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ลําดับนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทฟงคําแนะนําสักครูหนึ่ง สําหรับทานที่ปฏิบัติไดแลวๆ ก็กําลังที่ครูจะ
นําทองเที่ยวไปตามภพตางๆ หรือวาฝกญาณแปดความจริงการทองเที่ยวไปในภพตางๆ ก็ดี ญาณแปดก็ดี ก็เปน
ของเกาที่เราฝกไดนั่นเอง คือวาเอาความรูเดิมหรือความสามารถที่ฝกไดในวันตนมาใช โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เรียกวา
ญาณแปด ไอคําวา ญาณ นี่มัน เปนภาษาบาลี ฟงแลวก็รูสึกวามันจะยากแตค วามจริงไมยาก ญาณ นี่เขา
แปลวาความรู รูดวยกําลังของจิตที่เปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิก็มีอารมณเปนทิพย เมื่อมีอารมณเปนทิพย ก็
สามารถจะใชจิตไดแปดอยางคือ
หนึ่งทิพจักขุญาณ สามารถเห็นสิ่งของในที่ลับ หรือสิ่งที่เราไมเคยเห็นเชน ผี เทวดา นรก สวรรค
เปนตน อยางนี้เรียกวา ทิพจักขุญาณ แลวก็ใชอารมณความจริงทิพจักขุญาณนี้เราไดตั้งแตตอนแรกที่ครูเขาพาไป
นิพพานใหสามารถจะเห็นจะรูภาพตางๆ ไดอยางนี้เรียกวาทิพจักขุญาณ ตอมาก็นําเอาทิพจักขุญาณนั้นมาใชให
เปนประโยชนตอไป
อันดับที่สองเรียกวา จุตูปปาตญาณ คือถาจิตมีอารมณทิพจักขุญาณคลองเห็นคนและเห็นสัตว พอ
เห็นเขาแลว ก็รูเขาทันทีวาคนพวกนี้หรือสัตวพวกนี้กอนจะเกิดมามีรูปรางแบบนี้ มาจากไหน พอไดยินขาวคนตาย
หรือสัตวตาย ก็รูไดทันทีวาผูตายนี่ไปอยูที่ไหน อยางนี้ ถาใชอยางนี้ทานเรียกวา จุตูปปาตญาณ ความจริงก็ทิพ
จักขุญาณนั่นแหละ
ถอยหลังชาติการเกิดของเรา วากอนที่จะมาเกิดที่นี่เรามาจากไหน แลวก็สภาวะชาติตาง ๆ เรามี
รูปรางหนาตา บิดา มารดา มีพี่มีนอง มีสามี มีภรรยา มีทรัพยสินอยางไรบาง มีความสุขมีความทุกขแบบไหน
เราก็รูไดหมด อยางนี้เรียก ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ตอไปก็ใชกําลังทิพจักขุญาณรูเหตุการณในอดีต คือในอดีตที่ลวงมาแลวของคนก็ดี ของสัตวก็ดี ของ
วัตถุก็ดี ของพื้นที่ก็ดี ถารูเปนเรื่องของคนอื่นเขาเรียก อตีตังสญาณ ถารูเรื่องของเราเองเขาเรียก ปุพเพนิวา
สานุสสติญาณ ก็เปนอันเดียวกัน
ตอมาก็เปน อนาคตังสญาณ รูเหตุการณขางหนา รูเรื่องของเราที่มีขึ้นเบื้องหนาก็ดี รูเรื่องของคนอื่น
ก็ดี ของสัตวก็ดี ของวัตถุก็ดี วาขางหนาจะเปนมาอยางไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นบาง อยางนี้ทานเรียกวา อนาคตังส
ญาณ ตอมาที่เราจะรูไดอีกก็ ปจจุปปนนังสญาณ ปจจุปปนนังสญาณก็ทราบๆ วา ปจจุบันในเวลานี้คนที่มีชีวิต
อยู สัตวที่มีชิวิตอยู วัตถุธาตุที่มีอยูในโลก หรือวาคนหรือสัตวที่ตายไปแลว เวลานี้เขาอยูที่ไหน เขาทําอะไรอยู เขา
มีความสุขหรือมีความทุกข อยางนี้เรียกวา ปจจุปปนนังสญาณ คือรูปจจุบัน
ตอไปก็เปน ยถากัมมุตาญาณ มีรูเหตุของความสุขหรือความทุกข เราก็ดีคนอื่นก็ดี สัตวอื่นก็ดี ที่มี
ความสุขอยูในปจจุบัน หรือวาคนหรือสัตวที่ตายแลวไปลงนรก ตายแลวไปเปนเทวดา ไปเปนพรหม หรือไปนิพพาน
เพราะผลของกรรมอะไรเปนเหตุ อันนี้เรารูไดทันทีโดยไมตองถามเจาของไมตองบอกใหใครอธิบายใหฟง
รวมความวาการฝกที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายฝกวันนี้ นอกจากจะมีจิตเปนสมาธิแลว ถามี
ความสนใจจริงก็ยังไดประโยชนอีกแปดประการ นอกจากวาเราจะไปเที่ยวสวรรค เที่ยวพรหมโลก ไปนิพพาน ไป
นรก ไปสูแดนเปรต แดนอสุรกายแลว ก็ยังมีสมบัติติดตัวอีกคือ

1.ทิพจักขุญาณ สามารถเห็นในสิ่งที่ไมควรเห็นได
2.จุตูปปาตญาณ รูวาสัตวและคนที่เกิดมานี้กอนเกิดมาจากไหน พอไดยินขาวคนตายรูทันทีวาเขาไป
อยูไหน แลวก็เมื่อกีล้ มื เจโตปริยญาณ แลวก็มี
3.เจโตปริยญาณ สามารถรูอารมณจิตของตัว วามีกิเลสอะไรอยูบางหนาหรือบาง และสามารถรูอารมณ
ใจของบุคคลอื่นวาใจนั้นมีกิเลสอะไรอยูบาง ใจนึกดีหรือวานึกชั่ว ใจมีสุขหรือวาทุกข ก็นี่เรียก เจโตปริยญาณ
ตอมาก็เปน
4.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ สามารถถอยหลังชาติของตนเองได ที่เรียกวาระลึกชาติไดก็มี
5.อตีตังสญาณ รูเหตุการณถอยหลังเขาไปไดในอดีต
6.อนาคตังสญาณ รูเหตุการณขางหนาได
7.ปจจุปปนนังสญาณ รูเหตุการณปจจุบันไดทุกอยาง
8.ยถากัมมุตาญาณ ความสุขหรือความทุกขที่เกิดกับเราหรือเกิดกับคนอื่นมีอะไรเปนเหตุเราทราบ ทําให
ใจสบาย
เปนอันวาการฝกแบบนี้มีกําไรสําหรับบรรดาทานพุทธบริษัท และคุณสมบัติที่ฝกไดอยางนี้ ถาไดจริงๆ ก็
บรรดาพุทธบริษัทชายหญิง ถาไมขี้เกียจ คําวาวาสนาบารมีนี่มีที่ขี้เกียจหรือขยัน ถาไมขี้เกียจพระพุทธเจาบอกวา
ถามุงหมายจะเอาจริงๆจะเปนอรหันตภายในเจ็ดวัน ถามีกําลังใจทรามไปนิดหนึ่ง จะเปนอรหันตภายในเจ็ดเดือน
ถาอยางเลวที่สุด ตั้งใจจริงแตวายอหยอนมากไปหนอยหนึ่งก็จะเปนอรหันตภายในเจ็ดป แตคนที่ทําไดอยางนี้
ภายในเจ็ดปไมไดอรหันตก็คือวาไมใชเปนพวกที่มีบารมีเปนปรมัตถบารมี อาจจะเปนพวกอุปบารมี แต
บารมีตนนะทําไมได แตอยางนอยตองเปนอุปบารมี
อันนี้สําหรับทานที่ทําไดแลว การจะทรงอารมณใหมันดีอยาประมาท ก็มีหลายทานเหมือนกัน พอทําได
แลวกลับไปบานก็สูญหายเสีย อันนี้ก็ไมรูจะสงสารตรงไหน ก็เปนเรื่องของตนเอง จะทรงไดหรือไมไดก็เปนเรื่องของ
ตัวผูรักษา คือวาทําไดแลวนี่ ตองรักษาอยางนี้ คือ
1.ทรงศีลใหบริสุทธิ์เปนปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือศีลหา ถาศีลหาบกพรองมีทางลงนรกแน แมจะทํา
อยางนี้ไดก็วิ่งหนีนรกไมทัน แลว
ประการที่ 2 พยายามรักษาอารมณใหทรงตัว คือใชเวลาวางๆ จะนั่ง จะนอน จะยืน จะเดินก็ได เอา
สบายๆ นั่งทาไหนก็ได รักษาอารมณใจใหทรงตัวโดยไมเที่ยวไปไหน คือกําหนดรูลมหายใจเขาออก เวลาหายใจ
เขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ ใหจิตมันทรงอยูเฉยๆ อยางนี้ ไมตองใหมันแนนสนิทนักใหรู
เขารูออกพอจิตสบายๆ อยางนี้ พอจะมีเวลาสักวันหนึ่ง หรือวาระหนึ่งสักสิบนาทีหรือวาหานาที ใหจิตมันทรงตัว
หรือวาจะใหมันดีจริงๆ ก็เวลากอนจะหลับ นอนลงไปแลวจับลมหายใจเขาออก หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจ
ออกนึกวา พะ ธะ ปลอยใหมันหลับไปเลย พอตื่นขึ้นมาใหมๆ ก็จับแบบนั้นยังไมตองลุกขึ้นนั่ง นอนนั่นแหละ
นอนอยางนั้นแหละ พอรูสึกตัวมาเวลาหายใจเขาก็นึก นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ ใหจิตมันสบาย
ที่สุด ถึงวาระที่เราจะทํางานก็ลุกไป ถาทรงกําลังใจไดอยางนี้ทุกวันละก็ ญาณที่ไดไมเสื่อมดี มีแตจะเจริญขึ้น และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง

3.อารมณ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ จะมี ค วามแจ ม ใสอยู ที่ อ ารมณ อารมณ อั น ดั บ แรกก็ คื อ มี ค วามเคารพใน
พระพุทธเจาจริง ในพระธรรมจริง ในพระอริยสงฆจริง และก็มีศีลบริสุทธิ์จริง จิตมุงมั่นเฉพาะพระนิพพานจริง
อารมณของทานทรงอารมณไดอยางนี้ทั้งสามประการ ญาณที่ไดนะมันไมเสื่อม ไอเสื่อมไมเสื่อมใชไดตลอดเวลาจะ
มัวไปบาง แจมใสไปบางเปนของธรรมดาสําหรับรางกาย ถารางกายมันไมดีก็มัวไปนิดหนึ่งเปนธรรมดา ถารางกายดี
ก็แจมใสขึ้นมา นี่เปนเรื่องธรรมดาๆ ไมควรไปคิด คิดแตเพียงวาอารมณทรงตัวอยูเสมอ จิตไมพลาดจากความ
เลื่อมใสในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆ อันนี้ใชได นี่สําหรับทานผูปฏิบัติไดแลว
นะ
ตอนนี้สําหรับทานผูมาใหม ทานผูมาใหมใหตั้งใจปฏิบัติแบบนี้ อันดับแรกทุกคนตองมั่นใจวาตัวเองเปนผูมี
ศีลบริสุทธิ์ แลวก็เรื่องศีลนี่เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก ถาศีลของเราไมดี สมาธิมันก็ไมเกิด ถาสมาธิไมดี ญาณคือ
ความแจมใส เห็นนั่นเห็นนี่ ไปโนนไปนี่ ก็ไปไมได นี่เบื้องตนจริงๆ ตองตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์วันนี้ดวย และก็
บริสุทธิ์ไปทุกวันจนกวาจะตาย สําหรับกอนหนาจะมาที่นี่ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ไมสําคัญ มันถือวาเปนเวลา
นั้น ใหตั้งใจไววานับตั้งแตวินาทีนี้เปนตนไป เราจะทรงศีลหาใหบริสุทธิ์ บางครั้งมันอาจจะเผลอไปบางะไรไปบาง
ขยับยั้งใจ อันนี้ก็ของธรรมดา ไมชาอารมณมันก็ชิน เรื่องสมาธินี่ขึ้นอยูกับศีล ถาศีลไมดีสมาธิมันก็ทรงตัวไมได เมื่อ
ตั้งใจอยางนั้นแลว ขึ้นชื่อวาการเกิดเปนมนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี มันไมพนความทุกข สิ่งที่มันจะเปนสุข
จริงๆ ก็ไดแกพระนิพพาน จิตจะตองคิดวาเราตองการพระนิพพาน และตองากรพระนิพพานจริงใจ อันนี้ผลทิพจักขุ
ญาณที่เราจะพึงไดมันจึงจะแจมใส
ถาอารมณใจไมยึดพระนิพพานเปนอารมณแลว มันก็ไมมีทางจะไดหรอกมันไมไดแน เพราะธรรมนี้มันเปน
ธรรมสวนสูงไมใชเบื้องตน นี่ตอไปก็ประเดี๋ยวก็จะพักพูด ตอนนั้นใหบรรดาทานพุทธบริษัทกําหนดรูลมหายใจเขาออก
เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจอออกนึกวา พะ ธะ แตวาเวลาที่ภาวนาอยูไมตองปลอยอารมณใหมันแนบ
นิ่งใหมันเครียด ปลอยใจใหสบายๆ หูยังไดยินเสียงอยู บางทีก็เผลอไปบางอะไรไปบาง อันนี้เปนของธรรมดา อันนี้
เพราะวาการฝกแบบนี้ไมตองการสมาธิสูง ขึ้นจากสมาธิต่ําเปนทิพจักขุญาณ แลวเวลาภาวนาจิตใจใหอยูแคคําภาวนา
อยางเดียว อยาไปอยากรูอยากเห็นเขา ถาอยากรูอยากเห็นจิตมันสาย เรียกอุทธัจจกุกกุจจะ เปนนิวรณใชไมได
หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ เอาแคนั้นแหละคือตองการใหจิตมีกําลัง และก็จิตเปนทิพยไมตอง
ตั้งใจใหมันเครียดเกินไป
ตอมาไดยินเสียงสัญญาณกริ๊งอยาเพิ่งลืมตา จะมีคนไปแนะนําทานถึงตัวถาบุคคลใดถายังไมมีผูแนะนําไป
ที่ทานก็ภาวนาไปกอน ใครมีผูแนะนําไปนั่งขางหนาหยุดภาวนาเสีย แลวก็ไมสนใจกับลมหายใจเขาออก ปลอยใจให
สบายๆ ฟงคําแนะนําของผูแนะนํา
ตอนนี้ละจิตจะเริ่มเปนทิพยนี้ใหเขาใจคําวาเห็น คําวา เห็น เนี่ยไมได หมายความวาเห็นเหมือนลูกตาลืม
ตา มันเปนความรูสึกทางใจ ถาจิตของเราเลวมันก็ไมเห็นภาพ แตรูวามี ไมเห็นภาพ ถาเขาถามเห็นอะไรไหม มี
ความรูสึกมีใครมายืนขางหนาไหม ถาจิตมันตอบมีตองตอบมีเลย อยาไปสงสัยวาแนหรือไมแน อยางนี้เจง เขาถาม
ยืนหรือนั่ง ถาจิตมันบอกวานั่งก็นั่ง ยืนก็ยืน นุงผาเปนผูหญิงหรือผูชายผาสีอะไร ถาจิตมันนึกยังไงตอบทันทีอยายั้ง
ถาวาเขาตอบๆ แลวเขายืนยัน 2-3 ครั้ง กําลังใจจะดีขึ้น เริ่มเปนฌานสนิท ตอนนี้ไอความรูสึกเฉยๆ ที่ไมเห็นภาพ

มั น ปรากฏมี ภ าพขึ้ น มาในใจ อั น นี้ ถื อ ว า เป น อารมณ จิ ต ขั้ น เลวที่ สุ ด นะ ถ า ขั้ น ดี ล ะ ก็ เ ขาเห็ น ภาพชั ด เจนแจ ม ใส
ลวดลายเสื้อผาเขาเห็นชัด ไอนี่มันมีสองชั้น ชั้นดีกับชั้นเลว
ตอ แต นี้ไปขอบรรดาท านพุ ทธบริษั ท ทุก ท านตั้ง กายให ต รง ดํ า รงจิ ต ให มั่นกํ า หนดรู ล มหายใจเข า ออก
สําหรับทานใหมใหหายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออก นึกวา พะ ธะ เอาแคนี้นะ ไมจําเปนตองไปนึกอะไรทั้งหมด
วารางกายไมใชเราไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ถารางกายนี้พังเมื่อไร เราตองการพระนิพพาน
เปนที่ไป หลังจากนั้นก็กําหนดใจ จับพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเห็นชัดเจนแจมใส ใหจิต
ทรงอยูอยางนั้น ถาไดแลวอาจารยผูแนะนําเขาก็เขาไปแนะนําทาน จะมีความรูแจมใสเห็นทุกอยาง เห็นทุกอยาง
ชัดเจน แลวก็มีการคลองตัวอยางยิ่ง ตอไปนี้ทุกทานเริ่มปฏิบัติได
คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 3
อันดับตอไปนี้ขอบรรดาทานพุธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจฟงคําแนะนําการปฏิบัติสักครูหนึ่ง การเจริญพระ
กรรมฐานของบรรดาพุทธบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งทานที่มาใหม ก็อาจจะสงสัยวาการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ทําไม
จึงไมใหใชคําภาวนาแบบเกาๆ ตามที่ปฏิบัติกันมาแลว ทั้งนี้ก็ขอไดโปรดทราบวา คําภาวนาที่ภาวนาอยางไหนก็ไดไม
จํากัด นั่นเปนการปฏิบัติในขั้นของสุกขวิปสสโก ในการเจริญพระกรรมฐานนี่มีทั้งหมดสี่หมวด คือหนึ่งสุกขวิปสสโก
บทที่ภาวนาอยางใดก็ได ตามอัธยาศัย ถาไมหวังกรรมฐาน 40 หวังวาทําอยางใดอยางหนึ่งใหถึงฌานสมาบัตแิ ลวก็ใช
วิปสสนาญาณ ทําวิปสสนาญาณตัดกิเลส ตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานอยางนี้ไมจํากัดคําภาวนา แตวาดาน
สุกขวิปสสโกนั่นแหละ แตวาถาหวังการทรงกรรมฐาน 40 ก็ตองเปลี่ยนคําภาวนาเปน 40 อยางตามกฏที่วางไว
สําหรับอีกสามขั้นคือ เตวิชโช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทัปปตโต มีคําภาวนาอยางละหลายๆ แบบหลายๆ ชนิด แตทวาจะ
เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง
เฉพาะวันนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทที่มาใหมโปรดทราบวา คําภาวนานี้ใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ
คือศัพทวา นะ มะ พะ ธะ ที่ย้ํานี่ก็เกรงวาจะฟงไมถนัด เวลาภาวนาใชแบบนี้ เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลา
หายใจออกนึกวา พะ แลวก็เวลาภาวนาก็ดี รูลมหายใจเขาอออกก็ดี ปลอยลมหายใจไปตามสบายอยาบังคับลม
หายใจใหแรง ๆ หรือหนักหนวงจะไดรูงายๆ อันนี้ไมถูกตอง ตองปลอยลมหายใจไปตามปกติ เอาจิตเขาไปรับทราบวา
เวลานี้หายใจเขาเราก็นึกวานะ มะ เวลาลมหายใจออกเราก็นึกวา พะ ธะ ปลอยลมหายใจไปตามสบายแลวก็วาเบาๆ
ชาๆ ไมตองวาออกเสียง นึกตามจะไดไมเหนื่อย
แลวก็ประการที่สอง การภาวนานี่ไมตองใชสมาธิสูง ไมตองทําอารมณใหสงัดจนไมไดยินเสียงอะไรทั้งหมด
ปลอยลมไปตามอารมณสบาย ๆ มันทรงจิตไดแคไหนก็ปลอยไปแคนั้น หูยังไดยินเสียงอยูก็ชาง ไมตองไปบังคับให
ไมไดยินเสียงในบางวาระภาวนาไป ภาวนาไปอาจจะเผลอไปบางก็ปลอย พอนึกขึ้นมาไดวาเผลอไปก็จับเริ่มตนใหม
หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจอออกนึกวา พะ ธะ ไปอีกสักครูหนึ่งมันอาจจะเผลอไปบาง รูตัวก็ดึงกลับมาใหม
อยางนี้ใชได
ไมใชวาในชวงภาวนามันจะไมนึกอะไรเสียเลย นี่เราหามมันไมได แตความจริงเราไมอยากใหมันนึกอยาง
อื่น เราอาศัยที่จิตมันชิน แลวเวลาที่ภาวนาอยูนี่เขาตองการใหจิตเปนสมาธิ คําวาสมาธินี่ก็ไมจําเปนตองหูไมไดยิน

อะไรเลย เดี๋ยวจิตมันจะไปหลงไปควาอยางอื่นมาบาง ก็ไมจําเปน หูไดยินอะไรก็ชาง จิตจะไปควาอะไร อยางอื่นมา
บางก็ชาง รูตัวก็ตัดมันไป เริ่มภาวนาใหม เมื่อทําไดอยางนี้ ทานก็เรียกวาจิตเปนสมาธิ เขาเรียกวาอุปจารสมาธิ
ถาจิคของทานตั้งอยุในอุปจารสมาธิ พระพุทะเจาตรัสไววา เปนจิตที่ตั้งอยูในอารมณที่เปนทิพยพอดีๆ
หมายความวาจิตเปนฌาน ก็เลยไปเลยความเปนทิพยถาต่ํากวาอุปจารสมาธิ คิดมากเกินไปก็จิตไมเปนทิพยอีก
เหมือนกัน ตองวาไปแบบสบายๆ เผลอบางดึงมาไดบาง แตวาดึงมาไดมากกวาเผลอ ทรงอยูไดมากกวาเผลออยางนี้
เรียกวาอุปจารสมาธิ แตในขณะที่ภาวนาอยูนี่ จงอยานึกอยากรูอยากเห็นเขา จิตก็เลยหมดกําลังใชงานเสียกอน อยา
พึ่งใชงานจิตเอาตั้งใจรูลมเขาออก กับคําภาวนาเทานั้น เมื่อจิตมีกําลังพอสมควร ก็เรียกวา อุปจารสมาธิ อารมณเปน
ทิพย
ตอนนั้นเมื่อเวลาไดสัญญาณ จะมีคนเขาไปแนะนําทาน ตอนทีคนเขาไปแนะนํานี่ ตอนนั้นก็ใหหยุดคํา
ภาวนาเสียใหหมด แลวก็ไมสนใจกับลมหายใจเขาออกฟงคําแนะนําของผูแนะนํา ผูแนะนําบอกยังไงตัดสินใจไป
ตามนั้น นี่สําหรับทานผูใหมนะ สําหรับทานผูใหมวิธีปฏิบัติก็มีแคนั้นเปนวิธีปฏิบัติ แตการใชกําลังใจนี้ตองฟงตอไปนี้
ดวย การใชกําลังใจของทานถาไมถูกตองมันก็ไมเปนผล ถาใชกําลังใจถูกตองตามที่จะบอกตอไปนี้ละก็ คืนนี้มีผล
แนนอน สวรรคอยูที่ไป ทานจะไปสวรรคได พรหมอยูที่ไหน ทานจะไปพรหมได นิพพานอยูทีไหนทานจะไปนิพพานก็
ได ถามีเวลาครูเขาอาจจะพาไปนรก ไปดูนรกบาง ไปดูเปรตบาง ดูอสุรกายบาง ดูสัตวเดรัจฉานบาง
สําหรับทานที่ไดผานมาแลว ก็วันนี้ก็มีการฝกญาณ 8 นอกจากจะฝกอารมณใหเปนทิพย รูสวรรค รูนรก รู
นิพพาน แลวก็มีญาณ 8 คือพิเศษอีกสําหรับญาณ 8 นี่ ก็
1.ทิพจักขุญาณ การเห็นผีเห็นเทวดา เห็นนรก เห็นสวรรค รูอารมณรูของที่ลี้ลับ เรียกวาทิพจักขุญาณ
สําหรับผูทีไดมาแลวก็ไดานมาแลวก็ไดมาแลวตั้งแตเมื่อคืนทั้งคืนวานนี้ อันนี้เปนอันดับตน แตวาอยาทิ้งซะนะ ทิพจักขุ
ญาณนี่ทิ้งไมได ตองใหคลองตัว ตอไปก็เปนการฝกญาณที่สอง แตการฝกความจริงไมถือวาฝกเพราะเราไดมโนมยิทธิ
แลวมันมีกําลังสูงกวา เปนแตเพียงวารูจักเอาสิ่งนี้มรใชใหเปนประโยชนเทานั้น ของที่เรามีอยูแลวเราไมรูจักใช ถาฝก
จริงๆ ยากมาก แตคนที่ไดมโนมยิทธิแลว ของเหลานี้ก็ติดตามมาเลย หากวาไมแนะนํากัน ไมรูวิธีใช ก็ไปบอกเฉยๆ
ไมไดใชเอง
อันดับที่สอง ญาณที่สองก็เปน จุตูปปาตญาณ จุตูปปาตาญาณนี้ถาเราฝกจนคลอง เห็นคนเห็นสัตว เรา
จะรูไดทันทีวาคนนี้หรือสัตวตัวนี้ กอนจะมาเกิดนี่เขามาจากไหน ถาไดยินขาวคนตาย ไมตองเห็นหนา ไมตองรูประวัติ
เราก็จะรูไดทันที วาคนตายที่ตายแลวไปไหน อยางนี้เขาเรียกวา จุตูปปาตญาณ
3.ตอไปก็เปน เจโตปริยญาณ เราไดยินชื่อคนเราจะรูไดทันทีวจิตใจของบุคคลนี้เปนใจดีหรือวาใจเลว เปน
ปุถุชนคนธรรมดา หรือวาเปนผูทรงฌานโลกียหรือวาเปนพระอริยเจา เรารูได
4.ทําตอไปอีกอันก็เปน ปดุพเพนิวาสานุสสติญาณ เราสามารถจะระลึกชาติถอยหลังชาติของเราได
ตามลําดับไมขัดของ เราเคยเกิดเปนอะไรมาบางเรารูหมด พอชื่ออะไร แมชื่ออะไร ตัวเราชื่ออะไร มีอาชีพเปนอยางไร
มีความดีความเดนความลําบากยากแคนเปนยังไง เรารูประวัติเดิมเราหมดทุกชาติ แลก็ตอไปก็มี
5.อตีตังสญาณ สามารถรูเหตุการณในอดีตที่ลวงมาแลวจองเราเอง ของคนอื่น ของสัตว ของสถานที่
6.อนาคตังสญาณ รูอนาคตขางหนาของเราดวย ของเขาดวย ของสถานที่ดวย

7.ปจจุปปนนังสญาณ เวลานี้ใครอยูไกลแสนไกล มีชีวิตอยูหรือตายไปแลว เขามีความสุขหรืออมีความ
ทุกข อยูที่ไหนทําอะไรอยู เราก็รูได แลวก็
8.ยถากัมมุตาญาณ ญาณตัวนี้ถาเรามีความสุขหรือวามีความทุกข มีคนกลั่นแกลงหรือมีคนสงเสริม เรา
จะรูวาชาติกอนเราทําอะไรไวจึงใหผลเปนอยางนี้ นี่เห็นใครๆ เขามีความสุข เขามีความทุกข เราจะรูไดทันทีวาคนที่
มีความสุข ความทุกขนั้นเพราะอาศัยกรรมอะไรชวย และอาศัยกรรมอะไรบันดาลซ้ําเติม ญาณทั้งหมดนี้ถาฝกไดทํา
ใหคลองจะมีความสบายใจมาก จิตจะเปนสุข
ก็เปนอันวา ทานที่ปฏิบัติใหมวันนี้ยังไมไดกับเขา ถาปฏิบัติไดแลววันนี้ พรุงนี้เขาจะสอนญาณ 8 ให
สําหรับทานไดแลว ซักซอมไวเสมอๆ เพื่อการทรงตัวของญาณ 8 เพื่อความคลองแคลว แลวก็จงอยาทิ้ง ทวาสิ่ง
ทั้งหมดทั้งหลายหมดนี้ ถาจะใหทรงจริงๆ จะมีผลจริงๆ ทานที่มาปฏิบัติใหม เพื่อตองการใหไดในวันนี้และทานที่
ปฏิบัติเกา ตองการใหญาณตางๆ ที่ไดแลวไมเสื่อม แลวก็ดียิ่งๆ ขึ้นไปทุกวันจะตองรักษาอารมณใจของเราตอไปนี้
เปนปกติ
ก็รวมความวาการปฏิบัติวันนี้ ใหตัดสินใจโดยเฉพาะ วาเราปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน อยาไปตีตัวกอนใชวา
เราไปนิพพานไมได เขาจะบอกไวให ที่พระพุทธเจาบอกวา ปุพเพจกตปุญญตา คนทุกคนถาตองการในการเจริญ
สมถกรรมฐานวิปสสนากรรมฐาน โดยที่ไมมีใครจาง โดยที่ไมมีใครบังคับ และไมไดสักแตวาจะมาคูเขาทํา ตั้งใจไว
เลยวาไปคราวนี้ฉันอยากจะไดฌานตางๆ ที่เขาไดกันมาดวยความสนใจ มาดวยความเต็มใจ อยางนี้เรียกวามาดวย
ศรัทธาแท
พระพุ ท ธเจ า ท า นเรี ย กคนประเภทนี้ ท า นเรี ย กว า ปุ พ เพจกตปุ ญ ญตา คํ า ว า ปุ พ เพจกปุ ญ ญตา
หมายความวาคนพวกนี้สั่งสมบุญบารมีมามหาศาล นับเปนอสงไขยกัป ไมใชอสงไขยกัปเดียว นับเปนอสงไขยกัป
ถาวาถึงโดยปฏิบัติ ทานเรียกวาเปนนักปฏิบัติถึงขั้น ปรมัติถปฏบัติ ไอปรมัตถ เขาแปลวาอยางยิ่ง ถาเรียกเปน
บารมีเขาเรียกเปน ปรมัตถบารมี เปนบารมีที่มีความสูงสงมาก แลวคนใดที่มีบารมีเปนปรมัติถบารมี คนทุกคน
ประเภทนั้นมีหวังนิพพานในชาตินี้ทุกคน เวนไวแตวา ถาหากทานผูใดไมรูจักใชบารมีใหเปนประโยชน มันก็จุดบอด
เหมือนกัน แทนที่จะไปนิพพานไดก็ไมไดไป ก็เหมือนกับคนที่มีความโง มีเงินอยูในกระเปามากๆ แตไมรูจักใชเงิน
เดินหิวเกือบตาย เสื้อขาด กางเกงขาด หมวกขาด รองเทาขาด นุงขาดรุงริ่งๆ ไมมีอาหารกิน ก็หิวโซเซๆ แตเนื้อ
แทจริงๆ เงินในกระเปามันใชได ซื้อเสื้อ ซื้อกางเกง ซื้อหมวก ซื้อรองเทา ซื้ออาหารกินได แตมันใชไมเปนเพราะวา
ความโงก็ตองหิวแบบนั้นอด ดีไมดีอดตายไปเลย ไมรูจักความสุขในการมีทรัพย ทั้งนี้เพราะอะไร
เหมือนกับคนที่มีปรมัตถบารมี มีบารมีเต็มสั่งสมมาดีแลว อยางกับคนที่พอใจในการเจริญพระกรรมฐาน
ดวยศรัทธาแทนี่ ถาปลอยบารมีไมสั่งสมอีกนิดหนึ่ง ไมหวังนิพพาน ไมหวังนิพพาน ชาตินี้ก็ไมไดไปนิพพาน ถา
ตอๆไปถาไมหวังอีก ก็ไมมีโอกาสจะไปนิพพาน ถาหวังตั้งใจไปนิพพานชาติไหน ก็ไดไปชาตินั้น
ฉะนั้นขอทุกคนที่มีนี่รูตัวไวดวย ที่ทานมาดวยความตั้งใจจริง ไมไดสักแตวามา ตองการปฏิบัติจริง เวลา
นี้ก็ตัดสินใจจริง รูตัววาเราเปนคนปฏิบัติแบบนี้มาหลายอสงไขยกัป เราเปนคนที่มีบารมีเต็มที่เรียกวาปรมัตถบารมี
เรามีสิทธิ์ที่จะไปนิพพานไดชาตินี้ แลวเราจะเกิดมาทําไมอีก เกิดเปนมนุษยก็ลําบาก เปนเทวดาหรือพรหมก็ไมเปน
เรื่อง เราไปนิพพานดีกวา ทีนี้ที่จะไปนิพพานจะตองกันนรกเสียกอนอันดับแรกตองกันนรกเสียกอน

วิธีกันนรกก็คือใหตัดสินใจแบบนี้นะ วาตอไปถาบังเอิญจะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามทําบาปอกุศลมาเทาไหรก็
ตาม เราไมมีโอกาสลงนรกแนนอน เพราะบาปพวกนั้นรบกวนเราไมไดตามเราไมทัน ตองทําใจแบบนี้นะ ทําตั้งแต
บัดนี้เดี๋ยวนี้ไปตั้งใจไวเลยจนกวาจะตาย ทําใจแบบนี้ทําอยางไร คือหนึ่งเราใชปญญาพิจารณาวาพระพุทธเจาดีมั้ย
พระอริยสงฆดีมั้ย พระอริยสงฆจะไปดูพระทั่วๆ ไปนี้ไมไดนะ พระที่บวชมาเละเทะนั้นไมใชอริยสงฆ พระอริยสงฆ
หมายความตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป ทั้งสามทานถาดี เราก็มอบกายถวายชีวิตเลย
เมื่อกี้เ ราบอกวาขอมองกายถวายชี วิต แดองค ส มเด็จพระสัม มาสัมพุทธเจาการมอบกายถวายชี วิต ก็
หมายถึง ยอมรับนับถือพระองคดวยความจริงใจ และก็จะปฏิบัติตามคําสั่งเละคําสอนของพระองค พระองคสั่งมา
อยางไร สอนมายังไงจะปฏิบัติตามทุกอยาง ตั้งใจเสียเดี๋ยวนี้นะ แบบนี้ นี้คําสั่งอันดับแรกที่พระพุทธเจาทรงสั่ง ทุก
ทานจงมีศีล สําหรับฆราวาสอันดับแรกก็ศีลหา พระศีล 227 ศีลทุกสิกขาบททั้งหอขอนี้ มันจะเปนจะตายยังไงก็
ตามเราไมยอมละเมิดแน
ศีลนั้นมันขาดยาก มันจะตองขาดดวยเจตนา ถาเราไดตั้งใจ เราไมเห็น เราเผลอไปถูกสัตวตาย มันก็ไม
บาป ของเขาหลนอยูมีเจาขอบ เราไมรูวามีเจาของ เราหยิบไปไมถือวาเปนการลักขโมย ถาเผอิญเจาของเขามาทวง
เราถามเขาใหเขา เราไมรูวามีเจาของ อยางนี้เปนตน ตั้งใจรักษาศีลหาใหบริสุทธิ์สําหรับฆราวาส ศีลหาเปนศีลของ
พระโสดาบันและพระสกิทาคามี ถาบุคคลใดมีจิตรักศีลแปดเปนปกติ นั่นจิตเริ่มเขาเปนพระอนาคามี อันดับแรก
ตั้งใจไวเลยวา เดี๋ยวตั้งแตเวลานี้ไปจะเปนจะตายยังไงก็ตา ไมละเมิดศีลหาแน เวนไวแตเผลอๆ เขาไมถือวาทําลาย
ศีล
เมื่อจิตแนวแนๆ ก็ตั้งใจไวอีกจุดหนึ่ง วาเราเกิดมามาก เราบําเพ็ญบารมีมาดีถึงขนาดนี้แลว เวลานี้เรา
เปนคนที่มีบารมีเปนปรมัตถบารมี ถาเรามัวคิดแตจะเกิดเปนคน เปนเทวดา หรือเปนพรหม เราก็โงเต็มที คนอยาง
เราเคยเกิดเปนเทวดามาเยอะ เกิดเปนพรหมมาเยอะ มันก็อยูไมได ตองกลับมาเกิดเปนมนุษย บางชาติก็เผลอลง
นรกไป ตอนี้ไปเราไมเอา เทวดาหรือพรหม เกิดแลวไมอยูปกติไมอยูตลอดเราไปอยูที่ตลอดๆ กันเลย อยูใหสบาย มี
ความสุข ไมมีแก ไมมีปวย ไมมีหนาว ไมมีรอน มีแตความสุขอยางเดียว ที่นั่นเขาเรียกกันวา นิพพาน
เราก็ ตัดสินใจเลยวา วันนี้ตั้งแตวันนี้ไปจนกวาจะตาย ฉันเอาจุดเดียวคือตองการ พระนิพพาน แตการ
ที่จะไปพระนิพพานได ตองกันนรกเสียกอน คือมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เอาศีล 5 เปน
กําแพงกั้นนรก กั้นนรกดวยศีล 5 คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆก็ดี ศีล 5 ประการก็ดี ถาทั้งสองอยางมีครบ
เคารพพระพุทธเจาดวย พระธรรมดวย พระสงฆดวย มีศีล 5 บริสุทธิ์ดวย กันนรกไดเด็ดขาด แลวก็นอกจากกัน
นรก อํานาจพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และอํานาจศีลจะพาเราไปนิพพาน
ฉะนั้นในเมื่อกําลังพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ จะพาเราไปนิพพาน ถาเราไมตั้งใจไป เราดื้อทานก็
พาเราไปไมได เราตองไมดื้อ ไมดื้อทําไง ตัดสินใจเลย ตั้งแตนี้ไปฉันไมตองการอะไรทั้งหมด ทําความดีทุกอยาง
ตั้งแตวันนี้ไป ฉันตองการพระนิพพาน รางกายนี้มันตายเมื่อไรฉันไปนิพพานทันที ถาทุกคนคิดอยางนี้วันนี้คนที่ยัง
ไมได ไดแจมใสชัดเจน คนที่ไดอยูแลวจะไดดียิ่งไปทุกวันๆ จะคลองทุกอยาง ญาณที่ไดทุกอยางไมมีการเสื่อม ตาย
เมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้น
เวลานี้ก็หมดเวลา ตอนี้ขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายทุกถวนหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมาใหมใหเริ่มภาวนา
นะ มะ พะ ธะ จะใหเวลา 15 นาที เวลาหายใจนึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ ถาเวลาที่มีคน

เขาไปนั่งขางหนา เขาจะแนะนํา ตอนนั้นหยุดภาวนาเสีย ไมสนใจกับลมหายใจเขาออก ฟงคําแนะนําเขา เขา
แนะนําไปอยางไรตัดสินใจไปอยางนั้น ถาเขาถามวาเห็นอะไรไหม ความจริงมันยังไมเห็น แตวาจิตมันรู ทิพจักขุ
ญาณ จิตมันเปนทิพย มันรูถูกรูตรง ถาวาเวลานี้เห็น พระพุทธเจาไหม จิตมันบอกมี ตอบเลยวามี พระพุทธเจา
แตงตัวยังไง จิตมันนึกวาเขียวก็เขียว แดงก็แดง มันนึกเองไมได สมาธิบังคับ ความเปนทิพยบังคับ พอครูเขายืนยัน
2-3 คํา ตอนนี้ความสวางเริ่มเห็นภาพ ทีแรกมันรูทางใจ จะเห็นภาพชัด ตอไปเขาจะพาไปพระจุฬามณี พอถึงพระ
จุฬามณีจะสวางชัดเจนดีกวาเกา ไมมากนักหรอก แตเห็นชัดเจนขึ้น ตอไปเขาจะพาไปนิพพาน คนใดไปนิพพาน
วันนี้ไดเมื่อนั้นตอนี้ไป ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานเริ่มปฏิบัติได
คําสอนกอนฝกมโนมยิทธิ 4
เอ า ต อ ไปนี้ ขอบรรดาญาติโ ยมพุ ทธบริ ษั ททั้ ง หลายฟ ง คํ าอธิ บ ายสั ก สิบ นาที สํ าหรั บ การเจริญ พระ
กรรมฐานที่บรรดาทานพุทธบริษัทมาเจริญในวันนี้ ก็ใหเจริญในหมวดที่ 3 ของกรรมฐาน ( การฟงไมตองพนมมือนะ
โยมนะ เดี๋ยวจะเมื่อย )
กรรมฐานจริงๆ หลักใหญมี 40 แตวาจัดเปนหมวดมีสี่หมวด คือ หมวดที่หนึ่ง เรียกวา สุกขวิปสสโก
หมวดนี้ที่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายชอบทํากันทั่วๆ ไป เพราะหมวดนี้อาจจะมีฌานสมาบัติได เปนอรหันตได แต
วาไมมีทิพจักขุญาณไมสามารถจะเห็นผี เห็นนรก เห็นสวรรคได
หมวดที่สอง เรียกวา วิชโช หรือวิชชาสาม หมวดนี้กอนที่จะเปนพระอริยเจาก็ไดทิพจักขุญาณกับระลึก
ชาติได
สําหรับ หมวดที่สาม เรียกวา ฉฬภิญโญ หรือวา อภิญญาหก หมวดนี้แสดงฤทธิ์ได
หมวดที่สี่ เรียกวา ปฏสัมภิทาญาณ หรือปฏิสัมภิทัปปตโต หมวดนี้มีความสามารถเปนพิเศษ เอา
ความสามารถของวิชชาสามกับอภิญญาหกเขาไวในตัว และก็มีความฉลาดมาก
แตวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ที่ปฏิบัติกันในวันนี้เปนหมวดที่สาม เปนเรื่องของอภิญญาหก แตวาการ
ปฏิบัติจริงๆ ไมใชอภิญญาหก เปนการเตรียมตัวเพื่ออภิญญาหก ทานจึงเรียกวา มโนมยิทธิ เพราะวาอภิญญา
จริงๆ ถาเราจะไปนรกสวรรค เอาตัวไปเลย ตองการจะไปไหนในภพนี้ก็ยกเอาตัวไป ที่เรียกวาเหาะไปและก็สามารก
จะระลึกเรื่องราวตางๆ ได จึงเปนตัวอภิญญาหกจริง
การจะปฏิบัติในวันนี้ใชเฉพาะใจไป ที่เรียกวา อทิสสมานกาย จะไปสวรรค ไปนรก ไปพรหมโลก ถามี
กําลังใจสะอาดพอ ถากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทเวลานี้มีความสะอาด เอาเฉพาะเวลานะ ถาจิตของทาน
สะอาดเทากับพระโสดาบันและสกิทาคามี ก็สามารถจะเห็นนิพพานได ไปถึงนิพพานได ถาเวลานี้จิตใจของทาน
บรรดาพุทธบริษัทสะอาดเทากับพระอนาคามีขึ้นไป ความเปนทิพย การเห็นเทวดา เห็นพรหม เห็นนิพพานจะแจมใส
เหมือนกลางวัน ฉะนั้นการที่จิตของทานจะแจมใสหรือไม อยูที่นักปฏิบัติเอง
และก็สําหรับวันนี้ญาติโยมมาก ครูนอย การเตรียมตัวของทานนอย ใหรูวาผลอาจจะใหนอยไปหนอย
หากวาทานผูใดยังไมได ก็ใหทราบระเบียบไววาเราเคยปฏิบัติอยางไร ถากลับไปบานแลวก็ไปซักซอมไวเสมอๆ ที่มี
โอกาสมาใหมก็มีหลายคน ไมแนนอน สําหรับผลของการปฏิบัติที่เวลาทานพุทธบริษัทจะทําในวันนี้ก็ขอพูดแตโดยยอ
เพื่อความเขาใจงายๆ

ในอันดับแรกใหพุทธบริษัททั้งหลายตัดความหวงใยใหหมด อันวาความหวงใยนั้นก็หมายความวา เราจะ
ตัดเฉพาะที่ทําสมาธิ ถาเลิกไปแลวก็จะลืมความหวงใยนั้นไมได และเวลานี้ อันดับแรกก็ใหตัดความหวงใยเสียให
หมด การหวงบาน หวงคนที่บานหวงทรัพย ตัดไปเสียใหหมดเพราะวาถาไมตัด จิตจะเปนสมาธิไมได
และประการที่สอง ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีความมั่นใจในศีลที่ทานสมาทานแลว เพราะ
เรื่องนี้มีความสําคัญมาก บางทานมีความสนใจพอสมควร สามารถจะไปถึงพระจุฬามณีได เพราะพอเวลาบกพรอง
ในศีลหนอยเดียวเขาไมใหเขาเวลานี้ขอใหถือวา แตกาลกอนนี้เปนอยางไรก็ชางเถอะ เวลานี้ขอใหทุกคนมีความมั่นใจ
วา เราสมาทานศีลแลว และเราก็เปนผูมีศีล เทานี้พอ
และก็ตอไปขอใหพุทธบริษัททั้งหลาย อยาไดมีนิวรณหาประการเขามายุงกับจิต เฉพาะในเวลานี้ นิวรณ
หาประการที่เราจะตองเวนไมนึกถึงมันก็คือ
หนึ่ง กามฉันทะ ความพอใจในระหวางเพศ
สอง ความไมพอใจ ที่ไดแกความโกรธหรือความพยาบาท
และสาม ความงวงเหงาหาวนอน
สี่ อารมณฟุงซานหรือรําคาญ
หา ความสงสัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสองตัวทายมีความสําคัญมาก คือตัดความฟุงซานและตัดความสงสัย
และในการเจริญพระกรรมฐาน ถาเราไมฟุงซานจิตก็เปนสมาธิ ทีนี้พูดถึงการปฏิบัติตั้งแตวิชชาสามขึ้นไป
ตัวทายสําคัญที่สุด เพราะวาอารมณที่เราจะพึงได มันไมเหมือนอารมณปกติ เพราะอันดับแรกจะตองใหได ทิพจักขุ
ญาณกอน
และขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทเขาใจในคําวา ทิพจักขุญาณ และคําวา ทิพจักขุญาณนี้ไมไดแปลวา
ลูกตาเปนทิพย เพราะญาณทานแปลวารู ญาณตัวนี้ไมไดแปลวาเห็น ถาแปลเต็มศัพทก็ควรจะแปลวา มีความรูสึก
ทางใจคลายตาทิพย เวลาเห็นทุกอยางแลเห็นดวยกําลังของใจ ไมใชกําลังของตา และการเห็นการรูสึกของบรรดา
ทานพุทธบริษัทเทาที่ผานมา มีความรูสึกไมเสมอกัน บางทานเคารพในศีลดี การตัดสินใจไมหวงใยในการรางกายดี
จิตสะอาดมาก เมื่อครูผูสอนเขาถามวา “เวลานี้มีความรูสึกวาเห็นผูใดมาอยูเบื้องหนาบาง” ที่เขาถามหมายถึงเทวดา
หรือพรหม หรือพระอริยเจาที่ทานสงเคราะห ทานประเภทนี้จะมีความรูสึกวา “มี” พรอมดวยจิตเห็นภาพชัดเจน
แจมใสมาก เพราะวาจะเห็นชัดเจนตีราวกับนั่งกันอยูในหองในเวลานี้
บางทานศีลดี สมาธิพอสมควรดวย การตัดสินใจในการรางกายนอยเกินไป และมีความกังวลอยูบางแตไม
มากนัก จัดเปนอารมณของฌานโลกีย อยางนีม้ ีความรูส ึกวาจิตเห็นภาพมัวๆ ไมชดั เจน
และบางทานมีกําลังจิตออน มีความเคารพในศีลดี กําลังจิตมีสมาธิเทียบเทาอุปจารสมาธิ เพราะวา
อุปจารสมาธิยังนอยๆนะ ไมใชมาก อยางนีม้ คี วามรูสกึ ถูกตอง แตไมเห็นภาพ ที่นี้การปฏิบัติในวันนี้ญาติโยมมาก
อาตมาก็หนักใจเหมือนกัน
และประการที่สอง การพักผอนของพุทธบริษัทก็ไมมี การปฏิบัตแิ บบนี้ควรจะมีการพักผอนบางพอสมควร
แตถึงอยางไรก็ดี จะเห็นทานที่มาทั้งหมดนีไ้ มไรผลเสียทุกคน เขาใจวาอยางนอยๆ สามสิบเปอรเซ็นตไดเเน ทีนี้การ
ปฏิบัติของบรรดาทานพุทธบริษัทปฏิบัตติ ามนี้ ควรใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ ความจริงการปฏิบัตมิ โนมยิทธิ
นี่ มิใชวามีคําภาวนาเพียงอยางเดียว มีคําภาวนาจริงๆ เปนรอยอยาง แตที่เลือกอยางนี้มาแนะนําบรรดาทานพุทธ

บริษัท เพราะวาเปนบทที่วิเศษแลว เปนบทที่ไดผลเร็วกวาทุกบท แลวมีความชัดเจนแจมใสกวา ตามปกติเทาที่มา
ปฏิบัตกิ ัน อยางไมเกินสี่วันไดแน
คําวาได หมายถึงวาไดไปถึงฌานโลกีย คือเราจะไมสงสัยในเรือ่ งสวรรค เรื่องพรหมโลก สวรรคทุกชั้น
เปรต อสุรกาย ถาวันแรกได ครูเขาจะสอนอีกสองวัน
วันที่สองจะแนะนําใหทานรูจักสภาวะของนิพพาน เรื่อยลงมาถึงรูปพรหม อรูปพรหม สวรรคทุกขั้น
รุกขเทวดา ภูมิเทวดา นรก เปรต อสุรกาย เปนตน
แลววันที่สาม จะสอนญาณแปด คือการระลึกชาติเปนสําคัญ ถาทุกทานปฏิบตั ิไดตามสามอันดับนี้ คือ
เชื่อวาจิตใจไมสงสัย สามารถจะใชกําลังใจไดทกุ อยาง แมวาในการใช ไมใชใชในผลของนิพพานอยางเดียว ถาทํา
ได ทานเองแมแตในการทํามาหากิน เราอยากจะทราบวา การคาขายหรือทําไรไถนามันจะมีผลดีหรือไมดีขาดทุน
หรือกําไร เราทราบไดลวงหนา คือสิ่งใดทีม่ ันจะขาดทุนเราไมทํา สิ่งไหนจะ นะ มะ พะ ธะ เวลาหายใจเขานึกวา
นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ แตวาเวลาหายใจเขาหรือออกก็ดี ขอ.ใหบรรดาทานพุทธบริษัททําอารมณ
ใจใหสบายๆ อยาทําใจใหเครียด คือไมตองใชสมาธิใหสูงจงใชกําลังใจตามปกติ
เวลาที่พัฒนาไปเดี๋ยวหยุด คือภาวนาไปเฉยๆ สิบนาที เพราะในเวลาที่ภาวนาไปนั้น บางทีมีจิตฟุงซาน
บางเปนของธรรม ขณะที่เราหายใจเขา หายใจออก เวลาหายใจเขาใหนึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ
บางทีจิตเผลอไปคิดอยางนั้น อันนี้อยาพึ่งตํานิตวั วาเลว เปนธรรมดาธรรมชาติของจิตที่เราฝกใหม ยังไมถือวาเปน
ความผิด ถานึกไดวาเผลอไปก็เริม่ ตนใหม หายใจเขาก็นึกวา นะ มะ หายใจออกก็นกึ วา พะ ธะ แตพอได
สัญญาณบางชนิดขึ้น อยาพึ่งลืมตาใหภาวนาไวเรื่อยๆ ถาเปนสัญญาณ บอกวาจะมีคนเขาไปแนะนํา ถาตรงไหน
ปรากฏวาจะมีคนไปนั่นขางหนาและนั่งกลางวง ใหทราบวาทานผูนั้นจะเขาไปแนะนําในการปฏิบัติ เพราะความเปน
ทิพยจะเกิดตอนนั้น
ถามีคนไปนั่งขางหนาเขาไปแนะนํา ขอใหทุกคนที่มีคนแนะนําทุกวงนะ ใหหยุดภาวนาเลย ไมตองสนใจ
ลมหายใจเขาออก ตั้งใจฟงคําแนะนําของผูแนะนํา ผูแนะนําเขาจะแนะนําในการตัดกิเลส ใหญาติโยมพุทธบริษัท
นอมใจไปละกิเลสไดชั่วขณะหนึ่ง ความเปนทิพยก็จะเกิดขึ้นกับจิต
หลังจากนั้น ถาผูแนะนําเขาเห็นวา จิตสะอาดพอสมควร เขาก็จะถามวา เวลานี้มีความรูส ึกวามีทานผูใด
อยูขางหนาบาง อยาลืมนะตอนนี้ เขาจะถามความรูสกึ ไมใชดวยตาเห็น ถาทานไดทิพจักขุญาณแจมใส ทานจะมี
ความรูสึกวามี ขอใหเห็นภาพนั้นแจมใส ใหตอบตามนั้นทันทีอยาสงสัย อยากลัวผิด ถาญาติโยมทีไ่ ดทิพจักขุญาณ
อยางกลาง จะมีความรูส ึกวา เห็นภาพนั้นไมชดั เจน ก็ขอใหตอบตามทีม่ คี วามรูสกึ ทานที่ไดทิพจักขุญาณอยางออน
จะมีความรูส ึกวา “มี” แตไมเห็นภาพก็ใหตอบวา”มี”ถาเขาถามวาทานที่อยูเบื้องหนาเปนผูหญิงหรือผูชาย อันนี้ตอง
ระวังนะ เทวดาก็ดี พระพรหมก็ดี พระอริยเจาก็ดี ทานองคเดียวสามารถเปลีย่ นสีสันวรรณะของทานนะ
ฉะนั้นทุกคนตอบตางกันได ถาอยูในวงเดียวกัน ในขณะเดียวกันเพราะความเปนทิพย ถาเขาถามวาทาน
ผูนั้นเปนผูหญิงหรือผูชาย เราก็ตอบตามความรูสึกของเรา อยาตามคนขางๆ เขาบอกวาเปนผูชาย แตของเราเปน
ผูหญิง ก็ตอบวาเปนผูหญิง ถาเขาถามวาทานผูนั้นแตงตัวสีอะไร ก็ตอบตามความรูสกึ อันนี้ก็ขออธิบายแตเพียง
ยอๆแคนี้นะ

ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่ง อันดับแรก ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทใหมีความเคารพในศีลจริง และขอสองจิต
จงอยาคบนิวรณ อยาสงสัยในผลของการปฏิบัติ และประการที่สาม หายใจเขาใหนึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา
พะ ธะ และก็เวลาภาวนาไมตอ งทําอารมณใหเครียด ทําใจสบายๆ ทําอารมณใหปกติ และเวลามีคนเขาไปสอน
นอมจิตไปตามคําแนะนําของผูแนะนํา ซึ่งเขาจะแนะนําในการตัดกิเลส ถาผูนําเขาถามวา มีความรูสกึ วามีผูใดอยู
ขางหนาบาง ถามีความรูส ึกใหตอบวามี ถาไมมีความรูส ึกใหตอบตามความเปนจริงวาไมรูสกึ ตามนั้น
ตอนี้ไปขอใหบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาออก
หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ เชิญปฏิบตั ิได
คําแนะนํากอนฝกมโนยิทธิ 5
ตอไปนี้ขอใหทุกทานตั้งใจฟงคําอธิบายสักครูหนึ่ง การเจริญพระกรรมฐานที่บรรดาทานพุทธบริษัทกําลัง
เจริญอยูนี่ ตามศัพทบาลีทานเรียกวา เปนการเจริญมโนมยิทธิ สําหรับมโนมยิทธินี่เปนหนึ่งในอภิญญาหา หรือวา
หนึ่งในอภิญญาหก แตวาการปฏิบัติแบบนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทสวนมาก ก็เคยปฏิบัติกันมาแลว ใหพึงเขาใจวา
การเริ่มตนดวยการทรงสมาธิของมโนมยิทธิ วันนี้ใชอารมณเบาๆ คือวา ถาบังเอิญจิตขณะที่ภาวนาอยู ถาหากวาจะ
ใชกําลังใหเปนทิพจักขุญาณจริงๆ ก็ตองถอยหลังไปถึงอุปจารสมาธิ หรือถาจะใหดีแลวก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัท
ทรงอารมณใจแบบเบาๆ คือทําแบบสบายๆ จงเวนจากความตั้งใจ คิดวาเราจะทรงจิตใหแนบสนิทเกินไปคือทําอยาง
นี้ เวลาทานเขานึกวา “นะ มะ” เวลาหายใจออกนึกวา “พะ ธะ” ปลอยจิตสบายๆลมหายใจเขา ลมหายใจ
ออกปลอยไปตามปกติ อยาบังคับลมหายใจเขาหรืออยาบังคับลมหายใจออก ใหหนักหรือใหเบา ใหยาว
หรือใหสั้น ตองปลอยลมหายใจไปตามปกติจริงๆ เพราะวาการปลอยลมหายใจ หายใจตามปกติ แลวเอา
จิตเขาไปรับทราบ ตอนนี้เปนเหตุทําใหจิตมีสมาธิ ใหจิตมีสมาธิพอเบาๆ แบบสบายๆ
จิตเปนสมาธิแบบเบาๆ นี่ก็อันหนึ่ง ที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะสงสัย วาการทรงสมาธิจริงๆ
ความจริงบางคนคิดวามันจะตองไมคิดอะไรเลย จะตองทรงอารมณอยูตามปกติ คือจิตไมวอกแวกอันนี้ไมใช ถาเรา
ยังไมถึงอรหันตเพียงใด หรือวาขณะนั้น ถาจิตยังไมทรงตัวอยูในฌามสี่เพียงใด วอกแวกเปนของธรรมดาบางที
ขณะที่ภาวนาไปดวย พิจารณาลมหายใจเขาออกไปดวยสักครูหนึ่ง หรือนาทีสองนาที อาศัยที่อารมณจิตเคยคิดอะไร
ตออะไรของมันอยู เราก็เผลอนิดเดียวมันก็คิดนอกเรื่องนอกราวไป ถาเปนอยางนี้ พอนึกขึ้นมาไดวา เอา นี่เราเผลอ
ไปเสียแลว เราภาวนาอยูนี่จิตซานเกินไป เราก็จับดึงเขามาใหม จับกําหนดรูลมหายใจเขาลมหายใจออกใหม แลวก็
ภาวนาตามเดิมของเราไปใหม อยางนี้ก็ตองถือวาใชไดอยาไปคิดวา ขณะที่ภาวนาอยูนะมันจะตองไมคิดอะไรเลย
ไมใชอยางนั้น เปนไปไมไดการที่ไมคิดอะไรเลย
ถาจะถามวาถาอยางนั้นจิตจะเปนสมาธิไดอยางไร ก็ตองตอบวา คําวาสมาธินี่แปลวาตั้งใจ เราตั้งใจอยู
แลววาจะทําความดี คือตั้งสติสัมปชัญญะใหสมบูรณเราตองการรูลมหายใจเขา ลมหายใจออก อันนี้เปนอารมณ
ละเอียด และเราก็ตั้งใจภาวนาอยูแลว แตมันเผลอก็เปนของธรรมดา คําวาตั้งใจเปนสมาธิขณะใดที่รูลมหายใจเขา
หายใจออก และภาวนาอยูดวย ขณะนั้นชื่อวาจิตมีสมาธิ แตเมื่อสมาธิอยูในขั้นของอุปจารสมาธิ มันก็ตองโดดไป
โดดมาบางเปนของธรรมดา

แตนี้ถาจิตอยูในระดับนี้ ถาจิตทรงอารมณพอสบายๆ อารมณก็เริ่มเปนทิพยถาอารมเริ่มเปนทิพยเราก็
สามารถจะเห็นภาพที่เปนทิพยไดโดยทางใจ แลวก็จะสามารถไดยินเสียงที่เปนทิพยไดโดยทางใจเหมือนกัน แตวา การ
จะรู ห รื อ จะเห็ น ก็ ดี ต อ งเป น ตอนที่ มี ผู เ ข า ไปแนะนํ า ท า น เพราะความจริ ง การฝ ก แบบนี้ เ ป น ของหนั ก มากใน
พระพุทธศาสนา แตก็ไดอาศัยพระมหากรุณาธิคุณจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประทานวิชานี้ไวใน
พระพุทธศาสนา ถาจะปลอยใหทําแตผูเดียวโดยไมมีใครเขาไปแนะนํา อันนี้ไมมีผล เพราะเคยทํามาแลว ตองให
บุคคลที่เคยไดมาแลวเขาไปแนะนําทาน
สําหรับอารมณจิตกอนที่จะเริ่มทําสมาธิจริงๆ จังๆ ในตอนนี้ตองขอใหทานพุทธบริษัทลืมความหลังเสียให
หมด คําวาลืมความหลังหมายความวา บาป อกุศลใดๆ ทั้งหมด ที่เราเคยทําไวแลวในกาลกอน ในตอนนี้เราไมนึก
ถึง เรานึกถึงอยางเดียวแตความดีที่เราทรงอยู
และอีกประการหนึ่ง เวลานี้เราจะไมหวงอะไรทั้งหมด บานก็ไมหวง คนที่บานก็ไมหวง ทรัพยสินก็ไมหวง
ถาเราไปหวงเขา จิตมันก็ไมเปนสมาธิอีก มันกระโดดหนา กระโดดหลัง ไมทรงตัว และนอกจากนั้นหันมาหาถึงกาย
ของเรา เราก็ตองพิจารณาวา ถาเราหวงอะไรทั้งหมด ถาบังเอิญรางกายของเราจะตายเวลานี้ ถาเราตายไปเวลานี้
แลวขางหลังเขาจะทําอยางไร ถาเราคิดวาถาเราหวง ถาเราตายไปแลวเราจะชวยเขาไดไหม เคยมีคนตายอยูที่ไหน
บางมาชวยหุงขาวหุงปลา ตักน้ําตักทา ทํางานทําการ มันไมมี แตถาชีวิตเราถึงวาระแหงความตายจริงๆ มีใครบาง
หามความตายได ก็ไมมี
ฉะนั้นเวลานี้ ใหเราหวงอยูจุดเดียวคือปจจุบัน เพราะเวลาปจจุบันเวลานี้เราทําอะไร เราหวงอยูเพราะสิ่ง
นั้น ถาเราจะหวงบาน หวงทรัพย หวงสิน หวงคนที่บาน มันก็ไมมีประโยชน เรานั่งอยูตรงนี้ บานอยูตรงโนน ถามี
อะไรเกิดขึ้นเราก็ชวยอะไรไมได
ฉะนั้นขอใหทานบรรดาพุทธบริษัทใหถือวา เวลานี้เราเปนบุคคลผูเดียวไมมีอะไรทั้งนั้น เวลานี้หรือกี่เวลาก็
ตาม จะเปนเวลาไหนก็ตามถือวา เราเปนบุคคลคนเดียวที่ถืออยางนี้ ไมใชลืมคนอื่น ถือตามความจริงอีกอยางหนึ่ง
คนที่เปนสามีเปนภรรยา เปนบิดา มารดา เปนลูกเปนหลาน เปนเหลนนั่นเนื่องถึงกันจริง แตวาสิ่งที่เนื่องถึงกันไมได
คือ
หนึ่ง เมื่อเราเกิดขึ้นมาแลว ถาความปวยไขไมสบายมันจะเกิดกับเรา คนที่เรารัก คนที่เรานับถือ คนที่
หวังดีตอเรา ทุกคนไมอยากใหเรามีทุกขเวทนามากแตวาไมมีใครจะสามารถแบงเบาจากความปวยทุกขเวทนา จาก
รางกาของเราไปไดหมอมีหนาที่รักษาก็ใหยา ถามันจะปวดเสียดจริงๆ หมอก็ไมสามารถระงับได อันนี้เปนจุดหนึ่งที่
เราเปนบุคคลคนเดียว คือถาเราปวยก็ปวยคนเดียว ถาเราปวดมาก เมื่อยมาดมีทุกขทรมานมาก จะมีคนที่รักหรือมี
คนที่หวังดี จะมาแบงเอาความเจ็บปวยไปไวคนละนิดคนละหนอย ก็ไมสามารถจะทําได ตอนนี้เราเปนบุคคลคน
เดียวจริง
และประการที่ 2 ชีวิตลวงไป ความแกมันก็ปรากฏขึ้น ถามีคนที่ปรารถนาดีวาเราเปนหัวหนาบานหรือเรา
เปนผูนํา เราเปนผูใหการแนะนํา เราเปนผูใหสงเคราะหถาเราแกมากเกินไป แลวก็สุขภาพรางกายไมดี มันสมองไมดี
งานการที่ทําอยูนั้นมันก็เสื่อม และมันจะทรุดตัวลง ถาจะมีใครบางไหมที่เขาไมตองการใหเราแก ไมใหความแกมาถึง
เรา เขาจะมาแบงความแกไปคนละนิดคนละหนอย เพื่อไมตองการใหเราแก อันนี้มันเปนไปไดไหม ถาทําอยางนี้ก็ทํา

ไมได นี่ก็เปนจุดหนึ่งที่แสดงวาเราเปนบุคคลคนเดียว ถึงเวลาแกเราก็แกคนเดียว ไมมีใครมารชวยแบงความแกของ
เราไปได
และก็ในขั้นสุดทาย วารุที่ความตายเขามาถึงจริง มีใครบางไหมที่คิดวา ถาเราตายไปแลวมันไรประโยชน
มาก สิ่งที่ทรงอยูมันจะทรุดตัวลง เมื่อความตายจะเขาถึง เขาไมตองากรใหเราตาย มาแบงความตายไปไวซะคนละ
หนอยๆ เขาก็ไมตายและเราก็ปลอดภัยจากความตาย อยางนี้ทําไดไหม ถาทําไมได เราจําเปนจะตองตายก็แสดงวา
เราเปนคนคนเดียว ขอใหคิดตามนี้นะ
คําวาคนคนเดียวไมไดหมายความวาใหลืมคนอื่น ใหคิดถึงความเปนจริงวาสิ่งที่เราจะตองรับและไมมีใคร
แบงปนไปไดนั้น เราจะตองรับแตเพียงผูเดียว เมื่อเวลาเราปวย เราก็ปวยคนเดียว เราแกเราก็แกคนเดียว เราตาย
เราก็ตายคนเดียว เมื่อเราคิดวาเราเปนคนเดี่ยวอยางนี้ เมื่อเวลาเราจะอบรมธรรมเพื่อความไมตาย เราก็ตองไมหวง
อะไรทั้งหมด แมแตรางกายของเราที่ทรงอยู เราก็ไมหวง คิดวาถามันจะตายเสียไดเวลานี้ก็ดี เพราะ เวลานี้เราอยู
ระหวางพระรัตนตรัยเปน 3 ประการ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เวลานี้เราเปนคนมีศีล เวลานี้จิตเราเปนจิต
ทรงธรรม ถาอารมณอยางนี้มีอยูกับเรา ตายเวลานี้อยางเลวที่สุด เราไปเปนเทวดา หรือพรหมถาหากเราไมหวงใยใน
ชีวิตจริงๆ ก็อาจไปนิพพานก็ได
ขอบรรดาทานพุทธบริษัทตัดสินใจตามนี้ แลวตอไปก็ใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ ในเวลาที่เลิกอธิบาย
แลวนะ เวลาหายใจเขาใหนึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกใหนึกวา พะ ธะ ถึงตอนนี้มาพูดถึงวาเห็นกันสักหนอย
การฝกแบบนี้เปนการฝกควบระหวางทิพจักขุญาณกับมโนยิทธิ ทิพจักขุญาณแปลวามีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย
มโนมยิทธิแผลวามีฤทธิ์ทางใจ อันนี้ไมใชเปนอภิญญาแท ถาจิตเปนอภิญญาก็เปนอภิญญาออน ถาจะจัดสอน
อภิญญาจริงๆ ละก็ มันไมมีใครรับได ก็ตองสอนกันแบบนี้กอน ถาไดแลวถาไปฝกฝนกันจิรงๆ ก็จะทรงอภิญญาได
จริง
สําหรับทิพจักขุญาณนี่ ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ตองทราบวาเปนความรูสึกทางใจคลายตาทิพย
เพราะญาณนี้แปลวารู ทิพยก็แปลทับศัพท แปลวาทิพย เหมือนวาการเห็นดวยการรูทางใจ มันรูถูก รูตอง คลายตา
ทิพย เหมือนกับทานทั้งหลาย นึกถึงบานทานเวลานี้ รูปรางมันเปนอยางไร นึกถึงลูกถึงหลานคนนั้นคนนี้ เรา
สามารถบอกถูกลักษณะเปนอยางไร ผิวพรรณเปนอยางไร ทรวดทรงเปนอยางไร แตวาเวลานี้เราไมไดเห็น มันรูทาง
ใจ คําวาทิพจักขุญาณยังออนอยูก็มีความรูสึกอยางนี้
หลังจากพูดแลวก็จะพักใหทานภาวนาสัก 15 นาที ตอนภาวนานี้ขอใหทานตั้งใจภาวนาเฉยๆ ตัดอารมณ
อยากรูอยากเห็นเสีย ถาไปนึกอยากรูอยากเห็น วันนี้ไมรูไมเห็น ถาหากวาถึงเวลา เสียงสัญญาณดังกริ๊ง เปนเวลาที่
บอกวาจะมีบุคคลเขาไปแนะนําทาน
ตอนที่คนเขา ไปแนะนํ า ขอใหทานหยุดคํ าภาวนาเสีย และก็ ไมส นใจกับ ลมหายใจเข าออก ตั้งใจฟ ง
คําอธิบายของบุคคลที่แนะนํา หรือตัดสินใจไปตามนั้นตอมา ถาเขาเห็นวากําลังใจเราพอใชได เขาจะถามวา เวลานี้
ทานเห็นอะไรไหม มีความรูสึกวามีพระพุทธเจา หรือมีใครมาอยูขางหนาบาง ถาความรูสึกมันไมเห็นแตความรูสึกคิด
วามี ก็ตอบวามีทันที เขาถามวาสีเขียวหรือสีแดง แตความรูสึกวาสีแดง ก็ตอบแดงเลย อยาไปคิดวาแนหรือไมแน
เพราะวาถาหากสมาธิออนวิปสสนาญาณออนมันยังไมเห็น แตความรูสึกทางใจมันตรง ถาสมาธิหรือปญญาดีขึ้น สิ่ง

ที่เราไมเห็นจากความรูสึกปรากฏนั้นจะเกิดเปนภาพจริงๆ ถาวิปสสนาญาณหรือสมาธิดีถึงที่สุด ภาพนั้นจะเห็น
ชัดเจนแจมใส ลวดลายของภาพนั้นก็รูจัก เห็นไดชัดตอบไดถูกทันที
แลวก็ตอนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขา
ออก คือเวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ และสํารหับ
ทานที่ปฏิบัติไปแลวใหใชอารมณเปนทิพยใหถึงที่สุด
อันดับแรกของจิต เอาจิตไปจับอยูที่วิมานขององคสมเด็จพระพุทธเจาที่นิพพาน ทําใจใหสบาย หลังจาก
นั้นก็ใหเปนไปตามอัธยาศัยของทาน ตอนี้ไปเริ่มปฏิบัติได

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 6
ลําดับตอนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจฟงคําแนะนําสักครูหนึ่ง วนนี้พอดีเปนวันพระ การ
ที่บรรดาทานพุทธบริษัทมาเจริญพระกรรมฐานก็เหมาะ ก็ฟงคําวา วันพระ คือวานักเจริ ญพระกรรมฐานทั้งหมด
พระพุทธเจาทรงเรียก 2 อยาง คืออยางแรกเรียกวา “พระโยคาวจร” หมายความวาเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติในดาน
ของความดี หรืออีกนัยหนึ่งพระพุทธเจาทรงเรียกวา “ทรงเปนผูปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค” โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับทานที่ยังไมถึงพระโสดาบัน
เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย นาจะภูมิใจในตัวเอง ทั้งภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่
ทานทั้งหลายไดเขามาอยูในเขตของความดี คือในเขตของพุทธศาสนา การเกิดมานี่จะเกิดมาเพื่อพบพระพุทธศาสนา
เปนของยาก ที่วายากนี่ก็เพราะวานานๆ จะมีพระพุทธเจาสักครั้งหนึ่ง และกัปนี้ก็เปนกัปที่ทานทั้งหลายมีบุญมาก
เพราะวามีพระพุทะเจาถึง 10 องค ไมมีกัปไหนที่จะมีพระพุทธเจามากอยางนี้ บางกัปก็มีองคเดียวบาง มี 2 องค
บาง บางกัปที่เปนสูญญกัป หรือเปนอันตรากัปก็ไมมีเลย แตวากัปนี้ถาหากมีพระพุทธเจาถึง 10 องคก็ตามที ถา
เราพลาดนิดเดียวเราก็ไมเจอะพระพุทธเจาอีก จะเจอะอีกก็ตองใชเวลาเปนแสนกัป นั้นก็คือ ถาเราพลัดลงไปนรกสัก
วันเดียว เราก็ชวดไมพบพระพุทธเจาอีกตอไป
ฉะนั้นการที่ทานทั้งหลายตั้งใจมารเจริญพระกรรมฐานวันนี้ และก็เปนวันพระทานเองก็ทําใจเปนพระ พระ
จริงๆ นะไมใชพระหุมผาเหลืองโกนหัวเฉยๆ การหมผาเหลืองโกนหัวเฉยๆ เขาถือวาเปนการถือเพศแหงบรรพชิต คํา
วาบรรพชิตแปลวา ผูชนะการทั้งปวง ชนะอํานาจของความรักในเพศ ชนะอํานาจของความโกรธ ชนะอํานาจของ
ความโลภ ชนะอํานาจความรักในเพศ ชนะอํานาจของความโกระ ชนะอํานาจของความโลภ ชนะอํานาจของความ
หลง จึงมีนามวา “บรรพชิต” แตถาวาทานผูใดยังแพอยูจากโลภ ความโกรธ ความหลงก็ดี และราคะก็ดี ยังไมถือ
วาเปนบรรพชิต ถือวาเปนสมมุติสงฆ ถาหากวาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดี ก็ชื่อวาอยูในขอบเขตของสมมุติสงฆ ถา
หากวาฝาฝนพระธรรมวินัย ทานก็เลยเรียกวาเปรตไปเลย ใชอะไรไมไดเลย คําวาเปรต เปรตหมายความวาจะมี
ความเปนอยู เพราะอาศัยชาวบาน คือโมทนา
ถ า หากว า พระเณรบวชเข า มาอยู ใ นพุ ท ธศาสนาปฏิ บั ติ ชั่ ว มี ส ภาพเหมื อ นเปรต คื อ ขอข า วเขากิ น
หลอกลวงทรัพยสินเขามาใช อันนี้ไมถูก แตเวลานี้พวกทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีนามวา บรรพชิต หรือมีนามวา
“ภิกษุ” บรรพชิตแปลวา ผูชนะทั้งหมด ภิกขุแปลวาเห็นภัยในสงสาร คําวาเห็นภัยในสงสารก็หมายความวา ไม

ตองการเกิดในวัฏฏสงสารตอไป การเวียนวายตายเกิดเปนพรหมก็ดีเปนเทวดาก็ดี เปนมนุษยก็ดี เปนเปรตก็ดี
อสุรกายก็ดี สัตวเดรัจฉานก็ดี เปนสัตวนรกก็ดี มนุษยก็ดี การวนไปวนมาอยางนี้ทานเรียกวา วัฏฏะ มันไมมีที่
สิ้นสุด
ฉะนั้นเวลานี้ทานเปนผูปฏิบัติถูก หมายความวา หนึ่ง เปนผูทรงศีลดี และประการที่สอง เวลานี้เขามา
เปนผูบําเพ็ญตบะ เปนการเขามาห้ําหั่นกิเลส ใหขาดสิ้นเปนสมุจเฉทปหาน ฉะนั้นขอทุกทานทั้งหมดที่นั่งในที่นี้ ให
ตัดสินใจไวเลยวาชีวิตนี้ในอนาคตอันสั้น เราจะเปนพระโสดาบันใหไดภายในหนึ่งเดือน ความจริงพระโสดาบันนี้เปน
ไมยาก ถาเปนพระโสดาบันเสียอยางเดียว ขึ้นชื่อวาบาปอกุศลเกาๆ ทั้งหมดที่เราทําแลว ไมมีโอกาสใหผล มีทาง
ทางเดียวที่เราไปคือ กาวเขาไปใกลพระนิพพานทุกขณะ เพราะวาพระโสดาบันทานแปลวา เปนผูเขาถึงกระแสพระ
นิพพานสําหรับพระทานใหระมัดระวังศีลใหมากที่สุด มีความรูสึกอยูเสมอวาเราจะตองตายถึงบางทานที่มีความ
จําเปน ตองสึกออกไปเปนฆราวาส เรื่องบรรพชาเปนของหนักพระพุทธเจาไมทรงกักขังใคร ถากําลังใจทรงอยูไมไหว
หรืองานบังคับเรา เราก็ตองลาสิกขาบท เมื่อลาสิกขาบทไปแลว ก็ทรงศีลหาใหบริสุทธิ์
พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี มีความสําคัญอยูที่ศีลหา สําหรับฆราวาสพระ เณร ก็มีความสําคัญอยูที่
ศีลของตน กําลังจิตของพระโสดาบันมีใชเบาๆ ไมหนัก คือ 1. มีความรูสึกวาเราจะตองตาย นี่เปนเรื่องจริง ที่เราจะ
ปฏิเสธไมได เราจะนึกถึงความตายเปนสําคัญ แลวก็ควรคิดวควมตายมันอาจจะมีกับเราในเวลานี้เพื่อความไม
ประมาทของจิต ถาเราคิดวาความตายอาจจะมาอีกในเวลาอีก 1 ป 10 ป 30 ป 100 ป มันก็ประมาทเกินไป นี่
พระพุทธเจาตรัสวา ชีวิตเปนของไมเที่ยงแตความตายเปนของเที่ยง หรือตอนที่เปสการีกราบทูลกับพระพุทธเจา
ขาพระพุทะเจาไมทราบพระเจาคะ วาความตายของขาพระพุทธเจาจะมีเวลาไหน จะมีเชา มีสายมีบาย มีเที่ยง มี
กลางวัน มีกลางคืน และอาการตายจะตายแบบไหน หมอมฉันไมทราบ พระพุทธเจาก็ทรงยอมรับวาใช วาเธอตอบดี
แลว
ฉะนั้นขอบรรดาพุทธบริษัททุกทานจงคิดไวเสมอวา เราอาจจะตายเดี๋ยวนี้ตามที่องคสมเด็จพระชินสีหตรัส
กับพระอานนทวา อานันะ ดูกอนอานนท ตถาคตนี่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออก ในเมื่อเรานึกถึง
ความตายอยู เราก็ไมประมาทในชีวิต คิดวาขึ้นชื่อบาปอกุศลตางๆ ที่ทํามาแลวกี่ชาติก็ดี แมแตชาตินี้ก็ดีตองไมมี
โอกาสใหผลกับเราตอไปอีก เราจะตองพนกําลังของบาปอกุศลกรรมทั้งหมดที่จะพนไดก็คือ
1. เราจะตองเคารพพระพุทธเจาจริง เคารพพระธรรมจริง เคารพพระอริยสงฆจริง
2. และก็มีศีลบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฆราวาสถือศีลหา ถาเปนศีลแปดถาจิตรักศีลแปดเปนปกติ
รักษาทุกวัน แลวก็ทําจิตสบายๆ นั่นเปนจิตของพระอนาคามี คือศีลแปดเปนศีลของพระอนาคามี แสดงวาผูนั้นจิต
กาวเขาไปสูความเปนพระอนาคามี นี่สําหรับพระโสดาบัน สกิทาคามีก็มีศีลหาเปนสําคัญ เมื่อเคารพพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆจริง มีศีล 5 บริสุทธิ์แนนอน คําวาศีลนี่ ไมเผลอนี่ไมขาด มันตองตั้งใจทํา และ
จิตอีกดวงหนึ่ง ตัดสินใจโดยเฉพาะวา ทําความดีทั้งหมดเราตองการพระนิพพานจุดเดียว การใหขาวให
ของชวยเหลือใครก็ตาม ไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน และไมหวังเกิดเปนมนุษย ไมหวังเกิดเปนเทวดา ไมหวังเกิด
เปนพรหม หวังอยางเดียววา อัตภาพคือรางกายนี้ สลายเมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนั้น ตัดสินใจไดอยางนี้เปนปกติ
อยางนี้ที่วาอารมณของทานเปนพระโสดาบัน พระโสดาบันยังไมตองแยกผัวแยกเมีย พระโสดาบันยังมีการแตงงาน
พระโสดาบันยังมีความรักในเพศแตไมทํากาเมสุมิจฉาจาร เพราะมีศีล 5 บริสุทธิ์ พระโสดาบันยังมีความโกรธ แต

ไมฆาใคร เพราะมีศีล 5 บริสุทธิ์ พระโสดาบันยังมีความหลงอยูบางแตหลงไมมากนัก เพราะวายังตองการความ
รัก ยังตองการความรวย ยังมีความโกรธแตวาศีลไมขาด ความจริงพระโสดาบันไดแกชาวบานชั้นดีนั่นเอง
ฉะนั้นขอทุกทานทั้งหมด การเจริญพระกรรมฐานหรือการทําบุญ ถาหากวาเราไมหาจุดพักหรือจุดหยุดที่
ใดที่หนึ่งไว การทําไปก็ไดผลนอยเต็มที ที่วาไดผลนอยเต็มที มันควรจะมาหยุดตรงพระโสดาบันบาง เขาจุดพักมันก็
ไมพัก ทําไปเจริญพระกรรมฐานกันเรื่อยไป เขาบอกวาทําอยางนี้ฉันก็ทําไป ทําไป ทําไปแบบนั้นมันหาจุดลงไมได
มันเปนพระอริยะไมได และเมื่อไรมันจะใกลพระนิพพานทีนี้ความเปนพระอริยะที่เปนกันไมไดเพราะไมรูจักพระอริยะ
ไมรูวาพระโสดาบันกับสกิทาคามีนะของงายๆ เปนหญาปากคอก แตสําคัญครูผูสอนไมไดเปนพระอริยะ
แตทั้งนี้อยานึกวา อาตมาเปนพระอริยเจาซะดวย ทาไมเปนพระอริยเจาแลวทานก็ไมดุพระพุทธเจาสอนซะ
ดวย อยางอาตมามาสอนนี่ มาจากพระพุทธเจาที่พระพุทธเจาตรัสวา สําหรับพระโสดาบันกับสกิทาคามีเปนผูทรง
อธิศี ล พระอนาคามี เป นผู ทรงอธิจิต พระอรหันตเ ปนผูทรงอธิป ญญา และในสังโยชน ทานก็ มีบ อกไว วา พระ
โสดาบันกับสกิทาคามีตัดสังโยชนได คือ
1. สักกายทิฏฐิ
2. วิจิกิจฉาทิฏฐิ
3. สีลัพพตปรามาส
มีตอนหนึ่งทานบอกวา สําหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเปนผูมีปญญาเล็กนอย มีสมาธิเล็กนอย แต
ทรงศีลบริสุทธิ์ แลวตอไปก็ตองดุองคของพระโสดาบันอีก องคพระโสดาบันคือคนที่เปนพระโสดาบันแลวมีกําลังใจ
อยางไง เขาวางอารมณแบบไหน องคพระโสดาบันคือ เคารพในพระพุทธเจาจริง เคารพในพระธรรมจริงเคารพใน
พระสงฆจริง มีศีล 5 บริสุทธิ์จริง มีจิตใจมุงพระนิพพานเปนอารมณจริงมันก็เทานี้ ถาหากวาจิตใจของทาน
ทั้งหลายทรงอารมณของพระโสดาบันไวได ฌานสมาบัติตางๆ ที่ทานไดนี้ไมมีการเสื่อม มีแตการดีขึ้น
และเมื่อไดเปนพระโสดาบัน มันก็ตัดจุดยอดเลย ไมตองไลพระสกิทาคามีอนาคามี ไมตองไปไลสังโยชน
อื่น ตัดตัวอวิชชาทันที นั้นก็ไดแกตัดฉันทะกับราคะซึ่งก็ไดเคยบอกวา จงคิดไวเสมอวา รางกายมันตายคราวนี่ เรา
ไมตองการการเกิดเปนมนุษย เปนเทวดาหรือพรหม เราตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน ทําใหมันแนๆ ทําจิตให
มันมั่นคง เอาใหมันแนนอน อยาไปคิดวาสิ่งนี้มันเกินความสามารถของเราไมใชอยางนั้น เราตองสามารถ ถาเราไม
มีความสามารถจริง เราก็ไมเหยียบยางเขาในขอบเขตของพระศาสนา นี่เปนจุดแรกที่เราจะพิสูจนนั้นเอง เมื่อ
เหยียบยางเขามาในเขตของพระศาสนา ถาเราไมดีจริงเราก็ไมยอมรับนับถือพระพุทธเจา แลวตอไปถาเราไมแนนอน
จริงๆ ถาจิตใจของเราไมเขาถึงปรมัตถบารมีจริง เราก็ไมพอใจในการเจริญพระกรรมฐาน จุดนี้เปนจุดสําคัญที่พวก
ทานทั้งหลายจะสรางความมั่นใจในตัวเอง วาขึ้นชื่อวาพระนิพพานนี่ ไมเกินวิสัยของทาน
สําหรับตอนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขา
ออก ถาภาวนาใหใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ แลวรวบรวมกําลังใจไมสนใจคําภาวนาก็ได รวบรวมกําลังจิต
ตัดกิเลสคือมุงคิดวารางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา โลกนี้ไมมีความหมายสําหรับเรา เราตองการนิพพานอยาง
เดียว สงกระแสจิตไปนมัสการที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่พระนิพพาน และจะอยูที่นั้นหรือจะกลับไปที่ไหน
ก็ได อยูที่นั้นตลอดเวลาจนกระทั่งหมดเวลาก็ยังดี ตอนี้ไปเริ่มปฏิบัติได

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 7
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย จงตั้งใจฟงคําอธิบายสักครูหนึ่ง เปนอันวาสําหรับทานนักปฏิบัติใหมให
ตั้งใจตามนี้นะ อันดับแรกขอใหเปลื้องความสงสัยของตนเองเสียกอน วาการปฏิบัติพระกรรมฐานนี่ มันมีอารมณไม
เหมือนกับอารมณธรรมดา อันนี้จะตองรู เพราะเวลานี้เราตั้งใจปฏิบัติในดานของทิพจักขุญาณ และก็มโนมยิทธิ ก็
จงเขาใจวา คําวาทิพจักขุญาณนี่ แปลวามีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย เขาไมไดหมายความวา ลูกตาเปนทิพย
เพราะตาของเราหลับไมสามารถจะเห็นอะไรได แตที่รูออกมาได คือใจเปนทิพย คําวาญาณนี่ เขาแปลวาความรู ที
นี้คําวาทิพจักขุญาณก็หมายความวา ถาหากวาสมาธิของเราเลวจัด แตวาอยูในเกณฑที่ดีพอจะมีทิพยได มันก็เปน
แคมีความรูสึกถูกตอง ยังไมเห็น ถาสมาธิของเราดีขึ้นมานิดหนึ่ง ไอความรูสึกถูกมันก็กลายเปนภาพปรากฏขึ้นใน
ใจ เห็นภาพ ถาสมาธิดีมากวิปสสนาญาณดีมาก มันจะเห็นภาพชัดเจนแจมใส มีเห็นทางใจ ไมไดเห็นทางตา นี้คํา
วาเห็นในที่นี้ก็ตองอาศัยอารมณดี
ตอนนี้ก็ควรจะรับฟง ทั้งนักปฏิบัติเกา และนักปฏิบัติใหม คือวาอารมณดีที่เราจะเห็นชัดเจนแจมใส นั่นก็
ตองอาศัยเหตุนี้เหมือนกันหมดทั้งเกาและทั้งใหม ก็ตองคุมอารมณเหมือกัน คือ หนึ่ง จงทิ้งอุปกิเลสเสียใหหมด
คําวาอุปกิเลสนี้ก็หมายถึงจิตยุง มีความทะนงตนวาเราดี คิดวานี่เรามันดีแลว เลิศแลว คนอื่นสูไมไดและก็มองดุ
คนอื่นทําผิด เห็นวาเขาชั่ว คอยตําหนิติเตียนคนโนน ติเตียนคนนี้ วาตนนั้น ดาคนนี้ แตวาไอตัวที่ทํามันดี อยางนี้
พระพุทธเจาทานเรียกวา อุปกิเลส อุป แปลวาเขาไป เขาไปหรือใกลกิเลส คือความชั่วของจิต คือจิตเดินเขาไปหา
ความชั่วนั่นเอง
นี่เราจะเห็นไดวา ถาเราดีจริงๆ เราก็ไมติคนอื่น ถาเราติคนอื่นก็แสดงวาเรายังเลว ดูตัวอยางองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ชาวบานชาวเมืองเขาดาพระองคทั้งเมือง ไปที่ไหนก็ถูกดาที่นั่น ถูกนินทาที่นั่น การดาการ
นินทาเขาวากันตอหนาแตวาองคสมเด็จพระบรมศาสดาก็ไมทรงโตตอบ กลับสอนบรรดาพระสงฆทั้งหลายวาเธอจง
อยาสนใจในคํานินทาและสรรเสริญ ทานถือวาคํานินทาก็ดี คําสรรเสริญก็ดีเปนโลกธรรม คือหมายความวา ถาเรา
เกิดมาในโลกนี้ เราไมพนคํานินทา และก็ไมพนคําสรรเสริญ และเราก็ไมดีเพราะคําสรรเสริญ เราก็ไมชั่วเพราะคํา
นินทา ถาเราดีเขาติวาชั่ว เราก็ไมชั่วไปตามปากเขาพูด ถาเราประพฤติเลว เขาสรรเสริญวาดี เราก็ไมดีไปตามคํา
เขาพูด เราจะดีหรือเราจะชั่วอยูที่ใจตัวเอง อยูที่การประพฤติปฏิบัติ นี้คนที่ดีจริงๆ ทานไมดีใคร แตวาการยกยองให
กําลังใจแกคนยอมมีอยู เพราะวาไอการที่เขาทําชั่ว เขาทําเลวนี่ คนทุกคนมันไมอยากชั่ว คนทุกคนนะมันอยากจะดี
แตที่ทําชั่วเพราะกฎที่เปนอกุศลกรรม กรรมเดิมมันใหผล ฉะนั้นจึงไมมีอะไรจะนาตําหนิติเตียนกัน
อันดับแรกขอทุกทานจงตั้งใจคิดวา ขึ้นชื่อวาการตําหนิติเตียนซึ่งกันและกันเห็นวาคนนั้นไมดี คนนี้เลว จง
ใหพนไปจากจิต ถาอารมณจิตยังมีอยูอยางนี้ จงคิดวาเรายังเลวอยู ก็พยายามระงับเสีย ชื่อวาทุกคนเขาตองการดี
แตที่ดีไมได เพราะกรรมที่เปนอกุศลมันชี้นํา มันชักนํา มันบังคับ เขามีกรรมที่เปนอกุศลนําบังคับใหทําชั่ว เราก็

อยาพลอยชั่วไปกับเขาดวย มันเปนการไมสมควร นี้อยางหนึ่งที่พระพุทธเจาถือวาเปนอุปกิเลส รวมความวาจงอยา
สนใจกับจริยาของบุคคลอื่น เขาจะดีมันเรื่องเขาดี เขาจะชั่วมันเรื่องเขาชั่ว แตเราบังคับใจของเราใหอยูในดานของ
ความดีเปนปกติก็แลวกัน นี่อารมณอยางนี้ ขอบรรดาทุกทานตองทรงอารมณใหได
แลวประการที่สอง ทุกคนจงละ ปลิโพธ ภาษาบาลีเขาเรียก ปลิโพธ คําปลิโพธ คือการกังวลดวยการ
หวงใยตางๆ ทั้งหมด ในขณะที่เจริญสมาธิ จงอยามีกับเราเลย และเวลาที่ตั้งใจเจริญสมาธิ จงคิดวาเวลานี้ เราไม
มีอะไรทั้งหมด ทรัพยสินบุคคลภายนอกจากตัวเราที่เองถึงเราไมมีแลว แมแตรางกายของเรามันยังจะพัง เรายังไม
หวงนี่ มันตายเสียเวลานี้ก็ชางมัน ขึ้นชื่อวาความตายเราหามไมได เกิดมาเพื่อตาย ถาพรอมที่จะตายเวลานี้ก็เชิญ
อยางเลวที่สุด ตายเวลานี้ไปสวรรค คือไปเปนเทวดานี้ชั้นต่ําที่สุด อารมณอยางกลางไปเปนพรหม ตัวจิตไมนิยม
โลกก็ไปนิพพานเลย ตัดสินใจตัวนี้ ใหได ใหมั นจริงๆ แล วประการตอไป ตั้งใจทรงศีลใหมันดี เรื่องศีล นี่ มี
ความสําคัญมาก ถาศีลไมดีเอาอะไรมันก็ไมได คือ
1. ตั้งใจรักษาศีล จะไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอื่นทํารายชีวิตกัน และก็เราจะไมทําลายชีวิตของบุคคลอื่น
ไมกลั่นแกลงบุคคลอื่น และไมยุใหชาวบานเขาทําลายชีวิตกัน และก็ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายชีวิตกันแลว ทั้งคน
และสัตวนะ
2. จะไมยึดถือทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นมาเปนของตนดวยตนเอง และก็จะไมยุใหชาวบานยื้อแยงทรัพย
สมบัติของบุคคลอื่น และก็จะไมยินดีเมื่อชาวบานยื้อแยงทรัพยสมบัติกันแลว และก็
3. เราจะไมกลาววาจาไมจริงดวยตนเอง และก็จะไมยุใหใครกลาววาจาไมจริง และก็จะไมยินดีเมื่อเขา
กลาววาจาไมจริงแลว และก็
4. เราไมประพฤตินอกใจ หรือวาทําลายความรักของบุคคลอื่นดวยตนเองที่เรียกวากามารมณ และก็มไยุ
ยงสงเสริมใหบุคคลอื่นเขาทํากามารมณเรียกวาเปนการละเมิดจริยาของความรัก และก็ไมยินดีเมื่อเขาละเมิดจริยา
ของความรักแลว
รวมความวา การรักษาศีลทุกสิกขาบทตามหนาที่ของเรา หนึ่ง จะระมัดระวังศีล ไมทําลายศีลดวยตนเอง
ทุกขอ และก็สอง ไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีลและก็ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว นี่การรักษาศีล
ตองรักษา 3 ขั้นแบบนี้
สําหรับนักปฏิบัติที่เรียกกันวา พระโยคาวจร และหลังจากนั้นไป องคสมเด็จพระชินวรก็ทรงแนะนําวา
ตองระงับนิวรณหา อยาใหเปนเจาฝงใจของเราได ในขณะที่ทรงสมาธินี่ จะตองเปนผูชนะนิวรณหา ถาขณะนิวรณ
หาไดเมื่อไหร ไอความไมผองใส การที่ทําอะไรไมได เพราะมันเปนทาสของนิวรณหา นิวรณหาคือ
หนึ่ง รูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ ไอนี่ในขณะที่เจริญสมาธิจะตองไมมีใน
จิตของเราเปนอันขาด มันชั่วระยะเวลาเล็กนอยนี่มันจะตายก็ใหมันรูไป แตพระอริยะที่ทานเปนพระอรหันต หรือ
พระอนาคามี เขาตัดไดตลอดชีวิตไมเห็นเปนไร ทุกวินามีไมกวนใจเขา นี้เราจะใชเวลาสั้นๆ ในขณะที่เจริญสมาธินี่
คือไมสนใจกับรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ นี่ตองไมมีในเวลาที่เจริญสมาธิ
และประการที่สอง อารมณความโกรธ ความพยาบาทที่มีอยูแลว ตองทิ้งไปเสียเลยในระหวางนี้ อยาให
มันมีใหมันเปนพระอริยะเสียชั่วคราว มันไมเปนจริงละถาทําวางใจอยางพระอริยะ หมายความวาเราไมโกรธใครมัน
ละ แตความโกรธมันปรากฏขึ้นมา เราก็ เออ กุใหอภัยมันพักหนึ่ง

แลวตอไปในขณะที่ทําสมาธิ ตัดความงวงอยาใหมีในใจ มันจะงวง มันจะตาย ใหมันรุไป ชั่วระยะเวลา
ประเดี๋ยวเดียวจะตายก็ใหมันเชิญ มันอยากตายก็ใหมันตายซะเวลานี้ จะไมยอมแพความงวง ถาจิตคิดอยางนี้ได
ชนะแน
แลวขอที่สี่ อุทธัจจกุกกุจจะ อารมณจะตองทรงตัว คือเรารักษาอารมณอยางไร ใหมันทรงอยางนั้น
ภาวนาวาอยางไรใหจิตมันอยูอยางนั้น กําหนดรูลมหายใจเขาออกแบบไหน ตองทําอยางนั้น อยาใหมันคลาด
และขอที่หา จงอยาสงสัยผลของการปฏิบัติ คืออารมณที่เปนทิพยนี่มันมีอารมณที่ไมเหมือนอารมณเดิม
มันจะมีความรูสึกขึ้นมา โดยที่เราไมรูเรื่องมากอนจงอยาคิดวาเปนอุปาทาน ไอคําวาอุปาทานนี่ใชกันใหมันถูก ไม
รูจักประสีประสาไอนั่นก็อุปาทาน นี่ก็อุปาทาน ถาจิตอยูในสมาธินี่ คําวาอุปาทานมันไมมี เพราะวาอารมณสมาธิ
มันยังคับ ในขณะที่ทรงสมาธิจิตอยู จิตจะไปนึกเอาเองไมไดนอกจากสมาธิมันจะบอกจริงๆ ตามความเปนจริง
ตองมั่นใจในความรูสึกที่เราเกิดขึ้นในเวลานั้น แตวาไอความรูสึกของเราจะเกิดนั้น จิตเวลานั้นของเราเปนทาสของ
นิวรณหรือวาเอาชนะนิวรณ
ทีนี้ตอนี้ไป สําหรับนักปฏิบัติใหมที่ยังไมได ก็คือใหรูจักคําภาวนาคําภาวนานี้ใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ
ธะ เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ ใหมันอยูแคนี้นะ อยาเอาจิตไปสนใจอะไรอื่น
ทั้งหมดไมตอง ไปคิด อยาไปคิดอยากรูอยากเห็น ไอตัวอยากรูอยากเห็นนี่เปนนิวรณคืออุทธัจจกุกกุจจะ ทีนี้ตัวที่จะ
รูจะเห็นจริงๆ มันเปนเวลาที่มีคนเขาเขาไปแนะนําเวลาที่ไดยินเสียงกริ๊งขึ้นมา ปรากฏวามีคนไปนั่งขางหนานี่
ตอนนี้ทุกคนหยุดคําภาวนาเสีย และก็ไมสนใจกับลมหายใจเขาออก ปลอยใจสบายๆ ถาผูแนะนําเขาแนะนําวา
อยางไร ตัดสินใจไปตามนั้นทันที แลวก็ถามีรูสึก ความรูสึกเปนไปตามนั้นเลยนะ และหลังจากนั้นผูแนะนําเขาเห็น
วาอารมณ ใจเราเริ่มเปนทิพย เขาจะถามวาเวลานี้มีความรูสึกวามีอะไรขางหนาทานบาง ถาจิตมันนึกวามีอะไร
ตอบทันที อยายั้งถายั้งละก็ ถาสงสัยนิดเดียว เปนนิวรณตัวที่หา ถาจิตมันวามีก็มี
เขาถามวาผูหญิงหรือผูชาย จิตมันนึกวาผูหญิงก็ผูหญิง จิตมันมีความรูสึกวาผูชายก็ผูชาย ทั้งๆ ที่ไมเห็น
ก็ตอบเลย แตวาบางทานที่ทรงอามรณดี ทานเห็นทันทีนะ แลวก็ชัดเจนแจมใส คนที่ทรงอารมณเอาดีไมไดตลอด
เขาเรียกวาเอาดีไดบางเรียกวามีความรูสึกถูกตอง ถามีความรูสึกถูกตอง ถาผูสอนเขายืนยันสองสามคําวาถูกตอง
เวลานี้จิตจะเริ่มเปนฌานขึ้นมาร ไอสิ่งที่เรานึกรูแตมันไมเห็น มันเกิดเปนภาพใหเราเห็นขึ้นมา อาจจะยังไมชัดเจน
แจมใสนัก ตอนนี้เรียกวาทิพจักขุญาณ เปนวิชชาสาม ตอมาก็แนะนําใหขึ้นพระจุฬามณีเจดียสถาน ก็ขึ้นไปได
ตอนนี้เปนฌาน 4 และเปนอภิญญาที่เรียกกันวา มโนมยิทธิ จะมีความแจมใสสวางไสวมากขึ้นหลังจากนั้นเขาจะ
พาไปสูนิพพาน ตอนนี้มีอารมณสูงสุดในพุทธศาสนา
ตอนตอนี้ไป เวลาก็หมดแลวนะ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมั่น กําหนดรู
ลมหายใจเขาออก สําหรับผูมาใหมใหภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจตออก
นึกวา พะ ธะ สําหรับ ทานที่ไดแลว รวบรวมกําลังใจตัดขันธหาใหเด็ดขาด ใหเห็นพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จ
พระบรมโลกนาถชัดเจนแจมใส หลังจากนั้น จะรูอะไรก็ตามใจ ถามองคสมเด็จพระจอมไตรบราศาสดาเอาเอง ถา
จะไปที่ไหนสงสัยอะไรไว ก็ไปถามทานไดทานตอบอยางไรเชื่อถือตามนั้น มันจะตรงทุกอยาง ตอนี้ไปทุกคนเริ่ม
ปฏิบัติได
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ลํา ดั บ ต อนี้ ไ ปขอทา นทั้ ง หลายตั้ ง ใจฟ ง คํ าอธิ บ าย เพื่ อ เจริญ พระกรรมฐานสั ก ครู ห นึ่ ง การเจริ ญ พระ
กรรมฐาน อันดับแรก ขอใหทรงวาระจิตตามนี้ คือตัดสินใจเสียตั้งแตเบื้องตนในดานของอริยสัจ คือวาเอางายๆ ก็
ตัดสินใจไปในดานของไตรสรณคมนที่พระพุทธเจาตรัสวา ทุกสิ่งทุกอยางมันไมเที่ยง ในเมื่อมันไมเที่ยง ถาเอาจิต
มันเขาไปเกาะมันก็เปนทุกข และในที่สุดมันก็เปนอนัตตา การเจริญพระกรรมฐานจริงๆ ความมุงหมายขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตองากรใหบรรดาทานพุทธบริษัทใชปญญายอมรับนับถือกฏของความเปนจริง ไอการ
มีปญญายอมรับนับถือกฎของความเปนจริง ไอการมีปญญายอมรับนับถือกฎของความเปนจริงนี่ เขาเรียกกันวา
วิปสสนาญาณ แตวาการรูแจงเห็นจริง ความเปนจริงที่ปรากฏกับตา ปรากฏกับกาย ปรากฏกับจิตของเรามีอยู
แตวาที่องคสมเด็จพระบรมครูตองแนะนําก็เพราะวา คนที่เกิดมาในโลกเปนคนมีตาทราม เปนคนมีกาย
ทราม และก็เปนคนมีจิตทราม คือวาชอบเอาอารมณนี่เขาไปฝนความเปนจริง อยางคนก็ดี สัตวก็ดี วัตถุธาตุก็ดี ที่
มันเกิดขึ้นมาแลวมันก็เดินเขาไปหาความเสื่อม คนเกิดมาจากความเปนเด็ก จากเด็กมันเขาไปหาเด็กโต นี่มันแสดง
ถึงอนิจจัง มันไมเที่ยง ถามันเที่ยงมันก็เลิกอยูตามนั้น จากเด็กโตเดินเขาไปหาความเปนหนุมเปนสาว มันก็ปรากฏ
ความไมเที่ยงอีก จากคนเปนหนุมเปนสาวไปหาวัยกลางคน นี่เดินลงแลว จากวัยกลางคนไปถึงคนแก จากแกไปถึง
ตาย นี่เราจะเห็นวาคนก็ดี สัตวก็ดี มีสภาพเหมือนกัน มันไมมีใครจะเที่ยง ตัวของเราเองนี่มันก็ไมไดเที่ยงมา
ตลอดเวลา
แลวเราเคยคิดหรือเปลาวาเราเที่ยงหรือไมเที่ยง ที่ไมคิดก็เพราะอาศัยอวิชชาคือความโงเขาบังใจ เมื่อมี
ความโงเขาบังใจ แลวก็มีตัวหลงเขาบังใจอีก ไอรางกายนี่มันเกิดมาเพื่อตาย ไอตัวหลงเขามาบังใจ ก็หมายความ
จิตมันเขายึดวา รางกายนี่จะตองทรงอยูตลอดไป เห็นชาวบานเขาแกไมนึกวาเราจะแก เห็นชาวบานเขาปวยไมนึก
วาเขาจะปวยเห็นชาวบานเขาตายไมคิดวารเาจะตาย นี่มันเปนความหลง และก็เปนความโงควบกัน เพราะความโง
เขามาบังจิต มันจึงหลง เราก็กลับจิตเสียใหม ยอมรับนับถือตามความเปนจริงซะ อยาเอาจิตเขาไปฝน มีความ
เขาใจวารางกายนี่มันเปนทุกข มันเปนอนิจจัง หาความเที่ยงไมได
และก็ที่บอกวา ตัวที่สองเปนทุกข ทุกขตัวนี้เปนเรื่องของอริยสัจ คือตัวที่สองที่บอกวาเปนทุกข ทุกขเพราะ
อะไร เพราะวาสภาวะของรางกายจริงๆ มันไมเที่ยง แตเราไปดึงใหมันเที่ยง ตามปกติเราเปนเด็ก เราอยากหา
ความเปนหนุมเปนสาว อันนี้ไมยาก มันเดินเขาไปหาความเปนหนุมเปนสาว ตามความพอใจของเรา ตอนนี้เรา
ชอบใจ นึกวามันดี แตก็ลืมนึกวามันจะเดินเขาไปหาความเปนคนแก ความเปนคนตาย นี่เราไมนึกวา พอถึงความ
เปนคนแก ความเปนคนตาย นี่เราไมนึก พอถึงความเปนหนุมเปนสาวแลว รางกายเกิดความเปลงปลั่งสวยสด
งดงาม รางกายมีกําลังคลองแคลวเราชอบ

แตพอเริ่มความแกเขามา เราไมชอบ ใจมันนึกวาไมตองการใหมันแก อยากจะหาทุกสิ่งทุกอยางมาแก
ความแก แลวมีใครเขาแกไดที่ไหน แม แตพระพุทธเจาเองทานก็แกไมได พระพุทธเจาทานก็แก ในเมื่อเราเขาไป
ยึดถือ ตองากรใหมันหนุมมันสาว มันทรงกายดีอยู ไมตองการใหมันทรุดโทรม แตเมื่อสภาวะมันทรุดโทรมจริงๆ
เราไมตองากรมัน ก็ไอสิ่งที่ไมตองการใหเกิดขึ้น อารมณใจมันก็เปนทุกขที่ทุกขก็เพราะวาดึงมันเขาไวนั่นเอง มันดึง
ไมอยูก็เลยทุกข นี่เปนความโง
ถาเราปลอยใจไปตามสบาย ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ใหรูตัวไวเสมอวาเราเกิดมานี่เกิดเพื่อแก เรา
เกิดมาเกิดเพื่อเพื่อความปวยไขไมสบาย อยาไปนึกวาคนอื่นเขาปวย แตเราไมปวย และเราก็เกิดมาเพื่อพลัดพราก
จากของรักของชอบใจ จําไวซิวา ไอของที่เรารัก คนที่เรารัก สัตวที่เรารักนี่ มันกับเราตองจากกันแนสักวันหนึ่ง
ขางหนา นึกไวทุกวันวา สิ่งนี้มันตองจากกับเรา รางกายเปนที่รักที่สุดที่เราตองการทะนุถนอมมัน ไมชามันก็พัง
และรางกายนี้มันเกิดมามันตองปวย เวลานี้มันไมปวย สักวันหนึ่งขางหนามันตองปวย พรอมรับไว และก็ในที่สุด
รางกายนี่มันตองตาย ถาจิตเราคิดไวอยางนี้เสมอ ความที่ตองหวาดหวั่นมันก็ไมมี และไอตัวที่เมาที่ไปเกาะติด
รางกายมันก็ไมมี จิตมันก็โปรง และก็การเกาะรางกายเราไมมี การเกาะรางกายของบุคคลอื่นมันก็ไมมี จิตเขาไป
เกาะวัตถุธาตุใดๆ มันก็ไมมี ดังนี้ก็เลยเปนจิตของพระอรหันต นี้วิปสสนาญาณตัวปลายนี่มีเทานี้
เพราะฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐานขึ้นตนนะ ตองขึ้นปลายเลย ไมใชไปจับไมใชไปจับตนเตาะแตะๆ
มาตั้งแตไหนก็ไมทราบ อันนี้เขาไมไดใชกัน คือไตรสรณคมน มันตองฝกจิตมาตั้งแตเริ่มตน นี่จําไวดวยนะ แตไอ
การที่มีจิตของเราไมผองใส บางคนที่ไดฌานสมาบัติ ไดนโนมยิทธิแลว อารมณมันผองใสไมไดนี่เพราะจิตมันมีตัว
อวิชชาเขาไปบัง มีตัวโมหะความหลงเขาไปบัง คือไมพยายามปลอยอุปทาน ไอตัวยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไมทรงตัว
เราคิดจะใหมันทรงตัว ในเมื่อมันไมทรง อารมณจิตมันก็ไมสบาย มีความเปนทุกข มันไมยากอะไร คือวาเราไมฝน
กฎธรรมดามันซะหมดเรื่อง และไอที่มันทําอะไรกันไมไดนี่ มันตัดโนนก็ไมได ตัดนี่ก็ไมได จิตใจมันวุนวาย เพราะ
จิตมันฝนธรรมดา ของที่มันไมมี ตองการใหมันมีขึ้น ที่มันมีขึ้นแลวตองการใหมันหมดไป มันจะเปนไปไดที่ไหน
นี้รวมความวา การเจริญพระกรรมฐานนี่พระพุทธเจาตองการอยางเดียว คืออารมณจิตที่ไมดื้อ คือไมดื้อ
ตอความเปนจริง และตอกฎธรรมดา เอาจิตเขาไปยอมรับนับถือกฎธรรมดาเสีย และจงอยาไปหลงไอของที่มันไมดี
วามันดี รางกายของเรานี่ ดูซิวามันดีตรงไหนบาง มันมีทั้งขี้ ทั้งเยี่ยว ทั้งอุจจาระ ทั้งปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง
น้ําหนอง ยามปกติก็ตองเลี้ยงมัน หาสุดไมได หาของกินใหมันกินเชามันก็จะกินกลางวัน กินกลางวันก็จะกินเย็น
กินเทาไรมันไมอิ่ม มันดีนักรึและตองประคับประคองมัน หาของกิน หายารักษาโรค ปองกันไมใหมันมีโรคแลวก็หา ม
มันไดไหม แลวก็หามมันไมได ประคับประคองเทาไรก็ตามที หามความแกไดหรือเปลาละ มันก็หามไมได และก็
หามความแกไมได หามความตายไดไหมมันก็ไมได ในเมื่อมันไมได รางกายเปนอยางนี้มันดีสําหรับเรารึ ก็แสดงวา
รางกายนี่มันเลวสําหรับเรา เราคือจิต
จําใหดี คําวาเรานี่ ภาษาหนังสือเขาเรียกวาจิต แตพวกที่ไดญาณวิเศษ ไดทิพจักขุญาณขึ้นไปทาน
เรียกวา อทิสสมานกาย คือกายที่ไมสามารถจะเห็นไดดวยตาเปลา ไอเราจริงๆ นะ คืออทิสสมานกาย มันเปนกาย
เปนนามธรรมที่เขามาสิงอยูในกายเนื้อ กายเนื้อนี่มันเปนเรือนรางที่อาศัยชั่วคราว กายเนื้อนี่ฟงเมื่อไร กายที่เราไม
เห็นตัวก็จะไปสูภพสูชาติ ถาเราดีไมพอ นี่การเวียนวายตายเกิด ชาตินี้เปนคนชาติตอไปเปนสัตวเดรัจฉาน เลวกวา
นั้นเปนอสุรกาย เลวไปอีกเปนเปรต เลวกวานั้นอีกเปนสัตวนรก ไอลงขางลางนี่มันมากกวาขึ้นขางบน การจะมา

เกิดเปนมนุษยนี่มันแสนยาก โดยมากก็ไปปวนเปยน อยูนั่นสัตวเดรัจฉาน ไมก็อบายภูมิ หรือเปรตอสุรกาย สัตว
นรก ยิ่งการจะไปเปนเทวดา หรือพรหมยิ่งยากกวาความเปนมนุษย
นี่เราตองการอะไรอีก เราตองการไหมความเปนมนุษย แคนี้มันก็ยาก มันก็ลําบาก ทุกขเข็ญพอแคนี้แลว
ถาเราตองการเกิดเปนมนุษยอีกนี่มันไมไดเปนแน เพราะใจมันทราม ใจจะเปนมนุษยไดตองมีเทวธรรม หรือวา
พรหมธรรม หรือวาอารมณพระนิพพาน ถามีอารมณพระนิพพานแนนอน คือทรงจิตเปนพระโสดาบันได อันนี้เปน
มนุษยแนนอน เปนมนุษยกับเทวดาแน พระโสดาบันมีอะไร ไมเห็นยาก
สักกายทิฏฐิ ทานมีความรูสึกอยูเสมอวา เราจะตองตาย ในเมื่อรูตัววาจะตายก็มีความไมประมาทใน
ชี วิ ต ไม ต อ งการอบายภู มิ คื อ จิ ต เคารพในพระพุ ท ธเจ า ในพระธรรมจริ ง ในพระอริ ย สงฆ จริ ง ที่ เ รี ย กกัน ว า
วิจิกิจฉา ตัดวิจิกิจฉา คือเคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆจริง
ตอมา สีลัพพตปรามาส ในดูถูกดูหมิ่นศีล คือไมเหยียดหยามศีลหมายความวาทรงศีลใหบริสุทธิ์ตาม
เพศ ศีลทุกสิกขาบท ถาเปนพระ เปนเณร เปนฆราวาส ฆราวาสทรงศีล 5 บริสุทธิ์ เณรศีล 10 และก็ตองมีเสชิย
วัตร 75 สําหรับพระมีศีล 227 ที่สําคัญ 220 และก็ตองมีอภิสมาจารดวย ถาจิตเราไมประมาทในความตาย คิด
รูอยูวาจะตาย มีความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัย มีศีลบริสุทธิ์ และดวงจิตยึดเหนี่ยวพระนิพพานเปนอารมณ เห็นวา
มนุษยโลกมันเปนทุกข เทวโลกและพรหมโลกไมมีความหมาย เราตองการพระนิพพานเทานี้เทานั้นแหละ ถาอยาง
เลวที่สุดเราเปนพระโสดาบัน แลวเกิดเปนมนุษยอีกมไมกี่ชาติก็ไปพระนิพพาน
นี้ตอแตนี้ไปขอบรรดาทานที่ยังไมได ประเดี๋ยวก็จะหยุดการแนะนํา ใหตั้งใจภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ
เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะธะ อันนี้เพื่อทิพจักขุญาณ หรือเพื่อมโนมยิทธิ แตวาเวลา
หายใจเขา หายใจออกก็ดี ภาวนาก็ดี จงอยาอยากรูอยากเห็นอะไรทั้งหมด ทําใจใหอยูสบายๆ หายใจเบาๆ คือ
หายใจปลอยไปตามเรื่อง หายใจเขาก็รูอยูหายใจออกก็รูอยู หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ
ทีนี้ถาเวลาที่มีพระทานเขาไปแนะนํา วันนี้มีแตพระอยางเดียว มีพระกับเณรมีแตพระกับเณร ฆราวาสเขา
คงไมเขาไปสอน มีพระเขาไปแนะนําทาน และเวลาพระเขาไปนั่งขางหนาทุกองคใหหยุดภาวนาเสีย และไมสนใจกับ
ลมหายใจเขาออกฟงคําแนะนําผูแนะนํา และก็ตัดสินใจไปตามนั้น
คําวา ทิพจักขุญาณ ก็คือ มีความรูสึกทางใจคลายตาทิพย อันนี้ตองฉลาดนะอยาโงนะ ถาโงละมันไมได
หรอก ไอที่ไดชาๆ เพราะอาศัยความโงเปนสําคัญทิพจักขุญาณนี่แปลวามกําลังความรูสึกทางใจคลายตาทิพย
ไมใชลูกตาเปนทิพย ถาสมาธิของทานเลว มันรูสึกถูกตอง เมื่อเขาถามวาเห็นอะไรไหม ทานมีความรูสึกอยางไร
ตอบทันที ถาสมาธิดีขึ้น ความรูสึกที่ไมเห็นตัวมันจะปรากฏภาพ เห็นจากใจ ถาสมาธิดี วิปสสนาญาณดี ตัดได
ตามที่พูดเมื่อกี้นี้ มันจะแจมใสทุกอยาง เหมือนกับเห็นภาพในเดือนหงาย อันนี้ตองจําไดดี โดยมากพวกพระเณรมา
รูสึกจะไดชาๆ สักหนอย สูฆราวาสเขาไมได ฆราวาสเขารวดเร็วกวา
ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่นกําหนดรูลมหายใจเขาออก สําหรับ
ทานผูใหม หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ สําหรับทานที่ไดแลวก็รวบรวมกําลังใจ ปลงขันธหา
ตัดใหขาด ใหจิตไมเกาะ เห็นพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหผองใส ตอจากนี้ไปทานจะไป
ภพไหนก็เปนเรื่องของทาน เอาละ เริ่มปฏิบัติได

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 9
การปฏิบัติของทุกทาน อันดับแรกขอใหตัดกังวล คือความหวงใยในวัตถุ ในสิ่งที่มีชีวิต จะเปนญาติพี่นอง
เปนพอแม ปูยาตายาย ทรัพยสินทั้งหลายของเราก็ดี เวลานี้ที่เรานั่งอยูที่นี่ เราถือวาทุกอยางไมมีภาระที่เราตอง
หวงใย เพราะวาเราอยูไกลกันหรืออยูใกลกันก็ตาม แตเราจากมา อาจจะอยูแคกฏิฝงโนน หรือกุฏิฝงนี้ก็ได แต
เวลานี้เราไมไดนั่งอยูดวยกัน ถาสิ่งที่เราจะหวงหรือควรจะหวง จะตองมีอันเปนอะไรขึ้นมา เราก็ชวยเหลือไมทัน
หรือโดยอีกนัยหนึ่ง แมแตคนที่อยูดวยกัน ถาเผอิญเขาจะปวย เผอิญเขาจะตาย เราหามไดไหม เปนอันวา เราก็
หามเขาปวย หามเขาตายไมได นี่เวลานี้เราถือวาเปนเวลาชั่วคราวของจิต ที่เราจะมานั่งพักจากอารมณความ
วุนวายของจิตชั่วขณะหนึ่ง
ฉะนั้นชวงระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงตอนี้ไป พวกเราทั้งหมดจะไมสนใจอะไรทั้งหมด คือสามี ภรรยา บุตรธิดา
ขาทาสหญิงชาย เพื่อนฝูง หรือวาทรัพยสินอะไรตางๆ ถือวาเวลานี้ไมมีสําหรับเรา เอกายโนอยัง ภิกขเว มัคโค
สัตตานัง วิสุทธิยา พระพุทธเจาตรัสวา ทางของบุคคลผูเดียวเปนทางเอก เปนทางนํามาซึ่งความบริสุทธิ์ผองใส
เปนทางนํามาซึ่งความหมดทุกข ความเสียใจ ความกังวลใจ เวลานี้เราถือวาเราเปนบุคคลคนเดียว ไมมีใครอื่นเปน
สอง เราไมหวงใคร เพราะวาถึงหวงมันก็ไมมีความหมาย อยูๆ เขาจะรวยขึ้นมา จะไปหามความรวยเขาก็ไมได
เรานั่งอยูตรงนี้เขาจะตายขึ้นมาเราไปหามความตายไมได ก็นั่งนึกไปถึงกฎของความเปนจริง วาคนที่อยูรวมกันจริงๆ
นั่งคุยอยูดวยกัน คนหนึ่งจะตาย อีกคนหนึ่งจะหามไดไหม ก็หามไมได เปนอันวาความเกิดแกเจ็บตายเปนของ
ธรรมดา
ความเกิดของขึ้นของทรัพย ความเลื่อมไปของทรัพย การขึ้นของยศ ความเสื่อมไปของยศ การเกิดขึ้น
แหงการนินทาและการสรรเสริญ กับความสุขและความทุกขจัดเปนโลกธรรม ไมมีการจังยั่งยืน ไมมีการทรงตัว เรา
พักตัดความสนใจเสียใหหมด และก็หันเขามาดูตัวของเรา วาตัวของเรานี่มันเปนเราหรือมันเปนใคร นั่งนึกดูวาตัว
เรานี่ รางกายของเราที่หระกอบไปดวยธาตุ 4 คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ มันเปนเราจริงหรือเปลา เปน
เราหรือไมใชเรา
สมบัติๆ ที่เปนสิทธิของเรา เรามีอํานาจจะบังคับ บานเขาปลูกไวตรงนี้จะเปนบานของเรา เขายกใหเรา
แลว เราไมชอบใจตรงนี้ เราจะไปปลูกที่อื่นก็ไดมันเกาแลว เราจะขัดสีฉวีวรรณทาสีเสียใหม ทาน้ํามันเสียใหมใหมัน
ใหมก็ยังไดมันใหญเกินไป เราจะบังคับเปลี่ยนแปลงใหเล็กลงก็ได หรือวามันเล็กเกินไปเราจะขยับขยายใหโตก็ได
บานของเราเสียอยาง ใครจะวาอะไร นั่นถือวามันเปนของของเรา
ทีนี้เราก็มานั่งดูกายของเรากันบาง กายของเราทวาเปนรางกายเรา เปนของเรา เราบังคับมันไดไหม มัน
ตามใจเราไหม เหมือนกับบานไหม สมมุติวามันจะแกเราไมตองการความแก เราหามความแกไดไหม ถามันจะ
ปวย เราไมอยากปวย เราหามความปวยไดไหม และถามันจะตาย เราไมอยากตาย เราหามความตายไดไหมรวม
ความแลว เราหามอะไรไมไดเลย เรากินอาหารทุกวันนี่เราไมอยากตาย เราจึงกินอาหาร เอาเครื่องบํารุงกายทุก

อยางมาก็เพราะเราไมอยากตาย แตวาคนตายทุกคนเขาก็ทําเหมือนเราทั้งหมด ในที่สุดเขาก็ตาย ในเมื่อเขาจะตอง
ตาย เพราะการที่เขาทําอยางเรา เราทําเหมือนเขา เราจะตายหรือไมตาย ดูซิวาเราหามความแกไดไหม มันก็ไมได
หามความปวยไดไหม มันก็หามไมได หามความตายไดไหม มันยังไมตายคิดวาจะหามได แตมันหามไมได มันก็
ตาย
อันนี้แสดงใหเห็นวา รางกายนี่ไมใชเรา ไมใชของเรา รางกายเปนแตเพียงเรือนรางที่อาศัยชั่วคราวของจิต
ในเมื่อหมดอายุขัยของมัน มันก็พังมันก็ทลาย จิตที่ยังมีกิเลสก็ตองทองเที่ยวไปในภพตางๆ ตามความดีและความ
ชั่วที่เราทํา รวมความวาไดรูวารางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เราก็เลิกคบมัน ไมยึดถือมันวาใครเปนใครรางกายเรา
รางกายเขาไมรู ถือวารางกายที่ประกอบไปดวยธาตุ 4 นี้ไมใชเรา ไมใชของเรา ถือตามความเปนจริง ไมชามันก็
พัง พังแลวเราคือจิตมันอยู เราก็ตองไปหาภพหาชาติใหม ถายังมีกิเลส ถาหมดกิเลส เราก็ไปนิพพานได นิพพานัง
ปรมังสุขัง ทานกลาววา นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง นิพพานัง ปรมังสุญญัง นิพพานเปนความวางอยางยิ่ง คือถึง
พระนิพพานแลว วางจากภารกิจทั้งหมด ขึ้นชื่อวาภาระใดๆ ที่ตองทําอีกไมมี ภาระภายนอก คือกิจการงานที่เราทํา
เลี้ยงอาชีพไมมีในพระนิพพานกิจการภายในที่จะบํารุง บํารุงรางกายใหมันดีขึ้นมันเลวลงนี่ไมมี มีแตสภาพทรงตัว
ทานกลาววานิพพานเปนแดนอมตุ ไมมีการเคลื่อน ไมมีการเปลี่ยนแปลง มีการทรงตัวเปนปกติ หาความตายไมได
ฉะนั้นเราตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน เราจะไปนิพพานไดเพราะทําอะไร
หนึ่ง ทานมัย ความสําเร็จในการบริจาคทาน ในเมื่อเรายังไมมีจะให เราก็คิดวาจะให คิดวาเราจะตองให
อยูเสมอ ถาหากวาโอกาสจะพึงมีเพียงใด เราเจอะคนเรารัก เราเจอะคนเราสงสาร เจอสัตวก็เหมือนกัน คิดวาจะ
เกื้ อ กู ล นี่ ก็ มี ค วามสุ ข ถ า เราสามารถจะทํ า ได ถ า มั น เป น วิ สั ย ของเรา นี่ จิ ต อย า งนี้ เ ราเรี ย กว า จาคานุ ส สติ
กรรมฐาน จิตแบบนี้นะเปนการตัดโลภะ ความโลภ นี่พระนิพพานตองตัดตัวที่หนึ่ง
ประการที่สอง สีลมัย ตองมีศีลบริสุทธ ถาศีลไมบริสุทธิ์ ฌานโลกียจะไมเกิด ฌานจะทรงตัวอยูไดเพราะ
ศีลดี ศีลจะเกิดไดเพราะอะไร ศีลจะทรงตัวอยูไดเพราะเมตตาอยางหนึ่ง สันโดษอยางหนึ่ง เมตตาคือความรัก
กรุ ณาความสงสาร และสัน โดษการยิน ดีใ นของที่เราหามาไดโดยชอบธรรม ไมลั กไมขโมยใคร ไม คดโกงใคร
เปนอันวาศีลมาจากเมตตากรุณาทั้งสองประการ ก็แสดงวาคุณธรรมสองอยางนี่เปนตัวตัดโทสะความโกรธ
เปนอันวาถาศีลบริสุทธิ์ ศีลนี่เปนฌานใน สีลานุสสติกรรมฐาน และเปน โลกุตตรฌาน เปนอันวาเราก็
สามารถตัดความโกรธดวยกําลังของศีล ตแเนื้อแทจริงตัดกําลังของความโกรธดวยกําลังของเมตตากรุณาทั้งสอง
ประการโนน ที่ควบคุมใหศีลมีอยู เปนอันวาเราตองมีศีลบริสุทธิ์ จะบอกวาไมรูไมได
สาม จะไปนิพพานไดตองอาศัยการไมมัวเมาในชีวิต เห็นทุกสิ่งทุกอยางวาไมใชเรา ไมใชของเรา ไมสนใจ
ในรางการของเรา ไมสนใจในรางกายของบุคคลอื่นและไมสตนใจในวัตถุธาตุใดๆ ทั้งหมด ถือวาแมแตรางกายของ
เราก็ยังจะตายสํามะหาอะไรกับประโยชนที่เราจะพึงคบหาสมาคมกับของอยางอื่น ไมมีอีกแลวจิตใจเราคิดอยาง
เดียว คือวาตองการพระนิพพานอยางยิ่ง จิตใจที่ตองการพระนิพพานก็คือ
1.ตองมีจาคะอยูเสมอ
2.ตองมีเมตตากรุณาอยูเสมอ
3.ไมเมาในชีวิต ไมเมาในทรัพยสิน มีความรูวาเราจะตองตาย ตายแลวถาไมหมดกิเลสเพียงใด เราก็ตอง
กลับไปเกิดถือชาติถือภพตอไป เราไมเอา

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย การเจริญมโนยิทธิที่นี่เขาเรียกกันวาเปนการฝกอภิญญา ใจของ
ทานจะตองทรงอารมณนี้ครบถวน ใจของทานทรงอารมณไมครบถวน ทานก็ไปดับเขาไมได นี่เปนเครื่องวัด การ
เจริญกรรมฐานแบบนี้ดี ก็คือเปนเครื่องวัดกําลังใจ
แตวาประการที่สอง ขณะฝกอยาตั้งใจเกินไป คืออยาเครียด คิดอยากจะเห็นนั่น อยากจะเห็นนี่อยากจะ
ไปโนน อยากจะไปนี่ อยาคิด หรืออยาขี้เกียจเกินไปจงทําใจใหสบายๆ เวลาภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ อยุในขั้น
แหงการภาวนา อยาไปคิดวาอยากจะไดอยางนั้น อยากจะไดอยางนี้ 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 นี่สําหรับ
ทานที่ฝกใหม
สําหรับทานที่ฝกเกาไดแลว ตองพยายามทําไวเสมอ ก็มีหลายรายการ ปลอยใหเสียสลายตัวไปนาเสียดาย
มาก แตว า อาตามาก็ ไ ม ส งสั ย คนประเภทนั้น เพราะว า การเอาแก ว ไปให ลิ ง การเอาเพชรไปให ไ ก มั นก็ไ ม มี
ประโยชนอะไร อภิญญาเขายังหามาไดกันดวยชีวิต สมัยกอนสามสิบสี่สิบปเขายังไมได นี่เรามาพบแนวทางที่มันได
โดยงาย มันไดแลวเราไมรูจักรักษา มันก็เปนเรื่องของคนนั้น
ครูมีหนาที่แตเพียงการสอน พระพุทธเจาตรัสวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตมีหนาที่ในการบอก จะ
ไดดีหรือไมไดดีเปนเรื่องของทาน เมื่อไดแล วจะรัก ษาไวหรือไมรัก ษา ก็เปนเรื่องของท าน ไมไดหนักใจสําหรั บ
ครูผูสอน ครูผูสอนมีหนาที่สอนก็สอน แลวทุกอยาง ไมมีอะไรปดปง ไมมีอะไรเปนเครื่องลี้ลับ ใหทุกอยางตามที่
สามารถจะใหได ใหแลวทานไดไปยังไมรูจักรักษา ก็เปนกรรมของสัตวคือทานเอง
เอาละ ตอแตนี้ไปขอบรรดาทุกทานตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก ใชคํา
ภาวนาแลวพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะถึงวาระที่ครูผูฝกจะเขาไปแนะนําทาน
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ตอนี้ไปก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย และภิกษุสามเณรทั้งหลาย ฟงคําแนะนําสักสิบนาทีเศษๆ
หรือสบหานาที สําหรับคําแนะนํานี่ก็จะแบงออกเปน 2สวนดวยกัน คือทานที่ปฏิบัติไดแลว และยังปฏิบัติไมได หรือ
ปฏิบัติไดใหมรวมความวาทานทั้งเกาและใหม ไดแลวหรือยังไมไดก็ตาม ก็ตองใชอารมณเสมอกันอารมณอันนี้
จะตองใชตลอดไป ตั้งแตบัดนี้ไปตอจนถึงวันตาย และยิ่งใกลจะตายเขามาเทาไหร เราก็ตองใชอารมณละเอียดมาก
เทานั้น
เมื่ อ พู ด คํ า ว า ตาย ก็ อ ย า เพิ่ ง หนั ก ใจว า เราจะต อ งตาย แล ว ก็ จ งอย า ประมาทคิ ด ว า เราจะยั ง ไม ต าย
เพราะวาความตายไมมีนิมิต ไมมีเครื่องหมาย ไมมีสัญลักษณเปนเครื่องบอกเหตุวาจะตายเมื่อไรแน ถึงแมวาคนใด
จะรูวันตาย ถายิ่งรูกําหนดของการตาย เห็นวาเวลาตายยังไกลอยู ถายังประมาทอยูก็ถือวาจิตทรามเต็มที ทั้งนี้
เพราะอะไร เพราะวาการเกิดของชีวิต มันมีความตายในที่สุดเหมือนกัน
ทีนี้การมาฝกพระกรรมฐาน แบบนี้ชื่อวาเปนการฝกอภิญญากับวิชชาสามรวมกัน ก็ฝกประเภทตายดี
ไมใชตายสงเดช คําวาตายสงเดช หมายถึงวาตายแบบประเภทไมไดทาง มันหมดอายุของมันไปเอง และก็ไมไดมี
การเตรียมตัววาจะไปทางไหน เหมือนกับคนรูตัววาจะออกจากบานหลังนี้แนนอน แตวาไมรูเวลา หรือวารูเวลาก็
ตาม ถารูเวลาก็คิดวายังอีกนานนักจึงจะถึงเวลาตาย ยังอีกนานเกินไป อีกสามวันอีกหาวัน อีกเจ็ดวัน ไมเปนไร
ใกลจะตายแลวก็เตรียมตัวได เมื่อถึงวันเวลาเขาจริงๆไมเตรียมตัวไวกอน วันจะไปก็หยิบอะไรไมถูก การตายแบบ
นั้นเอาแนนอนไมได เขาเรียกวามีคติไมแนนอน คือหมายความวา เราจะไปนรกก็ได จะไปสวรรคก็ได จะไปพรหม
โลกก็ได จะไปนิพพานก็ได แตมันไมแน ถาตายแบบนั้นสวนใหญไปอบายภูมิ ไปเกิดเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย
สัตวเดรัจฉาน
ที่นี้เรากอนที่จะตาย เราก็มาฝกเตรียมตัวการตายกันเสียกอนแบบนี้ ก็เหมือนกับคนที่รูตัวเวลาจะออก
จากบานหลังนี้ แตเวลาที่ออกไมแนนอน หรือวารูเวลาแนนอน แลวก็เตรียมการไวแตเนิ่นๆ กันลืม นี่เรามาฝก
เตรียมตัวการตายกัน จะไดรูวาตายแลวนะมันไปไหน และการที่ตายแลวสภาพความจริงของรางกายพังไปแลวมัน
ดับไปเลยหรือ หรือวายังมีอะไรเหลืออยู สําหรับรางกายนะมันดับแน แตจิตหรืออทิสสมานกาย คือเราจริงๆ มันดับ
หรือไมดับ เรามาศึกษากันตอนนี้ ไมงั้นก็ไปนั่งงงกันหมด เวลาตายหรือวาจะตาย ตายแลวไปไหนก็ไมรู นี่ละ
เตรียมตัว
วิธีเตรียมตัวที่ดีที่สุด อันดับแรกก็คือตัดกังวลเสียใหหมด ขึ้นชื่อวาความกังวลใดๆ ในทรัพยสินก็ดี ใน
ชีวิตอินทรียก็ตาม ในบุตรธิดาสามีก็ตาม เลิก ไมมีกันเวลานี้เราถือวาเราเปนตัวผูเดียวเทานั้น เราไมมีใครอีก และ
ก็นอกจากคัวผูเดียวเทานั้น เราไมมีใครอีก และก็นอกจากตัวผูเดียว ไอตัวคือรางกายนี้มันก็ไมใชเรา ไมใชของเรา
ถามันเปนเราจริง เปนของเราจริง มันตองไมหักไมพัง ไมแกไมเฒาไมตาย แตนี่ไมชามันก็พัง พังแลวเราไมไดตาย
ไปดวย เราคือใคร เราคือจิต ตามที่สภาพเขาเรียกกัน เขาชอบเรียกกัน แตเนื้อหาจริงๆเราคือทิสสมานกาย ที่เขา
มาแฝงอยูในกายเนื้อที่ประกอบไปดวยธาตุ 4 การตายของเรานี้ เราจะตายดีหรือวาตายเลว ตายไปสูที่ดีหรือตาย

ไปสูที่เลว ถาตายไปสูที่เลว เราก็ไมเคารพในศีล ไมเคารพในธรรม ไมเคารพในระเบียบวินัย ไมเคารพในประเพณี
คนประเภทนี้ตายแลวไปสูอบายภูมิหมด
คนที่มีการตายดีนี่ มันตายดีเปนขั้นๆ ตายดีแคกามาวจรสวรรค เราก็บําเพ็ญประโยชนใหมาก มีเมตตา
บารมี และก็มีศีลบริสุทธิ์ สรางความดี มีการใหทานเปนตน เรามีศีลเปนปริโยสาน ตายอยางนี้ ตายแลวไปเกิดใน
กามาวจรสวรรค มีชั้นจตุมหาราช ชั้นดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัสดี หรือวาบุญนอยไปนิด
หนึ่ง ก็ไปเกิดเปนรุกขเทวดาหรือภูมิเทวดา นี่ตายดีหนอยหนึ่ง หรือถาดีขึ้นไปกวานั้นอีก เราก็มีอารมณจิตเปนฌาน
ตั้งอยูในพรหมวิหาร 4 คือเมตตาบารมีเปนตน ความดีทรงไดก็มีพรหมวิหาร 4 เปนพื้นฐาน มีความดีจะตั้งอยูใน
ใจ ทรงอารมณไววาเราจะไมเปนศัตรูกับใคร เราจะเปนมิตรที่ดีของคนทุกคน เราจะเกื้อกูลคนทุกคนใหมีความสุข
ถาสิ่งนั้นไมเกินวิสัยของเรา เราจะไมอิจฉาริษยาใคร เห็นใครไดดีพลอยไดดีกับความดีของทานคนนั้น แลวลอก
ความดีมาประพฤติปฏิบัติ เห็นใครเพลี่ยงพล้ําเราไมซ้ําเติม เราจะทรงอุเบกขา ความวางเฉย ถาชวยไมไดก็เฉยไว
ไมซ้ําเติม ชวยไดก็จะชวยอีก
ถาทรงอารมณอยางนี้เปนฌานเปนสมาบัติ หรือวานึกถึงการใหทานเปนปกติ จนกระทั่งจิตมีอารมณชินวา
เมื่อนี้จะใหทาน เมื่อนั้นจะใหทานเขาเรียกวามีฌานใน จาคานุสสติกรรมฐาน มีอารมณระมัดระวังศีลเปนปกติ
ไมยอมใหเพลี่ยงพล้ําในการรักษาศีล อันนี้เขาเรียกวา สีลานุสสติ มีอารมณอยางนี้ตายแลวไปเกิดเปนพรหม
ถาโดยนิยมแลว ถาเราไมกังวลใดๆ ทั้งหมด สภาวะการณตางๆ รางกายของเรานี่เราก็ไมกังวล รางกาย
คนอื่น เราก็ไมกังวล สัตวและวัตถุทั้งหลายในโลก เราก็ไมกังวล เห็นวา ชาติปทุกขา ความเกิดเปนทุกข ชราป
ทุกขา ความแกเปนทุกข มรณัมปทุกขัง ความตายเปนทุกข โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปทุกขา ความ
เศราโศกเสียใจเปนทุกข ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกข รวมความวา การเกิดมีขึ้นเพียงใด เราก็
นําความทุกขคือความปวยไขไมสบายหนึ่ง ความแกหนึ่ง ความตายหนึ่ง การพลัดพรากจากของรักของชอบใจหนึ่ง
ความเศราโศกเสียใจเกิดจากความรักที่พลัดพรากกันนี่ เปนอันวาทุกขทั้งหลายเหลานี้ทั้งหมดจะมีไดเพราะอาศัย
การเกิด ในเมื่อเกิดมันเปนทุกข ทําไมเราตองเกิดกัน ถาเราเคยเกิดกันไมรูนับแสนครั้งไมถวนแลว ทําไมจึงไมจํา
ทําไมจึงไมหาทางหลีกจากความเกิด ไดแกตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม
มาระดับนี้เราจะทอดทิ้งความเกิด ทิ้งตัณหาคือความอยากเกิด อยากมีผัว อยากมีเมีย อยากรวย อยาก
มียศถาบรรดาศักดิ์ อยากมีอายุยืนยาว อยากไมตาย เลิกเอาจิตมานอมยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ไมตองไปหา
ไกล หามาที่ตัวเรา ไปหาที่ชาวบานชาวเมืองเขาหาลําบาก หาที่ตัวเรานี่ไดแลวก็หาอื่นได มันไมยาก นั่นก็คือมานั่ง
ดูตัวของเรา รางกายของเราที่เกิดมาแลวนี่ มันเปนสุขหรือเปนทุกข การปวยไขไมสบาย เปนสุขหรือเปนทุกข การ
หิ ว กระหายในอาหาร เป น สุ ขหรื อ เป น ทุ ก ข การพลั ด พรากจากของรั ก ของชอบใจ เป น สุ ขหรื อ เป น ทุ ก ข การ
กระทบกระทั่งกับอารมณใจ เปนสุขหรือเปนทุกข เวลากายมันจะพังเต็มไปดวยทุกขเวทนา บีบคั้นอยางสาหัส มัน
เปนสุขหรือเปนทุกข รวมความวามันเปนทุกข
ของในโลกนี้ชวยอะไรใหเราเปนสุขบาง มีชิ้นไหนไหมที่เปนสมบัติของโลกใหเราเปนสุข ไมมีเลย เราไมเคย
มีบาน ก็อยากจะมีบาน พออยากมีบาน ก็หาเงินตองเรงรัดตัวเอง มันเหนื่อยยากมากขึ้น มีบานขึ้นมาแลวก็ตองทํา
ความสะอาดบานบานทรุดโทรมก็ตองซอมแซมบูรณะปฏิสังขรณ และในที่สุดบานมันก็พัง มีแกวแหวนเงินทอง ไมมี

เครื่องเพชรเครื่องประดับอยากจะมี พอมีเขาแลวก็ตองระมัดระวังเกรงวาจะเศราหมอง เกรงวาจะหาย เกรงวาโจร
ผูรายจะทําอันตราย รวมความวาสมบัติของโลกทั้งหมดเปนทุกขหมด ตั้งแตรางกายเราเปนตนไป
ฉะนั้นเราจึงมาตัดอาลัยในรางกายนี้เสีย พิจารณาเห็นวาทุกขทั้งหลายมันมาจากการเกิด ทําไมจึงเกิด
เกิดเพราะ หนึ่ง เราบกพรองใน จาคานุสสติกรรมฐาน คือมีอารมณของความโลภ ความโลภในที่นี้ก็ไดแก การ
คดการโกง การใชของปลอมแทนวาเปนคนดี อารมณอยางนี้เราจะไมเอา ถือวาทรัพยสินที่มีอยูทั้งหมดเมื่อมีชีวิต
ตองใชเราตองหา แตวาจะหาดวยความบริสุทธิ์ มันตายแลวก็เลิกกัน ไมเอามันแลวโลกนี้ที่เต็มไปดวยความทุกขไม
ตองการ โทสะความโกรธเปนเหตุใหเกิด เราก็มาละโทสะดวยการมีเมตตาพรหมวิหาร 4 เมตตาความรัก กรุณา
ความสงสาร มุทิตาไมอิจฉาริษยาใคร อุเบกขาเฉยเสียเมื่อเราไมชอบใจ อามรณที่ชอบใจหรือคนที่ไมขอบใจมาเราก็
เฉย แลวตอไปเราก็เขามาเฉยกับขันธหา คือรางกายของเรามันจะเปนสุขเปนทุกข จะแกจะปวยไขไมสบายก็ตาม
ใจถือวานี่มันเรื่องธรรมดาของรางกายเราหามไมได มันไมเปนเทานี้ ไมชามันก็ตาย แตตายก็ตายเสียชาตินี้ชาติ
เดียว ชาติหนาความตายไมมีสําหรับเรา นั่นคือเราตองการพระนิพพาน
เรื่องพระนิพพาน สวรรค หรือพรหมนี่ เราจะรูเราจะเห็น เราจะไดพบดวยการปฏิบัติอยางนี้ วาตายแลว
เราจะไปไหน ถาปฏิบัติไดเอาใจไปจับที่นั่น ถาอยากไปเกิดเมืองมนุษยก็เที่ยวมันแคเมืองมนุษยนี่แหละ ตั้งใจเกิด
เปนกษัตริย ตั้งใจเกิดเปนมหาเศรษฐี ถาอยากเกิดบนสวรรค อยากจะเกิดเปนพรหมก็ไปยินดีกับพรหม อยากจะไป
พระนิ พ พานให มั น หมดทุก ข ก็ ไ ปจมอยู ที่ นิ พ พาน ขึ้ น ไปที ไ รหมกตั ว อยูที่ พ ระนิ พ พาน ต อ หน า องคส มเด็ จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา เทานี้ ตาย เมื่อไหรไปนิพพานเมื่อนั้น
เอาละสําหรับการปฏิบัติ และตอไปบรรดาทานพุทธบริษัทที่ไดแลวหรือยังไมไดก็ตาม ใหพยายามรักษา
กําลังใจของทานไว คําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ นี่เขาบังคับเพราะวาเปนอภิญญา ถาเจริญกรรมฐานธรรมดา
ใครจะภาวนาวายังไงก็ไมวา ถาปฏิบัติแบบนี้ก็ตองใชคําวา นะ มะ พะ ธะ ไมงั้นมันก็ไปไมได ทีนี้การปฏิบัติจง
อยาใชความโลภ คืออยามีอารมณอยาก อยากจะไปโนนอยากจะไปนี่เวลาภาวนาใหอารมณมันอยูแคคําภาวนา
จริงๆ และขณะภาวนาอยู ถาจิตมันนอมนึกไปถึงขันธหาวามันเปนทุกขอยางนี้ เราไมตองการหรอก เพียงเทานี้
จิตใจมันจะเปนสุข อารมณมันก็จะวางจากกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม
ตอแตนั้นไปก็ทองเที่ยวไปตางๆ ได นี่เราฝกตายกัน ไมใชตายสงเดชตายแบบดี ถาทําไดอยางนี้อารมณที่
เราตองการคือสวรรคก็ดี พรหมโลกก็ดี พระนิพพานก็ดี ไมเคยมีภัยสําหรับเรา และตอแตนี้ไปขอบรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก ใชคําภาวนาแลวพิจารณาตาม
อัธยาศัยจนกวาจะถึงเวลาที่ครูผูฝกจะไปสอบถาม
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ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร กอนถึงเวลาปฏิบัติพระกรรมฐาน ตอนนี้ก็
มาคุยกันเพื่อความเขาใจเสียกอน สําหรับกรรมฐานที่ทานทั้งหลายปฏิบัติได คือทุกคนที่ขึ้นมาที่นี่ก็เปนคนที่ครูรุน
ตนชั้นตนเขาสงมาแลว ก็แสดงวาทุกคนปฏิบัติไดมาแลว การปฏิบัติที่ไดมาแลวยังเปนขั้นตนอยูความจริงขั้นตนขั้น
ปลายก็เ หมือนกัน ถาได มโนยิทธิ คือไดทิพ ขุญาณแลวก็หมดเรื่องกัน แตวาต องเอาขึ้ นมาซักซอมกันเวลานี้ ก็
เพราะวาทุกคนสวนใหญขาดกําลังใจ
ในสมัยกอนๆ นะ วิชานี้ไมมีใครเขาสอนกัน ตอนเริ่มตนรูจักรูลมหายใจเขาออก การภาวนาเปนสมาธิ
ดานสุกขวิปสสโก ตอนนี้ก็ตองทํากันเอง ครูบาอาจารยทานจะแนะนําแคเล็กนอย คือใหเขาใจเบื้องตนเทานั้น ตอมา
ก็ระดับของวิชชาสาม อภิญญาหก ปฏิสัมภิทาญาณ นี้ก็ตองเปนหนาที่ของนักปฏิบัติจะตองคนควากันเอง โดยใช
หนังสือ วิสุทธิมรรคเปนครู และเวลานี้ทานทั้งหลายเปนคนมีโชคดี นั่นก็หมายความวามีครูสอนใหอยางนี้ แตเปนที่
นาเสียใจบางอยาง ที่บางคนมีครูสอนใหยังไมรูจักจะใชปญญา มีอะไรก็ไปถามโนนถามนี่ ถามนี่ถามนั่น อันนี้ไม
ถูกตองเขาตองการใหรูเอง วิธีที่รูเองก็หมายความวาตองจําลีลาของครูเขาสอน ในชวงนี้เปนชวงซอมเพื่อความ
คลองตัวและความเขาใจ
ฉะนั้นอันดับแรก ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานภิกษุสามเณรก็ดี เปนอุบาสกอุบาสิกาก็ดี จงอยาทิ้ง
ความดีที่เราทํามาไดแลว ความดีที่เราทํามาไดแลวก็คือหนึ่งศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระ
อริยสงฆ และก็มีความมั่นคงในศีล ทั้งหมดนี้นะทานจะตองรักษาของทานใหทรงตัวตั้งแตบัดนี้ไปจนกวาจะตาย นั่น
หมายถึงคนดี ถาคนเลวเขารักษาไมได นี่จะตองกลับเปนสัตวนรกเปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉานใหมนี่
เขารักษาไมได ถาคนจะดีตอไปเรื่องศรัทธาตองไมทอถอย เชื่อดวยปญญา วาพระพุทธเจามีความดีอยางไหน เรา
จึงเชื่อทาน พระธรรมคําสั่งสอนของทานดีแบบไหนจึงควรเชื่อ พระอริยสงฆสาวกก็ดีแบบไหนจึงควรเชื่อ
แลวก็ประการตอไป อิทธิบาท 4 ทุกคนจะทิ้งไมไดเด็ดขาด ถาคนไหนทิ้งอิทธิบาท 4 ธรรมะที่ไดไปยอม
เสื่อมคนไหนที่ไดไปแลวเสื่อม แสดงวาไมสามารถจะทรงอิทธิบาท 4 ได ถาคนที่ไมทรงอิทธิบาท 4 ได หมายถึง
วาคนนั้นจะตองกลับยอนไปอบายภูมิใหม
อิทธิบาท 4 ก็คือ หนึ่ง ฉันทะ มีความพอใจในศรัทธา มีความพอใจในศีลมีความพอใจในการระงับ
นิวรณชั่วคราว มีความพอใจในการชําระจิตใหสะอาดจากกิเลส คือยอมรับความจริงวาการเกิดมามันเปนทุกข เกิด
แลวตองมีความแก ตองมีการปวยไขไมสบาย มีความปรารถนาไมคอยจะสมหวัง มีการพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจ มีความตายในที่สุด และก็ธรรมดาของชาวโลกที่เกิดก็คือ หนึ่ง มีลาภและก็ลาภสลายตัวไป มียศถูกถอด
ยศถาบรรดาศักดิ์ มีความสุข มีความทุกข มีนินทามีสรรเสริญ อาการของโลกทั้งหมดนี้เราตองไมสนใจเลย มัน
อยากจะแกก็เชิญแก มันอยากจะปวยก็เชิญปวย มันอยากจะตายก็เชิญตาย เราก็หามไมได ลาภเกิดขึ้นลาภหมด
ไป ไดยศมายศหมดไป นินทามาสรรเสริญไป สุขมาทุกขไป อะไรก็ตามเถอะไมสนใจมันเลย ใหตัดสินใจอยางเดียว
วา การเกิดเปนมนุษยมันเปนทุกขเกิดเกิดกี่ขาติก็มีสภาพแบบนี้เราไมตองการมันอีก เทวดาหรือพรหมมีสุขจริงแล
แตทวามีสุขไมนานเราไมตองการอีก เราตองการจริงๆ คือนิพพาน แลวพยายามริดรอนความชั่วของจิตคือความโลภ

จงอยาอยากไดทรัพยสินของบุคคลอื่นมาโดยไมชอบธรรม ทําลายความโกรธ จงอยาคิดประทุษรายคนอื่น ทําลาย
ความหลงคือไมเมาในชีวิต คิดวามันจะตองตาย คิดไวอยางนี้เปนปกตินะ
และก็เรามีความตองการพระนิพพาน จิตคิดไวอยางนี้เสมอ ตอจากนั้นไปเราก็ไ มยอมใหนิวรณทั้ง 5
ประการเขามารบกวนใจ เวลาที่ตองการใหจิตเปนสมาธินิวรณทั้ง 5 ประการนี้ถายังไมเปนพระอนาคามี ตัด 2 ขอ
ตนไมได ยังไมเปนพระอรหันต ตัด 3 ขอหลังไมได มันยังตัดไมไดก็จริงแหล แตทวาเราจะตองระงับไมยอมใหมัน
เขามารบกวนใจขณะทําสมาธิจิต และอารมณที่เราจะตองทรงตัวไวเปนปกติก็คือ
ไมลืมวาชีวิตนี่มันจะตองตาย ไมสงสัยในความดีของพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ยอมรับนับถือ
ดวยความจริงใจ และก็ทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์สําหรับฆราวาส ถาไดศีล 8 ก ยิ่งดี ศีล 8 ไมไดไมเปนไร ทรงศีล 5
พอ สําหรับพระเณรทรงศลของทานใหบริสุทธิ์ จิตคิดไวเสมอเปนปกติวา ขึ้นชื่อวาการเกิดเปนมนุษยเปนเทวดา
หรือพรหม เราไมตองการ เราตองากรจุดเดียวคือพระนิพพาน ถาทรงอารมณ 4 ประการนี่ไดครบถวน คือไมลืม
ความตาย ไมสงสัยในคุณของพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ มีศีลบริสุทธิ์ จิตมุงพระนิพพานเปนที่ไปอยาง
นี้บาปกรรมทั้งหมดมาแลวจะไมมีโอกาสใหผล เราไปอบายภูมิ เราจะเดินกาวหนาจากมนุษยไปสวรรค ไปพรหม
โลก แลวก็ไปนิพพาน แตคนที่มีอิทธิบาท 4 ครบถวนไปนิพพานแนนอน
อันนี้การปฏิบัติของบรรดาทานพุทธบริษัทขางบนนี่ ตองทําใจใหสะอาดมีความเขมขน อยาทําเปนคนนับ
เก านั บสิบ ไมถ วน ต องใช ป ญญา ปญ ญาก็มี ความเขา ใจว า คํ าว า ทิ พ จั กขุ ญาณนี่ ไ มใช ภ าพเห็ นเสมอไป ใช
ความรูสึกของจิตเปนสําคัญถาจิตมีความรูอันดับแรก ใหเชื่อทันทีวาถูกตอง ถาเผอิญจิตสะอาดนอย มันจะไมเห็น
ภาพก็ถือวาเลวเกินไปเพราะไมสนใจ จิตไมสะอาดพอ ตองพูดกันแบบนี้ เราจะเอาดีกันตองเห็น จิตตองเห็นยังไง
คือจิตตองสะอาด ศีลบริสุทธิ์ ไมมีความหวงใย นิวรณไมรบกวนใจ จิตไมติดในรางกายไมติดในเทวโลก ไมติดใน
พรหมโลก จิตตองการเฉพาะนิพพาน
ถาอารมณตั้งใจอยางนี้จริงๆ อารมณใสสะอาด กิเลสไมควบคุมใจ ทิพจักขุญาณก็มีสภาพแจมใส ฉะนั้น
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย กอนที่จะภาวนานะตัดสินใจใหแนนอนเสียกอน อันดับแรกรวบรวมกําลังใจ ไม
คิดถึงเรื่องอื่นมันเลยคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ เราผานมาแลว เวลานี้ก็ยังใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ อยู
คือเวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ
เมื่อจะเริ่มภาวนาใหตัดสินใจดังกลาวมาแลว ใหจับพระรูปพระโฉมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาให
ชัดเจนแจมใสตามปกติ คําวาแจมใส จังไดเทาไหรพอใจเทานั้น ใหเห็นพระนิพพานใหได ใหเห็นภาพพระพุทธเจา
ใหได เห็นภาพนิพพานไดเห็นภาพพระพุทธเจาใหได เห็นภาพนิพพานไดเห็นภาพพระพุทธเจาไดชัดเจนเทาไร อยาง
อื่ น ชัด เจนหมด หลั ง จากนั้ น ครู ก็ จ ะพาท องเที่ ย วไปในสวรรค ในพรหมโลก ในนิ พ พาน และแดนนรก เปรต
อสุรกายพรอมทั้งการสอนระลึกขาติ ทิพจักขุญานเปนปจจัยใหญสําคัญ จะตองฝกฝนกันทุกวัน อยาทิ้ง
คนที่ไดไปแลวไปทําใหสูญเสีย เปนที่นาเสียดายไปทิ้งความดี แตวาคนจะตกนรกซะอยาง พระพุทธเจาก็
ยังหามไมได ดูแตเทวทัต ไดอภิญญาหายังตานรกฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษัทที่มาปฏิบัตินี่ ถายังพอใจในนรก
อาตมาก็ไมสามารถจะคาน ตองตามใจทาน การสอนนี่เปนหนาที่ของครู ครูก็สอนตามแนวของพระพุทธเจา ถามี
ความตองการรูอะไร ใหจดหมายเขียนถึงครูกอน กอนที่เวลาครูจะลงมือฝกครูจะไดมีความเขาใจ เรื่องไปเที่ยวภพ
ตางๆ เปนของไมยาก

ตอไปที่มีความสําคัญตองใชญาณ 8 ใหแคลวคลอง นั่นคือทิพจักขุญาณตองการรูอะไรรูไดทันทีทันใด แต
วิธีรูที่ถูกตองนั่นคือตองถามพระพุทะเจาตรง หรือวาถาใครเปนลูกแม ใหถามแมตรง อยางนี้ใชได
ประการที่สอง จุตูปปาตญาณ ตองฝกใหคลอง อยางนี้ตองทําทุกวัน อยางนี้เชามืดลุกขึ้นมาซักซอม ตอ
งากรรูการเกิดของคนและสัตว คนนั้นกอนจะเกิดมาจากไหน คนนี้กอนจะเกิดมาจากไหน อันนี้ฝกใหมันคลอง และ
เวลาไดยินขาวคนตายสัตวตาย จับภาพคนตายไปเกิดที่ไหน ใครเปนอะไร และวิธีรูใหถามพระพุทธเจาตรง
ตอมาก็ เจโตปริยญาณ นี่ถารูถูกตองก็ถามพระพุทะเจาเหมือนกัน วาคนนี้เขาไดฌานสมาบัติ เขาได
จริงไหม เขาเปนพระอริยเจา เขาเปนจริงหรือเปลา คนนี้กําลังใจดี หรือกําลังใจเลว มีความสุขหรือมีความทุกข
จิตดีหรือจิตชั่ว เวลานี้เขาคิดอะไรอยู เราตองการทราบจะทราบไดทันที และก็แมถานักเรียนอยากจะรูวาขอสอบเขา
จะออกอะไร จะตอบวายังไง ถาฝกคลองตัวแลวรูไดทันที การประกอบอาชีพก็เหมือนกัน วันนี้ทําอยางนี้ วันตอไป
ทําอะไรดี จะขาดทุนหรือจะไดกําไร รูไดนี่คนที่เขาทําคลองเขาทําอยางนี้ เราจะตายเมื่อไร ตายดวยอาการแบบไหน
ตายแลวไปอยูที่ไหนเราก็ทําให ตองทําใหไดแบบนี้ทุกอยางที่เราตองการจะรู ถาอะไรไมเขาใจใหถามครูเขา เขาจะ
แนะนําใหหมด การทองเที่ยวไปดวงดาวตางๆ ไปประเทศตางๆ นี่ไปได ไปงายกวาไปสวรรคไปนรก
ตอไปก็ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือระลึกชาติ ระลึกชาตินี่ก็เปนของไมยากถาเรามีความฉลาด มัน
เปนของไมยากสําหรับคนฉลาด แตวาถาเรื่องของคนโงนี่ก็ไมทราบจะทํายังไง ตองขอประทานอภัย ทานที่มีอายุ
มากๆ สวนมากจะลากความโงมาไว อืดอาด ยืดยาดไมมั่นใจในตนเอง ทั้งนี้ก็ตองดูเด็ก เด็กนักเรียนรุนหนุมรุน
สาวที่เปนเปนวัยคะนอง ยังเกี่ยวกับกามารมณ อันนี้เขาทําประเดี๋ยวเดียววันเดียวเขาไดแลว ไปกันพรึ่บพรั่บๆ
คลองตัว ตองดุเด็ก อยาใหอายเด็ก ตัดสินใจใหเด็ดขาด เราเปนปูยาตายาย เปนพอแมคนแลว
โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรนี่สําคัญมาก เราเปนปูชนียบุคคล อยาใหแพเด็ก ถาแพเด็กนี่เลวมาก เรา
เปนคนที่ชาวบานเขาไหว ควรจะอาจผากาสาวพัตร ถาปฏิบัติได ปฏิบัติไมคลองนี่มันเลวเต็มที อวดสะสมกิเลสนี่ใช
อะไรไมได ลงนรกหนักมาก ตองมีความมั่นใจในตัวเอง เรามีเวลาปฏิบัติมากกวาฆราวาส ถาสูเขาไมไดตองมีความ
เขาใจวาเรานี่ดีไมพอหรือเลวมาก
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกคนตั้งใจใหดี แตวาการตังใจนี่ตองตั้งใจพอดี อยาทําสมาธิใหแนน ใช
กําลังเบาๆ แบบสบายๆ เวลาภาวนา และก็เวลาอยูปกติใหตั้งอารมณทรงสมาธิ เราจะภาวนารูลมหายใจเขา
ออกแบบสบายๆ โดยไมนึกถึงอะไรเลย อยาตั้งเวลาใหมาก เอากี่รอบของลมหายใจ มันคุมไดแคไหนพอใจแคนั้น
ไมคิดถึงอะไรทั้งหมด นี่เปนวิธีปฏิบัติของบุคคลที่ตองพึงทํา เราทําสวนหนึ่งของอภิญญาเพื่อตองการรูความเปนจริง
เราก็ตองเปนคนดีจริงๆ ไมใชคนดีปลอมๆ
ไอคนดีปลอมๆ มันดีแตทาแตทาง ดีแตเครื่องแบบนุงขาวหมขาว ทาทางไปไหนก็ตองปูผารองรับ และหม
ผากาสาวพัตรทําทาทางเหมือนเทวดาเหมือนพรหมแตน้ําใจจริงๆ จิตของตนเองนิยมกิเลส นี่เปนความชั่ว อันนี้ใช
ไมได เรื่องสีสันวรรณะไมมีความสําคัญ มีความสําคัญที่ตัวปฏิบัติ จิตสะอาด หรือจิตสกปรก ตัวนี้เอาใหหนัก ตอง
ควบคุมกําลังใจ
อยาลืมวา หนึ่ง ฉันทะ เราจะตองไมมีความหวงใย คือพอใจในความไมหวง พอใจในการทรงศีล พอใจ
ในการระงับนิวรณ 5 ประการ พอใจในการตัดกิเลสคือไมเมา ไมติดในรางกาย

สอง วิริยะ ถาความหวงเกิดขึ้นตองห้ําหั่นไวดวยความเพียร ถาศีลจะบกพรองตองห้ําหั่นดวยความเพียร
นิวรณจะเขามากวนใจตองห้ําหั่นดวยความเพียรตอสูกับมัน ยอมตายดีกวาแพมัน ถามันจะหลงใหลใฝฝนใน
รางกาย ตองสูกับมันดวยการยอมตาย คิดวาโลกนี้ไมมีความหมายสําหรับเรา
สาม จิตตะ เอาจิตจดจออยาวางอารมณ สิ่งที่ปฏิบัติมาไดตองทําใหครบถวนเสมอ มีการคลองแคลว
เสมอ
สี่ วิมังสา ยกความโงทิ้งไป อยาแบกความหยาบ หรืออยาแบกความโงเขาวัด วิมังสาทานบอกใช
ปญญาพิจารณาใครครวญตามความเปนจริง ปญญานี่มันก็ใชงายๆ ครูเขาสอนมาแลว
รวมความวาทุกอยางถามีอิทธิบาท 4 ครบถวน ทุกคนสามารถทําไดทุกแบบก็รวมความวาตอนี้ไปขอทุก
ทานักษากําลังใจใหทรงตัว อยาลืมวาครูนี่มีหนาที่เฉพาะบอกเทานี้ ไมมีหนาที่จะยกยอปอปนใครจะไปสวรรค ไป
นรก ไปพรหมโลก ครูไมสามารถทําไดอยางนั้น ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาพระพุทธจาเองก็ตรัสวา อักขาตาโร
ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก เราจะรูกฎของกรรมทุกอยางที่เราตองการ
วันนี้ถาคนขึ้นมาครั้งแรกครูก็จะนําเที่ยวไปในภพตางๆ วันตอไปถาสงสัยอะไรที่จะพึงรู จดมายอๆ บอกครู
เขากอนวาตองการพบคนนั้นที่ตายไปแลว ตองการพบญาติคนโนนที่ตายไปแลว ตองการรูวิถีชีวิตจะเปนยังไง
อาชีพจะเปนยังไงทําไงถึงจะดี จะรวยหรือจะจน ในเมื่อมีชีวิตอยูมันตองกิน สิ่งทั้งหลายเหลานี้เราตองการรูได
เพื่อนของเราที่คบหาสมาคมจะดีไหม งานทําจะดีไหม คนประกอบกิจการงานรวมกับเราจะดีหรือไมดี ถามครูเขาได
ถามาเขากอนที่จะลงมือฝก ไปฝกมาแลวเราก็จะรูทุกอยาง จําลีลาที่ครูสอน เอาไปใชทุกวันเปนปกติ
วิธีใชเมื่อกลับไปบาน ตื่นขึ้นมาเชามืดรวบรวมกําลังใจพุงไปนิพพานกอน ถาถึงนิพพานแลวตัดสินใจวา
ถารางกายตายเมื่อไหรขอมาที่นี่แหงเดียว หลังจากนั้นเมื่อจิตเปนสุข ก็ทูลถามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรง
หรือใครเกรงใจพระพุทธเจา ใครเปนลูกแมถามแมได วาวันนี้จะมีใครมาหาเราบาง เราจะพบใครบาง ใครจะทําให
เรามีความสุข ใครจะทําใหเรามีความทุกข กิจการงานที่เราจะทํามันจะดีหรือเลว จะขาดทุกหรือไดกําไร ถามไดทุก
อยาง ทดสอบทุกวัน และก็สังเกตวาอารมณวันไหน ถาดุมาแลว ถามมาแลว รูเรื่องมาแลว ลงมาตอนกลางวันทุก
สิ่งทุกอยางตรงตามรู ใหจําอารมณนั้นไว และในวันตอไป ถาตองการรูอะไรใหรูตามนั้น
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท มโนมยิทธินี่มีคุณมีประโยชนอยางนี้ และเราก็จะรูวาระแหงความตาย
ตองการอยากจะรูวาตายเมี่อไหร มันก็รู และตายดวยอาการอยางไหนเรารู ตายแลวจะไปอยูที่ไหนเราก็รู คือรวม
ความวาความรูทั้งหมดจะพึงไดจากอันนี้ อยาลืมทานนักเรียนนักศึกษา ถามีความขยันหมั่นเพียร มีจิตละเอียด มี
อิทธิบาท 4 ครบถวน เรื่องการสอบไมมีคําวาตก และคนที่ทํางานจะรูงานลวงหนา วาวันพรุงนี้จะมีงานอะไรมา
บุคคลใตบังคับบัญชาของเราใครจะดีใครจะเลว หรือวาเราเปนผูใตบังคับบัญชาเขา อยากจะทราบวาผูบังคับบัญชา
คนไหนจะดีหรือจะเลว ใครจะกลั่นแกลงเราบาง วางแผนที่ไหน เราจะรูลวงหนาหมด กําหนดไปทุกวัน และให
ตั้งใจตามความเปนจริงวาโลกนี้มันเลวอยางนี้ เพื่อนของเราตอหนาชม ลับหลังนินทา อยาไปโกรธเขา เพราะวา
อะไร เพราะวามันเปนธรรมดาของโลกใหจําไววาเพื่อนหรือใครก็ตาม เราจะคบก็เพียงแคคบ จะไมยอมรับนับถือ
คือไมยอมปฏิบัติตามถาเขาเลว
เราตองการยอมรับนับถือ โดยเฉพาะองคสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจา และพระธรรมคําสั่งสอนของ
พระองค และพะรอริยสงฆไมใชพระสงฆธรรมดา พระสงฆเวลานี้ก็คบยากเต็มที ที่เลวก็มีมาก ที่ดีก็มีนอย แมแต

อาตมาเอง ทานทั้งหลายก็จงเลือกคบ วันไหนเลวจงอยาคบ วันไหนดีจงคอยคบ ก็รวมความวา นี่เวลามันใกลจะ
หมด หมดเวลาลงไป 25 นาที ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อสมาทานพระ
กรรมฐานและสมาทานศีล และเริ่มปฏิบัติตามแบบฉบับของทานตอไป
คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 12
ลําดับตอนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ฟงคําแนะนําสักครูหนึ่งสําหรับทานที่ปฏิบัติไดแลว ให
พยายามรักษาอารมณเดิม คือวาอารมณเดิมที่ครูเขาแนะนําใหเราสามารถ ใหเราสูทิพจักขุญาณ เห็นเทวดา เห็น
พระ เห็นนิพพานไดดวยอาการอยางไร อารมณอยางนี้ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทจงรักษาไวตลอดชีวิต ถาหากวา
ไปเปลี่ยนแปลงเขาเมื่อใด ก็หมายความวากรรมฐานของทานสลายตัว
และประการที่มีความสําคัญ ทั้งนักปฏิบัติเกาและปฏิบัติใหมนั่นคือ อันดับแรกที่จะเจริญสมาธิจิต ขอให
ทุกคนตัดสินใจไมหวงใยอะไรทั้งหมดเสียกอน เพราะวาในเวลาที่เราเจริญสมาธิจิต ตอนนั้นเราจะตองไมหวงทุก
อยาง แมแตชีวิตของเราถาหากวาอยูที่บานของทาน ก็ใหทําการงานอะไรทุกอยาง ใหมันเรียบรอยเสียกอนคือไมมี
ภาระที่เราจะตองหวง เวลาเจริญสมาธิจิตจะไดไมกังวล ประตู หนาตางควรจะปดก็ปด ของทุกอยางควรจะเก็บจะ
งําก็ทําเสียกอนใหมันหมด เวลาเราทําสมาธิจิต มันจะมีอะไรเกิดขึ้น เสียงกอกแกกที่นาสงสัยก็จะไดไมสงสัยวา
เวลานี้ประตูหนาตางเราก็ปดแลว ทุกสิ่งทุกอยางที่เราควรจะเก็บงํา เราก็เก็บแลว จะไดไมมีความสงสัยขณะทํา
สมาธิ
ถาจิตยังหวงอารมณภายนอก หวงคน หวงทรัพย หวงสิน แมแตหวงชีวิตของตัวเอง อยางวันนี้มีโยมทาน
หนึ่งแกบอกใหฟงวา เวลาที่เจริญกรรมฐานอยูนั้น มีใครเขามาแยกเขี้ยวยักคิ้วหลิ่วตาหลอกหลอน อาการอยางนี้ถา
มันมีขึ้นกับเรา ก็จงคิดวา ถาเราจะตายเสียเวลานั้นนะมันดี วาตายขณะที่เจริญสมาธิ เวลานั้นจิตของเราเขาถึงพระ
ไตรสรณคมน เรามีศีล จิตเรามีสมาธิ อยางเลวที่สุดเราก็เปนเทวดาอยูในชั้นกามาวจรสวรรค ถากําลังใจเรามั่นคง
เคราก็ไปถึงพรหม ถาบังเอิญเกิดภาพอยางนั้นขึ้น เราก็คิดวาชีวิตไมมีความหมาย ถาตายคราวนี้ดวยภาพนี้ ถา
ตายจริงมันไปนิพพาน มันก็ไมสนใจในภพอื่น ไมสนใจวาใครจะมาทํารายรางกาย นี่ความหมายวา ถาภาพที่
ปรากฏเกิดขึ้น มันตองตัดสินใจอยางนี้ การเจริญสมาธิจึงจะไดผล
อายภาพที่เกิดขึ้นนั้น ถาเราจะพูดกันอยางภาษางายๆ ไมพิจารณาอะไรมากอยางนอยที่สุดก็จะเปนภาพ
ของเทวดาหรือพรหม วากําลังจิตของเราสูงจิรงๆ ก็อาจจะเปนภาพของพระอรหันต เพราะวาเราสมาทานดวย อิมา
หัง ภควา อัตตภาวัง ตุมหากัง ปริจจชามิ ซึ่งแปลเปนใจความวา ขาพเจาขอมองกายถวายชีวิตแดองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นั่นแสดงวาเราไมหวงใยอะไรในรางกายแลว เราตองการอยูกับพระพุทธเจา นั่นแสดง
วาเราไมหวงใยอะไรในรางกายแลว เราตองการอยูกับพระพุทธเจา พระพุทธเจาอยูที่ไหน พระพุทธเจาอยูที่นิพพาน
ในเมื่อเราสมาทานอยางนี้ เขาก็ตองซักซอมทดลองเรา วาเราจะกลัวหรือไมกลัว เรายังจะหวงใยชีวิตไหม ถาเรา
หวงในชีวิต การเจริญพระกรรมฐานทั้งหมดไมมีผล ฉะนั้นตองตัดสินใจวา ขณะที่เราเจริญพระกรรมฐานอยูนี่ มัน
จะเปนอยางไรกับรางกายก็ชางมันรางกายนี้ถามันไมตายเวลานี้ มันก็ตายเวลาอื่น ตองตายเปนแน
ก็ตัดสินใจวาถาตายเวลานี้เราจะไปไหน ควรจะตัดสินใจไวเลยวา ถาตายเวลานี้เราจะไปไพพาน ขึ้นชื่อวา
การเกิดเปนมนุษยมันยุงแบบนี้ ลําบากแบบนี้ มีทุกขแบบนี้ เราจะไมเกิดตอไป เราจะไมเกิดเปนเทวดาหรือพรหม
ตอไป เรามุงไปนิพพาน และถาอาการอยางไรก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่เจริญกรรมฐาน ก็วางเฉยชางมันเสีย ถาเรา

ชางมัน มันจะเกิด เดี๋ยวมันก็หายไป เปนอันวากอนจะเริ่มเจริญภาวนาใดๆ ตองพยายามตัดกําลังใจ ไมหวงอะไร
ทั้งหมดแมแตชีวิต คิดวาถาตายเวลานี้อยางเลวมันก็เปนเทวดา อยางกลางเราเปนพรหม ถาเราตัดสินใจแนนอนไม
ตองการความเกิดอีก เราก็ไปนิพพาน ถาตัดสินใจไดอยางนี้จริงๆ ทําประเดี๋ยวมันก็สําเร็จผล
หลังจากนั้นทุกคนตองระวังเรื่องศีล ตองมีความมั่นใจในศีล เรื่องศีลนี้สําคัญมาก ถาศีลไมดี สมาธิมัน
เกิดไมได เรื่องศีลนี้กอนที่จะปฏิบัติพระกรรมฐานตองสมาทานศีล และทําใจใหมั่นคง ไมี่ใชสักแตวาสมาทาน และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับศีลหา ควรที่จะตัดสินใจเสียตั้งแตเวลานี้เปนตนไปวา นับตั้งแตเวลานี้เปนตนไป จนกวา
จะตายเราจะไมละเมิดศีลหา วาการเจริญพระกรรมฐานนี้ เราตองการไมตกนรก ไมเกิดเปนเปรต เปนอสุรกาย ไม
เปนสัตวเดรัจฉาน สิ่งที่เราตองากรจิรงๆ คือนิพพาน ถาเราละเกิดศีลหาขอใดขอหนึ่ง ก็หมายความวา เราเปด
ประตูนรกใหเราเดินลงไป ฉะนั้นศีล หาประการตองไมละเมิด แมแตสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่ง ถามันจะมีการ
พลั้งเผลอขึ้นมาบาง ก็ตองพยายามยับยั้งไมละเมิดตอไป เรื่องศีลนี้เปนเรื่องสําคัญหลัก หลังจากนั้นก็ตัดสินใจวา
เราจะทรงอารมณใหทรงตัว โดยเฉพาะที่เราปฏิบัติในเวลานี้ก็เรียกกันวามโนมยิทธิ แปลวามีฤทธิ์ทางใจ
มโนมยิทธินี้จริงๆ เปนอภิญญา ถาเปนอภิญญาจริงๆ ถาฝกสายอภิญญาจริงๆ รับรองวา หกสิบปไมมี
ใครได ฉะนั้นการฝกขึ้นในสายอภิญญาตรงมันลําบากจึงฝกควบกับวิชชาสาม อันดับแรกก็ขึ้นอยูกับอุปจารสมาธิ
หรือทิพจักขุญาณกอน ถาขึ้นตนตามแบบฉบับของอภิญญาตองขึ้นตนดวยฌาน 4 รับรองไมมีผล เมื่อขึ้นตนดวย
วิชชาสามมันงาย คือขึ้นตนดวยกําลังสมาธิเล็กนอย เวลาทําสมาธิอยาเรงรัดใจใหมันเครียดเกินไป อยาตองคิดวา
ตองทําสมาธิดีแบบนั้น ดีแบบนี้ ดิ่งแบบโนน ดิ่งแบบนี้ ถาแบบนี้ก็ไมมีทางได เพราะกําลังมันเครียด
วิธีทรงสมาธิคือทําใจเบาๆ ทําใจสบายๆ เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ
ปลอยความรูสึกตามสบาย จะไปยังคับใหลมหายใจหนักหรือเบา แรงหือเบาอันนี้ไมได มันหายใจแบบไหนปลอย
เปนเรื่องของรางกายเอาใจเขาไปรับทราบ เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ เอาเยงแค
นี้ไมตองใหมันดิ่งเกินไป และก็บางทีมันก็มีการเผลอ เวลาสิบหานาทีที่จะใหสงัด มันอาจจะคิดโนนคิดนี่เรื่อยเปอย
ไป ก็จงถือวาเปนเรื่องธรรมดา ถาเรานึกไดวาใจมันเหลิงไป ก็กลับดึงเขามาใหม ก็สลับกันมาสลับกันไปแบบนี้
การทําแบบนี้จิตยังอยูในชวงของอุปจารสมาธิ ยังไมถึงฌานสมาบัติ และจิตที่อยูในชวงแหละที่เปนจิตมีอารมณเปน
ทิพย เมื่อจิตมีอารมณเปนทิพยแลว ก็สามารถจะเห็นภาพที่เปนทิพยได ไดยินเสียงที่เปนทิพยได และเวลาที่ภาวนา
อยูนี้ อยาไปคิดอยากรูอยากเห็นอะไรเปนอันขาด
ในตอนนั้นถาไปอยากรูอยากเห็นเขาก็ไมตองไดกันละ จิตมันฟุงซาน ตอนที่จะรูจะเห็นจริงๆ เปนจิตที่
อาจารยเขาจะเขาไปแนะนําทานถึงตัว ฉะนั้นคําวาเห็นในที่นี้มันไมไดเห็นที่ตา เปนความรูสึกทางใจเปนอันดับแรก
ที่เราเรียกวา ทิพจักขุญาณนี่แปลวา ความรูสึกทางใจคลายตาทิพย หมายความวารูตรงตามความเปนจริง
เหมือนกับบรรดาทานพุทธบริษัทมานั่งอยูที่นี่ ถาเขาจะถามวา บานของทานมีลักษณะเปนอยางไร พอ
ของทานมีรูปรางแบบไหน แมของทานรูปรางแบบไหน ลูกของทานมีลักษณะเปนอยางไร เปนผูหญิงหรือผูชาย ซึ่ง
เขาไมมาดวยนี่ทุกคนตอบไดหมด อายที่ตอบไดหมดนะ ตาทาเห็นหรือเปลา ความจริงเวลานี้ทานไดเห็น แตใจเห็น
มันมีความรูสึกทางใจจําได เปนลักษณะของทิพจักขุญาณที่มีสภาพแบบนี้
ถาอารมณของทานออน เรียกวาศีลพอไปได สมาธิเล็กนอย ปญญาก็ไมสะอาด ปญญาไมสะอาดนัก ก็
คือวารู รูสึก แตทวาไมเห็น

ถาศีลดีจริงๆ สมาธิดีจริงๆ ปญญาดีพอสมควร อายสิ่งที่รู มันจะเห็นวามาทางไกล มีภาพแตมองไมชัด
นัก
ถามีปญญา ตัดสินใจไดแน คือไมหวงใยในรางกาย คือมุงพระนิพพาน อันนี้ภาพนั้นจะปรากฏขึ้นกับใจ
คลายกับเดือนหงาย คือสามารถจะเห็นลวดลายเสื้อผาไดอยางถนัด อาการที่จะเห็นอยางนี้จะปรากฏวาไมจริงก็
ไมได
ในอันดับแรกถาปรากฏวาไมเห็น ถาครูเขาถามวาทานรูสึกวามีใครมายืนอยูขางหาไหม แตความจริงเราไม
เห็น แตความรูสึกมันบอกวามี ก็ตอบทันทีวามี ก็ตอบทันทีวามี อยาลืมวาขณะนี้จิตทรงเปนสมาธิ มันจะตรงทุก
อยางไมมีอะไรผิด อยางที่เราเรียกวารูทางใจ ถาเขาถามผูหญิงหรือผูชาย ถาจิตมันบอกวาผูหญิงก็ผูหญิง ถาจิต
มันบอกวาผูหญิงก็ผูหญิง ถาจิตมันบอกวาผูชายก็ผูขาย อยาไปสงสัย ถามีความรูสึกวา เอะ มันใชหรือไมใช แน
หรือไมแนอยางนี้ก็ไมมีทางได ตัวสงสัยเกิดขึ้นไมมีทางได ถือวาตัวสงสัยเปนอุปสรรค ถามีความรูสึกอยางไรตอบได
ทันที ถาครูเขายืนยันถึงสองสามครั้ง ตอนนี้จิตก็จะสบายขึ้นอารมณจะดีขึ้น ตอนนี้ภาพที่ไมสามารถจะเห็น มันจะ
เห็นเปนภาพ พอเขานําทานขึ้นไปยังจุฬามณี มันจะเห็นสวางไสวดีขึ้นแตไมมากนัก พอถึงนิพพานความสวางจะ
ปรากฏชัดตอนนี้
ขอบรรดาทุกทานจําไว ตอนี้ไปก็จะหยุดคําแนะนํา จะใหทานทําสมาธิโดยใชคําวา นะ มะ พะ ธะ เวลา
หายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ สักสิบหานาที พอไดยินเสียงสัญญาณกริ๊ง อยาพึ่งลืมตา
ขึ้น เวลานั้นเปนเวลาที่ผูแนะนําจะเขาไปแนะนําจนถึงตัวทาน ถามีคนเขานั่งอยูขางหนาก็หยุดภาวนาเสีย ไมสนใจ
กับลมหายใจเขาออก ฟงคําแนะนําของผูแนะนํา เขาแนะนําอยางไรตัดสินใจไปตามนั้น ถาเขาถามวาเห็นอะไรไหม
ถาจิตมันเห็นก็ตอบวาเห็นทันที ถาทานที่ไมพยายามตอบ ทําขาไปแคสามวาระที่เขาถาม เขาจะไมถามอีกตอไป
โปรดรับทราบตามนี้นะ ตอไปนี้ใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น ตั้งใจกําหนดรูลม
หายใจเขาออก ภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ
สําหรับทานที่จะสอบองเที่ยวในภพตางๆ ขอใหตัดสินใจรวบรวมกําลังใจขอใหเห็นพระรูปพระโฉมขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหชัดเจน ตอนี้ไปขอใหปฏิบัติตาม
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ลําดับนี้ไป ใหบรรดาทานพุทธบริษัททังหลาย ฟงคําแนะนําสักสิบหานาทีในการปฏิบัติมโนมยิทธิ สําหรับ
ทานที่ยังไมได ใหพยายามรักษากําลังใจตามนี้จงอยาคิดหวงอะไรทั้งหมดในเวลานี้ ใหทรงสมาธิจิตที่วาเราจะทรง
สมาธิจิตตามสมควร ที่วาทรงสมาธิตามสมควรก็หมายถึงวา ไมตองทําใหมันเครียดนัก ถาเครียดลึกตังเกินไป จิต
เขาถึงฌานสมาบัติแลวถอนออกมาไมเปน อันนี้ทิพจักขุญาณไมเกิดคือทรงอารมณสบายๆ ใชสมาธิปานกลาง คือ
วาไมถึงอุปจารสมาธิ ไมถึงฌานสมาบัติ คําวาอุปจารสมาธิหมายถึงเฉียดญาณ นั่นก็หมายความวา เวลาหายใจ
เขาเรายังรูวาหายใจเขา หายใจออกก็รูอยูวาหายใจออก หายใจเขายาวหรือสั้นก็รูอยูและเวลาภาวนาก็รูอยู ทําใจ
สบายๆ ก็รูอยู
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง คําวาทิพจักขุญาณไดอธิบายมาแลวเมื่อคืนนี้วา เปนความรูสึกทางใจ ถาหากวา
กําลังใจของทานต่ํา กําลังใจปานกลางก็จะเห็นภาพทางใจเหมือนกัน แตวามันเห็นไมชัด ถากําลังใจสูงขึ้นจึงจะเห็น
ไดชัด วันนี้เราขึ้นดวยวิชชาสาม แตความจริงการปฏิบัติแบบนี้จะขึ้นไดสองอยาง จะขึ้นดวยอภิญญาเลยก็ได ถา
ขึ้นดวยอภิญญาเลย การเคลื่อนออกจากตัว จะมีความรูสึก เหมือนกับออกจากกระบอกเหมือนเทน้ําออกจาก
กระบอก จะมีความรูสึกตามนี้ ถาออกไปแลวจะมีความสวางไสวมาก เหมือนกับเราเดินไปในอากาศ แตวาวิธีของ
อภิญญาโดยตรงนี่รับรองวาปฏิบัติกันไมได แคขั้นขึ้นตนดวยวิชชาสาม ก็รูสึกวายังขลุกขลักกันอยูมาก ฉะนั้นให
รักษากําลังใจตามนี้ วันนี้ขอพูดตอ
เมื่อกี้ไดนําสมาทานวามีทิพจักขุญาณ จุตูปปาตญาณ เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เปนตน
ที่กลาวอยางนี้ ความจริงวันนี้มีญาติโยมสองกลุมกลุมเมื่อคนนี้ วันนี้ครูเขาก็จะนําเที่ยวตั้งแตนิพพาน แลวก็พรหม
อรูปพรหม สวรรคทุกชั้น แลวก็ลงมาถึงสํานักของพระยายม ไปนรก ไปแดนเปรต แดนอสุรกาย ถาเวลามีพอ ถา
คลองนะ ถาหากวาไมคลองละก็ไปไมไดไกล สําหรับญาติโยมที่ปฏิบัติเปนคืนที่สาม ครูเขาอาจจะแนะนําในดานทิพ
จักขุญาณ แตความจริงทิพจักขุญาณนะทุกคนไดแลว คือที่เราเคยสามารถเห็นภาพพระ เห็นพระจุฬามณี เห็น
นิพพานไดเรียกวาทิพจักขุญาณ
แตทิพจักขุญาณนี้มีประโยชน เราจะเห็นนิพพานก็ได เห็นพรหมก็ได เห็นอรูปพรหมก็ได เห็นเทวดาก็ได
เห็นเปรตก็ได เห็นอสุรกายก็ได ทานใชในทางธรรมะ แตใชในทางปฏิบัติ หมายความวาสามารถจะรูในสิ่งที่ลี้ลับ
แมจะอยูในสิ่งที่ปดบัง เราตองการจะรูก็รูได
ทีนี้สําหรับ จุตูปปาตญาณ จุตูปปาตญาณก็คือของเกา เอาทิพจักขุญาณไปใช หมายความวาเห็นหนา
คน เห็นหนาสัตว รูชื่อคน รูชื่อสัตว ถาเราอยากทราบวาคนนี้หรือสัตวตัวนี้กอนจะเกิดเปนคนมาจากไหน อันนี้
จุตูปปาตญาณจะบอก ถารูขาวคนตายหรือสัตวตาย และเราอยากจะรูวาคนตายหรือสัตวตายแลวไปเกิดที่ไหนอันนี้
จุตูปปาตญาณจะบอกได เราจะรูเราจะเห็นภาพคนนั้นอยูที่นั่น
ตอมาก็ เจโตปริยญาณ สําหรับเจโตปริยญาณนี้สามารถจะรูตามวารุจิตของคนอื่น หมายความวาเขา
จะมีกิเลสมาก เขาจะมีกิเลสนอย เขาจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข ถาใชใหคลอง ถาคนนั้นจะมีความรูสึก
อยางไรแลว สามารถรูไดทันที

แลวก็มา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ อันนี้เปนการแนะนําในการระลึกชาติถอยหลังอดีตชาติไปตามลําดับ
ทั้งหมดนี้ตองไปฝกฝนกันเองใหคลองนะ ครูเขาจะแนะนําแตหัวขอ เขาแนะนําพอใหรูแนวทาง
ตอไปก็ อตีตังสญาณ วาในเหตุการณที่ลวงมาแลวของเราก็ดี ของคนอื่นก็ดีของสัตวก็ดีเปนอยางไรบาง
อนาคตังสญาณ ก็จะรูเหตุการณลวงไปขางหนา
ปจจุปปนนังสญาณ รูเวลากาลปจจุบัน เวลานี้ใครอยูที่ไหน ใกลหรือไกลตายแลวหรืออยูโลกนี้ หรืออยู
โลกไหนเราทราบ
ยถากัมมุตาญาณ รูเหตุแหงความสุขหรือความทุกข วาเราที่มีความสุขหรือเปนเครื่องมือคูกับวิปสสนา
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
ตําแหนงหนาที่แนนอนไมได และทางที่มันจะมีความสุขจริงๆ มีที่ไหน นั่นคือนิพพาน เขาก็พาเราไปแลว เราจะได
ตั้งหนาตั้งตาทําจนเชื่ออดีตที่ผานมา และการที่ทานทั้งหลายไดปฏิบัติอยางนี้ สามารถจะไดทิพจักขุญาณ ได
มโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจ
เอา เมื่อคืนนี้ สําหรับพวกเมื่อคืนไปสวรรคมาแลว แลวเขาก็นําตรงไปนิพพาน แลวก็อาจจะไปที่อื่นบาง
สําหรับคืนนี้เขาจะพาทองเที่ยวในภพตางๆสําหรับทานที่ไดแลวเมื่อคืน เขาก็จะสอนญาณตางๆ แปดประการ ความ
จริงอยางนี้ก็เรียกวา อภิญญา คือหนึ่งในอภิญญาหก อภิญญา แปลวารูยิ่งกวาอารมณรูธรรมดาไมใชวาตองเหาะ
เหินเดินอากาศไดนะ นี่ก็เปนอภิญญา อารมณตามปกติเรารูไมไดทีนี้พอเราฝกทําสมาธิไดขนาดนี้ เรารูได
แตวาจงอยาเอาอภิญญานี้ไปอวดชาวบาน เราจงอยาไดมีความเขาใจวา ทําไดอยางนี้แลวมันจะไมตกนรก
จงอยาเขาใจอยางนั้นนะ ไดอยางนี้จนคลองแลว เราก็ยังมีสิทธิ์ตกนรกสมบูรณบริบูรณเต็มที่อยางพระเทวทัต พระ
เทวทัตทานไดอภิญญาหกแลว ในที่สุดก็เผลอเปนฌานโลกีย ก็ลงนรกไป ฉะนั้นการที่ใหรูแบบนี้ก็เพื่อจะใหกลัว จะ
ไดไมประมาทวา อายการเกิดมาแลว มันเกิดมาแลวไมรูเทาไร เกิดมาแลวก็ตาย ตายแลวก็ไมคงที่ ไมใชตายแลว
กลับมาเกิดเปนมนุษยใหมก็หามไมดีไมดีกลับไปอยูเปนสัตวนรกเสียตั้งนาน เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตว
เดรัจฉานเสียตั้งนาน กวาจะกลับมาเปนมนุษยใหม ฐานะก็ไมคงเดิม ทรัพยสินเกาที่มีอยูก็ไมมีแลว ก็มาทํากัน
ใหมแลวก็ตาย
สิ่งที่ตอ งการก็คื อ ให ฝก กรรมฐานแบบนี้ ตามความต อ งการขององค สมเด็ จพระสัม มาสั ม พุ ทธเจา ก็
ตองการใหทุกคนถึงพระนิพพาน ถาบังเอิญทานมีเครื่องมือครบถวนแบบนี้ ทานไปนิพพานไมไดก็ไปนรกเถอะ เปน
ทางสุดวิสัยที่จะชวยกันตอไป
ทีนี้เวลาเราตองการไปนิพพาน ความจริงการไปนิพพานเปนของไมหนัก มันทํางายกวาไปเปนสัตวนรก
มาก เราจะเปนสัตวนรกก็ตอง ปาณาติบาต จะไปฆาสัตวตองตั้งทา ตองลงแรงลงทุน อทินนาทาน จะลักขโมย
เขาตองหาทาง กอนอื่นตองมีการระมัดระวัง กาเมสุมิจฉาจาร จะยื้อแยงความรักเขาก็ลําบาก มุสาวาท จะ
โกหก โกหกดีไมดีเขาจับไดก็หนักใจ การดื่มสุราเมารัย ก็ตองดื่มไปซื้อหามาดื่ม

การไปนิพพานไมตองลงทุน ใชกําลังใจแบบสบายๆ ใชอารมณจิตจับพระนิพพานไวเปนอารมณ เราได
มโนมยิทธิแลวนี่ เราเคยไปนิพพาน ภาวะนิพพานเราตองไปเปนปกติใหจิตมันชิน เวลากลับลมมาก็สังเกตกําลังใจ
ไว วา ที่เราอยูที่นิ พพานนะ อารมณ จิต มั น เป นอยางไร กลั บลงมาก็สั ง เกตกําลั งใจไวว า ที่ เ ราอยู ที่นิพ พานน ะ
อารมณจิตมันเปนอยางไร กลับลงมาเขารางกายเดิมก็รักษาอารมณจิตนั้นไว พยายามทําจิตใหทรงตัวตามนั้น นัน่ ก็
คือราคะ ความรักในระหวางเพศหรือวาในวัตถุธาตุตางๆ ไมมีในขณะที่เราอยูทีนิพพาน โลภะความโลภ อยากได
ตางๆ ขณะที่เรานั่งอยูที่นิพพานอารมณก็ไมมี โทสะความโกรธมันก็ไมมี โทหะความหลงมันก็ไมมี ขณะที่เรานั่งอยู
ที่นิพพาน พอกลับเขามาสูรางกายก็ขอใหพยายามรักษากําลังใจใหเปนไปตามนั้น ใหมๆ มันยังทําไดไมเต็มที่ ถา
เปนไปได ยี่สิบนาที สามสิบนาทีก็ยังดี
ทีนี้เพื่อความมั่นใจของบรรดาพุทธบริษัท ใหขึ้นบันไดกาวแรกเสียกอนบันไดกาวแรกที่จะไปถึงพระนิพพาน
ทานเรียกวาพระโสดาบัน ถาถึงพระโสดาบันแลว ฌานที่ทานไดทั้งหมดจะไมทางเสื่อม มีแตจะแจมใสยิ่งขึ้น ถา
เปนพระโสดาบันแลวก็ไมถอยหลัง หลังจากนี้ไปขึ้นชื่อวาบาปกรรรมและอกุศลเกาๆ จะไมสามารถใหผลแกทานได
เลย คือทานไมตองตกนรก ไมตองเกิดเปนเปรต ไมตองไปเกิดเปนอสุรกาย ไมตองเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไมใชชาตินี้
ชาติเดียว
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ตอนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟงคําแนะนําสักครูหนึ่งสํารหับทานที่ปฏิบัติไดแลว ให
พยายามรักษาอารมณของทานใหทรงตัว วิธีการรักษาอารมณใหทรงตัวใหปฏิบัติตามนี้ อันดับแรกขอใหทุกคน
ระมัดระวังศีลใหมาก เพราะวาสมาธิจะทรงตัวหรือไมทรงตัวมีความสําคัญ อันดับแรกก็คือศีล ถาศีลของทาน
บกพรอง สมาธิก็บกพรองไปดวย ถาศีลดีสมาธิก็ทรงตัว
อั น นี้ คํ า ว า ศี ล บกพร องนี่ ก็ อ าจจะมี บ า งเป น ของธรรมดา เพราะว า บางท า นเป น ของใหม ขอให ตั้ง ใจ
ระมัดระวังศีลใหมากสุด ถาบังเอิญวันใดพลั้งเผลอทําใหศีลมัวหมอง เวลากลางคืนก็ตั้งใจอธิษฐานใหมคือสมาทาน
ศีลใหม คิดวานับแตเวลานี้เปนตนไป เราจะทรงศีลหาใหบริสุทธิ์ จะไมยอมใหศีลบกพรอง และในโอกาสตอไป
อาจจะพรองบาง ก็ใหระมัดระวังแบบนั้น พอพรองไปก็สมาทานใหม ทําอยางนี้ไมกี่ครั้ง จิตก็จะชินกับการรักษาศีล
จะถือวารับไปครั้งแรก จะไมบกพรองเลยก็เปนไปไมได เพราะจิตมันไมชินในเมื่อจิตมันไมชินก็อดมีการ
บกพรองไมไ ด แต วาถาหากเราทําการระมัด ระวังให มันชินซะอีก ในไมชาความบกพรองของศีล ก็ไ มมี เมื่อศีล
สมบูรณบริบูรณเปนปกติสมาธิของทานไมเสื่อม เปนอันวาสมาธิ มาแลวนี่ไมถอยหลัง ฌานไมเสื่อม
และยังมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําใหสมาธิดีขึ้นตามลําดับ นั่นก็คือวา ใชเวลา เวลาใดเวลาหนึ่ง จะเปน
กลางวันก็ได จะเปนกลางคืนก็ได เวลาไหนก็ไดตามสบายใชกําหนดรูลมหายใจเขาออก และใชคําภาวนาวา นะ
มะ พะ ธะ คือวาถาจิตสามารถจับภาพพระรูปพระโฉม ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหชัดเจนเปนปกติ
บางวันก็ชัด บางวันไมชัดก็เปนเรื่องธรรมดาของจิต หรือวาบางทีรางกายของเรามันไมดีนิดหนึ่งก็มัวบางไมเปนไร
รักษากําลังใจ คือทรงคําภาวนากับรูลมหายใจเขาออก
ถาสมารถจับพระรูปดพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได ใจจับอยูที่พระรูปของพระพุทธเจา
หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ ทําอยางนี้เฉยๆ โดยไมยอมเคลื่อนจิตไปไหนเลย เปนการักษา
อารมณ ทําครั้งหนึ่งจะใชเวลามากก็ไดนอยก็ได หรือวาจิตมันฟุงซานมันจะเคลื่อนไป ก็เลิกซะ อยาไปทนมัน จะนั่ง
ก็ไดจะนอนก็ได หรือวาถาจะใหดีใชเวลานอน นอนลงไปแลวเอาจิตจับลมหายใจเขาออก หายใจเขานึกวา นะ มะ
หายใจออกนึกวา พะ ธะ ถาทําเวลานอน ถามันจะหลับก็ปลอยหลับเลยอยาไปฝนไว ถาภาวนาไมกี่คําจะหลับก็
ปลอยไป หรือวาถาจิตไมเขาถึงฌานสมาบัติ จิตจะหลับไมได ถาจิตเขาถึงฌานเร็วมันอยากหลับเร็วก็ยิ่งดี
เพราะตองการฌานไดเร็ว
และเวลาตื่นจากนอนมาใหมๆ ก็ทําแบบนั้น ยังไมลุกจากที่ยังไมตองนั่งก็ไดตื่นขึ้นมาใหมๆ พอรูสึกตัวก็
กําหนดลมหายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ พอใจสบาย โดยไมตองคิดจะไปไหนเลย อยางนี้
สมาธิของทานจะทรงตัวและทิพจักขุญาณจะแจมใส นี่จุดหนึ่ง
และก็ อีก จุด หนึ่ ง สํ าหรั บ ท า นที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด ได ทิ พ จั ก ขุ ญ าณก็ ดี ได ม โนมยิทธิ ก็ ดี ของทั้ ง สองรายการนี้
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบอกวาตองใชบอยๆ ใหชิน คือใชทุกวันดี ถาเปนวันละหลายครั้ง ไดยิ่งดีจิตจะได
คลอง ถาทิ้งไปนาน ไมชาอารมณก็ฝด ดีไมดีก็เฝอ วิธีใชก็จงอยาไปรูความดี ความชั่วของบุคคลอื่น วิธีใชก็มีวา

หนึ่ง ตั้งใจไปพระจุฬามณีเจดียสถาน สอง บัณฑุกัมพลศิลาอาสน และสามนิพพานจุดใดจุดหนึ่ง ตองการนิพพาน
ก็เอา จะไปอยูเฉพาะพระพักตรขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี หรือวาไปถึงแลวเราตองการจะไปสูวิมาน
ของเราก็ดีก็ดีทั้งหมด จะใชครั้งหนึ่งใชเวลาสัก 2 นาที 5 นาที 10 นาทีหรือมากกวาก็ตามแตความสบาย ตอๆ
ไปก็นึกทําอะไรอยู หรือจิตวางนิดเหนึ่งจากการงาน สงจิตไปนิพพานทันที แคนาทีสองนาทีก็ชาง ทําใหคลองแบบ
นี้ ในไมชาอารมณจิตก็คลองถาตองการจะรูอะไรจะรูไดทันที และก็รูไดถูกตองชัดเจนแจมใส
แตขอเตือนไวหนอยวา ถาตองการจะรูอะไรจริงๆ นี่จงอยาใชกําลังของตนเอง ถาความรูสึกมันบอกขึ้นมา
กอนแลวก็จงอยาเชื่อ ตัดอารมณนั้นทิ้งไป ถาตองการจะรูจริงใหเขาไปหาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เห็น
พระองคใหชัดเจนแจมใสเมื่อใจสบายจิตเปนอุเบกขาแลวคอยถาม ถามตรงจากพระองค และถามอยาถามซ้ําใน
เมื่อพระองคบอกแบบไหนเชื่อทันทีและไมมีอะไรผิด นี่สําหรับการรักษาอารมณและการทรงอารมณหรือเพิ่มอารมณ
ใหมันดีขึ้น เขาทํากันอยางนี้นะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทุกคนทั้งใหมและเกา ควรจะหวังนิพพานเปนเวลานี้ถึงเวลาแลวก็กําลังใจของบรรดา
ทานพุทธบริษัททุกทานมีความาเขมแข็งพอ หรือวามีบารมีพอที่จะไปนิพพานได โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องบารมีนี่เปน
เครื่องวัดใจกันเพราะวาการสอนนี่ วิธีสอนแบบนี้ความจริงเปนแบบที่ยากที่สุดในพระพุทธศาสนาการฝกหรือการ
ปฏิบัติในพุทธศาสนาไมมีอะไรยากไปยิ่งกวาวิชชาสาม หรืออภิญญาความจริงถาทําสายสุกขวิปสสโก การเขาถึง
พระโสดาบัน สกิทาคามี งายกวา วิชชาสามหรืออภิญญามาก
แตวาของที่ยาก แตบรรดาทานพุทธบริษัท สามารถจะฝกกันไดภายในวันเดียวสองวัน อันนี้ก็ตองคิดวาถา
เราดีไมพอ ทุนเดิมไมมีก็ฝกไมไดแน และการฝกแบบนี้ไมใชฝกบุคคลผูเริ่มตนในการฝก ถาบุคคลที่เริ่มตนในการฝก
ไมเคยไดมากอนฝกยอางนี้รอยปก็มไได วิธีฝกบุคคลเริ่มตนใหม นี่ก็หมายความวา คนฝกไดนี่จะตองเคยบําเพ็ญ
บารมีแบบนี้มา และก็ไดมาในชาติกอนๆ แลว บางทีก็ไดมาเปนแสนๆ ชาติ ไดมานานแลว แตเกิดมาชาตินี้มันลืม
ตน ไมรูตนก็เลยไมไดนํามาใชทีนี้การฝกเพียงแคเล็กนอยยังสามารถทําได
และประการที่สองที่วากําลังบารมีของทานพุทธบริษัทพอ ก็เพราะวาคําวานิพพานนี่เปนของที่เห็นไดยาก
คนที่ไดฌานสมาบัติแตบารมีไมถึงปรมัตบารมีอยาวาแตไปถึงนิพพาน แคจะเห็นนิพพานก็ยังเห็นไมได กําลังใจของ
คนที่เห็นนิพพานได อยางต่ําจิตตองเขาถึงโคตรภูญาณ โคตรภูญาณนี่อยูระหวางโลกียกับโลกุตระ ตั้งแตนั้นเปนตน
ไป จิตอยูในขั้นของพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี จึงจะเห็นนิพพานได
และการที่ทานพุทธบริษัทฝกกันมาแลวสมมารถไปถึงนิพพานได นี่จงภูมิใจในความดีของทาน วาความดี
ประเภทนี้ทานสั่งสมมานาน และมีกําลังใจพอจะถึงนิพพานได การจะถึงนิพพานนี่มีเครื่องวัดอยูอยางหนึ่ง คือวาถา
ไปถึงวิมานของเรา ในวิมานนั้น มันมีเตียงหรือมีตั่งสําหรับนั่ง ถากําลังวาสนาบารมีเราจะไปถึงนิพพานในชาตินี้
ไมได ถาไปนั่งบนเตียงหรือตั่งมันจะลื่นหลน ถานั่งปบมันจะลื่นหลนลงมาทันทีนั่งไมติด ถาคนใดไปถึงนิพพานของ
ตนที่นิพพานและก็นั่งไดตามสบาย ก็แสดงวากําลังกายคือกําลังใจคือบารมีจะตองสมบูรณแลว คนนั้นไปนิพพานได
ในชาตินี้ แตทวาทานจะรักษาความดีใหทรงถึงนิพพานหรือไมนั่นเปนเรื่องของทาน
ฉะนั้นขอทุกคนที่ปฏิบัติไดแลวจงอยานําไปทิ้งเสีย ถาหากวาทานนําไปทิ้ง ชาตินี้ก็พลาดนิพพาน เปนเรื่อง
ที่นาเสียดาย

ตอนี้ไปเหลือเวลาอีก 5 นาที ก็ขอพูดกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มาปฏิบัติใหม สําหรับทานที่มา
ปฏิบัติใหม การฝกพระกรรมฐานแบบนี้รูสึกจะหนัก ใจไปนิดหนึ่ง ที่นี่เขาใชคําวาเปนการฝกอภิญญา หรือวา
มโนมยิทธิเปนหนึ่งในอภิญญาหก และก็ทิพจักขุญาณก็เปนหนึ่งในวิชชาสาม แตความจริงฟงชื่อแลวก็นาหนักใจ
แตการปฏิบัติไมนาหนักใจ และการฝกแบบนี้ฝกควบระหวางวิชชาสามกับอภิญญา ใชอภิญญาตรงลําบากมาก
ตองใชฌานสี่เปนพื้นฐาน ฉะนั้นจึงไดนําวิชชาสามเขามาบวกคือทิพจักขุญาณ
สําหรับขั้นตนเปนการขึ้นดวยวิชชาสาม การขึ้นดวยวิชชาสาม ขอบรรดาทานพุทธบริษัทที่ยังไมไดจงทราบ
วาการทรงสมาธิอันดับแรกในตอนตนนี้ ยังไมตองใหมันแนบนัก คือทําใจแบบสบายๆ เวลาภาวนาใชคําภาวนาวา
นะ มะ พะ ธะ เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ ลมหายใจก็ปลอยไปตามสบายๆ
อยาไปบังคับลมหายใจ และก็ภาวนาไปตามสบายๆ อารมณใจใหมๆ มันก็มีบางเปนธรรมดา บางทีภาวนาไปๆ ก็
ลืมหนาลืมหลัง นึกเรื่องอื่นเขามาแทน อันนี้ก็ไมเปนไร พอรูสึกตัววามันพลาดไป ก็จับเขามาดึงใหม เริ่มตนกันใหม
หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ การภาวนาพอจิตสบายๆ แบบนี้เขาเรียกวาอุปจารสมาธิ ไม
ถึงฌานสมาบัติ
และเวลาที่ภาวนาอยู ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจง อยาคิดอยากรูอยากเห็นเปนอันขาด ถาไปอยากรูอยาก
เห็นเขาจะไมรูไมเห็นเลย เพราะจิตมันซาน ถาจิตมันจะคิดอยางอื่นก็เปนเรื่องของมัน รูตัวก็ดึงกลับมา เวลาภาวนา
ก็ตองการใหจิตมีกําลังเพราะกําลังใหจิตเปนทิพย การจะรูจะเห็นได ก็ตองอาศัยมีผูแนะนําโดยตรง ถาเวลาใดถา
สัญญาณกริ๊งขึ้นมาก็อยาเพิ่งลืมตา เปนเวลาวาจะมีบุคคลเขาไปแนะนําทาน และเมื่อมีใครเขาไปแนะนําตอนนั้นทุก
คนเลิกภาวนา และไมสนใจกับลมหายใจเขาออก ตั้งใจฟงคําแนะนําของผูแนะนํา เขาแนะนําวาอยางไรตัดสินใจไป
ตามนั้น ถาเขาถามวาเวลานี้มีความรูสึกวามีใครมาอยูขางหนาบาง ถาเขาถามจบถาจิตมันบอกวามีก็บอกวามีเลย
ถาเขาถามวาพระหรือคนหรือเทวดา จิตมันบอกวาพระก็พระ จิตบอกวาคนก็คน อยาไปอึ้ง คือวาจิตมีความรูสึกก็
ตอบทันที ไมตองกลัวผิด เพราะเวลานั้นจิตเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิอารมณมันเปนทิพย มันมีความรูสึกถูกตอง
ตามความเปนจริง
เมื่อผูแนะนํา เขาใหสัญญาณวา เขารับรองวาทานตอบถูกแคสองสามครั้งกําลังใจของทานจะติดเปนฌาน
สมาบัติ ตอนนี้ภาพที่ทานไมเห็นมันเปนแตความรูสึกมันจะปรากฏเปนภาพขึ้นมา หลังจากนั้น เมื่อเขาพาไปพระ
จุฬามณีเจดียสถานภาพที่เห็นไมชัดก็จะแจมใสมากขึ้น จากพระจุฬามณีเจดียสถานเขาจะพาไปนิพพานตอนนี้
อารมณจะมีความสุขมาก และภาพจะชัดเจนแจมใสมาก
ขอใหจําตามนี้นะ ในตอนตนนี้ก็จําแตเพียงวา อีกประเดี๋ยวหนึ่งจะบอกใหภาวนา ขอใหตั้งใจภาวนาวา
นะ มะ พะ ธะ ขอใหจําคําคู เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกออกนึกวา พะ ธะ ปลอยลมหายใจ
ตามสบายๆ นะ ไมตองทําอารมณใหเครียด ไมตองนึกวาตองเขาฌานสูง ปลอยธรรมดาๆ พอจิตเปนสุข
ตอแตนี้ไปขอบรรดาทานพุทะบริษัททุกทานตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมันสําหรับทานฝกใหม รักษากําลัง
ใหทรงคัว หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ สําหรับทานที่ไดแลวจะซักซอม พยายามรักษา
อารมณตามนั้น และจับพระรูปพระโฉมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหทรงตัวอยู และประเดี๋ยวครูเขาจะไปนํา
เที่ยว จะไดไมมีการขลุกขลักในการทองเที่ยวไปตามภพตางๆ ตอนี้ไปขอทุกทานเริ่มปฏิบัติได
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ตอนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ตั้งใจฟงคําแนะนําสัก 10 นาทีเศษๆ การที่ทานทั้งหลายมา
ปฏิบัติพระกรรมฐานวันนี้ การปฏิบัติแบบนี้ทานเรียกกวามโนมยิทธิ ซึ่งแปลวา มีฤทธิ์ทางใจ คือวาวันนี้เราจะใชใจ
ของเรา หรือที่เรียกวาอทิสสมานกาย ไปทองเที่ยวในสวรรค ในพรหมโลก ในแดนของพระนิพพานแดนนรก เปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน
การปฏิบัติแบบนี้ เปนการพิสูจนความดี ที่พระพุทธเจาทรงสอน ที่พระพุทะเจา บอกวาตายไมสูญจริง
ไหม เวลานี้ก็มีคนหลายทานมีมาก มากหนาขึ้นมาทุกที วาตายแลวมีสภาพไมเกิด มีสภาพสูญ สวรรคไมมี นรก
ไมมี อันนี้เปนเรื่องของทาน เราอยาไปสนใจ อยาไปคิดวาทานดี อยาไปคิดวาทานเลว ใหมีความรูสึกวา นั่นเปน
คนเห็นของบุคคลแตละคนที่ยังคนไมพบ แตวาวันนี้บรรดาทานพุทะบริษัทจะคนตามความเปนจริง
การปฏิบัติวันนี้นอกจากจะไปเที่ยวสวรรค จะไปเที่ยวพรหมโลก จะไปเที่ยวนิพพาน แดนนรก เปรต
อสุรกายแลว เรายังสามารถระลึกชาติได เราเกิดมาแลวกี่ชาติสามารถจะรูแตละชาติ เรามีความสุขหรือมีความทุกข
เราเคยเกิดเปนเทวดาหรือพรหมมาแลวเทาไร เคย พลาดพลั้งลงอบายภูมิมีนรกเปนตนมาแลวเทาไร เคยเกิดเปน
สัตวเดรัจฉาน เปนคนมาแลวกี่ชาติ เราสามารถจะรูได นอกจากนั้น การปฏิบัติแบบนี้ ถาเปนนิสิต นักศึกษา
นักเรียน จะชวยใหความจําดี มีความฉลาดในการเรียน การพลาดพลั้งในการสอบหาไดยาก จะสอบไมตก สําหรับ
บรรดาทานพุทธบริษัทที่ประกอบอาชีพ อยากจะทราบวาอาชีพขางหนาทําอะไรถึงจะดี ไมพลาดพลั้ง ก็สามารถ
ทราบได สามารถรูไดดวยอตีตังสญาณ อือ! อนาคตังสญาณคือญาณในอนาคตวาขางหนาจะทําอะไรดีหรือไมดี
อันนี้ความจริงความรูนี้ สมเด็จพระชินสีหไมไดใหไวเฉพาะสวรรคหรือพรหมโลกอยางเดียว ใหไวชวยประกอบอาชีพ
ในปจจุบันดวยจะไดมีความสุข
วิธีปฏิบัติที่บรรดาทานพุทธบริษัทจะทํา ทําแบบไมตองยาก วิธีนี้ไมตองทําแบบยาก ทําแบบงายๆ รักษา
กําลังใจไวเปนปกติ ไมตองใชอารมณใหเครียด ใชอารมณใจสบายๆ ธรรมดาๆ ใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ วิธี
ปฏิบัติทําอยางนี้เวลาหายใจเขานึกวา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ ฟงอีกครั้งหนึ่ง เวลาหายใจเขานึก
วา นะ มะ เวลาหายใจออกนึกวา พะ ธะ การหายใจของบรรดาทานพุทธบริษัทใหปลอยไปตามปกติ อยาทํา
อารมณเครียด ทําใจสบายๆ ไมตองใชสมาธิสูง ถาใชกําลังสมาธิหนักเกินไป เราไมสามารถจะสรางทิพจักขุญาณ
ใหเกิดได และก็ไมสามารถจะทองเที่ยวไปสวรรค พรหมโลก ไปนิพพานได ฟงครูผูสอน
เริ่มตนใหมนะ หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ การภาวนาไมใชเวลานี้ ฟงกันกอน
ประเดี๋ยวจะหยุดใหภาวนาจริงๆ สัก 10 นาที จะมีคนเขาไปสอน ระหวางนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทตัดสินใจตาม
นี้ ตัดสินใจตามความเปนจริงวาชีวิตนี้มันตองตาย ความตายนี้เปนของธรรมดาหลีกเลี่ยงไมไดตองตายแน เมื่อ
ความตายจะมีอยู เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู เราจะไมยอมไปอบายภูมิ อยางเลวที่สุดไปสวรรค และ
เดินทางตอไปพรหมโลก แลวไปนิพพาน ถากําลังใจแนวแนขอไปนิพพานชาตินี้ มีหวังไปไดแน ถากําลังใจแนวแน
แลวทํายังไง เราก็ตัดสินใจนับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เราจะเคารพพระพุทธเจาพระธรรม พระอริยสงฆแนนอน ใช

ปญญาพิจารณาความดีของทาน สําหรับฆราวาสจะทรงศีล 5 แมแตชีวิต และคิดไวเสมอวาตายเมื่อไหรขอไป
นิพพานเมื่อนั้น
วันนี้ก็เหมือนกันใหตั้งใจวา เราจะไปถึงพระนิพพานใหได หลังจากนั้นคอยคิดใครครวญไป หลังจากนั้น
ถาหากไดยินสัญญาดังกริ๊งขึ้น อยาเพิ่งลืมตา เพราะไมใชเวลาเลิก เปนเวลาที่จะมีครูเขาไปสอน มีพระ หรือ
ฆราวาสก็ตามเขาไปนั่งขางหนา ขอทุกทานโปรดทราบวา ผูนั้นจะเขาไปสอน ถามีคนไปนั่งขางหนาตอนนั้น ให
หยุดภาวนาเสียเลย ภาวนาไมตองภาวนา หยุดเลย แลวลมหายใจก็เหมือนกันไมตองสนใจ ฟงคําแนะนําของผู
แนะนํา
เขาจะแนะนําในการตัดกิเลส เขาแนะนําวาอยางไร ตัดสินใจไปตามนั้นทันทีคือวาอะไรวาตามกัน ถาทําใจ
อยางนี้ทุกทานไดแน ถาเขาถามวาเวลานี้ทานมีความรูสึกวามีทานผูใดมาอยูขางหนาบาง เขาถามถึงความรูสึก คือ
ทิพจักขุญาณจะเกิดตอนนี้ ตอนที่เขาแนะนําในการตัดกิเลสนั้นแหละ จิตจะสะอาดขึ้น จิตสะอาดดีมากทิพจักขุ
ญาณแจมใส มีความรูสึกเห็นชัดเจน จิตสะอาดนอยมีความรูสึกเห็นภาพมัวไมตาเห็นนะใจเห็น จิตสะอาดนอยมี
ความรูสึกตรงแตไมเห็นภาพ
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทตัดสินใจตามครูผูสอนไปเลย สภาพของจิตจะแจมใส มีความสะอาด ทิพ
จักขุญาณจะชัดเจน ชัดมาก ใหตัดสินใจตามนี้ถาครูเขาถามวา เวลานี้มีความรูสึกวา มีทานผูใดมาอยูขางหนาบาง
ถาความรูสึกมีขึ้นวามีแตไมเห็นภาพ ใหเชื่อมั่นวาความรูสึกถูกตองตอบทันทีวามี อยายั้ง อยากลังผิดถาเขาถามวา
ทานผูนั้นเปนผูหญิง หรือผูชาย ใหถือความรูสึกของทานเองเปนสําคัญคนขางๆ เขาวาผูหญิง ผูชายชางเขา เขาไม
เหมือนของเขาก็ชางเขา เราตอบตามความรูสึกของเรา เพราะอาจจะเห็นกันคนละคน หรือเห็นคนเดียวกันทําให
เห็นภาพตางกันก็ได ถาเขาถามวา ทานผูนั้นแตงตัวสีอะไร ก็ตอบตามความรูสึก ถาเราไมเห็นภาพ มีความรูสึก
ครูยืนยัน ใหบอกกับครูวา เวลานี้ยังไมเห็นภาพ ครูจะแนะนําในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ใหมั่นใจตัดสินใจ
แนนอนวา เราจะตัดกิเลสตามนี้แน จะตัดตามนั้นจริงทําใหจิตสะอาด ถาทานมั่นใจในการตัด และตัดสินใจตรง
ตามที่ครูแนะนํา ภาพที่ไมเคยปรากฏจะมีขึ้นกับใจ และตอนนี้เขาจะพาทานไปพระจุฬามณีเจดียสถาน นมัสการ
พระพุทธเจา พระอรหันต พรหม และ เทวดา พระเขี้ยวแกวของพระพุทธเจา พระเมลีของพระพุทธเจา จะมีที่นั่น
จะพบกับความสวยสดงดงามบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก หลังจากนั้นก็จะแนะนําใหไปนิพพาน
จะพบพระนิพพานวาสภาพไมสูญ เราสามารถจะพิสูจนบุญของเราไดวาวิมานของเรามีที่ไหน เราทําบุญไว
มาก วิมานมีที่สวรรคเราเกิดบนสวรรคแน ถาวิมานของเรามีที่พรหม เราก็เกิดเปนพรหมแนถาตาย ถามีวิมาน
เฉพาะที่นิพพานจุดเดียวนั่นแสดงวาตายเมื่อไร ไปนิพพานเมื่อนั้น
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ทานทีคอยครูผูสอนจะแนะนําใหทองเที่ยวไปในภพตางๆ ก็ดี ใน
ดานญาณแปดก็ดี ขอใหรวบรวมกําลังใจ ตัดสินใจคิดวาขึ้นชื่อวามนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก เราไมตองการ ถา
ชีวิตวายปราณเมื่อไรเราขอไปพระนิพพานจุดเดียว แลวเอาจิตไปตั้งไวที่พระนิพพาน รอครูผูสอนขณะที่จิตไปตั้ง
นิพพานไว คิดวาเวลานี้ องคสมเด็จพระพิชิตมารคือพระพุทะเจาอยูขางหนาของเรา เรานมัสการทานดวยความ
เคารพ เพียงแคนี้บรรดาทานพุทะบริษัทถาครูเขาไปแนะนํา จิตใจจะผองใสจะมีการคลองตัวมาก เอาละ บรรดา
สาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาค สัญญาณบอกหมดเวลาแนะนําหมดมาแลว

ตอนี้ไป ขอสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวทุกคน หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ
ธะ ปลอยใจสบายๆ อยาใหเครียด ขอทุกทานเริ่มปฏิบัติได
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ตอนี้ไปก็ขอใหทุกทานดับไฟขางหนาเสียนะ แลวฟงคําแนะนําสักเล็กนอย การเจริญพระกรรมฐานของทุก
ทาน ขอใหทุกคนรวบรวมกําลังใจ คําวาสมาธิจิตก็หมายความวา ตั้งใจอยูเฉพาะอารมณใดอารมณหนึ่งโดยเฉพาะ
สมาธินี่เขาแปลวาตั้งใจนะ แลวเวลานี้เราตั้งใจไปไหนกัน ก็คือเจริญสมาธิ ตั้งใจไปพระนิพพานฉะนั้นในเวลานี้พวก
เราทั้งหมดก็ใหสรางความรูสึกตมความเปนจริงวา ความเกิดนี่มันเปนทุกข ทุกขเพราะความหิว ความกระหาย ความ
หนาว ความรอน การปวยไขไมสบาย การกระทบกระทั่งกับวาจาที่ไมชอบใจ มีความแก แลวก็ความตายไปในที่สุด
เปนอันวาชีวิตคือรางกายของเรานี้ไมมีความหมาย ไมมีการคงทน ไมมีการทรงตัวอยูตลอดกาลตลอดสมัย ขณะที่
ทรงตัวอยูก็มีแตความเหนื่อย ความยาก ความทุกข ความลําบาด จุดที่พนจากความลําบาดนั้นก็คือพระนิพพาน
ทีนี้เราจะไปพระนิพพานกันไดยังไง การที่จะไปนิพพานไดดี
ประการที่ 2 องคสมเด็จพระพิชิตมาร ทรงแนะนําใหบริจาคทรัพยเกื้อกูลคน และสัตวที่มีความทุกข ตาม
กําลังที่เราจะพึงใหไดดวยความเต็มใจ และ
ประการตอไป องคสมเด็จพระจอมไตร ทรงแนะนําวาทุกคนจงเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ
ศีล 5 แตวาถาใครรักษาศีล 8 ไดก็เร็ว เพราะศีล 8 เปนศีลของพรหมจรรย เปนศีลของพระอนาคามี ทั้งนี้ผูฝก
ใหมก็ยังไมถือวาจําเปน ในเมื่อจิตใจเขาถึงพระอนาคามีจริงๆ ใจมันก็รักษาศีล 8 เองเปนปกติ ในอันดับแรกขอให
ทรงศีล 5 ใหบริสุทธิ์ เรื่องศีลมีความสําคัญมาก ถาศีลไมบริสุทธิ์จิตมันก็ไมบริสุทธิ์แลว ตอนี้ไปก็ตั้งใจ
วันนี้เราสมาทานศีลแลว วันนี้เราสมาทานศีล 8 เปนศีลพรหมจรรย จัดวาเปนศีลสูงสุดของฆราวาส และ
อํานาจของศีลพรหมจรรยนี่แหละ ทําใหจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายใส สะอาด สามารถจะยกจิตออก
จากกายไปสูภพตางๆ ได แตขอใหถือวาเวลาสมาทานศีล ใหตั้งใจสมาทานดวยความจริงใจ ถาหากวาเพียงสักแต
วา วาตามไป ก็จะไมเกิดประโยชน เมื่อตัวเปลา เวลานี้เราถือวาเราสมาทานศีล 8 เราจะทรงศีล 8 ใหบริสุทธิ์
ตามกาลเวลาที่เรากําหนดไว วาจะกําหนดกันตลอดชีวิตไมได เพราะยังไมใชพระอนาคามี ปกติตองรักษาศีล 5
ตอนี้ไปกําลังที่เราสามารถเคลื่อนไปได นั่นก็คือ การกําหนดรูลมหายใจเขาลมหายใจออก ใหพยายามรู
ลมหายใจเขา และก็รูลมหายใจออก เวลาหายใจเขาสั้นหรือยาว ออกสั้นหรือยาวก็รูนี่ จุดหนึ่ง และขณะที่รูลม
หายใจเขาลมหายใจออกใหใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ คําภาวนานี่รูสึกวาจะมากไปหนอยหนึ่ง แตก็เรื่องของ
อภิญญาสมาบัติ เราหลีกเลี่ยงไมได เวลานี้พวกเราทั้งหมดฝกอภิญญา เปนแบบฉบับกรรมฐานที่มีความสําคัญ
ที่สุดในพระพุทธศาสนา
ในพระพุทธศาสนาทานถือวา ทานผูใดเปนผูทรงอภิญญา ทานผูนั้นเปนบุคคล เปนพระที่มีความสําคัญ
ถาเปนพระ ถาเปนฆราวาสถือวาทานเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่มีความสําคัญที่สุด แตวา
อภิญญานี่สามารถจะเห็นนรก เห็นเปรต เห็นอสุรกาย สัตวเดรัจฉาน และทองเที่ยวไปได เทวดา พรหมแมแต
นิพพานเราก็ไปได

และยิ่งไปกวานั้นถาเราอยากจะรูอารมณจิตของบุคคลใด วาใครพูดไวที่ไหนวายังไง คิดวายังไง เราก็รูได
ทุกสิ่งทุกอยาง ถาหากจิตใจของเราเขาถึงอารมณของอภิญญาจริงๆ ไมมีอะไรที่ใชคําวา “ไมรู” ญา แปลวารู อภิ
แปลวา ยิ่งอภิญญา แปลวา มีความรูหรือมีความสามารถในการรู ยิ่งกวาอารมณของบุคคลธรรมดา บุคคล
ธรรมดาจะมีความรูเสมอไมได จะเห็นไดวาเรื่องผีนี่ เขาคุย เขาพูดกันมาไมรูวากัปไหนบาง ก็ยังมีคนเถียงกัน ผีมี
หรือไมมี เทวดามีหรือไมมี พรหมมีหรือไมมี ถาเรามานั่งเถียงกันโดยไมฝกอภิญญา สักกี่โกฏิชาติมันก็ไมรู นี่เราจะ
รูผีหรือรูเทวดา หรือรูพรหมได ก็เพราะอาศัยอภิญญาเปนเรื่องสําคัญ อภิญญาที่เราจะไดนั้นก็อาศัยสมาธิจิต
อันดับแรกขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ตั้งใจนึกถึงความดีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ
ตั้งจิตขอบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี พระอริยสาวกทั้งหมดก็ดี เทวดาหรือพรหมที่เปนพระอริย
เจาก็ดี ขอทานทั้งหมดนี้จงชวยกําลังใจของขาพเจานี้ สามารถยกอทิสสมานกายคือจิตก็ได ความจริงมันไมใชจิต
มันเปนตัว ยกจิตภายในจิตของขาพเจาไปสูสวรรค สูพรหม สูนิพพาน หรือไปเที่ยวในนรก ในแดนเปรต แดน
อสุรกายตามความปราถนา ขอบารมีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระอริยสงฆสาวกทั้งหลาย โปรด
ใหขาพเจาไปไดตามความประสงค ตั้งใจตามนี้ แลวตอไปขอทุกทานก็ตั้งใจภาวนา แตวาเวลาภาวนานี้จงทิ้ง
อารมณเดิมซะนะ
เวลาภาวนานี้อยาไปนั่งนึกวาอยากจะไปนิพพาน อยากจะไปพรหม อยากจะไปสวรรค อยากจะไปนรก
อารมณนี้ตัดทิ้งเสีย ตั้งใจไวกอนแลวก็เริ่มภาวนา เวลาภาวนานี้ใหจิตอยูกับคําภาวนาเฉยๆ รูลมหายใจเขา หายใจ
ออก รูคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ คําภาวนากับลมหายใจเขา หายใจออก อยาใหมันขัดกัน ปลอยอารมณตาม
สบายๆ อยาใหมันเหนื่อย เรงมากเกินไปก็เหนื่อยจังหวะไหนมันไมเหมาะก็เปลี่ยนจังหวะซะใหม ใหรูลมหายใจเขา
หายใจอก ทําแบบสบายๆ อารมณไมตองการรู ไมตองการเห็นอะไรทั้งหมด แตวาการรูลมหายใจเขาหายใจออก รู
คําภาวนาเปนการรวบรวมกําลังใจที่เปนสมาธิใหเกิดอภิญญาขึ้นมาในใจ เมื่อกําลังสมาธิมีความมั่นคงแลว กําลัง
ของอภิญญาก็บังเกิดขึ้นมาในจิต
ตอนนี้ก็เปนหนาที่ของครูผูสอนจะเขาไปหาลูกศิษย เขาไปซักถามนะ ไมใชถามเพื่อจะไลใหจน ถามดูรู
แลวก็แนะนําให เวลาที่ครูแนะนํายังไง ขอบรรดาผูรับการฝกใชใจตามไปตามคําพูด วาจาพูดทันทีเชนครูแนะนําวา
ขันธ 5 นี่มันสกปรกใชไหม เราก็เอาความจริงเขามาพูด ไอขันธ 5 คือรางกายของเรานี่ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ํา
หนอง อุจจาระ ปสสาวะ ไมมีอะไรสะอาด แมแตขางนอกผิวกายก็ตองชําระลางกันทุกวัน แสดงวามันสกปรก เรา
ก็รับรองวาใช และใจก็ยอมรับนับถือวารางกายเราก็ดี รางกายคนอื่นก็ดี ก็เต็มไปดวยความสกปรก เพราะของเห็น
ไดงาย
ถาเขาถามวารางกายนี่มันไมเที่ยงใชไหม เราก็ตองนั่งดูซิ ถามันเที่ยงจริงๆ ออกมาจากทองแมมันก็ตองไม
โต นี่มันไมเที่ยง มันโตขึ้นมาทุกวันๆ โตเปนหนุมสาวเต็มที่แลวก็แกลงไป เขาทําใหเราดุ ถาบอกวารางกายเปน
อนัตตา จะพังสลายไปในที่สุดใชไหม เราก็ยอมรับวาเปนความจริง
ตอนนั้นจิตถาตัดสินตามความเปนจริงทุกอยาง ถาจิตยอมรับนับถือตามความเปนจริงวารางกายนี่มัน
สกปรก รางกายไมเที่ยง มันเดินเขาไปหาความเสื่อมทุกวัน รางกายของเรามีความทุกข ในที่สุดมันก็พังคืออนัตตา
ฉะนั้นการมีรางกายเปนของไมดี ถาเราไมมีรางกายอยางเทวดาหรือพรหมทานมี ทานไมปวดทานไมเมื่อย ทานไม
แก ทานไมเฒา ทานไมมีโรค ทานไมมีความหิว ไมมีความกระหาย มีแตความสบาย ก็มีดีไมจริง มีไมนาน หมด

บุญวาสนาบารมีก็กลับเปนคนใหม ถาจะดีจริงๆ นั่นก็คือนิพพาน เราตั้งใจเฉพาะพระนิพพาน มีพระนิพพานเปน
อารมณ
เวลาครูซักซอมถามจิตใจเราใหนอมตามไปหาความเปนจริง ถาอารมณของเราตัดไมออก อภิญญาก็ดึงใจ
เราออกไม ไ ด ถา เราตั ด ไดว า ร า งกายนี้ ไ ม มี ค วามหมายหรื อ โลกนี้ ไ ม มีค วามหมาย เทวโลกและพรหมโลกไม มี
ความหมาย ไมเปนแดนของความทุกข แดนขึ้นชื่อวาหมดทุกข มีจุดเดียวคือพระนิพพาน เราตองการวา ถาตาย
เวลานี้หรือตายเมื่อไหรก็ต าม ขึ้นชื่อวาความเกิดเปนมนุษย การเกิดเปนเทวดาหรือพรหมไมมีสําหรับเรา เรา
ตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน ถาอารมณจิตของทานตั้งมั่นอยูอยางนี้นะ
เอาตั้งแตบัดนี้ไปนี้ได แลวตอไปก็ภาวนา นะ มะ พะ ธะ นึกในใจนะไมตองเอาปากมาวา และก็ไมตอง
เรงใหมันเร็ว ไมตองดึงใหมันชา ปลอยตามสบายๆ รูลมหายใจตามสบาย ภาวนาตามสบาย ครูหนึ่งจะใหโอกาสวา
สัก 20 นาที แลวหลังจากนั้นจะใหพระก็ดี ญาติโยมที่ไดแลวก็ดี ผูไดแลวเขาไปสอบสวนถาเขาถามวายังไง มี
ความรูยังไงตอบอยางนั้น เราไมเห็นอยาใชลูกตา ตาไมมี อภิญญาไมลูกตา อภิญญาออกไปดวยกายเปนทิพย
ถาเขาถามวาเวลานี้มีความรูสึกวาพระพุทธเจาอยูใกลๆ หรือเปลา เอาความรูสึกสัมผัส ถาความรูสึกมัน
บอกยังไงตอบเลย อยาไปนั่งอึ้งสงสัยวาใชหรือไมใช ถาแบบนี้แลวก็เสร็จ ถาสงสัยมีอยูเมื่อไร ไมมีทางไดอภิญญา
หรือสมาธิ เปนอันวาเขาถามวาเขียวหรือแดง คนขางๆ เขาบอกวาแดง แตจิตเราบอกวาเขียว เราก็เขียวเขาจะดํา
เขาจะขาวาชางเขา ถาเราเขียวก็เขียว ถาเขาถามวาเห็นพระจุฬามณีไหมความรูสึกวาพระจุฬามณีรูปรางเปนยังไง
ถาจิตมันบอกแบบไหน ตอบไปเลย จิตมันเปนทิพย แลวก็ถามีความกลาอยางนี้ คืนนี้คืนเดียวผูฝกใหมก็สามารถ
ไปไดถึงพระนิพพาน
ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่นกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก
ใชคําภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ จนกวาจะถึงเวลาที่ครูผูสอนจะเขาไปชักถาม
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ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจฟงคําแนะนําสัก เล็กนอยเทียนขางหนาดับซะกอนนะ
กอนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ฟงเรื่องราวสักนิดหนึ่ง การเจริญพระกรรมฐานแบบนี้เปนการเจริญพระกรรมฐาน 2
แบบควบกัน คือวิชชาสามและอภิญญา ฉะนั้นการปฏิบัติจึงแปลกกวาวิธีที่เคยปฏิบัติกันมาในกาลกอน ทั้งนี้ก็
เพราะวาการฝกวิชชาสามก็ดี อภิญญาก็ดีเปนของยาก แตอาศัยพระมหากรุณาธิคุณที่องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ที่ทรงมีพระเมตตาสอนไวในวิสุทธิมรรค จึงไดพยายามเอาของทั้งสองประการเขามาผสมผสานกันโดยใช
สมาธิต่ําๆ ขึ้นดวยกําลังของสมาธิต่ํา และก็ไปจบดวยสมาธิสูง รูสึกวามีผลดีสําหรับนักปฏิบัติ คือปฏิบัติไดงาย
กอนที่จะปฏิบัติอยางอื่น ก็ขอใหตั้งใจฟงคํานี้ซะกอน อันดับแรก เราจะตองปูพื้นฐานจิตของเรา ไอ
พื้นฐานจิตเนี่ย มันก็เหมือนกับการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกับปลูกบาน ถาพื้นมันไมเรียบ มันก็ไมสามารถจะ
ทรงตัวได ถาพื้นมันเรียบดีก็สามารถจะทรงตัวได จะปลูกบานปลูกชอง จะวางอะไรมันก็อยูดี ขอนี้มีอุปมาฉันใดแม
การเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกัน ก็มีพื้นฐานของใจ พื้นฐานของใจที่มีความสําคัญอันดับแรกก็คือ ศีล ถาศีลไม
บริสุทธิ์ โอกาสที่ทานจะไดฌานสมาบัติในการเจริญพระกรรมฐานยอมไมมีสําหรับทาน เพราะวาสมาธิจะมีขึ้นมาได
ก็เพราะอาศัยศีลเปนกฎสําคัญ แตวันนี้ใหสมาทานศีล 8 ไปถึงที่บานทานไมจําเปน ใชศีล 5 ก็ไดไมมีเกณฑบังคับ
ใหสมาทานศีล 8 ก็เพราะวา คนที่พักอยูที่วัดนี้สวนใหญรักษาศีล 8 จึงใหสมาทานศีล 8 ศีลที่มีความสําคัญที่สุด
สําหรับทานก็คือศีล 5 แตศีล 5 นี้ไมใชเราจะมานั่งรักษากันเฉพาะเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐาน จะตองรักษาเปน
ปกติใหจิตมันบริสุทธิ์ นี่ประการที่หนึ่ง
ประการที่สอง ขณะที่ภาวนาอยู หรือวาพิจารณาอยู ตองตัดกังวล ความหวงใยใหหมด แมแตชีวิต ให
คิดวาเวลานี้เราเปนตัวคนเดียวไมมีใคร ถาเรานึกถึงความจริงวา เวลาที่ทานกําลังนั่งอยูเนี่ย ทานนั่งอยูกับใคร คูรัก
ของทานมานั่งอยูหรือเปลา สามีภรรยามานั่งรวมกันหรือเปลา มีลูกมีหลานหรือเปลา มันก็ไมมี เวลานี้จริงๆ คือเรา
คนเดียว คําวาคิดวาเราคนเดียวก็หมายความวา ชีวิตนี้มันทุกสิ่งทุกอยางมันเรื่องของเราคนเดียว ถาเราจะปวยเรา
ก็ปวยคนเดียว คนที่รักแสนรักพอแมพี่นองเขาไมไดมานั่งปวยดวย จริงเขามีเมตตา เขารักษาพยาบาลให แตเขาไม
ไดมาปวยกับเรา เราตองนั่งปวยคนเดียว ถึงคราวจะแกเราก็ตองแกคนเดียว ยามหนาวเกิดขึ้น ยามรอนเกิดขึ้น
ความหิวกระหายเกิดขึ้น ความกลุมใจเกิดขึ้น เราก็เปนคนเดียว เมื่อเวลาจะตายจริงๆ เราก็ตายคนเดียว เคยเห็น
วา ใครเขาเปนเพื่อนสองครองคูกันตายมีไหม ไมมี รักกันปานจะกลืนกิน แตเวลาจะตายใหตายคนเดียว
นี่เปนอันวา เราคิดถึงนี้วาเปนตัวบุคคลคนเดียว เราไมไดอยูที่บาน เราไมไดอยูที่ทรัพยสินตางๆ อะไรมัน
จะเปนอะไรเวลานี้เราก็ชวยเหลือไมได ฉะนั้นใหตัดความหวงใยอื่นๆ เสียใหหมด กําหนดจิตเฉพาะหลักสูตรที่เขา

สอน เขาใหทํายังไง ตั้งใจเฉพาะอยางนั้น นี่เปนจุดหนึ่งในการที่จะเจริญพระกรรมฐาน ใหมีผลตามความตองการ
คือตามพระพุทธประสงคขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และก็ประการที่สาม ขอทุกทานจงตัดนิวรณเสียใหหมด นิวรณแปลวาคุณชาติ เครื่องกั้นความดี เมื่อคืนนี้
มีโยมผูหญิงมาถามโยมหนึ่ง ถามวาภาพที่เห็นวามันจะจริงหรือไมจริง ตัวนี้นี่มันตัวพัง เขาเรียกวานิวรณๆ คือคุณ
ชาติ เครื่องกั้นความดี สรางความชั่วใหเกิดกับจิต มี 5 อยาง
1.กามฉันทะ พอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ อาการอยางนี้จงอยามี
ในจิต ในขณะที่เราเจริญพระกรรมฐาน
ประการที่ 2 โทสะ ความโกรธ ความพยาบาท เราจะโกรธใคร เราจะพยาบาทใคร คิดจองลางจอง
ผลาญใครก็ตาม เวลานี้เรายกประโยชนใหไป เลิก จัดเปนอภัยทาน ใหอภัยกับคนๆนั้น ถือวาเราเลิก เราใหอภัย
กับทาน จะดาจะวามาในกาลกอนเพียงใดก็ตาม ไมมีประโยชนสําหรับเรา เราไมถือโทษโกรธทาน
3.ความงวงเหงาหาวนอน อยาใหเกิดมีแกจิตในขณะที่เจริญพระกรรมฐานแลวก็
ประการที่ 4 อารมณฟุงซานและรําคาญ คําวาฟุงซานนี้ตองตัด เขาสอนใหภาวนาวาอยางไร หรือ
พิจารณาวายังไง ทําเฉพาะจุดนั้น ทําเฉพาะก็จุดนั้นก็หมายความวาเขาสอนใหภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ เราก็ นะ
มะ พะ ธะ สอนวาพิจารณาลมหายใจเขาออก แตความจริงจิตมันตองคิด มันหามไมได ภาวนาไปอยางเดี๋ยวหนึ่ง
หรือพิจารณาไปเดี๋ยวหนึ่งมันก็ตองไป ถาไปแลวเรานึกขึ้นมาได เราก็ดึงกลับมาใหม เปนอันวาเราใหมันสลับกันไป
สลับกันมา
ขอที่ 5 วิจิกิจฉา ความสงสัย สงสัยในผลแหงการปฏิบัติ อันนี้ขออยาไดมีในจิต ก็อยาลืมวาผลปฏิบตั อิ นั
นี้ขณะที่จิตเปนสมาธิ ยอมตัดกังวลทั้งหมดเสียแลวเราตัดนิวรณหมด เราตัดอุปาทานของกําลังของสมาธิ เมื่อ
อารมณมันตัดทั้งหมดอยางนี้ ภาพที่ปรากฏหรือสิ่งที่เห็นวาเปนจริง อยางญาติโยมเมื่อคืนนี้มาถามวา ภาพที่เห็น
จริงหรือไมจริงนั้น ตัวนั้นแหละตัววิจิกิจฉานี่ เปนอันวานิวรณ 5 ประการ ขณะที่เราเจริญสมาธิจิตอยาใหมัน
เกิดขึ้น เราจะรักรูปสวย เสียงเพราะกลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ เมื่อไหรก็ตาม แตวาเวลาที่เราทําสมาธิ
หยุดพักไวซะชั่วคราว เราจะโกรธ จะพยาบาท จะจองลางจองผลาญใคร ใครเขาทํารายไวเมื่อไหรก็ตาม ตอนนี้
หยุดไวชั่วคราว ตัดความงวงเหงาหาวนอน ตัดอารมณฟุงซานคืออารมณอยางอื่น นอกจากคําภาวนาหรือคํา
พิจารณา ถาบังเอิญมันแลบขึ้นมารูสึกตัวก็ดึงกลับมาภาวนาใหม ดึงคําภาวนาหรือคําพิจารณาเขามาใหม และ
ประการที่ 5 ไมสงสัยผลที่เกิดจากจิต นี่เปนจุดๆ หนึ่ง และก็เปนจุดสําคัญในการเจริญพระกรรมฐาน
ถาอารมณ 5 อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่งมีในจิตของทาน วันนั้นจิตของทานจะเปนสมาธิไมได
แล วก็ ข อต อ ไป วิ ธีฝ ก แบบนี้ เ ป น วิ ธีพิ เ ศษ นอกจากที่ เ ราเคยปฏิ บั ติ กั น มาเพราะนํ า เอาวิ ช ชาสามกั บ
อภิญญามารวมกัน ใชอยางละนิด จิตเพียงแคอุปจารสมาธิเปนเบื้องตน ฉะนั้นอารมณสัมผัสที่บรรดาทานทั้งหลาย
จะพึงรู แตวามันไมเหมือนกันนะ มีบางคนก็เห็นไดชัดเจนแจมใส ขณะที่จิตเคลื่อนที่ อันนี้ก็ไมมีอะไรสงสัย บาง
ทานก็มีกําลังจิตออนเพราะวาคนที่นั่งอยูที่จะมีบุญวาสนาบารมีไมเสมอกัน มีกําลังจิต มีความเขมขนของจิตไม
เสมอกัน คนที่มีความเขมขนของจิตดี ทรงอารมณจิตไดดี อันนี้เวลาเห็นจะแจมใสทันที ไมใชภาพสัมผัส เปนภาพ
ที่มีอารมณจิตเห็น อยาลืมวาการเห็นนี่ไมใชใชลูกตาเห็น เพราะวาเราหลับตาซะแลว เราไมใช แตใชอารมณของ

จิต สําหรับทานที่มีกําลังสมาธิออน ทานที่มีสมาธิออน อันนี้จะตองใชอารมณสัมผัส ก็ตองเอาคําวาทิพจักขุญาณ
มาใช
คําวาทิพจักขุญาณ แปลวา มีความรูคลายตาทิพย ทิพจักขุญาณไมใชลูกตาเปนทิพย มีความรูสึกคลาย
ตาทิพย เหมือนกับบรรดาทานทั้งหลายที่มาจากบานเวลานี้มานั่งอยูที่นี่ ถาทานจะหวนนึกถึงบานวาอะไร รูปราง
บานของทานเปนยังไง มีสีอะไร อะไรวางไวที่ไหน มานจะมีความรูสึกนึกรูไดหมด และเห็นทั้งแสงสีเสร็จคือไมได
เห็นดวยลูกตา รูดวยกําลังของจิต ขอนี้มีอุปมาฌานฉันใด ทิพจักขุญาณก็มีสภาพเชนเดียวกัน นี่ในเบื้องตนจะมี
ความรูสึกทางจิตวามันขาว มันเขียว มันแดง มีความรูสึกเฉยๆไมใชเห็นจริง แตทวาถากําลังฌานในวิปสสนา ของ
ทานมีความเขมขน จิตเปนฌานชั้นสูง ตั้งแตทุติยฌานขึ้นไป ก็จะเริ่มเห็นเปนภาพจริงๆ ขึ้นมาแตเลือนลาง ถาจิต
ของทานเขาถึงฌานที่ 4 มีวิปสสสนาญาณดี ปลดอารมณได การเห็นทั้งหมดจะมีสภาพแจมใส ดีกวาแสงสวางที่
เรานั่งในสาลาเวลานี้ นี่ขอไดโปรดทราบไวดวยนะ
เวลาที่ครูผูสอนเขาไปซักซอมหรือไปชักนํา ขอไดโปรดทราบ ใหถือความรูสึกของจิตเปนสําคัญ เขาถามวา
มีความรูสึกหรือวาเห็นอะไรมาอยูใกลๆ บางไหม เปนผูหญิงหรือผูชายแตงตัวอยางไร เราตอบตามความรูสึกแรก
คือวาอยาไปมีความรูสึกหลัง พอเขาถามวาสีอะไรนะ ความรูสึกมันบอกวาสีแดง ก็ตอบแดงทันที ความรูสึกมัน
เขียวทันที
ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะอารมณแรกเปนอารมณเปนทิพยแท ถาเราคิดวาแนหรือไมแน ตัวแนหรือไมแนเขา
มานี้ คือตัวสงสัยที่บอกไวแลว วามันจะทําลายความดี ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน โปรดจําไวดวย
และตอจากนี้ไป ขอทุกทานโปรดตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก ใชคํา
ภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ ใชควบกล้ําคูกับลมหายใจเขา หายใจออก เวลาหายใจเขานึกวา มะ นะ เวลาหายใจ
ออกนึกวา พะ ธะ หรือวาจะวาอยางไง มันคลองตัวดี มันไมขัดกับอารมณก็ใชได
ตอนี้ไปขอทุกทานพยายามตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและ
พิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะถึงวาระที่ครูผูแนะนําเขาไปสอบสวนหรือสอบถามแนะนํากับทาน

คําแนะนํากอนฝกมโนมยิทธิ 18
ขอบรรดาทานเพื่อนภิกษุสามเณร ฟงคําแนะนําสักเล็กนอย วันนี้ก็จะมาพูดสิ่งละอันพันละนอย สําหรับ
อันดับตนในการเจริญพระกรรมฐาน ความจริงตนและปลายมันเหมือนกัน วาระแรกขอใหทุกทานจําบทพระบาลี ที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวในมหาสติปฏฐานสูตรวา เอกายโน อยัง ภิกขเว มัคโค สัตตานัง วิสุทธิยา
เปนตน ทานบอกวาทางของบุคคลผูเดียวเปนทางเอก เปนทางนํามาซึ่งความบริสุทธิ์ เปนหนทางที่นําไปซึ่งคลาย
จากความเศราโศกเสียใจ ขอความสั้นๆ ในมหาสติปฏฐานสูตร ถาเราฟงกันแลว เมื่อเทียบกับสังโยชน 10 ก็ไดแก
สักกายทิฏฐิ ถาไปเทียบกับวิปสสนาญาณ 9
ก็ไดแก นิพพิทาญาณ กับสังขารุเปกขาญาณ รวมความวา
พระพุทธเจาใหมีความรูสึกไวเสมอวา เราคือบุคคลคนเดียว บางทีทานทั้งหลายจะมาแกบอกวา ไมใชคนๆเดียว
ฉันมีผัว ฉันมีเมีย ฉันมีพอ ฉันมีแม ฉันมีลูก ขอนั้นพระพุทธเจาก็ไมไดปฏิเสธ

แตสิ่งที่เราเปนบุคคลคนๆ เดียวก็คือ หนึ่ง เมื่อยามหิวเกิดขึ้น เราหิวคนเดียว หรือคนอื่นเขาชวยหิวดวย
ถาไมใชกาลที่เคยกินพรอมกัน สอง เวลาปวยไขไมสบาย เรามีสามี เรามีภรรยา เรามีบิดามารดา เรามีลูกหลาน
เรามีเพื่อนที่รัก เวลาปวยเขาปวยพรอมกับเราไหม ราปวยเขาปวยพรอมกับเราไหม เราหาย เราสบาย เขาสบาย
พรอมกับเราไหม นึกดู
และอีกประการหนึ่ง ความแกมันเคลื่อนเขามาหาเรา หูฝา ตาฟาง ฟนโยก ฟนหัก รางกายไมดีมีกําลัง
วังชาไมเปนปกติ อาการงกๆ เงิ่นๆ อยางนี้ เปนอาการของความทุกข และก็ลูกเรา หลานเรา เหลนเรา และ
เพื่อนเรา ที่เขาไมแกเทาเรา เขาชวยเราแกบางหรือเปลา หรือวาเราแกเฒาแตผูเดียว ในที่สุดความปวยไขไมสบาย
เกิดขึ้น คนอื่นเขามาชวยเราปวยไหม มาแบงทุกขเทวดาไปจากเราบางหรือเปลาสุดทายที่สุด ภายหลังก็ไดแกความ
ตาย เมื่อความตายเขามาถึง คนที่รักกันแสนรักปานจะกลืนกิน ก็ไมมีใครยอมตายรวมดวย ที่พระพุทธเจาตรัสไววา
เอกายโน อยัง ภิกขเว มัคโค สัตตานัง วิสุทธิยา หมายความวา ใหบรรดาสัตวทั้งหลาย คือ มวลหมูมนุษย
ทั้งหมด มีความรูสึกวารางกายของเรามันเปนคนเดียว มันไมเนื่องกับรางกายของบุคคลอื่น มันจะแกก็แกคนเดียว
มันจะปวยก็ปวยคนเดียว มันจะตายก็ตายคนเดียว
ถาเราทําความรูสึกวา โลกนี้ไมมีใครเลย มีแตเราแตผูเดียว วัตถุธาตุตางๆ ไมมีใครเปนสหายที่เรารัก ไม
มีใครมาชวยเราปวย ไมมีใครมาชวยเราตาย ก็แสดงวา ถาจิตของเราลดกําลังความยึดถือภายนอกเขามาไดอยางนี้
ใจมันก็เปนสุขแตทั้งนี้พระพุทะเจาก็ไมไดสอนใหเปนคนใจจืด ใหมีจิตเมตตาคือความรัก คนและสัตวทั่วไป มีจิตคิด
สงสาร หมายปรารถนาจะเกื้อกูลคนและสัตวทั่วไป ไมอิจฉาริษยาใคร คือทําจิตยินดีเมื่อบุคคลอื่นไดดี และก็วางเฉย
เมื่ออาการเหตุรายเกิดขึ้นตามกฎของกรรมที่ความแกเขามาถึง เราก็เฉยไมเดือดรอน ถือวาเปนเรื่องธรรมดาความ
ปวยไขไมสบายเกิดขึ้นมาก็เฉยไมเดือดรอน ความตายมันจะเขามาถึงก็เฉยอีกเหมือนกัน เฉยเพราะอะไร เฉยเพราะ
ยอมรับนับถือแลว เราเชื่อวาเราเกิดมาแลวกันก็ตองตาย ไมวาใครทั้งหมด
อันดับแรก องคสมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนําวา ขณะที่เรานั่งเจริญพระกรรมฐานอยูที่นี่ก็ดี อยูที่บานก็
ดี ที่กลางทุงกลางปาก็ดี จงตัดความหวงใยบุคคลภายนอกและวัตถุธาตุเสียใหหมด ใหถือวาเวลานี้เราไมมีอะไรเลย
มีแตรางกายที่ประกอบไปดวยขันธ 5 เทานี้ ที่มากับเรา และก็นอมจิตลงไปนิดหนึ่งวา ไอรางกายที่ประกอบไปดวย
ธาตุ 4 ที่เรียกกันวาขันธ 5 นี่ มันเปนเรา มันเปนของเราหรือเปลา ถาเปนเรา เปนของเราจริง เวลาเราตายแลว
ไปสวรรค ไปเมืองนรก มันก็ตองไปดวย แตนี่เราเห็นคนตายไป สวนมากไมมีใครเขาแบกรางกายไป เราก็คิดว
รางกายนี่มันคลายกับเสื้อหรือกางเกงเทานั้น เหมือนกับเสื้อกางเกงที่เราสวม ถาดีเราพอใจก็ใสสวมไป ถาไมดีเรา
ไมพอใจก็ถอดทิ้งมันไป แตวาเรายังพอใจอยู ถามันขาดรุงริ่งเต็มที่ใชไมได เราก็ตองทิ้งมันไป
เหมือนกับรางกายนี้เหมือนกัน ถึงแมวา เราจะรักมันแสนรัก เราจะพอใจมันแสนพอใจ แตทวาถาเวลาที่
มันจะพังเราก็หามไมได ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงแนะนําวา จงอยาสนใจกายในกาย หมายถึง
รางกายของเรา อยาอยากสนใจรางกายของบุคคลอื่น แลวก็อยาอยากสนใจวัตถุธาตุทั้งหมด ที่องคสมเด็จพระบรม
สุคตใหวางเสีย วาทุกอยางนี้มันพังแน รางกายของเรานี้ไมชามันก็ตายอยาไปมัวเมารางกายวามันเปนเรา เปนของ
เรา ไมชามันก็เลิกเปนเรา เปนของเราถาตอนนั้นเขามาถึง เราจะทําจิตยังไงใหเตรียมตัวไว ทําจิตไวเสียตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป ด ถาความตายมันเขามาถึงเราก็มานั่งนึกวา เกิดเปนมนุษยนี่มันสุขหรือมันทุกขคิดเอาเองจะไมอธิบาย
เปนเทวดาหรือพรหมเปนสุขชั่วคราว หมดบุญวาสนาบารมีก็มาเกิดเปนคนบาง เปนสัตวนรกบาง เปนเปรตบาง

เปนอสุรกายบาง เปนสัตวเดรัจฉานบาง มันดีอยูรึ ถาตายจากความเปนมนุษย เกิดเปนมนุษยอีกมันก็ไมดี มันเปน
ทุกข ถามาเปนเทวดาหรือพรหม มันก็พักทุกขชั่วคราว สูไปนิพพานไมได
นิพพานไมใชแดนสูญ นิพานนี่เขาถือวาเปนทิพยพิเศษคือ ตับอารมณความทุกขทั้งหมด ดับขันธ 5 ที่มี
ความทุกขทั้งหมด มีรางกายเปนสุขอยางยิ่ง นิพพานัง ปรมัง สุญญัง นิพพานเปนธรรมวางอยางยิ่ง คือวางจาก
อารมณที่เปนทุกขมีแตอารมณที่เปนสุข นี่ทานที่เจริญพระกรรมฐานตัดใจแบบนี้วา เรามุงพระนิพพานถามีใครเขา
มาบอกวามันไมเกินไปหรือ เราก็ตองถามเขาวา พระพุทธเจาทานมีกี่นิ้วพระอรหันตทั้งหลายทานมีอวัยวะเทาใด
ท า นมี กี่ นิ้ ว เรากั บ ท า นก็ เ หมื อ นกั น ก อ นทที่ ท า นจะเป น พระอรหั น ต ท า นก็ เ ป น เหมื อ นเราๆ นี่ แ หละ
อีโหลกโขลกเขลกเหมือนเราแตอาศัยที่รวบรวมกําลังกายกําลังใจ
1. มีการใหทานเปนปกติ ใหมากหรือใหนอยตามกําลังของทรัพย แตกอนที่จะใหเราเต็มใจให เมื่อใหก็มี
ความเลื่อมใส เมื่อใหแลวก็มีความยินดีวา เราไดตัดโลภะ ความโลภไปแลว
ประการที่ 2 เราควรจะตองมีศีลบริสุทธิ์ เปนปกติ ไมอยางนั้นฌานสมาบัติทานไมมีผล เมื่อมีศีลแลว ศีล
เปนภาคพื้นแหงพระนิพพาน หลังจากนั้นแลวก็ทําจิตของเราตัดนิวรณ 5 ประการคือ ไมยุงกับอารมณของความชั่ว
ไอการตัดไมตองไปนั่งนึกตัด นึกอารมณอยางเดียว คือนึกภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ ลมเขารูวาเขาลมออกรูวาออก
หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ ขณะที่หายใจเขาหายใจออก ภาวนาคอยครูผูฝก
จงอยาไปคิดวาเราอยากจะเห็นโนนอยากจะเห็นนี่ อยากจะไปโนนอยากจะไปนี่ ถาตัวอยากมันมีอยู มัน
ไปไมได มันเปนตัณหา มันเปนกิเลสใหญ ที่เราทําเพื่อละกิเลสตัณหา ตองทรงอารมณใหสบายๆ ภาวนาเฉยๆ รู
ลมหายใจเขา หายใจออกแลวก็จงเขาใจไวนิดหนึ่ง เวลาที่ครูเขาไปสอบถาม อยาโกหกครูนะ ความรูสึกเปนยังไง
บอกตามนั้น เพราะวากําลังใจของคนไมเทากัน ถากําลังสมาธิสูงเต็มที่มโนมยิทธิที่ทานไดจะปรากฏผองใส กายจะ
หลุดออกไปจากตัวเฉยๆ เหมือนกับหญาปลองที่เขาดัด แลวดึงเอาไสออกก็เหลือแตเปลือก เหลือแตเนื้ออยางนั้น
ถากําลังใจสมาธิต่ําก็ตองใชครูชวย
ทีนี้ตอนครูชวยเราก็ตองอาศัยทิพจักขุญาณ คําวา ทิพจักขุญาณแปลวามีความรูสึกในใจเหมือนตาทิพย
เพราะตาเราหลับไปแลวนี่ ภาพตางๆ มันจะเกิดจากจิต จิตจะบอกวานี่เปนพระ นี่เปนเทวดา นี่เปนพรหม แตงตัว
สีขาว สี เ ขี ย ว สีเ หลื อ งก็ต าม นี่ยังมีส มาธิ ออนๆ ถา ครู ถ ามออกไป ถ า ความรู สึ ก ตนมัน บอกว าอะไรพู ด ตาม
ความรูสึกนั้น ถามวามีพระไหม อยูใกลๆ ไหม หรือเห็นพระไหม ความจริงตาเราไมเห็น แตจิตมันบอกมี พระพุทะ
เจาอยูใกลๆ ไหม หรือเห็นพระไหม ความจริงตามเราไมเห็น แตจิตมันบอกมี พระพุทธเจาอยูใกลๆ ถามวาทรงสี
อะไร ความรูสึกแรกมันบอก สีอะไรก็บอกไปเลย พอมีกําลังดีแลว ครูก็จะประคองาขึ้นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน หรือ
วาพระจุฬามณีเจดียสถาน ที่เราเยกวาชั้นดาวดึงส
พอจิตเคลื่อนเขาไปสูดาวดึงส จิตจะมีอารมณเปนฌานสูงขึ้น ความผองใสความมีกําลังมันก็เกิดขึ้น พอที่
นั่นมีความผองใสดีแลว ครูก็แนะนําใหตัดขันธ 5 อาการทุกอยางจะมีความผองใสแลวก็ขึ้นสูพระนิพพานได นี่เปน
ขอแนะนําสําหรับครู ถาเขาถามอะไรทานตองบอกตามความเปนจริง เรื่องโกหกครูไมมีผล เขาจับกันไดหลายคน
แลว และคนประเภทนี้ก็เปนคนประเภทเลว เขามาเพราะหวังทําลายสถานที่

ฉะนั้นขอบรรดาพุทธบริษัททุกทาน จงจําคํานี้ไว และก็เวลาภาวนาก็ภาวนาตามสบาย อยาไปคิดอยากได
โนนอยากไดนี่ อยากเห็นโนนอยากเห็นนี่ เวลาครูถามบอกตามความรูสึก เห็นก็เห็น ไมเห็นก็ไมเห็น รูก็รู ไมรูก็ไมรู
เขาไมวาอะไร
ตอจากนี้ไป ขอทุกทานตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก ใชคําภาวนาและ
พิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะถึงเวลาที่ครูเขาไปสอบ
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ขอทุกทานตั้งใจฟงคําแนะนําสักเล็กนอยกอน การปฏิบัติแบบนี้ถาจะถามวาเปนสมถะหรือวิปสสนา อันนี้
แกคน 2 หัวนะ คน 2 หัวหมายความวา คนหนึ่งนี่ติดสมถะ คนหนึ่งนี่วิปสสนา แตความจริงเขารวมเรียกกันวา
พระกรรมฐาน คําวาพระกรรมฐานรวมเรียกทั้งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน และการปฏิบัติแบบนี้ตอง
ปฏิบัติครบทั้ง 3 ประการคือ ศีล สมาธิ ปญญา มีทั้งศีลดวย มีทั้งสมถกรรมฐานดวย มีทั้งวิปสสนากรรมฐานดวย
และก็แถมอีก 2 อยางคืออภิญญากับวิชชาสาม เปนการปฏิบัติแบบพิเศษ คําวาพิเศษไมไดหมายวาดีกวาที่อื่นถาที่
อื่นเขาสอนไดเขาก็ดีเหมือนกัน
เพราะหลักสูตรในพระพุทธศาสนา ในการปฏิบัติมีอยู 4 อยางคือสุกขวิปสสโก เตวิชโช แฬภิญโญ
ปฏิสัมภิทะปปตโต สุกขวิปสสโกถึงอรหันตไมเห็นผี ไมเห็นเทวดา ไมเห็นนรก ไมเห็นสวรรค เตวิชโชมีทิพจักขุญาณ
สามารถเห็นภาพที่เปนทิพยตางๆ ไดหมดตั้งแตนิพพานลงมาถึงอเวจี แลวก็ปุพเพนิวาสนาสุสสติญาณสามารถ
ระลึกชาติได อาสวักขยญาณ ทําลายกิเลสใหหมดไปเปนอรหันต
สําหรับฉฬภิญโญก็หมายถึงวาแสดงฤทธิ์ตางๆ ได เนรมิตอะไรตออะไรมีทิพจักขุญาณ มีหูเปนทิพย แลว
ก็มีมโนมยิทธิ มีฤทธิ์ทางใจ นอกนั้นก็มีทิพจักขุญาณ สามารถเห็นภาพตางๆ ได จุตูปปาตาญาณ รูจักสัตวที่ตาย
แลวเกิดมาจากไหน สัตวตายแลวไปเกิดที่ไหน เจโตปรดิยญาณ รูจักวาระน้ําจิตของบุคคลอื่นเหมือนวิชชาสาม ปุพ
เพนิวาสนุสสติญาณ ระลึกชาติไดอยางนี้เปนตน
แลวก็ตอไปอีกที่ก็ปฏิสัมภิทาญาณ มีความรูครอบวิชชาสามและอภิญญาหกและสามารถจะรูภาษาสัตว
ภาษามนุษย ภาษาทุกภาษาไดไมตองเรียน สามารถขยายเนื้อความที่ยอใหกวางได ยอเนื้อความที่กวางใหแคบลง
มาได พอไดใจความเรียกวาปฏิสัมภิทาญาณ คือทานผูใดไดปฏิสัมภิทาญาณ แมแตจะไมเคยเรียนอยางอื่นมาใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงเรียกทานผูนั้นเปนผูทรงพระไตรปฏก
นี่จําไวดวยนะ ถาใครเขาถามวาไปเรียนสมถะหรือวิปสสนา บอกเขาเลยเรียนหมดทั้งศีล สมาธิ ปญญา
แลวก็เรียนทั้งวิชชาสามและอภิญญารวมดวย วิธีปฏิบัติความจริงวิธีปฏิบัตินี่ไมอะไรยาก เปนแบบที่พระพุทธเจา
ทรงใหไวเปนพิเศษใหมทานก็ทําแบบงายๆ แตทวาอยาทําใจดื้อก็แลวกัน ถาทําใจดื้อ เรียนที่ไหนมันก็ไมไดอยาถือ
วาฉันเคยทํามาอยางนั้น ฉันเคยทํามาอยางนี้ ถาถือเคยตามเดิม เราก็ไมตองมาที่นี่ ไปทําที่โนนก็แลวกัน
ที่นี่อยาลืมวาเขาสอนอภิญญากัน เปนความรูพิเศษ อภิญญานี่คนทรงฌาน 4 หนึ่งหมื่นคน จะได
อภิญญาสัก 1 คนก็แสนยาก สําหรับทิพจักขุญาณ และวิชชาสามก็เหมือนกัน คนทรงฌาน 4 หนึ่งพันคน จะได

ทิพจักขุญาณสัก 1
คนก็แสนยาก ฉะนั้นทุกคนที่ปฏิบัติไดแลวควรจะภูมิใจวา สมบัติที่ไดยากอยางยิ่งใน
พระพุทธศาสนา เราไดแลว และก็จงอยาทําตัวใหมันเลวจนกระทั่งเสื่อม ถาลงเสื่อม ถาลงนรกก็ขึ้นยากหนอย
เพราะความเลวมันมาก
คนเมื่อมีรางกายสะอาด ประดับไปดวยเพชรพลอย สวยสดงดงามดวยของมีคา ถาโจรมันจับไปได มันก็
เรียกคาไถราคาแพง หรือมิฉะนั้นมันก็ฆาตาย ก็เหมือนกับพวกเราเหมือนกัน นี่เราไดเครื่องประดับอันเปนทิพย
จากพระพุทธศาสนาคือเราไดทิพจักขุญาณ ไดมโนมยิทธิ หรือไดอภิญญา แตคนทรงอภิญญาได มิพจักขุญาณได
ถาลองเลวมันเลวเกินคนธรรมดา
ก็รูแลวเห็นแลววาความสุขมีที่ไหน ความทุกขอยูทีไหน นรกมีสภาพเปนยังไง สวรรคมีสภาพเปนยังไง เรา
ยังจะทําตัวของเราใหเลวลงนรกไปอีก ก็แสดงวาเรา พอใจนรกมาก ฉะนั้นทางนรกก็รับแกไวนานๆ
วิธีปฏิบัติอันดับแรก ขอบรรดาทานพุทธบริษัทนึกตามไปเลย ใหพิจารณารางกายของเขา เอาตัวเราเอง
เรื่องของชาวบานไมตองไปหวงเขา วารางกายของเรามันสะอาดหรือสกปรก ชวยกันนั่งนึกอยาฟงแตเสียงสวนใดบาง
ในรางกายของเราสะอาด เปนอันวารางกายทุกสวน แมแตเทาปลายผมเขี่ยก็ไมมีสวนใดสะอาด เต็มไปดวยความ
สกปรก
ผิวหนังที่เรามองเห็นกันมองเห็นผิวขาว ผิวดํา ผิวเหลือง ผิวแดง ดูแคผิวหนังกําพราบางนิดเดียว แตไอ
ผิวที่วาสวยนี่ มันสวยสะอาดจริงๆ หรือ ลองไมอาบน้ําสัก 5 วันเปนยังไง ฤดูรอน จะรูสึกตัวเราเองก็รังเกียจตัวเรา
แสดงวารางกายมันสกปรก ถาเลยลอกหนังไปสักนิดเดียว คนที่วาสวยสดงดงามเปนที่นารักนาพอใจ ติดอกติดใจ
มาก เอาน้ํารอนราดพรวดไป หนังกําพราถลอกใหหมดคราวนํายังไงละ ไมอยากดูแลวซิ หมดสวยก็เห็นแตเนื้อ ถา
ลอกเนื้อเขาไปแลวเปนยังไง ตับ ไต ไส ปอด กระเพาะ อุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เกรอะไป
หมดขางใน รวมความวารางกายเรา รางกายคนอื่นก็สกปรกเหมือนกัน
ทีนี้ความตองการของเรา เราตองการความสะอาด ของดีหรือของเลว เราตองการของดีของสะอาด กาม
ฉันทะที่มันเกิดขึ้น พอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอมรสอรอย สัมผัสระหวางเพศ แลวไปดูรูปไหนสวยจริงบาง
ที่มีการสวยทรงตัวความสวยของคนไมมีที่ไหน นอกจากใจของเราจะหลอกใจเราเองเทานั้น
คือคนที่เปนเด็กก็ยังสวยไมเต็มที่ พอเปนหนุมเปนสาวก็เริ่มสวย แลวเปนหนุมเปนสาวไมกี่วัน ความแก
มันก็เขามาถึง ทีนี้อาศัยความโงที่มันบังคับใจ ไมมองตนไมมองปลาย มองเฉพาะจุดเฉพาะหนา เวลาปจจุบันวาคน
นั้นสาว คนนี้หนุม แตเนื้อแทจริงๆ ไมชาก็แกหมด ถาแกครําคราหาอะไรสวย ความสวยมันก็ไมมีเลย ในเมื่อ
รางกายของเราไมสะอาด รางกายของเราไมสวย รางกายของคนอื่นไมสะอาดรางกายของคนอื่นไมสวย แตมันไม
สวยไมสะอาดเทานี้แหละหรือ มีอะไรอีกไหมมองหาความจริงตอไปนี้ ความไมดีของรางกายมันมีอะไรอยูบาง
พระพุทะเจาตรัสวา ชาติป ทุกขา ความเกิดเปนทุกข เมื่อกอนที่จะเกิดจากทองแมก็ไปคุดคูอยูในทอง มัน
เปนสุขหรือเปนทุกข ตอนนั้นเราไมรูจําไมไดตองนั่งงอเขาอยูในทองแม แขนก็เหยียดไมได เปนอันวาถาเรายังนึกไม
ออกวา ไอนั่งคุดคูแบบนี้มันสุขหรือทุกข ก็ลองนั่งสัก 2 ชั่วโมงเปนยังไง เนื้อแทจริงๆ อยูในทองแม 10 เดือน
ตามพระบาลีทานนับ 10 เดือน แตวาคนไทยเรานับ 9 เดือนเผลอไปเดือนนึง ไมตองเอาถึงเดือน เอาสักวันเดือน
เอาสักวันเดียวก็ทนไมไหว มันเปนทุกข ออกมาจากทองแม อยูในความอบอุนของทองแม กระทบอากาศมีความ
แสบตัว หนาวรองจา ดีไมดีหมดตําแยชอบ คนรองเสียงดังมีแรงดี นี่มันทุกข

วากันถึงตอนโต เชาตื่นขึ้นมันก็มีแตความทุกขยันเย็น ตื่นขึ้นตองลางหนาแปรงฟน ถาเราไมลางหนาไม
แปรงฟน มันไมสบายกายไมสบายใจ มันเหนอะหนะไปหมด ไอตัวไมสบายกายไมสบายใจนี่เปนทุกข ไปทํางาน
อยางนั้นมันทุกข ปวดอุจจาระ ปสสาวะ มันก็ทุกข หิว ไอตัวหิวมันก็ทุกข ถาไมทุกขก็ไมตองกินมัน ใครเห็นวา
ทุ ก ขไ ม หิวก็ไ ม ต องกิ น ลองดุ ซิว า จะทนไหวไหม มัน เป นทุ ก ข ความหิว ความกระหาย ความป ว ยไข ไ ม ส บาย
อารมณที่ไมถูก ใจเรามันก็ทุกขทั้งหมด
แลวถารางกายเรามันทรงไหม พระพุทธเจากลาววารางกายเปนอนิจจัง มันไมเที่ยง มันเดินเขาไปหา
ความตายทุกวัน จากเด็กถึงความเปนหนุมเปนสาว ถึงวัยกลางคนเปนคนแกตาย บางทีไมทันจะแกก็ตาย บางคน
ไมทันจะถึงหนุมถึงสาวก็ตายนี่เปนอันวามันไมเที่ยง มันก็เปนทุกข ทุกขแลวก็ตายในที่สุด
รวมความวาการเกิดของเรานี้ตังแตวันเกิดมาถึงวันนี้ ถึงวันตายไมมีอะไรเปนสุข ถาทุกขเพราะกิน เรากิน
ทุกวัน กินกี่ครั้งก็ทุกขครั้ง การกินเราจะหามานี่จะมีกินก็ตองหาดวยความเหนื่อยยาก นี่มันเปนทุกข ในที่สุดก็เปน
อนุตตาคือสลายตัวหมด พอแมญาติผูใหญที่เคารพ เราตองากรเปนที่พึ่ง ไมชาทานก็ตาย แตคนที่เรารักไมชาก็
พลัดพรากจากกันตาย ของที่เราชอบใจไมชาพลัดพรากจากกันตาย ตายหมด ไมมีอะไรเหลือ แมตัวเราเองก็ตาย
ในเมือเราเกิดมาเพื่อทุกข เกิดมาเพื่อตาย เราจะเกิดทําไมกัน ที่เราปฏิบัติอยูอยางนี้ เราปฏิบัติเพื่อไมตาย
ตอไป แตการเกิดที่มีขันธ 5 อยางนี้ไมมีสําหรับเราจิตที่เราตองการคือพระนิพพาน นั่นเอาไวพิจารณาเวลาที่ครูเขา
แนะนํา
ทีนี้ตอไปก็จะพูดถึงการปฏิบัติ การปฏิบัติแบบนี้ใหตั้งใจภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ ถาใครเคยภาวนาวา
พุทโโ ธัมโม สังโฆ อะไรมากอนก็ตาม ไมหาม ขั้นในบทนั้น พออารมณเรียบก็ตอดวย นะ มะ พะ ธะ ถาไมตอ
ดวย นะ มะ พะ ธะ ก็ไปกับเขาไมไดนะ ถือวาถาพอจะทนไหว แกไขกําลังใจไดก็ใชจับลมหายใจเขาออกแลวก็
ภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ ระหวางที่ภาวนานี่ จงอยาคิดอยากเห็นอะไร อยาคิดอยากรู อะไรทั้งหมด ใหรูแตคํา
ภาวนากับลมหายใจเขาออก ถาบังเอิญมันภาวนาไปๆ ลมหายใจหายไปเฉยๆ ก็ปลอยมันไมตองกลัวตาย นั่นเปน
ฌาน 4 แตวาภาวนาไปๆ เกิดปรากฏวาคําภาวนาหายไป จิตนิ่งเงียบ มีความสุข ก็ปลอยไปเปนไรถามันกลับ
รูสึกตัวใหมก็ภาวนาใหม
เพราะถาการภาวนานี้ มันจะทรงตัวไดตั้งแตขณิกสมาธิ สมาธิเล็กนอยอุปจารสมาธิ และปฐมฌาน ถาถึง
ขึ้นปฐมฌาน เราจะรู ขณะที่เราภาวนากับ รู ลมหายใจเขาออกนี่ หูจะไมรําคาญเสียง นี่เปนปฐมฌาน พอถึง
ฌานที่ 2 จะปรากฏวาคําภาวนามันหายไปเฉยๆ มีจิตสบายอยางเดียว
เปนอันวาตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน สําหรับทานที่ยังไมไดนะ ที่ไดแลวก็ไมตองใชกระดาษ
ปดหนา ถายังไมไดใชกระดาษที่เขาเขียนตัวหนังสือ เอาตัวหนังสือออก จับ 2 ปลายขางๆ แปะเขากับขางหนา
ภาวนาวา นะ มะ พะ ธะ ไ ปจนกวาจะถึงเวลาที่ครูบาอาจารยทั้งหลายจะเขาไปซักซอมใหความเขาใจ แนะนําใน
การเคลื่อนไปในภพตางๆ

พระธรรมเทศนา
โดย
พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหเถร)
การฟงธรรมเปนของยาก
แสดงเมื่อวันที่ 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
พุทธเจานั้น บัดนี้ ลงแลวได 2527 พรรษาปจจุบันสมัย กุมภาพันธมาส สุรทินที่ 24 วันศุกรวันนี้เปนปจจุบันวาร
พระพุทธศาสนายุกาลจําเดิมแตวันปรินิพพาน แหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น มีนัยอันพุทธบริษัทจะพึง
กําหนดนับดวยประการฉะนี้
นโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโมตัสสะ ภควโต อรหดต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินังติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในกุศลกาลบําเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา เพื่อ
เปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริสราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ
คือวันพระ แรม 8 ค่ํา เดือน 3 วันนี้ การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพ ในองคสมเด็จพระชินศรี
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา และปฏิบัติตามคําแนะนําของทานนั้นถือวาเปนมหากุศลใหญ เพราะวาการบําเพ็ญ
กุศล ในพระศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ไมใชของงายนัก เปนของยากสําหรับบุคคลบางพวก
และเปนของงายสําหรับบุคคลบางพวก เรื่องนี้จะของดไวกอน
อัตราของอานิสงส ที่บรรดาทานพุทศาสนิกชนทั้งหลายกระทําในวันนี้ในตอนตน บรรดาทานพุทธบริษัททัง
หลายเขามาในเขตพระไตรสรณคมน ทุกคนนิยมนมัสการพระรัตนตรัยคือไหวพระพุทธเจา และก็นึกถึงพระธรรม นึก
ถึงพระสงฆการนึกถึงดวยจิตบริสุทธิ์อยางนี้นั้น และไมใชนึกเพียงชั่วขณะจิตเดียว หมายความวาเวลาที่เราไหวอยู
จิตวาจากกิเลส เวลากราบ กราบจากขางนอก ใจนึกถึงองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐคือพระพุทธเจา ตองการไหว

ดวยความเคารพในทาน ไหวครั้งที่สอง จิตเคารพในพระธรรม ไหวครั้งที่สาม จิตเคารพในพระอริยสงฆ แคทําจิต
ของเราใหตรงในชั่วขณะจิตเดียวเทานี้ สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจา กลาววามีอานิสงสใหญยิ่ง ทั้งนี้เพราะ
อะไร เพราะวาพระองคไดตรัสกับพระอานนทวา อานันทะ ดูกอนอานนท็ บุคคลใดทําจิตใหวางจากกิเลส วัน
หนึ่งขณะจิตหนึ่งเรากลาววา บุคคลผูนั้นเปนผูมีจิตไมวางจากฌาน
และเวลาที่ พุ ท ธบริ ษั ท ทุ ก ท า นไหว พ ระพุ ท ธเจ า คื อ กราบพระพุ ท ธรู ป เวลานั้ น จิ ต ท า นนึ ก ถึ ง เฉพาะ
พระพุทธรูป เวลากราบอีกครั้งหนึ่ง จิตอาจจะนึกถึงพระธรรมและนึกถึงพระพุทธรูปก็ได และกราบอีกครั้งหนึ่ง จิต
นึกถึงพระสงฆ และนึกถึงพระพุทธรูปก็ได ถานึกถึงพระพุทธรูปอยางเดียว จัดเปนพุทธานุสติกรรมฐาน ขณะที่จิต
เรานึกถึงพระพุทธรูปนั้น จิตไมไดคิดถึงความโลภ จิตไมไดคิดถึงความโกรธ จิตไมไดคิดถึงความหลง
ก็เปนอันวา เวลานั้นจิตไดวางลงจากกิเลส ที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐถือวาเปนผูมีจิตวางจากกิเลส
ชั่วขณะหนึ่ง อยางนี้มีอานิสงสมาก และสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงสรรเสริญวา บุคคลผูใดทําจิตใหวางจาก
กิเลสวันหนึ่ง ชั่วขณะจิตหนึ่ง มีอานิสงสดีกวาพระสงฆที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนา ใชบวชจริงๆ หนึ่งรอยป
ไมใชเกิดอายุรอยป มีศีลบริสุทธิ์ผุดผองไมเศราหมองดวยศีล แตไมเคยเจริญสมาธิจิต กับบุคคลที่ทําจิตใหวางจาก
กิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งมีอานิสงสมากกวา
ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาศีลใหผลกับเราไดโดยเฉพาะ คือกามาวจรสวรรคถาใครเกิดเปนมนุษย ศีลนี้
โดยเฉพาะไปถึงพรหมไมไดแลวก็มาบังเกิดเปนมนุษยเทานั้น จากเทวดากับมนุษยเกิดสลับกันไปกันมา แตวาคนที่มี
จิตเปนสมาธิคือ ทําจิตใหวางจากกิเลส ไดกําลังใจอยางเบา คือเกิดเปนพรหมได แตถาวางบอยๆ จิตมีความเคย
ชินในการวางจากกิเลส และเวลาใกลจะตาย กลับนึกถึงคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระจอมไตรวา การเกิดเปนทุกข
เพราะวาการเจ็บปวยไขไมสบาย กอนจะตายนี่มันเปนทุกขมาก มีทุกขเวทนาอยางสาหัส เกิดเปนความเบื่อหนาย
คิดวาการเกิดเปนของไมดี เราไมตองการรางกายอยางนี้อีก เพียงเทานี้ทุกคนก็ไปนิพพาน
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ดวยนิพพานเปนของไมยาก เพราะตัดกิเลสตัวเดียวคือที่รางกาย
นอกจากนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็ตั้งใจสมาทานศีล ถวายทานแกพระสงฆ ออ ตอนนี้ก็ฟงกันมาก
แลว
ตอไปก็จะนําเอาคําสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธองค ที่ตรัสไวในเรื่องของอุบาสกหาคนมาแสดงแกบรรดา
ทานพุทธบริษัท เพราะวาเทศนแตธรรมะนี้รูสึกวาจะเขาฌานกับครอก-ครอก-ครอก ฟงธรรมะอยางเดียวมันเมื่อยลา
ตามพระสูตรนะเปนอันวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จประทับอยูในเขตวัดมหาวิหารเวลานั้น องค
สมเด็จพระพิชิตมาร แสดงพระธรรมเทนาแกบรรดาพระสงฆและอุบาสกอุบาสิกา แตวาในกลุมคนที่ฟงเทศนวันนั้น
มีคนแปลดประหลาดมาหาคนที่วาคนแปลกประหลาด มิใชวารูปรางประหลาด ไมใชกิริยาประหลาด คือ
คนหนึ่ง เลาฟงเทศนของพระพุทธเจา แกก็เอามือเขี่ยแผนดินใชไหมอีกคนหนึ่งกําลังฟงเทศนอยู หลับกรน
ครอก-ครอก-ครอกๆ ทานเทศนก็หลับ อีกคนหนึ่งเวลาฟงเทศนของพระพุทธเจาก็เอามือเขยาตนไม พระพุทธเจาก็
เทศนในปาในดงอีก คนหนึ่งกํ าลั งฟง เทศนอยู แหงนดูด าว แตอีกคนหนึ่งตั้งใจฟ ง ฟงเทศน ขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาดวยความเคารพ
แตวาคนอื่นมีมาก เขาก็ตั้งใจฟง เมื่อพระพุทธเจาเทศนเขาตางก็บรรลุมรรคผลไปตามๆ กัน แตคนที่ตั้งใจ
ฟบงเทศนขององคสมเด็จพระจอมไตรคนสุดทายในจํานวนหาคน ไดเปนพระโสดาบัน อีกสี่คนฟงไมรูเรื่อง เมื่อพระ

อานนทเห็นอาการอยางนั้น เมื่อทานเทศนจบจึงกราบทูลถามองคสมเด็จพระภควันตวา ภันเตภควา ขาแตองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ พระพุทธเจาขา ขาพระพุทะเจาสงสัยคนหาคนที่ฟงเทศนขององคสมเด็จพระทศ
พล มีจริยาไมเหมือนกัน เปนดวยเหตุใดพระเจาขา
สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสประกาศขึ้นวา อานันทะ ดูกอนอานนท อานนทไมรูจัก
บุคคลหาคนนี้หรือ
พระพุทธเจาทานหมายความวา อายคนหาคนนี้ กอนจะเกิดมันมาจากไหน ทานถามหมายความวาอยาง
นั้น
พระอานนทก็กราบทูลวา ไมรูจักพระเจาขา
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดมีพระพุทะฏีกาวา อานันทะ ดุกอนอานนทคนหาคนนี้มีอดีตไมเหมือนกัน
แลวพระองคจึงถามอีกวา ดุกอนอานนท เธอคิดวาเทศนของตถาคตนี่ฟงงายหรือ
พระอานนทก็ทูลตอบวา เห็นทุกคนเขาบอกวาฟงงาย ขาพระพุทธเจาฟงเทศนของพระองคเดียวเปนพระ
โสดาบัน แลวคนทั้งหลายสวนมากที่ฟงเทศนขององคสมเด็จพระจอมไตรเปนพระอรหันตแคจบเดียวเยอะแยะ
เพราะฟงงาย
ทีนี้ขอยอนไปถึงอดีตของบุคคลหาคน คนหนึ่งที่ฟงเทศนแลวนั่งหลับตาเขาบอกวาคนนี้เคยเกิดเปนงูมา
กอนหารอยชาติ คําวา งู ในทีนี้หมายถึง งูใหญ คือพญานาค พญานาคจริงๆ พญานาคมีสองประเภท ประเภทที่
มีสภาพเปนทิพยประเภทหนึ่ง ประเภทที่มีสภาพเปนงูธรรมดาอีกประการหนึ่ง เปนพญานาคมาหารอยชาติ เวลาที่
เปนพญานาค เธอก็มวนตัวขดลงไป เอาหัววางบนขนดแลวก็นอนหลับสบาย เกิดติดตอกันอยางนี้หารอยชาติ ครั้น
มาเกิดเปนคนในเวลานี้ยังไมอิ่มในความหลับ ทีนี้การฟงเทศนของตถาคตเธอจึงหลับ เสียงของตถาคตไมกระทบ
โสตประสาทของเธอเลย คือไมกระทบแกวหูเลย อยางนี้เปนฌานไหม หลับไมฌานเปนฌานหลับ เวลาตายตองตก
นรก
ที นี้ พ ระพุ ท ธเจ า ตรั ส ว า คนที่ ส อง เวลาที่ ต ถาคตเทศน ก็ เ อามื อ เขี่ ย ดิ น เขี่ ย ไปเขี่ ย มา เขี่ ย มาเขี่ ย ไป
พระพุทธเจาไมคอยไดเทศนในเมือง หรือในสถานที่เสมอไปเทศนตามโคนไมบาง ไปนั่งตามตอไมบาง เวลานั้น
เทศนในปา เพราะที่มันแคบคนมันมาก ก็ตองนั่งเทศนกันในสวนดอกไม ตนไม มีดิน แกก็นั่งเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยมา
เขี่ยไป เขี่ยดิน พระพุทธเจาตรัสวาคนนี้กอนจะมาเกิดเปนคน เคยเปนไสเดือนมาหารอยชาติติดตอกัน อายไสเดือน
นี้มันไชดินเปนปกติ เกิดมาในชาตินี้ นิสัยที่เคยไชดินก็เลยตองเอามือเขี่ยดินปกติ เทศนของตถาคตไมสามารถจะ
เขาถึงโสดประสาทของเขาได คือเขาไมไดยินเลย เพราะเพลินในการเขี่ยดิน
นายคนที่สาม ขณะที่ฟงเทศนอยูเอามือเขยาตนไม องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา คนนี้เคยเกิดเปนลิง
ติดตอกันมาหารอยชาติ และทานบอกวาอาศัยในการเคยเปนลิงมาหารอยชาติ นิสัยความเปนลิงก็คงอยู เวลาฟง
เทศนขององคสมเด็จบรมครูไมรูเรื่องอีก เสียงของพระพุทธเจาไมกระทบโสตประสาทเลย เพลินในการเขยาตนไม
คนที่สี่ องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา เวลานั่งฟงเทศนแหงนหนาขึ้นบนฟาเสมอ ทรงบอกวาคนๆ นี้เคย
เปนหมดดูมาหารอยชาติ แตเปนหมดดูประเภทยกเมฆจริงๆ ตามตําราจริงๆ เขาตองมองเมฆ ใชคําภาวนาและใช
จิตทําสมาธิแลวก็มองเมฆ มองเมฆแลว ไอภาพของเมฆก็จะเกิดจะขึ้นกับจิตเปนรูปตางๆ แลวเขาพยากรณตามรูป
นั้นๆ แตความจิรงการยกเมฆนี้ถูกตอง เขาเคยพยากรณกันใหทราบถาจิตไมมีกิเลส ก็หมายความวาจิตไมหวังใน

ความโลภ ถูกตองจริงๆ เปนสมาธิอันหนึ่ง เวลานั้นเกิดมาเปนคนในชาตินี้ การฟงเทศนของตถาคตเขาไมไดยินเลย
นั่งใจลอยตาลอยจองอากาศอยูเปนปกติ เทศนของพระพุทธเจาซึ่งมีความสําคัญมากเขาก็ยังไมไดยิน
องคสมเด็จพระมหามุนินทรตรัสขึ้นวา คนที่หาเธอตั้งใจฟงโดยเคารพ เมื่อเทศนจบเปนพระโสดาบัน คือ
พราหมณคนนี้เคยเกิดเปนพราหมณจบไตรเภท เคยจบไตรเภทของพราหมณมาหารอยชาติติดตอกันเหมือนกัน ทีนี้
บรรดาผูทีฟงเทศนของตถาคตนั้นเขาตั้งใจฟง คิดตามแลวเขาจึงเปนพระโสดาบัน องคสมเด็จพระภควันตบรม
ศาสดาจึงยอนถามพระอานนทวา อานันทะ ดูกอนอานนท เธอเขาใจหรือวา เทศนของตถาคตนี้ฟงงาย ความจริง
การเทศนของตถาคตนี้ฟงยากสําหรับบุคคลบางพวก และก็งายสําหรับคนบางพวก
คนสี่คนที่กลาวมาแลวนั้น ทานบอกวา ไมเคยรูจักถอยคําสามคํานับอสงไขยกัป หลายอสงไขยกัปนะ
ไมใชอสงไขยกัปเดียวนะ หลายอสงไขยกัป คําสามคําคือคําวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ คนประเภทนี้ไมเคยสนใจเลย
เคยเกิดพบพระพุทธเจาแตไมเคยสนใจในพระพุทธเจา เคยไดยินเสียงธรรม เขาฟงธรรมกันก็ไมเคยในใจในการฟง
ธรรม เคยเห็นพระสงฆในพระพุทธศาสนา ก็ไมเคยในใจในพระสงฆ การปฏิบัติตนอยางนี้ เขาจะหาที่ดีเกิดเกินกวา
ปกติของเขาไมได พอเกิดขึ้นมาแลวการสนใจในการทําบุญ ในการใหทาน รักษาศีล ฟงพระธรรมเทศนา ปฏิบัติ
พระกัมมัฏฐาน วิปสสนาเขาทําไมได คนพวกนี้ชอบอยางเดียวคือเตนบาง รําบางโรงเหลาบาง โรงเบียรบาง เชนนี้
เปนตน ทานวาอยางนั้นนะ ตามบาลีทานวาอยางนั้น
และสถานที่ ใ ดที่ ไ ม เ ป น บุ ญ เป น กุ ศ ล คนประเภทนี้ ช อบนะ เมื่ อ ตายจากความเป น คนเขาจะกลั บ ไป
อบายภูมิใหม ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงตรัสวา อานันทะดูกอนอานนท ตถาคตจึงบอกวา เทศนของตถาคต
คือธรรมที่ตถาคตแสดงนั้น ฟงไมงายนะ ฟงยาก ที่วาฟงยากก็เพราะวา คนที่ไมเคยเคารพในไตรสรณคมนมากอน
ไมมีผลในการฟง ซึ่งมีอาการตรงกันขามกับที่พระพุทธเจาตรัส ตัวอยางของบุคคลที่มีความสําคัญที่ฟงงายก็คือ
นางขุชชุตตรา ที่เปนสาวใชของพระนางสามาวดี
ขุชชุตตราคนนี้ การที่จะฟงเทศนงาย ฟงจบเดียวเปนพระโสดาบันความจริงเธอเปนหญิงคอม หลังคอมมัน
ไมคอยสวย ใครเขาก็ไมอยากจะได มันเปนกฎของกรรมเดิม แตกรรมที่มีความสําคัญมีอยูกรรมหนึ่ง ที่ทําใหเปน
พระอริยเจางายและมีความฉลาดมากและมีความทรงจําดี องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา ขุชชุตตราคนนี้ ในสมัยหนึ่ง
เปนขาราชบริพารของพระมหากษัตริย เธอจึงเปนคนชาววังวันหนึ่งเธอออกมาจากวังไปธุระขางนอก ไปเห็นพระ
ปจเจกพุทธเจาที่พระราชามีความเคารพ ทานมาบิณฑบาตในเมือง ก็ไมทราบวาคนมีศรัทธาดีประเภทไหน ใครก็ไม
ทราบ ดันเอาขาวตมรอนๆ ใสบาตรพระปจเจกพุทธเจาเปนไง เอา นั่งนึกดูสิ ขาวตมกําลังรอนมากๆ เทใสลงไปใน
บาตรพระปจเจกพุทธเจาทั้งศรัทธาแรงอีตาคนนี้ถาไมลงนรกก็บุญตัวแลว พระปจเจกพุทธเจาทานก็รอนนะสิ เอามือ
ซายจับปากบาตรบาง เปลี่ยนมือขวาจับปากบาตรบาง เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมา มันรอนนี่
พอดีขุชชุตตราไปเห็นเขา นั่งยกมือไหวกลาววาจาวา เอวัง ฐิตัตตะภันเต ซึ่งแปลวา ขอพระคุณเจายืน
อยูกอนพระเจาขา แลวนางก็ปลดกําไลมือของนาง กําไลมือราคาเทาไรก็ไมทราบ สองอัน สงใหพระปจเจกพุทธเจา
พลันเธอก็บอกวา ขอใหพระผูเปนเจาเอารองมือ แลวเอาบาตรเทินไวบนกําไล เอามือรองมันจะรอน
พระผูเปนเจายืนมองหนาเธอ คําวามองหนานั่นหมายความวา ถาฉันเอาไปแลวสงคืนเมื่อไรจะ เจาของ
เขาไมไดบอกวาใหเลยนะ ทานถามในจริยา นางบอกวาสําหรับกําไลนี้หมอมฉันถวายเลยเจาคะ พระปจเจกพุทธ

เจาก็รับ ทานก็นําไปผลที่สุดทานเอามือรองไปได ในที่สุดก็เหาะไปถึงเขาคันธมาทน เมื่อเลิกใชแลวก็เก็บไวที่ยอด
เขาคันธมาทน อันเปนที่อยูของพระปจเจกพุทธเจาทุกๆ พระองค
พระพุทธเจาตรัสวา เมื่อนางขุชชุตตราถวายกําไลมือกับพระปจเจกพุทธเจาทานรองกันรอนแลว พระ
ปจเจกพุทธเจายังไมเดินไปกอน พระปจเจกพุทธเจาทรงมีกิริยาคลายพระพุทธเจามาก ทานบรรลุธรรมวิเศษจริง
เหมือนกัน เพราะวาตองการจะใหพร แตวาเขายังไมไดรับ ยังไมไดขอพร ทานก็ยืนเฉย นางขุชชุตราจึงกลาววาจา
ขอพรวา ธรรมใดที่พระผูเปนเจาเห็นแลว ขอหมอมฉันไดมีสวนเห็นธรรมนั้นดวยเถิดพระเจาขา เพียง
เทานี้ความหมายมันกวางมาก พระปจเจกพุทธเจาก็ใหพรวา “เอวัง โหตุ” ซึ่งแปลเปนใจความวา เจาปรารถนาสิ่ง
ใดขอใหไดสิ่งนั้นสมความปรารถนา
หลังจากนั้นนางขุชชุตตราตายจากชาตินั้นแลว ก็ไปเกิดเปนนางฟาบนสวรรค ชั้นดาวดึงสเทวโลก ชาติ
หลังลงมาเกิดเปนคนหลังคอม เพราะลอเลียนพระปจเจกพุทธเจา อันนี้ไมขอกลาว ตอมาเมื่อเปนขาราชบริพารของ
พระราชา เปนคนรับใชใกลชิดพระนางสามาวดี เปนคนที่พระนางสามาวดีใชมากที่สุด เพราะเธอคลองมากและก็มี
ปญญาฉลาดมาก อายความฉลาดตัวนี้ก็อาศัยที่ไดพรจากพระปจเจกพุทธเจาวา ขอผลบุญที่หมอมฉันทํานี้ ธรรม
ใดที่พระผูเปนเจาเห็นแลวขอใหหมอมฉันไดเห็นธรรมนั้นดวยเถิดพระเจาขา ทานบอกวา “เอวัง โหตุ” ผูรับก็รับดวย
ความเคารพ พระปจเจกพุทะเจาให ทานตั้งใจให จึงกลายเปนคนฉลาดมากแตวาก็มีติดมา
พระเจาอุเทน พระราชทานทรัพยใหพระนางสามาวดีซื้อดอกไม อยางนอยวันละแปดตําลึง ขุชชุตตราเธอ
เปนคนฉลาด เธอก็กันกินเสียสี่ตําลึง ไปซื้อใหเจานายวันละสี่ตําลึง คิดคาเดินไป 2 ตําลึง มา 2 ตําลึง ยังไงละ
หวา ไมผิดนะ คือซื้อใหวันละสี่ตําลึง มาวันหนึ่งนางขุชชุตตราไปซื้อดอกไมถึงบานายมาลาการ
วันนี้น นายมาลาการขอพระราชทานพระมหากษัตริยเลี้ยงพระ มีพระพุทธเจาเปนประธาน และมีพระ
อรหันตติดตามหารอยรูป โอกาสหายาก เลี้ยงพระดวยกันกอนเถอะ นางก็ตกลง เรื่องดอกไมไมเปนไรฉันจัดไวแลว
หลังจากถวายทานแลวองคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงโมทนา การโมทนาสมัยนั้นก็คือเทศน เทศนก็คือพูด ทาน
กลาวถึงอานิสงสแหงการมีความเคารพในพระไตรสรณคมนวา เธอทั้งหลายชีวิตเปนของไมเที่ยง แตความตายเปน
ของเที่ยง จงอยาคิดวาความตายจะมาถึงเราในวันพรุงนี้ จงคิดวาความตายอาจจะมาถึงเรามนวันนี้อยูเสมอ ใหคิด
วาเราจะตายจะไดทําความดี เมื่อตายแลวเราจึงจะหนีอบายภูมิ คือยึดเอาความดีของพระพุทธเจาพระธรรม และศีล
หาประการใหครบถวน และนอกจากนั้น จงคิดวา ถาการเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารเยงใดเราก็ไมพนจากทุกข
ความสุขที่มีจริงๆ คือ นิพพานตองการไปถึงพระนิพพาน ตั้งใจไวเพื่อพระนิพพาน
การที่พระพุทธเจาเทศนอยางนี้ เปนหลักสูตรพระโสดาบัน พระโสดาบันไมมีอะไรมาก หนึ่งคิดวาตาย สอง
เครารพพระพุทธเจา พระธรรมและพระอริยสงฆดวยความจิรงใจ สามมีศีลหาบริสุทธิ์ คือคิดวาตายแลวขอไป
นิพพานมีเทานี้ เมื่อพระพุทะเจาเทศนจบ นายมาลาการและนางขุชชุตตราก็เปนพระโสดาบัน เมื่อเปนพระโสดาบัน
แลวศีลก็ขาดไมได วันนั้นเลยซื้อดอกไมแปดตําลึง กัดไมเขาวันนี้ ฟนไมดีเสียแลว พระพุทธเจาตัดฟนเสียเหี้ยนหมด
กันขโมย ฟนขโมยเหี้ยนไป
กลั บ ไปถึ ง วั ง พระนางสามาวดี เ ห็ น ดอกไม ม ากอี ก เท า ตั ว ก็ ต กใจถามว า แม ขุ ช ชุ ต ตรา พระราชา
พระราชทานคาดอกไมเพิ่มขึ้นหรืออยางไร นางก็บอกตรงไปตรงมาเพราะเปนพระโสดาบัน บอกวา ไมเพิ่มเจาขา
ทุกวันก็ใหเงินเทานี้คือ ใหมาวันละแปดตําลึง หมอมฉันคิดคาเดินไปและเดินมาเสียวันละสี่ตําลึง ซื้อใหพระแมเจาสี่

ตําลึง พระนางสามาวดีเลยถามวา วันนี้ทําไมไมเอาไวเลา ความจริงสี่ตําลึงก็พอใชเธอก็บอกวาไมไดหรอก วันนี้ได
พบพระพุทธเจา ทานบอกวาตกนรก ฟงเทศนจบเลยไมไหว โกงไมได วันนี้ ฉันเลิกโกงตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
พระนางสามาวดีกับหญิงหารอย อาศัยที่เปนคนสรางความดีไวในกาลกอนเมื่อฟงคําวา องคสมเด็จพระ
ชินวร คือพระพุทะเจาอุบัติขึ้นก็ดีใจ ถามขุชชุตตรวาพระพุทธเจาเทศนวาอยางไร เทศนใหฟงไดไหม เธอก็บอกวา
เทศนได แตตองอาบน้ํากอน เขาก็เอาน้ําหอมมาใหอาบสิบหกหมอ เราตองแตงตัวกอน เขาก็เอาผาแตงตัวมาให
ผาสาฏก เธอก็บอกวาตองนั่งธรรมาสนสุบงกวาคนฟง เขาก็ทํา พระนางสามาวดีก็ทํา ทําแลว เธอก็จําคําพูดของ
พระพุทะเจาไดหมด เทศนลีลาเหมือนพระพุทธเจาทุกอยาง พอนางเทศนจบ หญิงหารอยมีพระนางสามาวดีเปน
ประธานก็เปนพระโสดาบันทั้งหมด
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท เหลือเวลาอีก 3 นาที เผลอไปเดี๋ยวจบ อีกสิบหานามี อยางคราวที่แลว
เปนอันวา การฟงเทศนขององคสมเด็จพระประทีปแกวถึงเขาใจนะ ความจิรงพระพุทธเจาวา “ฟงยาก” การฟงเปน
ของยาก บุคคลที่จะฟงงายตองอาศัยบําเพ็ญบารมีดีมาในชาติกอน ถาไมเคยมีความเคารพในองคสมเด็จพระชินวร
พระธรรม และพระอริยสงฆ จะฟงไมรูเองดังคนสี่คนที่ไดกลาวมา ซึ่งตรงกันขามกับชายคนที่หา เธอไดฟงเทศนโดย
เคารพในพระธรรม ฟงคราวเดียวจบจึงไดโสดาบัน
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ขอทุกทานจงภูมิใจในความดีของตนซึ่งทุกคนตั้งใจมาบําเพ็ญกุศล
โดยเฉพาะอยางยิ่ง บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงไดคุณธรรมพิเศษ นั่นคือการปฏิบัติพระกรรมฐานดานมโนมยิทธิ
ความจริงกรรมฐานนะดีทั้งหมด แตวาถาดีเปนพิเศษเพราะวาสิ่งที่เราสงสัยหมดไป เรื่องเกิดแลวตาย ตายแลวเกิด
หรือไมเกิด สวรรคมีจริงไหม พรหมโลกมีจริงไหม นิพพานมีจิรงไหม นรก เปรต อสุรกายมีจริงไหม เราทราบ
สามารถระลึกชาติไดดวย อันนี้ไมสําคัญ สิ่งที่สําคัญสุดก็หมายถึงสามารถจะรูไดวา ถาตายจากชาตินี้แลวเราไปอยู
ที่ไหน นี่มีความสําคัญมาก องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา มีความตองการอยางนี้มาก ถาเราคิดจะอยูไดแค
สวรรค
เราตองการเปนพรหม ก็ปรับปรุงกําลังใจนิดหนอยใหทรงความสุข เราก็ไปเปนพรหมได ถาบารมีของเรา
แคพรหม
ถาตองการพระนิพพาน และตองการดวยใจจริงแลว ก็ถามองคสมเด็จพระพิชิตมาร ปรับปรุงตามกําลัง
เล็กนอย ชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวก็จะมีกําลังถึงพระนิพพานโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง
สามารถไปถึงพระนิพพานไดเปนปกติใหไปทุกัน อยางนอยที่สุดตอนเชามืดเมื่อตื่นขึ้นมา ไมตองลุกนั่งก็ได ทานอน
ก็ได นอนแลวรวบรวมกําลังใจสงไปนิพพานกอน จะใชเวลามากก็ได นอยก็ได ตามกําลังเวลา ทําจิตใหสบายที่
ตรงนั้น คือใหสบายที่สุด ไปถึงนิพพานมันก็สบายและก็ตั้งใจคิดวา วันนี้ถาตายเมื่อไร ขอมาที่นี่เมื่อนั้น คือมา
นิพพานเมื่อนั้น เทานี้แหละบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน
การที่จิตไปอยูที่นิพพาน จิตวางจากกิเลสทั้งหมด เวลานั้น ถามีกิเลสนิดเดียวที่จิต มันจะไปถึงนิพพาน
ไมได และความจิรงในการขัดจิตใหวางจากกิเลสถึงสะอาดขนาดนั้น ไปทุกวันมันจะเกิดความเคยชิน ในที่สุดยาม
ปกติ จิตของเราจะมีแตความสงบ มีแตความสุข ถาตายเมื่อไร บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่ตรงนั้นเปนที่ไป
ของเรา คือนิพพาน

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน การแสดงพระธรรมเทศนาที่ไดพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ
ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ เปนสามประการขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน มีแตความสุขสวัสดิ์
พิพัฒ นมงคลสมบู ร ณพูนผล และจงเจริ ญ ไปด ว ยจตุ รพิธ พรชั ย ทั้ง สี่ ป ระการ มี อายุ วรรณะ สุข ะ พละ และ
ปฏิภาณ หากทุกทานพึงประสงคสิ่งใด ขอใหไดสิ่งนั้นสมความปราถนาทุกประการ
อาตมาภาพรับประทานวิสัชนมา ก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลง คงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มีดวยประการ
ฉะนี้

นิพพานคาถา
แสดงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2527
อิทานิ ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ปรินิพพานโต ปฏฐายะ สัตตวีสุตตรปญจสตาธิกานิ
เทวสังวัจฉรสหัสสานิ อติกกันตานิ ปจจุปปนนกาลวเสนะ ปรินิพพานา สาสนายุกาลคณนา สัลลักเขตัพพาติฯ
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนายุกาล จําเดิมแตวันปรินิพานแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจานั้น บัดนี้ ลวงแลวได 2527 พรรษา ปจจุบันสมัย มีนาคมมาส สุรทินที่ 1 วันพฤหัสบดีวันนี้เปนปจจะบัน
วารพระพุทธศาสนายุกาลจําเดิมแตวันปรินิพพาน แหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น มีนัยอันพุทธบริษัทจะพึง
กําหนดนับดวยประการฉะนี้
นโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นิพพานัง ปรมัง สุขังติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในนิพพานคาถาเพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองค
ศรัทธาปญญาบารมี ที่บรรดาทานนริสราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือวันพระแรม
14 ค่ํา เดือน 3 เรื่องบุญกุศลตางๆ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทราบแลว แตวาความมุงหมายขององคสมเด็จ
พระประทีปแกว ที่ทรงสอนบรรดาทานพุทธบริษัทก็คือ ตองการใหทุกคนไปนิพพาน
คําวานิพพานนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เราถูกอันธพาลกลาวไววาไปไมยากเลยสําหรับคนดี คนใด
ที่มีความดีอยู คนนั้นองคสมเด็จบรมครุทรงบอกวาไปนิพพานไมยาก ตามที่เราจะเห็นวา องคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนามี่ไหนเมื่อจบลงแลว คนฟงเทศนขององคสมเด็จพระจอมไตรไดอริยมรรคอริยผล
ไปตามๆ กัน คําวานิพพานในที่นี้ทานกลาววา เปนธรรมวางตามพระบาลีวา นิพพานัง ปรมัง สุญญัง แปลวา
นิพพานเปนธรรมวางอยางยิ่งคําวาวางในทีนี้หมายความวา วางจากความชั่วของจิต จิตไมติดอยูในราคะความรัก
ระหวางเพศ จิตไมติดอยูในความโลภ จิตไมติดอยูในความโกรธ จิตไมติดอยูในความหลง
แตหากวา บรรดาทานพุทธบริษัท จะตัดสินใจปงไปตามนี้ก็แสนยากจะตองกาวไปตามลําดับ การไปพระ
นิพพาน ถาจูโจมแลว มันก็ไปไมถึง ถาคอยๆ ไป จะไปถึงเร็ว ตามที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติพระ

กรรมฐาน สําหรับกรรมฐานที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน สอนใหทุกคนจิตมี
ความสุข พื้นฐานกรรมฐานจริงๆ ที่บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงจะทําไดใหทรงตัวก็เปนของไมยาก ถาเราเปน
คนดี ก็คือ
หนึ่งอันดับแรก ตั้งใจตามที่พระพุทธเจาตรัสวา ตองทําตนใหเขาถึงสะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนา
เสียกอน ตามที่ตรัสไวในอุทุมพรพริกสูตร ในพระไตรปฏกเลม 11 ประมาณ หนา 27 ทานกลาวไวหลายสิบขอ
ดวยกัน แตโดยยอคือ
1. จงอยาสนใจในจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาจะดีเขาจะเลว เปนเรื่องของเขา ไมเกี่ยวของกับหัวของเรา
คือความดีความเลวของชาวบาน มันไมหนักหัวเราเลยจอยาไปยุงกับเขา
ประการที่ 2 อยายกตนขมทาน
ประการที่ 3 อยาแสดงตัวโออวด อยางนี้เปนตน
ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทําไดอยางนี้ องคสมเด็จพระชินศรีถือวาเขาถึงสะเก็ดความดีที่
พระองคทรงสอน ถายังเอาจิตใจไปยุงกับจริยาของชาวบานคนนั้นดีบาง คนนี้เลวบาง ปรารภชาวบาน หรือนินทา
ชาวบาน ขมขี่ชาวบานกลาวยกตนขมทาน อยางนี้ยังไมเขาถึงสะเก็ดความดีในทางศาสนา ก็รวมความวายังไมมี
ความดีเลน ยังเลวรอยเปอรเซ็นต
ตอมา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสกับนิโครธปริพพาชกเชนเดียวกัน เมื่อนิโครธปริพพาชกถาม
วา ทําอยางไรถึงจะเขาถึงสาระแกนสารแหงความดี สมเด็จพระชินศรีกลาววา เมื่อทําใจไดอยางนั้นแลว ตอนี้ไป
รักษาศีล คือ
1. ไมทําลายศีลดวยตนเอง ไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีล ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว
และ
2. ระงับนิวรณหาไดตามกําลังตามเวลาพอสมควร
3. จิตทรงพรหมวิหารสี่เปนปกติ
อยางนี้องคสมเด็จพระมหามุนีทรงกลาววา เปนผูเขาถึงเปลือกความดีที่พระองคทรงสอน หลังจากนั้นองค
สมเด็จพระชินวรกลาวถึงกระพี้วา รักษาความดีขึ้นสะเก็ดขึ้นเปลือกดีแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวทีปแกวตรัสวา
จงทําปุพเพนิวาสนุสสติญาณใหเกิดขึ้น นั่นก็คือฝกจิต ความดีของจิตระลึกขาติไดโดยไมจํากัด เรารูเราเคยเกิดเปน
อะไรมาบาง พอชื่อไร แมชื่อไร ผัวชื่อไร เมียชื่อไร ลูกชื่อไร มีจริยามีความลําบาก มีความทุกข มีความสุขประการ
ใดเรารู อยางนี้องคสมเด็จพระบรมครูกลาววา เปนผูเขาถึงกระพี้ความดีที่พระองคทรงสอน
หลังจากนั้น องคสมเด็จพระชินวรตรัสถึงแกนความดีที่พระองคทรงสอนวาทรงสอนดี 3 ประการครบถวน
ก็ทําทิพจักขุญาณใหเกิดขึ้น เห็นคนหรือสัตวรูไดทันที วาทานผูนี้กอนจะเกิดมาจากไหน มีขาวคนตายก็รูไดทันทีวา
ทานผูตายไปอยูที่ไหน อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา เขาถึงแกนความดีที่พระองคทรงสอนแตอยาลืมวาคํา
วาแกนในที่นี้ยังเปนฌานโลกียอยู
ตอ มาองคส มเด็ จ พระทรงธรรมบรมศาสดาก็ต รัส ว า การเข าถึง แก นนี้ ไ ม ใ ช จ บกิ จ ในพระพุ ท ธศาสนา
เพียงแตเห็นวา จิตมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาเทานั้นหลังจากนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ตรัสวา บุคคลใด
ทรงกําลังจิตเขาถึงแกนความดีอยางนี้แลว ถาเจริญอริยสัจคือดานวิปสสนาญาณ ถามีกําลังบารมีแกกลา จะเปน

อรหันตภายใน 7 วัน ถามีบารมีอยางกลางจะเปนอรหันตภายใน 7 เดือน ถามีบารมีอยางออนจะเปนอรหันต
ภายใน 7 ป แสดงวาไมเสียผลเลย
อันนี้เราก็มาพิจารณาคําสอน ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษัทที่เจริญ
กรรมฐานในดานมโนมยิทธิ นี่ความจริงเราเขาถึงแกนของพระพุทธศาสนาแลว แตก็ตองระวังสะเก็ด เปลือก และ
กระพี้ใหมันทรงอยู ถาสะเก็ดหลุด แกนมันก็หลุด กระพี้หลุด แกนมันก็หลุด เปลือกหลุดแกนมันก็หลุดตองทรงทั้ง
สะเก็ด ทั้งเปลือก ทั้งกระพี้ ทั้งแกนไวใหอยู ในเมื่อเรามาพบศาสนาขององคสมเด็จพระบรมครูอยางนี้แสดงวา เรา
บําเพ็ญบารมีในชาติกอนมามาก จึงไดมีความเขาใจในคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาอยางงายดาย
ตามที่ครูเขาแนะนําไวแลววา ทุกคนที่ทําได เขาสอนกันระลึกชาติถอยหลัง วากรรมอยางนี้ผลอยางนี้เราไดมากีแ่ สน
ชาติ เราไดมาเปนแสนๆ ชาติแลว ตอไปเราก็จะปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระประทีปแกว คือความเปน
พระอริยเจามันเปนของไมยาก ไอที่ยากก็เพราะไมเขาใจ ถาเขาใจเสียไมยาก
ความยากจริงๆ อยูที่พระโสดาบัน ไมใชที่พระสกิทาคามี อนาคามี หรือพระอรหันต ก็เหมือนกับคนทัง
หลายที่ไมเคยรูหนังสือมาเลย มันจะยากจริงๆ ตอเมื่อพยายามเรียนใหรูได เขียนได อานออกใหได ถาเขียนไดอาน
ออกแลว เรื่องราวตอไปเปนของไมยาก เหลือแตความจํา
ขอนี้ฉันใด ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ใหมีความเขาใจในความเปนพระอริยเจา เวลานี้พระเทศน
กัน ชอบเทศนใหมันยากแสนยาก อยางนี้ควรจะกลาววาเปนผูทําลายความดี ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
มากกวา คือตัวอยางบุคคลมีเยอะ อยางคนที่จะเปนพระโสดาบันที่ยากเพราะจิตเรามันเคยเลว เคยทําลายศีลเปน
ปกติ เวลาสมาทานศีลบางทีก็เคารพบาง ไมเคารพบาง ฟงแตเพียงเขาวา เขาวาปาณา ก็ปาณาดวย เขาวา
อทินนา ก็อทินนาดวย แตไมรูวาปาณา อทินนา มันมีความหมายอยางไร รวมความวา วากันไปกลายเปนคนไมมี
ศีล ศีลจริงๆ มันอยูที่ตัวปฏิบัติ อยูที่ตัวละ ตัวเวน ไมใชตัววา เรามาศึกษากับพระ มาวาตามพระเพียงศึกษา
วาศลนะมีอะไรบาง จะตองปฏิบัติกันอยางไร
ถาโอกาสที่เราจะฆาสัตวมี เราไมฆา นี่มีศีลขอที่หนึ่งแน โอกาสที่เราจะขโมยเขาไดมีอยู เราไมขโมย ใจ
เวน อันนี้มีศีลขอที่สองแน โอกาสที่จะทํากาเมสุมิจฉาจารมีอยู เรานึกวาเราเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู
เราไมทําอยางนี้มีศีลขอที่สามแน โอกาสที่เราจะโหกมดเท็จไดมีอยู เราไมทํา อยางนี้มีศีลขอที่สี่แน โอกาสที่ดื่มสุรา
เมรัยมีอยู แตเราก็ไมดื่ม อยางนี้มีศีลขอที่หาแน
ศีลมันก็กันตรงนี้ จะสมาทานกับพระ หรือไมสมาทานก็ตาม ถาเราเวนไดหาขอจริงๆ ก็ถือวาเปนคนมีศีล
หา และก็ศีลหานี่ คุมกําลังใจคนไปตั้งแตเปนสาธุชนกัลยาณชน อริยชนเบื้องตน อริยชนเบื้องตนก็คือพระโสดาบัน
พระสกิทาคามี พระโสดาบัน พระสกิทาคามี มีความสําคัญที่ศีลหาเทานั้น
ถาจะกลาวกันไปตามสังโยชน ทานบอกคนที่จะเปนพระโสดาบัน สกิทาคามีตัดสังโยชนไดสามคือ
หนึ่ง สักกายทิฏฐิ เห็นวารางกายนี้ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา
สอง วิจิกิจฉา มีความไมสงสัยในคุณของพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ
สาม สีลัพพตปรามาส มีศีลครบถวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง และเพื่อนภิกษุสามเณรแคพระโสดาบันนี่ ผมบวชใหม
ๆ ผมคิดวาเทวดาที่ไหน มันก็เปนไมได เพราะพระเทศนก็ดี คนพูดใหฟงก็ดี พูดเลยเถิดไป เอาคุณความดีของพระ

โสดาบันที่เขาเขาใจ แมแตพระอรหันตก็ทําไมได ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะคนพูดมันไมไดอะไรเลยมันก็เหมือนกับคนที่
ไมเคยกินน้ํา ถาจะกลาวถึงน้ํา เขาก็บอกวา น้ํานี่มันแข็งเหมือนหินบนภูเขา หรือแข็งเหมือนแรตางๆ เพราะไมเคย
เจอะน้ําเลย ขอนี้ฉันใด
คนไมเคยเขาถึงพระรัตนตรัย คือไมเขาถึงพระพุทธศาสนาจริง ก็ไมเขาใจในความเปนพระอริยะฉันนั้น
แมแตตัวอยางที่พระพุทธเจาทรงยกไวเยอะแยะก็ไมจําอานแลวจําแตเรื่อง แตไมไดคิด ตัวอยางในสมัยขององค
สมเด็จพระธรรมสามมิสรจะเอาเฉพาะพระโสดาบันกอน วันนั้น ถาเปนพระโสดาบันแลวพระอรหันตเปนไมยาก
ความเปนพระอรหันตนี้เปนงายกวาพระโสดาบัน เพราะพระโสดาบันทําลายความชั่วขั้นตนไดเสียแลว ตอไปจะเปน
พระสกิทาคามี อนาคามี อรหันตเปนเพียงแคผลเทานั้น สําคัญทําลายความชั่วขั้นตน ตอไปก็เก็บผลของความดี
สํ า หรั บ พระโสดาบั น ในสมั ย พระพุ ท ธเจ า ฟ ง กั น ให ดี อย า งท า นวิ ส าขามหาอุ บ าสิ ก า ฟ ง เทศน จ าก
พระพุทธเจาสมัยอายุเจ็ดปเปนพระโสดาบัน เมียทานพรานกุกกุฏมิตร ฟงเทศนจกพระพุทธเจา ในสมัยอายุเจ็ดป
เปนพระโสดาบัน และทานทั้งสองนี้พอเปนสาวก็แตงงาน สําหรับทานวิสาขาเปนคนรวยมาก รวยทั้งทรัพย รวยทั้ง
ความสวยสดงดวาม รวมทั้งความดี ตอไปเมื่อมีสามีก็เลยรวยลูกดวย รวยหลานมีลูกผูชาย 10 คน มีลกู ผูห ญิง 10
คน ลูกก็มีลูกมาอีกคนละ 20 คน บวกกันแลวคูณกันแลวได 400 เศษ
สําหรับเมียของทานพรานกุกกุฏมิตร เปนสาวอายุ 16 ป เปนลูกมหาเศรษฐียืนอยูบนบานชั้นที่ 7 มอง
ไปทางหนาตาง เห็นคูเกาคูเดิมในชาติกอนเปนพรานนําเนื้อมาขายในตลาด เกิดความรักทนไมไหวปลอมตัวเปน
สาวใช ออกจากไปดักทางผูชายอยูขางหนา เมื่อพรานปาขับเกวียนไปถึงก็ขออนุญาตโดยสารเกวียน ทีแรกเขาไม
ยอมให ออนวอนหนักๆ เขาทีหลังก็ยอม ผลที่สุดไปก็เปนสามีภรรยากัน ก็ไปอยูกับพรานปา แลวก็พรานปานี้ก็
จําเปนตองฆาสัตว บางวันเขาบอกเธอ หยิบหอกใหทีหยิบแรวใหที หยิบธนูใหที หนาไม ฉันจะไปฆาสัตว ในฐานะ
ที่เปนภรรยาทานก็ตองหยิบ จะเห็นวาคนที่เปนพระโสดาบันเขาเปนกันแคนี้นะ
ไปดูกันในดานสังโยชน สังโยชนที่แปลไวในหนังสือนั่นไมผิด แตวาสักกายทิฏฐิแปลไวสูงมากเกินไป เปน
อารมณของพระอรหันต ถาตัดสั งโยชนส ามคือเห็ นวารางกายนี้ไ มใชเรา ไมใชของเรา อันนี้ไ มใชพระโสดาบั น
สกิทาคามี อนาคามี เปนอารมณของพระอรหันต
จะเห็นไดวา ถาเปนไปตามนั้นจริงๆ ถาเห็นวารางกายไมใชเรา ไมใชของเรานางวิสาขาก็ตองไมแตงงาน
เมียพรานกุกกุฏมิตรก็ตองไมแตงงาน นี่เขาแตงงานเขามีลูก ก็แสดงวายังมีความรูสึกวารางกายนี้เปนเรา เปนของ
เรา
ตอไปก็ไปดูคําแนะนําขององค็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อีกจุดหนึ่งที่ทานบอกวาพระโสดาบันก็ดี พระ
สกิทาคามีก็ดี มีสมาธิเล็กนอย มีปญญเล็กนอยแตมีศีลบริสุทธิ์ มีสําคัญที่ศีล จะตองแยกสักกายทิฏฐิลงมาให
เขาใจชัด สักกายทิฏฐิตัวเดียว ตัดตัวเดียวเปนถึงอรหันต เขาไมไดตัดตั้งสอบตัวหรอกสังโยชน เราตัดกันตัวเดียว
ดูตามคําแนะนําของพระสารีบุตร ที่แนะนําไปกับพระที่จะเขาในปา เมื่อพระถามวาพวกผมเปนปุถุชน จะ
ทําตนใหเปนพระโสดาบันจะทําอยางไร ทานบอกวาใหตัดขันธหา ใหมีความเขาใจวาขันธหามันไมเปนเรื่อง กําลัง
จิตของเธอไดอยางออนก็เปนพระสกิทาคามี ถาจิตใจเบื่อหนายเรื่องรางกายเต็มทีวามันสกปรก ระงับความโกรธได
เพราะอาศัยรางกายเปนปจจัยก็เปนพระอนาคามี เห็นวารางกายไมใชเรา ไมใชของเราเสียเลย ก็เปนพระอรหันต
รวมความวาพระโสดาบันจริงๆ เขาตัดสักกายทิฏฐิจําใหดีนะ

นี้การที่พระพุทะเจาบอกวา มีปญญาเล็กนอย มีความรูสึกวารางกายมันตองตายเทานั้น ยังไมถึงกับเบื่อ
หนายในรางกาย ถาเบื่อหนายในรางกายนี้ตองเปนอารมณของพระอนาคามี ไลสังโยชนดูใหดี ถาหากวานางวิสาขา
ก็ดี เมียพรานกุกกุฏมิตรก็ดี ทานเบื่อหนายในรางกาย เห็นวารางกายไมใชเรา ไมใชของเรา แตงงานทําไม เห็นวา
รางกายของไมดี รางกายคนอื่นมันก็ไมดี จะตองไมแตงงานกัน รวมความวาพระโสดาบันนี้
1. มีความรูสึกวาชีวิตนี้มันตองตาย แตวาเปนคนที่ไมมีความประมาท ถาตายแลวไมยอมไปอบายภูมิ
2. ยึดคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ มั่นใจไมปรามาส การที่ไมเรามาสในคุณพระรัตนตรัยนี้
ก็ตองดุทานสุปปพุทธกุฏฐิ ทานเปนโรคเรื้อน เมือไดพระโสดาบันแลว จะไปเฝาองคสมเด็จพระประทีปแกว พระ
อินทรทรงมาทดลองกําลังใจ วาสุปปพุทธเธอเปนโรคเรื้อน เราเปนพระอินทร เธอเปนคนจนเราเปนพระอินทร เรา
สามารถบันดาลไดทุกอยาง ถาเธอพูดถอยคําแบบนี้แมไมไดตั้งใจก็ไมเปนไร เราจะบันดาสลใหรางกายเธอหายจาก
โรคเรื้อนเปนคนสวย จะบันดาลทรัพยใหเปนมหาเศรษฐี ใหกลาวแตเพียงวาจาวา พระพุทธเจาไมใชพระพุทธเจา
พระธรรมไมใชพระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆ ไมตั้งใจก็ไมเปนไร กลาวเลนๆ ก็ไดลอยๆ ทานสุปปพุทธกุฏฐิชี้
หนาวา พระอินทรถอยจงถอยไป ทานวาเราเปนคนจน เราจนแตโลกียทรัพย แตอริยทรัพยเราไมจน เห็นไหม พระ
โสดาบันไมปรามาสพระรัตนตรัยขนาดนี้ กําลังใจมีขนาดนี้
3. สําหรับเรื่องศีลก็ดูขุชชุตตรา กับพระนางสามาวดี และหญิงหารอยพระนางสามาวดีทานมีผัว นากลัว
จะเปนพระเจาแผนดิน ทานเปนพระโสดาบันทานยังไมไดเลิกกัน ยังมีความรักในระหวางเพศ ยังสมสูกันอยูใน
ฐานะสามีภรรยาแตทวาเวลาที่พระนางมาคัณฑิยาแกลงใหฆาสัตว ฆาไกเปนมาเลี้ยงพระราชา ทั้งหารอยคนบอก
วา พวกฉันเปนคนรักษาศีล รักษาศีลหาฉันไมฆาสัตว การขัดคําสั่ง พระราชา ดีไมดีมันตาย แตทานทั้งหลายก
พรอมยอมตายเพื่อรักษาศีล
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท ความจริงพระโสดาบันพูดกันงายๆ เดี๋ยวจะหมดเวลา เดี๋ยวก็เลยเถิดไปอีก
พระโสดาบันจริงๆ เขาทรงอารมณตามนี้ คือ
1. เคารพในพระพุทธเจา
2. เคารพในพระธรรม
3. เคารพในพระสงฆ
แต วา พระสงฆ ห ว ยๆ นะ พระโสดาบั นเขาไมเ ลี้ ย ง เขาไม ใ ห กิน อยา ไปนึ ก ว าห มผ า เหลื อ งแล วพระ
โสดาบันเขาจะเลี้ยง เขาไมเลี้ยง ตัวอยางพระ ดูภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ทะเลาะกัน แลัวพระพุทธเจาทรงหามไมฟง
พระพุทธเจา หลีก ไปที่อื่นบรรดาพระอริ ย เจาซึ่ งเปนฆราวาส พระโสดาบั นก็ ดี พระสกิท าคามี ก็ดี อนาคามีก็ดี
มากกวาปุถุชนที่เมืองนั้น ทุกคนไมยอมใสบาตรใหพระเลวๆ พวกนั้นกินเลย พระพวกนั้นจะไดกินแตคนโง คือเปน
ปุถุชนเทานั้น คิดวาชั่วชางชี ดีชางสงฆ เปนอันวาอดหัวโตไปตามๆ กัน นี่เห็นไหม
อยาคิดวาคนที่เปนพระโสดาบันเห็นพระเขาก็ไหว ขาวเขาก็ใหกิน ไมใชถาพระเปนสัตวนรก มีสภาพเปน
เปรตเขาไมเลี้ยง เขาเกรงวา เขาจะเปนสัตวนรกหรือเปนเปรตไปดวยนั้น พระโสดาบันมีความมั่นคงในทางพระไตร
สรณคมนก็จริงแหลแตเขาเลือกเฉพาะพระที่มีคุณประโยชนเทานั้น เขาถึงจะใหกิน พระที่เลวๆ จะนําตนเองไปลง
อบายภูมินั้นเขาไมให เขาเกรงเขาจะตามไป นี่ประการที่หนึ่ง

ประการที่สองพระโสดาบันมั่นคงในศีล สําหรับศีลก็พูดแลวเมื่อกี้นี้ พระนางสามาวดียอมตายเพราะขัด
คําสั่งพระราชา แลวพระราชาทานก็ดี ทานฉลาด ทานก็ไมฆา ทานไมตําหนิ ฉะนั้นคนที่จะเปนพระโสดาบัน ถา
เปนพระตองรักษาศีลพระใหครบถวน ถาเปนเณรตองรักษาศีลเณรใหครบถวนไมใชศีลหา ถาฆราวาส สําคัญที่ศีล
หาครบถวนและคนที่จะรักษาศีลเณรใหครบถวนไมใชศีลหา ถาฆราวาส สําคัญที่ศีลหาครบถวนและคนที่จะเปน
พระโสดาบันได ดูกําลังใจของตน ในตอนตนยังเปนปุ ถุชน และทําตนใหเขาถึงสาธุชนคือคนมีศีล ตอไปเป น
กัลยาณชนคือ คนมีฌานสมาบัติพอจะเขาถึงความเปนอริยชน คือเขาถึงโคตรภูญาณของพระโสดาบัน ในตอนนั้น
กําลังใจของบุคคลนั้นจะตองการจริงๆ คือพระนิพพาน กําลังใจไมหวังอยางอื่น การเกิดเปนมนุษยก็ดี เทวดาก็ดี
พรหมก็ดี ไมมีความหมายสําหรับคนประเภทนี้ เขาตองการจริงๆ คือพระโสดาบัน
ถาหากวา ไดทิพจักขุญาณตอนนั้นจะเห็นนิพพาน ถากําลังใจไมเขาถึงโคตรภูญาณแมแตเงาของนิพพาน
ก็ไมไดเห็น สํารหับทานที่เจิรญมโนมยิทธิไดกําลังใจเวลานั้นตองสะอาดถึงพระโสดาบันขึ้นไป ถึงจะเห็นนิพพาน ถา
เขาไปนั่งเลนนอนเลนในนิพพาน เวลานั้นกับจิตสะอาดเทาพระอรหันตเฉพะเวลา ลงมาสนิมก็เกาะใหม ชางปะไร
ขึ้นไปบอยๆ สนิมมันหลุดเอง ฉะนั้นกําลังใจของคนที่เขาถึงโคตรภูญาณตอนนั้นจะมีความรูสึกวา ตองการนิพพาน
อยางยิ่ง ถาไดทิพจักขุญาณจะเริ่มเห็นนิพพานในตอนนี้ ฌานโลกียไมมีทางเห็น และถาไดมโนมยิทธิ จะเขาใจเรื่อง
นิพพานจะไปถึงนิพพานได จะนั่งเลนนอนเลนได ถาเขาไปนั่งเลนนอนเลนในวิมาน นั่งเตียงนั่งตั่งไมหลน เวลานั้น
กําลังใจสะอาดเทาพระอรหันต
ตอมา เมทอจิตเขาถึงความเปนพระโสดาบันจริงๆ อารมณมันหยอนลงหยอนจากความชั่วคือ ยังมีอยู
ความรักในระหวางเพศยังมี แตความดิ้นรนนอย ความตองการความร่ํารวยยังมีอยู แตดิ้นรนนอย ความไมพอใจยัง
มีอยู แตความดิ้นรนนอย รูสึกวากฎธรรมดามันเขามาแยงใจอีกนิดหนึ่ง ใครเขาดาเขาวามันโกรธชาไปนิดหนึ่ง ใน
เริ่มตนๆ จะถือวาเปนเรื่องธรรมดา ถือวา นัตถิโลเก อนินทิโต นึกไวเสมอวา คนที่ไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก
แตวามันก็ทนนานไมได ดานานๆ เขาก็ตองคืนใหเจาของ มันแบกไมไหว ตอนตนเปนพระโสดาบัน ถาบอยๆ เดี๋ยว
เปนพระโสดาบันได
แตวาพระโสดาบัน อยาลืมวาเขาไมละเมิดศีลหาเทานั้น ดานี่ ศีลหามันยังไมขาด ดียังไมตาย ศีลหายัง
ไมขาด ความโลภอยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่นไมมีแน ตองการร่ํารวยอยูในขอบเขตของศีล เขาโกรธแตศีลหามัน
ยังไมขาด เฆี่ยนตีลูกเฆียนตีหลาน เพื่อหวังความดี ศีลหามันยังไมขาด ทีนี้การพูดมุสาวาทถารักษาประโยชน ไม
ถือวาเปนมุสาวาท และโดยเฉพาอยางยิ่งสุราเมรัย ไมไหลเขาปากของพระโสดาบัน แมแตกระสายยา
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ใหเขาใจวาถาเราเปนพระโสดาบันเวลาไหน ทานพระพุทธ
โฆษกจารยทานรจนาคัมภีรวิสุทธิมรรค ทานเปนพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ ทานบอกวา ทําใจใหเขาถึงอรหันตใน
ที่นั่งนั้น ฉะนั้นกําลังพระโสดาบันจริงๆ คือมีความสําคัญที่ศีล รวมความวา ขอยออีกทีหนึ่งเพื่อจํางาย เทศนมา
มากจําไมไดหรอก คนที่จะเปนพระโสดาบันจริงๆ คือ
14. มีความรูสึกวาชีวิตมันตองตาย
15. เคารพในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระอริยสงฆจริง
16. มีศีลบริสุทธิ์
17. จิตตองการจุดเดียว คือพระนิพพาน

ถาความมั่นคงอยางนี้เปนพระโสดาบันแน ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ทานมีความเคารพ
ในพระไตรสรณคมน มีพระพุทธเจา เปนตน อุทิศตนถึงพระพุทธศาสนา ถาเอากันแคทาน แคศีล แคทาน ทานก็ยัง
ไม พ น อบายภู มิ แตบุ ค คลใดถ า เข าถึง พระโสดาบัน บาปเก า ๆ ทั้ง หมดที่ทํา มาแล ว ไม มี โ อกาสให ผ ลที่ จะนํ า ไป
อบายภูมิ มีทางเดียวตายจากคนไปเปนเทวดา หรือพรหม วนไปวนมานิดหนอยก็ไปพระนิพพาน
ถายิ่งสมัยนี้ทานขึ้นไปเปนเทวดาหรือพรหม ไมมีโอกาสไดกลับ ก็เพราะวาพระศรีอาริยเมตไตรยใกลจะมา
จะมาขางหนาอีก 6 องค จากพระศรีอาริยไปแลวพระศรีอาริยหนึ่ง ขางหลังอีกหา ฟงเทศนจากพระพุทธเจาจบ
เดียวในสมัยที่เปนเทวดาหรือพรหม เปนอรหันตไปนิพพานทันที
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา วาไปวามาเลย 30 นาทีไป 3 นาที ขอยุติพระธรรมะ
เทศนาลงไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ
ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้งสามประการจงอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ใหมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒ
นมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญในจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธรรมใด
ที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูแลวขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว
ทุกทน จงบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลันเถิด เอวังก็มีดวยประการฉะนี้

มรณานุสสติ
แสดงเมื่อวันที่ 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
พุทธเจานั้น บัดนี้ ลวงแลวได 2527 พรรษาปจจุบันสมัย มีนาคมมาส สุรทินที่ 9 วันพฤหัสบดีวันนี้เปนปจจุบัน
วารพระพุทธศาสนายุกาลจําเดิมแตวันปรินิพพาน แหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น มีนัยอันพุทธบริษัทกําหนด
นับดวยประการนี้
นโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโมตัสสะ ภควโต อรหดต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพเพ สัตตา มริสสันติ มรณันตัง หิ ชีวิตังติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพผูแสดงพระะรรมเทศนานคัมภีรภาถาอันเปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุ ทธเจา เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองค ศรัทธาบารมีที่บรรดาทนนริสราทานบดีทั้งหลายที่พรอมใกนมา
บําเพ็ญกุศลขึ้น 8 ค่ํา เดือน 4 ซึ่งเปนการบําเพ็ญกุศลประจําปกษ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มีนาคม 2527 เปนวันศุกร
การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดตั้งใจกันบําเพ็ญกุศลบุญราศี ในโอกาสนี้แสดงวาบรรดาทานพุทธบริษัททุก
ทาน ทุกทานมีความเคารพในองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากันมาปฏิบัติ
ความดีตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ เปนอันวา วันพระหนึ่ง พระ เณร เราก็ทํากันครั้งหนึ่ง
สําหรับชาวบานปกติ เพราะวามีบรรดาทานพุทธบริษัท ซึ่งมีขอธรรมที่มีเวลาพอมาเจริญพระกรรมฐานกัน ในวันนี้
เปนความดีพิเศษ การบําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
อันนี้มีอยู 3 ประการดวยกัน ตามที่พระพุทธเจาตรัส
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน
2. ศีลมัย คือสําเร็จดวยการรักษาศีล
3. ภาวนามัย คือสําเร็จดวยการเจริญภาวนา
การบริจาคทานเปนปจจัยตัดโลภะความโลภ การสมาทานศีล มีพรหมวิหาร 4 นําหนาเปนการตัดโทสะ
บางตัว ภาวนามัย ตัวทําปญญา เกิดรูเทาทันตามความเปนจริงของขันธหา อันนี้ทําใหเกิดปญญา รวมความวาใน
พระพุทธศาสนาการปฏิบัติจริงๆ มีอยู 3 ประการ ทั้ง 3 ประการนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววาเปนการตัดราก
แกวของความชั่วคือกิเลส มีโลภะเปนรากเหงา ความชั่วที่มีความสําคัญ โทสะเปนความชั่วอยางหนึ่ง โมหะเปน
คราวชั่วอยางหนึ่ง กิเลสทั้งหลายที่วาไปรอยแปดพันเกามาจากโลกภะ โทสะ โมหะ ทั้งนั้น
เปรียบเสมือนกับตนไม ถาหากเราตัดกิ่งตัดกาน แตกใหมได ตัดโคนตัดตนก็แตกใหมได มันเหลือตอ ยัง
ไมหมดไป ถาหากเราขุดราก ขุดเหลาทิ้งไปตนไมมันก็สลายตัวทันที เกิดใหมไมได ขอนี้มีอุปมาฉันใด องคสมเด็จ

พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสวา ถาบรรดาทานพุทธบริษัทมีความประสงคดานของความสุขจริง
ขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงตัดรากเหลากิเลสทั้ง 3 ประการใหหมดไป เมื่อตัดไดแลวถือวาเขาถึงพระ
นิพพาน แตวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานก็มาบําเพ็ญกุศลทั้ง 3 ประการครบดวน
1. ทานมัย บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถวายขาวปลาอาหาร ถวายพระสงฆในพุทธศาสนา จัด
วาเปนทานมัย คือเปนเรื่องของการบริจาคทาน ทานทําแลว
2. ศีลมัย บรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกว ก็สมาทานแลวดวยความเคารพ
3. ภาวนามัย เปนการเจริญปญญา คือการปฏิบัติรับรสพระพุทธศาสนา
ตอนี้ไป จะวาถึงกิริยาที่พึงจะเขาถึงซึ่งพระนิพพาน ตามที่พระพุทธเจาตองการ บุคคลที่เขาถึงพระนิพพาน
ไดนั้น ความจริงเขาไมยาก ทั้งนี้องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ความดีคนดีทํางาย และความชั่วคนดีทํา
ยาก ความชั่วคนชั่วทํางาย คนดีทํายาก
บรรดาพุทธบริษัท ที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาที่นั่งอยู ณ ที่นี้เปนคนดี ขอนําเอาความ
ดีของทานทั้งหลายในเวลานี้ ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยทําแลว ตอไปก็มาภาวนากันตอไป ตามคําแนะนําขององค
สมเด็จพระประทีปแกว
วันนี้จะเทศนเรื่องมรณานุสสติกรรมฐานเปนสําคัญ ที่พระพุทธเจาตรัสวา สัพเพ สัตตา มริสสันติ
มรณันตัง หิ ชีวิตัง แปลเปนใจความวา คนและสัตวเกิดมาเทาไหร ตายหมดทั้งนั้น แปลเปนภาษาไทยงายๆ คือ
เกิดมาเทาไหร ไมมีใครอยูค้ําฟา ค้ําสวรรค เมื่อสิ้นเวลา ขันธมันก็พัง ขันธหาตาย ความตายมีกับเราได เฉพาะ
ขันธหามันตาย มีสวนหนึ่งที่มันไมตายคือ สภาพของจิตใจ จิตใจจะตายจิตใจของความชั่ว ความชั่วจะนําไปสู
ทุคคติ ไปหารางกายเกิดใหม ถาชั่วมากไปหารางกายในนรก ชั่วนอยหนอยก็ไปหารางกายในสัตวเดรัจฉาน ถา
ความชั่วมีอยูบางนั้นก็มีแตความทุกข
ถาจิตใจของความดีคือทานมัย ศีลมัย ภาวนามัย กําลังใจตั้งอยูในกุศล มีความดีของจิตใจของบรรดา
ทานพุทธศาสนิกชน ตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค ถามีกุศลเปนกําลังไปพรหมโลก จิตสะอาดที่สุดเกิดในพระนิพพาน
รวมความวาความดีความชั่ว บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ความตายไมตองคิด ความตายจริงๆ มัน
ตายแตกาย จิตไมไดตาย เรารียกวาอทิสสมานกาย ทําอยางไรเราจะนําอทิสสมานกายเราพนจากความทุกข แดน
ของความทุกขคืออบายภูมิมันทุกข และมนุษยโลกก็ทุกข ไมมีใครสุขจริง เทวโลก พรหมโลกมีความสุขจริง แตทวา
อยูได ไมไดนาน เมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาใหม
อันนี้จะนําเรื่องราวของสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตร ที่เปนผูหญิง ที่มีนามวารูปนันทา คําวารูปนันทา
ในที่นี้ไมใชพระนางรูปนันทา เปนรูปนันทาเถรีคนหนึ่ง สําหรับรูปนันทเถรีก็ชื่อวารูปนันทาเหมือนกัน ไมใชภรรยา
ของพระเจาปเสนทิโกศล เปนชาวบาน ทานรูปนันทาบวชเปนภิษุณีในพุทธศาสนา วันหนึ่งไดเขาเฝาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ฟงเทศนกับบุคคลโดยมากรวมกัน ในขณะที่ฟงเทศนอยูนั้น องคสมเด็จพระทรงธรรมทรงแสดง
พระธรรมเทศนาถึงลักษณะความจริงของรางกายนั่นคือ รางกายมีความนาเกลียดเปนเบื้องตน และจะมีความ
แปรปรวนเปนทามกลาง มีการแตกสลายไปในที่สุด
คําวามีความเกิดเปนเบื้องตน มีความแปรปรวนในทามกลาง มีการแตกสลายไปในที่สุด หมายถึงวัยเกิด
เปนเด็กเปนเบื้องตน และเปนหนุมเปสาวเปนทามกลางและมีความแกเปนในที่สุด ไมใชอยางนั้น หมายความ มี

ความเกิดขึ้นมาแลว จะมีความเปลี่ยนแปลงปรากฏ ความตายเปนที่สุกไมใชหมายถึงแกโดยกลาววาชีวิตของเรานี้
เอาแนนอนไมได ชีวิตเปนของไมเที่ยง ความตายเปนของเที่ยง
แตทวาเวลาที่จะตายจริงๆ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงพึงทราบไมใชแกแลวตายเสมอไป บางคน
แกหนอยตาย บางคนหนุมขึ้นไปนิดตาย บางคนเปนรุนหนุมรุนสาวตาย บางคนเปนเด็กตาย บางคนตายตั้งแตใน
ทอง รวมความวาความตายมีจริง เอาเวลาแนนอนไมได ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงแนะนําวา ขอทุก
คนจงอยาคิดวา ความตายจะขามาถึงเราในวันพรุงนี้ ใหคิดวาความตายจะมาถึงเราในวันนี้เสมอ เมื่อตื่นขึ้นมา
ตอนเชา คิดวามีความตายจะมาถึงเราในวันนี้ เราจะไดไมประมาทในชีวิต คิดกําจัดความชั่ว รวบรวมใจใหกระทํา
แตความดี อยางนี้จิตไมพลาดหลัง หมายความวา ตายเมื่อไหร ไปนิพพานเมื่อนั้นไปสวรรคเมื่อนั้น
สําหรับทานรูปนันทาเถรี ฟงคําแนะนําขององคสมเด็จพระชินศรี ที่เรียกวาเทศน ความจริงเทศนก็คือ
คําแนะนํานั่งเอง พอฟงเทศนจบ มีหลายคนบรรลุอรหัตตผลบาง เปนพรอนาคามีบาง เปนพระสกิทาคามีบาง เปน
พระโสดาบันบาง แตวาทานรูปนันทาเถรีไมไดอะไรกับเขาไดแตไตรสรณคมน คือมีความเคารพพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระอริยสงฆ และมีศีลบริสุทธิ์
พอทานกลับมาถึงถ้ําอันเปนที่พัก เดินมาไมไดใสรองเทา เทามันก็เปอน เทาเปอน กอนที่จะขึ้นกระทอมไป
ที่ลางเทากอน เอากระบวยตักน้ํามาราดลงไปที่เทาพอราดลงไป น้ําก็ไหลลงหนอยๆ แลวก็หยุด แลวก็ซึมลงไปใน
ดิน ทานก็มองแลวคิดวากระบวยทีแรกไปหยุดตรงนี้ ไปตักมาอีกกระบวยหนึ่งเราลงไปที่เทาดินก็มีความชุมอยูแลว
ก็ซึมลงไปไมมาก แลวก็แหงลงไป ซึมลงไปในดินหมดตักน้ํากระบวนที่สามแลวก็มองดู ก็ลามไปอีกหนอย แลวก็ซึม
ลงไปในดินหมดรวมความวา น้ําที่ราดในวันนี้มันไมไดไหลไปไกลเลย ไหลไปจุดแรกใกลไดหนอยจุดที่สองทับ
ความชื้นก็ไหลไปอีกหนอย จุดที่สามไกลไปอีกหนอย แลวก็มาพิจารณารางกายวา ชีวิตของคนและสัตว ยอมมี
สภาพเหมือนกับน้ําที่เราราดเทากระบวยแรกที่ราดมันใกล มันจมดินใกลมากแลวก็ซึมไปเหมือนกับคนและสัตวที่เกิด
มาในโลกนี้ตายตั้งแตปฐมวัย เพราะกรรมที่เคยสะสมเขามาดลใจ ตายตั้งแตปฐมวัย ตายตั้งแตเด็กๆ กระบวยที่
สองที่สามเลยไปหนอยหนึ่งเปนทามกลางหมายความวาคนที่เกิดมาตอนวัยหนุมวัยสามก็ตาย กระบวยทีส่ ามยามไป
หนอยหนึ่งอายุขัยมาถึงแลวก็ตาย
ทานพิจารณาตอไปวา ชีวิตของเราเปนของไมเที่ยง ที่พระพุทธเจาตรัสบอกวาความตายเปนของเที่ยง
ชีวิตของเราตั้งแตเกิดมาจนถึงทุกวันนี้และก็ยังมีตอไปอีกจนตาย มันก็จะพบกับความทุกข ความทุกขที่เราจะพึงได
คือ การเปนนางภิกษุณี จะตองปฏิบัติตนอยูในขอบเขต ถึงแมจะเปนพระผูหญิง พระผูชายก็ตามอาการที่จะเขา
มาถึงคือการปวยไขไมสบาย เขามาทรมานรางกาย มันมีอยู ความหิวความกระหาย มันมีอยู ในตอนเชารางกาย
ของเราตองการอาหาร พระพุทธเจาตรัสวา สัพเพ สัตตา มริสสันติ มรณันตัง หิ ชีวิตัง สัตวทั้งหมดถาไมได
อาหารก็ตายไปกันหมด รวมความวา คําแนะนําขององคสมเด็จพระภควันตคือ รางกายจะทรงชีวิตไดดวยอาหาร
การที่จะไดอาหารขึ้นมาตองประกอบกิจการงานหนัก จะตองไปบิณฑบาตรรอกําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทที่มี
จิตศรัทธา หรือมีความเมตตาปรานี จึงจะไดอาหารมา กวาจะไดอาหารมาก็เหนื่อย เดินก็เหนื่อย บางครั้งมาถึงก็
หนามือ จะเปนลม

การที่เราจะไดอาหารมา อยูบนความทุกข กินเขาไปแลวก็ไมพบความสุขจริงจัง กินเขาไปแลว อาหาร
ใหมเขาไป อาหารเกาก็จะออก ปวดอุจจาระ ปสสาวะก็เปนทุกข กินเขาไปแลวไมไดอิ่มตลอดไป ไมตลอดสมัย
เมื่อหมดสภาพของอาหารเมื่อไร ก็เกิดความหิวใหมก็จะเปนทุกข ในที่สุดเราก็จะตองตาย
รวมความวาทานรูปนันทาเถรี พิจารณารอยน้ําที่อยูนี้ ชีวิตของเราไมตายในวัยเด็กก็บุญตัวแลว ประการที่
2 ชีวิตของเราไมตายวัยหนุมสาวเริ่มวัยกลางคนก็บุญตัวแลว ถาตายแลวปานนี้เราก็ไมพบองคสมเด็จพระประทีป
แกว คือพระพุทธเจาจะไมไดรูความจริง อยางนี้เวลานี้เราเปนคนโชคดีที่มีชีวิตอยู พบองคสมเด็จพระชินศรีพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจาทรงเปนกษัตริย ทรงเห็นวาการเกิดเปนมนุษยนั้นเปนทุกข การครองชีพเปน
ทุกข พระองคแสวงหาความสุขที่อยูเปนสุข พิจารณาแบบนี้ พิจารณาไป พิจารณาไป ยืนอยูตรงนั้นแหละ ยัง
ไมไดกาวขึ้นกระทอม จิตใจคิดวา ขึ้นชื่อวารางกายมีสภาพไมคงทนแนนอน ถาเรายังมีความตองการรางกายอยู
เพียงใด ขณะนั้นเราจะมีความทุกข ความสุขของเราจริงๆ นั่นคือไมตองการมีรางกาย คิดตอไป
ทานวารางกายของเราประกอบดวยธาตุ 4 ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ สิ่งที่แสดงอาการเปนเนื้อก็ดี
กระดุกก็ดี เปนธาตุดิน อาการพัดไปมาในรางกาย มีลมหายใจ เปนตน เรียกวาธาตุลม ความอบอุนในรางกาย
เรียกวาธาตุไฟ ความเปยกชุมในรางกานไหลมา ไหลไป ในรางกายเปนธาตุน้ํา เมื่อธาตุทั้ง 4 ยังมีความสามัคคี
กันอยู ในเมื่อรางกายคงอยูมันก็ไมไดอยูดียังมีความทุกข ยังจะหาความสุขที่แทจริงไมได พอเผอิญธาตุทั้ง 4 นี้ลด
อยางใดอยางหนึ่ง ก็ไมถึงกับหมดลดตัวลงไป รวมธาตุไฟลดตัวลงไปหนอยหนึ่ง ธาตุน้ําก็เขามาทําลายธาตุดิน มี
กําลังขึ้น รางกายมีความออนแอที่เรียกวารางกายเย็น จะเปนโรคเหน็บชากันบาง เปนโรคขาดอาหารกันบาง ธาตุ
น้ําหยอนไป รางกายมีแตความรอน รวมความวาธาตุทั้ง 4 ไมมีอะไรทรงตัว ในที่สุดก็พัง เขาตายเปนตัวอยางมาด
มาย คนอยางเรามีความตายเพียงครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย ขึ้นชื่อวารางกายเลวๆ ที่ประกอบดวยธาตุ 4 อยางนี้จะไมมี
สําหรับเราอีก
พอนางคิดอยางนี้แลว ก็ปรากฏวาเวลานั้นจิตใจตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานจิตไมเกี่ยวของกับรางกายของ
ตัวเอง คือไมสงสัย มันจะเกิด มันจะแก มันจะตายเปนเรื่องของมัน นึกแลวและเชื่อองคพระประทีปแกว คือไม
สนใจในรางกาย ไมสนใจผูคนใดๆ เปนอันวาเวลาที่ยืนลางเทาอยูนั่นเอง หลังจากลางเทาน้ําหมดไป 3 กระบอก
ในชวงเวลาชาเดียวก็สําเร็จอรหัตตผลเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ตามที่เราจะปฏิบัติเอาความดีกันจะตองฟงคําแนะนําขององค
สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาตาม จึงจะตัดกิเลสไดจริงๆ จะตองไมติดอารมณทั้ง 3 ประการคือ
อารมณโลภะ ความโลภตองไมมีในจิต การตัดโลภะ ความโลภใชจาคานุสสติกรรมฐานเปนอารมณ
สําหรับจาคานุสสติกรรมฐาน จิตคิดจะให จิตตั้งใจจะสงเคราะห ถาเราคิดวา คนก็ดี สัตวก็ดี ที่มีความทุกข ที่มี
ความเดือดรอนเพราะโอกาสที่เราจะพึงมีทรัพยสมบัติ มีที่เราจะสงเคราะหไดเราจะให ตั้งใจไวเปนปกติ ถาใคร
เดือดรอนเมื่อไร ถาไมเกินวิสัยที่จะใหไดจะใหดวยความ เปนการใหเหมือนกันถารางกายไมมีที่เหมาะสม เราก็ให
ดวยปญญาเปนการแนะนํา
กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทตั้งไวอยางนี้ จัดเปนจาคานุสสติกรรมฐานถาถึงมีโอกาสที่จะใหได เราก็
ใหทันที นี่เปนทานบารมี กําลังใจถาตั้งไวอยางนี้คิดวาจะให โอกาสมีก็ให กําลังใจสวนหนึ่งไมปรากฏก็คือวา ใจ
คิดวาอยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่นมาเปนของเราโดยไมชอบธรรม ดวยการโกงบาง ลักบาง แยงบาง ขโมยบาง

ปลนเขาบาง อันนี้ไมมีในเรา เราคิดอยางเดียว ตองการให โอกาสที่เราใหอยางนี้ ยิ่งกําลังบารมีตรงนี้บรรดาทาน
พุทธบริษัทเต็ม จัดวาเปนทานบารมีขจัดโลภะความโลภสลายตัวไปจากจิต ความโลภตองคิดแตเพียงอยางเดียววา
อยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่นไดโดยไมชอบธรรมหรือเปลา อยากแยง อยากโกงเขา อันนี้เปนความโลภ จะหากิน
ดวยความขยันหมั่นเพียร สัมมาอาชีวะ ไมใชความโลภแลวจิตคิดจะใหยังมีอยู โอกาสมีเราก็ให อยางนี้ถือวาความ
โลภหมดไปจากใจเปนกาวที่หนึ่งที่เราเขาถึงพระนิพพาน
กาวที่สองของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายคือ การทําลายโทสะความโกรธถาเราเจริญพรหมวิหาร 4
อยางเดียวก็ดี ตัดความโกรธไดงาย อยางวากําลังใจของทานพุทธบริษัทอาจจะเขมแข็งไมพอ อยางนั้นพระพุทธเจา
จึงใหมีศีลเปนเครื่องบังคับใจ เพราะศีล 5 ก็ดี ศีล 8 ประการก็ดี จะมีไดคือ
1. เมตตา ความรัก ถาเราไมมีเมตตาความรัก ศีลก็มีไมได
2. กรุณา ความสงสาร ความสงสารไมมี ศีลก็มีไมได
3. สันโดษ ยินดีเฉพาะทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม สิ่งใดที่ไมไดหามาเอง จะไมไดมาโดยชอบ
ธรรมเราไมตองการ
แตบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีศีลเปนเครื่องค้ําประกัน จําเปนตองมีเมตตา กรุณา สันโดษ ประจํา
ใจ ถา เมตตา กรุณา สันโดษไม มีประจํ าใจแลวก็ไ มมี ศีล การรักษาศี ลคือการเจริญ กรุณ า มีทั้งเมตตากรุณ า
สันโดษ เขาประจําใจ ตัวเมตตา กรุณา สันโดษก็ดี บรรดาทานพุทธบริษัทเปนปจจัยตัดความโกรธ บุคคลใดที่มี
ศีลบริสุทธิ์ก็ดี บรรดาทานพุทธบริษัทเปนปจจัยตัดความโกรธ บุคคลใดที่มีศีลบริสุทธิ์ก็ดี ความโกรธ ยอมกระจาย
ตัวลงทีละนอย ในที่สุดความโกรธก็สลายตัวไป เพราะกําลังใจที่ระมัดระวังในศีลหมายความวา ทุกคนตองการมีศีล
และตองใหบริสุทธิ์ ศีลจะบริสุทธิ์ไดดวยเมตตาความรัก เมตตามีแลวก็ไมฆาใคร ไมทําลายใคร จะรักก็ดี จะสงสาร
ก็ดี ไมฆาเขาไมทําลายเขา คนที่เรารัก เราสงสาร ไมลัก ไมขโมยเขา ไมคด ไมโกงเขา คนที่เรารัก เราสงสาร เรา
ก็ไมแยงความรักเขา คนที่เรารัก เราสงสาร ไมโกหกมดเท็จ เรามีคนที่เรารัก เราสงสาร เราก็ไมดื่มสุราเมรัย
ทรัพยสินมันจะหมดไป
รวมความวา กําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทที่ทรงศีลดวยความบริสุทธิ์ก็มีเมตตา กรุณา และสันโดษ
ดวยกัน
ประการที่ 3 ตัดโทสะ ความโกรธ ความโกรธก็สลายตัว ตัวความโกรธสลายตัวไป มีการใหดอภัยเกิดขึ้น
จัดเปนกาวที่ 2 ที่เขาถึงพระนิพพาน
กาวที่ 3 ที่องคพิชิตมารกลาววา ภาวนามัย การภาวนาคือการเจริญสมถภาวนาและการเจริญวิปสสนา
เอาอยางใดอยางหนึ่งไมได ศีลบริสุทธิ์แลว สมาธิมันก็เกิด ตัวภาวนาก็เกิดขึ้น ภาวนาขึ้นตนมีกําลัง มีปญญา
นอยๆ มีสมาธิเปนสําคัญเมื่อสมาธิตั้งมั่น ปญญามากขึ้น มีวิปสสนาญาณเปนเครื่องตอทาย เปนตัวตัดกิเลส
การที่องคพระบรมโลกเชษฐ ตรัสไวตามที่ทานรูปนันทาคิดวาชีวิตเปนของไมเที่ยง ความตายเปนของเที่ยง
มันจะตายเมื่อไหรก็ไมรู บางคนตายในวัยเด็กบางคนตายในวัยกลางคน บางคนตายในวัยแก รวมความวาทุกคน
จะตองตายรางกายที่เราทรงอยูนี่ไมมีอะไรดีกันเลย ทรงอยูก็เปนทุกข ทรงอยูแลวมีแตความเวทนากลาแข็ง คือเสี่ยง
ตอความทุกขเวทนามีมาก มีความตายเปนที่สุด จงคิดตามพระพุทธเจาตรัสในมหาสติปฏฐานสูตร บอกวาเธอ

ทั้งหลายจงอยาคิดวาความตายจะถึงเราในวันพรุงนี้ ความตายจะถึงเราในวันนี้เราก็ตาย คนอื่นก็ตาย ความตายมี
แลว ถาเราตองการความเกิดตอไป ก็เปนปจจัยของความทุกข
เราตองการหนีใหพนทุกข คือหนีความตาย คือไมตองการอะไรทั้งหมดไดแก ไมตองการรางกายของเรา
ตอไป จงคิดวารางกายอยางนี้เราไมตองการมีตอไปเราไมตองการรางกาย เราไมปรารถนาในวัตถุใดๆ ที่เกิดภายหลัง
ถาคิดอยางนี้เปนประจํา บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน พระพุทธเจากลาววาเปนอารมณของพระนิพพาน ตาย
เมื่อไรไปพระนิพพานเมือนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง คิดอยางนี้แลวถาไดมโนมยิทธิ
ใหรวบรวมกําลังใจคิดตามที่กลาวมาเมื่อกี้นี้ ยอนแลวมันจะเสียเวลามาก จิตใจกําลังใจจะผองใส อารมณจะวาง
จากกิเลส หลังจากนั้นขึ้นไปเฝาองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐที่นิพพาน ไปนั่งอยูตรงนั้นใหสุขสบายใจ ไปจนกวาจะ
หมดเวลา ตัดสอนใจวาในวันนี้ถารางกาย มันพังเมื่อไร ขอไปพระนิพพาน อยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน
ตายเมื่อไหรไปนิพพานเมื่อนั้น มันงายดี
ทานบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายพรรณนาประมาณ 30 นาทีพอดี ขอยุติพระธรรมเทศนาลง ลงไวแตเพียง
เทานี้ หากทุกทานประสงคสิ่งใดของใหไดสิ่งนั้นสมตามความปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนาใน
มรณานุสสติกรรมฐานมา ก็ขอยุติลงเพียงเทานี้

