามันจะปวดเสียดจริงๆ  หมอก็ไมสามารถระงับได  อันนี้เปนจุดหนึ่งท่ี
เราเปนบุคคลคนเดียว  คือถาเราปวยก็ปวยคนเดียว  ถาเราปวดมาก  เมื่อยมาดมีทุกขทรมานมาก  จะมีคนท่ีรักหรือมี
คนท่ีหวังดี  จะมาแบงเอาความเจ็บปวยไปไวคนละนิดคนละหนอย  ก็ไมสามารถจะทําได  ตอนนี้เราเปนบุคคลคน
เดียวจริง 
 และประการท่ี  2  ชีวิตลวงไป ความแกมันก็ปรากฏข้ึน  ถามีคนท่ีปรารถนาดีวาเราเปนหัวหนาบานหรือเรา
เปนผูนํา  เราเปนผูใหการแนะนํา  เราเปนผูใหสงเคราะหถาเราแกมากเกินไป  แลวก็สุขภาพรางกายไมดี  มันสมองไมดี 
งานการท่ีทําอยูนั้นมันก็เสื่อม  และมันจะทรุดตัวลง  ถาจะมีใครบางไหมท่ีเขาไมตองการใหเราแก  ไมใหความแกมาถึง
เรา  เขาจะมาแบงความแกไปคนละนิดคนละหนอย เพื่อไมตองการใหเราแก  อันน้ีมันเปนไปไดไหม  ถาทําอยางน้ีก็ทํา



ไมได น่ีก็เปนจุดหน่ึงที่แสดงวาเราเปนบุคคลคนเดียว  ถึงเวลาแกเราก็แกคนเดียว  ไมมีใครมารชวยแบงความแกของ
เราไปได 
 และก็ในข้ันสุดทาย  วารุที่ความตายเขามาถึงจริง มีใครบางไหมท่ีคิดวา  ถาเราตายไปแลวมันไรประโยชน
มาก  สิ่งท่ีทรงอยูมันจะทรุดตัวลง  เมื่อความตายจะเขาถึง  เขาไมตองากรใหเราตาย  มาแบงความตายไปไวซะคนละ
หนอยๆ  เขาก็ไมตายและเราก็ปลอดภัยจากความตาย  อยางน้ีทําไดไหม  ถาทําไมได  เราจําเปนจะตองตายก็แสดงวา
เราเปนคนคนเดียว  ขอใหคิดตามน้ีนะ 
 คําวาคนคนเดียวไมไดหมายความวาใหลืมคนอื่น ใหคิดถึงความเปนจริงวาสิ่งท่ีเราจะตองรับและไมมีใคร
แบงปนไปไดน้ัน  เราจะตองรับแตเพียงผูเดียว  เมื่อเวลาเราปวย  เราก็ปวยคนเดียว  เราแกเราก็แกคนเดียว  เราตาย
เราก็ตายคนเดียว  เมื่อเราคิดวาเราเปนคนเดี่ยวอยางนี้  เมื่อเวลาเราจะอบรมธรรมเพื่อความไมตาย  เราก็ตองไมหวง
อะไรท้ังหมด  แมแตรางกายของเราที่ทรงอยู  เราก็ไมหวง  คิดวาถามันจะตายเสียไดเวลาน้ีก็ดี  เพราะ  เวลานี้เราอยู
ระหวางพระรัตนตรัยเปน  3  ประการ  คือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เวลานี้เราเปนคนมีศีล  เวลานี้จิตเราเปนจิต
ทรงธรรม  ถาอารมณอยางนี้มีอยูกับเรา ตายเวลาน้ีอยางเลวท่ีสุด  เราไปเปนเทวดา  หรือพรหมถาหากเราไมหวงใยใน
ชีวิตจริงๆ  ก็อาจไปนิพพานก็ได 
 ขอบรรดาทานพุทธบริษัทตัดสินใจตามน้ี แลวตอไปก็ใชคําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  ในเวลาท่ีเลิกอธิบาย
แลวนะ  เวลาหายใจเขาใหนึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกใหนึกวา  พะ  ธะ  ถึงตอนน้ีมาพูดถึงวาเห็นกันสักหนอย  
การฝกแบบน้ีเปนการฝกควบระหวางทิพจักขุญาณกับมโนยิทธิ ทิพจักขุญาณแปลวามีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย  
มโนมยิทธิแผลวามีฤทธ์ิทางใจ  อันน้ีไมใชเปนอภิญญาแท  ถาจิตเปนอภิญญาก็เปนอภิญญาออน  ถาจะจัดสอน
อภิญญาจริงๆ  ละก็  มันไมมีใครรับได  ก็ตองสอนกันแบบนี้กอน  ถาไดแลวถาไปฝกฝนกันจิรงๆ  ก็จะทรงอภิญญาได
จริง 
 สําหรับทิพจักขุญาณน่ี ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท  ตองทราบวาเปนความรูสึกทางใจคลายตาทิพย  
เพราะญาณน้ีแปลวารู  ทิพยก็แปลทับศัพท  แปลวาทิพย  เหมือนวาการเห็นดวยการรูทางใจ  มันรูถูก  รูตอง  คลายตา
ทิพย  เหมือนกับทานทั้งหลาย  นึกถึงบานทานเวลาน้ี  รูปรางมันเปนอยางไร  นึกถึงลูกถึงหลานคนน้ันคนน้ี  เรา
สามารถบอกถูกลักษณะเปนอยางไร  ผิวพรรณเปนอยางไร  ทรวดทรงเปนอยางไร  แตวาเวลาน้ีเราไมไดเห็น  มันรูทาง
ใจ  คําวาทิพจักขุญาณยังออนอยูก็มีความรูสึกอยางนี้ 
 หลังจากพูดแลวก็จะพักใหทานภาวนาสัก  15  นาที ตอนภาวนาน้ีขอใหทานตั้งใจภาวนาเฉยๆ  ตัดอารมณ
อยากรูอยากเห็นเสีย  ถาไปนึกอยากรูอยากเห็น  วันน้ีไมรูไมเห็น  ถาหากวาถึงเวลา  เสียงสัญญาณดังกร๊ิง  เปนเวลาท่ี
บอกวาจะมีบุคคลเขาไปแนะนําทาน 
 ตอนท่ีคนเขาไปแนะนํา  ขอใหทานหยุดคําภาวนาเสีย  และก็ไมสนใจกับลมหายใจเขาออก  ตั้งใจฟง
คําอธิบายของบุคคลท่ีแนะนํา  หรือตัดสินใจไปตามน้ันตอมา  ถาเขาเห็นวากําลังใจเราพอใชได  เขาจะถามวา  เวลาน้ี
ทานเห็นอะไรไหม  มีความรูสึกวามีพระพุทธเจา  หรือมีใครมาอยูขางหนาบาง  ถาความรูสึกมันไมเห็นแตความรูสึกคิด
วามี  ก็ตอบวามีทันที  เขาถามวาสีเขียวหรือสีแดง  แตความรูสึกวาสีแดง  ก็ตอบแดงเลย  อยาไปคิดวาแนหรือไมแน  
เพราะวาถาหากสมาธิออนวิปสสนาญาณออนมันยังไมเห็น  แตความรูสึกทางใจมันตรง  ถาสมาธิหรือปญญาดีข้ึน  สิ่ง



ท่ีเราไมเห็นจากความรูสึกปรากฏน้ันจะเกิดเปนภาพจริงๆ  ถาวิปสสนาญาณหรือสมาธิดีถึงท่ีสุด  ภาพนั้นจะเห็น
ชัดเจนแจมใส  ลวดลายของภาพนั้นก็รูจัก  เห็นไดชัดตอบไดถูกทันที 
 แลวก็ตอน้ีไป  ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขา
ออก  คือเวลาหายใจเขานึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  และสํารหับ
ทานท่ีปฏิบัติไปแลวใหใชอารมณเปนทิพยใหถึงท่ีสุด 
 อันดับแรกของจิต  เอาจิตไปจับอยูท่ีวิมานขององคสมเด็จพระพุทธเจาท่ีนิพพาน  ทําใจใหสบาย  หลังจาก
น้ันก็ใหเปนไปตามอัธยาศัยของทาน  ตอน้ีไปเร่ิมปฏิบัติได 
 
 

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  6 
 ลําดับตอนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  ตั้งใจฟงคําแนะนําสักครูหน่ึง  วนนี้พอดีเปนวันพระ  การ
ท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทมาเจริญพระกรรมฐานก็เหมาะ  ก็ฟงคําวาวันพระ คือวานักเจริญพระกรรมฐานทั้งหมด  
พระพุทธเจาทรงเรียก  2  อยาง  คืออยางแรกเรียกวา  �พระโยคาวจร�  หมายความวาเปนผูท่ีประพฤติปฏิบัติในดาน
ของความดี  หรืออีกนัยหน่ึงพระพุทธเจาทรงเรียกวา  �ทรงเปนผูปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค�  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
สําหรับทานท่ียังไมถึงพระโสดาบัน 
 เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย  นาจะภูมิใจในตัวเอง  ท้ังภิกษุสามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  ท่ี
ทานท้ังหลายไดเขามาอยูในเขตของความดี  คือในเขตของพุทธศาสนา  การเกิดมานี่จะเกิดมาเพื่อพบพระพุทธศาสนา
เปนของยาก  ท่ีวายากน่ีก็เพราะวานานๆ  จะมีพระพุทธเจาสักคร้ังหน่ึง  และกัปน้ีก็เปนกัปที่ทานท้ังหลายมีบุญมาก  
เพราะวามีพระพุทะเจาถึง  10  องค  ไมมีกัปไหนท่ีจะมีพระพุทธเจามากอยางน้ี  บางกัปก็มีองคเดียวบาง  มี  2  องค
บาง  บางกัปท่ีเปนสูญญกัป  หรือเปนอันตรากัปก็ไมมีเลย  แตวากัปนี้ถาหากมีพระพุทธเจาถึง  10  องคก็ตามที  ถา
เราพลาดนิดเดียวเราก็ไมเจอะพระพุทธเจาอีก  จะเจอะอีกก็ตองใชเวลาเปนแสนกัป  น้ันก็คือ  ถาเราพลัดลงไปนรกสัก
วันเดียว  เราก็ชวดไมพบพระพุทธเจาอีกตอไป 
 ฉะนั้นการท่ีทานท้ังหลายตั้งใจมารเจริญพระกรรมฐานวันน้ี  และก็เปนวันพระทานเองก็ทําใจเปนพระ  พระ
จริงๆ  นะไมใชพระหุมผาเหลืองโกนหัวเฉยๆ  การหมผาเหลืองโกนหัวเฉยๆ  เขาถือวาเปนการถือเพศแหงบรรพชิต  คํา
วาบรรพชิตแปลวา  ผูชนะการท้ังปวง    ชนะอํานาจของความรักในเพศ  ชนะอํานาจของความโกรธ  ชนะอํานาจของ
ความโลภ  ชนะอํานาจความรักในเพศ  ชนะอํานาจของความโกระ  ชนะอํานาจของความโลภ  ชนะอํานาจของความ
หลง  จึงมีนามวา  �บรรพชิต�  แตถาวาทานผูใดยังแพอยูจากโลภ  ความโกรธ  ความหลงก็ดี  และราคะก็ดี  ยังไมถือ
วาเปนบรรพชิต  ถือวาเปนสมมุติสงฆ  ถาหากวาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดี  ก็ช่ือวาอยูในขอบเขตของสมมุติสงฆ  ถา
หากวาฝาฝนพระธรรมวินัย  ทานก็เลยเรียกวาเปรตไปเลย ใชอะไรไมไดเลย  คําวาเปรต  เปรตหมายความวาจะมี
ความเปนอยู  เพราะอาศัยชาวบาน  คือโมทนา 
 ถาหากวาพระเณรบวชเขามาอยูในพุทธศาสนาปฏิบัติชั่ว  มีสภาพเหมือนเปรต  คือขอขาวเขากิน  
หลอกลวงทรัพยสินเขามาใช  อันน้ีไมถูก แตเวลาน้ีพวกทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  มีนามวา  บรรพชิต  หรือมีนามวา  
�ภิกษุ�  บรรพชิตแปลวา  ผูชนะท้ังหมด  ภิกขุแปลวาเห็นภัยในสงสาร  คําวาเห็นภัยในสงสารก็หมายความวา  ไม



ตองการเกิดในวัฏฏสงสารตอไป  การเวียนวายตายเกิดเปนพรหมก็ดีเปนเทวดาก็ดี  เปนมนุษยก็ดี  เปนเปรตก็ดี  
อสุรกายก็ดี  สัตวเดรัจฉานก็ดี  เปนสัตวนรกก็ดี  มนุษยก็ดี  การวนไปวนมาอยางน้ีทานเรียกวา  วัฏฏะ  มันไมมีท่ี
สิ้นสุด 
 ฉะนั้นเวลาน้ีทานเปนผูปฏิบัติถูก  หมายความวา  หนึ่ง  เปนผูทรงศีลดี  และประการที่สอง  เวลาน้ีเขามา
เปนผูบําเพ็ญตบะ  เปนการเขามาห้ําหั่นกิเลส ใหขาดสิ้นเปนสมุจเฉทปหาน ฉะนั้นขอทุกทานทั้งหมดท่ีน่ังในที่น้ี  ให
ตัดสินใจไวเลยวาชีวิตน้ีในอนาคตอันสั้น  เราจะเปนพระโสดาบันใหไดภายในหน่ึงเดือน  ความจริงพระโสดาบันน้ีเปน
ไมยาก  ถาเปนพระโสดาบันเสียอยางเดียว  ข้ึนชื่อวาบาปอกุศลเกาๆ  ทั้งหมดท่ีเราทําแลว  ไมมีโอกาสใหผล มีทาง
ทางเดียวท่ีเราไปคือ  กาวเขาไปใกลพระนิพพานทุกขณะ  เพราะวาพระโสดาบันทานแปลวา  เปนผูเขาถึงกระแสพระ
นิพพานสําหรับพระทานใหระมัดระวังศีลใหมากที่สุด  มีความรูสึกอยูเสมอวาเราจะตองตายถึงบางทานท่ีมีความ
จําเปน ตองสึกออกไปเปนฆราวาส  เร่ืองบรรพชาเปนของหนักพระพุทธเจาไมทรงกักขังใคร  ถากําลังใจทรงอยูไมไหว  
หรืองานบังคับเรา  เราก็ตองลาสิกขาบท  เมื่อลาสิกขาบทไปแลว  ก็ทรงศีลหาใหบริสุทธ์ิ 
 พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี  มีความสําคัญอยูท่ีศีลหา  สําหรับฆราวาสพระ  เณร  ก็มีความสําคัญอยูท่ี
ศีลของตน  กําลังจิตของพระโสดาบันมีใชเบาๆ  ไมหนัก คือ  1.  มีความรูสึกวาเราจะตองตาย  นี่เปนเร่ืองจริง  ท่ีเราจะ
ปฏิเสธไมได  เราจะนึกถึงความตายเปนสําคัญ  แลวก็ควรคิดวควมตายมันอาจจะมีกับเราในเวลาน้ีเพื่อความไม
ประมาทของจิต  ถาเราคิดวาความตายอาจจะมาอีกในเวลาอีก  1 ป  10  ป  30  ป  100  ป  มันก็ประมาทเกินไป  น่ี
พระพุทธเจาตรัสวา  ชีวิตเปนของไมเที่ยงแตความตายเปนของเที่ยง  หรือตอนท่ีเปสการีกราบทูลกับพระพุทธเจา  
ขาพระพุทะเจาไมทราบพระเจาคะ  วาความตายของขาพระพุทธเจาจะมีเวลาไหน  จะมีเชา  มีสายมีบาย มีเท่ียง  มี
กลางวัน มีกลางคืน  และอาการตายจะตายแบบไหน  หมอมฉันไมทราบ  พระพุทธเจาก็ทรงยอมรับวาใช  วาเธอตอบดี
แลว 
 ฉะนั้นขอบรรดาพุทธบริษัททุกทานจงคิดไวเสมอวา เราอาจจะตายเดี๋ยวน้ีตามที่องคสมเด็จพระชินสีหตรัส
กับพระอานนทวา  อานันะ ดูกอนอานนท ตถาคตน่ีนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออก  ในเมื่อเรานึกถึง
ความตายอยู  เราก็ไมประมาทในชีวิต  คิดวาข้ึนช่ือบาปอกุศลตางๆ ที่ทํามาแลวกี่ชาติก็ดี แมแตชาติน้ีก็ดีตองไมมี
โอกาสใหผลกับเราตอไปอีก  เราจะตองพนกําลังของบาปอกุศลกรรมทั้งหมดที่จะพนไดก็คือ 
 1.  เราจะตองเคารพพระพุทธเจาจริง  เคารพพระธรรมจริง  เคารพพระอริยสงฆจริง 

2. และก็มีศีลบริสุทธ์ิ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ฆราวาสถือศีลหา  ถาเปนศีลแปดถาจิตรักศีลแปดเปนปกติ   
รักษาทุกวัน  แลวก็ทําจิตสบายๆ  นั่นเปนจิตของพระอนาคามี  คือศีลแปดเปนศีลของพระอนาคามี  แสดงวาผูน้ันจิต
กาวเขาไปสูความเปนพระอนาคามี  น่ีสําหรับพระโสดาบัน  สกิทาคามีก็มีศีลหาเปนสําคัญ  เมื่อเคารพพระพุทธ  พระ
ธรรม  พระสงฆจริง  มีศีล  5  บริสุทธ์ิแนนอน  คําวาศีลน่ี  ไมเผลอน่ีไมขาด  มันตองตั้งใจทํา และ 
 จิตอีกดวงหน่ึง  ตัดสินใจโดยเฉพาะวา  ทําความดีทั้งหมดเราตองการพระนิพพานจุดเดียว  การใหขาวให
ของชวยเหลือใครก็ตาม ไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน  และไมหวังเกิดเปนมนุษย ไมหวังเกิดเปนเทวดา  ไมหวังเกิด
เปนพรหม  หวังอยางเดียววา  อัตภาพคือรางกายน้ี  สลายเมื่อไรเราไปนิพพานเม่ือน้ัน   ตัดสินใจไดอยางน้ีเปนปกติ  
อยางนี้ท่ีวาอารมณของทานเปนพระโสดาบัน  พระโสดาบันยังไมตองแยกผัวแยกเมีย  พระโสดาบันยังมีการแตงงาน  
พระโสดาบันยังมีความรักในเพศแตไมทํากาเมสุมิจฉาจาร  เพราะมีศีล  5  บริสุทธ์ิ  พระโสดาบันยังมีความโกรธ  แต



ไมฆาใคร  เพราะมีศีล  5  บริสุทธ์ิ  พระโสดาบันยังมีความหลงอยูบางแตหลงไมมากนัก  เพราะวายังตองการความ
รัก  ยังตองการความรวย  ยังมีความโกรธแตวาศีลไมขาด  ความจริงพระโสดาบันไดแกชาวบานชั้นดีน่ันเอง 
 ฉะนั้นขอทุกทานทั้งหมด  การเจริญพระกรรมฐานหรือการทําบุญ  ถาหากวาเราไมหาจุดพักหรือจุดหยุดท่ี
ใดที่หน่ึงไว  การทําไปก็ไดผลนอยเต็มที ท่ีวาไดผลนอยเต็มที  มันควรจะมาหยุดตรงพระโสดาบันบาง  เขาจุดพักมันก็
ไมพัก  ทําไปเจริญพระกรรมฐานกันเร่ือยไป  เขาบอกวาทําอยางน้ีฉันก็ทําไป  ทําไป  ทําไปแบบนั้นมันหาจุดลงไมได 
มันเปนพระอริยะไมได  และเมื่อไรมันจะใกลพระนิพพานทีนี้ความเปนพระอริยะท่ีเปนกันไมไดเพราะไมรูจักพระอริยะ  
ไมรูวาพระโสดาบันกับสกิทาคามีนะของงายๆ  เปนหญาปากคอก แตสําคัญครูผูสอนไมไดเปนพระอริยะ 
 แตท้ังนี้อยานึกวา  อาตมาเปนพระอริยเจาซะดวย  ทาไมเปนพระอริยเจาแลวทานก็ไมดุพระพุทธเจาสอนซะ
ดวย  อยางอาตมามาสอนนี่  มาจากพระพุทธเจาที่พระพุทธเจาตรัสวา  สําหรับพระโสดาบันกับสกิทาคามีเปนผูทรง
อธิศีล  พระอนาคามีเปนผูทรงอธิจิต  พระอรหันตเปนผูทรงอธิปญญา  และในสังโยชนทานก็มีบอกไววา  พระ
โสดาบันกับสกิทาคามีตัดสังโยชนได  คือ 

1. สักกายทิฏฐิ 
2. วิจิกิจฉาทิฏฐิ 
3. สีลัพพตปรามาส 
มีตอนหน่ึงทานบอกวา  สําหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเปนผูมีปญญาเล็กนอย มีสมาธิเล็กนอย  แต 

ทรงศีลบริสุทธ์ิ  แลวตอไปก็ตองดุองคของพระโสดาบันอีก  องคพระโสดาบันคือคนที่เปนพระโสดาบันแลวมีกําลังใจ
อยางไง  เขาวางอารมณแบบไหน  องคพระโสดาบันคือ  เคารพในพระพุทธเจาจริง  เคารพในพระธรรมจริงเคารพใน
พระสงฆจริง  มีศีล  5  บริสุทธ์ิจริง  มีจิตใจมุงพระนิพพานเปนอารมณจริงมันก็เทานี้  ถาหากวาจิตใจของทาน
ท้ังหลายทรงอารมณของพระโสดาบันไวได  ฌานสมาบัติตางๆ  ท่ีทานไดน้ีไมมีการเสื่อม  มีแตการดีข้ึน 
 และเมื่อไดเปนพระโสดาบัน  มันก็ตัดจุดยอดเลย  ไมตองไลพระสกิทาคามีอนาคามี ไมตองไปไลสังโยชน
อ่ืน  ตัดตัวอวิชชาทันที  นั้นก็ไดแกตัดฉันทะกับราคะซ่ึงก็ไดเคยบอกวา  จงคิดไวเสมอวา  รางกายมันตายคราวนี่  เรา
ไมตองการการเกิดเปนมนุษย  เปนเทวดาหรือพรหม  เราตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน  ทําใหมันแนๆ  ทําจิตให
มันมั่นคง  เอาใหมันแนนอน  อยาไปคิดวาสิ่งน้ีมันเกินความสามารถของเราไมใชอยางน้ัน  เราตองสามารถ  ถาเราไม
มีความสามารถจริง  เราก็ไมเหยียบยางเขาในขอบเขตของพระศาสนา  นี่เปนจุดแรกที่เราจะพิสูจนนั้นเอง  เมื่อ
เหยียบยางเขามาในเขตของพระศาสนา  ถาเราไมดีจริงเราก็ไมยอมรับนับถือพระพุทธเจา  แลวตอไปถาเราไมแนนอน
จริงๆ ถาจิตใจของเราไมเขาถึงปรมัตถบารมีจริง  เราก็ไมพอใจในการเจริญพระกรรมฐาน  จุดน้ีเปนจุดสําคัญที่พวก
ทานท้ังหลายจะสรางความมั่นใจในตัวเอง  วาข้ึนช่ือวาพระนิพพานนี่  ไมเกินวิสัยของทาน 
 สําหรับตอนี้ไป  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย  ตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขา
ออก  ถาภาวนาใหใชคําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ แลวรวบรวมกําลังใจไมสนใจคําภาวนาก็ได  รวบรวมกําลังจิต  
ตัดกิเลสคือมุงคิดวารางกายนี้ไมใชเรา  ไมใชของเรา  โลกนี้ไมมีความหมายสําหรับเรา  เราตองการนิพพานอยาง
เดียว  สงกระแสจิตไปนมัสการท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่พระนิพพาน  และจะอยูท่ีน้ันหรือจะกลับไปท่ีไหน
ก็ได  อยูที่น้ันตลอดเวลาจนกระทั่งหมดเวลาก็ยังดี  ตอนี้ไปเร่ิมปฏิบัติได 
 



 
 
 
 
 

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  7 
 ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  จงตั้งใจฟงคําอธิบายสักครูหน่ึง  เปนอันวาสําหรับทานนักปฏิบัติใหมให
ตั้งใจตามน้ีนะ  อันดับแรกขอใหเปลื้องความสงสัยของตนเองเสียกอน  วาการปฏิบัติพระกรรมฐานนี่  มันมีอารมณไม
เหมือนกับอารมณธรรมดา  อันน้ีจะตองรู  เพราะเวลานี้เราตั้งใจปฏิบัติในดานของทิพจักขุญาณ  และก็มโนมยิทธิ  ก็
จงเขาใจวา  คําวาทิพจักขุญาณน่ี  แปลวามีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย  เขาไมไดหมายความวา  ลูกตาเปนทิพย  
เพราะตาของเราหลับไมสามารถจะเห็นอะไรได  แตท่ีรูออกมาได  คือใจเปนทิพย คําวาญาณน่ี  เขาแปลวาความรู  ที
น้ีคําวาทิพจักขุญาณก็หมายความวา  ถาหากวาสมาธิของเราเลวจัด  แตวาอยูในเกณฑท่ีดีพอจะมีทิพยได  มันก็เปน
แคมีความรูสึกถูกตอง  ยังไมเห็น  ถาสมาธิของเราดีข้ึนมานิดหน่ึง  ไอความรูสึกถูกมันก็กลายเปนภาพปรากฏข้ึนใน
ใจ เห็นภาพ  ถาสมาธิดีมากวิปสสนาญาณดีมาก  มันจะเห็นภาพชัดเจนแจมใส  มีเห็นทางใจ  ไมไดเห็นทางตา  น้ีคํา
วาเห็นในที่น้ีก็ตองอาศัยอารมณดี 
 ตอนน้ีก็ควรจะรับฟง  ท้ังนักปฏิบัติเกา  และนักปฏิบัติใหม คือวาอารมณดีที่เราจะเห็นชัดเจนแจมใส  น่ันก็
ตองอาศัยเหตุน้ีเหมือนกันหมดท้ังเกาและท้ังใหม  ก็ตองคุมอารมณเหมือกัน  คือ  หน่ึง  จงท้ิงอุปกิเลสเสียใหหมด  
คําวาอุปกิเลสนี้ก็หมายถึงจิตยุง  มีความทะนงตนวาเราดี  คิดวาน่ีเรามันดีแลว  เลิศแลว  คนอื่นสูไมไดและก็มองดุ
คนอื่นทําผิด  เห็นวาเขาชั่ว  คอยตําหนิติเตียนคนโนน  ติเตียนคนน้ี  วาตนนั้น  ดาคนน้ี  แตวาไอตัวท่ีทํามันดี  อยางน้ี
พระพุทธเจาทานเรียกวา  อุปกิเลส อุป  แปลวาเขาไป  เขาไปหรือใกลกิเลส คือความชั่วของจิต  คือจิตเดินเขาไปหา
ความช่ัวน่ันเอง 
 นี่เราจะเห็นไดวา  ถาเราดีจริงๆ  เราก็ไมติคนอื่น  ถาเราติคนอ่ืนก็แสดงวาเรายังเลว  ดูตัวอยางองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ชาวบานชาวเมืองเขาดาพระองคทั้งเมือง  ไปท่ีไหนก็ถูกดาที่น่ัน  ถูกนินทาท่ีน่ัน  การดาการ
นินทาเขาวากันตอหนาแตวาองคสมเด็จพระบรมศาสดาก็ไมทรงโตตอบ  กลับสอนบรรดาพระสงฆท้ังหลายวาเธอจง
อยาสนใจในคํานินทาและสรรเสริญ  ทานถือวาคํานินทาก็ดี  คําสรรเสริญก็ดีเปนโลกธรรม  คือหมายความวา  ถาเรา
เกิดมาในโลกนี้  เราไมพนคํานินทา  และก็ไมพนคําสรรเสริญ  และเราก็ไมดีเพราะคําสรรเสริญ  เราก็ไมชั่วเพราะคํา
นินทา  ถาเราดีเขาติวาชั่ว  เราก็ไมชั่วไปตามปากเขาพูด ถาเราประพฤติเลว  เขาสรรเสริญวาดี  เราก็ไมดีไปตามคํา
เขาพูด  เราจะดีหรือเราจะช่ัวอยูท่ีใจตัวเอง  อยูท่ีการประพฤติปฏิบัติ  น้ีคนท่ีดีจริงๆ ทานไมดีใคร แตวาการยกยองให
กําลังใจแกคนยอมมีอยู  เพราะวาไอการท่ีเขาทําชั่ว เขาทําเลวน่ี คนทุกคนมันไมอยากช่ัว  คนทุกคนนะมันอยากจะดี
แตท่ีทําชั่วเพราะกฎท่ีเปนอกุศลกรรม  กรรมเดิมมันใหผล  ฉะน้ันจึงไมมีอะไรจะนาตําหนิติเตียนกัน 
 อันดับแรกขอทุกทานจงตั้งใจคิดวา ข้ึนชื่อวาการตําหนิติเตียนซึ่งกันและกันเห็นวาคนนั้นไมดี  คนน้ีเลว  จง
ใหพนไปจากจิต  ถาอารมณจิตยังมีอยูอยางน้ี  จงคิดวาเรายังเลวอยู ก็พยายามระงับเสีย  ชื่อวาทุกคนเขาตองการดี 
แตท่ีดีไมได  เพราะกรรมท่ีเปนอกุศลมันชี้นํา  มันชักนํา  มันบังคับ  เขามีกรรมท่ีเปนอกุศลนําบังคับใหทําชั่ว  เราก็



อยาพลอยช่ัวไปกับเขาดวย มันเปนการไมสมควร  น้ีอยางหน่ึงที่พระพุทธเจาถือวาเปนอุปกิเลส  รวมความวาจงอยา
สนใจกับจริยาของบุคคลอื่น  เขาจะดีมันเร่ืองเขาดี  เขาจะชั่วมันเร่ืองเขาชั่ว  แตเราบังคับใจของเราใหอยูในดานของ
ความดีเปนปกติก็แลวกัน  น่ีอารมณอยางน้ี ขอบรรดาทุกทานตองทรงอารมณใหได 
 แลวประการท่ีสอง  ทุกคนจงละ  ปลิโพธ  ภาษาบาลีเขาเรียก  ปลิโพธ  คําปลิโพธ  คือการกังวลดวยการ
หวงใยตางๆ  ท้ังหมด  ในขณะที่เจริญสมาธิ  จงอยามีกับเราเลย  และเวลาท่ีตั้งใจเจริญสมาธิ  จงคิดวาเวลาน้ี  เราไม
มีอะไรทั้งหมด  ทรัพยสินบุคคลภายนอกจากตัวเราท่ีเองถึงเราไมมีแลว  แมแตรางกายของเรามันยังจะพัง  เรายังไม
หวงน่ี  มันตายเสียเวลาน้ีก็ชางมัน  ข้ึนช่ือวาความตายเราหามไมได  เกิดมาเพื่อตาย ถาพรอมท่ีจะตายเวลาน้ีก็เชิญ  
อยางเลวที่สุด  ตายเวลาน้ีไปสวรรค  คือไปเปนเทวดาน้ีช้ันต่ําท่ีสุด  อารมณอยางกลางไปเปนพรหม  ตัวจิตไมนิยม
โลกก็ไปนิพพานเลย ตัดสินใจตัวน้ีใหได  ใหมันจริงๆ  แลวประการตอไป  ตั้งใจทรงศีลใหมันดี  เร่ืองศีลน่ีมี
ความสําคัญมาก  ถาศีลไมดีเอาอะไรมันก็ไมได  คือ 
 1.  ตั้งใจรักษาศีล  จะไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอื่นทํารายชีวิตกัน  และก็เราจะไมทําลายชีวิตของบุคคลอื่น  
ไมกลั่นแกลงบุคคลอื่น  และไมยุใหชาวบานเขาทําลายชีวิตกัน  และก็ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายชีวิตกันแลว ท้ังคน
และสัตวนะ 
 2.  จะไมยึดถือทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นมาเปนของตนดวยตนเอง  และก็จะไมยุใหชาวบานยื้อแยงทรัพย
สมบัติของบุคคลอื่น  และก็จะไมยินดีเมื่อชาวบานยื้อแยงทรัพยสมบัติกันแลว และก็ 
 3.  เราจะไมกลาววาจาไมจริงดวยตนเอง  และก็จะไมยุใหใครกลาววาจาไมจริง  และก็จะไมยินดีเมื่อเขา
กลาววาจาไมจริงแลว  และก็ 
 4.  เราไมประพฤตินอกใจ  หรือวาทําลายความรักของบุคคลอื่นดวยตนเองท่ีเรียกวากามารมณ  และก็มไยุ
ยงสงเสริมใหบุคคลอ่ืนเขาทํากามารมณเรียกวาเปนการละเมิดจริยาของความรัก  และก็ไมยินดีเมื่อเขาละเมิดจริยา
ของความรักแลว 
 รวมความวา  การรักษาศีลทุกสิกขาบทตามหนาท่ีของเรา  หนึ่ง  จะระมัดระวังศีล  ไมทําลายศีลดวยตนเอง
ทุกขอ  และก็สอง  ไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีลและก็ไมยินดีเมื่อบุคคลอ่ืนทําลายศีลแลว  น่ีการรักษาศีล
ตองรักษา  3  ข้ันแบบน้ี 
 สําหรับนักปฏิบัติท่ีเรียกกันวา  พระโยคาวจร  และหลังจากนั้นไป  องคสมเด็จพระชินวรก็ทรงแนะนําวา  
ตองระงับนิวรณหา  อยาใหเปนเจาฝงใจของเราได  ในขณะท่ีทรงสมาธิน่ี  จะตองเปนผูชนะนิวรณหา  ถาขณะนิวรณ
หาไดเมื่อไหร  ไอความไมผองใส การท่ีทําอะไรไมได  เพราะมันเปนทาสของนิวรณหา  นิวรณหาคือ 
 หน่ึง  รูปสวย  เสียงเพราะ  กลิ่นหอม  รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ  ไอนี่ในขณะที่เจริญสมาธิจะตองไมมีใน
จิตของเราเปนอันขาด  มันช่ัวระยะเวลาเล็กนอยนี่มันจะตายก็ใหมันรูไป  แตพระอริยะที่ทานเปนพระอรหันต  หรือ
พระอนาคามี  เขาตัดไดตลอดชีวิตไมเห็นเปนไร ทุกวินามีไมกวนใจเขา  น้ีเราจะใชเวลาสั้นๆ  ในขณะท่ีเจริญสมาธิน่ี  
คือไมสนใจกับรูปสวย  เสียงเพราะ  กลิ่นหอม  รสอรอย  สัมผัสระหวางเพศ  น่ีตองไมมีในเวลาท่ีเจริญสมาธิ 
 และประการท่ีสอง  อารมณความโกรธ   ความพยาบาทท่ีมีอยูแลว  ตองท้ิงไปเสียเลยในระหวางน้ี  อยาให
มันมีใหมันเปนพระอริยะเสียช่ัวคราว  มันไมเปนจริงละถาทําวางใจอยางพระอริยะ หมายความวาเราไมโกรธใครมัน
ละ  แตความโกรธมันปรากฏข้ึนมา  เราก็  เออ  กุใหอภัยมันพักหน่ึง 



 แลวตอไปในขณะที่ทําสมาธิ  ตัดความงวงอยาใหมีในใจ  มันจะงวง  มันจะตาย ใหมันรุไป  ช่ัวระยะเวลา
ประเดี๋ยวเดียวจะตายก็ใหมันเชิญ    มันอยากตายก็ใหมันตายซะเวลาน้ี  จะไมยอมแพความงวง  ถาจิตคิดอยางน้ีได  
ชนะแน 
 แลวขอที่สี่  อุทธัจจกุกกุจจะ  อารมณจะตองทรงตัว  คือเรารักษาอารมณอยางไร  ใหมันทรงอยางนั้น  
ภาวนาวาอยางไรใหจิตมันอยูอยางนั้น กําหนดรูลมหายใจเขาออกแบบไหน  ตองทําอยางน้ัน  อยาใหมันคลาด 
 และขอท่ีหา  จงอยาสงสัยผลของการปฏิบัติ  คืออารมณท่ีเปนทิพยน่ีมันมีอารมณท่ีไมเหมือนอารมณเดิม 
มันจะมีความรูสึกข้ึนมา  โดยที่เราไมรูเร่ืองมากอนจงอยาคิดวาเปนอุปาทาน  ไอคําวาอุปาทานน่ีใชกันใหมันถูก  ไม
รูจักประสีประสาไอนั่นก็อุปาทาน  น่ีก็อุปาทาน  ถาจิตอยูในสมาธิน่ี  คําวาอุปาทานมันไมมี  เพราะวาอารมณสมาธิ
มันยังคับ  ในขณะที่ทรงสมาธิจิตอยู  จิตจะไปนึกเอาเองไมไดนอกจากสมาธิมันจะบอกจริงๆ  ตามความเปนจริง  
ตองมั่นใจในความรูสึกท่ีเราเกิดข้ึนในเวลาน้ัน แตวาไอความรูสึกของเราจะเกิดน้ัน  จิตเวลาน้ันของเราเปนทาสของ
นิวรณหรือวาเอาชนะนิวรณ 
 ทีน้ีตอนี้ไป สําหรับนักปฏิบัติใหมท่ียังไมได  ก็คือใหรูจักคําภาวนาคําภาวนาน้ีใชคําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  
ธะ  เวลาหายใจเขานึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  ใหมันอยูแคน้ีนะ  อยาเอาจิตไปสนใจอะไรอื่น
ท้ังหมดไมตอง ไปคิด  อยาไปคิดอยากรูอยากเห็น  ไอตัวอยากรูอยากเห็นน่ีเปนนิวรณคืออุทธัจจกุกกุจจะ  ทีน้ีตัวที่จะ
รูจะเห็นจริงๆ  มันเปนเวลาท่ีมีคนเขาเขาไปแนะนําเวลาที่ไดยินเสียงกร๊ิงข้ึนมา  ปรากฏวามีคนไปน่ังขางหนาน่ี  
ตอนน้ีทุกคนหยุดคําภาวนาเสีย  และก็ไมสนใจกับลมหายใจเขาออก  ปลอยใจสบายๆ  ถาผูแนะนําเขาแนะนําวา
อยางไร  ตัดสินใจไปตามน้ันทันที  แลวก็ถามีรูสึก  ความรูสึกเปนไปตามน้ันเลยนะ  และหลังจากนั้นผูแนะนําเขาเห็น
วาอารมณ  ใจเราเร่ิมเปนทิพย  เขาจะถามวาเวลาน้ีมีความรูสึกวามีอะไรขางหนาทานบาง  ถาจิตมันนึกวามีอะไร
ตอบทันที  อยายั้งถายั้งละก็  ถาสงสัยนิดเดียว  เปนนิวรณตัวท่ีหา  ถาจิตมันวามีก็มี 
 เขาถามวาผูหญิงหรือผูชาย  จิตมันนึกวาผูหญิงก็ผูหญิง  จิตมันมีความรูสึกวาผูชายก็ผูชาย  ท้ังๆ  ท่ีไมเห็น
ก็ตอบเลย  แตวาบางทานท่ีทรงอามรณดี  ทานเห็นทันทีนะ แลวก็ชัดเจนแจมใส  คนท่ีทรงอารมณเอาดีไมไดตลอด  
เขาเรียกวาเอาดีไดบางเรียกวามีความรูสึกถูกตอง  ถามีความรูสึกถูกตอง  ถาผูสอนเขายืนยันสองสามคําวาถูกตอง 
เวลานี้จิตจะเร่ิมเปนฌานขึ้นมาร  ไอสิ่งท่ีเรานึกรูแตมันไมเห็น  มันเกิดเปนภาพใหเราเห็นข้ึนมา  อาจจะยังไมชัดเจน
แจมใสนัก  ตอนนี้เรียกวาทิพจักขุญาณ  เปนวิชชาสาม  ตอมาก็แนะนําใหข้ึนพระจุฬามณีเจดียสถาน  ก็ข้ึนไปได  
ตอนนี้เปนฌาน  4  และเปนอภิญญาท่ีเรียกกันวา  มโนมยิทธิ  จะมีความแจมใสสวางไสวมากข้ึนหลังจากน้ันเขาจะ
พาไปสูนิพพาน  ตอนนี้มีอารมณสูงสุดในพุทธศาสนา 
 ตอนตอน้ีไป  เวลาก็หมดแลวนะ  ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมั่น  กําหนดรู
ลมหายใจเขาออก  สําหรับผูมาใหมใหภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  เวลาหายใจเขานึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจตออก
นึกวา  พะ  ธะ  สําหรับ ทานท่ีไดแลว  รวบรวมกําลังใจตัดขันธหาใหเด็ดขาด  ใหเห็นพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จ
พระบรมโลกนาถชัดเจนแจมใส  หลังจากน้ัน  จะรูอะไรก็ตามใจ  ถามองคสมเด็จพระจอมไตรบราศาสดาเอาเอง  ถา
จะไปท่ีไหนสงสัยอะไรไว  ก็ไปถามทานไดทานตอบอยางไรเช่ือถือตามน้ัน  มันจะตรงทุกอยาง  ตอน้ีไปทุกคนเร่ิม
ปฏิบัติได 
 



 
 
 
 
 

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  8 
 ลําดับตอนี้ไปขอทานท้ังหลายตั้งใจฟงคําอธิบาย  เพื่อเจริญพระกรรมฐานสักครูหน่ึง  การเจริญพระ
กรรมฐาน  อันดับแรก  ขอใหทรงวาระจิตตามนี้  คือตัดสินใจเสียตั้งแตเบ้ืองตนในดานของอริยสัจ  คือวาเอางายๆ  ก็
ตัดสินใจไปในดานของไตรสรณคมนท่ีพระพุทธเจาตรัสวา  ทุกสิ่งทุกอยางมันไมเท่ียง  ในเมื่อมันไมเท่ียง  ถาเอาจิต
มันเขาไปเกาะมันก็เปนทุกข  และในท่ีสุดมันก็เปนอนัตตา  การเจริญพระกรรมฐานจริงๆ  ความมุงหมายขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ตองากรใหบรรดาทานพุทธบริษัทใชปญญายอมรับนับถือกฏของความเปนจริง  ไอการ
มีปญญายอมรับนับถือกฎของความเปนจริง  ไอการมีปญญายอมรับนับถือกฎของความเปนจริงน่ี  เขาเรียกกันวา
วิปสสนาญาณ  แตวาการรูแจงเห็นจริง  ความเปนจริงที่ปรากฏกับตา  ปรากฏกับกาย  ปรากฏกับจิตของเรามีอยู 
 แตวาที่องคสมเด็จพระบรมครูตองแนะนําก็เพราะวา  คนที่เกิดมาในโลกเปนคนมีตาทราม  เปนคนมีกาย
ทราม  และก็เปนคนมีจิตทราม  คือวาชอบเอาอารมณน่ีเขาไปฝนความเปนจริง  อยางคนก็ดี  สัตวก็ดี  วัตถุธาตุก็ดี  ท่ี
มันเกิดข้ึนมาแลวมันก็เดินเขาไปหาความเสื่อม  คนเกิดมาจากความเปนเด็ก  จากเด็กมันเขาไปหาเด็กโต  น่ีมันแสดง
ถึงอนิจจัง  มันไมเที่ยง  ถามันเท่ียงมันก็เลิกอยูตามน้ัน  จากเด็กโตเดินเขาไปหาความเปนหนุมเปนสาว  มันก็ปรากฏ
ความไมเท่ียงอีก  จากคนเปนหนุมเปนสาวไปหาวัยกลางคน  น่ีเดินลงแลว  จากวัยกลางคนไปถึงคนแก  จากแกไปถึง
ตาย  นี่เราจะเห็นวาคนก็ดี  สัตวก็ดี  มีสภาพเหมือนกัน  มันไมมีใครจะเท่ียง  ตัวของเราเองน่ีมันก็ไมไดเท่ียงมา
ตลอดเวลา 
 แลวเราเคยคิดหรือเปลาวาเราเที่ยงหรือไมเที่ยง  ที่ไมคิดก็เพราะอาศัยอวิชชาคือความโงเขาบังใจ  เมื่อมี
ความโงเขาบังใจ  แลวก็มีตัวหลงเขาบังใจอีก  ไอรางกายน่ีมันเกิดมาเพ่ือตาย  ไอตัวหลงเขามาบังใจ  ก็หมายความ
จิตมันเขายึดวา  รางกายน่ีจะตองทรงอยูตลอดไป  เห็นชาวบานเขาแกไมนึกวาเราจะแก  เห็นชาวบานเขาปวยไมนึก
วาเขาจะปวยเห็นชาวบานเขาตายไมคิดวารเาจะตาย  น่ีมันเปนความหลง  และก็เปนความโงควบกัน  เพราะความโง
เขามาบังจิต  มันจึงหลง  เราก็กลับจิตเสียใหม  ยอมรับนับถือตามความเปนจริงซะ  อยาเอาจิตเขาไปฝน มีความ
เขาใจวารางกายน่ีมันเปนทุกข  มันเปนอนิจจัง  หาความเที่ยงไมได 
 และก็ที่บอกวา  ตัวท่ีสองเปนทุกข  ทุกขตัวน้ีเปนเร่ืองของอริยสัจ  คือตัวท่ีสองท่ีบอกวาเปนทุกข ทุกขเพราะ
อะไร  เพราะวาสภาวะของรางกายจริงๆ  มันไมเท่ียง  แตเราไปดึงใหมันเท่ียง  ตามปกติเราเปนเด็ก  เราอยากหา
ความเปนหนุมเปนสาว  อันนี้ไมยาก  มันเดินเขาไปหาความเปนหนุมเปนสาว  ตามความพอใจของเรา  ตอนน้ีเรา
ชอบใจ นึกวามันดี  แตก็ลืมนึกวามันจะเดินเขาไปหาความเปนคนแก  ความเปนคนตาย  น่ีเราไมนึกวา  พอถึงความ
เปนคนแก  ความเปนคนตาย  น่ีเราไมนึก  พอถึงความเปนหนุมเปนสาวแลว  รางกายเกิดความเปลงปลั่งสวยสด
งดงาม  รางกายมีกําลังคลองแคลวเราชอบ 



 แตพอเร่ิมความแกเขามา เราไมชอบ  ใจมันนึกวาไมตองการใหมันแก  อยากจะหาทุกสิ่งทุกอยางมาแก
ความแก  แลวมีใครเขาแกไดที่ไหน  แม แตพระพุทธเจาเองทานก็แกไมได  พระพุทธเจาทานก็แก  ในเมื่อเราเขาไป
ยึดถือ  ตองากรใหมันหนุมมันสาว มันทรงกายดีอยู  ไมตองการใหมันทรุดโทรม  แตเมื่อสภาวะมันทรุดโทรมจริงๆ  
เราไมตองากรมัน  ก็ไอสิ่งท่ีไมตองการใหเกิดข้ึน  อารมณใจมันก็เปนทุกขท่ีทุกขก็เพราะวาดึงมันเขาไวน่ันเอง  มันดึง
ไมอยูก็เลยทุกข  น่ีเปนความโง 
 ถาเราปลอยใจไปตามสบาย  ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  ใหรูตัวไวเสมอวาเราเกิดมานี่เกิดเพื่อแก  เรา
เกิดมาเกิดเพื่อเพื่อความปวยไขไมสบาย  อยาไปนึกวาคนอ่ืนเขาปวย  แตเราไมปวย  และเราก็เกิดมาเพื่อพลัดพราก
จากของรักของชอบใจ  จําไวซิวา  ไอของที่เรารัก  คนท่ีเรารัก  สัตวท่ีเรารักน่ี  มันกับเราตองจากกันแนสักวันหน่ึง
ขางหนา  นึกไวทุกวันวา  สิ่งน้ีมันตองจากกับเรา  รางกายเปนท่ีรักท่ีสุดที่เราตองการทะนุถนอมมัน  ไมชามันก็พัง  
และรางกายนี้มันเกิดมามันตองปวย  เวลาน้ีมันไมปวย  สักวันหน่ึงขางหนามันตองปวย  พรอมรับไว  และก็ในท่ีสุด
รางกายน่ีมันตองตาย  ถาจิตเราคิดไวอยางนี้เสมอ  ความท่ีตองหวาดหวั่นมันก็ไมมี  และไอตัวท่ีเมาท่ีไปเกาะติด
รางกายมันก็ไมมี  จิตมันก็โปรง  และก็การเกาะรางกายเราไมมี  การเกาะรางกายของบุคคลอื่นมันก็ไมมี  จิตเขาไป
เกาะวัตถุธาตุใดๆ  มันก็ไมมี  ดังน้ีก็เลยเปนจิตของพระอรหันต  น้ีวิปสสนาญาณตัวปลายน่ีมีเทาน้ี 
                 เพราะฉะน้ันการเจริญพระกรรมฐานข้ึนตนนะ  ตองข้ึนปลายเลย  ไมใชไปจับไมใชไปจับตนเตาะแตะๆ  
มาตั้งแตไหนก็ไมทราบ  อันนี้เขาไมไดใชกัน  คือไตรสรณคมน  มันตองฝกจิตมาตั้งแตเร่ิมตน  น่ีจําไวดวยนะ  แตไอ
การท่ีมีจิตของเราไมผองใส  บางคนท่ีไดฌานสมาบัติ  ไดนโนมยิทธิแลว  อารมณมันผองใสไมไดน่ีเพราะจิตมันมีตัว
อวิชชาเขาไปบัง  มีตัวโมหะความหลงเขาไปบัง  คือไมพยายามปลอยอุปทาน  ไอตัวยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไมทรงตัว  
เราคิดจะใหมันทรงตัว  ในเมื่อมันไมทรง  อารมณจิตมันก็ไมสบาย  มีความเปนทุกข  มันไมยากอะไร  คือวาเราไมฝน
กฎธรรมดามันซะหมดเรื่อง  และไอท่ีมันทําอะไรกันไมไดน่ี  มันตัดโนนก็ไมได  ตัดนี่ก็ไมได  จิตใจมันวุนวาย  เพราะ
จิตมันฝนธรรมดา  ของท่ีมันไมมี  ตองการใหมันมีข้ึน  ที่มันมีข้ึนแลวตองการใหมันหมดไป  มันจะเปนไปไดท่ีไหน 
                นี้รวมความวา  การเจริญพระกรรมฐานน่ีพระพุทธเจาตองการอยางเดียว  คืออารมณจิตท่ีไมดื้อ  คือไมดื้อ
ตอความเปนจริง  และตอกฎธรรมดา  เอาจิตเขาไปยอมรับนับถือกฎธรรมดาเสีย  และจงอยาไปหลงไอของที่มันไมดี
วามันดี  รางกายของเราน่ี  ดูซิวามันดีตรงไหนบาง  มันมีท้ังข้ี  ท้ังเยี่ยว  ท้ังอุจจาระ  ท้ังปสสาวะ  นํ้าเลือด  นํ้าเหลือง  
นํ้าหนอง  ยามปกติก็ตองเลี้ยงมัน  หาสุดไมได  หาของกินใหมันกินเชามันก็จะกินกลางวัน  กินกลางวันก็จะกินเย็น  
กินเทาไรมันไมอ่ิม มันดีนักรึและตองประคับประคองมัน  หาของกิน  หายารักษาโรค  ปองกันไมใหมันมีโรคแลวก็หาม
มันไดไหม  แลวก็หามมันไมได  ประคับประคองเทาไรก็ตามที  หามความแกไดหรือเปลาละ  มันก็หามไมได  และก็
หามความแกไมได  หามความตายไดไหมมันก็ไมได  ในเมื่อมันไมได  รางกายเปนอยางน้ีมันดีสําหรับเรารึ  ก็แสดงวา
รางกายน่ีมันเลวสําหรับเรา  เราคือจิต 
 จําใหดี  คําวาเราน่ี  ภาษาหนังสือเขาเรียกวาจิต  แตพวกท่ีไดญาณวิเศษ  ไดทิพจักขุญาณข้ึนไปทาน
เรียกวา  อทิสสมานกาย   คือกายท่ีไมสามารถจะเห็นไดดวยตาเปลา  ไอเราจริงๆ  นะ  คืออทิสสมานกาย มันเปนกาย  
เปนนามธรรมที่เขามาสิงอยูในกายเน้ือ  กายเน้ือน่ีมันเปนเรือนรางที่อาศัยชั่วคราว  กายเนื้อน่ีฟงเมื่อไร  กายท่ีเราไม
เห็นตัวก็จะไปสูภพสูชาติ  ถาเราดีไมพอ  นี่การเวียนวายตายเกิด  ชาติน้ีเปนคนชาติตอไปเปนสัตวเดรัจฉาน  เลวกวา
น้ันเปนอสุรกาย  เลวไปอีกเปนเปรต  เลวกวานั้นอีกเปนสัตวนรก  ไอลงขางลางน่ีมันมากกวาข้ึนขางบน  การจะมา



เกิดเปนมนุษยน่ีมันแสนยาก  โดยมากก็ไปปวนเปยน  อยูน่ันสัตวเดรัจฉาน  ไมก็อบายภูมิ  หรือเปรตอสุรกาย  สัตว
นรก  ยิ่งการจะไปเปนเทวดา  หรือพรหมยิ่งยากกวาความเปนมนุษย 
 นี่เราตองการอะไรอีก เราตองการไหมความเปนมนุษย  แคน้ีมันก็ยาก  มันก็ลําบาก  ทุกขเข็ญพอแคน้ีแลว  
ถาเราตองการเกิดเปนมนุษยอีกน่ีมันไมไดเปนแน  เพราะใจมันทราม  ใจจะเปนมนุษยไดตองมีเทวธรรม  หรือวา
พรหมธรรม  หรือวาอารมณพระนิพพาน  ถามีอารมณพระนิพพานแนนอน  คือทรงจิตเปนพระโสดาบันได  อันน้ีเปน
มนุษยแนนอน  เปนมนุษยกับเทวดาแน  พระโสดาบันมีอะไร  ไมเห็นยาก 

  สักกายทิฏฐิ  ทานมีความรูสึกอยูเสมอวา  เราจะตองตาย  ในเมื่อรูตัววาจะตายก็มีความไมประมาทใน 
ชีวิต  ไมตองการอบายภูมิ  คือจิตเคารพในพระพุทธเจา  ในพระธรรมจริง  ในพระอริยสงฆจริง  ที่เรียกกันวา  
วิจิกิจฉา  ตัดวิจิกิจฉา  คือเคารพในพระพุทธเจา  ในพระธรรม  ในพระสงฆจริง 
 ตอมา  สีลัพพตปรามาส  ในดูถูกดูหมิ่นศีล  คือไมเหยียดหยามศีลหมายความวาทรงศีลใหบริสุทธ์ิตาม
เพศ  ศีลทุกสิกขาบท  ถาเปนพระ  เปนเณร  เปนฆราวาส  ฆราวาสทรงศีล  5  บริสุทธ์ิ  เณรศีล  10  และก็ตองมีเสชิย
วัตร  75  สําหรับพระมีศีล  227  ท่ีสําคัญ  220  และก็ตองมีอภิสมาจารดวย  ถาจิตเราไมประมาทในความตาย  คิด
รูอยูวาจะตาย  มีความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัย  มีศีลบริสุทธ์ิ  และดวงจิตยึดเหนี่ยวพระนิพพานเปนอารมณ  เห็นวา
มนุษยโลกมันเปนทุกข  เทวโลกและพรหมโลกไมมีความหมาย  เราตองการพระนิพพานเทานี้เทาน้ันแหละ  ถาอยาง
เลวท่ีสุดเราเปนพระโสดาบัน  แลวเกิดเปนมนุษยอีกมไมกี่ชาติก็ไปพระนิพพาน 
 นี้ตอแตน้ีไปขอบรรดาทานท่ียังไมได  ประเดี๋ยวก็จะหยุดการแนะนํา ใหตั้งใจภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  
เวลาหายใจเขานึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะธะ  อันน้ีเพื่อทิพจักขุญาณ  หรือเพื่อมโนมยิทธิ  แตวาเวลา
หายใจเขา  หายใจออกก็ดี  ภาวนาก็ดี  จงอยาอยากรูอยากเห็นอะไรทั้งหมด  ทําใจใหอยูสบายๆ  หายใจเบาๆ คือ
หายใจปลอยไปตามเร่ือง  หายใจเขาก็รูอยูหายใจออกก็รูอยู  หายใจเขานึกวา นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ 
 ทีน้ีถาเวลาที่มีพระทานเขาไปแนะนํา  วันน้ีมีแตพระอยางเดียว มีพระกับเณรมีแตพระกับเณร  ฆราวาสเขา
คงไมเขาไปสอน  มีพระเขาไปแนะนําทาน และเวลาพระเขาไปน่ังขางหนาทุกองคใหหยุดภาวนาเสีย  และไมสนใจกับ
ลมหายใจเขาออกฟงคําแนะนําผูแนะนํา และก็ตัดสินใจไปตามนั้น 
 คําวา ทิพจักขุญาณ  ก็คือ  มีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย  อันน้ีตองฉลาดนะอยาโงนะ  ถาโงละมนัไมได
หรอก  ไอที่ไดชาๆ  เพราะอาศัยความโงเปนสําคัญทิพจักขุญาณน่ีแปลวามกําลังความรูสึกทางใจคลายตาทิพย  
ไมใชลูกตาเปนทิพย  ถาสมาธิของทานเลว  มันรูสึกถูกตอง  เมื่อเขาถามวาเห็นอะไรไหม  ทานมีความรูสึกอยางไร  
ตอบทันที  ถาสมาธิดีข้ึน  ความรูสึกท่ีไมเห็นตัวมันจะปรากฏภาพ  เห็นจากใจ  ถาสมาธิดี  วิปสสนาญาณดี  ตัดได
ตามท่ีพูดเมื่อกี้นี้  มันจะแจมใสทุกอยาง เหมือนกับเห็นภาพในเดือนหงาย  อันน้ีตองจําไดดี  โดยมากพวกพระเณรมา
รูสึกจะไดชาๆ  สักหนอย  สูฆราวาสเขาไมได  ฆราวาสเขารวดเร็วกวา 
 ตอน้ีไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่นกําหนดรูลมหายใจเขาออก  สําหรับ
ทานผูใหม หายใจเขานึกวา  นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  สําหรับทานที่ไดแลวก็รวบรวมกําลังใจ  ปลงขันธหา  
ตัดใหขาด  ใหจิตไมเกาะ  เห็นพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหผองใส ตอจากนี้ไปทานจะไป
ภพไหนก็เปนเร่ืองของทาน  เอาละ  เร่ิมปฏิบัติได 
 



 
 
 
 

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  9 
 การปฏิบัติของทุกทาน อันดับแรกขอใหตัดกังวล  คือความหวงใยในวัตถุ  ในสิ่งที่มีชีวิต  จะเปนญาติพี่นอง 
เปนพอแม  ปูยาตายาย  ทรัพยสินท้ังหลายของเราก็ดี  เวลาน้ีที่เราน่ังอยูท่ีน่ี  เราถือวาทุกอยางไมมีภาระท่ีเราตอง
หวงใย  เพราะวาเราอยูไกลกันหรืออยูใกลกันก็ตาม  แตเราจากมา  อาจจะอยูแคกฏิฝงโนน  หรือกุฏิฝงน้ีก็ได  แต
เวลาน้ีเราไมไดนั่งอยูดวยกัน  ถาสิ่งที่เราจะหวงหรือควรจะหวง  จะตองมีอันเปนอะไรข้ึนมา  เราก็ชวยเหลือไมทัน  
หรือโดยอีกนัยหน่ึง  แมแตคนท่ีอยูดวยกัน  ถาเผอิญเขาจะปวย  เผอิญเขาจะตาย  เราหามไดไหม  เปนอันวา  เราก็
หามเขาปวย  หามเขาตายไมได  นี่เวลาน้ีเราถือวาเปนเวลาช่ัวคราวของจิต  ท่ีเราจะมาน่ังพักจากอารมณความ
วุนวายของจิตช่ัวขณะหน่ึง 
 ฉะนั้นชวงระยะเวลาหน่ึงช่ัวโมงตอนี้ไป  พวกเราท้ังหมดจะไมสนใจอะไรทั้งหมด  คือสามี  ภรรยา บุตรธิดา  
ขาทาสหญิงชาย  เพื่อนฝูง  หรือวาทรัพยสินอะไรตางๆ  ถือวาเวลาน้ีไมมีสําหรับเรา  เอกายโนอยัง  ภิกขเว  มัคโค  
สัตตานัง  วิสุทธิยา  พระพุทธเจาตรัสวา  ทางของบุคคลผูเดียวเปนทางเอก  เปนทางนํามาซ่ึงความบริสุทธ์ิผองใส  
เปนทางนํามาซ่ึงความหมดทุกข  ความเสียใจ  ความกังวลใจ  เวลาน้ีเราถือวาเราเปนบุคคลคนเดียว  ไมมีใครอื่นเปน
สอง  เราไมหวงใคร  เพราะวาถึงหวงมันก็ไมมีความหมาย  อยูๆ  เขาจะรวยข้ึนมา  จะไปหามความรวยเขาก็ไมได  
เรานั่งอยูตรงน้ีเขาจะตายข้ึนมาเราไปหามความตายไมได  ก็น่ังนึกไปถึงกฎของความเปนจริง  วาคนที่อยูรวมกันจริงๆ  
น่ังคุยอยูดวยกัน  คนหน่ึงจะตาย  อีกคนหน่ึงจะหามไดไหม  ก็หามไมได  เปนอันวาความเกิดแกเจ็บตายเปนของ  
ธรรมดา 
                 ความเกิดของข้ึนของทรัพย  ความเลื่อมไปของทรัพย  การข้ึนของยศ  ความเสื่อมไปของยศ  การเกิดข้ึน
แหงการนินทาและการสรรเสริญ  กับความสุขและความทุกขจัดเปนโลกธรรม  ไมมีการจังยั่งยืน  ไมมีการทรงตัว  เรา
พักตัดความสนใจเสียใหหมด  และก็หันเขามาดูตัวของเรา  วาตัวของเราน่ีมันเปนเราหรือมันเปนใคร  นั่งนึกดูวาตัว
เรานี่  รางกายของเราที่หระกอบไปดวยธาตุ  4  คือ  ธาตุนํ้า  ธาตุดิน  ธาตุลม  ธาตุไฟ  มันเปนเราจริงหรือเปลา  เปน
เราหรือไมใชเรา 
 สมบัติๆ  ท่ีเปนสิทธิของเรา  เรามีอํานาจจะบังคับ  บานเขาปลูกไวตรงน้ีจะเปนบานของเรา  เขายกใหเรา
แลว  เราไมชอบใจตรงน้ี  เราจะไปปลูกท่ีอื่นก็ไดมันเกาแลว  เราจะขัดสีฉวีวรรณทาสีเสียใหม  ทานํ้ามันเสียใหมใหมัน
ใหมก็ยังไดมันใหญเกินไป  เราจะบังคับเปล่ียนแปลงใหเล็กลงก็ได  หรือวามันเล็กเกินไปเราจะขยับขยายใหโตก็ได  
บานของเราเสียอยาง  ใครจะวาอะไร  น่ันถือวามันเปนของของเรา 
 ทีน้ีเราก็มานั่งดูกายของเรากันบาง  กายของเราทวาเปนรางกายเรา  เปนของเรา  เราบังคับมันไดไหม  มัน
ตามใจเราไหม  เหมือนกับบานไหม  สมมุติวามันจะแกเราไมตองการความแก  เราหามความแกไดไหม  ถามันจะ
ปวย  เราไมอยากปวย  เราหามความปวยไดไหม  และถามันจะตาย  เราไมอยากตาย  เราหามความตายไดไหมรวม
ความแลว  เราหามอะไรไมไดเลย  เรากินอาหารทุกวันน่ีเราไมอยากตาย  เราจึงกินอาหาร  เอาเคร่ืองบํารุงกายทุก



อยางมาก็เพราะเราไมอยากตาย แตวาคนตายทุกคนเขาก็ทําเหมือนเราท้ังหมด  ในท่ีสุดเขาก็ตาย  ในเมื่อเขาจะตอง
ตาย  เพราะการท่ีเขาทําอยางเรา  เราทําเหมือนเขา  เราจะตายหรือไมตาย ดูซิวาเราหามความแกไดไหม มันก็ไมได  
หามความปวยไดไหม  มันก็หามไมได  หามความตายไดไหม  มันยังไมตายคิดวาจะหามได  แตมันหามไมได มันก็
ตาย 
 อันน้ีแสดงใหเห็นวา  รางกายน่ีไมใชเรา  ไมใชของเรา  รางกายเปนแตเพียงเรือนรางท่ีอาศัยช่ัวคราวของจิต  
ในเมื่อหมดอายุขัยของมัน  มันก็พังมันก็ทลาย  จิตท่ียังมีกิเลสก็ตองทองเท่ียวไปในภพตางๆ  ตามความดีและความ
ช่ัวท่ีเราทํา  รวมความวาไดรูวารางกายไมใชเรา  ไมใชของเรา  เราก็เลิกคบมัน  ไมยึดถือมันวาใครเปนใครรางกายเรา
รางกายเขาไมรู  ถือวารางกายท่ีประกอบไปดวยธาตุ  4  นี้ไมใชเรา  ไมใชของเรา  ถือตามความเปนจริง  ไมชามันก็
พัง  พังแลวเราคือจิตมันอยู  เราก็ตองไปหาภพหาชาติใหม ถายังมีกิเลส  ถาหมดกิเลส เราก็ไปนิพพานได  นิพพานัง  
ปรมังสุขัง  ทานกลาววา  นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง  นิพพานัง  ปรมังสุญญัง  นิพพานเปนความวางอยางยิ่ง  คือถึง
พระนิพพานแลว  วางจากภารกิจท้ังหมด  ข้ึนชื่อวาภาระใดๆ ที่ตองทําอีกไมมี  ภาระภายนอก  คือกิจการงานที่เราทํา
เลี้ยงอาชีพไมมีในพระนิพพานกิจการภายในที่จะบํารุง  บํารุงรางกายใหมันดีข้ึนมันเลวลงนี่ไมมี  มีแตสภาพทรงตัว
ทานกลาววานิพพานเปนแดนอมตุ  ไมมีการเคลื่อน  ไมมีการเปลี่ยนแปลง มีการทรงตัวเปนปกติ  หาความตายไมได  
ฉะน้ันเราตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน  เราจะไปนิพพานไดเพราะทําอะไร 
 หน่ึง  ทานมัย  ความสําเร็จในการบริจาคทาน  ในเมื่อเรายังไมมีจะให เราก็คิดวาจะให  คิดวาเราจะตองให
อยูเสมอ  ถาหากวาโอกาสจะพึงมีเพียงใด  เราเจอะคนเรารัก  เราเจอะคนเราสงสาร  เจอสัตวก็เหมือนกัน  คิดวาจะ
เกื้อกูลน่ีก็มีความสุข  ถาเราสามารถจะทําได  ถามันเปนวิสัยของเรา  น่ีจิตอยางนี้เราเรียกวา  จาคานุสสติ
กรรมฐาน  จิตแบบน้ีนะเปนการตัดโลภะ  ความโลภ  น่ีพระนิพพานตองตัดตัวที่หน่ึง 
 ประการที่สอง  สีลมัย  ตองมีศีลบริสุทธ  ถาศีลไมบริสุทธ์ิ  ฌานโลกียจะไมเกิด  ฌานจะทรงตัวอยูไดเพราะ
ศีลดี  ศีลจะเกิดไดเพราะอะไร  ศีลจะทรงตัวอยูไดเพราะเมตตาอยางหนึ่ง  สันโดษอยางหน่ึง  เมตตาคือความรัก
กรุณาความสงสาร  และสันโดษการยินดีในของท่ีเราหามาไดโดยชอบธรรม  ไมลักไมขโมยใคร  ไมคดโกงใคร 
เปนอันวาศีลมาจากเมตตากรุณาท้ังสองประการ  ก็แสดงวาคุณธรรมสองอยางนี่เปนตัวตัดโทสะความโกรธ 
 เปนอันวาถาศีลบริสุทธ์ิ  ศีลนี่เปนฌานใน  สีลานุสสติกรรมฐาน  และเปน โลกุตตรฌาน  เปนอันวาเราก็
สามารถตัดความโกรธดวยกําลังของศีล ตแเน้ือแทจริงตัดกําลังของความโกรธดวยกําลังของเมตตากรุณาท้ังสอง
ประการโนน  ท่ีควบคุมใหศีลมีอยู  เปนอันวาเราตองมีศีลบริสุทธ์ิ  จะบอกวาไมรูไมได   
 สาม  จะไปนิพพานไดตองอาศัยการไมมัวเมาในชีวิต  เห็นทุกสิ่งทุกอยางวาไมใชเรา  ไมใชของเรา  ไมสนใจ
ในรางการของเรา  ไมสนใจในรางกายของบุคคลอ่ืนและไมสตนใจในวัตถุธาตุใดๆ  ท้ังหมด  ถือวาแมแตรางกายของ
เราก็ยังจะตายสํามะหาอะไรกับประโยชนท่ีเราจะพึงคบหาสมาคมกับของอยางอ่ืน  ไมมีอีกแลวจิตใจเราคิดอยาง
เดียว  คือวาตองการพระนิพพานอยางยิ่ง  จิตใจท่ีตองการพระนิพพานก็คือ 
 1.ตองมีจาคะอยูเสมอ 
 2.ตองมีเมตตากรุณาอยูเสมอ 
 3.ไมเมาในชีวิต  ไมเมาในทรัพยสิน  มีความรูวาเราจะตองตาย ตายแลวถาไมหมดกิเลสเพียงใด  เราก็ตอง
กลับไปเกิดถือชาติถือภพตอไป  เราไมเอา 



 ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  การเจริญมโนยิทธิท่ีนี่เขาเรียกกันวาเปนการฝกอภิญญา  ใจของ
ทานจะตองทรงอารมณน้ีครบถวน  ใจของทานทรงอารมณไมครบถวน  ทานก็ไปดับเขาไมได  น่ีเปนเคร่ืองวัด  การ
เจริญกรรมฐานแบบนี้ดี  ก็คือเปนเคร่ืองวัดกําลังใจ 
 แตวาประการที่สอง  ขณะฝกอยาตั้งใจเกินไป คืออยาเครียด  คิดอยากจะเห็นนั่น  อยากจะเห็นน่ีอยากจะ
ไปโนน  อยากจะไปน่ี  อยาคิด หรืออยาข้ีเกียจเกินไปจงทําใจใหสบายๆ  เวลาภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  อยุในข้ัน
แหงการภาวนา  อยาไปคิดวาอยากจะไดอยางน้ัน  อยากจะไดอยางน้ี ใหจิตมันอยูกับคําภาวนา  ใหจิตอยูกับลม
หายใจเขาออก  และจิตก็พรอมไมเกาะอยูกับรางกาย  ไมเกาะอยูกับทุกอยางเวลาที่ครูผูสอนหรือผูแนะเขาไปถึงทาน  
ทาน  ทานวางอารมณเสีย  หยุดคําภาวนา  แลวพิจารณาทําใจใหสบาย  รักษาอารมณใหปกติ คอยกําหนดจิต คิดฟง  
ฟงวาเขาจะพูดวายังไง  เขาแนะใหตัดยังไง  จากปากเขาวายังไง  ใจเรานึกตามไปตามนั้น  แลวตัดอารมณใหพน  ตัด
ใหชาดจากความของบในจิต  ความของในวัตถุ  ความของในรางกาย  รักษากําลังใจใหสบาย  อยาติดในโลภะความ
โลภ  อยากดีอยากเดน  อยาติดในโทสะความโกรธ  โมโหฉุนเฉียววาทําไมชาวบานเขาไดเราจึงไมได  อยาติดอยูใน
ดมหะความหลงคิดวาเราดีเกินไป  ทําใจใหปราศจากอาการทั้งสามอยาง  ฟงคําเขาแนะนํา  ทําใจใหเปนสุข น่ีสําหรับ
ทานท่ีฝกใหม 
 สําหรับทานท่ีฝกเกาไดแลว ตองพยายามทําไวเสมอ  ก็มีหลายรายการ  ปลอยใหเสียสลายตัวไปนาเสียดาย
มาก  แตวาอาตามาก็ไมสงสัยคนประเภทนั้น  เพราะวาการเอาแกวไปใหลิง  การเอาเพชรไปใหไก  มันก็ไมมี
ประโยชนอะไร  อภิญญาเขายังหามาไดกันดวยชีวิต  สมัยกอนสามสิบสี่สิบปเขายังไมได  น่ีเรามาพบแนวทางท่ีมันได
โดยงาย มันไดแลวเราไมรูจักรักษา  มันก็เปนเรื่องของคนน้ัน 
 ครูมีหนาท่ีแตเพียงการสอน  พระพุทธเจาตรัสวา  อักขาตาโร  ตถาคตา  ตถาคตมีหนาที่ในการบอก  จะ
ไดดีหรือไมไดดีเปนเร่ืองของทาน  เมื่อไดแลวจะรักษาไวหรือไมรักษา  ก็เปนเรื่องของทาน ไมไดหนักใจสําหรับ
ครูผูสอน  ครูผูสอนมีหนาที่สอนก็สอน  แลวทุกอยาง  ไมมีอะไรปดปง  ไมมีอะไรเปนเคร่ืองลี้ลับ  ใหทุกอยางตามท่ี
สามารถจะใหได  ใหแลวทานไดไปยังไมรูจักรักษา  ก็เปนกรรมของสัตวคือทานเอง 
 เอาละ  ตอแตน้ีไปขอบรรดาทุกทานตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก  ใชคํา
ภาวนาแลวพิจารณาตามอัธยาศัย  จนกวาจะถึงวาระที่ครูผูฝกจะเขาไปแนะนําทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  10 
 ตอน้ีไปก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย  และภิกษุสามเณรทั้งหลาย  ฟงคําแนะนําสักสิบนาทีเศษๆ  
หรือสบหานาที  สําหรับคําแนะนํานี่ก็จะแบงออกเปน  2สวนดวยกัน  คือทานท่ีปฏิบัติไดแลว  และยังปฏิบัติไมได หรือ
ปฏิบัติไดใหมรวมความวาทานท้ังเกาและใหม  ไดแลวหรือยังไมไดก็ตาม ก็ตองใชอารมณเสมอกันอารมณอันน้ี
จะตองใชตลอดไป  ตั้งแตบัดน้ีไปตอจนถึงวันตาย  และยิ่งใกลจะตายเขามาเทาไหร เราก็ตองใชอารมณละเอียดมาก
เทาน้ัน 
 เมื่อพูดคําวาตาย  ก็อยาเพิ่งหนักใจวาเราจะตองตาย  แลวก็จงอยาประมาทคิดวาเราจะยังไมตาย  
เพราะวาความตายไมมีนิมิต  ไมมีเคร่ืองหมาย  ไมมีสัญลักษณเปนเคร่ืองบอกเหตุวาจะตายเมื่อไรแน  ถึงแมวาคนใด
จะรูวันตาย  ถายิ่งรูกําหนดของการตาย  เห็นวาเวลาตายยังไกลอยู  ถายังประมาทอยูก็ถือวาจิตทรามเต็มที  ทั้งน้ี
เพราะอะไร  เพราะวาการเกิดของชีวิต  มันมีความตายในที่สุดเหมือนกัน 
               ทีน้ีการมาฝกพระกรรมฐาน  แบบนี้ช่ือวาเปนการฝกอภิญญากับวิชชาสามรวมกัน  ก็ฝกประเภทตายดี  
ไมใชตายสงเดช  คําวาตายสงเดช  หมายถึงวาตายแบบประเภทไมไดทาง  มันหมดอายุของมันไปเอง  และก็ไมไดมี
การเตรียมตัววาจะไปทางไหน  เหมือนกับคนรูตัววาจะออกจากบานหลังน้ีแนนอน  แตวาไมรูเวลา  หรือวารูเวลาก็
ตาม  ถารูเวลาก็คิดวายังอีกนานนักจึงจะถึงเวลาตาย  ยังอีกนานเกินไป  อีกสามวันอีกหาวัน  อีกเจ็ดวัน  ไมเปนไร
ใกลจะตายแลวก็เตรียมตัวได  เมื่อถึงวันเวลาเขาจริงๆไมเตรียมตัวไวกอน  วันจะไปก็หยิบอะไรไมถูก  การตายแบบ
น้ันเอาแนนอนไมได  เขาเรียกวามีคติไมแนนอน  คือหมายความวา  เราจะไปนรกก็ได  จะไปสวรรคก็ได  จะไปพรหม
โลกก็ได  จะไปนิพพานก็ได  แตมันไมแน  ถาตายแบบนั้นสวนใหญไปอบายภูมิ  ไปเกิดเปนสัตวนรก  เปรต  อสุรกาย  
สัตวเดรัจฉาน 
                ที่นี้เรากอนท่ีจะตาย  เราก็มาฝกเตรียมตัวการตายกันเสียกอนแบบน้ี  ก็เหมือนกับคนท่ีรูตัวเวลาจะออก
จากบานหลังนี้  แตเวลาท่ีออกไมแนนอน  หรือวารูเวลาแนนอน  แลวก็เตรียมการไวแตเน่ินๆ  กันลืม  น่ีเรามาฝก
เตรียมตัวการตายกัน  จะไดรูวาตายแลวนะมันไปไหน  และการท่ีตายแลวสภาพความจริงของรางกายพังไปแลวมัน
ดับไปเลยหรือ  หรือวายังมีอะไรเหลืออยู  สําหรับรางกายนะมันดับแน  แตจิตหรืออทิสสมานกาย  คือเราจริงๆ  มันดับ
หรือไมดับ  เรามาศึกษากันตอนน้ี  ไมงั้นก็ไปน่ังงงกันหมด  เวลาตายหรือวาจะตาย  ตายแลวไปไหนก็ไมรู  น่ีละ
เตรียมตัว 
               วิธีเตรียมตัวท่ีดีที่สุด  อันดับแรกก็คือตัดกังวลเสียใหหมด  ข้ึนช่ือวาความกังวลใดๆ  ในทรัพยสินก็ดี  ใน
ชีวิตอินทรียก็ตาม  ในบุตรธิดาสามีก็ตาม  เลิก  ไมมีกันเวลานี้เราถือวาเราเปนตัวผูเดียวเทาน้ัน  เราไมมีใครอีก  และ
ก็นอกจากคัวผูเดียวเทาน้ัน  เราไมมีใครอีก  และก็นอกจากตัวผูเดียว  ไอตัวคือรางกายน้ีมันก็ไมใชเรา  ไมใชของเรา  
ถามันเปนเราจริง  เปนของเราจริง  มันตองไมหักไมพัง ไมแกไมเฒาไมตาย  แตน่ีไมชามันก็พัง  พังแลวเราไมไดตาย
ไปดวย  เราคือใคร  เราคือจิต  ตามท่ีสภาพเขาเรียกกัน  เขาชอบเรียกกัน  แตเน้ือหาจริงๆเราคือทิสสมานกาย  ท่ีเขา
มาแฝงอยูในกายเน้ือท่ีประกอบไปดวยธาตุ  4  การตายของเราน้ี  เราจะตายดีหรือวาตายเลว  ตายไปสูท่ีดีหรือตาย



ไปสูท่ีเลว  ถาตายไปสูที่เลว  เราก็ไมเคารพในศีล  ไมเคารพในธรรม  ไมเคารพในระเบียบวินัย  ไมเคารพในประเพณี  
คนประเภทนี้ตายแลวไปสูอบายภูมิหมด 
 คนท่ีมีการตายดีน่ี  มันตายดีเปนข้ันๆ  ตายดีแคกามาวจรสวรรค  เราก็บําเพ็ญประโยชนใหมาก  มีเมตตา
บารมี  และก็มีศีลบริสุทธ์ิ  สรางความดี  มีการใหทานเปนตน  เรามีศีลเปนปริโยสาน  ตายอยางน้ี  ตายแลวไปเกิดใน
กามาวจรสวรรค  มีช้ันจตุมหาราช  ช้ันดาวดึงส  ยามา  ดุสิต  นิมมานรดี  ปรนิมมิตวสวัสดี  หรือวาบุญนอยไปนิด
หน่ึง  ก็ไปเกิดเปนรุกขเทวดาหรือภูมิเทวดา  น่ีตายดีหนอยหน่ึง  หรือถาดีข้ึนไปกวาน้ันอีก  เราก็มีอารมณจิตเปนฌาน  
ตั้งอยูในพรหมวิหาร  4  คือเมตตาบารมีเปนตน  ความดีทรงไดก็มีพรหมวิหาร  4  เปนพื้นฐาน  มีความดีจะตั้งอยูใน
ใจ  ทรงอารมณไววาเราจะไมเปนศัตรูกับใคร  เราจะเปนมิตรท่ีดีของคนทุกคน  เราจะเกื้อกูลคนทุกคนใหมีความสุข
ถาสิ่งน้ันไมเกินวิสัยของเรา  เราจะไมอิจฉาริษยาใคร  เห็นใครไดดีพลอยไดดีกับความดีของทานคนนั้น  แลวลอก
ความดีมาประพฤติปฏิบัติ  เห็นใครเพลี่ยงพล้ําเราไมซํ้าเติม  เราจะทรงอุเบกขา  ความวางเฉย  ถาชวยไมไดก็เฉยไว
ไมซ้ําเติม  ชวยไดก็จะชวยอีก 
 ถาทรงอารมณอยางน้ีเปนฌานเปนสมาบัติ  หรือวานึกถึงการใหทานเปนปกติ  จนกระทั่งจิตมีอารมณชินวา
เมื่อน้ีจะใหทาน  เมื่อน้ันจะใหทานเขาเรียกวามีฌานใน  จาคานุสสติกรรมฐาน  มีอารมณระมัดระวังศีลเปนปกติ  
ไมยอมใหเพลี่ยงพล้ําในการรักษาศีล  อันน้ีเขาเรียกวา  สีลานุสสติ  มีอารมณอยางน้ีตายแลวไปเกิดเปนพรหม 
 ถาโดยนิยมแลว  ถาเราไมกังวลใดๆ  ท้ังหมด  สภาวะการณตางๆ  รางกายของเราน่ีเราก็ไมกังวล  รางกาย
คนอื่น  เราก็ไมกังวล  สัตวและวัตถุทั้งหลายในโลก  เราก็ไมกังวล  เห็นวา  ชาติปทุกขา  ความเกิดเปนทุกข  ชราป
ทุกขา  ความแกเปนทุกข  มรณัมปทุกขัง  ความตายเปนทุกข  โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปทุกขา  ความ
เศราโศกเสียใจเปนทุกข  ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกข  รวมความวา  การเกิดมีข้ึนเพียงใด  เราก็
นําความทุกขคือความปวยไขไมสบายหนึ่ง  ความแกหนึ่ง  ความตายหน่ึง  การพลัดพรากจากของรักของชอบใจหนึ่ง  
ความเศราโศกเสียใจเกิดจากความรักท่ีพลัดพรากกันน่ี  เปนอันวาทุกขทั้งหลายเหลาน้ีท้ังหมดจะมีไดเพราะอาศัย
การเกิด  ในเมื่อเกิดมันเปนทุกข  ทําไมเราตองเกิดกัน  ถาเราเคยเกิดกันไมรูนับแสนคร้ังไมถวนแลว  ทําไมจึงไมจํา  
ทําไมจึงไมหาทางหลีกจากความเกิด  ไดแกตัณหา  อุปาทาน  และอกุศลกรรม 
 มาระดับนี้เราจะทอดท้ิงความเกิด  ท้ิงตัณหาคือความอยากเกิด  อยากมีผัว  อยากมีเมีย  อยากรวย  อยาก
มียศถาบรรดาศักดิ์  อยากมีอายุยืนยาว  อยากไมตาย  เลิกเอาจิตมานอมยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  ไมตองไปหา
ไกล  หามาท่ีตัวเรา  ไปหาท่ีชาวบานชาวเมืองเขาหาลําบาก  หาท่ีตัวเราน่ีไดแลวก็หาอ่ืนได  มันไมยาก  น่ันก็คือมาน่ัง
ดูตัวของเรา  รางกายของเราท่ีเกิดมาแลวน่ี  มันเปนสุขหรือเปนทุกข  การปวยไขไมสบาย  เปนสุขหรือเปนทุกข  การ
หิวกระหายในอาหาร  เปนสุขหรือเปนทุกข  การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  เปนสุขหรือเปนทุกข  การ
กระทบกระทั่งกับอารมณใจ  เปนสุขหรือเปนทุกข  เวลากายมันจะพังเต็มไปดวยทุกขเวทนา  บีบคั้นอยางสาหัส  มัน
เปนสุขหรือเปนทุกข  รวมความวามันเปนทุกข 
 ของในโลกน้ีชวยอะไรใหเราเปนสุขบาง  มีช้ินไหนไหมที่เปนสมบัติของโลกใหเราเปนสุข  ไมมีเลย  เราไมเคย
มีบาน  ก็อยากจะมีบาน  พออยากมีบาน  ก็หาเงินตองเรงรัดตัวเอง  มันเหน่ือยยากมากข้ึน  มีบานข้ึนมาแลวก็ตองทํา
ความสะอาดบานบานทรุดโทรมก็ตองซอมแซมบูรณะปฏิสังขรณ  และในที่สุดบานมันก็พัง  มีแกวแหวนเงินทอง  ไมมี



เคร่ืองเพชรเครื่องประดับอยากจะมี  พอมีเขาแลวก็ตองระมัดระวังเกรงวาจะเศราหมอง  เกรงวาจะหาย  เกรงวาโจร
ผูรายจะทําอันตราย  รวมความวาสมบัติของโลกท้ังหมดเปนทุกขหมด  ตั้งแตรางกายเราเปนตนไป  
 ฉะน้ันเราจึงมาตัดอาลัยในรางกายน้ีเสีย  พิจารณาเห็นวาทุกขท้ังหลายมันมาจากการเกิด  ทําไมจึงเกิด  
เกิดเพราะ  หน่ึง  เราบกพรองใน  จาคานุสสติกรรมฐาน  คือมีอารมณของความโลภ  ความโลภในท่ีน้ีก็ไดแก  การ
คดการโกง  การใชของปลอมแทนวาเปนคนดี อารมณอยางน้ีเราจะไมเอา  ถือวาทรัพยสินที่มีอยูทั้งหมดเมื่อมีชีวิต
ตองใชเราตองหา  แตวาจะหาดวยความบริสุทธ์ิ  มันตายแลวก็เลิกกัน  ไมเอามันแลวโลกน้ีท่ีเต็มไปดวยความทุกขไม
ตองการ  โทสะความโกรธเปนเหตุใหเกิด  เราก็มาละโทสะดวยการมีเมตตาพรหมวิหาร  4  เมตตาความรัก  กรุณา
ความสงสาร  มุทิตาไมอิจฉาริษยาใคร  อุเบกขาเฉยเสียเมื่อเราไมชอบใจ  อามรณท่ีชอบใจหรือคนที่ไมขอบใจมาเราก็
เฉย  แลวตอไปเราก็เขามาเฉยกับขันธหา  คือรางกายของเรามันจะเปนสุขเปนทุกข  จะแกจะปวยไขไมสบายก็ตาม  
ใจถือวานี่มันเรื่องธรรมดาของรางกายเราหามไมได มันไมเปนเทาน้ี  ไมชามันก็ตาย   แตตายก็ตายเสียชาติน้ีชาติ
เดียว  ชาติหนาความตายไมมีสําหรับเรา  น่ันคือเราตองการพระนิพพาน 
 เร่ืองพระนิพพาน  สวรรค  หรือพรหมน่ี  เราจะรูเราจะเห็น  เราจะไดพบดวยการปฏิบัติอยางนี้  วาตายแลว
เราจะไปไหน  ถาปฏิบัติไดเอาใจไปจับที่น่ัน  ถาอยากไปเกิดเมืองมนุษยก็เท่ียวมันแคเมืองมนุษยน่ีแหละ  ตั้งใจเกิด
เปนกษัตริย ตั้งใจเกิดเปนมหาเศรษฐี  ถาอยากเกิดบนสวรรค  อยากจะเกิดเปนพรหมก็ไปยินดีกับพรหม  อยากจะไป
พระนิพพานใหมันหมดทุกขก็ไปจมอยูท่ีนิพพาน  ข้ึนไปทีไรหมกตัวอยูที่พระนิพพาน  ตอหนาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา  เทานี้ ตาย  เมื่อไหรไปนิพพานเมื่อน้ัน 
 เอาละสําหรับการปฏิบัติ และตอไปบรรดาทานพุทธบริษัทท่ีไดแลวหรือยังไมไดก็ตาม  ใหพยายามรักษา
กําลังใจของทานไว  คําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  น่ีเขาบังคับเพราะวาเปนอภิญญา  ถาเจริญกรรมฐานธรรมดา  
ใครจะภาวนาวายังไงก็ไมวา  ถาปฏิบัติแบบนี้ก็ตองใชคําวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  ไมงั้นมันก็ไปไมได ทีน้ีการปฏิบัติจง
อยาใชความโลภ  คืออยามีอารมณอยาก  อยากจะไปโนนอยากจะไปนี่เวลาภาวนาใหอารมณมันอยูแคคําภาวนา
จริงๆ  และขณะภาวนาอยู  ถาจิตมันนอมนึกไปถึงขันธหาวามันเปนทุกขอยางนี้  เราไมตองการหรอก  เพียงเทาน้ี
จิตใจมันจะเปนสุข  อารมณมันก็จะวางจากกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  และอกุศลกรรม 
 ตอแตน้ันไปก็ทองเท่ียวไปตางๆ  ได  นี่เราฝกตายกัน  ไมใชตายสงเดชตายแบบดี  ถาทําไดอยางน้ีอารมณท่ี
เราตองการคือสวรรคก็ดี  พรหมโลกก็ดี  พระนิพพานก็ดี  ไมเคยมีภัยสําหรับเรา  และตอแตน้ีไปขอบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก  ใชคําภาวนาแลวพิจารณาตาม
อัธยาศัยจนกวาจะถึงเวลาท่ีครูผูฝกจะไปสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําแนะนํากอนฝกมโนยิทธิ  11 
 ทานสาธุชนพุทธบริษัทท้ังหลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร  กอนถึงเวลาปฏิบัติพระกรรมฐาน  ตอนน้ีก็
มาคุยกันเพื่อความเขาใจเสียกอน  สําหรับกรรมฐานท่ีทานทั้งหลายปฏิบัติได  คือทุกคนที่ข้ึนมาท่ีน่ีก็เปนคนท่ีครูรุน
ตนชั้นตนเขาสงมาแลว  ก็แสดงวาทุกคนปฏิบัติไดมาแลว  การปฏิบัติที่ไดมาแลวยังเปนข้ันตนอยูความจริงข้ันตนข้ัน
ปลายก็เหมือนกัน  ถาไดมโนยิทธิคือไดทิพขุญาณแลวก็หมดเร่ืองกัน  แตวาตองเอาขึ้นมาซักซอมกันเวลาน้ี  ก็
เพราะวาทุกคนสวนใหญขาดกําลังใจ 
 ในสมัยกอนๆ  นะ  วิชานี้ไมมีใครเขาสอนกัน  ตอนเร่ิมตนรูจักรูลมหายใจเขาออก  การภาวนาเปนสมาธิ
ดานสุกขวิปสสโก  ตอนนี้ก็ตองทํากันเอง  ครูบาอาจารยทานจะแนะนําแคเล็กนอย คือใหเขาใจเบ้ืองตนเทาน้ัน ตอมา
ก็ระดับของวิชชาสาม อภิญญาหก  ปฏิสัมภิทาญาณ  นี้ก็ตองเปนหนาท่ีของนักปฏิบัติจะตองคนควากันเอง  โดยใช
หนังสือ  วิสุทธิมรรคเปนครู  และเวลาน้ีทานท้ังหลายเปนคนมีโชคดี  น่ันก็หมายความวามีครูสอนใหอยางน้ี  แตเปนท่ี
นาเสียใจบางอยาง ที่บางคนมีครูสอนใหยังไมรูจักจะใชปญญา  มีอะไรก็ไปถามโนนถามนี่  ถามน่ีถามน่ัน อันน้ีไม
ถูกตองเขาตองการใหรูเอง  วิธีท่ีรูเองก็หมายความวาตองจําลีลาของครูเขาสอน ในชวงน้ีเปนชวงซอมเพ่ือความ
คลองตัวและความเขาใจ 
 ฉะน้ันอันดับแรก  ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานภิกษุสามเณรก็ดี  เปนอุบาสกอุบาสิกาก็ดี  จงอยาท้ิง
ความดีท่ีเราทํามาไดแลว  ความดีท่ีเราทํามาไดแลวก็คือหน่ึงศรัทธา  ความเชื่อในพระพุทธเจา  ในพระธรรม  ในพระ
อริยสงฆ และก็มีความมั่นคงในศีล  ท้ังหมดน้ีนะทานจะตองรักษาของทานใหทรงตัวตั้งแตบัดน้ีไปจนกวาจะตาย  นั่น
หมายถึงคนดี  ถาคนเลวเขารักษาไมได  น่ีจะตองกลับเปนสัตวนรกเปนเปรต  เปนอสุรกาย  เปนสัตวเดรัจฉานใหมน่ี
เขารักษาไมได  ถาคนจะดีตอไปเรื่องศรัทธาตองไมทอถอย  เชื่อดวยปญญา  วาพระพุทธเจามีความดีอยางไหน  เรา
จึงเชื่อทาน พระธรรมคําสั่งสอนของทานดีแบบไหนจึงควรเชื่อ  พระอริยสงฆสาวกก็ดีแบบไหนจึงควรเชื่อ 
 แลวก็ประการตอไป  อิทธิบาท  4  ทุกคนจะท้ิงไมไดเด็ดขาด  ถาคนไหนทิ้งอิทธิบาท  4  ธรรมะท่ีไดไปยอม
เสื่อมคนไหนท่ีไดไปแลวเสื่อม  แสดงวาไมสามารถจะทรงอิทธิบาท  4  ได  ถาคนที่ไมทรงอิทธิบาท  4  ได  หมายถึง
วาคนน้ันจะตองกลับยอนไปอบายภูมิใหม 
 อิทธิบาท  4  ก็คือ  หน่ึง  ฉันทะ  มีความพอใจในศรัทธา มีความพอใจในศีลมีความพอใจในการระงับ
นิวรณช่ัวคราว มีความพอใจในการชําระจิตใหสะอาดจากกิเลส  คือยอมรับความจริงวาการเกิดมามันเปนทุกข  เกิด
แลวตองมีความแก  ตองมีการปวยไขไมสบาย มีความปรารถนาไมคอยจะสมหวัง  มีการพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจ  มีความตายในท่ีสุด  และก็ธรรมดาของชาวโลกที่เกิดก็คือ  หน่ึง มีลาภและก็ลาภสลายตัวไป  มียศถูกถอด
ยศถาบรรดาศักดิ์  มีความสุข  มีความทุกข  มีนินทามีสรรเสริญ  อาการของโลกทั้งหมดน้ีเราตองไมสนใจเลย  มัน
อยากจะแกก็เชิญแก  มันอยากจะปวยก็เชิญปวย  มันอยากจะตายก็เชิญตาย  เราก็หามไมได  ลาภเกิดข้ึนลาภหมด
ไป  ไดยศมายศหมดไป  นินทามาสรรเสริญไป สุขมาทุกขไป  อะไรก็ตามเถอะไมสนใจมันเลย  ใหตัดสินใจอยางเดียว
วา  การเกิดเปนมนุษยมันเปนทุกขเกิดเกิดกี่ขาติก็มีสภาพแบบนี้เราไมตองการมันอีก  เทวดาหรือพรหมมีสุขจริงแล  
แตทวามีสุขไมนานเราไมตองการอีก  เราตองการจริงๆ คือนิพพาน  แลวพยายามริดรอนความชั่วของจิตคือความโลภ  



จงอยาอยากไดทรัพยสินของบุคคลอื่นมาโดยไมชอบธรรม ทําลายความโกรธ  จงอยาคิดประทุษรายคนอื่น  ทําลาย
ความหลงคือไมเมาในชีวิต  คิดวามันจะตองตาย  คิดไวอยางนี้เปนปกตินะ 
 และก็เรามีความตองการพระนิพพาน จิตคิดไวอยางนี้เสมอ  ตอจากน้ันไปเราก็ไมยอมใหนิวรณท้ัง  5  
ประการเขามารบกวนใจ  เวลาท่ีตองการใหจิตเปนสมาธินิวรณท้ัง  5  ประการน้ีถายังไมเปนพระอนาคามี  ตัด  2  ขอ
ตนไมได  ยังไมเปนพระอรหันต  ตัด  3  ขอหลังไมได  มันยังตัดไมไดก็จริงแหล  แตทวาเราจะตองระงับไมยอมใหมัน
เขามารบกวนใจขณะทําสมาธิจิต  และอารมณท่ีเราจะตองทรงตัวไวเปนปกติก็คือ 
 ไมลืมวาชีวิตน่ีมันจะตองตาย  ไมสงสัยในความดีของพระพุทธเจา  พระธรรม  พระอริยสงฆ  ยอมรับนับถือ
ดวยความจริงใจ  และก็ทรงศีล  5  ใหบริสุทธ์ิสําหรับฆราวาส  ถาไดศีล  8 ก ยิ่งดี  ศีล  8  ไมไดไมเปนไร  ทรงศีล  5  
พอ  สําหรับพระเณรทรงศลของทานใหบริสุทธ์ิ  จิตคิดไวเสมอเปนปกติวา ข้ึนชื่อวาการเกิดเปนมนุษยเปนเทวดา  
หรือพรหม  เราไมตองการ  เราตองากรจุดเดียวคือพระนิพพาน  ถาทรงอารมณ  4  ประการน่ีไดครบถวน  คือไมลืม
ความตาย  ไมสงสัยในคุณของพระพุทธเจา  พระธรรม  พระอริยสงฆ  มีศีลบริสุทธ์ิ  จิตมุงพระนิพพานเปนท่ีไปอยาง
น้ีบาปกรรมทั้งหมดมาแลวจะไมมีโอกาสใหผล  เราไปอบายภูมิ  เราจะเดินกาวหนาจากมนุษยไปสวรรค  ไปพรหม
โลก  แลวก็ไปนิพพาน  แตคนท่ีมีอิทธิบาท  4  ครบถวนไปนิพพานแนนอน 
 อันน้ีการปฏิบัติของบรรดาทานพุทธบริษัทขางบนนี่  ตองทําใจใหสะอาดมีความเขมขน อยาทําเปนคนนับ
เกานับสิบไมถวน  ตองใชปญญา ปญญาก็มี  ความเขาใจวาคําวา  ทิพจักขุญาณน่ีไมใชภาพเห็นเสมอไป  ใช
ความรูสึกของจิตเปนสําคัญถาจิตมีความรูอันดับแรก  ใหเช่ือทันทีวาถูกตอง ถาเผอิญจิตสะอาดนอย มันจะไมเห็น
ภาพก็ถือวาเลวเกินไปเพราะไมสนใจ  จิตไมสะอาดพอ  ตองพูดกันแบบน้ี  เราจะเอาดีกันตองเห็น  จิตตองเห็นยังไง  
คือจิตตองสะอาด  ศีลบริสุทธ์ิ  ไมมีความหวงใย  นิวรณไมรบกวนใจ  จิตไมติดในรางกายไมติดในเทวโลก ไมติดใน
พรหมโลก จิตตองการเฉพาะนิพพาน 
 ถาอารมณตั้งใจอยางน้ีจริงๆ  อารมณใสสะอาด  กิเลสไมควบคุมใจ  ทิพจักขุญาณก็มีสภาพแจมใส  ฉะนั้น
ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย  กอนท่ีจะภาวนานะตัดสินใจใหแนนอนเสียกอน  อันดับแรกรวบรวมกําลังใจ ไม
คิดถึงเร่ืองอ่ืนมันเลยคําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ เราผานมาแลว  เวลาน้ีก็ยังใชคําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  อยู  
คือเวลาหายใจเขานึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ 
 เมื่อจะเร่ิมภาวนาใหตัดสินใจดังกลาวมาแลว  ใหจับพระรูปพระโฉมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาให
ชัดเจนแจมใสตามปกติ คําวาแจมใส จังไดเทาไหรพอใจเทาน้ัน   ใหเห็นพระนิพพานใหได  ใหเห็นภาพพระพุทธเจา
ใหได  เห็นภาพนิพพานไดเห็นภาพพระพุทธเจาใหได  เห็นภาพนิพพานไดเห็นภาพพระพุทธเจาไดชัดเจนเทาไร  อยาง
อ่ืนชัดเจนหมด  หลังจากน้ันครูก็จะพาทองเท่ียวไปในสวรรค  ในพรหมโลก  ในนิพพาน  และแดนนรก  เปรต  
อสุรกายพรอมท้ังการสอนระลึกขาติ ทิพจักขุญานเปนปจจัยใหญสําคัญ  จะตองฝกฝนกันทุกวัน  อยาท้ิง 
 คนท่ีไดไปแลวไปทําใหสูญเสีย เปนท่ีนาเสียดายไปท้ิงความดี  แตวาคนจะตกนรกซะอยาง  พระพุทธเจาก็
ยังหามไมได  ดูแตเทวทัต  ไดอภิญญาหายังตานรกฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษัทท่ีมาปฏิบัตินี่  ถายังพอใจในนรก  
อาตมาก็ไมสามารถจะคาน ตองตามใจทาน  การสอนนี่เปนหนาท่ีของครู  ครูก็สอนตามแนวของพระพุทธเจา  ถามี
ความตองการรูอะไร  ใหจดหมายเขียนถึงครูกอน  กอนท่ีเวลาครูจะลงมือฝกครูจะไดมีความเขาใจ  เร่ืองไปเที่ยวภพ
ตางๆ  เปนของไมยาก 



 ตอไปท่ีมีความสําคัญตองใชญาณ  8  ใหแคลวคลอง น่ันคือทิพจักขุญาณตองการรูอะไรรูไดทันทีทันใด  แต
วิธีรูที่ถูกตองน่ันคือตองถามพระพุทะเจาตรง หรือวาถาใครเปนลูกแม  ใหถามแมตรง  อยางน้ีใชได 
 ประการที่สอง  จุตูปปาตญาณ  ตองฝกใหคลอง  อยางนี้ตองทําทุกวัน อยางน้ีเชามืดลุกข้ึนมาซักซอม ตอ
งากรรูการเกิดของคนและสัตว  คนน้ันกอนจะเกิดมาจากไหน คนนี้กอนจะเกิดมาจากไหน  อันน้ีฝกใหมันคลอง  และ
เวลาไดยินขาวคนตายสัตวตาย จับภาพคนตายไปเกิดที่ไหน  ใครเปนอะไร  และวิธีรูใหถามพระพุทธเจาตรง   
 ตอมาก็  เจโตปริยญาณ  นี่ถารูถูกตองก็ถามพระพุทะเจาเหมือนกัน  วาคนน้ีเขาไดฌานสมาบัติ  เขาได
จริงไหม  เขาเปนพระอริยเจา  เขาเปนจริงหรือเปลา คนน้ีกําลังใจดี   หรือกําลังใจเลว  มีความสุขหรือมีความทุกข  
จิตดีหรือจิตชั่ว เวลาน้ีเขาคิดอะไรอยู  เราตองการทราบจะทราบไดทันที และก็แมถานักเรียนอยากจะรูวาขอสอบเขา
จะออกอะไร จะตอบวายังไง  ถาฝกคลองตัวแลวรูไดทันที  การประกอบอาชีพก็เหมือนกัน  วันน้ีทําอยางน้ี  วันตอไป
ทําอะไรดี  จะขาดทุนหรือจะไดกําไร รูไดน่ีคนที่เขาทําคลองเขาทําอยางน้ี  เราจะตายเมื่อไร  ตายดวยอาการแบบไหน  
ตายแลวไปอยูท่ีไหนเราก็ทําให  ตองทําใหไดแบบน้ีทุกอยางท่ีเราตองการจะรู  ถาอะไรไมเขาใจใหถามครูเขา เขาจะ
แนะนําใหหมด การทองเท่ียวไปดวงดาวตางๆ  ไปประเทศตางๆ  นี่ไปได  ไปงายกวาไปสวรรคไปนรก 
 ตอไปก็  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  คือระลึกชาติ  ระลึกชาติน่ีก็เปนของไมยากถาเรามีความฉลาด  มัน
เปนของไมยากสําหรับคนฉลาด  แตวาถาเร่ืองของคนโงน่ีก็ไมทราบจะทํายังไง  ตองขอประทานอภัย  ทานท่ีมีอายุ
มากๆ  สวนมากจะลากความโงมาไว  อืดอาด  ยืดยาดไมมั่นใจในตนเอง  ท้ังน้ีก็ตองดูเด็ก  เด็กนักเรียนรุนหนุมรุน
สาวที่เปนเปนวัยคะนอง  ยังเกี่ยวกับกามารมณ  อันน้ีเขาทําประเดี๋ยวเดียววันเดียวเขาไดแลว  ไปกันพร่ึบพร่ับๆ  
คลองตัว ตองดุเด็ก  อยาใหอายเด็ก ตัดสินใจใหเด็ดขาด  เราเปนปูยาตายาย  เปนพอแมคนแลว 
 โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรน่ีสําคัญมาก  เราเปนปูชนียบุคคล  อยาใหแพเด็ก  ถาแพเด็กน่ีเลวมาก  เรา
เปนคนที่ชาวบานเขาไหว  ควรจะอาจผากาสาวพัตร  ถาปฏิบัติได  ปฏิบัติไมคลองนี่มันเลวเต็มที อวดสะสมกิเลสน่ีใช
อะไรไมได  ลงนรกหนักมาก ตองมีความมั่นใจในตัวเอง  เรามีเวลาปฏิบัติมากกวาฆราวาส  ถาสูเขาไมไดตองมีความ
เขาใจวาเราน่ีดีไมพอหรือเลวมาก 
 ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกคนตั้งใจใหดี  แตวาการตังใจน่ีตองตั้งใจพอดี  อยาทําสมาธิใหแนน  ใช
กําลังเบาๆ  แบบสบายๆ  เวลาภาวนา  และก็เวลาอยูปกติใหตั้งอารมณทรงสมาธิ  เราจะภาวนารูลมหายใจเขา
ออกแบบสบายๆ  โดยไมนึกถึงอะไรเลย  อยาตั้งเวลาใหมาก  เอากี่รอบของลมหายใจ  มันคุมไดแคไหนพอใจแคนั้น  
ไมคิดถึงอะไรทั้งหมด  น่ีเปนวิธีปฏิบัติของบุคคลที่ตองพึงทํา เราทําสวนหน่ึงของอภิญญาเพ่ือตองการรูความเปนจริง  
เราก็ตองเปนคนดีจริงๆ  ไมใชคนดีปลอมๆ 
 ไอคนดีปลอมๆ  มันดีแตทาแตทาง ดีแตเคร่ืองแบบนุงขาวหมขาว  ทาทางไปไหนก็ตองปูผารองรับ  และหม
ผากาสาวพัตรทําทาทางเหมือนเทวดาเหมือนพรหมแตนํ้าใจจริงๆ  จิตของตนเองนิยมกิเลส  นี่เปนความชั่ว  อันน้ีใช
ไมได  เร่ืองสีสันวรรณะไมมีความสําคัญ  มีความสําคัญที่ตัวปฏิบัติ  จิตสะอาด  หรือจิตสกปรก ตัวน้ีเอาใหหนัก  ตอง
ควบคุมกําลังใจ 
 อยาลืมวา  หน่ึง  ฉันทะ  เราจะตองไมมีความหวงใย  คือพอใจในความไมหวง  พอใจในการทรงศีล  พอใจ
ในการระงับนิวรณ  5  ประการ  พอใจในการตัดกิเลสคือไมเมา ไมติดในรางกาย 



 สอง  วิริยะ  ถาความหวงเกิดข้ึนตองหํ้าห่ันไวดวยความเพียร  ถาศีลจะบกพรองตองหํ้าห่ันดวยความเพียร  
นิวรณจะเขามากวนใจตองหํ้าห่ันดวยความเพียรตอสูกับมัน  ยอมตายดีกวาแพมัน  ถามันจะหลงใหลใฝฝนใน
รางกาย  ตองสูกับมันดวยการยอมตาย  คิดวาโลกนี้ไมมีความหมายสําหรับเรา 
 สาม  จิตตะ  เอาจิตจดจออยาวางอารมณ  สิ่งท่ีปฏิบัติมาไดตองทําใหครบถวนเสมอ  มีการคลองแคลว
เสมอ 
 สี่  วิมังสา  ยกความโงท้ิงไป  อยาแบกความหยาบ  หรืออยาแบกความโงเขาวัด  วิมังสาทานบอกใช
ปญญาพิจารณาใครครวญตามความเปนจริง  ปญญาน่ีมันก็ใชงายๆ  ครูเขาสอนมาแลว 
 รวมความวาทุกอยางถามีอิทธิบาท  4  ครบถวน  ทุกคนสามารถทําไดทุกแบบก็รวมความวาตอนี้ไปขอทุก
ทานักษากําลังใจใหทรงตัว  อยาลืมวาครูน่ีมีหนาท่ีเฉพาะบอกเทานี้  ไมมีหนาท่ีจะยกยอปอปนใครจะไปสวรรค  ไป
นรก  ไปพรหมโลก ครูไมสามารถทําไดอยางน้ัน  ท้ังน้ีเพราะอะไร  เพราะวาพระพุทธจาเองก็ตรัสวา  อักขาตาโร  
ตถาคตา  ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก  เราจะรูกฎของกรรมทุกอยางท่ีเราตองการ 
 วันนี้ถาคนขึ้นมาครั้งแรกครูก็จะนําเที่ยวไปในภพตางๆ  วันตอไปถาสงสัยอะไรท่ีจะพึงรู  จดมายอๆ  บอกครู
เขากอนวาตองการพบคนน้ันท่ีตายไปแลว  ตองการพบญาติคนโนนท่ีตายไปแลว  ตองการรูวิถีชีวิตจะเปนยังไง  
อาชีพจะเปนยังไงทําไงถึงจะดี  จะรวยหรือจะจน  ในเมื่อมีชีวิตอยูมันตองกิน  สิ่งท้ังหลายเหลาน้ีเราตองการรูได  
เพื่อนของเราท่ีคบหาสมาคมจะดีไหม  งานทําจะดีไหม  คนประกอบกิจการงานรวมกับเราจะดีหรือไมดี ถามครูเขาได  
ถามาเขากอนท่ีจะลงมือฝก  ไปฝกมาแลวเราก็จะรูทุกอยาง  จําลีลาที่ครูสอน  เอาไปใชทุกวันเปนปกติ 
 วิธีใชเมื่อกลับไปบาน  ตื่นข้ึนมาเชามืดรวบรวมกําลังใจพุงไปนิพพานกอน  ถาถึงนิพพานแลวตัดสินใจวา  
ถารางกายตายเมื่อไหรขอมาท่ีน่ีแหงเดียว  หลังจากน้ันเมื่อจิตเปนสุข  ก็ทูลถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรง  
หรือใครเกรงใจพระพุทธเจา  ใครเปนลูกแมถามแมได  วาวันน้ีจะมีใครมาหาเราบาง  เราจะพบใครบาง  ใครจะทําให
เรามีความสุข  ใครจะทําใหเรามีความทุกข  กิจการงานที่เราจะทํามันจะดีหรือเลว จะขาดทุกหรือไดกําไร  ถามไดทุก
อยาง  ทดสอบทุกวัน  และก็สังเกตวาอารมณวันไหน  ถาดุมาแลว ถามมาแลว  รูเร่ืองมาแลว  ลงมาตอนกลางวันทุก
สิ่งทุกอยางตรงตามรู ใหจําอารมณนั้นไว  และในวันตอไป  ถาตองการรูอะไรใหรูตามน้ัน 
 นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท  มโนมยิทธิน่ีมีคุณมีประโยชนอยางน้ี  และเราก็จะรูวาระแหงความตาย  
ตองการอยากจะรูวาตายเมี่อไหร  มันก็รู  และตายดวยอาการอยางไหนเรารู  ตายแลวจะไปอยูท่ีไหนเราก็รู  คือรวม
ความวาความรูท้ังหมดจะพึงไดจากอันน้ี  อยาลืมทานนักเรียนนักศึกษา  ถามีความขยันหมั่นเพียร มีจิตละเอียด  มี
อิทธิบาท  4  ครบถวน  เร่ืองการสอบไมมีคําวาตก  และคนท่ีทํางานจะรูงานลวงหนา  วาวันพรุงน้ีจะมีงานอะไรมา  
บุคคลใตบังคับบัญชาของเราใครจะดีใครจะเลว  หรือวาเราเปนผูใตบังคับบัญชาเขา  อยากจะทราบวาผูบังคับบัญชา
คนไหนจะดีหรือจะเลว  ใครจะกลั่นแกลงเราบาง  วางแผนท่ีไหน  เราจะรูลวงหนาหมด  กําหนดไปทุกวัน  และให
ตั้งใจตามความเปนจริงวาโลกน้ีมันเลวอยางน้ี  เพื่อนของเราตอหนาชม  ลับหลังนินทา  อยาไปโกรธเขา  เพราะวา
อะไร  เพราะวามันเปนธรรมดาของโลกใหจําไววาเพื่อนหรือใครก็ตาม  เราจะคบก็เพียงแคคบ  จะไมยอมรับนับถือ  
คือไมยอมปฏิบัติตามถาเขาเลว 
 เราตองการยอมรับนับถือ  โดยเฉพาะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  และพระธรรมคําสั่งสอนของ
พระองค  และพะรอริยสงฆไมใชพระสงฆธรรมดา  พระสงฆเวลาน้ีก็คบยากเต็มที  ท่ีเลวก็มีมาก  ที่ดีก็มีนอย แมแต



อาตมาเอง  ทานท้ังหลายก็จงเลือกคบ  วันไหนเลวจงอยาคบ  วันไหนดีจงคอยคบ  ก็รวมความวา  น่ีเวลามันใกลจะ
หมด  หมดเวลาลงไป  25  นาที ตอน้ีไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อสมาทานพระ
กรรมฐานและสมาทานศีล  และเริ่มปฏิบัติตามแบบฉบับของทานตอไป 

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  12 
 ลําดับตอนี้ไป  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย  ฟงคําแนะนําสักครูหนึ่งสําหรับทานท่ีปฏิบัติไดแลว  ให
พยายามรักษาอารมณเดิม  คือวาอารมณเดิมท่ีครูเขาแนะนําใหเราสามารถ  ใหเราสูทิพจักขุญาณ  เห็นเทวดา  เห็น
พระ  เห็นนิพพานไดดวยอาการอยางไร  อารมณอยางนี้ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทจงรักษาไวตลอดชีวิต  ถาหากวา
ไปเปลี่ยนแปลงเขาเมื่อใด  ก็หมายความวากรรมฐานของทานสลายตัว 
 และประการท่ีมีความสําคัญ  ท้ังนักปฏิบัติเกาและปฏิบัติใหมน่ันคือ  อันดับแรกที่จะเจริญสมาธิจิต  ขอให
ทุกคนตัดสินใจไมหวงใยอะไรท้ังหมดเสียกอน  เพราะวาในเวลาท่ีเราเจริญสมาธิจิต  ตอนน้ันเราจะตองไมหวงทุก
อยาง  แมแตชีวิตของเราถาหากวาอยูท่ีบานของทาน  ก็ใหทําการงานอะไรทุกอยาง  ใหมันเรียบรอยเสียกอนคือไมมี
ภาระท่ีเราจะตองหวง  เวลาเจริญสมาธิจิตจะไดไมกังวล  ประตู  หนาตางควรจะปดก็ปด  ของทุกอยางควรจะเก็บจะ
งําก็ทําเสียกอนใหมันหมด  เวลาเราทําสมาธิจิต  มันจะมีอะไรเกิดข้ึน  เสียงกอกแกกท่ีนาสงสัยก็จะไดไมสงสัยวา  
เวลาน้ีประตูหนาตางเราก็ปดแลว  ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเราควรจะเก็บงํา  เราก็เก็บแลว  จะไดไมมีความสงสัยขณะทํา
สมาธิ 
 ถาจิตยังหวงอารมณภายนอก  หวงคน  หวงทรัพย  หวงสิน แมแตหวงชีวิตของตัวเอง  อยางวันน้ีมีโยมทาน
หน่ึงแกบอกใหฟงวา  เวลาท่ีเจริญกรรมฐานอยูนั้น  มีใครเขามาแยกเข้ียวยักคิ้วหลิ่วตาหลอกหลอน อาการอยางนี้ถา
มันมีข้ึนกับเรา ก็จงคิดวา  ถาเราจะตายเสียเวลาน้ันนะมันดี  วาตายขณะที่เจริญสมาธิ  เวลาน้ันจิตของเราเขาถึงพระ
ไตรสรณคมน  เรามีศีล  จิตเรามีสมาธิ อยางเลวท่ีสุดเราก็เปนเทวดาอยูในช้ันกามาวจรสวรรค  ถากําลังใจเรามั่นคง
เคราก็ไปถึงพรหม  ถาบังเอิญเกิดภาพอยางนั้นข้ึน  เราก็คิดวาชีวิตไมมีความหมาย  ถาตายคราวน้ีดวยภาพน้ี  ถา
ตายจริงมันไปนิพพาน  มันก็ไมสนใจในภพอื่น  ไมสนใจวาใครจะมาทํารายรางกาย  น่ีความหมายวา  ถาภาพท่ี
ปรากฏเกิดข้ึน  มันตองตัดสินใจอยางน้ี  การเจริญสมาธิจึงจะไดผล 
 อายภาพท่ีเกิดข้ึนน้ัน  ถาเราจะพูดกันอยางภาษางายๆ  ไมพิจารณาอะไรมากอยางนอยท่ีสุดก็จะเปนภาพ
ของเทวดาหรือพรหม  วากําลังจิตของเราสูงจิรงๆ  ก็อาจจะเปนภาพของพระอรหันต  เพราะวาเราสมาทานดวย  อิมา
หัง  ภควา  อัตตภาวัง  ตุมหากัง  ปริจจชามิ  ซึ่งแปลเปนใจความวา  ขาพเจาขอมองกายถวายชีวิตแดองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  น่ันแสดงวาเราไมหวงใยอะไรในรางกายแลว  เราตองการอยูกับพระพุทธเจา  น่ันแสดง
วาเราไมหวงใยอะไรในรางกายแลว  เราตองการอยูกับพระพุทธเจา  พระพุทธเจาอยูที่ไหน  พระพุทธเจาอยูที่นิพพาน  
ในเมื่อเราสมาทานอยางน้ี  เขาก็ตองซักซอมทดลองเรา  วาเราจะกลัวหรือไมกลัว  เรายังจะหวงใยชีวิตไหม  ถาเรา
หวงในชีวิต  การเจริญพระกรรมฐานทั้งหมดไมมีผล  ฉะน้ันตองตัดสินใจวา  ขณะท่ีเราเจริญพระกรรมฐานอยูน่ี  มัน
จะเปนอยางไรกับรางกายก็ชางมันรางกายน้ีถามันไมตายเวลานี้  มันก็ตายเวลาอื่น  ตองตายเปนแน 
 ก็ตัดสินใจวาถาตายเวลาน้ีเราจะไปไหน  ควรจะตัดสินใจไวเลยวา  ถาตายเวลาน้ีเราจะไปไพพาน  ข้ึนชื่อวา
การเกิดเปนมนุษยมันยุงแบบนี้  ลําบากแบบน้ี  มีทุกขแบบนี้  เราจะไมเกิดตอไป  เราจะไมเกิดเปนเทวดาหรือพรหม
ตอไป  เรามุงไปนิพพาน  และถาอาการอยางไรก็ตามที่เกิดข้ึนในขณะที่เจริญกรรมฐาน ก็วางเฉยชางมันเสีย  ถาเรา



ชางมัน มันจะเกิด  เดี๋ยวมันก็หายไป  เปนอันวากอนจะเร่ิมเจริญภาวนาใดๆ  ตองพยายามตัดกําลังใจ  ไมหวงอะไร
ท้ังหมดแมแตชีวิต  คิดวาถาตายเวลานี้อยางเลวมันก็เปนเทวดา  อยางกลางเราเปนพรหม  ถาเราตัดสินใจแนนอนไม
ตองการความเกิดอีก  เราก็ไปนิพพาน  ถาตัดสินใจไดอยางน้ีจริงๆ  ทําประเดี๋ยวมันก็สําเร็จผล 
 หลังจากน้ันทุกคนตองระวังเร่ืองศีล  ตองมีความมั่นใจในศีล  เร่ืองศีลน้ีสําคัญมาก  ถาศีลไมดี  สมาธิมัน
เกิดไมได  เร่ืองศีลนี้กอนท่ีจะปฏิบัติพระกรรมฐานตองสมาทานศีล  และทําใจใหมั่นคง  ไมี่ใชสักแตวาสมาทาน และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับศีลหา  ควรท่ีจะตัดสินใจเสียตั้งแตเวลาน้ีเปนตนไปวา  นับตั้งแตเวลานี้เปนตนไป  จนกวา
จะตายเราจะไมละเมิดศีลหา  วาการเจริญพระกรรมฐานนี้  เราตองการไมตกนรก  ไมเกิดเปนเปรต  เปนอสุรกาย ไม
เปนสัตวเดรัจฉาน  สิ่งท่ีเราตองากรจิรงๆ  คือนิพพาน  ถาเราละเกิดศีลหาขอใดขอหน่ึง  ก็หมายความวา  เราเปด
ประตูนรกใหเราเดินลงไป  ฉะน้ันศีลหาประการตองไมละเมิด  แมแตสิกขาบทใดสิกขาบทหน่ึง  ถามันจะมีการ
พลั้งเผลอข้ึนมาบาง  ก็ตองพยายามยับยั้งไมละเมิดตอไป  เร่ืองศีลน้ีเปนเรื่องสําคัญหลัก  หลังจากน้ันก็ตัดสินใจวา
เราจะทรงอารมณใหทรงตัว  โดยเฉพาะท่ีเราปฏิบัติในเวลาน้ีก็เรียกกันวามโนมยิทธิ  แปลวามีฤทธ์ิทางใจ 
 มโนมยิทธินี้จริงๆ  เปนอภิญญา  ถาเปนอภิญญาจริงๆ  ถาฝกสายอภิญญาจริงๆ   รับรองวา  หกสิบปไมมี
ใครได  ฉะน้ันการฝกข้ึนในสายอภิญญาตรงมันลําบากจึงฝกควบกับวิชชาสาม  อันดับแรกก็ข้ึนอยูกับอุปจารสมาธิ  
หรือทิพจักขุญาณกอน  ถาข้ึนตนตามแบบฉบับของอภิญญาตองข้ึนตนดวยฌาน  4  รับรองไมมีผล  เมื่อข้ึนตนดวย
วิชชาสามมันงาย  คือข้ึนตนดวยกําลังสมาธิเล็กนอย  เวลาทําสมาธิอยาเรงรัดใจใหมันเครียดเกินไป  อยาตองคิดวา
ตองทําสมาธิดีแบบน้ัน  ดีแบบน้ี  ดิ่งแบบโนน  ดิ่งแบบน้ี  ถาแบบน้ีก็ไมมีทางได  เพราะกําลังมันเครียด 
 วิธีทรงสมาธิคือทําใจเบาๆ  ทําใจสบายๆ  เวลาหายใจเขานึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  
ปลอยความรูสึกตามสบาย  จะไปยังคับใหลมหายใจหนักหรือเบา  แรงหือเบาอันน้ีไมได  มันหายใจแบบไหนปลอย
เปนเร่ืองของรางกายเอาใจเขาไปรับทราบ  เวลาหายใจเขานึกวา  นะ มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  เอาเยงแค
น้ีไมตองใหมันดิ่งเกินไป  และก็บางทีมันก็มีการเผลอ  เวลาสิบหานาทีท่ีจะใหสงัด  มันอาจจะคิดโนนคิดนี่เร่ือยเปอย
ไป  ก็จงถือวาเปนเร่ืองธรรมดา  ถาเรานึกไดวาใจมันเหลิงไป  ก็กลับดึงเขามาใหม  ก็สลับกันมาสลับกันไปแบบน้ี  
การทําแบบน้ีจิตยังอยูในชวงของอุปจารสมาธิ  ยังไมถึงฌานสมาบัติ  และจิตท่ีอยูในชวงแหละท่ีเปนจิตมีอารมณเปน
ทิพย  เมื่อจิตมีอารมณเปนทิพยแลว  ก็สามารถจะเห็นภาพท่ีเปนทิพยได  ไดยินเสียงท่ีเปนทิพยได  และเวลาท่ีภาวนา
อยูน้ี  อยาไปคิดอยากรูอยากเห็นอะไรเปนอันขาด 
 ในตอนนั้นถาไปอยากรูอยากเห็นเขาก็ไมตองไดกันละ  จิตมันฟุงซาน  ตอนที่จะรูจะเห็นจริงๆ  เปนจิตท่ี
อาจารยเขาจะเขาไปแนะนําทานถึงตัว  ฉะน้ันคําวาเห็นในที่น้ีมันไมไดเห็นท่ีตา  เปนความรูสึกทางใจเปนอันดับแรก  
ท่ีเราเรียกวา  ทิพจักขุญาณน่ีแปลวา  ความรูสึกทางใจคลายตาทิพย  หมายความวารูตรงตามความเปนจริง 
 เหมือนกับบรรดาทานพุทธบริษัทมาน่ังอยูท่ีน่ี  ถาเขาจะถามวา  บานของทานมีลักษณะเปนอยางไร  พอ
ของทานมีรูปรางแบบไหน  แมของทานรูปรางแบบไหน  ลูกของทานมีลักษณะเปนอยางไร  เปนผูหญิงหรือผูชาย  ซึ่ง
เขาไมมาดวยน่ีทุกคนตอบไดหมด อายท่ีตอบไดหมดนะ  ตาทาเห็นหรือเปลา  ความจริงเวลาน้ีทานไดเห็น แตใจเห็น  
มันมีความรูสึกทางใจจําได  เปนลักษณะของทิพจักขุญาณที่มีสภาพแบบน้ี 
 ถาอารมณของทานออน  เรียกวาศีลพอไปได  สมาธิเล็กนอย  ปญญาก็ไมสะอาด  ปญญาไมสะอาดนัก  ก็
คือวารู  รูสึก แตทวาไมเห็น 



 ถาศีลดีจริงๆ  สมาธิดีจริงๆ  ปญญาดีพอสมควร  อายสิ่งท่ีรู  มันจะเห็นวามาทางไกล  มีภาพแตมองไมชัด
นัก 
 ถามีปญญา  ตัดสินใจไดแน  คือไมหวงใยในรางกาย  คือมุงพระนิพพาน  อันน้ีภาพน้ันจะปรากฏข้ึนกับใจ
คลายกับเดือนหงาย  คือสามารถจะเห็นลวดลายเสื้อผาไดอยางถนัด  อาการที่จะเห็นอยางน้ีจะปรากฏวาไมจริงก็
ไมได 
 ในอันดับแรกถาปรากฏวาไมเห็น  ถาครูเขาถามวาทานรูสึกวามีใครมายืนอยูขางหาไหม  แตความจริงเราไม
เห็น  แตความรูสึกมันบอกวามี  ก็ตอบทันทีวามี  ก็ตอบทันทีวามี  อยาลืมวาขณะนี้จิตทรงเปนสมาธิ มันจะตรงทุก
อยางไมมีอะไรผิด  อยางท่ีเราเรียกวารูทางใจ  ถาเขาถามผูหญิงหรือผูชาย  ถาจิตมันบอกวาผูหญิงก็ผูหญิง  ถาจิต
มันบอกวาผูหญิงก็ผูหญิง  ถาจิตมันบอกวาผูชายก็ผูขาย  อยาไปสงสัย  ถามีความรูสึกวา  เอะ  มันใชหรือไมใช  แน
หรือไมแนอยางน้ีก็ไมมีทางได  ตัวสงสัยเกิดข้ึนไมมีทางได  ถือวาตัวสงสัยเปนอุปสรรค  ถามีความรูสึกอยางไรตอบได
ทันที  ถาครูเขายืนยันถึงสองสามคร้ัง ตอนน้ีจิตก็จะสบายข้ึนอารมณจะดีข้ึน  ตอนน้ีภาพท่ีไมสามารถจะเห็น  มันจะ
เห็นเปนภาพ  พอเขานําทานข้ึนไปยังจุฬามณี  มันจะเห็นสวางไสวดีข้ึนแตไมมากนัก  พอถึงนิพพานความสวางจะ
ปรากฏชัดตอนน้ี 
 ขอบรรดาทุกทานจําไว  ตอน้ีไปก็จะหยุดคําแนะนํา  จะใหทานทําสมาธิโดยใชคําวา  นะ มะ  พะ  ธะ  เวลา
หายใจเขานึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ สักสิบหานาที  พอไดยินเสียงสัญญาณกร๊ิง  อยาพึ่งลืมตา
ข้ึน  เวลาน้ันเปนเวลาที่ผูแนะนําจะเขาไปแนะนําจนถึงตัวทาน  ถามีคนเขานั่งอยูขางหนาก็หยุดภาวนาเสีย ไมสนใจ
กับลมหายใจเขาออก  ฟงคําแนะนําของผูแนะนํา  เขาแนะนําอยางไรตัดสินใจไปตามนั้น  ถาเขาถามวาเห็นอะไรไหม  
ถาจิตมันเห็นก็ตอบวาเห็นทันที  ถาทานท่ีไมพยายามตอบ ทําขาไปแคสามวาระที่เขาถาม เขาจะไมถามอีกตอไป  
โปรดรับทราบตามนี้นะ  ตอไปนี้ใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  ตั้งใจกําหนดรูลม
หายใจเขาออก  ภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ   
 สําหรับทานท่ีจะสอบองเท่ียวในภพตางๆ ขอใหตัดสินใจรวบรวมกําลังใจขอใหเห็นพระรูปพระโฉมขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหชัดเจน  ตอน้ีไปขอใหปฏิบัติตาม 
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 ลําดับน้ีไป  ใหบรรดาทานพุทธบริษัททังหลาย  ฟงคําแนะนําสักสิบหานาทีในการปฏิบัติมโนมยิทธิ  สําหรับ
ทานท่ียังไมได  ใหพยายามรักษากําลังใจตามน้ีจงอยาคิดหวงอะไรท้ังหมดในเวลานี้  ใหทรงสมาธิจิตที่วาเราจะทรง
สมาธิจิตตามสมควร  ท่ีวาทรงสมาธิตามสมควรก็หมายถึงวา  ไมตองทําใหมันเครียดนัก  ถาเครียดลึกตังเกินไป  จิต
เขาถึงฌานสมาบัติแลวถอนออกมาไมเปน  อันนี้ทิพจักขุญาณไมเกิดคือทรงอารมณสบายๆ  ใชสมาธิปานกลาง  คือ
วาไมถึงอุปจารสมาธิ  ไมถึงฌานสมาบัติ  คําวาอุปจารสมาธิหมายถึงเฉียดญาณ  น่ันก็หมายความวา  เวลาหายใจ
เขาเรายังรูวาหายใจเขา หายใจออกก็รูอยูวาหายใจออก  หายใจเขายาวหรือสั้นก็รูอยูและเวลาภาวนาก็รูอยู  ทําใจ
สบายๆ  ก็รูอยู 
 และโดยเฉพาะอยางยิ่ง คําวาทิพจักขุญาณไดอธิบายมาแลวเมื่อคืนน้ีวา   เปนความรูสึกทางใจ  ถาหากวา
กําลังใจของทานต่ํา  กําลังใจปานกลางก็จะเห็นภาพทางใจเหมือนกัน  แตวามันเห็นไมชัด  ถากําลังใจสูงข้ึนจึงจะเห็น
ไดชัด  วันน้ีเราข้ึนดวยวิชชาสาม  แตความจริงการปฏิบัติแบบน้ีจะข้ึนไดสองอยาง  จะข้ึนดวยอภิญญาเลยก็ได  ถา
ข้ึนดวยอภิญญาเลย  การเคลื่อนออกจากตัว  จะมีความรูสึกเหมือนกับออกจากกระบอกเหมือนเทนํ้าออกจาก
กระบอก  จะมีความรูสึกตามนี้  ถาออกไปแลวจะมีความสวางไสวมาก  เหมือนกับเราเดินไปในอากาศ  แตวาวิธีของ
อภิญญาโดยตรงน่ีรับรองวาปฏิบัติกันไมได  แคข้ันข้ึนตนดวยวิชชาสาม  ก็รูสึกวายังขลุกขลักกันอยูมาก  ฉะน้ันให
รักษากําลังใจตามนี้ วันน้ีขอพูดตอ 
 เมื่อกี้ไดนําสมาทานวามีทิพจักขุญาณ  จุตูปปาตญาณ  เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  เปนตน  
ท่ีกลาวอยางน้ี  ความจริงวันน้ีมีญาติโยมสองกลุมกลุมเมื่อคนน้ี  วันนี้ครูเขาก็จะนําเท่ียวตั้งแตนิพพาน  แลวก็พรหม  
อรูปพรหม  สวรรคทุกช้ัน  แลวก็ลงมาถึงสํานักของพระยายม  ไปนรก  ไปแดนเปรต  แดนอสุรกาย  ถาเวลามีพอ  ถา
คลองนะ  ถาหากวาไมคลองละก็ไปไมไดไกล สําหรับญาติโยมที่ปฏิบัติเปนคืนท่ีสาม  ครูเขาอาจจะแนะนําในดานทิพ
จักขุญาณ  แตความจริงทิพจักขุญาณนะทุกคนไดแลว คือท่ีเราเคยสามารถเห็นภาพพระ  เห็นพระจุฬามณี  เห็น
นิพพานไดเรียกวาทิพจักขุญาณ 
 แตทิพจักขุญาณน้ีมีประโยชน  เราจะเห็นนิพพานก็ได  เห็นพรหมก็ได  เห็นอรูปพรหมก็ได  เห็นเทวดาก็ได  
เห็นเปรตก็ได  เห็นอสุรกายก็ได  ทานใชในทางธรรมะ  แตใชในทางปฏิบัติ  หมายความวาสามารถจะรูในสิ่งท่ีลี้ลับ  
แมจะอยูในสิ่งท่ีปดบัง  เราตองการจะรูก็รูได 
 ทีน้ีสําหรับ  จุตูปปาตญาณ  จุตูปปาตญาณก็คือของเกา  เอาทิพจักขุญาณไปใช  หมายความวาเห็นหนา
คน  เห็นหนาสัตว  รูชื่อคน  รูช่ือสัตว  ถาเราอยากทราบวาคนน้ีหรือสัตวตัวนี้กอนจะเกิดเปนคนมาจากไหน  อันน้ี
จุตูปปาตญาณจะบอก  ถารูขาวคนตายหรือสัตวตาย  และเราอยากจะรูวาคนตายหรือสัตวตายแลวไปเกิดท่ีไหนอันน้ี
จุตูปปาตญาณจะบอกได  เราจะรูเราจะเห็นภาพคนน้ันอยูที่น่ัน 
 ตอมาก็  เจโตปริยญาณ  สําหรับเจโตปริยญาณน้ีสามารถจะรูตามวารุจิตของคนอื่น  หมายความวาเขา
จะมีกิเลสมาก  เขาจะมีกิเลสนอย  เขาจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข  ถาใชใหคลอง  ถาคนนั้นจะมีความรูสึก
อยางไรแลว  สามารถรูไดทันที 



 แลวก็มา  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  อันน้ีเปนการแนะนําในการระลึกชาติถอยหลังอดีตชาติไปตามลําดับ  
ท้ังหมดน้ีตองไปฝกฝนกันเองใหคลองนะ  ครูเขาจะแนะนําแตหัวขอ  เขาแนะนําพอใหรูแนวทาง 
 ตอไปก็  อตีตังสญาณ  วาในเหตุการณที่ลวงมาแลวของเราก็ดี  ของคนอื่นก็ดีของสัตวก็ดีเปนอยางไรบาง 
 อนาคตังสญาณ  ก็จะรูเหตุการณลวงไปขางหนา 
 ปจจุปปนนังสญาณ  รูเวลากาลปจจุบัน  เวลาน้ีใครอยูที่ไหน  ใกลหรือไกลตายแลวหรืออยูโลกนี้  หรืออยู
โลกไหนเราทราบ 
 ยถากัมมุตาญาณ  รูเหตุแหงความสุขหรือความทุกข  วาเราที่มีความสุขหรือเปนเคร่ืองมือคูกับวิปสสนา
ญาณ  เราจะไดทราบวาเราเกิดมาแลวกี่ชาติ  เกิดมาแลวมีความสุข  มีความทุกขแคไหน  เกิดมาแลวแตละชาติทรัพย
สมบัติเราทําไวมาก  พอตายแลวแบกไปไดไหม  เคยเกิดเปนมนุษยเราก็เกิดแลว  เทวดาและพรหมเราก็เกิดแลว  เปน
สัตวนรก  เปนเปรต  เปนอสุรกาย  เราก็เคยเกิดแลว  เทวดาและพรหมเราก็เกิดแลว  เปนสัตวนรก  เปนเปรต  เปน
อสุรกาย เราก็เคยเกิดแลว  สัตวเดรัจฉานเราก็เกิดแลว มันก็วนกันไปวนกันมา  ตายแลวก็เกิด  เกิดแลวก็ตาย  เอา
ตําแหนงหนาท่ีแนนอนไมได  และทางท่ีมันจะมีความสุขจริงๆ  มีท่ีไหน  น่ันคือนิพพาน เขาก็พาเราไปแลว  เราจะได
ตั้งหนาตั้งตาทําจนเชื่ออดีตท่ีผานมา  และการท่ีทานท้ังหลายไดปฏิบัติอยางนี้  สามารถจะไดทิพจักขุญาณ  ได
มโนมยิทธิคือมีฤทธ์ิทางใจ 
 เอา  เมื่อคืนนี้  สําหรับพวกเมื่อคืนไปสวรรคมาแลว  แลวเขาก็นําตรงไปนิพพาน  แลวก็อาจจะไปท่ีอื่นบาง  
สําหรับคืนน้ีเขาจะพาทองเท่ียวในภพตางๆสําหรับทานที่ไดแลวเมื่อคืน  เขาก็จะสอนญาณตางๆ  แปดประการ  ความ
จริงอยางน้ีก็เรียกวา อภิญญา  คือหน่ึงในอภิญญาหก  อภิญญา  แปลวารูยิ่งกวาอารมณรูธรรมดาไมใชวาตองเหาะ
เหินเดินอากาศไดนะ  นี่ก็เปนอภิญญา  อารมณตามปกติเรารูไมไดทีน้ีพอเราฝกทําสมาธิไดขนาดน้ี  เรารูได 
 แตวาจงอยาเอาอภิญญานี้ไปอวดชาวบาน เราจงอยาไดมีความเขาใจวา  ทําไดอยางนี้แลวมันจะไมตกนรก  
จงอยาเขาใจอยางน้ันนะ  ไดอยางน้ีจนคลองแลว  เราก็ยังมีสิทธ์ิตกนรกสมบูรณบริบูรณเต็มท่ีอยางพระเทวทัต  พระ
เทวทัตทานไดอภิญญาหกแลว  ในท่ีสุดก็เผลอเปนฌานโลกีย  ก็ลงนรกไป  ฉะน้ันการที่ใหรูแบบน้ีก็เพื่อจะใหกลัว  จะ
ไดไมประมาทวา  อายการเกิดมาแลว มันเกิดมาแลวไมรูเทาไร  เกิดมาแลวก็ตาย  ตายแลวก็ไมคงท่ี  ไมใชตายแลว
กลับมาเกิดเปนมนุษยใหมก็หามไมดีไมดีกลับไปอยูเปนสัตวนรกเสียตั้งนาน  เปนเปรต  เปนอสุรกาย  เปนสัตว
เดรัจฉานเสียตั้งนาน   กวาจะกลับมาเปนมนุษยใหม  ฐานะก็ไมคงเดิม  ทรัพยสินเกาที่มีอยูก็ไมมีแลว  ก็มาทํากัน
ใหมแลวก็ตาย 
 สิ่งที่ตองการก็คือใหฝกกรรมฐานแบบน้ี  ตามความตองการขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ก็
ตองการใหทุกคนถึงพระนิพพาน  ถาบังเอิญทานมีเคร่ืองมือครบถวนแบบน้ี  ทานไปนิพพานไมไดก็ไปนรกเถอะ  เปน
ทางสุดวิสัยท่ีจะชวยกันตอไป 
 ทีนี้เวลาเราตองการไปนิพพาน  ความจริงการไปนิพพานเปนของไมหนัก  มันทํางายกวาไปเปนสัตวนรก
มาก  เราจะเปนสัตวนรกก็ตอง  ปาณาติบาต  จะไปฆาสัตวตองตั้งทา  ตองลงแรงลงทุน  อทินนาทาน  จะลักขโมย
เขาตองหาทาง  กอนอ่ืนตองมีการระมัดระวัง  กาเมสุมิจฉาจาร  จะยื้อแยงความรักเขาก็ลําบาก  มุสาวาท  จะ
โกหก  โกหกดีไมดีเขาจับไดก็หนักใจ  การดื่มสุราเมารัย  ก็ตองดื่มไปซื้อหามาดื่ม 



 การไปนิพพานไมตองลงทุน  ใชกําลังใจแบบสบายๆ  ใชอารมณจิตจับพระนิพพานไวเปนอารมณ เราได
มโนมยิทธิแลวน่ี  เราเคยไปนิพพาน  ภาวะนิพพานเราตองไปเปนปกติใหจิตมันชิน  เวลากลับลมมาก็สังเกตกําลังใจ
ไววา ที่เราอยูท่ีนิพพานนะ  อารมณจิตมันเปนอยางไร  กลับลงมาก็สังเกตกําลังใจไววา  ท่ีเราอยูท่ีนิพพานนะ  
อารมณจิตมันเปนอยางไร  กลับลงมาเขารางกายเดิมก็รักษาอารมณจิตน้ันไว  พยายามทําจิตใหทรงตัวตามนั้น  น่ันก็
คือราคะ  ความรักในระหวางเพศหรือวาในวัตถุธาตุตางๆ  ไมมีในขณะที่เราอยูทีนิพพาน  โลภะความโลภ  อยากได
ตางๆ  ขณะท่ีเรานั่งอยูท่ีนิพพานอารมณก็ไมมี  โทสะความโกรธมันก็ไมมี  โทหะความหลงมันก็ไมมี  ขณะท่ีเราน่ังอยู
ท่ีนิพพาน  พอกลับเขามาสูรางกายก็ขอใหพยายามรักษากําลังใจใหเปนไปตามนั้น  ใหมๆ  มันยังทําไดไมเต็มท่ี  ถา
เปนไปได ยี่สิบนาที  สามสิบนาทีก็ยังดี 
 ทีน้ีเพื่อความมั่นใจของบรรดาพุทธบริษัท  ใหข้ึนบันไดกาวแรกเสียกอนบันไดกาวแรกท่ีจะไปถึงพระนิพพาน  
ทานเรียกวาพระโสดาบัน  ถาถึงพระโสดาบันแลว  ฌานที่ทานไดท้ังหมดจะไมทางเสื่อม  มีแตจะแจมใสยิ่งข้ึน  ถา
เปนพระโสดาบันแลวก็ไมถอยหลัง  หลังจากน้ีไปข้ึนช่ือวาบาปกรรรมและอกุศลเกาๆ  จะไมสามารถใหผลแกทานได
เลย คือทานไมตองตกนรก ไมตองเกิดเปนเปรต ไมตองไปเกิดเปนอสุรกาย  ไมตองเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไมใชชาติน้ี
ชาติเดียว 
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 ตอน้ีไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายตั้งใจฟงคําแนะนําสักครูหน่ึงสํารหับทานท่ีปฏิบัติไดแลว  ให
พยายามรักษาอารมณของทานใหทรงตัว  วิธีการรักษาอารมณใหทรงตัวใหปฏิบัติตามน้ี  อันดับแรกขอใหทุกคน
ระมัดระวังศีลใหมาก  เพราะวาสมาธิจะทรงตัวหรือไมทรงตัวมีความสําคัญ  อันดับแรกก็คือศีล  ถาศีลของทาน
บกพรอง  สมาธิก็บกพรองไปดวย  ถาศีลดีสมาธิก็ทรงตัว 
 อันน้ีคําวาศีลบกพรองน่ีก็อาจจะมีบางเปนของธรรมดา  เพราะวาบางทานเปนของใหม  ขอใหตั้งใจ
ระมัดระวังศีลใหมากสุด  ถาบังเอิญวันใดพลั้งเผลอทําใหศีลมัวหมอง  เวลากลางคืนก็ตั้งใจอธิษฐานใหมคือสมาทาน
ศีลใหม  คิดวานับแตเวลาน้ีเปนตนไป  เราจะทรงศีลหาใหบริสุทธ์ิ  จะไมยอมใหศีลบกพรอง  และในโอกาสตอไป
อาจจะพรองบาง  ก็ใหระมัดระวังแบบน้ัน  พอพรองไปก็สมาทานใหม  ทําอยางนี้ไมกี่คร้ัง  จิตก็จะชินกับการรักษาศีล 
 จะถือวารับไปคร้ังแรก  จะไมบกพรองเลยก็เปนไปไมได เพราะจิตมันไมชินในเมื่อจิตมันไมชินก็อดมีการ
บกพรองไมได แตวาถาหากเราทําการระมัดระวังใหมันชินซะอีก  ในไมชาความบกพรองของศีลก็ไมมี  เมื่อศีล
สมบูรณบริบูรณเปนปกติสมาธิของทานไมเสื่อม  เปนอันวาสมาธิ  มาแลวนี่ไมถอยหลัง  ฌานไมเสื่อม 
 และยังมีอีกวิธีหน่ึงที่สามารถทําใหสมาธิดีข้ึนตามลําดับ  น่ันก็คือวา  ใชเวลา  เวลาใดเวลาหนึ่ง  จะเปน
กลางวันก็ได  จะเปนกลางคืนก็ได  เวลาไหนก็ไดตามสบายใชกําหนดรูลมหายใจเขาออก  และใชคําภาวนาวา  นะ  
มะ  พะ  ธะ  คือวาถาจิตสามารถจับภาพพระรูปพระโฉม  ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหชัดเจนเปนปกติ  
บางวันก็ชัด  บางวันไมชัดก็เปนเร่ืองธรรมดาของจิต  หรือวาบางทีรางกายของเรามันไมดีนิดหนึ่งก็มัวบางไมเปนไร  
รักษากําลังใจ  คือทรงคําภาวนากับรูลมหายใจเขาออก 
 ถาสมารถจับพระรูปดพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได  ใจจับอยูที่พระรูปของพระพุทธเจา  
หายใจเขานึกวา  นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ ทําอยางน้ีเฉยๆ  โดยไมยอมเคลื่อนจิตไปไหนเลย  เปนการักษา
อารมณ ทําคร้ังหน่ึงจะใชเวลามากก็ไดนอยก็ได  หรือวาจิตมันฟุงซานมันจะเคล่ือนไป  ก็เลิกซะ  อยาไปทนมัน  จะน่ัง
ก็ไดจะนอนก็ได  หรือวาถาจะใหดีใชเวลานอน  นอนลงไปแลวเอาจิตจับลมหายใจเขาออก  หายใจเขานึกวา  นะ  มะ  
หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  ถาทําเวลานอน  ถามันจะหลับก็ปลอยหลับเลยอยาไปฝนไว  ถาภาวนาไมกี่คําจะหลับก็ 
 ปลอยไป  หรือวาถาจิตไมเขาถึงฌานสมาบัติ  จิตจะหลับไมได ถาจิตเขาถึงฌานเร็วมันอยากหลับเร็วก็ยิ่งดี  
เพราะตองการฌานไดเร็ว 
 และเวลาตื่นจากนอนมาใหมๆ  ก็ทําแบบนั้น  ยังไมลุกจากที่ยังไมตองน่ังก็ไดตื่นข้ึนมาใหมๆ  พอรูสึกตัวก็
กําหนดลมหายใจเขานึกวา  นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  พอใจสบาย  โดยไมตองคิดจะไปไหนเลย  อยางน้ี
สมาธิของทานจะทรงตัวและทิพจักขุญาณจะแจมใส  นี่จุดหน่ึง 
 และก็อีกจุดหน่ึงสําหรับทานท่ีปฏิบัติได  ไดทิพจักขุญาณก็ดี  ไดมโนมยิทธิก็ดี  ของท้ังสองรายการน้ี  
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวาตองใชบอยๆ  ใหชิน  คือใชทุกวันดี   ถาเปนวันละหลายคร้ัง  ไดยิ่งดีจิตจะได
คลอง  ถาทิ้งไปนาน  ไมชาอารมณก็ฝด  ดีไมดีก็เฝอ  วิธีใชก็จงอยาไปรูความดี  ความช่ัวของบุคคลอ่ืน  วิธีใชก็มีวา  



หน่ึง  ตั้งใจไปพระจุฬามณีเจดียสถาน  สอง  บัณฑุกัมพลศิลาอาสน  และสามนิพพานจุดใดจุดหน่ึง  ตองการนิพพาน
ก็เอา  จะไปอยูเฉพาะพระพักตรขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี  หรือวาไปถึงแลวเราตองการจะไปสูวิมาน
ของเราก็ดีก็ดีท้ังหมด  จะใชคร้ังหนึ่งใชเวลาสัก  2  นาที  5  นาที  10  นาทีหรือมากกวาก็ตามแตความสบาย  ตอๆ  
ไปก็นึกทําอะไรอยู  หรือจิตวางนิดเหนึ่งจากการงาน  สงจิตไปนิพพานทันที   แคนาทีสองนาทีก็ชาง  ทําใหคลองแบบ
น้ี  ในไมชาอารมณจิตก็คลองถาตองการจะรูอะไรจะรูไดทันที  และก็รูไดถูกตองชัดเจนแจมใส 
 แตขอเตือนไวหนอยวา  ถาตองการจะรูอะไรจริงๆ  น่ีจงอยาใชกําลังของตนเอง  ถาความรูสึกมันบอกข้ึนมา
กอนแลวก็จงอยาเชื่อ  ตัดอารมณน้ันท้ิงไป  ถาตองการจะรูจริงใหเขาไปหาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  เห็น
พระองคใหชัดเจนแจมใสเมื่อใจสบายจิตเปนอุเบกขาแลวคอยถาม  ถามตรงจากพระองค  และถามอยาถามซ้ําใน
เมื่อพระองคบอกแบบไหนเช่ือทันทีและไมมีอะไรผิด  น่ีสําหรับการรักษาอารมณและการทรงอารมณหรือเพิ่มอารมณ
ใหมันดีข้ึน  เขาทํากันอยางน้ีนะ 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งทุกคนทั้งใหมและเกา  ควรจะหวังนิพพานเปนเวลานี้ถึงเวลาแลวก็กําลังใจของบรรดา
ทานพุทธบริษัททุกทานมีความาเขมแข็งพอ  หรือวามีบารมีพอท่ีจะไปนิพพานได  โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองบารมีน่ีเปน
เคร่ืองวัดใจกันเพราะวาการสอนนี่  วิธีสอนแบบนี้ความจริงเปนแบบท่ียากที่สุดในพระพุทธศาสนาการฝกหรือการ
ปฏิบัติในพุทธศาสนาไมมีอะไรยากไปยิ่งกวาวิชชาสาม  หรืออภิญญาความจริงถาทําสายสุกขวิปสสโก  การเขาถึง
พระโสดาบัน  สกิทาคามี  งายกวา  วิชชาสามหรืออภิญญามาก 
 แตวาของท่ียาก  แตบรรดาทานพุทธบริษัท  สามารถจะฝกกันไดภายในวันเดียวสองวัน  อันนี้ก็ตองคิดวาถา
เราดีไมพอ  ทุนเดิมไมมีก็ฝกไมไดแน  และการฝกแบบนี้ไมใชฝกบุคคลผูเร่ิมตนในการฝก  ถาบุคคลที่เร่ิมตนในการฝก
ไมเคยไดมากอนฝกยอางน้ีรอยปก็มไได  วิธีฝกบุคคลเร่ิมตนใหม  น่ีก็หมายความวา  คนฝกไดน่ีจะตองเคยบําเพ็ญ
บารมีแบบน้ีมา และก็ไดมาในชาติกอนๆ  แลว  บางทีก็ไดมาเปนแสนๆ  ชาติ ไดมานานแลว  แตเกิดมาชาติน้ีมันลืม
ตน  ไมรูตนก็เลยไมไดนํามาใชทีน้ีการฝกเพียงแคเล็กนอยยังสามารถทําได 
 และประการท่ีสองท่ีวากําลังบารมีของทานพุทธบริษัทพอ  ก็เพราะวาคําวานิพพานน่ีเปนของท่ีเห็นไดยาก  
คนที่ไดฌานสมาบัติแตบารมีไมถึงปรมัตบารมีอยาวาแตไปถึงนิพพาน  แคจะเห็นนิพพานก็ยังเห็นไมได  กําลังใจของ
คนที่เห็นนิพพานได  อยางต่ําจิตตองเขาถึงโคตรภูญาณ  โคตรภูญาณนี่อยูระหวางโลกียกับโลกุตระ  ตั้งแตน้ันเปนตน
ไป  จิตอยูในข้ันของพระโสดาบัน  สกิทาคามี อนาคามี  จึงจะเห็นนิพพานได 
 และการท่ีทานพุทธบริษัทฝกกันมาแลวสมมารถไปถึงนิพพานได  น่ีจงภูมิใจในความดีของทาน  วาความดี
ประเภทน้ีทานสั่งสมมานาน  และมีกําลังใจพอจะถึงนิพพานได  การจะถึงนิพพานน่ีมีเคร่ืองวัดอยูอยางหนึ่ง  คือวาถา
ไปถึงวิมานของเรา  ในวิมานน้ัน  มันมีเตียงหรือมีตั่งสําหรับน่ัง  ถากําลังวาสนาบารมีเราจะไปถึงนิพพานในชาติน้ี
ไมได  ถาไปน่ังบนเตียงหรือตั่งมันจะลื่นหลน  ถาน่ังปบมันจะลื่นหลนลงมาทันทีน่ังไมติด  ถาคนใดไปถึงนิพพานของ
ตนที่นิพพานและก็น่ังไดตามสบาย  ก็แสดงวากําลังกายคือกําลังใจคือบารมีจะตองสมบูรณแลว  คนน้ันไปนิพพานได
ในชาติน้ี  แตทวาทานจะรักษาความดีใหทรงถึงนิพพานหรือไมนั่นเปนเร่ืองของทาน 
 ฉะนั้นขอทุกคนท่ีปฏิบัติไดแลวจงอยานําไปท้ิงเสีย  ถาหากวาทานนําไปท้ิง  ชาติน้ีก็พลาดนิพพาน  เปนเร่ือง
ท่ีนาเสียดาย 



 ตอน้ีไปเหลือเวลาอีก  5  นาที  ก็ขอพูดกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่ีมาปฏิบัติใหม  สําหรับทานท่ีมา
ปฏิบัติใหม  การฝกพระกรรมฐานแบบน้ีรูสึกจะหนักใจไปนิดหน่ึง  ท่ีน่ีเขาใชคําวาเปนการฝกอภิญญา   หรือวา
มโนมยิทธิเปนหน่ึงในอภิญญาหก  และก็ทิพจักขุญาณก็เปนหน่ึงในวิชชาสาม  แตความจริงฟงช่ือแลวก็นาหนักใจ  
แตการปฏิบัติไมนาหนักใจ  และการฝกแบบน้ีฝกควบระหวางวิชชาสามกับอภิญญา  ใชอภิญญาตรงลําบากมาก  
ตองใชฌานสี่เปนพื้นฐาน  ฉะน้ันจึงไดนําวิชชาสามเขามาบวกคือทิพจักขุญาณ 
 สําหรับข้ันตนเปนการข้ึนดวยวิชชาสาม  การข้ึนดวยวิชชาสาม  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท่ียังไมไดจงทราบ  
วาการทรงสมาธิอันดับแรกในตอนตนน้ี  ยังไมตองใหมันแนบนัก  คือทําใจแบบสบายๆ  เวลาภาวนาใชคําภาวนาวา  
นะ  มะ  พะ  ธะ  เวลาหายใจเขานึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  ลมหายใจก็ปลอยไปตามสบายๆ  
อยาไปบังคับลมหายใจ  และก็ภาวนาไปตามสบายๆ  อารมณใจใหมๆ  มันก็มีบางเปนธรรมดา  บางทีภาวนาไปๆ  ก็
ลืมหนาลืมหลัง  นึกเร่ืองอื่นเขามาแทน  อันน้ีก็ไมเปนไร  พอรูสึกตัววามันพลาดไป  ก็จับเขามาดึงใหม  เร่ิมตนกันใหม  
หายใจเขานึกวา  นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  การภาวนาพอจิตสบายๆ  แบบน้ีเขาเรียกวาอุปจารสมาธิ  ไม
ถึงฌานสมาบัติ 
 และเวลาท่ีภาวนาอยู  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจง อยาคิดอยากรูอยากเห็นเปนอันขาด  ถาไปอยากรูอยาก
เห็นเขาจะไมรูไมเห็นเลย  เพราะจิตมันซาน  ถาจิตมันจะคิดอยางอ่ืนก็เปนเร่ืองของมัน  รูตัวก็ดึงกลับมา  เวลาภาวนา
ก็ตองการใหจิตมีกําลังเพราะกําลังใหจิตเปนทิพย  การจะรูจะเห็นได  ก็ตองอาศัยมีผูแนะนําโดยตรง  ถาเวลาใดถา
สัญญาณกร๊ิงข้ึนมาก็อยาเพิ่งลืมตา  เปนเวลาวาจะมีบุคคลเขาไปแนะนําทาน  และเมื่อมีใครเขาไปแนะนําตอนน้ันทุก
คนเลิกภาวนา  และไมสนใจกับลมหายใจเขาออก  ตั้งใจฟงคําแนะนําของผูแนะนํา  เขาแนะนําวาอยางไรตัดสินใจไป
ตามน้ัน  ถาเขาถามวาเวลาน้ีมีความรูสึกวามีใครมาอยูขางหนาบาง  ถาเขาถามจบถาจิตมันบอกวามีก็บอกวามีเลย  
ถาเขาถามวาพระหรือคนหรือเทวดา  จิตมันบอกวาพระก็พระ  จิตบอกวาคนก็คน  อยาไปอ้ึง  คือวาจิตมีความรูสึกก็
ตอบทันที  ไมตองกลัวผิด  เพราะเวลานั้นจิตเปนสมาธิ  เมื่อจิตเปนสมาธิอารมณมันเปนทิพย  มันมีความรูสึกถูกตอง
ตามความเปนจริง 
 เมื่อผูแนะนํา  เขาใหสัญญาณวา  เขารับรองวาทานตอบถูกแคสองสามคร้ังกําลังใจของทานจะติดเปนฌาน
สมาบัติ  ตอนน้ีภาพท่ีทานไมเห็นมันเปนแตความรูสึกมันจะปรากฏเปนภาพข้ึนมา  หลังจากน้ัน  เมื่อเขาพาไปพระ
จุฬามณีเจดียสถานภาพท่ีเห็นไมชัดก็จะแจมใสมากข้ึน  จากพระจุฬามณีเจดียสถานเขาจะพาไปนิพพานตอนน้ี
อารมณจะมีความสุขมาก  และภาพจะชัดเจนแจมใสมาก 
 ขอใหจําตามน้ีนะ  ในตอนตนน้ีก็จําแตเพียงวา  อีกประเดี๋ยวหน่ึงจะบอกใหภาวนา  ขอใหตั้งใจภาวนาวา  
นะ  มะ  พะ  ธะ  ขอใหจําคําคู  เวลาหายใจเขานึกวา นะ  มะ  หายใจออกนึกออกนึกวา  พะ  ธะ  ปลอยลมหายใจ
ตามสบายๆ  นะ  ไมตองทําอารมณใหเครียด  ไมตองนึกวาตองเขาฌานสูง  ปลอยธรรมดาๆ  พอจิตเปนสุข 
 ตอแตน้ีไปขอบรรดาทานพุทะบริษัททุกทานตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมันสําหรับทานฝกใหม  รักษากําลัง
ใหทรงคัว  หายใจเขานึกวา  นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  สําหรับทานท่ีไดแลวจะซักซอม  พยายามรักษา
อารมณตามนั้น  และจับพระรูปพระโฉมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหทรงตัวอยู  และประเดี๋ยวครูเขาจะไปนํา
เที่ยว  จะไดไมมีการขลุกขลักในการทองเที่ยวไปตามภพตางๆ  ตอน้ีไปขอทุกทานเร่ิมปฏิบัติได 
 



 
 
 

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  15 
 ตอน้ีไป  ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ตั้งใจฟงคําแนะนําสัก  10  นาทีเศษๆ  การท่ีทานท้ังหลายมา
ปฏิบัติพระกรรมฐานวันน้ี  การปฏิบัติแบบน้ีทานเรียกกวามโนมยิทธิ  ซ่ึงแปลวา  มีฤทธ์ิทางใจ  คือวาวันนี้เราจะใชใจ
ของเรา  หรือท่ีเรียกวาอทิสสมานกาย   ไปทองเที่ยวในสวรรค  ในพรหมโลก  ในแดนของพระนิพพานแดนนรก  เปรต  
อสุรกาย  สัตวเดรัจฉาน 
 การปฏิบัติแบบนี้  เปนการพิสูจนความดี   ที่พระพุทธเจาทรงสอน  ท่ีพระพุทะเจา  บอกวาตายไมสูญจริง
ไหม  เวลาน้ีก็มีคนหลายทานมีมาก  มากหนาข้ึนมาทุกที  วาตายแลวมีสภาพไมเกิด  มีสภาพสูญ  สวรรคไมมี  นรก
ไมมี  อันน้ีเปนเรื่องของทาน  เราอยาไปสนใจ  อยาไปคิดวาทานดี  อยาไปคิดวาทานเลว  ใหมีความรูสึกวา  นั่นเปน
คนเห็นของบุคคลแตละคนที่ยังคนไมพบ  แตวาวันนี้บรรดาทานพุทะบริษัทจะคนตามความเปนจริง 
 การปฏิบัติวันน้ีนอกจากจะไปเท่ียวสวรรค  จะไปเที่ยวพรหมโลก  จะไปเท่ียวนิพพาน  แดนนรก  เปรต  
อสุรกายแลว  เรายังสามารถระลึกชาติได  เราเกิดมาแลวกี่ชาติสามารถจะรูแตละชาติ  เรามีความสุขหรือมีความทุกข  
เราเคยเกิดเปนเทวดาหรือพรหมมาแลวเทาไร  เคย  พลาดพลั้งลงอบายภูมิมีนรกเปนตนมาแลวเทาไร  เคยเกิดเปน
สัตวเดรัจฉาน  เปนคนมาแลวกี่ชาติ  เราสามารถจะรูได  นอกจากน้ัน  การปฏิบัติแบบน้ี  ถาเปนนิสิต  นักศึกษา  
นักเรียน  จะชวยใหความจําดี  มีความฉลาดในการเรียน  การพลาดพลั้งในการสอบหาไดยาก  จะสอบไมตก  สําหรับ
บรรดาทานพุทธบริษัทที่ประกอบอาชีพ  อยากจะทราบวาอาชีพขางหนาทําอะไรถึงจะดี ไมพลาดพล้ัง  ก็สามารถ
ทราบได  สามารถรูไดดวยอตีตังสญาณ  อือ!  อนาคตังสญาณคือญาณในอนาคตวาขางหนาจะทําอะไรดีหรือไมดี  
อันน้ีความจริงความรูน้ี  สมเด็จพระชินสีหไมไดใหไวเฉพาะสวรรคหรือพรหมโลกอยางเดียว  ใหไวชวยประกอบอาชีพ
ในปจจุบันดวยจะไดมีความสุข 
 วิธีปฏิบัติท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทจะทํา  ทําแบบไมตองยาก วิธีน้ีไมตองทําแบบยาก  ทําแบบงายๆ  รักษา
กําลังใจไวเปนปกติ ไมตองใชอารมณใหเครียด  ใชอารมณใจสบายๆ  ธรรมดาๆ ใชคําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  วิธี
ปฏิบัติทําอยางน้ีเวลาหายใจเขานึกวา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  ฟงอีกคร้ังหน่ึง  เวลาหายใจเขานึก
วา  นะ  มะ  เวลาหายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  การหายใจของบรรดาทานพุทธบริษัทใหปลอยไปตามปกติ  อยาทํา
อารมณเครียด ทําใจสบายๆ  ไมตองใชสมาธิสูง  ถาใชกําลังสมาธิหนักเกินไป  เราไมสามารถจะสรางทิพจักขุญาณ
ใหเกิดได  และก็ไมสามารถจะทองเท่ียวไปสวรรค  พรหมโลก  ไปนิพพานได  ฟงครูผูสอน 
 เร่ิมตนใหมนะ  หายใจเขานึกวา  นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  การภาวนาไมใชเวลานี้  ฟงกันกอน  
ประเดี๋ยวจะหยุดใหภาวนาจริงๆ สัก  10  นาที  จะมีคนเขาไปสอน  ระหวางน้ีขอบรรดาทานพุทธบริษัทตัดสินใจตาม
น้ี  ตัดสินใจตามความเปนจริงวาชีวิตนี้มันตองตาย  ความตายน้ีเปนของธรรมดาหลีกเลี่ยงไมไดตองตายแน  เมื่อ
ความตายจะมีอยู  เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู  เราจะไมยอมไปอบายภูมิ  อยางเลวท่ีสุดไปสวรรค  และ
เดินทางตอไปพรหมโลก  แลวไปนิพพาน  ถากําลังใจแนวแนขอไปนิพพานชาติน้ี  มีหวังไปไดแน  ถากําลังใจแนวแน
แลวทํายังไง  เราก็ตัดสินใจนับตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  เราจะเคารพพระพุทธเจาพระธรรม  พระอริยสงฆแนนอน  ใช



ปญญาพิจารณาความดีของทาน  สําหรับฆราวาสจะทรงศีล  5 แมแตชีวิต  และคิดไวเสมอวาตายเมื่อไหรขอไป
นิพพานเมื่อนั้น 
  
 วันน้ีก็เหมือนกันใหตั้งใจวา  เราจะไปถึงพระนิพพานใหได หลังจากน้ันคอยคิดใครครวญไป หลังจากนั้น  
ถาหากไดยินสัญญาดังกร๊ิงข้ึน  อยาเพิ่งลืมตา  เพราะไมใชเวลาเลิก  เปนเวลาท่ีจะมีครูเขาไปสอน มีพระ  หรือ
ฆราวาสก็ตามเขาไปนั่งขางหนา  ขอทุกทานโปรดทราบวา  ผูน้ันจะเขาไปสอน  ถามีคนไปน่ังขางหนาตอนน้ัน  ให
หยุดภาวนาเสียเลย  ภาวนาไมตองภาวนา  หยุดเลย  แลวลมหายใจก็เหมือนกันไมตองสนใจ ฟงคําแนะนําของผู
แนะนํา 
 เขาจะแนะนําในการตัดกิเลส  เขาแนะนําวาอยางไร  ตัดสินใจไปตามนั้นทันทีคือวาอะไรวาตามกัน ถาทําใจ
อยางนี้ทุกทานไดแน  ถาเขาถามวาเวลาน้ีทานมีความรูสึกวามีทานผูใดมาอยูขางหนาบาง  เขาถามถึงความรูสึก  คือ
ทิพจักขุญาณจะเกิดตอนน้ี  ตอนที่เขาแนะนําในการตัดกิเลสน้ันแหละ  จิตจะสะอาดข้ึน  จิตสะอาดดีมากทิพจักขุ
ญาณแจมใส  มีความรูสึกเห็นชัดเจน  จิตสะอาดนอยมีความรูสึกเห็นภาพมัวไมตาเห็นนะใจเห็น  จิตสะอาดนอยมี
ความรูสึกตรงแตไมเห็นภาพ 
 ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทตัดสินใจตามครูผูสอนไปเลย  สภาพของจิตจะแจมใส  มีความสะอาด  ทิพ
จักขุญาณจะชัดเจน  ชัดมาก  ใหตัดสินใจตามนี้ถาครูเขาถามวา  เวลานี้มีความรูสึกวา  มีทานผูใดมาอยูขางหนาบาง  
ถาความรูสึกมีข้ึนวามีแตไมเห็นภาพ  ใหเชื่อมั่นวาความรูสึกถูกตองตอบทันทีวามี  อยายั้ง  อยากลังผิดถาเขาถามวา
ทานผูนั้นเปนผูหญิง  หรือผูชาย ใหถือความรูสึกของทานเองเปนสําคัญคนขางๆ  เขาวาผูหญิง ผูชายชางเขา  เขาไม
เหมือนของเขาก็ชางเขา เราตอบตามความรูสึกของเรา  เพราะอาจจะเห็นกันคนละคน   หรือเห็นคนเดียวกันทําให
เห็นภาพตางกันก็ได  ถาเขาถามวา  ทานผูน้ันแตงตัวสีอะไร  ก็ตอบตามความรูสึก  ถาเราไมเห็นภาพ  มีความรูสึก  
ครูยืนยัน ใหบอกกับครูวา  เวลาน้ียังไมเห็นภาพ ครูจะแนะนําในการตัดกิเลสอีกคร้ังหนึ่ง  คราวน้ีใหมั่นใจตัดสินใจ
แนนอนวา  เราจะตัดกิเลสตามน้ีแน  จะตัดตามน้ันจริงทําใหจิตสะอาด  ถาทานมั่นใจในการตัด  และตัดสินใจตรง
ตามท่ีครูแนะนํา  ภาพท่ีไมเคยปรากฏจะมีข้ึนกับใจ  และตอนนี้เขาจะพาทานไปพระจุฬามณีเจดียสถาน  นมัสการ
พระพุทธเจา  พระอรหันต  พรหม  และ  เทวดา  พระเข้ียวแกวของพระพุทธเจา  พระเมลีของพระพุทธเจา  จะมีท่ีนั่น  
จะพบกับความสวยสดงดงามบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก  หลังจากนั้นก็จะแนะนําใหไปนิพพาน 
 จะพบพระนิพพานวาสภาพไมสูญ เราสามารถจะพิสูจนบุญของเราไดวาวิมานของเรามีท่ีไหน  เราทําบุญไว
มาก  วิมานมีท่ีสวรรคเราเกิดบนสวรรคแน  ถาวิมานของเรามีท่ีพรหม  เราก็เกิดเปนพรหมแนถาตาย  ถามีวิมาน
เฉพาะที่นิพพานจุดเดียวน่ันแสดงวาตายเมื่อไร  ไปนิพพานเมื่อนั้น 
 เอาละ  บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ทานทีคอยครูผูสอนจะแนะนําใหทองเท่ียวไปในภพตางๆ ก็ดี  ใน
ดานญาณแปดก็ดี  ขอใหรวบรวมกําลังใจ  ตัดสินใจคิดวาข้ึนชื่อวามนุษยโลก  เทวโลก  พรหมโลก เราไมตองการ ถา
ชีวิตวายปราณเมื่อไรเราขอไปพระนิพพานจุดเดียว แลวเอาจิตไปตั้งไวท่ีพระนิพพาน  รอครูผูสอนขณะท่ีจิตไปตั้ง
นิพพานไว  คิดวาเวลาน้ี  องคสมเด็จพระพิชิตมารคือพระพุทะเจาอยูขางหนาของเรา  เรานมัสการทานดวยความ
เคารพ  เพียงแคน้ีบรรดาทานพุทะบริษัทถาครูเขาไปแนะนํา  จิตใจจะผองใสจะมีการคลองตัวมาก  เอาละ  บรรดา
สาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาค  สัญญาณบอกหมดเวลาแนะนําหมดมาแลว 



 ตอน้ีไป  ขอสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวทุกคน  หายใจเขานึกวา นะ  มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  
ธะ  ปลอยใจสบายๆ  อยาใหเครียด   ขอทุกทานเร่ิมปฏิบัติได 
 

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  16 
 ตอน้ีไปก็ขอใหทุกทานดับไฟขางหนาเสียนะ  แลวฟงคําแนะนําสักเล็กนอย  การเจริญพระกรรมฐานของทุก
ทาน  ขอใหทุกคนรวบรวมกําลังใจ  คําวาสมาธิจิตก็หมายความวา  ตั้งใจอยูเฉพาะอารมณใดอารมณหน่ึงโดยเฉพาะ  
สมาธิน่ีเขาแปลวาตั้งใจนะ  แลวเวลานี้เราตั้งใจไปไหนกัน ก็คือเจริญสมาธิ  ตั้งใจไปพระนิพพานฉะนั้นในเวลานี้พวก
เราทั้งหมดก็ใหสรางความรูสึกตมความเปนจริงวา ความเกิดนี่มันเปนทุกข ทุกขเพราะความหิว ความกระหาย  ความ
หนาว  ความรอน การปวยไขไมสบาย  การกระทบกระทั่งกับวาจาท่ีไมชอบใจ  มีความแก แลวก็ความตายไปในที่สุด  
เปนอันวาชีวิตคือรางกายของเราน้ีไมมีความหมาย  ไมมีการคงทน  ไมมีการทรงตัวอยูตลอดกาลตลอดสมัย  ขณะท่ี
ทรงตัวอยูก็มีแตความเหน่ือย  ความยาก  ความทุกข  ความลําบาด  จุดท่ีพนจากความลําบาดน้ันก็คือพระนิพพาน  
ทีน้ีเราจะไปพระนิพพานกันไดยังไง การท่ีจะไปนิพพานไดดี 
 ประการที่  2  องคสมเด็จพระพิชิตมาร  ทรงแนะนําใหบริจาคทรัพยเกื้อกูลคน  และสัตวที่มีความทุกข  ตาม
กําลังที่เราจะพึงใหไดดวยความเต็มใจ  และ 
 ประการตอไป  องคสมเด็จพระจอมไตร ทรงแนะนําวาทุกคนจงเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ
ศีล  5  แตวาถาใครรักษาศีล  8  ไดก็เร็ว  เพราะศีล  8  เปนศีลของพรหมจรรย  เปนศีลของพระอนาคามี  ท้ังนี้ผูฝก
ใหมก็ยังไมถือวาจําเปน  ในเมื่อจิตใจเขาถึงพระอนาคามีจริงๆ  ใจมันก็รักษาศีล  8   เองเปนปกติ  ในอันดับแรกขอให
ทรงศีล  5  ใหบริสุทธ์ิ เรื่องศีลมีความสําคัญมาก  ถาศีลไมบริสุทธ์ิจิตมันก็ไมบริสุทธ์ิแลว  ตอน้ีไปก็ตั้งใจ 
 วันนี้เราสมาทานศีลแลว วันน้ีเราสมาทานศีล  8  เปนศีลพรหมจรรย  จัดวาเปนศีลสูงสุดของฆราวาส  และ
อํานาจของศีลพรหมจรรยน่ีแหละ  ทําใหจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายใส  สะอาด  สามารถจะยกจิตออก
จากกายไปสูภพตางๆ  ได  แตขอใหถือวาเวลาสมาทานศีล ใหตั้งใจสมาทานดวยความจริงใจ  ถาหากวาเพียงสักแต
วา  วาตามไป ก็จะไมเกิดประโยชน  เมื่อตัวเปลา  เวลานี้เราถือวาเราสมาทานศีล  8  เราจะทรงศีล  8  ใหบริสุทธ์ิ  
ตามกาลเวลาที่เรากําหนดไว  วาจะกําหนดกันตลอดชีวิตไมได  เพราะยังไมใชพระอนาคามี  ปกติตองรักษาศีล  5 
 ตอน้ีไปกําลังท่ีเราสามารถเคลื่อนไปได  น่ันก็คือ  การกําหนดรูลมหายใจเขาลมหายใจออก  ใหพยายามรู
ลมหายใจเขา  และก็รูลมหายใจออก  เวลาหายใจเขาสั้นหรือยาว  ออกสั้นหรือยาวก็รูน่ี จุดหน่ึง  และขณะท่ีรูลม
หายใจเขาลมหายใจออกใหใชคําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  คําภาวนาน่ีรูสึกวาจะมากไปหนอยหน่ึง แตก็เร่ืองของ
อภิญญาสมาบัติ  เราหลีกเลี่ยงไมได  เวลาน้ีพวกเราท้ังหมดฝกอภิญญา  เปนแบบฉบับกรรมฐานท่ีมีความสําคัญ
ท่ีสุดในพระพุทธศาสนา 
 ในพระพุทธศาสนาทานถือวา  ทานผูใดเปนผูทรงอภิญญา  ทานผูน้ันเปนบุคคล  เปนพระที่มีความสําคัญ
ถาเปนพระ  ถาเปนฆราวาสถือวาทานเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีมีความสําคัญที่สุด  แตวา
อภิญญาน่ีสามารถจะเห็นนรก  เห็นเปรต  เห็นอสุรกาย สัตวเดรัจฉาน  และทองเที่ยวไปได  เทวดา  พรหมแมแต
นิพพานเราก็ไปได 



 และยิ่งไปกวานั้นถาเราอยากจะรูอารมณจิตของบุคคลใด วาใครพูดไวท่ีไหนวายังไง  คิดวายังไง  เราก็รูได  
ทุกสิ่งทุกอยาง ถาหากจิตใจของเราเขาถึงอารมณของอภิญญาจริงๆ  ไมมีอะไรที่ใชคําวา  �ไมรู�  ญา  แปลวารู  อภิ  
แปลวา  ยิ่งอภิญญา  แปลวา  มีความรูหรือมีความสามารถในการรู  ยิ่งกวาอารมณของบุคคลธรรมดา  บุคคล
ธรรมดาจะมีความรูเสมอไมได  จะเห็นไดวาเร่ืองผีน่ี  เขาคุย  เขาพูดกันมาไมรูวากัปไหนบาง  ก็ยังมีคนเถียงกัน  ผีมี
หรือไมมี  เทวดามีหรือไมมี  พรหมมีหรือไมมี  ถาเรามาน่ังเถียงกันโดยไมฝกอภิญญา  สักกี่โกฏิชาติมันก็ไมรู  น่ีเราจะ
รูผีหรือรูเทวดา  หรือรูพรหมได  ก็เพราะอาศัยอภิญญาเปนเรื่องสําคัญ  อภิญญาท่ีเราจะไดน้ันก็อาศัยสมาธิจิต 
 อันดับแรกขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ตั้งใจนึกถึงความดีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  คือ
ตั้งจิตขอบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี  พระอริยสาวกท้ังหมดก็ดี  เทวดาหรือพรหมที่เปนพระอริย
เจาก็ดี  ขอทานท้ังหมดน้ีจงชวยกําลังใจของขาพเจาน้ี  สามารถยกอทิสสมานกายคือจิตก็ได  ความจริงมันไมใชจิต
มันเปนตัว  ยกจิตภายในจิตของขาพเจาไปสูสวรรค สูพรหม  สูนิพพาน  หรือไปเท่ียวในนรก  ในแดนเปรต  แดน
อสุรกายตามความปราถนา  ขอบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  และพระอริยสงฆสาวกทั้งหลาย  โปรด
ใหขาพเจาไปไดตามความประสงค  ตั้งใจตามนี้  แลวตอไปขอทุกทานก็ตั้งใจภาวนา  แตวาเวลาภาวนานี้จงท้ิง
อารมณเดิมซะนะ 
 เวลาภาวนาน้ีอยาไปน่ังนึกวาอยากจะไปนิพพาน  อยากจะไปพรหม  อยากจะไปสวรรค  อยากจะไปนรก  
อารมณนี้ตัดท้ิงเสีย  ตั้งใจไวกอนแลวก็เร่ิมภาวนา  เวลาภาวนาน้ีใหจิตอยูกับคําภาวนาเฉยๆ  รูลมหายใจเขา  หายใจ
ออก  รูคําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  คําภาวนากับลมหายใจเขา  หายใจออก  อยาใหมันขัดกัน  ปลอยอารมณตาม
สบายๆ  อยาใหมันเหน่ือย  เรงมากเกินไปก็เหน่ือยจังหวะไหนมันไมเหมาะก็เปลี่ยนจังหวะซะใหม  ใหรูลมหายใจเขา
หายใจอก  ทําแบบสบายๆ  อารมณไมตองการรู ไมตองการเห็นอะไรท้ังหมด  แตวาการรูลมหายใจเขาหายใจออก  รู
คําภาวนาเปนการรวบรวมกําลังใจที่เปนสมาธิใหเกิดอภิญญาข้ึนมาในใจ  เมื่อกําลังสมาธิมีความมั่นคงแลว  กําลัง
ของอภิญญาก็บังเกิดข้ึนมาในจิต 
 ตอนน้ีก็เปนหนาที่ของครูผูสอนจะเขาไปหาลูกศิษย  เขาไปซักถามนะ ไมใชถามเพื่อจะไลใหจน  ถามดูรู
แลวก็แนะนําให  เวลาที่ครูแนะนํายังไง  ขอบรรดาผูรับการฝกใชใจตามไปตามคําพูด  วาจาพูดทันทีเชนครูแนะนําวา
ขันธ  5  น่ีมันสกปรกใชไหม  เราก็เอาความจริงเขามาพูด  ไอขันธ  5  คือรางกายของเราน่ี  นํ้าเลือด น้ําเหลือง นํ้า
หนอง  อุจจาระ  ปสสาวะ  ไมมีอะไรสะอาด  แมแตขางนอกผิวกายก็ตองชําระลางกันทุกวัน  แสดงวามันสกปรก  เรา
ก็รับรองวาใช  และใจก็ยอมรับนับถือวารางกายเราก็ดี  รางกายคนอื่นก็ดี  ก็เต็มไปดวยความสกปรก  เพราะของเห็น
ไดงาย 
 ถาเขาถามวารางกายนี่มันไมเท่ียงใชไหม เราก็ตองนั่งดูซิ  ถามันเท่ียงจริงๆ ออกมาจากทองแมมันก็ตองไม
โต  น่ีมันไมเท่ียง  มันโตข้ึนมาทุกวันๆ โตเปนหนุมสาวเต็มท่ีแลวก็แกลงไป เขาทําใหเราดุ  ถาบอกวารางกายเปน
อนัตตา  จะพังสลายไปในที่สุดใชไหม  เราก็ยอมรับวาเปนความจริง 
 ตอนน้ันจิตถาตัดสินตามความเปนจริงทุกอยาง  ถาจิตยอมรับนับถือตามความเปนจริงวารางกายนี่มัน
สกปรก  รางกายไมเท่ียง  มันเดินเขาไปหาความเส่ือมทุกวัน รางกายของเรามีความทุกข  ในท่ีสุดมันก็พังคืออนัตตา 
ฉะน้ันการมีรางกายเปนของไมดี  ถาเราไมมีรางกายอยางเทวดาหรือพรหมทานมี  ทานไมปวดทานไมเมื่อย ทานไม
แก ทานไมเฒา  ทานไมมีโรค  ทานไมมีความหิว  ไมมีความกระหาย  มีแตความสบาย  ก็มีดีไมจริง มีไมนาน หมด



บุญวาสนาบารมีก็กลับเปนคนใหม  ถาจะดีจริงๆ  น่ันก็คือนิพพาน  เราตั้งใจเฉพาะพระนิพพาน มีพระนิพพานเปน
อารมณ  
 เวลาครูซักซอมถามจิตใจเราใหนอมตามไปหาความเปนจริง  ถาอารมณของเราตัดไมออก  อภิญญาก็ดึงใจ
เราออกไมได  ถาเราตัดไดวารางกายน้ีไมมีความหมายหรือโลกนี้ไมมีความหมาย เทวโลกและพรหมโลกไมมี
ความหมาย  ไมเปนแดนของความทุกข  แดนข้ึนชื่อวาหมดทุกข มีจุดเดียวคือพระนิพพาน  เราตองการวา  ถาตาย
เวลาน้ีหรือตายเมื่อไหรก็ตาม  ข้ึนชื่อวาความเกิดเปนมนุษย  การเกิดเปนเทวดาหรือพรหมไมมีสําหรับเรา  เรา
ตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน  ถาอารมณจิตของทานตั้งมั่นอยูอยางน้ีนะ 
 เอาตั้งแตบัดน้ีไปนี้ได  แลวตอไปก็ภาวนา  นะ  มะ  พะ  ธะ  นึกในใจนะไมตองเอาปากมาวา  และก็ไมตอง
เรงใหมันเร็ว  ไมตองดึงใหมันชา  ปลอยตามสบายๆ  รูลมหายใจตามสบาย  ภาวนาตามสบาย ครูหน่ึงจะใหโอกาสวา
สัก  20  นาที  แลวหลังจากนั้นจะใหพระก็ดี  ญาติโยมท่ีไดแลวก็ดี  ผูไดแลวเขาไปสอบสวนถาเขาถามวายังไง  มี
ความรูยังไงตอบอยางน้ัน  เราไมเห็นอยาใชลูกตา  ตาไมมี  อภิญญาไมลูกตา  อภิญญาออกไปดวยกายเปนทิพย 
 ถาเขาถามวาเวลานี้มีความรูสึกวาพระพุทธเจาอยูใกลๆ  หรือเปลา  เอาความรูสึกสัมผัส  ถาความรูสึกมัน
บอกยังไงตอบเลย  อยาไปน่ังอ้ึงสงสัยวาใชหรือไมใช  ถาแบบน้ีแลวก็เสร็จ  ถาสงสัยมีอยูเมื่อไร  ไมมีทางไดอภิญญา
หรือสมาธิ  เปนอันวาเขาถามวาเขียวหรือแดง  คนขางๆ  เขาบอกวาแดง  แตจิตเราบอกวาเขียว  เราก็เขียวเขาจะดํา
เขาจะขาวาชางเขา  ถาเราเขียวก็เขียว  ถาเขาถามวาเห็นพระจุฬามณีไหมความรูสึกวาพระจุฬามณีรูปรางเปนยังไง  
ถาจิตมันบอกแบบไหน  ตอบไปเลย  จิตมันเปนทิพย  แลวก็ถามีความกลาอยางนี้  คืนน้ีคืนเดียวผูฝกใหมก็สามารถ
ไปไดถึงพระนิพพาน 
               ตอน้ีไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่นกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก  
ใชคําภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  จนกวาจะถึงเวลาที่ครูผูสอนจะเขาไปชักถาม 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  17 
                   
               ตอน้ีไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย  ตั้งใจฟงคําแนะนําสักเล็กนอยเทียนขางหนาดับซะกอนนะ  
กอนท่ีจะเจริญพระกรรมฐานก็ฟงเร่ืองราวสักนิดหน่ึง  การเจริญพระกรรมฐานแบบนี้เปนการเจริญพระกรรมฐาน  2  
แบบควบกัน  คือวิชชาสามและอภิญญา  ฉะน้ันการปฏิบัติจึงแปลกกวาวิธีท่ีเคยปฏิบัติกันมาในกาลกอน   ท้ังน้ีก็
เพราะวาการฝกวิชชาสามก็ดี  อภิญญาก็ดีเปนของยาก  แตอาศัยพระมหากรุณาธิคุณที่องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา  ท่ีทรงมีพระเมตตาสอนไวในวิสุทธิมรรค  จึงไดพยายามเอาของท้ังสองประการเขามาผสมผสานกันโดยใช
สมาธิต่ําๆ  ข้ึนดวยกําลังของสมาธิต่ํา  และก็ไปจบดวยสมาธิสูง  รูสึกวามีผลดีสําหรับนักปฏิบัติ  คือปฏิบัติไดงาย 
                กอนท่ีจะปฏิบัติอยางอื่น  ก็ขอใหตั้งใจฟงคําน้ีซะกอน  อันดับแรก  เราจะตองปูพื้นฐานจิตของเรา  ไอ
พื้นฐานจิตเน่ีย  มันก็เหมือนกับการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกับปลูกบาน  ถาพื้นมันไมเรียบ  มันก็ไมสามารถจะ
ทรงตัวได  ถาพื้นมันเรียบดีก็สามารถจะทรงตัวได  จะปลูกบานปลูกชอง  จะวางอะไรมันก็อยูดี  ขอน้ีมีอุปมาฉันใดแม
การเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกัน  ก็มีพื้นฐานของใจ  พื้นฐานของใจท่ีมีความสําคัญอันดับแรกก็คือ  ศีล  ถาศีลไม
บริสุทธ์ิ  โอกาสท่ีทานจะไดฌานสมาบัติในการเจริญพระกรรมฐานยอมไมมีสําหรับทาน  เพราะวาสมาธิจะมีข้ึนมาได
ก็เพราะอาศัยศีลเปนกฎสําคัญ  แตวันน้ีใหสมาทานศีล  8  ไปถึงท่ีบานทานไมจําเปน  ใชศีล  5  ก็ไดไมมีเกณฑบังคับ  
ใหสมาทานศีล  8  ก็เพราะวา  คนท่ีพักอยูท่ีวัดน้ีสวนใหญรักษาศีล  8  จึงใหสมาทานศีล  8  ศีลท่ีมีความสําคัญท่ีสุด
สําหรับทานก็คือศีล  5  แตศีล  5  น้ีไมใชเราจะมาน่ังรักษากันเฉพาะเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐาน  จะตองรักษาเปน
ปกติใหจิตมันบริสุทธ์ิ  น่ีประการท่ีหน่ึง 
                 ประการที่สอง  ขณะท่ีภาวนาอยู  หรือวาพิจารณาอยู  ตองตัดกังวล  ความหวงใยใหหมด  แมแตชีวิต  ให
คิดวาเวลาน้ีเราเปนตัวคนเดียวไมมีใคร  ถาเรานึกถึงความจริงวา  เวลาท่ีทานกําลังน่ังอยูเน่ีย  ทานน่ังอยูกับใคร  คูรัก
ของทานมาน่ังอยูหรือเปลา  สามีภรรยามาน่ังรวมกันหรือเปลา  มีลูกมีหลานหรือเปลา  มันก็ไมมี  เวลาน้ีจริงๆ  คือเรา
คนเดียว  คําวาคิดวาเราคนเดียวก็หมายความวา  ชีวิตนี้มันทุกสิ่งทุกอยางมันเร่ืองของเราคนเดียว  ถาเราจะปวยเรา
ก็ปวยคนเดียว  คนท่ีรักแสนรักพอแมพี่นองเขาไมไดมาน่ังปวยดวย  จริงเขามีเมตตา  เขารักษาพยาบาลให  แตเขาไม
ไดมาปวยกับเรา  เราตองน่ังปวยคนเดียว  ถึงคราวจะแกเราก็ตองแกคนเดียว  ยามหนาวเกิดข้ึน  ยามรอนเกิดข้ึน  
ความหิวกระหายเกิดข้ึน  ความกลุมใจเกิดข้ึน  เราก็เปนคนเดียว  เมื่อเวลาจะตายจริงๆ  เราก็ตายคนเดียว  เคยเห็น
วา  ใครเขาเปนเพื่อนสองครองคูกันตายมีไหม  ไมมี  รักกันปานจะกลืนกิน  แตเวลาจะตายใหตายคนเดียว 
 นี่เปนอันวา  เราคิดถึงน้ีวาเปนตัวบุคคลคนเดียว  เราไมไดอยูท่ีบาน  เราไมไดอยูท่ีทรัพยสินตางๆ  อะไรมัน
จะเปนอะไรเวลานี้เราก็ชวยเหลือไมได  ฉะน้ันใหตัดความหวงใยอื่นๆ เสียใหหมด  กําหนดจิตเฉพาะหลักสูตรท่ีเขา



สอน  เขาใหทํายังไง  ตั้งใจเฉพาะอยางน้ัน  น่ีเปนจุดหน่ึงในการท่ีจะเจริญพระกรรมฐาน  ใหมีผลตามความตองการ  
คือตามพระพุทธประสงคขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   
 และก็ประการท่ีสาม  ขอทุกทานจงตัดนิวรณเสียใหหมด  นิวรณแปลวาคุณชาติ  เคร่ืองกั้นความดี  เมื่อคนืน้ี
มีโยมผูหญิงมาถามโยมหน่ึง  ถามวาภาพท่ีเห็นวามันจะจริงหรือไมจริง  ตัวน้ีน่ีมันตัวพัง  เขาเรียกวานิวรณๆ  คือคุณ
ชาติ  เคร่ืองกั้นความดี  สรางความชั่วใหเกิดกับจิต  มี  5  อยาง 
 1.กามฉันทะ  พอใจในรูปสวย  เสียงเพราะ  กลิ่นหอม  รสอรอย  สัมผัสระหวางเพศ  อาการอยางนี้จงอยามี
ในจิต  ในขณะท่ีเราเจริญพระกรรมฐาน 
 ประการท่ี  2  โทสะ  ความโกรธ  ความพยาบาท  เราจะโกรธใคร  เราจะพยาบาทใคร  คิดจองลางจอง
ผลาญใครก็ตาม  เวลานี้เรายกประโยชนใหไป  เลิก  จัดเปนอภัยทาน  ใหอภัยกับคนๆนั้น  ถือวาเราเลิก  เราใหอภัย
กับทาน  จะดาจะวามาในกาลกอนเพียงใดก็ตาม  ไมมีประโยชนสําหรับเรา  เราไมถือโทษโกรธทาน 
 3.ความงวงเหงาหาวนอน  อยาใหเกิดมีแกจิตในขณะที่เจริญพระกรรมฐานแลวก็ 
 ประการท่ี  4  อารมณฟุงซานและรําคาญ  คําวาฟุงซานน้ีตองตัด  เขาสอนใหภาวนาวาอยางไร  หรือ
พิจารณาวายังไง  ทําเฉพาะจุดน้ัน  ทําเฉพาะก็จุดน้ันก็หมายความวาเขาสอนใหภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  เราก็ นะ  
มะ  พะ  ธะ  สอนวาพิจารณาลมหายใจเขาออก  แตความจริงจิตมันตองคิด  มันหามไมได  ภาวนาไปอยางเดี๋ยวหน่ึง  
หรือพิจารณาไปเดี๋ยวหนึ่งมันก็ตองไป  ถาไปแลวเรานึกข้ึนมาได  เราก็ดึงกลับมาใหม  เปนอันวาเราใหมันสลับกันไป
สลับกันมา 
 ขอที่  5  วิจิกิจฉา  ความสงสัย  สงสัยในผลแหงการปฏิบัติ  อันนี้ขออยาไดมีในจิต  ก็อยาลืมวาผลปฏิบัตอัิน
น้ีขณะท่ีจิตเปนสมาธิ  ยอมตัดกังวลท้ังหมดเสียแลวเราตัดนิวรณหมด  เราตัดอุปาทานของกําลังของสมาธิ  เมื่อ
อารมณมันตัดท้ังหมดอยางน้ี  ภาพท่ีปรากฏหรือสิ่งท่ีเห็นวาเปนจริง  อยางญาติโยมเมื่อคืนนี้มาถามวา  ภาพท่ีเห็น
จริงหรือไมจริงน้ัน  ตัวนั้นแหละตัววิจิกิจฉานี่  เปนอันวานิวรณ  5  ประการ  ขณะท่ีเราเจริญสมาธิจิตอยาใหมัน
เกิดข้ึน  เราจะรักรูปสวย  เสียงเพราะกลิ่นหอม  รสอรอย  สัมผัสระหวางเพศ  เมื่อไหรก็ตาม  แตวาเวลาท่ีเราทําสมาธิ
หยุดพักไวซะช่ัวคราว  เราจะโกรธ  จะพยาบาท  จะจองลางจองผลาญใคร  ใครเขาทํารายไวเมื่อไหรก็ตาม  ตอนน้ี
หยุดไวชั่วคราว  ตัดความงวงเหงาหาวนอน  ตัดอารมณฟุงซานคืออารมณอยางอ่ืน  นอกจากคําภาวนาหรือคํา
พิจารณา  ถาบังเอิญมันแลบข้ึนมารูสึกตัวก็ดึงกลับมาภาวนาใหม  ดึงคําภาวนาหรือคําพิจารณาเขามาใหม  และ   
 ประการท่ี  5  ไมสงสัยผลท่ีเกิดจากจิต  น่ีเปนจุดๆ  หนึ่ง  และก็เปนจุดสําคัญในการเจริญพระกรรมฐาน  
ถาอารมณ  5  อยางน้ี  อยางใดอยางหนึ่งมีในจิตของทาน  วันน้ันจิตของทานจะเปนสมาธิไมได 
 แลวก็ขอตอไป  วิธีฝกแบบน้ีเปนวิธีพิเศษ  นอกจากที่เราเคยปฏิบัติกันมาเพราะนําเอาวิชชาสามกับ
อภิญญามารวมกัน  ใชอยางละนิด  จิตเพียงแคอุปจารสมาธิเปนเบ้ืองตน  ฉะน้ันอารมณสัมผัสท่ีบรรดาทานท้ังหลาย
จะพึงรู  แตวามันไมเหมือนกันนะ  มีบางคนก็เห็นไดชัดเจนแจมใส  ขณะท่ีจิตเคลื่อนท่ี  อันน้ีก็ไมมีอะไรสงสัย  บาง
ทานก็มีกําลังจิตออนเพราะวาคนที่นั่งอยูท่ีจะมีบุญวาสนาบารมีไมเสมอกัน  มีกําลังจิต  มีความเขมขนของจิตไม
เสมอกัน  คนที่มีความเขมขนของจิตดี  ทรงอารมณจิตไดดี  อันน้ีเวลาเห็นจะแจมใสทันที  ไมใชภาพสัมผัส  เปนภาพ
ท่ีมีอารมณจิตเห็น  อยาลืมวาการเห็นนี่ไมใชใชลูกตาเห็น  เพราะวาเราหลับตาซะแลว  เราไมใช  แตใชอารมณของ



จิต  สําหรับทานท่ีมีกําลังสมาธิออน  ทานที่มีสมาธิออน  อันน้ีจะตองใชอารมณสัมผัส  ก็ตองเอาคําวาทิพจักขุญาณ
มาใช 
 คําวาทิพจักขุญาณ  แปลวา  มีความรูคลายตาทิพย  ทิพจักขุญาณไมใชลูกตาเปนทิพย  มีความรูสึกคลาย
ตาทิพย  เหมือนกับบรรดาทานท้ังหลายท่ีมาจากบานเวลาน้ีมาน่ังอยูท่ีน่ี  ถาทานจะหวนนึกถึงบานวาอะไร  รูปราง
บานของทานเปนยังไง  มีสีอะไร  อะไรวางไวท่ีไหน  มานจะมีความรูสึกนึกรูไดหมด  และเห็นทั้งแสงสีเสร็จคือไมได
เห็นดวยลูกตา  รูดวยกําลังของจิต  ขอน้ีมีอุปมาฌานฉันใด  ทิพจักขุญาณก็มีสภาพเชนเดียวกัน  นี่ในเบ้ืองตนจะมี
ความรูสึกทางจิตวามันขาว  มันเขียว  มันแดง  มีความรูสึกเฉยๆไมใชเห็นจริง  แตทวาถากําลังฌานในวิปสสนา  ของ
ทานมีความเขมขน  จิตเปนฌานชั้นสูง  ตั้งแตทุติยฌานข้ึนไป  ก็จะเร่ิมเห็นเปนภาพจริงๆ  ข้ึนมาแตเลือนลาง  ถาจิต
ของทานเขาถึงฌานที่  4  มีวิปสสสนาญาณดี  ปลดอารมณได  การเห็นท้ังหมดจะมีสภาพแจมใส  ดีกวาแสงสวางท่ี
เรานั่งในสาลาเวลาน้ี  น่ีขอไดโปรดทราบไวดวยนะ 
 เวลาท่ีครูผูสอนเขาไปซักซอมหรือไปชักนํา  ขอไดโปรดทราบ  ใหถือความรูสึกของจิตเปนสําคัญ  เขาถามวา
มีความรูสึกหรือวาเห็นอะไรมาอยูใกลๆ  บางไหม  เปนผูหญิงหรือผูชายแตงตัวอยางไร  เราตอบตามความรูสึกแรก  
คือวาอยาไปมีความรูสึกหลัง  พอเขาถามวาสีอะไรนะ  ความรูสึกมันบอกวาสีแดง  ก็ตอบแดงทันที  ความรูสึกมัน
เขียวทันที 
 ทั้งน้ีเพราะอะไร  เพราะอารมณแรกเปนอารมณเปนทิพยแท  ถาเราคิดวาแนหรือไมแน  ตัวแนหรือไมแนเขา
มาน้ี  คือตัวสงสัยท่ีบอกไวแลว  วามันจะทําลายความดี  ฉะน้ันขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  โปรดจําไวดวย 
 และตอจากน้ีไป  ขอทุกทานโปรดตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก  ใชคํา
ภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  ใชควบกล้ําคูกับลมหายใจเขา  หายใจออก  เวลาหายใจเขานึกวา  มะ  นะ  เวลาหายใจ
ออกนึกวา  พะ  ธะ  หรือวาจะวาอยางไง  มันคลองตัวดี  มันไมขัดกับอารมณก็ใชได 
 ตอน้ีไปขอทุกทานพยายามตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  ใชคําภาวนาและ
พิจารณาตามอัธยาศัย  จนกวาจะถึงวาระท่ีครูผูแนะนําเขาไปสอบสวนหรือสอบถามแนะนํากับทาน 
                     
 

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  18 
 ขอบรรดาทานเพ่ือนภิกษุสามเณร  ฟงคําแนะนําสักเล็กนอย  วันน้ีก็จะมาพูดสิ่งละอันพันละนอย  สําหรับ
อันดับตนในการเจริญพระกรรมฐาน  ความจริงตนและปลายมันเหมือนกัน  วาระแรกขอใหทุกทานจําบทพระบาลี  ท่ี
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวในมหาสติปฏฐานสูตรวา  เอกายโน  อยัง  ภิกขเว  มัคโค  สัตตานัง  วิสุทธิยา  
เปนตน  ทานบอกวาทางของบุคคลผูเดียวเปนทางเอก  เปนทางนํามาซึ่งความบริสุทธ์ิ  เปนหนทางที่นําไปซ่ึงคลาย
จากความเศราโศกเสียใจ  ขอความส้ันๆ  ในมหาสติปฏฐานสูตร  ถาเราฟงกันแลว  เมื่อเทียบกับสังโยชน  10  ก็ไดแก  
สักกายทิฏฐิ  ถาไปเทียบกับวิปสสนาญาณ  9  ก็ไดแก  นิพพิทาญาณ  กับสังขารุเปกขาญาณ  รวมความวา  
พระพุทธเจาใหมีความรูสึกไวเสมอวา  เราคือบุคคลคนเดียว  บางทีทานท้ังหลายจะมาแกบอกวา  ไมใชคนๆเดียว  
ฉันมีผัว  ฉันมีเมีย  ฉันมีพอ  ฉันมีแม  ฉันมีลูก  ขอน้ันพระพุทธเจาก็ไมไดปฏิเสธ 



 แตสิ่งที่เราเปนบุคคลคนๆ  เดียวก็คือ  หน่ึง  เมื่อยามหิวเกิดข้ึน  เราหิวคนเดียว  หรือคนอื่นเขาชวยหิวดวย  
ถาไมใชกาลท่ีเคยกินพรอมกัน  สอง  เวลาปวยไขไมสบาย  เรามีสามี  เรามีภรรยา  เรามีบิดามารดา   เรามีลูกหลาน  
เรามีเพื่อนท่ีรัก  เวลาปวยเขาปวยพรอมกับเราไหม  ราปวยเขาปวยพรอมกับเราไหม  เราหาย  เราสบาย  เขาสบาย
พรอมกับเราไหม  นึกดู 
 และอีกประการหน่ึง  ความแกมันเคลื่อนเขามาหาเรา  หูฝา  ตาฟาง  ฟนโยก  ฟนหัก  รางกายไมดีมีกําลัง
วังชาไมเปนปกติ    อาการงกๆ  เงิ่นๆ  อยางน้ี  เปนอาการของความทุกข  และก็ลูกเรา  หลานเรา  เหลนเรา  และ
เพื่อนเรา  ที่เขาไมแกเทาเรา  เขาชวยเราแกบางหรือเปลา  หรือวาเราแกเฒาแตผูเดียว  ในท่ีสุดความปวยไขไมสบาย
เกิดข้ึน  คนอื่นเขามาชวยเราปวยไหม  มาแบงทุกขเทวดาไปจากเราบางหรือเปลาสุดทายท่ีสุด  ภายหลังก็ไดแกความ
ตาย  เมื่อความตายเขามาถึง  คนท่ีรักกันแสนรักปานจะกลืนกิน  ก็ไมมีใครยอมตายรวมดวย  ท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา  
เอกายโน  อยัง  ภิกขเว  มัคโค  สัตตานัง  วิสุทธิยา  หมายความวา  ใหบรรดาสัตวท้ังหลาย  คือ  มวลหมูมนุษย
ท้ังหมด  มีความรูสึกวารางกายของเรามันเปนคนเดียว  มันไมเน่ืองกับรางกายของบุคคลอื่น  มันจะแกก็แกคนเดียว  
มันจะปวยก็ปวยคนเดียว  มันจะตายก็ตายคนเดียว 
 ถาเราทําความรูสึกวา  โลกนี้ไมมีใครเลย  มีแตเราแตผูเดียว  วัตถุธาตุตางๆ  ไมมีใครเปนสหายท่ีเรารัก  ไม
มีใครมาชวยเราปวย  ไมมีใครมาชวยเราตาย ก็แสดงวา  ถาจิตของเราลดกําลังความยึดถือภายนอกเขามาไดอยางน้ี  
ใจมันก็เปนสุขแตทั้งน้ีพระพุทะเจาก็ไมไดสอนใหเปนคนใจจืด  ใหมีจิตเมตตาคือความรัก  คนและสัตวท่ัวไป  มีจิตคิด
สงสาร หมายปรารถนาจะเกื้อกูลคนและสัตวท่ัวไป  ไมอิจฉาริษยาใคร คือทําจิตยินดีเมื่อบุคคลอื่นไดดี  และก็วางเฉย
เมื่ออาการเหตุรายเกิดข้ึนตามกฎของกรรมที่ความแกเขามาถึง  เราก็เฉยไมเดือดรอน  ถือวาเปนเร่ืองธรรมดาความ
ปวยไขไมสบายเกิดข้ึนมาก็เฉยไมเดือดรอน  ความตายมันจะเขามาถึงก็เฉยอีกเหมือนกัน  เฉยเพราะอะไร  เฉยเพราะ
ยอมรับนับถือแลว  เราเชื่อวาเราเกิดมาแลวกันก็ตองตาย ไมวาใครท้ังหมด 
 อันดับแรก  องคสมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนําวา  ขณะท่ีเรานั่งเจริญพระกรรมฐานอยูท่ีน่ีก็ดี  อยูท่ีบานก็
ดี  ท่ีกลางทุงกลางปาก็ดี  จงตัดความหวงใยบุคคลภายนอกและวัตถุธาตุเสียใหหมด  ใหถือวาเวลาน้ีเราไมมีอะไรเลย 
มีแตรางกายที่ประกอบไปดวยขันธ  5  เทาน้ี  ท่ีมากับเรา  และก็นอมจิตลงไปนิดหนึ่งวา  ไอรางกายท่ีประกอบไปดวย
ธาตุ  4  ท่ีเรียกกันวาขันธ  5  นี่  มันเปนเรา  มันเปนของเราหรือเปลา  ถาเปนเรา  เปนของเราจริง  เวลาเราตายแลว
ไปสวรรค  ไปเมืองนรก  มันก็ตองไปดวย  แตนี่เราเห็นคนตายไป  สวนมากไมมีใครเขาแบกรางกายไป  เราก็คิดว
รางกายน่ีมันคลายกับเสื้อหรือกางเกงเทานั้น  เหมือนกับเสื้อกางเกงท่ีเราสวม  ถาดีเราพอใจก็ใสสวมไป  ถาไมดีเรา
ไมพอใจก็ถอดท้ิงมันไป  แตวาเรายังพอใจอยู  ถามันขาดรุงร่ิงเต็มท่ีใชไมได  เราก็ตองทิ้งมันไป 
 เหมือนกับรางกายนี้เหมือนกัน ถึงแมวา  เราจะรักมันแสนรัก  เราจะพอใจมันแสนพอใจ  แตทวาถาเวลาท่ี
มันจะพังเราก็หามไมได  ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงแนะนําวา  จงอยาสนใจกายในกาย  หมายถึง
รางกายของเรา  อยาอยากสนใจรางกายของบุคคลอื่น  แลวก็อยาอยากสนใจวัตถุธาตุทั้งหมด  ท่ีองคสมเด็จพระบรม
สุคตใหวางเสีย  วาทุกอยางน้ีมันพังแน  รางกายของเราน้ีไมชามันก็ตายอยาไปมัวเมารางกายวามันเปนเรา  เปนของ
เรา  ไมชามันก็เลิกเปนเรา  เปนของเราถาตอนน้ันเขามาถึง  เราจะทําจิตยังไงใหเตรียมตัวไว  ทําจิตไวเสียตั้งแตบัดน้ี  
เปนตนไป ด ถาความตายมันเขามาถึงเราก็มาน่ังนึกวา  เกิดเปนมนุษยนี่มันสุขหรือมันทุกขคิดเอาเองจะไมอธิบาย   
เปนเทวดาหรือพรหมเปนสุขชั่วคราว  หมดบุญวาสนาบารมีก็มาเกิดเปนคนบาง  เปนสัตวนรกบาง  เปนเปรตบาง  



เปนอสุรกายบาง  เปนสัตวเดรัจฉานบาง  มันดีอยูรึ  ถาตายจากความเปนมนุษย  เกิดเปนมนุษยอีกมันก็ไมดี  มันเปน
ทุกข  ถามาเปนเทวดาหรือพรหม  มันก็พักทุกขชั่วคราว  สูไปนิพพานไมได 
 นิพพานไมใชแดนสูญ  นิพานน่ีเขาถือวาเปนทิพยพิเศษคือ ตับอารมณความทุกขท้ังหมด  ดับขันธ 5  ที่มี
ความทุกขท้ังหมด  มีรางกายเปนสุขอยางยิ่ง  นิพพานัง  ปรมัง สุญญัง  นิพพานเปนธรรมวางอยางยิ่ง  คือวางจาก
อารมณที่เปนทุกขมีแตอารมณท่ีเปนสุข  น่ีทานที่เจริญพระกรรมฐานตัดใจแบบน้ีวา  เรามุงพระนิพพานถามีใครเขา
มาบอกวามันไมเกินไปหรือ  เราก็ตองถามเขาวา  พระพุทธเจาทานมีกี่น้ิวพระอรหันตท้ังหลายทานมีอวัยวะเทาใด  
ทานมีกี่ น้ิว   เรากับทานก็ เหมือนกัน   กอนทท่ีทานจะเปนพระอรหันต   ทานก็ เปนเหมือนเราๆ   น่ีแหละ  
อีโหลกโขลกเขลกเหมือนเราแตอาศัยท่ีรวบรวมกําลังกายกําลังใจ 
 1.   มีการใหทานเปนปกติ  ใหมากหรือใหนอยตามกําลังของทรัพย  แตกอนที่จะใหเราเต็มใจให  เมื่อใหก็มี
ความเลื่อมใส  เมื่อใหแลวก็มีความยินดีวา  เราไดตัดโลภะ  ความโลภไปแลว 
 ประการที่  2  เราควรจะตองมีศีลบริสุทธ์ิ  เปนปกติ  ไมอยางนั้นฌานสมาบัติทานไมมีผล  เมื่อมีศีลแลว  ศีล
เปนภาคพื้นแหงพระนิพพาน  หลังจากนั้นแลวก็ทําจิตของเราตัดนิวรณ  5  ประการคือ  ไมยุงกับอารมณของความชั่ว
ไอการตัดไมตองไปน่ังนึกตัด  นึกอารมณอยางเดียว  คือนึกภาวนาวา  นะ  มะ พะ  ธะ  ลมเขารูวาเขาลมออกรูวาออก  
หายใจเขานึกวา  นะ มะ  หายใจออกนึกวา  พะ  ธะ  ขณะท่ีหายใจเขาหายใจออก  ภาวนาคอยครูผูฝก 
 จงอยาไปคิดวาเราอยากจะเห็นโนนอยากจะเห็นน่ี  อยากจะไปโนนอยากจะไปน่ี  ถาตัวอยากมันมีอยู  มัน
ไปไมได  มันเปนตัณหา มันเปนกิเลสใหญ  ท่ีเราทําเพื่อละกิเลสตัณหา  ตองทรงอารมณใหสบายๆ  ภาวนาเฉยๆ  รู
ลมหายใจเขา  หายใจออกแลวก็จงเขาใจไวนิดหน่ึง  เวลาท่ีครูเขาไปสอบถาม  อยาโกหกครูนะ  ความรูสึกเปนยังไง
บอกตามน้ัน  เพราะวากําลังใจของคนไมเทากัน  ถากําลังสมาธิสูงเต็มท่ีมโนมยิทธิที่ทานไดจะปรากฏผองใส  กายจะ
หลุดออกไปจากตัวเฉยๆ  เหมือนกับหญาปลองท่ีเขาดัด  แลวดึงเอาไสออกก็เหลือแตเปลือก  เหลือแตเนื้ออยางนั้น  
ถากําลังใจสมาธิต่ําก็ตองใชครูชวย 
 ทีนี้ตอนครูชวยเราก็ตองอาศัยทิพจักขุญาณ  คําวา  ทิพจักขุญาณแปลวามีความรูสึกในใจเหมือนตาทิพย  
เพราะตาเราหลับไปแลวน่ี  ภาพตางๆ  มันจะเกิดจากจิต  จิตจะบอกวานี่เปนพระ  น่ีเปนเทวดา  น่ีเปนพรหม  แตงตัว
สีขาว  สีเขียว  สีเหลืองก็ตาม  นี่ยังมีสมาธิออนๆ  ถาครูถามออกไป  ถาความรูสึกตนมันบอกวาอะไรพูดตาม
ความรูสึกน้ัน  ถามวามีพระไหม อยูใกลๆ  ไหม  หรือเห็นพระไหม  ความจริงตาเราไมเห็น  แตจิตมันบอกมี  พระพุทะ
เจาอยูใกลๆ  ไหม  หรือเห็นพระไหม  ความจริงตามเราไมเห็น  แตจิตมันบอกมี  พระพุทธเจาอยูใกลๆ  ถามวาทรงสี
อะไร  ความรูสึกแรกมันบอก  สีอะไรก็บอกไปเลย  พอมีกําลังดีแลว  ครูก็จะประคองาข้ึนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน  หรือ
วาพระจุฬามณีเจดียสถาน ที่เราเยกวาชั้นดาวดึงส 
 พอจิตเคลื่อนเขาไปสูดาวดึงส  จิตจะมีอารมณเปนฌานสูงข้ึน  ความผองใสความมีกําลังมันก็เกิดข้ึน  พอท่ี
น่ันมีความผองใสดีแลว  ครูก็แนะนําใหตัดขันธ  5  อาการทุกอยางจะมีความผองใสแลวก็ข้ึนสูพระนิพพานได  น่ีเปน
ขอแนะนําสําหรับครู  ถาเขาถามอะไรทานตองบอกตามความเปนจริง  เร่ืองโกหกครูไมมีผล  เขาจับกันไดหลายคน
แลว  และคนประเภทน้ีก็เปนคนประเภทเลว เขามาเพราะหวังทําลายสถานที่ 



 ฉะนั้นขอบรรดาพุทธบริษัททุกทาน จงจําคํานี้ไว  และก็เวลาภาวนาก็ภาวนาตามสบาย  อยาไปคิดอยากได
โนนอยากไดนี่  อยากเห็นโนนอยากเห็นน่ี  เวลาครูถามบอกตามความรูสึก  เห็นก็เห็น ไมเห็นก็ไมเห็น  รูก็รู  ไมรูก็ไมรู 
เขาไมวาอะไร 
 ตอจากน้ีไป ขอทุกทานตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก  ใชคําภาวนาและ
พิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะถึงเวลาที่ครูเขาไปสอบ 
     
    
                            

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ  19 
 ขอทุกทานตั้งใจฟงคําแนะนําสักเล็กนอยกอน  การปฏิบัติแบบน้ีถาจะถามวาเปนสมถะหรือวิปสสนา  อันน้ี
แกคน  2 หัวนะ  คน  2  หัวหมายความวา  คนหนึ่งน่ีติดสมถะ  คนหน่ึงนี่วิปสสนา  แตความจริงเขารวมเรียกกันวา  
พระกรรมฐาน  คําวาพระกรรมฐานรวมเรียกทั้งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน  และการปฏิบัติแบบน้ีตอง
ปฏิบัติครบท้ัง  3  ประการคือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  มีท้ังศีลดวย  มีทั้งสมถกรรมฐานดวย มีทั้งวิปสสนากรรมฐานดวย  
และก็แถมอีก  2  อยางคืออภิญญากับวิชชาสาม  เปนการปฏิบัติแบบพิเศษ คําวาพิเศษไมไดหมายวาดีกวาท่ีอ่ืนถาท่ี
อ่ืนเขาสอนไดเขาก็ดีเหมือนกัน 
 เพราะหลักสูตรในพระพุทธศาสนา  ในการปฏิบัติมีอยู  4  อยางคือสุกขวิปสสโก  เตวิชโช  แฬภิญโญ  
ปฏิสัมภิทะปปตโต  สุกขวิปสสโกถึงอรหันตไมเห็นผี ไมเห็นเทวดา  ไมเห็นนรก  ไมเห็นสวรรค  เตวิชโชมีทิพจักขุญาณ  
สามารถเห็นภาพที่เปนทิพยตางๆ  ไดหมดตั้งแตนิพพานลงมาถึงอเวจี  แลวก็ปุพเพนิวาสนาสุสสติญาณสามารถ
ระลึกชาติได  อาสวักขยญาณ  ทําลายกิเลสใหหมดไปเปนอรหันต 
 สําหรับฉฬภิญโญก็หมายถึงวาแสดงฤทธิ์ตางๆ  ได  เนรมิตอะไรตออะไรมีทิพจักขุญาณ  มีหูเปนทิพย  แลว
ก็มีมโนมยิทธิ มีฤทธ์ิทางใจ  นอกน้ันก็มีทิพจักขุญาณ  สามารถเห็นภาพตางๆ  ได  จุตูปปาตาญาณ  รูจักสัตวท่ีตาย
แลวเกิดมาจากไหน  สัตวตายแลวไปเกิดท่ีไหน  เจโตปรดิยญาณ  รูจักวาระน้ําจิตของบุคคลอ่ืนเหมือนวิชชาสาม  ปุพ
เพนิวาสนุสสติญาณ  ระลึกชาติไดอยางน้ีเปนตน 
 แลวก็ตอไปอีกท่ีก็ปฏิสัมภิทาญาณ  มีความรูครอบวิชชาสามและอภิญญาหกและสามารถจะรูภาษาสัตว  
ภาษามนุษย  ภาษาทุกภาษาไดไมตองเรียน  สามารถขยายเน้ือความที่ยอใหกวางได  ยอเนื้อความท่ีกวางใหแคบลง
มาได  พอไดใจความเรียกวาปฏิสัมภิทาญาณ  คือทานผูใดไดปฏิสัมภิทาญาณ  แมแตจะไมเคยเรียนอยางอ่ืนมาใน
พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาทรงเรียกทานผูน้ันเปนผูทรงพระไตรปฏก 
 นี่จําไวดวยนะ  ถาใครเขาถามวาไปเรียนสมถะหรือวิปสสนา  บอกเขาเลยเรียนหมดท้ังศีล  สมาธิ  ปญญา 
แลวก็เรียนท้ังวิชชาสามและอภิญญารวมดวย  วิธีปฏิบัติความจริงวิธีปฏิบัติน่ีไมอะไรยาก  เปนแบบที่พระพุทธเจา
ทรงใหไวเปนพิเศษใหมทานก็ทําแบบงายๆ  แตทวาอยาทําใจดื้อก็แลวกัน  ถาทําใจดื้อ  เรียนท่ีไหนมันก็ไมไดอยาถือ
วาฉันเคยทํามาอยางน้ัน  ฉันเคยทํามาอยางน้ี  ถาถือเคยตามเดิม  เราก็ไมตองมาท่ีน่ี  ไปทําที่โนนก็แลวกัน 
 ที่นี่อยาลืมวาเขาสอนอภิญญากัน เปนความรูพิเศษ  อภิญญาน่ีคนทรงฌาน  4  หน่ึงหมื่นคน   จะได
อภิญญาสัก  1  คนก็แสนยาก สําหรับทิพจักขุญาณ  และวิชชาสามก็เหมือนกัน  คนทรงฌาน  4  หนึ่งพันคน  จะได



ทิพจักขุญาณสัก  1  คนก็แสนยาก  ฉะนั้นทุกคนที่ปฏิบัติไดแลวควรจะภูมิใจวา  สมบัติที่ไดยากอยางยิ่งใน
พระพุทธศาสนา  เราไดแลว  และก็จงอยาทําตัวใหมันเลวจนกระทั่งเสื่อม  ถาลงเสื่อม  ถาลงนรกก็ข้ึนยากหนอย  
เพราะความเลวมันมาก 
 คนเมื่อมีรางกายสะอาด  ประดับไปดวยเพชรพลอย  สวยสดงดงามดวยของมีคา  ถาโจรมันจับไปได  มันก็
เรียกคาไถราคาแพง  หรือมิฉะน้ันมันก็ฆาตาย  ก็เหมือนกับพวกเราเหมือนกัน  นี่เราไดเคร่ืองประดับอันเปนทิพย  
จากพระพุทธศาสนาคือเราไดทิพจักขุญาณ  ไดมโนมยิทธิ  หรือไดอภิญญา  แตคนทรงอภิญญาได มิพจักขุญาณได  
ถาลองเลวมันเลวเกินคนธรรมดา 
 ก็รูแลวเห็นแลววาความสุขมีที่ไหน  ความทุกขอยูทีไหน  นรกมีสภาพเปนยังไง  สวรรคมีสภาพเปนยังไง  เรา
ยังจะทําตัวของเราใหเลวลงนรกไปอีก  ก็แสดงวาเรา  พอใจนรกมาก  ฉะนั้นทางนรกก็รับแกไวนานๆ 
 วิธีปฏิบัติอันดับแรก ขอบรรดาทานพุทธบริษัทนึกตามไปเลย  ใหพิจารณารางกายของเขา  เอาตัวเราเอง  
เรื่องของชาวบานไมตองไปหวงเขา  วารางกายของเรามันสะอาดหรือสกปรก ชวยกันน่ังนึกอยาฟงแตเสียงสวนใดบาง
ในรางกายของเราสะอาด  เปนอันวารางกายทุกสวน  แมแตเทาปลายผมเข่ียก็ไมมีสวนใดสะอาด  เต็มไปดวยความ
สกปรก 
 ผิวหนังท่ีเรามองเห็นกันมองเห็นผิวขาว  ผิวดํา  ผิวเหลือง  ผิวแดง  ดูแคผิวหนังกําพราบางนิดเดียว  แตไอ
ผิวท่ีวาสวยนี่  มันสวยสะอาดจริงๆ  หรือ ลองไมอาบนํ้าสัก  5  วันเปนยังไง  ฤดูรอน  จะรูสึกตัวเราเองก็รังเกียจตัวเรา  
แสดงวารางกายมันสกปรก  ถาเลยลอกหนังไปสักนิดเดียว  คนที่วาสวยสดงดงามเปนท่ีนารักนาพอใจ  ติดอกติดใจ
มาก  เอานํ้ารอนราดพรวดไป  หนังกําพราถลอกใหหมดคราวนํายังไงละ  ไมอยากดูแลวซิ  หมดสวยก็เห็นแตเนื้อ  ถา
ลอกเน้ือเขาไปแลวเปนยังไง  ตับ  ไต ไส  ปอด  กระเพาะ  อุจจาระ ปสสาวะ  นํ้าเลือด  น้ําเหลือง  นํ้าหนอง  เกรอะไป
หมดขางใน  รวมความวารางกายเรา  รางกายคนอื่นก็สกปรกเหมือนกัน 
 ทีน้ีความตองการของเรา เราตองการความสะอาด  ของดีหรือของเลว  เราตองการของดีของสะอาด  กาม
ฉันทะที่มันเกิดข้ึน  พอใจในรูปสวย  เสียงเพราะ  กลิ่นหอมรสอรอย  สัมผัสระหวางเพศ  แลวไปดูรูปไหนสวยจริงบาง 
ท่ีมีการสวยทรงตัวความสวยของคนไมมีที่ไหน  นอกจากใจของเราจะหลอกใจเราเองเทานั้น 
 คือคนที่เปนเด็กก็ยังสวยไมเต็มท่ี  พอเปนหนุมเปนสาวก็เร่ิมสวย  แลวเปนหนุมเปนสาวไมกี่วัน  ความแก
มันก็เขามาถึง ทีน้ีอาศัยความโงท่ีมันบังคับใจ  ไมมองตนไมมองปลาย  มองเฉพาะจุดเฉพาะหนา  เวลาปจจุบันวาคน
น้ันสาว  คนนี้หนุม  แตเน้ือแทจริงๆ  ไมชาก็แกหมด  ถาแกครําคราหาอะไรสวย  ความสวยมันก็ไมมีเลย  ในเมื่อ
รางกายของเราไมสะอาด รางกายของเราไมสวย  รางกายของคนอ่ืนไมสะอาดรางกายของคนอื่นไมสวย  แตมันไม
สวยไมสะอาดเทานี้แหละหรือ มีอะไรอีกไหมมองหาความจริงตอไปนี้  ความไมดีของรางกายมันมีอะไรอยูบาง 
 พระพุทะเจาตรัสวา ชาติป ทุกขา  ความเกิดเปนทุกข เมื่อกอนที่จะเกิดจากทองแมก็ไปคุดคูอยูในทอง มัน
เปนสุขหรือเปนทุกข  ตอนนั้นเราไมรูจําไมไดตองนั่งงอเขาอยูในทองแม  แขนก็เหยียดไมได  เปนอันวาถาเรายังนึกไม
ออกวา  ไอน่ังคุดคูแบบน้ีมันสุขหรือทุกข  ก็ลองนั่งสัก  2  ชั่วโมงเปนยังไง  เน้ือแทจริงๆ  อยูในทองแม  10  เดือน  
ตามพระบาลีทานนับ  10  เดือน แตวาคนไทยเรานับ  9  เดือนเผลอไปเดือนนึง  ไมตองเอาถึงเดือน  เอาสักวันเดือน  
เอาสักวันเดียวก็ทนไมไหว มันเปนทุกข  ออกมาจากทองแม  อยูในความอบอุนของทองแม  กระทบอากาศมีความ
แสบตัว  หนาวรองจา  ดีไมดีหมดตําแยชอบ  คนรองเสียงดังมีแรงดี  น่ีมันทุกข 



 วากันถึงตอนโต  เชาตื่นข้ึนมันก็มีแตความทุกขยันเย็น  ตื่นข้ึนตองลางหนาแปรงฟน  ถาเราไมลางหนาไม
แปรงฟน  มันไมสบายกายไมสบายใจ  มันเหนอะหนะไปหมด  ไอตัวไมสบายกายไมสบายใจน่ีเปนทุกข  ไปทํางาน
อยางน้ันมันทุกข  ปวดอุจจาระ  ปสสาวะ  มันก็ทุกข  หิว  ไอตัวหิวมันก็ทุกข  ถาไมทุกขก็ไมตองกินมัน  ใครเห็นวา
ทุกขไมหิวก็ไมตองกิน  ลองดุซิวาจะทนไหวไหม  มันเปนทุกข  ความหิวความกระหาย  ความปวยไขไมสบาย  
อารมณที่ไมถูก ใจเรามันก็ทุกขทั้งหมด 
 แลวถารางกายเรามันทรงไหม  พระพุทธเจากลาววารางกายเปนอนิจจัง  มันไมเท่ียง  มันเดินเขาไปหา
ความตายทุกวัน  จากเด็กถึงความเปนหนุมเปนสาว  ถึงวัยกลางคนเปนคนแกตาย  บางทีไมทันจะแกก็ตาย  บางคน
ไมทันจะถึงหนุมถึงสาวก็ตายนี่เปนอันวามันไมเท่ียง  มันก็เปนทุกข ทุกขแลวก็ตายในท่ีสุด 
 รวมความวาการเกิดของเราน้ีตังแตวันเกิดมาถึงวันน้ี  ถึงวันตายไมมีอะไรเปนสุข  ถาทุกขเพราะกิน  เรากิน
ทุกวัน  กินกี่คร้ังก็ทุกขคร้ัง การกินเราจะหามาน่ีจะมีกินก็ตองหาดวยความเหน่ือยยาก  น่ีมันเปนทุกข  ในท่ีสุดก็เปน
อนุตตาคือสลายตัวหมด  พอแมญาติผูใหญท่ีเคารพ  เราตองากรเปนท่ีพึ่ง  ไมชาทานก็ตาย  แตคนท่ีเรารักไมชาก็
พลัดพรากจากกันตาย  ของที่เราชอบใจไมชาพลัดพรากจากกันตาย  ตายหมด ไมมีอะไรเหลือ แมตัวเราเองก็ตาย 
 ในเมือเราเกิดมาเพื่อทุกข  เกิดมาเพื่อตาย  เราจะเกิดทําไมกัน ท่ีเราปฏิบัติอยูอยางน้ี  เราปฏิบัติเพื่อไมตาย
ตอไป แตการเกิดท่ีมีขันธ  5  อยางน้ีไมมีสําหรับเราจิตที่เราตองการคือพระนิพพาน  น่ันเอาไวพิจารณาเวลาท่ีครูเขา
แนะนํา 
 ทีน้ีตอไปก็จะพูดถึงการปฏิบัติ  การปฏิบัติแบบนี้ใหตั้งใจภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  ถาใครเคยภาวนาวา
พุทโโ  ธัมโม  สังโฆ  อะไรมากอนก็ตาม  ไมหาม  ข้ันในบทนั้น  พออารมณเรียบก็ตอดวย  นะ มะ  พะ  ธะ  ถาไมตอ
ดวย  นะ มะ  พะ  ธะ  ก็ไปกับเขาไมไดนะ  ถือวาถาพอจะทนไหว  แกไขกําลังใจไดก็ใชจับลมหายใจเขาออกแลวก็
ภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ  ระหวางท่ีภาวนานี่  จงอยาคิดอยากเห็นอะไร  อยาคิดอยากรู  อะไรท้ังหมด  ใหรูแตคํา
ภาวนากับลมหายใจเขาออก  ถาบังเอิญมันภาวนาไปๆ  ลมหายใจหายไปเฉยๆ  ก็ปลอยมันไมตองกลัวตาย  นั่นเปน
ฌาน  4  แตวาภาวนาไปๆ  เกิดปรากฏวาคําภาวนาหายไป  จิตน่ิงเงียบ  มีความสุข  ก็ปลอยไปเปนไรถามันกลับ 
รูสึกตัวใหมก็ภาวนาใหม 
 เพราะถาการภาวนาน้ี  มันจะทรงตัวไดตั้งแตขณิกสมาธิ  สมาธิเล็กนอยอุปจารสมาธิ  และปฐมฌาน  ถาถึง
ข้ึนปฐมฌาน  เราจะรู  ขณะท่ีเราภาวนากับ  รู  ลมหายใจเขาออกน่ี  หูจะไมรําคาญเสียง  น่ีเปนปฐมฌาน  พอถึง
ฌานที่  2  จะปรากฏวาคําภาวนามันหายไปเฉยๆ  มีจิตสบายอยางเดียว 
 เปนอันวาตอน้ีไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน สําหรับทานท่ียังไมไดนะ ท่ีไดแลวก็ไมตองใชกระดาษ
ปดหนา  ถายังไมไดใชกระดาษท่ีเขาเขียนตัวหนังสือ  เอาตัวหนังสือออก  จับ  2  ปลายขางๆ แปะเขากับขางหนา  
ภาวนาวา  นะ  มะ  พะ  ธะ ไ ปจนกวาจะถึงเวลาที่ครูบาอาจารยท้ังหลายจะเขาไปซักซอมใหความเขาใจ  แนะนําใน
การเคลื่อนไปในภพตางๆ 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
พระธรรมเทศนา 

โดย 
พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน  (วีระ  ถาวโรมหเถร) 

 
การฟงธรรมเปนของยาก 

แสดงเมื่อวันที ่ 24  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2527 
 

 อิทานิ  ตัสสะ ภควโต  อรหโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ  ปรินิพพานโต  ปฏฐายะ  สัตตวีสุตตรปญจสตาธิกานิ  
เทวสังวัจฉรสหัสสานิ  อติกกันตานิ  ปจจุปปนนกาลวเสนะ  กุมภาพันธมาสัสสะ  จตุวีสตินัง  ทินนัง  วารวเสนะ  ปนะ 
สุกกวาโร  โหติ  เอวังตัสสะ  ภควโต  ปรินิพพานา สาสนายุกาลคณนา  สัลลักเขตัพพาติๆ 
 ศุภมัสดุ  พระพุทธศาสนายุกาล  จําเดิมแตั่นปรินิพพานแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจาน้ัน  บัดน้ี  ลงแลวได  2527  พรรษาปจจุบันสมัย  กุมภาพันธมาส  สุรทินท่ี  24  วันศุกรวันนี้เปนปจจุบันวาร
พระพุทธศาสนายุกาลจําเดิมแตวันปรินิพพาน  แหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น  มีนัยอันพุทธบริษัทจะพึง
กําหนดนับดวยประการฉะน้ี 
 นโมตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 นโมตัสสะ  ภควโต  อรหดต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 นโมตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 ปุญญานิ  ปรโลกัสมิง  ปติฏฐา  โหนติ  ปาณินังติ 
 
 ณ  โอกาสบัดน้ี  อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  ในกุศลกาลบําเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา  เพื่อ
เปนเคร่ืองโสรจสรงองคศรัทธาบารมี  ท่ีบรรดาทานนริสราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ 
คือวันพระ แรม  8  ค่ํา  เดือน  3  วันน้ี  การท่ีบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพ  ในองคสมเด็จพระชินศรี
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  และปฏิบัติตามคําแนะนําของทานน้ันถือวาเปนมหากุศลใหญ  เพราะวาการบําเพ็ญ
กุศล  ในพระศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  ไมใชของงายนัก  เปนของยากสําหรับบุคคลบางพวก
และเปนของงายสําหรับบุคคลบางพวก  เร่ืองน้ีจะของดไวกอน 
 อัตราของอานิสงส ท่ีบรรดาทานพุทศาสนิกชนทั้งหลายกระทําในวันน้ีในตอนตน  บรรดาทานพุทธบริษัททัง
หลายเขามาในเขตพระไตรสรณคมน ทุกคนนิยมนมัสการพระรัตนตรัยคือไหวพระพุทธเจา และก็นึกถึงพระธรรม  นึก
ถึงพระสงฆการนึกถึงดวยจิตบริสุทธ์ิอยางน้ีน้ัน  และไมใชนึกเพียงชั่วขณะจิตเดียว  หมายความวาเวลาท่ีเราไหวอยู  
จิตวาจากกิเลส  เวลากราบ  กราบจากขางนอก  ใจนึกถึงองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐคือพระพุทธเจา  ตองการไหว



ดวยความเคารพในทาน  ไหวคร้ังท่ีสอง  จิตเคารพในพระธรรม  ไหวคร้ังท่ีสาม  จิตเคารพในพระอริยสงฆ  แคทําจิต
ของเราใหตรงในช่ัวขณะจิตเดียวเทาน้ี  สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจา  กลาววามีอานิสงสใหญยิ่ง  ทั้งน้ีเพราะ
อะไร  เพราะวาพระองคไดตรัสกับพระอานนทวา  อานันทะ  ดูกอนอานนท็ บุคคลใดทําจิตใหวางจากกิเลส  วัน
หนึ่งขณะจิตหน่ึงเรากลาววา  บุคคลผูนั้นเปนผูมีจิตไมวางจากฌาน 
 และเวลาท่ีพุทธบริษัททุกทานไหวพระพุทธเจาคือกราบพระพุทธรูป  เวลาน้ันจิตทานนึกถึงเฉพาะ
พระพุทธรูป  เวลากราบอีกคร้ังหน่ึง  จิตอาจจะนึกถึงพระธรรมและนึกถึงพระพุทธรูปก็ได  และกราบอีกคร้ังหน่ึง  จิต
นึกถึงพระสงฆ  และนึกถึงพระพุทธรูปก็ได  ถานึกถึงพระพุทธรูปอยางเดียว  จัดเปนพุทธานุสติกรรมฐาน  ขณะท่ีจิต
เรานึกถึงพระพุทธรูปนั้น  จิตไมไดคิดถึงความโลภ  จิตไมไดคิดถึงความโกรธ  จิตไมไดคิดถึงความหลง 
 ก็เปนอันวา  เวลาน้ันจิตไดวางลงจากกิเลส  ท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐถือวาเปนผูมีจิตวางจากกิเลส
ช่ัวขณะหนึ่ง  อยางน้ีมีอานิสงสมาก  และสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงสรรเสริญวา  บุคคลผูใดทําจิตใหวางจาก
กิเลสวันหนึ่ง  ช่ัวขณะจิตหน่ึง  มีอานิสงสดีกวาพระสงฆท่ีบวชเขามาในพระพุทธศาสนา  ใชบวชจริงๆ  หน่ึงรอยป  
ไมใชเกิดอายุรอยป มีศีลบริสุทธ์ิผุดผองไมเศราหมองดวยศีล  แตไมเคยเจริญสมาธิจิต  กับบุคคลที่ทําจิตใหวางจาก
กิเลสวันหน่ึงชั่วขณะจิตหน่ึงมีอานิสงสมากกวา 
 ทั้งนี้เพราะอะไร   เพราะวาศีลใหผลกับเราไดโดยเฉพาะ  คือกามาวจรสวรรคถาใครเกิดเปนมนุษย  ศีลน้ี
โดยเฉพาะไปถึงพรหมไมไดแลวก็มาบังเกิดเปนมนุษยเทานั้น  จากเทวดากับมนุษยเกิดสลับกันไปกันมา  แตวาคนที่มี
จิตเปนสมาธิคือ  ทําจิตใหวางจากกิเลส ไดกําลังใจอยางเบา  คือเกิดเปนพรหมได  แตถาวางบอยๆ  จิตมีความเคย
ชินในการวางจากกิเลส  และเวลาใกลจะตาย  กลับนึกถึงคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระจอมไตรวา  การเกิดเปนทุกข  
เพราะวาการเจ็บปวยไขไมสบาย  กอนจะตายน่ีมันเปนทุกขมาก  มีทุกขเวทนาอยางสาหัส  เกิดเปนความเบ่ือหนาย
คิดวาการเกิดเปนของไมดี  เราไมตองการรางกายอยางนี้อีก  เพียงเทาน้ีทุกคนก็ไปนิพพาน 
 นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ดวยนิพพานเปนของไมยาก  เพราะตัดกิเลสตัวเดียวคือท่ีรางกาย 
 นอกจากนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็ตั้งใจสมาทานศีล  ถวายทานแกพระสงฆ ออ  ตอนน้ีก็ฟงกันมาก
แลว 

ตอไปก็จะนําเอาคําสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธองค ที่ตรัสไวในเร่ืองของอุบาสกหาคนมาแสดงแกบรรดา
ทานพุทธบริษัท  เพราะวาเทศนแตธรรมะน้ีรูสึกวาจะเขาฌานกับครอก-ครอก-ครอก  ฟงธรรมะอยางเดียวมันเมื่อยลา  
ตามพระสูตรนะเปนอันวา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เสด็จประทับอยูในเขตวัดมหาวิหารเวลาน้ัน  องค
สมเด็จพระพิชิตมาร แสดงพระธรรมเทนาแกบรรดาพระสงฆและอุบาสกอุบาสิกา  แตวาในกลุมคนท่ีฟงเทศนวันนั้น  
มีคนแปลดประหลาดมาหาคนที่วาคนแปลกประหลาด  มิใชวารูปรางประหลาด  ไมใชกิริยาประหลาด คือ 
 คนหน่ึง  เลาฟงเทศนของพระพุทธเจา  แกก็เอามือเข่ียแผนดินใชไหมอีกคนหน่ึงกําลังฟงเทศนอยู  หลับกรน
ครอก-ครอก-ครอกๆ  ทานเทศนก็หลับ  อีกคนหนึ่งเวลาฟงเทศนของพระพุทธเจาก็เอามือเขยาตนไม  พระพุทธเจาก็
เทศนในปาในดงอีกคนหน่ึงกําลังฟงเทศนอยูแหงนดูดาว  แตอีกคนหน่ึงตั้งใจฟง  ฟงเทศนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาดวยความเคารพ 
 แตวาคนอื่นมีมาก  เขาก็ตั้งใจฟง  เมื่อพระพุทธเจาเทศนเขาตางก็บรรลุมรรคผลไปตามๆ  กัน  แตคนท่ีตั้งใจ
ฟบงเทศนขององคสมเด็จพระจอมไตรคนสุดทายในจํานวนหาคน  ไดเปนพระโสดาบัน  อีกสี่คนฟงไมรูเร่ือง  เมื่อพระ



อานนทเห็นอาการอยางนั้น  เมื่อทานเทศนจบจึงกราบทูลถามองคสมเด็จพระภควันตวา  ภันเตภควา  ขาแตองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ  พระพุทธเจาขา  ขาพระพุทะเจาสงสัยคนหาคนที่ฟงเทศนขององคสมเด็จพระทศ
พล  มีจริยาไมเหมือนกัน  เปนดวยเหตุใดพระเจาขา 
 สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสประกาศข้ึนวา  อานันทะ  ดูกอนอานนท  อานนทไมรูจัก
บุคคลหาคนนี้หรือ 
 พระพุทธเจาทานหมายความวา  อายคนหาคนน้ี  กอนจะเกิดมันมาจากไหน  ทานถามหมายความวาอยาง
น้ัน 
 พระอานนทก็กราบทูลวา ไมรูจักพระเจาขา 
 สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดมีพระพุทะฏีกาวา  อานันทะ  ดุกอนอานนทคนหาคนน้ีมีอดีตไมเหมือนกัน  
แลวพระองคจึงถามอีกวา  ดุกอนอานนท  เธอคิดวาเทศนของตถาคตน่ีฟงงายหรือ 
 พระอานนทก็ทูลตอบวา  เห็นทุกคนเขาบอกวาฟงงาย  ขาพระพุทธเจาฟงเทศนของพระองคเดียวเปนพระ
โสดาบัน  แลวคนท้ังหลายสวนมากท่ีฟงเทศนขององคสมเด็จพระจอมไตรเปนพระอรหันตแคจบเดียวเยอะแยะ  
เพราะฟงงาย 
 ทีนี้ขอยอนไปถึงอดีตของบุคคลหาคน  คนหนึ่งที่ฟงเทศนแลวน่ังหลับตาเขาบอกวาคนน้ีเคยเกิดเปนงูมา
กอนหารอยชาติ  คําวา  งู ในทีน้ีหมายถึง  งูใหญ  คือพญานาค  พญานาคจริงๆ  พญานาคมีสองประเภท  ประเภทท่ี
มีสภาพเปนทิพยประเภทหนึ่ง  ประเภทท่ีมีสภาพเปนงูธรรมดาอีกประการหน่ึง  เปนพญานาคมาหารอยชาติ  เวลาท่ี
เปนพญานาค  เธอก็มวนตัวขดลงไป  เอาหัววางบนขนดแลวก็นอนหลับสบาย  เกิดติดตอกันอยางน้ีหารอยชาติ  ครั้น
มาเกิดเปนคนในเวลาน้ียังไมอ่ิมในความหลับ  ทีนี้การฟงเทศนของตถาคตเธอจึงหลับ  เสียงของตถาคตไมกระทบ
โสตประสาทของเธอเลย  คือไมกระทบแกวหูเลย  อยางน้ีเปนฌานไหม  หลับไมฌานเปนฌานหลับ  เวลาตายตองตก
นรก 
 ทีนี้พระพุทธเจาตรัสวาคนท่ีสอง  เวลาท่ีตถาคตเทศนก็เอามือเข่ียดิน  เข่ียไปเข่ียมา  เข่ียมาเข่ียไป  
พระพุทธเจาไมคอยไดเทศนในเมือง  หรือในสถานท่ีเสมอไปเทศนตามโคนไมบาง  ไปน่ังตามตอไมบาง  เวลานั้น
เทศนในปา  เพราะท่ีมันแคบคนมันมาก  ก็ตองน่ังเทศนกันในสวนดอกไม  ตนไม  มีดิน  แกก็น่ังเข่ียไปเข่ียมาเข่ียมา
เข่ียไป  เข่ียดิน พระพุทธเจาตรัสวาคนน้ีกอนจะมาเกิดเปนคน  เคยเปนไสเดือนมาหารอยชาติติดตอกัน  อายไสเดือน
น้ีมันไชดินเปนปกติ  เกิดมาในชาติน้ี  นิสัยที่เคยไชดินก็เลยตองเอามือเข่ียดินปกติ  เทศนของตถาคตไมสามารถจะ
เขาถึงโสดประสาทของเขาได  คือเขาไมไดยินเลย  เพราะเพลินในการเข่ียดิน 
 นายคนท่ีสาม  ขณะท่ีฟงเทศนอยูเอามือเขยาตนไม  องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา  คนน้ีเคยเกิดเปนลิง
ติดตอกันมาหารอยชาติ  และทานบอกวาอาศัยในการเคยเปนลิงมาหารอยชาติ  นิสัยความเปนลิงก็คงอยู  เวลาฟง
เทศนขององคสมเด็จบรมครูไมรูเร่ืองอีก  เสียงของพระพุทธเจาไมกระทบโสตประสาทเลย  เพลินในการเขยาตนไม 
 คนท่ีสี่  องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา  เวลานั่งฟงเทศนแหงนหนาข้ึนบนฟาเสมอ  ทรงบอกวาคนๆ  น้ีเคย
เปนหมดดูมาหารอยชาติ  แตเปนหมดดูประเภทยกเมฆจริงๆ  ตามตําราจริงๆ  เขาตองมองเมฆ  ใชคําภาวนาและใช
จิตทําสมาธิแลวก็มองเมฆ  มองเมฆแลว  ไอภาพของเมฆก็จะเกิดจะข้ึนกับจิตเปนรูปตางๆ แลวเขาพยากรณตามรูป
น้ันๆ  แตความจิรงการยกเมฆน้ีถูกตอง  เขาเคยพยากรณกันใหทราบถาจิตไมมีกิเลส  ก็หมายความวาจิตไมหวังใน



ความโลภ  ถูกตองจริงๆ  เปนสมาธิอันหน่ึง  เวลาน้ันเกิดมาเปนคนในชาตินี้  การฟงเทศนของตถาคตเขาไมไดยินเลย  
น่ังใจลอยตาลอยจองอากาศอยูเปนปกติ  เทศนของพระพุทธเจาซึ่งมีความสําคัญมากเขาก็ยังไมไดยิน 
 องคสมเด็จพระมหามุนินทรตรัสข้ึนวา  คนท่ีหาเธอตั้งใจฟงโดยเคารพ  เมื่อเทศนจบเปนพระโสดาบัน  คือ
พราหมณคนน้ีเคยเกิดเปนพราหมณจบไตรเภท  เคยจบไตรเภทของพราหมณมาหารอยชาติติดตอกันเหมือนกัน  ทีน้ี
บรรดาผูทีฟงเทศนของตถาคตน้ันเขาตั้งใจฟง  คิดตามแลวเขาจึงเปนพระโสดาบัน  องคสมเด็จพระภควันตบรม
ศาสดาจึงยอนถามพระอานนทวา อานันทะ  ดูกอนอานนท  เธอเขาใจหรือวา  เทศนของตถาคตน้ีฟงงาย  ความจริง
การเทศนของตถาคตน้ีฟงยากสําหรับบุคคลบางพวก  และก็งายสําหรับคนบางพวก 
 คนสี่คนท่ีกลาวมาแลวนั้น  ทานบอกวา  ไมเคยรูจักถอยคําสามคํานับอสงไขยกัป  หลายอสงไขยกัปนะ  
ไมใชอสงไขยกัปเดียวนะ  หลายอสงไขยกัป  คําสามคําคือคําวา  พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ  คนประเภทน้ีไมเคยสนใจเลย  
เคยเกิดพบพระพุทธเจาแตไมเคยสนใจในพระพุทธเจา  เคยไดยินเสียงธรรม  เขาฟงธรรมกันก็ไมเคยในใจในการฟง
ธรรม  เคยเห็นพระสงฆในพระพุทธศาสนา  ก็ไมเคยในใจในพระสงฆ  การปฏิบัติตนอยางน้ี  เขาจะหาท่ีดีเกิดเกินกวา
ปกติของเขาไมได  พอเกิดข้ึนมาแลวการสนใจในการทําบุญ  ในการใหทาน  รักษาศีล  ฟงพระธรรมเทศนา  ปฏิบัติ
พระกัมมัฏฐาน วิปสสนาเขาทําไมได  คนพวกนี้ชอบอยางเดียวคือเตนบาง  รําบางโรงเหลาบาง  โรงเบียรบาง  เชนน้ี
เปนตน  ทานวาอยางน้ันนะ  ตามบาลีทานวาอยางน้ัน 
 และสถานที่ใดที่ไมเปนบุญเปนกุศล  คนประเภทน้ีชอบนะ  เมื่อตายจากความเปนคนเขาจะกลับไป
อบายภูมิใหม ฉะน้ันองคสมเด็จพระจอมไตรจึงตรัสวา  อานันทะดูกอนอานนท  ตถาคตจึงบอกวา  เทศนของตถาคต
คือธรรมที่ตถาคตแสดงนั้น  ฟงไมงายนะ  ฟงยาก  ท่ีวาฟงยากก็เพราะวา คนท่ีไมเคยเคารพในไตรสรณคมนมากอน
ไมมีผลในการฟง  ซึ่งมีอาการตรงกันขามกับท่ีพระพุทธเจาตรัส  ตัวอยางของบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีฟงงายก็คือ  
นางขุชชุตตรา  ท่ีเปนสาวใชของพระนางสามาวดี 
 ขุชชุตตราคนน้ี  การท่ีจะฟงเทศนงาย  ฟงจบเดียวเปนพระโสดาบันความจริงเธอเปนหญิงคอม หลังคอมมัน
ไมคอยสวย ใครเขาก็ไมอยากจะได  มันเปนกฎของกรรมเดิม  แตกรรมท่ีมีความสําคัญมีอยูกรรมหน่ึง  ที่ทําใหเปน
พระอริยเจางายและมีความฉลาดมากและมีความทรงจําดี  องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา  ขุชชุตตราคนน้ี ในสมัยหน่ึง
เปนขาราชบริพารของพระมหากษัตริย  เธอจึงเปนคนชาววังวันหนึ่งเธอออกมาจากวังไปธุระขางนอก  ไปเห็นพระ
ปจเจกพุทธเจาท่ีพระราชามีความเคารพ  ทานมาบิณฑบาตในเมือง  ก็ไมทราบวาคนมีศรัทธาดีประเภทไหน  ใครก็ไม
ทราบ  ดันเอาขาวตมรอนๆ  ใสบาตรพระปจเจกพุทธเจาเปนไง  เอา  น่ังนึกดูสิ  ขาวตมกําลังรอนมากๆ  เทใสลงไปใน
บาตรพระปจเจกพุทธเจาทั้งศรัทธาแรงอีตาคนนี้ถาไมลงนรกก็บุญตัวแลว  พระปจเจกพุทธเจาทานก็รอนนะสิ  เอามือ
ซายจับปากบาตรบาง  เปลี่ยนมือขวาจับปากบาตรบาง  เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมา  มันรอนน่ี 
 พอดีขุชชุตตราไปเห็นเขา  น่ังยกมือไหวกลาววาจาวา  เอวัง  ฐิตัตตะภันเต  ซึ่งแปลวา  ขอพระคุณเจายืน
อยูกอนพระเจาขา แลวนางก็ปลดกําไลมือของนาง  กําไลมือราคาเทาไรก็ไมทราบ  สองอัน  สงใหพระปจเจกพุทธเจา  
พลันเธอก็บอกวา  ขอใหพระผูเปนเจาเอารองมือ แลวเอาบาตรเทินไวบนกําไล  เอามือรองมันจะรอน 
 พระผูเปนเจายืนมองหนาเธอ  คําวามองหนานั่นหมายความวา  ถาฉันเอาไปแลวสงคืนเมื่อไรจะ  เจาของ
เขาไมไดบอกวาใหเลยนะ  ทานถามในจริยา  นางบอกวาสําหรับกําไลน้ีหมอมฉันถวายเลยเจาคะ  พระปจเจกพุทธ



เจาก็รับ  ทานก็นําไปผลท่ีสุดทานเอามือรองไปได  ในที่สุดก็เหาะไปถึงเขาคันธมาทน  เมื่อเลิกใชแลวก็เก็บไวท่ียอด
เขาคันธมาทน  อันเปนท่ีอยูของพระปจเจกพุทธเจาทุกๆ  พระองค 
 พระพุทธเจาตรัสวา  เมื่อนางขุชชุตตราถวายกําไลมือกับพระปจเจกพุทธเจาทานรองกันรอนแลว  พระ
ปจเจกพุทธเจายังไมเดินไปกอน  พระปจเจกพุทธเจาทรงมีกิริยาคลายพระพุทธเจามาก  ทานบรรลุธรรมวิเศษจริง
เหมือนกัน  เพราะวาตองการจะใหพร  แตวาเขายังไมไดรับ  ยังไมไดขอพร  ทานก็ยืนเฉย  นางขุชชุตราจึงกลาววาจา
ขอพรวา  ธรรมใดที่พระผูเปนเจาเห็นแลว  ขอหมอมฉันไดมีสวนเห็นธรรมนั้นดวยเถิดพระเจาขา  เพียง
เทานี้ความหมายมันกวางมาก  พระปจเจกพุทธเจาก็ใหพรวา  �เอวัง  โหตุ�  ซ่ึงแปลเปนใจความวา  เจาปรารถนาสิ่ง
ใดขอใหไดสิ่งน้ันสมความปรารถนา 
 หลังจากน้ันนางขุชชุตตราตายจากชาติน้ันแลว ก็ไปเกิดเปนนางฟาบนสวรรค  ช้ันดาวดึงสเทวโลก  ชาติ
หลังลงมาเกิดเปนคนหลังคอม  เพราะลอเลียนพระปจเจกพุทธเจา  อันน้ีไมขอกลาว  ตอมาเมื่อเปนขาราชบริพารของ
พระราชา  เปนคนรับใชใกลชิดพระนางสามาวดี  เปนคนท่ีพระนางสามาวดีใชมากท่ีสุด  เพราะเธอคลองมากและก็มี
ปญญาฉลาดมาก  อายความฉลาดตัวนี้ก็อาศัยท่ีไดพรจากพระปจเจกพุทธเจาวา  ขอผลบุญที่หมอมฉันทําน้ี  ธรรม
ใดที่พระผูเปนเจาเห็นแลวขอใหหมอมฉันไดเห็นธรรมน้ันดวยเถิดพระเจาขา  ทานบอกวา  �เอวัง  โหตุ�  ผูรับก็รับดวย
ความเคารพ  พระปจเจกพุทะเจาให  ทานตั้งใจให จึงกลายเปนคนฉลาดมากแตวาก็มีติดมา 
 พระเจาอุเทน  พระราชทานทรัพยใหพระนางสามาวดีซ้ือดอกไม อยางนอยวันละแปดตําลึง  ขุชชุตตราเธอ
เปนคนฉลาด  เธอก็กันกินเสียสี่ตําลึง  ไปซื้อใหเจานายวันละสี่ตําลึง  คิดคาเดินไป  2  ตําลึง  มา  2  ตําลึง  ยังไงละ
หวา ไมผิดนะ  คือซื้อใหวันละสี่ตําลึง มาวันหน่ึงนางขุชชุตตราไปซื้อดอกไมถึงบานายมาลาการ 
 วันน้ีน  นายมาลาการขอพระราชทานพระมหากษัตริยเลี้ยงพระ  มีพระพุทธเจาเปนประธาน  และมีพระ
อรหันตติดตามหารอยรูป  โอกาสหายาก  เลี้ยงพระดวยกันกอนเถอะ  นางก็ตกลง  เร่ืองดอกไมไมเปนไรฉันจัดไวแลว  
หลังจากถวายทานแลวองคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงโมทนา การโมทนาสมัยนั้นก็คือเทศน  เทศนก็คือพูด  ทาน
กลาวถึงอานิสงสแหงการมีความเคารพในพระไตรสรณคมนวา  เธอท้ังหลายชีวิตเปนของไมเที่ยง แตความตายเปน
ของเท่ียง  จงอยาคิดวาความตายจะมาถึงเราในวันพรุงน้ี  จงคิดวาความตายอาจจะมาถึงเรามนวันนี้อยูเสมอ  ใหคิด
วาเราจะตายจะไดทําความดี  เมื่อตายแลวเราจึงจะหนีอบายภูมิ คือยึดเอาความดีของพระพุทธเจาพระธรรม  และศีล
หาประการใหครบถวน  และนอกจากนั้น  จงคิดวา  ถาการเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารเยงใดเราก็ไมพนจากทุกข  
ความสุขท่ีมีจริงๆ  คือ  นิพพานตองการไปถึงพระนิพพาน  ตั้งใจไวเพื่อพระนิพพาน 
 การท่ีพระพุทธเจาเทศนอยางน้ี  เปนหลักสูตรพระโสดาบัน พระโสดาบันไมมีอะไรมาก  หน่ึงคิดวาตาย สอง
เครารพพระพุทธเจา  พระธรรมและพระอริยสงฆดวยความจิรงใจ  สามมีศีลหาบริสุทธ์ิ  คือคิดวาตายแลวขอไป
นิพพานมีเทาน้ี  เมื่อพระพุทะเจาเทศนจบ  นายมาลาการและนางขุชชุตตราก็เปนพระโสดาบัน  เมื่อเปนพระโสดาบัน
แลวศีลก็ขาดไมได  วันน้ันเลยซื้อดอกไมแปดตําลึง  กัดไมเขาวันนี้  ฟนไมดีเสียแลว พระพุทธเจาตัดฟนเสียเหี้ยนหมด
กันขโมย ฟนขโมยเห้ียนไป 
 กลับไปถึงวัง  พระนางสามาวดีเห็นดอกไมมากอีกเทาตัว  ก็ตกใจถามวาแมขุชชุตตรา  พระราชา
พระราชทานคาดอกไมเพิ่มข้ึนหรืออยางไร  นางก็บอกตรงไปตรงมาเพราะเปนพระโสดาบัน  บอกวา  ไมเพิ่มเจาขา  
ทุกวันก็ใหเงินเทาน้ีคือ  ใหมาวันละแปดตําลึง  หมอมฉันคิดคาเดินไปและเดินมาเสียวันละสี่ตําลึง  ซ้ือใหพระแมเจาสี่



ตําลึง  พระนางสามาวดีเลยถามวา  วันน้ีทําไมไมเอาไวเลา  ความจริงสี่ตําลึงก็พอใชเธอก็บอกวาไมไดหรอก  วันน้ีได
พบพระพุทธเจา  ทานบอกวาตกนรก  ฟงเทศนจบเลยไมไหว  โกงไมได  วันนี้  ฉันเลิกโกงตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 พระนางสามาวดีกับหญิงหารอย  อาศัยที่เปนคนสรางความดีไวในกาลกอนเมื่อฟงคําวา  องคสมเด็จพระ
ชินวร  คือพระพุทะเจาอุบัติข้ึนก็ดีใจ  ถามขุชชุตตรวาพระพุทธเจาเทศนวาอยางไร เทศนใหฟงไดไหม  เธอก็บอกวา  
เทศนได  แตตองอาบนํ้ากอน  เขาก็เอาน้ําหอมมาใหอาบสิบหกหมอ  เราตองแตงตัวกอน  เขาก็เอาผาแตงตัวมาให  
ผาสาฏก  เธอก็บอกวาตองน่ังธรรมาสนสุบงกวาคนฟง  เขาก็ทํา  พระนางสามาวดีก็ทํา ทําแลว  เธอก็จําคําพูดของ
พระพุทะเจาไดหมด  เทศนลีลาเหมือนพระพุทธเจาทุกอยาง  พอนางเทศนจบ  หญิงหารอยมีพระนางสามาวดีเปน
ประธานก็เปนพระโสดาบันท้ังหมด 
 นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท  เหลือเวลาอีก  3  นาที  เผลอไปเดี๋ยวจบ  อีกสิบหานามี  อยางคราวท่ีแลว  
เปนอันวา  การฟงเทศนขององคสมเด็จพระประทีปแกวถึงเขาใจนะ  ความจิรงพระพุทธเจาวา  �ฟงยาก�  การฟงเปน
ของยาก  บุคคลที่จะฟงงายตองอาศัยบําเพ็ญบารมีดีมาในชาติกอน  ถาไมเคยมีความเคารพในองคสมเด็จพระชินวร  
พระธรรม และพระอริยสงฆ  จะฟงไมรูเองดังคนสี่คนท่ีไดกลาวมา  ซ่ึงตรงกันขามกับชายคนท่ีหา  เธอไดฟงเทศนโดย
เคารพในพระธรรม  ฟงคราวเดียวจบจึงไดโสดาบัน 
 นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ขอทุกทานจงภูมิใจในความดีของตนซึ่งทุกคนตั้งใจมาบําเพ็ญกุศล  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงไดคุณธรรมพิเศษ นั่นคือการปฏิบัติพระกรรมฐานดานมโนมยิทธิ  
ความจริงกรรมฐานนะดีท้ังหมด  แตวาถาดีเปนพิเศษเพราะวาสิ่งท่ีเราสงสัยหมดไป  เร่ืองเกิดแลวตาย  ตายแลวเกิด
หรือไมเกิด  สวรรคมีจริงไหม  พรหมโลกมีจริงไหม  นิพพานมีจิรงไหม  นรก  เปรต  อสุรกายมีจริงไหม  เราทราบ  
สามารถระลึกชาติไดดวย  อันน้ีไมสําคัญ สิ่งที่สําคัญสุดก็หมายถึงสามารถจะรูไดวา  ถาตายจากชาติน้ีแลวเราไปอยู
ท่ีไหน  น่ีมีความสําคัญมาก  องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  มีความตองการอยางน้ีมาก  ถาเราคิดจะอยูไดแค
สวรรค 
 เราตองการเปนพรหม  ก็ปรับปรุงกําลังใจนิดหนอยใหทรงความสุข  เราก็ไปเปนพรหมได  ถาบารมีของเรา
แคพรหม 
 ถาตองการพระนิพพาน  และตองการดวยใจจริงแลว  ก็ถามองคสมเด็จพระพิชิตมาร  ปรับปรุงตามกําลัง
เล็กนอย  ช่ัวเวลาประเด๋ียวเดียวก็จะมีกําลังถึงพระนิพพานโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ถาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง
สามารถไปถึงพระนิพพานไดเปนปกติใหไปทุกัน  อยางนอยท่ีสุดตอนเชามืดเมื่อตื่นข้ึนมา  ไมตองลุกน่ังก็ได  ทานอน
ก็ได  นอนแลวรวบรวมกําลังใจสงไปนิพพานกอน  จะใชเวลามากก็ได  นอยก็ได  ตามกําลังเวลา  ทําจิตใหสบายที่
ตรงน้ัน คือใหสบายที่สุด  ไปถึงนิพพานมันก็สบายและก็ตั้งใจคิดวา  วันน้ีถาตายเมื่อไร  ขอมาท่ีน่ีเมื่อนั้น  คือมา
นิพพานเมื่อนั้น  เทานี้แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน 
 การที่จิตไปอยูที่นิพพาน  จิตวางจากกิเลสทั้งหมด  เวลาน้ัน  ถามีกิเลสนิดเดียวท่ีจิต  มันจะไปถึงนิพพาน
ไมได  และความจิรงในการขัดจิตใหวางจากกิเลสถึงสะอาดขนาดนั้น  ไปทุกวันมันจะเกิดความเคยชิน ในท่ีสุดยาม
ปกติ  จิตของเราจะมีแตความสงบ  มีแตความสุข  ถาตายเมื่อไร  บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายท่ีตรงน้ันเปนท่ีไป
ของเรา  คือนิพพาน 



 เอาละ  บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  การแสดงพระธรรมเทศนาท่ีไดพระศรีรัตนตรัย  มีพระพุทธรัตนะ  
ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ  เปนสามประการขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  มีแตความสุขสวัสดิ์
พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล  และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ังสี่ประการ  มีอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และ
ปฏิภาณ  หากทุกทานพึงประสงคสิ่งใด  ขอใหไดสิ่งน้ันสมความปราถนาทุกประการ 
 อาตมาภาพรับประทานวิสัชนมา  ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลง  คงไวแตเพียงเทานี้  เอวัง  ก็มีดวยประการ
ฉะน้ี 
 

 
นิพพานคาถา 

แสดงเมื่อวันที ่ 1  มีนาคม  พ.ศ.  2527 
 อิทานิ  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ  ปรินิพพานโต  ปฏฐายะ  สัตตวีสุตตรปญจสตาธิกานิ  
เทวสังวัจฉรสหัสสานิ  อติกกันตานิ  ปจจุปปนนกาลวเสนะ  ปรินิพพานา  สาสนายุกาลคณนา  สัลลักเขตัพพาติฯ 
 ศุภมัสดุ  พระพุทธศาสนายุกาล  จําเดิมแตวันปรินิพานแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจาน้ัน  บัดนี้  ลวงแลวได  2527  พรรษา  ปจจุบันสมัย  มีนาคมมาส  สุรทินท่ี  1  วันพฤหัสบดีวันนี้เปนปจจะบัน
วารพระพุทธศาสนายุกาลจําเดิมแตวันปรินิพพาน  แหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  มีนัยอันพุทธบริษัทจะพึง
กําหนดนับดวยประการฉะน้ี 
 นโมตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 นโมตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 นโมตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 นิพพานัง  ปรมัง  สุขังติ 
  
 ณ  โอกาสบัดน้ี  อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา  ในนิพพานคาถาเพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรงองค
ศรัทธาปญญาบารมี  ท่ีบรรดาทานนริสราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ  คือวันพระแรม  
14  ค่ํา  เดือน  3  เร่ืองบุญกุศลตางๆ  บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายทราบแลว แตวาความมุงหมายขององคสมเด็จ
พระประทีปแกว  ที่ทรงสอนบรรดาทานพุทธบริษัทก็คือ ตองการใหทุกคนไปนิพพาน 
 คําวานิพพานน้ีบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย  เราถูกอันธพาลกลาวไววาไปไมยากเลยสําหรับคนดี  คนใด
ท่ีมีความดีอยู  คนน้ันองคสมเด็จบรมครุทรงบอกวาไปนิพพานไมยาก  ตามท่ีเราจะเห็นวา  องคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนามี่ไหนเมื่อจบลงแลว  คนฟงเทศนขององคสมเด็จพระจอมไตรไดอริยมรรคอริยผล
ไปตามๆ  กัน  คําวานิพพานในที่น้ีทานกลาววา  เปนธรรมวางตามพระบาลีวา  นิพพานัง  ปรมัง  สุญญัง  แปลวา
นิพพานเปนธรรมวางอยางยิ่งคําวาวางในทีน้ีหมายความวา  วางจากความช่ัวของจิต  จิตไมติดอยูในราคะความรัก
ระหวางเพศ  จิตไมติดอยูในความโลภ  จิตไมติดอยูในความโกรธ  จิตไมติดอยูในความหลง 
 แตหากวา  บรรดาทานพุทธบริษัท  จะตัดสินใจปงไปตามน้ีก็แสนยากจะตองกาวไปตามลําดับ  การไปพระ
นิพพาน  ถาจูโจมแลว  มันก็ไปไมถึง  ถาคอยๆ ไป  จะไปถึงเร็ว  ตามท่ีบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติพระ



กรรมฐาน  สําหรับกรรมฐานท่ีองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน  สอนใหทุกคนจิตมี
ความสุข  พื้นฐานกรรมฐานจริงๆ  ท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงจะทําไดใหทรงตัวก็เปนของไมยาก  ถาเราเปน
คนดี  ก็คือ 
 หนึ่งอันดับแรก  ตั้งใจตามที่พระพุทธเจาตรัสวา  ตองทําตนใหเขาถึงสะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนา
เสียกอน  ตามท่ีตรัสไวในอุทุมพรพริกสูตร  ในพระไตรปฏกเลม  11  ประมาณ  หนา  27  ทานกลาวไวหลายสิบขอ
ดวยกัน  แตโดยยอคือ 

1. จงอยาสนใจในจริยาของบุคคลอื่น  ใครเขาจะดีเขาจะเลว  เปนเร่ืองของเขา ไมเกี่ยวของกับหัวของเรา   
คือความดีความเลวของชาวบาน  มันไมหนักหัวเราเลยจอยาไปยุงกับเขา 
 ประการที่  2  อยายกตนขมทาน 
 ประการที่  3  อยาแสดงตัวโออวด อยางน้ีเปนตน 
 ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทําไดอยางน้ี  องคสมเด็จพระชินศรีถือวาเขาถึงสะเก็ดความดีท่ี
พระองคทรงสอน  ถายังเอาจิตใจไปยุงกับจริยาของชาวบานคนนั้นดีบาง คนน้ีเลวบาง  ปรารภชาวบาน  หรือนินทา
ชาวบาน  ขมข่ีชาวบานกลาวยกตนขมทาน  อยางนี้ยังไมเขาถึงสะเก็ดความดีในทางศาสนา  ก็รวมความวายังไมมี
ความดีเลน  ยังเลวรอยเปอรเซ็นต 
 ตอมา  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ตรัสกับนิโครธปริพพาชกเชนเดียวกัน  เมื่อนิโครธปริพพาชกถาม
วา  ทําอยางไรถึงจะเขาถึงสาระแกนสารแหงความดี  สมเด็จพระชินศรีกลาววา  เมื่อทําใจไดอยางน้ันแลว  ตอน้ีไป
รักษาศีล  คือ 

1. ไมทําลายศีลดวยตนเอง ไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีล ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว 
และ 

2. ระงับนิวรณหาไดตามกําลังตามเวลาพอสมควร 
3. จิตทรงพรหมวิหารสี่เปนปกติ 
อยางน้ีองคสมเด็จพระมหามุนีทรงกลาววา  เปนผูเขาถึงเปลือกความดีท่ีพระองคทรงสอน  หลังจากนั้นองค 

สมเด็จพระชินวรกลาวถึงกระพี้วา  รักษาความดีข้ึนสะเก็ดข้ึนเปลือกดีแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวทีปแกวตรัสวา  
จงทําปุพเพนิวาสนุสสติญาณใหเกิดข้ึน  น่ันก็คือฝกจิต  ความดีของจิตระลึกขาติไดโดยไมจํากัด  เรารูเราเคยเกิดเปน
อะไรมาบาง  พอชื่อไร  แมชื่อไร  ผัวช่ือไร  เมียชื่อไร  ลูกชื่อไร  มีจริยามีความลําบาก มีความทุกข  มีความสุขประการ
ใดเรารู  อยางนี้องคสมเด็จพระบรมครูกลาววา  เปนผูเขาถึงกระพี้ความดีท่ีพระองคทรงสอน 
 หลังจากน้ัน  องคสมเด็จพระชินวรตรัสถึงแกนความดีท่ีพระองคทรงสอนวาทรงสอนดี  3  ประการครบถวน  
ก็ทําทิพจักขุญาณใหเกิดข้ึน  เห็นคนหรือสัตวรูไดทันที  วาทานผูน้ีกอนจะเกิดมาจากไหน  มีขาวคนตายก็รูไดทันทีวา  
ทานผูตายไปอยูท่ีไหน อยางน้ีองคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา  เขาถึงแกนความดีท่ีพระองคทรงสอนแตอยาลืมวาคํา
วาแกนในที่นี้ยังเปนฌานโลกียอยู 
 ตอมาองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาก็ตรัสวา  การเขาถึงแกนน้ีไมใชจบกิจในพระพุทธศาสนา  
เพียงแตเห็นวา  จิตมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาเทาน้ันหลังจากน้ันองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ตรัสวา บุคคลใด
ทรงกําลังจิตเขาถึงแกนความดีอยางน้ีแลว  ถาเจริญอริยสัจคือดานวิปสสนาญาณ  ถามีกําลังบารมีแกกลา จะเปน



อรหันตภายใน  7  วัน ถามีบารมีอยางกลางจะเปนอรหันตภายใน  7  เดือน  ถามีบารมีอยางออนจะเปนอรหันต
ภายใน  7  ป  แสดงวาไมเสียผลเลย  
 อันน้ีเราก็มาพิจารณาคําสอน  ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เวลาน้ีบรรดาทานพุทธบริษัทที่เจริญ
กรรมฐานในดานมโนมยิทธิ  น่ีความจริงเราเขาถึงแกนของพระพุทธศาสนาแลว แตก็ตองระวังสะเก็ด  เปลือก  และ
กระพี้ใหมันทรงอยู  ถาสะเก็ดหลุด  แกนมันก็หลุด  กระพี้หลุด แกนมันก็หลุด  เปลือกหลุดแกนมันก็หลุดตองทรงท้ัง
สะเก็ด  ท้ังเปลือก  ท้ังกระพ้ี  ท้ังแกนไวใหอยู  ในเมื่อเรามาพบศาสนาขององคสมเด็จพระบรมครูอยางน้ีแสดงวา  เรา
บําเพ็ญบารมีในชาติกอนมามาก  จึงไดมีความเขาใจในคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาอยางงายดาย  
ตามท่ีครูเขาแนะนําไวแลววา  ทุกคนท่ีทําได  เขาสอนกันระลึกชาติถอยหลัง  วากรรมอยางน้ีผลอยางน้ีเราไดมากีแ่สน
ชาติ  เราไดมาเปนแสนๆ  ชาติแลว  ตอไปเราก็จะปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระประทีปแกว  คือความเปน
พระอริยเจามันเปนของไมยาก  ไอท่ียากก็เพราะไมเขาใจ  ถาเขาใจเสียไมยาก 
 ความยากจริงๆ  อยูท่ีพระโสดาบัน  ไมใชท่ีพระสกิทาคามี  อนาคามี  หรือพระอรหันต  ก็เหมือนกับคนทัง
หลายท่ีไมเคยรูหนังสือมาเลย  มันจะยากจริงๆ  ตอเมื่อพยายามเรียนใหรูได  เขียนได  อานออกใหได  ถาเขียนไดอาน
ออกแลว เรื่องราวตอไปเปนของไมยาก เหลือแตความจํา 
 ขอนี้ฉันใด  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย  ใหมีความเขาใจในความเปนพระอริยเจา  เวลานี้พระเทศน
กัน  ชอบเทศนใหมันยากแสนยาก  อยางน้ีควรจะกลาววาเปนผูทําลายความดี  ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
มากกวา  คือตัวอยางบุคคลมีเยอะ  อยางคนท่ีจะเปนพระโสดาบันท่ียากเพราะจิตเรามันเคยเลว  เคยทําลายศีลเปน
ปกติ  เวลาสมาทานศีลบางทีก็เคารพบาง  ไมเคารพบาง  ฟงแตเพียงเขาวา  เขาวาปาณา  ก็ปาณาดวย  เขาวา
อทินนา  ก็อทินนาดวย  แตไมรูวาปาณา  อทินนา มันมีความหมายอยางไร  รวมความวา  วากันไปกลายเปนคนไมมี
ศีล  ศีลจริงๆ  มันอยูท่ีตัวปฏิบัติ  อยูท่ีตัวละ  ตัวเวน  ไมใชตัววา  เรามาศึกษากับพระ  มาวาตามพระเพียงศึกษา
วาศลนะมีอะไรบาง  จะตองปฏิบัติกันอยางไร 
 ถาโอกาสท่ีเราจะฆาสัตวมี  เราไมฆา  น่ีมีศีลขอท่ีหน่ึงแน  โอกาสท่ีเราจะขโมยเขาไดมีอยู  เราไมขโมย ใจ
เวน  อันนี้มีศีลขอท่ีสองแน  โอกาสที่จะทํากาเมสุมิจฉาจารมีอยู  เรานึกวาเราเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู  
เราไมทําอยางน้ีมีศีลขอท่ีสามแน  โอกาสที่เราจะโหกมดเท็จไดมีอยู  เราไมทํา  อยางนี้มีศีลขอท่ีสี่แน  โอกาสท่ีดื่มสุรา
เมรัยมีอยู  แตเราก็ไมดื่ม  อยางน้ีมีศีลขอที่หาแน 
 ศีลมันก็กันตรงน้ี  จะสมาทานกับพระ  หรือไมสมาทานก็ตาม ถาเราเวนไดหาขอจริงๆ  ก็ถือวาเปนคนมีศีล
หา  และก็ศีลหานี่  คุมกําลังใจคนไปตั้งแตเปนสาธุชนกัลยาณชน  อริยชนเบ้ืองตน   อริยชนเบ้ืองตนก็คือพระโสดาบัน  
พระสกิทาคามี  พระโสดาบัน  พระสกิทาคามี  มีความสําคัญท่ีศีลหาเทานั้น 
 ถาจะกลาวกันไปตามสังโยชน  ทานบอกคนที่จะเปนพระโสดาบัน  สกิทาคามีตัดสังโยชนไดสามคือ 
 หน่ึง  สักกายทิฏฐิ  เห็นวารางกายน้ีไมใชของเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา 
 สอง  วิจิกิจฉา  มีความไมสงสัยในคุณของพระพุทธเจา  พระธรรม  และพระอริยสงฆ 
 สาม  สีลัพพตปรามาส  มีศีลครบถวน 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง  และเพื่อนภิกษุสามเณรแคพระโสดาบันนี่  ผมบวชใหม 
ๆ  ผมคิดวาเทวดาท่ีไหน  มันก็เปนไมได  เพราะพระเทศนก็ดี  คนพูดใหฟงก็ดี  พูดเลยเถิดไป  เอาคุณความดีของพระ



โสดาบันท่ีเขาเขาใจ  แมแตพระอรหันตก็ทําไมได ทั้งน้ีเพราะอะไร  เพราะคนพูดมันไมไดอะไรเลยมันก็เหมือนกับคนท่ี
ไมเคยกินน้ํา  ถาจะกลาวถึงน้ํา  เขาก็บอกวา  น้ํานี่มันแข็งเหมือนหินบนภูเขา  หรือแข็งเหมือนแรตางๆ  เพราะไมเคย
เจอะนํ้าเลย  ขอน้ีฉันใด 
 คนไมเคยเขาถึงพระรัตนตรัย  คือไมเขาถึงพระพุทธศาสนาจริง  ก็ไมเขาใจในความเปนพระอริยะฉันนั้น 
แมแตตัวอยางท่ีพระพุทธเจาทรงยกไวเยอะแยะก็ไมจําอานแลวจําแตเร่ือง  แตไมไดคิด  ตัวอยางในสมัยขององค
สมเด็จพระธรรมสามมิสรจะเอาเฉพาะพระโสดาบันกอน  วันน้ัน  ถาเปนพระโสดาบันแลวพระอรหันตเปนไมยาก  
ความเปนพระอรหันตน้ีเปนงายกวาพระโสดาบัน  เพราะพระโสดาบันทําลายความชั่วข้ันตนไดเสียแลว  ตอไปจะเปน
พระสกิทาคามี  อนาคามี  อรหันตเปนเพียงแคผลเทาน้ัน สําคัญทําลายความชั่วข้ันตน  ตอไปก็เก็บผลของความดี 
 สําหรับพระโสดาบันในสมัยพระพุทธเจา  ฟงกันใหดี  อยางทานวิสาขามหาอุบาสิกา  ฟงเทศนจาก
พระพุทธเจาสมัยอายุเจ็ดปเปนพระโสดาบัน  เมียทานพรานกุกกุฏมิตร  ฟงเทศนจกพระพุทธเจา  ในสมัยอายุเจ็ดป
เปนพระโสดาบัน  และทานท้ังสองน้ีพอเปนสาวก็แตงงาน  สําหรับทานวิสาขาเปนคนรวยมาก  รวยท้ังทรัพย  รวยท้ัง
ความสวยสดงดวาม  รวมท้ังความดี  ตอไปเมื่อมีสามีก็เลยรวยลูกดวย  รวยหลานมีลูกผูชาย  10  คน มลีกูผูหญงิ  10  
คน  ลูกก็มีลูกมาอีกคนละ  20  คน  บวกกันแลวคูณกันแลวได  400  เศษ 
 สําหรับเมียของทานพรานกุกกุฏมิตร  เปนสาวอายุ  16  ป  เปนลูกมหาเศรษฐียืนอยูบนบานชั้นท่ี  7  มอง
ไปทางหนาตาง  เห็นคูเกาคูเดิมในชาติกอนเปนพรานนําเน้ือมาขายในตลาด  เกิดความรักทนไมไหวปลอมตัวเปน
สาวใช  ออกจากไปดักทางผูชายอยูขางหนา  เมื่อพรานปาขับเกวียนไปถึงก็ขออนุญาตโดยสารเกวียน  ทีแรกเขาไม
ยอมให  ออนวอนหนักๆ  เขาทีหลังก็ยอม  ผลท่ีสุดไปก็เปนสามีภรรยากัน  ก็ไปอยูกับพรานปา  แลวก็พรานปาน้ีก็
จําเปนตองฆาสัตว  บางวันเขาบอกเธอ  หยิบหอกใหทีหยิบแรวใหที  หยิบธนูใหที  หนาไม  ฉันจะไปฆาสัตว  ในฐานะ
ท่ีเปนภรรยาทานก็ตองหยิบ  จะเห็นวาคนที่เปนพระโสดาบันเขาเปนกันแคนี้นะ 
 ไปดูกันในดานสังโยชน  สังโยชนที่แปลไวในหนังสือนั่นไมผิด  แตวาสักกายทิฏฐิแปลไวสูงมากเกินไป  เปน
อารมณของพระอรหันต  ถาตัดสังโยชนสามคือเห็นวารางกายน้ีไมใชเรา ไมใชของเรา  อันนี้ไมใชพระโสดาบัน  
สกิทาคามี  อนาคามี  เปนอารมณของพระอรหันต 
 จะเห็นไดวา  ถาเปนไปตามนั้นจริงๆ  ถาเห็นวารางกายไมใชเรา  ไมใชของเรานางวิสาขาก็ตองไมแตงงาน  
เมียพรานกุกกุฏมิตรก็ตองไมแตงงาน  นี่เขาแตงงานเขามีลูก  ก็แสดงวายังมีความรูสึกวารางกายน้ีเปนเรา  เปนของ
เรา 
 ตอไปก็ไปดูคําแนะนําขององค็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  อีกจุดหน่ึงท่ีทานบอกวาพระโสดาบันก็ดี  พระ
สกิทาคามีก็ดี  มีสมาธิเล็กนอย  มีปญญเล็กนอยแตมีศีลบริสุทธ์ิ  มีสําคัญที่ศีล  จะตองแยกสักกายทิฏฐิลงมาให
เขาใจชัด  สักกายทิฏฐิตัวเดียว  ตัดตัวเดียวเปนถึงอรหันต  เขาไมไดตัดตั้งสอบตัวหรอกสังโยชน เราตัดกันตัวเดียว 
 ดูตามคําแนะนําของพระสารีบุตร  ที่แนะนําไปกับพระท่ีจะเขาในปา  เมื่อพระถามวาพวกผมเปนปุถุชน  จะ
ทําตนใหเปนพระโสดาบันจะทําอยางไร  ทานบอกวาใหตัดขันธหา  ใหมีความเขาใจวาขันธหามันไมเปนเร่ือง  กําลัง
จิตของเธอไดอยางออนก็เปนพระสกิทาคามี  ถาจิตใจเบื่อหนายเร่ืองรางกายเต็มทีวามันสกปรก  ระงับความโกรธได  
เพราะอาศัยรางกายเปนปจจัยก็เปนพระอนาคามี  เห็นวารางกายไมใชเรา ไมใชของเราเสียเลย  ก็เปนพระอรหันต
รวมความวาพระโสดาบันจริงๆ  เขาตัดสักกายทิฏฐิจําใหดีนะ 



 นี้การท่ีพระพุทะเจาบอกวา  มีปญญาเล็กนอย มีความรูสึกวารางกายมันตองตายเทาน้ัน  ยังไมถึงกับเบ่ือ
หนายในรางกาย ถาเบ่ือหนายในรางกายนี้ตองเปนอารมณของพระอนาคามี  ไลสังโยชนดูใหดี  ถาหากวานางวิสาขา
ก็ดี  เมียพรานกุกกุฏมิตรก็ดี  ทานเบ่ือหนายในรางกาย  เห็นวารางกายไมใชเรา  ไมใชของเรา แตงงานทําไม  เห็นวา
รางกายของไมดี  รางกายคนอื่นมันก็ไมดี จะตองไมแตงงานกัน  รวมความวาพระโสดาบันน้ี 

1. มีความรูสึกวาชีวิตนี้มันตองตาย  แตวาเปนคนที่ไมมีความประมาท  ถาตายแลวไมยอมไปอบายภูมิ 
2. ยึดคุณพระพุทธเจา  พระธรรม  พระอริยสงฆ  มั่นใจไมปรามาส  การท่ีไมเรามาสในคุณพระรัตนตรัยน้ี 

ก็ตองดุทานสุปปพุทธกุฏฐิ  ทานเปนโรคเร้ือน  เมือไดพระโสดาบันแลว  จะไปเฝาองคสมเด็จพระประทีปแกว  พระ
อินทรทรงมาทดลองกําลังใจ  วาสุปปพุทธเธอเปนโรคเรื้อน  เราเปนพระอินทร  เธอเปนคนจนเราเปนพระอินทร  เรา
สามารถบันดาลไดทุกอยาง  ถาเธอพูดถอยคําแบบน้ีแมไมไดตั้งใจก็ไมเปนไร  เราจะบันดาสลใหรางกายเธอหายจาก
โรคเร้ือนเปนคนสวย  จะบันดาลทรัพยใหเปนมหาเศรษฐี  ใหกลาวแตเพียงวาจาวา  พระพุทธเจาไมใชพระพุทธเจา
พระธรรมไมใชพระธรรม  พระสงฆไมใชพระสงฆ  ไมตั้งใจก็ไมเปนไร  กลาวเลนๆ  ก็ไดลอยๆ  ทานสุปปพุทธกุฏฐิชี้
หนาวา  พระอินทรถอยจงถอยไป  ทานวาเราเปนคนจน  เราจนแตโลกียทรัพย  แตอริยทรัพยเราไมจน  เห็นไหม  พระ
โสดาบันไมปรามาสพระรัตนตรัยขนาดน้ี  กําลังใจมีขนาดน้ี 
 3.  สําหรับเร่ืองศีลก็ดูขุชชุตตรา  กับพระนางสามาวดี  และหญิงหารอยพระนางสามาวดีทานมีผัว  นากลัว
จะเปนพระเจาแผนดิน  ทานเปนพระโสดาบันทานยังไมไดเลิกกัน  ยังมีความรักในระหวางเพศ  ยังสมสูกันอยูใน
ฐานะสามีภรรยาแตทวาเวลาท่ีพระนางมาคัณฑิยาแกลงใหฆาสัตว  ฆาไกเปนมาเลี้ยงพระราชา   ทั้งหารอยคนบอก
วา  พวกฉันเปนคนรักษาศีล  รักษาศีลหาฉันไมฆาสัตว  การขัดคําสั่ง พระราชา  ดีไมดีมันตาย แตทานท้ังหลายก
พรอมยอมตายเพื่อรักษาศีล 
 นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท  ความจริงพระโสดาบันพูดกันงายๆ  เดี๋ยวจะหมดเวลา  เดี๋ยวก็เลยเถิดไปอีก  
พระโสดาบันจริงๆ  เขาทรงอารมณตามน้ี คือ 

1. เคารพในพระพุทธเจา 
2. เคารพในพระธรรม 
3. เคารพในพระสงฆ 

 แตวาพระสงฆหวยๆ  นะ  พระโสดาบันเขาไมเลี้ยง  เขาไมใหกิน  อยาไปนึกวาหมผาเหลืองแลวพระ
โสดาบันเขาจะเลี้ยง เขาไมเลี้ยง  ตัวอยางพระ  ดูภิกษุชาวเมืองโกสัมพีท่ีทะเลาะกัน  แลัวพระพุทธเจาทรงหามไมฟง  
พระพุทธเจาหลีกไปท่ีอ่ืนบรรดาพระอริยเจาซ่ึงเปนฆราวาส  พระโสดาบันก็ดี  พระสกิทาคามีก็ดี  อนาคามีก็ดี
มากกวาปุถุชนท่ีเมืองน้ัน  ทุกคนไมยอมใสบาตรใหพระเลวๆ  พวกน้ันกินเลย  พระพวกน้ันจะไดกินแตคนโง  คือเปน
ปุถุชนเทาน้ัน  คิดวาชั่วชางชี  ดีชางสงฆ  เปนอันวาอดหัวโตไปตามๆ  กัน  น่ีเห็นไหม 
 อยาคิดวาคนที่เปนพระโสดาบันเห็นพระเขาก็ไหว  ขาวเขาก็ใหกิน  ไมใชถาพระเปนสัตวนรก  มีสภาพเปน
เปรตเขาไมเลี้ยง  เขาเกรงวา  เขาจะเปนสัตวนรกหรือเปนเปรตไปดวยนั้น  พระโสดาบันมีความมั่นคงในทางพระไตร
สรณคมนก็จริงแหลแตเขาเลือกเฉพาะพระท่ีมีคุณประโยชนเทานั้น  เขาถึงจะใหกิน  พระท่ีเลวๆ  จะนําตนเองไปลง
อบายภูมิน้ันเขาไมให  เขาเกรงเขาจะตามไป  นี่ประการท่ีหน่ึง 



 ประการท่ีสองพระโสดาบันมั่นคงในศีล  สําหรับศีลก็พูดแลวเมื่อกี้น้ี  พระนางสามาวดียอมตายเพราะขัด
คําสั่งพระราชา  แลวพระราชาทานก็ดี  ทานฉลาด  ทานก็ไมฆา  ทานไมตําหนิ  ฉะนั้นคนท่ีจะเปนพระโสดาบัน  ถา
เปนพระตองรักษาศีลพระใหครบถวน  ถาเปนเณรตองรักษาศีลเณรใหครบถวนไมใชศีลหา  ถาฆราวาส  สําคัญท่ีศีล
หาครบถวนและคนท่ีจะรักษาศีลเณรใหครบถวนไมใชศีลหา  ถาฆราวาส  สําคัญท่ีศีลหาครบถวนและคนท่ีจะเปน
พระโสดาบันได  ดูกําลังใจของตน  ในตอนตนยังเปนปุถุชน  และทําตนใหเขาถึงสาธุชนคือคนมีศีล  ตอไปเปน
กัลยาณชนคือ  คนมีฌานสมาบัติพอจะเขาถึงความเปนอริยชน  คือเขาถึงโคตรภูญาณของพระโสดาบัน  ในตอนนั้น
กําลังใจของบุคคลนั้นจะตองการจริงๆ  คือพระนิพพาน  กําลังใจไมหวังอยางอ่ืน  การเกิดเปนมนุษยก็ดี  เทวดาก็ดี  
พรหมก็ดี  ไมมีความหมายสําหรับคนประเภทนี้  เขาตองการจริงๆ  คือพระโสดาบัน 
 ถาหากวา  ไดทิพจักขุญาณตอนน้ันจะเห็นนิพพาน  ถากําลังใจไมเขาถึงโคตรภูญาณแมแตเงาของนิพพาน
ก็ไมไดเห็น  สํารหับทานท่ีเจิรญมโนมยิทธิไดกําลังใจเวลาน้ันตองสะอาดถึงพระโสดาบันข้ึนไป  ถึงจะเห็นนิพพาน ถา
เขาไปน่ังเลนนอนเลนในนิพพาน  เวลาน้ันกับจิตสะอาดเทาพระอรหันตเฉพะเวลา  ลงมาสนิมก็เกาะใหม  ชางปะไร  
ข้ึนไปบอยๆ  สนิมมันหลุดเอง  ฉะนั้นกําลังใจของคนที่เขาถึงโคตรภูญาณตอนน้ันจะมีความรูสึกวา  ตองการนิพพาน
อยางยิ่ง  ถาไดทิพจักขุญาณจะเร่ิมเห็นนิพพานในตอนนี้  ฌานโลกียไมมีทางเห็น  และถาไดมโนมยิทธิ จะเขาใจเร่ือง
นิพพานจะไปถึงนิพพานได  จะนั่งเลนนอนเลนได  ถาเขาไปน่ังเลนนอนเลนในวิมาน  น่ังเตียงน่ังตั่งไมหลน  เวลานั้น
กําลังใจสะอาดเทาพระอรหันต 
 ตอมา  เมทอจิตเขาถึงความเปนพระโสดาบันจริงๆ  อารมณมันหยอนลงหยอนจากความช่ัวคือ  ยังมีอยู  
ความรักในระหวางเพศยังมี  แตความดิ้นรนนอย  ความตองการความร่ํารวยยังมีอยู  แตดิ้นรนนอย  ความไมพอใจยงั
มีอยู  แตความดิ้นรนนอย รูสึกวากฎธรรมดามันเขามาแยงใจอีกนิดหนึ่ง  ใครเขาดาเขาวามันโกรธชาไปนิดหน่ึง ใน
เริ่มตนๆ  จะถือวาเปนเร่ืองธรรมดา  ถือวา  นัตถิโลเก  อนินทิโต  นึกไวเสมอวา  คนท่ีไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก  
แตวามันก็ทนนานไมได  ดานานๆ  เขาก็ตองคืนใหเจาของ  มันแบกไมไหว  ตอนตนเปนพระโสดาบัน  ถาบอยๆ  เดี๋ยว
เปนพระโสดาบันได 
 แตวาพระโสดาบัน  อยาลืมวาเขาไมละเมิดศีลหาเทาน้ัน  ดาน่ี  ศีลหามันยังไมขาด  ดียังไมตาย  ศีลหายัง
ไมขาด  ความโลภอยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่นไมมีแน  ตองการรํ่ารวยอยูในขอบเขตของศีล เขาโกรธแตศีลหามัน
ยังไมขาด  เฆี่ยนตีลูกเฆียนตีหลาน  เพื่อหวังความดี  ศีลหามันยังไมขาด  ทีน้ีการพูดมุสาวาทถารักษาประโยชน  ไม
ถือวาเปนมุสาวาท  และโดยเฉพาอยางยิ่งสุราเมรัย  ไมไหลเขาปากของพระโสดาบัน  แมแตกระสายยา 
 ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา  ใหเขาใจวาถาเราเปนพระโสดาบันเวลาไหน  ทานพระพุทธ
โฆษกจารยทานรจนาคัมภีรวิสุทธิมรรค  ทานเปนพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ  ทานบอกวา  ทําใจใหเขาถึงอรหันตใน
ท่ีน่ังน้ัน  ฉะน้ันกําลังพระโสดาบันจริงๆ  คือมีความสําคัญท่ีศีล รวมความวา  ขอยออีกทีหน่ึงเพื่อจํางาย  เทศนมา
มากจําไมไดหรอก  คนท่ีจะเปนพระโสดาบันจริงๆ  คือ 

14. มีความรูสึกวาชีวิตมันตองตาย 
15. เคารพในพระพุทธ  ในพระธรรม  ในพระอริยสงฆจริง 
16. มีศีลบริสุทธ์ิ 
17. จิตตองการจุดเดียว  คือพระนิพพาน 



ถาความมั่นคงอยางน้ีเปนพระโสดาบันแน  ฉะน้ันขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย  ที่ทานมีความเคารพ 
ในพระไตรสรณคมน มีพระพุทธเจา  เปนตน อุทิศตนถึงพระพุทธศาสนา  ถาเอากันแคทาน  แคศีล  แคทาน  ทานก็ยัง
ไมพนอบายภูมิแตบุคคลใดถาเขาถึงพระโสดาบัน  บาปเกาๆ  ทั้งหมดที่ทํามาแลวไมมีโอกาสใหผลท่ีจะนําไป
อบายภูมิ มีทางเดียวตายจากคนไปเปนเทวดา  หรือพรหม  วนไปวนมานิดหนอยก็ไปพระนิพพาน 

ถายิ่งสมัยน้ีทานข้ึนไปเปนเทวดาหรือพรหม  ไมมีโอกาสไดกลับ  ก็เพราะวาพระศรีอาริยเมตไตรยใกลจะมา  
จะมาขางหนาอีก  6  องค  จากพระศรีอาริยไปแลวพระศรีอาริยหน่ึง  ขางหลังอีกหา  ฟงเทศนจากพระพุทธเจาจบ
เดียวในสมัยที่เปนเทวดาหรือพรหม  เปนอรหันตไปนิพพานทันที 
 เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา วาไปวามาเลย  30  นาทีไป  3  นาที  ขอยุติพระธรรมะ
เทศนาลงไวแตเพียงเทานี้ 
 ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนาน้ี อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน  อางคุณพระศรีรัตนตรัย  มีพระพุทธรัตนะ  
ธรรมรัตนะ  และสังฆรัตนะ  ท้ังสามประการจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ใหมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒ
นมงคลสมบูรณพูนผล  และจงเจริญในจตุรพิธพรชัยท้ังสี่ประการ มีอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณ  ธรรมใด
ท่ีองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูแลวขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว
ทุกทน  จงบรรลุธรรมน้ันโดยฉับพลันเถิด  เอวังก็มีดวยประการฉะน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มรณานุสสต ิ
แสดงเมื่อวันที ่ 9  มีนาคม  พ.ศ.  2527 

 อิทานิ  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ  ปรินิพพานโต  ปฏฐายะ  สัตตวีสุตตรปญจสตาธิกานิ  
เทวสังวัจฉรสหัสสานิ  อติกกันตานิ  ปจจุปปนนกาลวเสนะ  มีนาคมมาสัสสะ  นวมัง ทินนัง วารวเสนะ  ปนะ ครุวาดร  
โหติ เอวังตัสสะ  ภควโต  ปรินิพพานา  สาสนายุกาลคณนา  สัลลักเขตัพพาติฯ 
 ศุภมัสดุ  พระพุทธศาสนายุกาล  จําเดิมแตวันปรินิพพานแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจาน้ัน  บัดน้ี  ลวงแลวได   2527  พรรษาปจจุบันสมัย  มีนาคมมาส  สุรทินที่  9  วันพฤหัสบดีวันน้ีเปนปจจุบัน
วารพระพุทธศาสนายุกาลจําเดิมแตวันปรินิพพาน แหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาน้ัน มีนัยอันพุทธบริษัทกําหนด
นับดวยประการน้ี 
 นโมตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 นโมตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 นโมตัสสะ  ภควโต  อรหดต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 สัพเพ  สัตตา  มริสสันติ  มรณันตัง  หิ  ชีวิตังติ 
 
 ณ  โอกาสบัดน้ี  อาตมภาพผูแสดงพระะรรมเทศนานคัมภีรภาถาอันเปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา  เพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรงองคศรัทธาบารมีท่ีบรรดาทนนริสราทานบดีทั้งหลายที่พรอมใกนมา  
บําเพ็ญกุศลข้ึน  8  ค่ํา  เดือน  4  ซ่ึงเปนการบําเพ็ญกุศลประจําปกษ  ซึ่งตรงกับวันที่  9  มีนาคม  2527  เปนวันศุกร  
การท่ีบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดตั้งใจกันบําเพ็ญกุศลบุญราศี  ในโอกาสน้ีแสดงวาบรรดาทานพุทธบริษัททุก
ทาน  ทุกทานมีความเคารพในองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากันมาปฏิบัติ
ความดีตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  เปนอันวา  วันพระหนึ่ง  พระ  เณร  เราก็ทํากันคร้ังหน่ึง  
สําหรับชาวบานปกติ  เพราะวามีบรรดาทานพุทธบริษัท  ซึ่งมีขอธรรมท่ีมีเวลาพอมาเจริญพระกรรมฐานกัน  ในวันน้ี
เปนความดีพิเศษ  การบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธศาสนิกชน  ตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
อันน้ีมีอยู  3  ประการดวยกัน  ตามท่ีพระพุทธเจาตรัส 

1. ทานมัย  บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 
2. ศีลมัย  คือสําเร็จดวยการรักษาศีล 
3. ภาวนามัย  คือสําเร็จดวยการเจริญภาวนา 
การบริจาคทานเปนปจจัยตัดโลภะความโลภ การสมาทานศีล  มีพรหมวิหาร  4  นําหนาเปนการตัดโทสะ 

บางตัว  ภาวนามัย  ตัวทําปญญา  เกิดรูเทาทันตามความเปนจริงของขันธหา  อันน้ีทําใหเกิดปญญา  รวมความวาใน
พระพุทธศาสนาการปฏิบัติจริงๆ  มีอยู  3  ประการ  ท้ัง  3  ประการนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววาเปนการตัดราก
แกวของความชั่วคือกิเลส  มีโลภะเปนรากเหงา  ความชั่วที่มีความสําคัญ  โทสะเปนความชั่วอยางหน่ึง  โมหะเปน
คราวช่ัวอยางหน่ึง  กิเลสท้ังหลายท่ีวาไปรอยแปดพันเกามาจากโลกภะ  โทสะ  โมหะ  ท้ังน้ัน 
 เปรียบเสมือนกับตนไม  ถาหากเราตัดกิ่งตัดกาน แตกใหมได  ตัดโคนตัดตนก็แตกใหมได  มันเหลือตอ  ยัง
ไมหมดไป ถาหากเราขุดราก ขุดเหลาท้ิงไปตนไมมันก็สลายตัวทันที  เกิดใหมไมได  ขอน้ีมีอุปมาฉันใด  องคสมเด็จ



พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ตรัสวา  ถาบรรดาทานพุทธบริษัทมีความประสงคดานของความสุขจริง  
ขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงตัดรากเหลากิเลสท้ัง  3  ประการใหหมดไป  เมื่อตัดไดแลวถือวาเขาถึงพระ
นิพพาน  แตวันน้ีบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานก็มาบําเพ็ญกุศลท้ัง  3  ประการครบดวน 

1. ทานมัย  บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลายถวายขาวปลาอาหาร  ถวายพระสงฆในพุทธศาสนา  จัด 
วาเปนทานมัย  คือเปนเร่ืองของการบริจาคทาน ทานทําแลว 

2. ศีลมัย  บรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว  ก็สมาทานแลวดวยความเคารพ 
3. ภาวนามัย  เปนการเจริญปญญา  คือการปฏิบัติรับรสพระพุทธศาสนา 
ตอน้ีไป  จะวาถึงกิริยาที่พึงจะเขาถึงซึ่งพระนิพพาน  ตามท่ีพระพุทธเจาตองการ  บุคคลที่เขาถึงพระนิพพาน 

ไดนั้น  ความจริงเขาไมยาก ท้ังน้ีองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ความดีคนดีทํางาย  และความชั่วคนดีทํา
ยาก  ความชั่วคนชั่วทํางาย  คนดีทํายาก  
 บรรดาพุทธบริษัท  ที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาที่น่ังอยู ณ ท่ีนี้เปนคนดี  ขอนําเอาความ
ดีของทานทั้งหลายในเวลาน้ี  ทานมัย  ศีลมัย  ภาวนามัยทําแลว  ตอไปก็มาภาวนากันตอไป  ตามคําแนะนําขององค
สมเด็จพระประทีปแกว 
 วันน้ีจะเทศนเร่ืองมรณานุสสติกรรมฐานเปนสําคัญ  ที่พระพุทธเจาตรัสวา  สัพเพ  สัตตา  มริสสันติ  
มรณันตัง  หิ  ชีวิตัง  แปลเปนใจความวา  คนและสัตวเกิดมาเทาไหร  ตายหมดท้ังน้ัน  แปลเปนภาษาไทยงายๆ คอื 
เกิดมาเทาไหร  ไมมีใครอยูค้ําฟา  ค้ําสวรรค  เมื่อสิ้นเวลา  ขันธมันก็พัง  ขันธหาตาย  ความตายมีกับเราได  เฉพาะ
ขันธหามันตาย มีสวนหนึ่งท่ีมันไมตายคือ  สภาพของจิตใจ  จิตใจจะตายจิตใจของความชั่ว  ความชั่วจะนําไปสู
ทุคคติ  ไปหารางกายเกิดใหม  ถาชั่วมากไปหารางกายในนรก  ช่ัวนอยหนอยก็ไปหารางกายในสัตวเดรัจฉาน  ถา
ความช่ัวมีอยูบางน้ันก็มีแตความทุกข 
 ถาจิตใจของความดีคือทานมัย  ศีลมัย  ภาวนามัย  กําลังใจตั้งอยูในกุศล  มีความดีของจิตใจของบรรดา
ทานพุทธศาสนิกชน  ตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค  ถามีกุศลเปนกําลังไปพรหมโลก  จิตสะอาดท่ีสุดเกิดในพระนิพพาน 
 รวมความวาความดีความช่ัว  บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ความตายไมตองคิด  ความตายจริงๆ  มัน
ตายแตกาย  จิตไมไดตาย  เรารียกวาอทิสสมานกาย ทําอยางไรเราจะนําอทิสสมานกายเราพนจากความทุกข  แดน
ของความทุกขคืออบายภูมิมันทุกข  และมนุษยโลกก็ทุกข  ไมมีใครสุขจริง  เทวโลก  พรหมโลกมีความสุขจริง แตทวา
อยูได  ไมไดนาน  เมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาใหม 
 อันน้ีจะนําเร่ืองราวของสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตร  ท่ีเปนผูหญิง  ท่ีมีนามวารูปนันทา  คําวารูปนันทา
ในท่ีนี้ไมใชพระนางรูปนันทา  เปนรูปนันทาเถรีคนหน่ึง  สําหรับรูปนันทเถรีก็ชื่อวารูปนันทาเหมือนกัน  ไมใชภรรยา
ของพระเจาปเสนทิโกศล  เปนชาวบาน  ทานรูปนันทาบวชเปนภิษุณีในพุทธศาสนา  วันหนึ่งไดเขาเฝาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ฟงเทศนกับบุคคลโดยมากรวมกัน  ในขณะท่ีฟงเทศนอยูน้ัน  องคสมเด็จพระทรงธรรมทรงแสดง
พระธรรมเทศนาถึงลักษณะความจริงของรางกายน่ันคือ  รางกายมีความนาเกลียดเปนเบ้ืองตน  และจะมีความ
แปรปรวนเปนทามกลาง  มีการแตกสลายไปในที่สุด 
 คําวามีความเกิดเปนเบ้ืองตน  มีความแปรปรวนในทามกลาง  มีการแตกสลายไปในท่ีสุด  หมายถึงวัยเกิด
เปนเด็กเปนเบ้ืองตน  และเปนหนุมเปสาวเปนทามกลางและมีความแกเปนในท่ีสุด  ไมใชอยางน้ัน  หมายความ  มี



ความเกิดข้ึนมาแลว  จะมีความเปลี่ยนแปลงปรากฏ  ความตายเปนท่ีสุกไมใชหมายถึงแกโดยกลาววาชีวิตของเราน้ี
เอาแนนอนไมได  ชีวิตเปนของไมเที่ยง  ความตายเปนของเท่ียง 
 แตทวาเวลาท่ีจะตายจริงๆ  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงพึงทราบไมใชแกแลวตายเสมอไป  บางคน
แกหนอยตาย  บางคนหนุมข้ึนไปนิดตาย  บางคนเปนรุนหนุมรุนสาวตาย  บางคนเปนเด็กตาย  บางคนตายตั้งแตใน
ทอง  รวมความวาความตายมีจริง  เอาเวลาแนนอนไมได  ฉะน้ันองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงแนะนําวา  ขอทุก
คนจงอยาคิดวา  ความตายจะขามาถึงเราในวันพรุงน้ี  ใหคิดวาความตายจะมาถึงเราในวันน้ีเสมอ  เมื่อตื่นข้ึนมา
ตอนเชา  คิดวามีความตายจะมาถึงเราในวันน้ี  เราจะไดไมประมาทในชีวิต  คิดกําจัดความช่ัว  รวบรวมใจใหกระทํา
แตความดี อยางน้ีจิตไมพลาดหลัง  หมายความวา  ตายเมื่อไหร  ไปนิพพานเมื่อนั้นไปสวรรคเมื่อน้ัน 
 สําหรับทานรูปนันทาเถรี  ฟงคําแนะนําขององคสมเด็จพระชินศรี ท่ีเรียกวาเทศน  ความจริงเทศนก็คือ  
คําแนะนํานั่งเอง  พอฟงเทศนจบ  มีหลายคนบรรลุอรหัตตผลบาง  เปนพรอนาคามีบาง  เปนพระสกิทาคามีบาง  เปน
พระโสดาบันบาง  แตวาทานรูปนันทาเถรีไมไดอะไรกับเขาไดแตไตรสรณคมน  คือมีความเคารพพระพุทธเจา  พระ
ธรรม  พระอริยสงฆ  และมีศีลบริสุทธ์ิ 
 พอทานกลับมาถึงถ้ําอันเปนที่พัก  เดินมาไมไดใสรองเทา  เทามันก็เปอน เทาเปอน กอนท่ีจะข้ึนกระทอมไป
ท่ีลางเทากอน  เอากระบวยตักนํ้ามาราดลงไปที่เทาพอราดลงไป น้ําก็ไหลลงหนอยๆ  แลวก็หยุด  แลวก็ซึมลงไปใน
ดิน ทานก็มองแลวคิดวากระบวยทีแรกไปหยุดตรงน้ี  ไปตักมาอีกกระบวยหน่ึงเราลงไปท่ีเทาดินก็มีความชุมอยูแลว  
ก็ซึมลงไปไมมาก แลวก็แหงลงไป  ซึมลงไปในดินหมดตักนํ้ากระบวนท่ีสามแลวก็มองดู  ก็ลามไปอีกหนอย  แลวก็ซึม
ลงไปในดินหมดรวมความวา  น้ําท่ีราดในวันน้ีมันไมไดไหลไปไกลเลย  ไหลไปจุดแรกใกลไดหนอยจุดท่ีสองทับ
ความชื้นก็ไหลไปอีกหนอย  จุดท่ีสามไกลไปอีกหนอย แลวก็มาพิจารณารางกายวา  ชีวิตของคนและสัตว  ยอมมี
สภาพเหมือนกับนํ้าท่ีเราราดเทากระบวยแรกท่ีราดมันใกล มันจมดินใกลมากแลวก็ซึมไปเหมือนกับคนและสัตวท่ีเกิด
มาในโลกน้ีตายตั้งแตปฐมวัย  เพราะกรรมท่ีเคยสะสมเขามาดลใจ   ตายตั้งแตปฐมวัย  ตายตั้งแตเด็กๆ กระบวยท่ี
สองท่ีสามเลยไปหนอยหน่ึงเปนทามกลางหมายความวาคนท่ีเกิดมาตอนวัยหนุมวัยสามก็ตาย  กระบวยท่ีสามยามไป
หนอยหนึ่งอายุขัยมาถึงแลวก็ตาย 
 ทานพิจารณาตอไปวา  ชีวิตของเราเปนของไมเท่ียง  ที่พระพุทธเจาตรัสบอกวาความตายเปนของเที่ยง  
ชีวิตของเราตั้งแตเกิดมาจนถึงทุกวันนี้และก็ยังมีตอไปอีกจนตาย มันก็จะพบกับความทุกข  ความทุกขที่เราจะพึงได
คือ  การเปนนางภิกษุณี  จะตองปฏิบัติตนอยูในขอบเขต  ถึงแมจะเปนพระผูหญิง  พระผูชายก็ตามอาการท่ีจะเขา
มาถึงคือการปวยไขไมสบาย  เขามาทรมานรางกาย มันมีอยู  ความหิวความกระหาย มันมีอยู  ในตอนเชารางกาย
ของเราตองการอาหาร  พระพุทธเจาตรัสวา  สัพเพ  สัตตา  มริสสันติ  มรณันตัง  หิ  ชีวิตัง  สัตวท้ังหมดถาไมได
อาหารก็ตายไปกันหมด  รวมความวา  คําแนะนําขององคสมเด็จพระภควันตคือ  รางกายจะทรงชีวิตไดดวยอาหาร  
การท่ีจะไดอาหารข้ึนมาตองประกอบกิจการงานหนัก  จะตองไปบิณฑบาตรรอกําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทที่มี
จิตศรัทธา  หรือมีความเมตตาปรานี  จึงจะไดอาหารมา  กวาจะไดอาหารมาก็เหนื่อย  เดินก็เหนื่อย  บางคร้ังมาถึงก็
หนามือ จะเปนลม 



 การที่เราจะไดอาหารมา  อยูบนความทุกข  กินเขาไปแลวก็ไมพบความสุขจริงจัง  กินเขาไปแลว  อาหาร
ใหมเขาไป  อาหารเกาก็จะออก  ปวดอุจจาระ  ปสสาวะก็เปนทุกข  กินเขาไปแลวไมไดอ่ิมตลอดไป  ไมตลอดสมัย  
เมื่อหมดสภาพของอาหารเมื่อไร  ก็เกิดความหิวใหมก็จะเปนทุกข  ในท่ีสุดเราก็จะตองตาย 
 รวมความวาทานรูปนันทาเถรี  พิจารณารอยนํ้าท่ีอยูน้ี  ชีวิตของเราไมตายในวัยเด็กก็บุญตัวแลว  ประการท่ี  
2  ชีวิตของเราไมตายวัยหนุมสาวเริ่มวัยกลางคนก็บุญตัวแลว  ถาตายแลวปานน้ีเราก็ไมพบองคสมเด็จพระประทีป
แกว  คือพระพุทธเจาจะไมไดรูความจริง  อยางน้ีเวลาน้ีเราเปนคนโชคดีท่ีมีชีวิตอยู พบองคสมเด็จพระชินศรีพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  พระพุทธเจาทรงเปนกษัตริย  ทรงเห็นวาการเกิดเปนมนุษยนั้นเปนทุกข  การครองชีพเปน
ทุกข  พระองคแสวงหาความสุขท่ีอยูเปนสุข  พิจารณาแบบน้ี  พิจารณาไป  พิจารณาไป  ยืนอยูตรงน้ันแหละ  ยัง
ไมไดกาวข้ึนกระทอม จิตใจคิดวา  ข้ึนช่ือวารางกายมีสภาพไมคงทนแนนอน  ถาเรายังมีความตองการรางกายอยู
เพียงใด  ขณะน้ันเราจะมีความทุกข  ความสุขของเราจริงๆ  น่ันคือไมตองการมีรางกาย  คิดตอไป 
 ทานวารางกายของเราประกอบดวยธาตุ  4 ธาตุน้ํา ธาตุดิน  ธาตุลม  ธาตุไฟ  สิ่งท่ีแสดงอาการเปนเนื้อก็ดี  
กระดุกก็ดี  เปนธาตุดิน  อาการพัดไปมาในรางกาย มีลมหายใจ  เปนตน  เรียกวาธาตุลม  ความอบอุนในรางกาย
เรียกวาธาตุไฟ  ความเปยกชุมในรางกานไหลมา  ไหลไป  ในรางกายเปนธาตุนํ้า  เมื่อธาตุท้ัง  4  ยังมีความสามัคคี
กันอยู  ในเมื่อรางกายคงอยูมันก็ไมไดอยูดียังมีความทุกข  ยังจะหาความสุขท่ีแทจริงไมได  พอเผอิญธาตุท้ัง  4 น้ีลด
อยางใดอยางหน่ึง  ก็ไมถึงกับหมดลดตัวลงไป รวมธาตุไฟลดตัวลงไปหนอยหน่ึง  ธาตุนํ้าก็เขามาทําลายธาตุดิน  มี
กําลังข้ึน  รางกายมีความออนแอท่ีเรียกวารางกายเย็น  จะเปนโรคเหน็บชากันบาง  เปนโรคขาดอาหารกันบาง  ธาตุ
นํ้าหยอนไป  รางกายมีแตความรอน  รวมความวาธาตุท้ัง  4  ไมมีอะไรทรงตัว  ในท่ีสุดก็พัง  เขาตายเปนตัวอยางมาด
มาย  คนอยางเรามีความตายเพียงคร้ังน้ีเปนคร้ังสุดทาย ข้ึนชื่อวารางกายเลวๆ ท่ีประกอบดวยธาตุ  4  อยางน้ีจะไมมี
สําหรับเราอีก 
 พอนางคิดอยางน้ีแลว  ก็ปรากฏวาเวลาน้ันจิตใจตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานจิตไมเกี่ยวของกับรางกายของ
ตัวเอง คือไมสงสัย  มันจะเกิด  มันจะแก  มันจะตายเปนเร่ืองของมัน  นึกแลวและเชื่อองคพระประทีปแกว  คือไม
สนใจในรางกาย  ไมสนใจผูคนใดๆ  เปนอันวาเวลาที่ยืนลางเทาอยูน่ันเอง  หลังจากลางเทานํ้าหมดไป  3 กระบอก  
ในชวงเวลาชาเดียวก็สําเร็จอรหัตตผลเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 
 บรรดาพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา  ตามท่ีเราจะปฏิบัติเอาความดีกันจะตองฟงคําแนะนําขององค
สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาตาม  จึงจะตัดกิเลสไดจริงๆ  จะตองไมติดอารมณท้ัง  3  ประการคือ 
 อารมณโลภะ  ความโลภตองไมมีในจิต  การตัดโลภะ  ความโลภใชจาคานุสสติกรรมฐานเปนอารมณ  
สําหรับจาคานุสสติกรรมฐาน จิตคิดจะให  จิตตั้งใจจะสงเคราะห  ถาเราคิดวา  คนก็ดี  สัตวก็ดี    ท่ีมีความทุกข ที่มี
ความเดือดรอนเพราะโอกาสที่เราจะพึงมีทรัพยสมบัติ มีท่ีเราจะสงเคราะหไดเราจะให  ตั้งใจไวเปนปกติ  ถาใคร
เดือดรอนเมื่อไร  ถาไมเกินวิสัยท่ีจะใหไดจะใหดวยความ  เปนการใหเหมือนกันถารางกายไมมีท่ีเหมาะสม  เราก็ให
ดวยปญญาเปนการแนะนํา 
 กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทตั้งไวอยางน้ี  จัดเปนจาคานุสสติกรรมฐานถาถึงมีโอกาสท่ีจะใหได  เราก็
ใหทันที  นี่เปนทานบารมี  กําลังใจถาตั้งไวอยางน้ีคิดวาจะให  โอกาสมีก็ให  กําลังใจสวนหน่ึงไมปรากฏก็คือวา  ใจ
คิดวาอยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่นมาเปนของเราโดยไมชอบธรรม  ดวยการโกงบาง  ลักบาง  แยงบาง  ขโมยบาง  



ปลนเขาบาง  อันนี้ไมมีในเรา  เราคิดอยางเดียว  ตองการให  โอกาสท่ีเราใหอยางนี้  ยิ่งกําลังบารมีตรงนี้บรรดาทาน
พุทธบริษัทเต็ม จัดวาเปนทานบารมีขจัดโลภะความโลภสลายตัวไปจากจิต  ความโลภตองคิดแตเพียงอยางเดียววา
อยากไดทรัพยสมบัติของคนอ่ืนไดโดยไมชอบธรรมหรือเปลา  อยากแยง  อยากโกงเขา  อันนี้เปนความโลภ  จะหากิน
ดวยความขยันหมั่นเพียร  สัมมาอาชีวะ  ไมใชความโลภแลวจิตคิดจะใหยังมีอยู  โอกาสมีเราก็ให  อยางนี้ถือวาความ
โลภหมดไปจากใจเปนกาวท่ีหน่ึงที่เราเขาถึงพระนิพพาน 
 กาวท่ีสองของบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายคือ การทําลายโทสะความโกรธถาเราเจริญพรหมวิหาร  4  
อยางเดียวก็ดี  ตัดความโกรธไดงาย อยางวากําลังใจของทานพุทธบริษัทอาจจะเขมแข็งไมพอ อยางน้ันพระพุทธเจา
จึงใหมีศีลเปนเคร่ืองบังคับใจ  เพราะศีล  5  ก็ดี  ศีล  8  ประการก็ดี  จะมีไดคือ 

1. เมตตา  ความรัก  ถาเราไมมีเมตตาความรัก  ศีลก็มีไมได 
2. กรุณา  ความสงสาร  ความสงสารไมมี  ศีลก็มีไมได 
3. สันโดษ  ยินดีเฉพาะทรัพยสินท่ีเราหามาไดโดยชอบธรรม สิ่งใดท่ีไมไดหามาเอง  จะไมไดมาโดยชอบ 

ธรรมเราไมตองการ 
 แตบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายมีศีลเปนเคร่ืองค้ําประกัน  จําเปนตองมีเมตตา  กรุณา  สันโดษ  ประจํา
ใจ ถาเมตตา  กรุณา  สันโดษไมมีประจําใจแลวก็ไมมีศีล  การรักษาศีลคือการเจริญกรุณา  มีท้ังเมตตากรุณา  
สันโดษ  เขาประจําใจ  ตัวเมตตา  กรุณา  สันโดษก็ดี  บรรดาทานพุทธบริษัทเปนปจจัยตัดความโกรธ  บุคคลใดที่มี
ศีลบริสุทธ์ิก็ดี  บรรดาทานพุทธบริษัทเปนปจจัยตัดความโกรธ  บุคคลใดที่มีศีลบริสุทธ์ิก็ดี  ความโกรธ  ยอมกระจาย
ตัวลงทีละนอย  ในท่ีสุดความโกรธก็สลายตัวไป  เพราะกําลังใจท่ีระมัดระวังในศีลหมายความวา  ทุกคนตองการมีศีล
และตองใหบริสุทธ์ิ  ศีลจะบริสุทธ์ิไดดวยเมตตาความรัก  เมตตามีแลวก็ไมฆาใคร  ไมทําลายใคร  จะรักก็ดี  จะสงสาร
ก็ดี  ไมฆาเขาไมทําลายเขา คนท่ีเรารัก เราสงสาร  ไมลัก  ไมขโมยเขา  ไมคด  ไมโกงเขา  คนท่ีเรารัก  เราสงสาร  เรา
ก็ไมแยงความรักเขา  คนท่ีเรารัก  เราสงสาร  ไมโกหกมดเท็จ  เรามีคนท่ีเรารัก  เราสงสาร  เราก็ไมดื่มสุราเมรัย  
ทรัพยสินมันจะหมดไป 
 รวมความวา  กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทท่ีทรงศีลดวยความบริสุทธ์ิก็มีเมตตา  กรุณา  และสันโดษ
ดวยกัน    
 ประการที่  3  ตัดโทสะ  ความโกรธ  ความโกรธก็สลายตัว  ตัวความโกรธสลายตัวไป  มีการใหดอภัยเกิดข้ึน  
จัดเปนกาวท่ี 2 ที่เขาถึงพระนิพพาน 
 กาวท่ี  3  ท่ีองคพิชิตมารกลาววา  ภาวนามัย  การภาวนาคือการเจริญสมถภาวนาและการเจริญวิปสสนา  
เอาอยางใดอยางหนึ่งไมได  ศีลบริสุทธ์ิแลว  สมาธิมันก็เกิด  ตัวภาวนาก็เกิดข้ึน  ภาวนาขึ้นตนมีกําลัง   มีปญญา
นอยๆ  มีสมาธิเปนสําคัญเมื่อสมาธิตั้งมั่น  ปญญามากข้ึน  มีวิปสสนาญาณเปนเคร่ืองตอทาย  เปนตัวตัดกิเลส 
 การท่ีองคพระบรมโลกเชษฐ  ตรัสไวตามท่ีทานรูปนันทาคิดวาชีวิตเปนของไมเท่ียง  ความตายเปนของเท่ียง  
มันจะตายเมื่อไหรก็ไมรู บางคนตายในวัยเด็กบางคนตายในวัยกลางคน  บางคนตายในวัยแก  รวมความวาทุกคน
จะตองตายรางกายท่ีเราทรงอยูน่ีไมมีอะไรดีกันเลย  ทรงอยูก็เปนทุกข  ทรงอยูแลวมีแตความเวทนากลาแข็ง  คือเสี่ยง
ตอความทุกขเวทนามีมาก  มีความตายเปนที่สุด  จงคิดตามพระพุทธเจาตรัสในมหาสติปฏฐานสูตร  บอกวาเธอ



ท้ังหลายจงอยาคิดวาความตายจะถึงเราในวันพรุงน้ี  ความตายจะถึงเราในวันน้ีเราก็ตาย  คนอื่นก็ตาย  ความตายมี
แลว   ถาเราตองการความเกิดตอไป  ก็เปนปจจัยของความทุกข 
 เราตองการหนีใหพนทุกข  คือหนีความตาย  คือไมตองการอะไรทั้งหมดไดแก  ไมตองการรางกายของเรา
ตอไป จงคิดวารางกายอยางน้ีเราไมตองการมีตอไปเราไมตองการรางกาย เราไมปรารถนาในวัตถุใดๆ  ท่ีเกิดภายหลัง  
ถาคิดอยางนี้เปนประจํา  บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  พระพุทธเจากลาววาเปนอารมณของพระนิพพาน  ตาย
เมื่อไรไปพระนิพพานเมือน้ัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง  คิดอยางน้ีแลวถาไดมโนมยิทธิ  
ใหรวบรวมกําลังใจคิดตามท่ีกลาวมาเมื่อกี้น้ี  ยอนแลวมันจะเสียเวลามาก  จิตใจกําลังใจจะผองใส อารมณจะวาง
จากกิเลส  หลังจากนั้นข้ึนไปเฝาองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐที่นิพพาน  ไปน่ังอยูตรงนั้นใหสุขสบายใจ  ไปจนกวาจะ
หมดเวลา ตัดสอนใจวาในวันน้ีถารางกาย  มันพังเมื่อไร ขอไปพระนิพพาน  อยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  
ตายเมื่อไหรไปนิพพานเมื่อนั้น  มันงายดี 
 ทานบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลายพรรณนาประมาณ  30  นาทีพอดี  ขอยุติพระธรรมเทศนาลง  ลงไวแตเพียง
เทาน้ี  หากทุกทานประสงคสิ่งใดของใหไดสิ่งน้ันสมตามความปรารถนาทุกประการ  อาตมภาพรับประทานวิสัชนาใน
มรณานุสสติกรรมฐานมา  ก็ขอยุติลงเพียงเทาน้ี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




