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มโนมยิทธิ

หลวงพอพระราชพรหมยาน

คํานํา
วิชชา มโนมยิทธิ เปนหลักสูตรทางพระพุทธศาสนา ในดานวิชชา ๓ กึ่ง
อภิญญา คําวา มโนมยิทธิ แปลวา มีฤทธิ์ทางใจ เปนวิชชาที่พระเดชพระคุณหลวง
พอพระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษี วัดทาซุง) นํามาสอนศิษยานุศิษย และพุทธบริษัทฯ จุดประสงคสําคัญ เพื่อใหผูปฏิบัติ ไดพิสจ
ู นพระธรรมคําสอน ของพระพุทธเจา ในเรื่อง นรก สวรรค พรหม พระนิพพาน วาเปนสิ่งที่มีจริง เปนจริง เปนการสราง
กําลังใจ และทําใหการปฏิบัติเพื่อความพนทุกขเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว
ผูที่ฝก มโนมยิทธิ ได การทรงอารมณพระโสดาบัน จะไดผลอยางรวดเร็ว
เพราะพระโสดาบันละสังโยชนได ๓ ขอ คือ สักกายทิฏฐิ, วิจิกิจฉา และ สีลัพพตปรามาส
และพระเดชพระคุณหลวงพอฤาษี วัดทาซุง ทานกลาวไววา การละสักกาย
ทิฏฐิของพระโสดาบัน คือ คิดวาตัวเราจะตองตายแนและใหนึกถึงความตายอยูเสมอ
คิดวาเราอาจจะตายวันนี้พรุงนี้ จะไดไมประมาทในชีวิต
ผูที่ฝก มโนมยิทธิ ได อยางนอยที่สุด ก็เปนการตัดตัววิจิกิจฉา ความลังเล
สงสัยในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ในเรื่องสวรรค นรก วาเปนสิ่งที่มีจริงเปน
จริง เปนการละสังโยชนขอที่ ๒ ในสังโยชน ๑๐
และผูที่ฝก มโนมยิทธิ ได สามารถใชจิต หรือ อทิสสมานกาย ทองเที่ยว
ไปตามภพภูมิตางๆได เมื่อไปเห็นแดนอบายภูมิ เห็นโทษจากการละเมิดศีล ก็จะตั้ง
ใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์ เปนการละสังโยชนขอที่ ๓ คือ สีลัพพตปรามาส
การปฏิบัติพระกรรมฐาน ไมวาจะเปนสายใด ก็ดีทุกสาย ขึ้นอยูกับวา จะถูก
จริตกับเราหรือไม เพราะทุกสายมีจด
ุ มุงหวังเดียวกัน คือ เพื่อความพนทุกข ตางกัน
แตวาใครจะพนทุกข ไดชา หรือเร็วกวากัน ถาเปรียบพระนิพพาน คือ กรุงเทพฯ ทุก
คนมุงหวังที่จะไปกรุงเทพฯ จะเดินไป ขึ้นรถไป หรือขึ้นเครื่องบินไป ก็ขึ้นอยูกับบุญ
บารมีที่สั่งสมมา
พระเดชพระคุณหลวงพอฯไดกลาวไววา ผูที่มีกําลังใจเปนปรมัตถบารมี ทุก
คนมีสิทธิ์ทจ
ี่ ะเขาพระนิพพานได ถาปฏิบัติไดถูกตอง ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
คณะผูจัดทํา ไดรวบรวมคําสอนของ พระเดชพระคุณหลวงพอ พระราช
พรหมยาน(หลวงพอฤาษี วัดทาซุง) และนําบทความเรื่อง มโนมยิทธิ ของคุณสุนิสา
วงศราม มาใหทานที่สนใจไดศก
ึ ษา เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป.

ศูนยพุทธศรัทธา
สํานักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดทาซุง
๗๗ หมู ๗ ต.บานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
โทร ๐๓๖-๒๐๑๖๐๐ , ๐๘๔-๑๐๗๖๑๐๖
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หลวงพอพระราชพรหมยานตอบปญหา
ปญหาของผูไมเคยฝกมากอน
ปญหาของผูเริ่มฝกใหมๆ
ปญหาของผูเริ่มฝกไดแลวและการฝกแบบเต็มกําลัง
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มโนมยิทธิ โดย สุนิสา วงศราม
เกริ่นนํา
ในแวดวงของนักปฏิบัติพระกรรมฐาน และผูสนใจในธรรมะทั่วๆไป จะไดยิน
ไดฟงคําวา “มโนมยิทธิ” อยูบอยๆ โดยเฉพาะในปจจุบันที่มก
ี ารสนใจ ตื่นตัว ดาน
ธรรมปฏิบัติกันอยางแพรหลาย ในหมูสาธุชนคนไทย และผูเลื่อมใสชาวตางประเทศ
ตางภาษาดวย และ วิชชามโนมยิทธิ นี้ ก็มีผูปฏิบัติไดมากมายทั้งเด็ก ผูใหญ ทุก
เพศทุกวัย มีการสืบทอดสัง่ สอน แนะนํากันมา ตั้งแตสมัยตนจนปจจุบัน
ดังนั้น ดวยความปรารถนาดีตอบรรดาทานพุทธบริษท
ั
และเปนการสนอง
พระมหากรุณาธิคุณ องคสมเด็จพระบรมครูสค
ุ ต และครูอาจารยอีกโสดหนึ่ง ผูเขียน
จึงไดกราบเรียนขออนุญาตจาก พระเดชพระคุณ พระสุธรรมยานเถร หรือเปนที่
รูจักกันในนามของ หลวงพอฤาษีลิงดํา วัดทาซุง จ.อุทัยธานี
ขอคัดลอก รวบรวม และเรียบเรียง คําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐาน
แบบมโนมยิทธิ ของพระเดชพระคุณหลวงพอทาน ที่เมตตาแนะนําแกบรรดาทาน
พุทธบริษัท นับเวลาไดหลายปมาแลวนั้น โดยผนวกเขากับขอคิดและประสบการณ
ของผูเขียน ทั้งโดยตรงและทางออม จารึกเปนขั้นตอน เปนเลม เปนบทขึ้นมา เพื่อ
ผูสนใจจริงไดศก
ึ ษาและนําไปปฏิบัติไดสะดวกตามอัธยาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่
อยูหางไกลแตใครศึกษาธรรมปฏิบัติ จะชวยตัวเองไดตามปญญา
ความดีอันพึงมี ผูเขียนขอนอมถวายแดองคสมเด็จพระชินสีหทก
ุ ๆพระองค
ที่ทรงโปรดเมตตาสงเคราะห หลวงปูปาน วัดบางนมโค(พระครูวิหารกิจจานุการ)
หลวงพอฤาษี วัดทาซุง ผูเมตตาคิดคนและนําวิชชา มโนมยิทธิ มาแนะนํา สั่งสอน
แกบรรดาลูกหลานพุทธบริษัทในปจจุบัน เพื่อใหรูซึ้งถึงอริยสัจ และเห็นจริงแหง
สภาวะพระนิพพานอันเปนที่สุด.
--- สุนิสา วงศราม ---
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ความหมาย
“มโนมยิทธิ” แปลความตามตัวอักษรไดวา “มีฤทธิ์ทางใจ” คือ การรู
การเห็น การสัมผัส ตามความเปนจริงดวยใจ
หลักสูตร วิชชา “มโนมยิทธิ” นี้ ปรากฏมีรจนาไวใน พระคัมภีรวิสุทธิมรรค
ของพระพุทธโฆษาจารย เมืองสะเทิม หรือ เมืองสุธรรมวดี ซึ่งทานเปนพระอรหันต
ปฏิสัมภิทาญาณ ที่โบราณาจารยทานรับรองไวแลว
ดังนั้น จึงขอยืนยันบอกกลาวไว ณ ที่นี้วา
วิชชา “มโนมยิทธิ” ไมใชวิชานอกรีต นอกพุทธบัญญัติ
มโนมยิทธิ ไมใชโอภาส
โอภาส คือ แสงสวางเฉยๆ อันเปนผลจากการเจริญสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา
ในหมวดสุกขวิปสโก
มโนมยิทธิ ไมใชอุปทาน
อุปทาน คือ การคิดเอาไวกอนวาภาพนั้นเปนอยางไร แลวก็เห็นแบบนั้นพรอมทั้งยึด
ภาพนั้นไวไมปลอย
มโนมยิทธิ ไมใชการสะกิดจิต
ถาเปนการสะกดจิต ทุกคนตองรูเห็นเหมือนกันหมด และทุกคนที่เรียนพรอมกัน ตอง
ทําได แตความจริงผลไมเปนเชนนั้น บางคนเพียรเปนปๆ ยังไมไดก็มี บางคนเริ่ม
ปฏิบัติครั้งแรกก็ไดแลว และความชัดเจนของการรูเห็นก็แตกตางกันดวย
--- กลาวโดยนัยแลว มโนมยิทธิ เปนสวนหนึ่งของ อภิญญา ในพระพุทธศาสนา -ถาจะแยกศัพทแลว “ญา” แปลวา รู “อภิ” แปลวา ยิ่ง หรือ อยางยิ่ง
ดังนั้น “อภิญญา” ก็มีความหมายวา “ความสามารถในการรู ยิ่งกวา
อารมณของบุคคลธรรมดา จะรูได”
นั่นคือ บุคคลธรรมดา จะมีความรูเสมอ ไมได เชน เรื่อง ผี นรก เปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน รูเรื่อง เทวดา พรหม นิพพาน จนกระทั่งสามารถทองเที่ยว
ไปตามภพภูมิตางๆ สถานที่ตางๆ ได หรือวาถาอยากรูอารมณจิตของบุคคลใด ใคร
พูดที่ไหนวาอยางไร ใครคิดอยางไรเราก็รูได
คําวา "ไมรู" ไมมี ถาจิตใจของทานเขาถึงอารมณของอภิญญาจริงๆ และ
อารมณของอภิญญาจะเกิดขึ้นไดนั้น ตองอาศัย สมาธิจิต นั่นคือ ความมีฤทธิ์ทาง
ใจ จะมีแกทานได ตองอาศัยการฝกจิต กระทําจิตของตนเองใหมีฤทธิ์ มี
อํานาจ สามารถรูเห็นดวยใจ หรือสัมผัสดวยใจไดทุกอยาง ที่พึงรูและพึงเห็น
เปนตนวา รูเห็นการเกิด แก เจ็บ ตาย ของสัตวที่วนเวียนอยูในภพภูมิตางๆ
จนกวาจะออกจากวัฏสงสาร สูแดนพระนิพพานเสียได รูเห็นเหตุอันนําใหไปเกิด ไป
จุติปฏิสนธิ ในภพภูมิตางๆ และรูปจจัยที่นําไปสูความหลุดพน คือ พระนิพพาน
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การรู เปนการรูและรับสัมผัส ดวยใจ, การเห็น เปนการรับสัมผัสหรือเห็น
ดวยจิต ที่บางทานเรียกวา เห็นดวยตาใน มิใชมองเห็นดวยตาเนื้อ อันเปนหนึ่งใน
อวัยวะสุดหยาบของขันธ ๕ รางกายของสัตวโลก
การไป ทองเที่ยวตามแบบ มโนมยิทธิ นี้ มิไดยกเอากายหยาบไป แตใช
กายใน หรือ อทิสสมานกาย ซึ่งมีสภาพเปนทิพย และมีรูปรางลักษณะแตกตางกัน
ไป ตามความสะอาดของจิต ของแตละบุคคลในขณะนั้น เชน เปนมนุษย เทวดา
พรหม หรือ วิสุทธิเทพ
บางตําราจะเรียก อทิสสมานกาย วา จิต แตถาทานปฏิบัติพระกรรมฐาน
ในหมวดนี้ไดแลว ทานจะไดรูเห็นความแตกตางระหวาง จิต กับ อทิสสมานกายได
ชัดแจงวา จิต นั้นมีลักษณะเปนดวง ๆ มีความขุน ความใส ความแพรวพราวมีสีตางๆ
กัน ตามอารมณ โลกียะ หรือ โลกุตตระ และเปนสวนหนึ่งของ อทิสสมานกาย
อทิสสมานกาย มีลักษณะคลายกายมนุษย มี หู ตา จมูก ปาก แขน ขา
ตางกันแตวา ไมมีอวัยวะภายใน อันเนาเหม็น ไมมีน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง
อุจจาระ ปสสาวะ
อทิสสมานกาย เบาสบาย คลองตัว มีเครื่องประดับ เครื่องแตงกาย
ทั้งหลายเปนทิพยทั้งหมด อันเกิดจากผลบุญกุศลทีต
่ ัวเองทําไวเอง
ลักษณะของ อทิสสมานกาย ก็แตกตางกันไป ตามสภาพความสะอาด
การปราศจากกิเลสของจิต
ดังนั้น แมภายนอกเปนคน แต อทิสสมานกาย อาจเปนไดทุกอยางตาม
สภาพของจิต เชน สัตวนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน คน เทวดา พรหม และ
วิสุทธิเทพ เปนตน และลักษณะของ อทิสสมานกาย นี้ ของแตละบุคคล มีสภาพ
ชั่วคราวบาง ถาวรบาง มีสภาพเปลี่ยนแปลง ตามอารมณโลกียะ หรือ โลกุตตระ
ดังกลาวแลว
กลาวโดยสรุป ผูที่ปฏิบัติในหมวดวิชชา มโนมยิทธิ นั้น บางทานบางคณะ
อาจจะรู แตไมเห็น บางทาน รูดวย เห็นดวย แตไมชัด ผูที่มีจิตสะอาด มีจิตที่
ฝกฝนดีแลวเทานั้น จึงสามารถ รูเห็นได ชัดเจน เหมือนตาเห็น (หรือเหมือนไป
เห็นดวยตาตัวเอง) เมื่อมีอารมณจิตเปนทิพย แตไมใชมี ตาทิพย
ตาทิพย หรือ ทิพยเนตร นั้น คนมีไมได จะมีไดเฉพาะเทวดา พรหม และ
พระอรหันตที่เขานิพพานแลวเทานั้น บุคคลที่มีธรรมะ แตยังทรงขันธ ๕ อยู จะมีได
เฉพาะ ทิพยจักษุญาณ หรือ ทิพจักขุญาณ (การมีจิตเปนทิพย)
ทิพจักขุญาณเปนบาทฐานสําคัญในการปฏิบัติพระกรรมฐานตามหลักสูตร
“มโนมยิทธิ” หนึ่งในหก อภิญญา ของพระศาสนา.
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ตนกําเนิดของมโนมยิทธิ
วิชชา มโนมยิทธิ ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปกลาวขานนั้น เปนหลักสูตร
ในพระพุทธศาสนา ขององคสมเด็จพระ
ชินวร บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
เปนหนึ่งใน พุทธศาสตร คือ
ความรูอันเปน ศาสตร ที่พระพุทธเจา
ทรงบัญญัติขึ้นเพื่อความสุข ความเปน
พุทธะ ที่แทจริง อันทรงคุณประโยชน
มหาศาลทั้งในปจจุบันและภายภาคหนา

มโนมยิทธิ นี้ พระสุธรรมยานเถร หรือ หลวงพอฤาษี วัดทาซุง จ.อุทัยธานี นํามาแนะนําฝกสอน ใหแกลูกหลานพุทธบริษท
ั ผูสนใจ ทุกชาติ ทุกวัย ทุกเพศ
นานเปนสิบๆ ปแลว ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๘
อยางไรก็ดี ผูที่ “ได” วิชชานี้ เปนผูที่มีอัชฌาสัย ในหมวด ฉฬภิญโญ
เทานั้น ผูที่ฝกแลว “ไมได” จึงมีอยู
เชนเดียวกับที่ พระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงพอวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ
ไดเมตตานําวิชชาธรรมกาย ในหมวดเตวิชโช มาแนะนํา สั่งสอน ใหแก “บริษัท”
ของทาน ซึ่งก็เห็นดวง เห็นกายกันเปนจํานวนมาก บุคคลภายนอกบริษัท ตองใช
ความเพียรอยางมาก จึงจะพอมีโอกาสรูเห็น “ดวง” เห็น “กาย” ไดบางเล็ก ๆ นอย ๆ
ทั้งนี้ หลักสูตรวิชชาตาง ๆ อันเปน พุทธศาสตร มีมากมายที่พระพุทธองค
ทรงบัญญัติไว สําหรับผูที่มีปญญา ไดศึกษา ปฏิบัติ ตามจริต และบารมีแหงตน โดย
มีจุดมุงหมายในขั้นสุดทายอยางเดียวกัน คือ พระนิพพาน การหลุดพนจากอาสวะ
กิเลสทั้งปวง มีวิมุตติญาณทัสสนะ นั่นเอง
รวมความวา หลักสูตร พุทธศาสตร ในพระพุทธศาสนา ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคทรงจําแนกไวเปน หมวดใหญ ไดแก
สุกขวิปสสโก
เตวิชโช (วิชชา ๓)
ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖)
และ ปฏิสัมภิทัปปตโต (ปฏิสัมภิทาญาณ)
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นั่นคือ

ผูมีอุปนิสัยในหมวด สุกขวิปสสโก
จะเปนผูที่เรียบ ๆ เรื่อย ๆ ชอบสบาย ๆ ไมอยากรูอ
 ยากเห็นนัก อาศัยการ
อานจากตําราและฟงครูอาจารยแนะนําก็พอใจแลว เมื่อปฏิบัติอาจจะไดเห็นนิมิตบาง
ผูสนใจในหมวด เตวิชโช
เปนผูที่อยากรู อยากเห็น ชอบสงสัย ฟงแตคําบอกเลา ก็ไมเปนที่พอใจ
ตองพิสจ
ู น ใหรู ดวยตัวเอง ใหเห็น ประจักษดว ยตัวเองจึงจะเชื่อ
ผูมีอัชฌาสัยในหมวด ฉฬภิญโญ
เปนผูซุกซน ชอบคนควา อยากรู- อยากเห็น ใจกลา-ใจรอน วองไว ตัดสิน
ใจฉับพลันมากกวาสองหมวดตน ตองรูได เห็นได และไปสัมผัสได จึงจะสุขใจพอใจ
ผูที่มีบารมีในหมวด ปฏิสัมภิทัปปตโต
จะเปนผูทรง อิทธิบาท ๔ มีความดีสูงมาก เพราะมีความสามารถเปน
ปฏิสัมภิทาญาณ รูรอบ และ รอบรู ทั้งรูลึก และ รูกวาง ในทุกสิ่งทุกอยางที่
ตองการจะรูได ยิ่งกวาความสามารถของ ๓ หมวดตนรวมกัน แตทวาผูที่จะมีความ
สามารถพิเศษตามหมวดนี้ได ตองเปนพระอริยเจาตั้งแตพระอนาคามีขึ้นไป
วิชชา มโนมยิทธิ ก็เปนลักษณะวิชชา หนึ่งใน ๖ ของหมวด ฉฬภิญโญ.
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วัตถุประสงค
ดวยเหตุที่ บุคคลในยุคปจจุบันตั้งแตใกลกึ่งพุทธกาลเปนตนมา กลาวไดวา
ปญญาในดานธรรมะนั้นเสื่อมทรามลงมาก ไมเขาใจอยางแทจริงในคําสอนขององค
สมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา
แมผูที่อาศัยผากาสาวพัสตรของพระพุทธศาสนายังเปนมิจฉาทิฏฐิ มีความ
เห็นผิดเพี้ยนไปมากมาย บางถึงกับแบงพวก ตั้งนิกายใหมก็มี ทําใหพุทธศาสนิกชน
ผูสนใจจริง ไขวเขว ไมรูวา ขอใดเปนความจริง สิ่งไหนเปนของปลอมปน
ดังนั้น วิชชา มโนมยิทธิ ที่หลวงพอฤาษี นํามาแนะนําสั่งสอน แกทานทั้ง
หลาย จักไดเปนเครือ
่ งพิสูจนดวยตัวเอง รูเอง เห็นเอง ใหไดทั้งขอเท็จจริงและขอ
จริง แกขอสงสัยใหตัวเองได
ทั้งทานยังไดมุงหวังใหพุทธศาสนิกชนไดเขาถึง ความดี ในพระศาสนาทั้ง
เปลือก สะเก็ด กระพี้ และ แกน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหทานเขาใจไดวา การรักษาอารมณพระอริยเจา มี
อารมณพระโสดาบัน เปนตน เพื่อการหนีนรกและอบายภูมิอยางถาวรนั้น ไมยากเลย
วิชชานี้จะพิสูจนไดดวยวา ธรรมะของพระพุทธเจา เหมาะสม ทุกยุคทุก
สมัย ตายแลวไมสูญ นิพพานไมสูญ นรก สวรรค นิพพานมีจริง ทําดีไดดี ทํา
ชั่วไดชั่ว จริง
และยังชวยพิสูจนเตือนสติไดวา ตนเคยทําชั่วอะไร แลวอยูในนรกขุมไหน
มาบาง ทนทุกขทรมานอยางไร จะไดเกรงกลัวบาปกรรม เลิกกระทําเสีย เพราะ การ
อานตํารา หรือ ฟงเขาเลาอยางเดียว ไมพอที่จะชวยใหเรารูจริง ไมเกื้อหนุนใหเรา
หนีนรกได
ประการสําคัญ การรู การเห็น ดังกลาว จะชวยใหทานทําตนเปน ผูละ ยอม
รับนับถือกฎธรรมดาวา ทุกอยางไมเที่ยงเปนทุกข แตความตายเปนของเที่ยง รูดํารง
ชีพชอบ รูทุกขและทางออกจากทุกข ละกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรมทั้งปวง
เสียได เห็นสภาพที่แทจริงของรางกายวาอะไรคือเรา อะไรเปนของเรา เพื่อใหเขาถึง
พระนิพาน อันเปนที่สุด
อีกประการหนึ่ง ที่หลวงพอทานไดนําวิชชา มโนมยิทธิ มาสอนนั้น ทาน
บอกวา เปนการเตรียมบุคคลที่เหมาะสมเอาไวรอรับ อภิญญาใหญ ของรุนตอไปใน
วันขางหนา คะเนวาจะเปนประมาณ พ.ศ.๒๕๔๒ เปนตนไป เพื่อสืบทอดพระศาสนา
ใหเจริญรุงเรืองอีกวาระหนึ่ง คลายสมัยพุทธกาล
มโนมยิทธิ นี้ อาจเรียกวาเปน อภิญญาเล็ก ก็ได หรือ กึ่งอภิญญา
อาศัยการไปมาดวยอทิสสมานกายแตเพียงอยางเดียว สวน อภิญญาใหญ นั้น ทาน
ไปไหนมาไหนกัน ก็ยกเอากายหยาบทั้งกายไปดวย.
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คุณประโยชน
ขอบอกกลาวถึง คุณประโยชนของวิชชา มโนมยิทธิ ไวพอสังเขป เพื่อ
ประดับปญญาของสาธุชนผูใครรูวา
ผูที่ คลอง ใน มโนมยิทธิ นั้น ครูอาจารยทานกลาววา ผลที่ไดจะเกินคุม
ถารูจักใช ทั้งประโยชนปจจุบันและภายภาคหนา
คําวา คลอง ทานบอกวา เวลาใชงานไมตองตั้งทา ใชไดทันที ไมตองนั่ง
ขัดสมาธิหลับตาป นับลมหายใจนาน เมื่อตองการใช ใหนึกปุบ รูปบ ทันทีทันใด
อยางนี้ทานเรียกวา “ฌาน ๔ ใชงาน” มีทิพจักขุญาณ เสมือนหนึ่งมีตาทิพย
คุณประโยชนของ มโนมยิทธิ เปนตนวา
-รูทุกข และวิธีแกทุกข หรือหนีทุกขได
-รูวา ควรทําอะไร ทําอยางไร จึงจะมีผล อะไรไมควรทํา
-รูวา ใครเปนบัณฑิต เปนพาล ควรคบ ไมควรคบ
-รูวา ใครเปนเนื้อนาบุญอยูที่ใด ใครเปนเปนพระแท สมมติสงฆ หรือลูกชาวบาน
-รูวา ที่เขาเลาวา หรือขาวลือนั้น จริงหรือไม เพียงไร
-รูวาระจิตของบุคคลวาแทจริงเขาเปน คน มนุษย หรือผูทรงศีลหรือเปนสัตว ฯลฯ
-รูวา บุคคล สัตว กอนเกิดมาจากไหน อาศัยปจจัยใดใหผล
-รูวา ตายแลวไปไหน เพราะกรรมใดเปนเหตุ
-รูวา อะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว
-รู การควร ไมควร กิจใดใช และไมใชกิจของตน
-รูวาสภาวะรางกาย และความเปนไปในโลกนี้ตางกัน แบงแยก เปนคน เปนสัตว ตาม
กรรมของตน แตอทิสสมานกายของคนและสัตวในภพอื่นนั้น เหมือนกันหมด ไมมี
แบงแยก ขอแตกตางอยูท
 ี่ความดีในทาน ศีล ภาวนา อันเปนอริยทรัพยที่ไมเสมอกัน
-รูวา มีพระพุทธเจาและพระอรหันตมากมายนับไมถว น รื้อขนสัตวโลกไมรูจบสิ้น ทั้ง
อดีต ปจจุบัน และอนาคต
-รูเห็น พระรูป พระโฉมของพระพุทธเจาและสภาวะพระนิพพาน
-รูอดีต ปจจุบัน อนาคต และรูวันตาย อาการตาย อยางไรได ฯลฯ
กลาวโดยสรุป ผูที่คลอง ในวิชชาของพระพุทธเจานี้ จะรูเห็น และใช
ประโยชนได ทั้งทางโลก ทางธรรม เปนหมอดู พยากรณ โชคชะตาราศีก็ได ตราบ
เทาที่จิตของทานยังอยูในเขตบุญกุศล
เหนืออื่นใด คุณประโยชนใหญ ก็คือวา การรูเห็นความจริงแท ทําใหจิตเบื่อ
หนาย ละวาง เปนอุเบกขา เกิดสังขารุเปกขาญาณ หนายในวัฏสงสาร มุงนิพพาน
เปนที่สุด.
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แบบของมโนมยิทธิ
การฝก มโนมยิทธิ ตามหลักสูตรเดิมอยางครบถวนนั้น ผูเรียนตองฝก
กสิณใหคลองกอน สามารถทําจิตใหเปนฌานในกสิณไดฉับพลันคลองตัว โดยไม
ตองตั้งทา เปนตนวา เตโชกสิณ(กสิณไฟ) หรือ อาโลกกสิณ(กสิณแสงสวาง) ซึ่ง
เปนปจจัยใหเกิดทิพจักขุญาณ ตองอดทนทรมานกายฝกกันเปนเดือนๆ ปๆ ทีเดียว
จึงจะได และมีจํานวนมากที่พยายามปฏิบัติมานับสิบป ก็ไมได
เมื่อไดกสิณ กองใดกองหนึ่ง หรือหลายกอง จนคลองแลว ครูอาจารยจึงจะ
มาตอวิชาให และการตอวิชาที่วา คือ การแนะนําดวยถอยคําสั้นๆ แลวใหไปปฏิบัติ
เอาเอง ไมไดพร่ําชี้แนะกันจนปากเปยกปากแฉะ ดังที่เปนอยูในปจจุบัน เมื่อนําไป
ปฏิบัติแลว ผิดถูกขัดของอยางไร อาจารยจึงจะชี้แนะแกไขให
ดังนั้น วิชาความรูทั้งหลาย ทั้งทางโลก และทางธรรม ที่ทานไดกันมาใน
สมัยกอน จึงคงอยูกับทาน ไมมีการขาดวิ่นสูญหายเอางายๆ เหมือนหลายคนใน
ปจจุบัน ที่ ดัง ตอนตนแลวหรี่ลงๆ จนถึง ดับ ในบั้นปลาย เพราะโลกียฌานหลนหาย
ตองพายตอโลกธรรม ๘ และกิเลสตัณหา
การเจริญ มโนมยิทธิ มีหลายสิบวิธี วิธีเดิมนั้นสามารถรูเห็นได ไปได แต
ไมสามารถจะพูดจะพูดคุยกัน ไมสามารถตอบคําถามไดทันที ตางคนก็ตางนั่ง แลว
ลืมตาขึ้นมาบอกอยางนั้นอยางนี้
เพื่อเปนการตัดความสงสัยนานาประการ เพื่อประหยัดเวลาและเสริมสราง
กําลังใจพุทธบริษัท พระสุธรรมยานเถร หรือ หลวงพอฤาษี ทานจึงใชแบบพิเศษ
มาสอน เปนแบบที่คนขางๆ สามารถถามไดพูดคุยได เห็นอะไรไดและแนะนํากันได
ในตัวเสร็จ เปนวิธี ลัด หรือ ประยุกต ทานบอกวา “เปนแบบวิชชาสามบวกกับ
อภิญญา” อันแกไขปญหา ขอของใจในผลการปฏิบัติไดสวนหนึ่ง
ฉะนั้น ผูเขียนจึงขอเรียก มโนมยิทธิ แบบฉบับของ หลวงพอฤาษี ทาน
วาเปน มโนมยิทธิประยุกต
มโนมยิทธิ ที่ หลวงพอฤาษี ประยุกตขึ้น ตามแนววิชชาของพระบรม
ศาสดานั้น ประมวลไดเปน ๒ แบบ เพื่อความสะดวกรวบรัด และเหมาะกับยุคสมัย
กําลังใจของพุทธบริษัท ไดแก แบบเต็มกําลัง และ แบบครึ่งกําลัง
แบบเต็มกําลัง บางครั้งเรียกวา แบบเต็มอัตรา ทานจะใหตั้งตนดวย
ฌาน ๔ ใชงาน ให อทิสสมานกาย ออกจากกายหยาบดวยกําลังของฌาน ๔ และ
อาศัยกําลังความสะอาดของจิต โดยการแนะนําอารมณวิปสสนาญาณให เพื่อใหรู
เห็นสภาวะพระนิพพานได หลวงพอเริ่มนําวิธีการนี้มาสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ และผูที่
ฝกได เปนผูที่มีความดี ความสามารถ เคยไดวิชชานี้มาแลวในอดีตชาติ
แบบครึ่งกําลัง หรือเรียกวา กึ่งมโนมยิทธิแท นั้น ขึ้นตนดวยกําลังสมาธิ
จิต ต่ํามาก แคระดับอุปจารสมาธิ เทานั้น แตอาศัยกําลังของ ศีล และ วิปสสนา
ญาณ อารมณคิดตัดกิเลสใหจิตสะอาดสูงมาก เปนองคประกอบสําคัญ และจะตอง
ใหครูเขาไปแนะนํา เปนรายบุคคล รายกลุม หลวงพอทานเริ่มใชสอน เมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๑ เปนตนมา.
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เหตุบันดาลใจใหประยุกต
ดังกลาวแลวขางตน การปฏิบัติเพื่อใหได ทิพจักขุญาณนั้น วิธีเดิมตามพระ
วิสุทธิมรรค ใชเวลานานมาก เปนเดือน ๆ ป ๆ สําหรับภิกษุ ก็ไมมีปญหาเทาใด แต
สําหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่เปนฆราวาส หลวงพอทานเล็งเห็นวา คงเปนไปไดยาก
เพราะมีภารกิจตองทํามาหาเลี้ยงชีพ
ทานจึงพยายาม หาวิธี ที่งายที่สุ ด แตไ ดผ ลดีเสมอกัน เพื่อมาแนะนํ าแก
พุท ธบริษัท ท านใช เวลาถึ ง ๒๓ ป จึงไดพ บแนวความรู ที่ท านต องการ และพิสู จ น
แลว ไดผลเปนที่พอใจ หลวงพอฤาษี ทานเลาใหฟงวา
ทานไดแนวความรูแบบลัดนี้ มาจากทาน อาจารยสุข ซึ่งเปนฆราวาส ดวย
ความบังเอิญ เพราะไมรูจักกันมากอน หลวงพอทานถูกขอรองใหเปนพยานในการทา
ทายพิสูจนกัน ระหวางอาจารยสุขและเพื่อนในวงเหลา ที่เขาไมเชื่อความสามารถ
อาจารยสุข ที่สอนใหคนไปนรกไปสวรรคได
หลวงพอสนใจและเห็นวาแปลกดี เพราะการปฏิบัตแ
ิ บบนี้ ไมนาจะมีเหลา
มาเกี่ยวของ และทานเลาใหฟงตอไปวา
อาจารยสุขใหหาดอกไม ๓ สี ๓ ดอก ธูป ๓ ดอก เทียนหนัก ๑ บาทมา ๑
เลม สตางคหนึ่งสลึง เปนคายกครู และเหลา ๑ ขวด
อาจารยสุข กลิ้งครกตําขาวมาใหเพื่อนทานนั่งบนครกนั้น ใหหลับตาภาวนา
วา นะมะ พะทะ อาจารยสุข พรมน้ํามนตให แลวยืนอยูใกล ๆ เพื่อนคนทาทาย แลว
ภาวนาวา นะ โม พุท ธา ยะ เปนการควบคุมอยูค
 รูหนึ่ง ทานจุดธูปหอม ใหควันธูป
โรยใกลจมูกเพื่อน เอากระดาษจุดไฟชวย แสงสวางสองไปขางหนาเพื่อนของทาน
สักครูเดียว เพื่อนของทานเห็นแสงสวางไปนรกและสวรรคได ตามคําแนะนําของ
ทานทุกประการ
เพื่อความสมบูรณแบบของประวัติ
ผูเขียนจึงขอคัดลอกคําบอกเลาของ
หลวงพอ ถึงการแนะนํา ถาม-ตอบของทานอาจารยสุขและเพื่อนระหวางการทดสอบ
ใหทานผูสนใจไดรับทราบ ดังนี้.อาจารยสุข:- “สวางแลวหรือยัง?”
เพื่อน:“สวางแลว”
อาจารยสุข:- “เห็นแสงขาวๆ พุงลงมามีไหม หรือแสงสวางพุงออกไปมีไหม”
เพื่อน:“เห็นแสงสวาง พุงลงมาจากขางบน”
อาจารยสุข:- “ถาอยางนั้น ตัดสินใจพุงกายไปตามแสงทันที”
เพื่อน:“เวลานี้ออกจากกายแลว”
อาจารยสุข:- “ใหตั้งใจไป นรก”
เพื่อน:“เวลานี้ ถึงนรกแลว”
เพื่อนอธิบายนรกถูกตองตามไตรภูมิและตามพระบาลีทุกอยางไดอยางนาทึ่งมาก
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เพื่อน:“อยากพบคุณปู ที่ตายไปแลว”
อาจารยสุข:- “นึกถึงพญายม เชิญทานมาสงเคราะห”
เพื่อน:“เวลานี้ ทานพญายม มายืนอยูขาง ๆ แลว”
อาจารยสุข:- “ถามทานวา คุณปูชื่อ.... ตายไปเมื่อ.... เวลานี้อยูในนรกไหม”
เพื่อน:-

“พญายมบอกวา ในนรกไมมี คนนี้เมื่อมีชีวิตอยูมค
ี วามดีมาก
มีศีล ๕ ครบมานานถึง ๓๐ ป มีความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม
และพระอริยสงฆจริง และคนนี้มีจิตอยากไปนิพพาน"

อาจารยสุข:- “ถามทานพญายมวา คุณปูไปนิพพานหรือยัง?”
เพื่อน:“ทานบอกวายัง ไปอยูสวรรคชั้นดุสิตเพราะกอนตายเปนพระโสดาบัน”
เพื่อนเกิดสนใจ ในความประพฤติของพระโสดาบัน จึงถามทานพญายมตอ
และไดรับคําแนะนําจากทานวา
“ตองมีความรูสึกวา ชีวิตนี้ตองตาย ไมประมาทในความตาย ตองเคารพใน
ี ๕ บริสุทธิ์ และตองการจุดเดียว คือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆจริง มีศล
พระนิพพาน ผูที่มีความประพฤติอยางนี้ บาปเกา ๆ ทั้งหมด จะไมสามารถลงโทษได
ตอไปอีก”
เพื่อน:-(ถามพญายม) “อยางผมนี่จะเปนพระโสดาบันไดไหม?”
ทานพญายม:“อยางนี้เปนไมได ตองเปนสัตวนรก เพราะโทษจากการกินเหลา กินเหลา
เฉย ๆ ตองตกโลหกุมภีนรก ถากินแลวโกหก ก็มีอก
ี ขุมหนึ่ง กินแลวทํารายคนอื่น ก็มี
ขุมอื่น ๆ อีก ในยมโลกียนรก ถาบาปหนักกวานี้ ตองลงนรกขุมใหญกวานี้”
เพื่อน:- “ถาผมปฏิบัติตนอยางปูตั้งแตเดี๋ยวนี้ จะไปไดเหมือนปูไหม?”
ทานพญายม:“ได ลืมความชั่วที่เคยทํามาทั้งหมด บาปทุกชนิดที่เคยทํามา เราไมทําอีก
ตอไป เราตองการนิพพาน”
ทั้งหมดนี้ ใชเวลาเกือบชั่วโมง เพื่อนถอนตัวกลับ ลุกขึ้นกราบอาจารยสุข
แลวเลิกดื่มเหลา ตั้งแตบด
ั นั้น อาจารยสุขเองก็เลิกดื่มเชนกัน อาศัยเพื่อนคนนั้นเปน
เหตุ
หลังจากเหตุการณครั้งนั้น หลวงพอฤาษี ทานสนใจขอศึกษาบาง แต
อยากพิสูจนกอน ทานเห็นคนทอดแหอยู ๒ คนจึงเรียกมา และตกลงจายเงินใหเขา
คนละ ๒๐ บาท ทดแทนคาเสียเวลาทอดแห ใหมาทดสอบการเรียนจากอาจารยสุข
ทามกลางชุมนุมชนนับสิบคน
เมื่อ ๒ คนนั้น ชําระกาย หาเครื่องบูชามาครบแลว อาจารยสุขเขียน นะ โม
พุท ธา ยะ ใสกระดาษปดตา แลวใหนั่งบนครกตําขาว พรอมกับใหภาวนาวา นะมะ
พะทะ ทันที ไมถึง ๑๐ นาที ทั้ง ๒ คนบอกวา “เห็นแสงสวางพุงออกมาแลว”
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และบอกอาจารยสุขวา
“อยากรูวา การทอดแห หาปลา โทษจะทําใหไปไหน”
อาจารยสุขแนะนําใหไปสํานักพญายม ถามทานพญายมไดคําตอบวา
“ถาตายเวลานี้ ตองตกนรกขุมใหญขุมที่ ๖ แลวตองผานนรกบริวาร ๔ ขุม
มาเขาขุมที่ ๕ พรอมนรกบริวารอีก ๔ ขุม ผานยมโลกียนรก ตอไปเปนเปรต เปน
อสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน เธอฆาสัตวเดรัจฉานเทาไร ตองเกิดเปนสัตวประเภทนั้น
ใหเขาฆา จนครบตัว ตัวละชาติ แลวก็เปนสัตวพิเศษอีกตางหาก จึงจะเกิดมาเปน
มนุษยงอยเปลี้ยเสียขา อีกหลายชาติ”
ชายผูนั้นตกใจมาก กลัวผลของกรรมสนอง อาจารยสุขจึงใหถามทานพญา
ยม ถึงวิธีปฏิบัติใหพนบาป ทานพญายมแนะนําวา
“ตั้งแตวันนี้เปนตนไป เธอจะดีมีทางไปสวรรค ถาเธอมีศีลบริสุทธิ์ ยอมรับ
นับถือพระพุทธเจา ไมลืมวาชีวิตจะตองตาย ตั้งใจเฉพาะวาเราจะไปนิพพาน”
ชายคนนั้นกมกราบพญายม แตกายหยาบที่นั่งอยู แสดงอาการออนนอม
กมกราบลงดวย แลวชายผูนั้น บอกอาจารยสุขวา “อยากไปสวรรค” อาจารยสุขจึงให
ลาพญายมแลวตั้งใจใหนึกถึงพระอินทร เมื่อชายผูนั้นบอกวา พระอินทรทานมาแลว
อาจารยสุขจึงบอกใหตามทานไปสวรรค และถามทานวา
“ความดีที่ทําเวลานี้ จะสงผลใหไปไหน?”
พระอินทรทานบอกวา
“ความดีที่ทํานี้ เปนฌานสมาบัติ ตองไปพรหมโลก”
แลวพระอินทร ทานพาไปดูวิมานของเขาที่พรหม ชายผูนั้นดีใจมาก เห็น
รางกายของตนเองเปลี่ยนไปเปนพรหมสวยงาม
กอนจะเลิก หลวงพอทานอยากพิสูจนใหเห็นปจจุบัน จึงบอกใหไปดูที่กุฏิ
ของทานที่วัดบางนมโค (ในตอนนั้น) เขาก็บอกถูกหมดในรายละเอียดปลีกยอยตาง
ๆ ทั้ง ๆ ที่เขาไมเคยเห็นมากอน
“ไป ๆ มา ๆ เธอยองนับสตางคในยามอาตมาเขาให ประกาศเสียงดังวา
พระคุณเจาเวลานี้มีเงินอยู ๓๐ บาทเทานั้นครับ ทุกคนฮากันตึงเลยเพราะเขาพูดถูก”
หลวงพอฤาษี ทานเลาใหฟง
หลวงพอจึงขอเรียนจากอาจารยสุข เพราะมั่นใจวาญาติโยมพุทธบริษัทที่
มีกําลังใจ ดีกวาคนทอดแห คนกินเหลา ตองทําไดแน

นี่คือ ประวัติความเปนมาดั้งเดิมของ
มโนมยิทธิประยุกต
แบบฉบับของ หลวงพอฤาษี
วัดทาซุง จ.อุทัยธานี.
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มโนมยิทธิประยุกต แบบครึ่งกําลัง
ดวยความหวงใย และ เมตตา แกบรรดาทานพุทธบริษัท ดังกลาวขางตน
หลวงพอฤาษี ทานจึงไดประยุกตวิธี แบบครึ่งกําลัง ขึ้นมาใหเหมาะกับ ยุคสมัยทีผ
่ ู
คนสวนใหญ มีปญญาและสัญญาทรามลง กําลังใจยังต่ําอยู ซึ่งอาศัยวิธแ
ี บบเต็ม
กําลัง ไมไดผล และถึงแมวา ทานจะคิดวิธีลัดแบบนี้ใหแลว คนยุคนี้ที่ขาดศรัทธา
และหยอนในอิทธิบาท ๔ ก็ยังปฏิบัติกันไมไดอยูมากเหมือนกัน
วิธีการประยุกต แบบครึ่งกําลัง นั้น ทานลดกําลังสวนหนาลงมา เหลือ
เพียงแคระดับอุปจารสมาธิ แลวใชอารมณวิปสสนาญาณเขาชวย เพื่อใหเกิด
ทิพจักขุญาณกอน ตามคําแนะนําที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสอน
ดวยเหตุที่วา กําลังใจ คือ บารมีของคน ออนลงมาก ออนทั้งในศรัทธา
ความเชื่อในความดีของพระศาสนา และออนในบารมี คือ ความดีทั้งในทาน ศีล
ภาวนา ดังกลาวแลว
เมื่อไดประยุกตใหเขากับสมัยแลว วิชชามโนมยิทธิ ตามหลักสูตรปรับปรุง
ใหมนี้ ก็เปน กึ่งมโนมยิทธิแท คือ เปน กึ่งอภิญญา แตไมใชอภิญญาแท ผนวก
เขากับหลักสูตรของ วิชชาสาม
และใชกําลังสมาธิ ระดับ อุปจารสมาธิ เทานัน
้
อาศัย วิปสสนาญาณ ความสะอาดของจิตมาสงเสริม ใหรูเห็นไดชัดเจนแจมใส
นั่นคือ เปน “สมาธิจิตทีเ่ นื่องดวยวิชชาสาม และ อภิญญา โดยอาศัย
วิปสสนาญาณ เพื่อทําทิพจักขุญาณใหเกิด”
กลาวอีกนัยหนึ่ง
“การรูเห็นของบุคคลใดดวยจิต ตองอาศัยกําลังสมาธิของผูนั้น
แตความชัดเจนของการรูเห็นนั้น ขึ้นอยูกับกําลังของวิปสสนาญาณ
อํานาจในการตัดกิเลส หรือการทําจิตใหสะอาด บริสุทธิ์ ของบุคคลผูนั้นเอง”
การสอนแบบประยุกตครึ่งกําลังนี้ ตองอาศัย ครู เขาไปชี้แนะเมื่อจิตสงบถึง
อุปจารสมาธิไดแลว ฉะนั้นครูจึงมีบทบาทสําคัญ อันเปนนัยตอการสอนแบบนี้ แมจะ
เปนคนละความหมายกับ ครู ผูควบคุมการฝกตามนัยแหงหลักสูตรของอาจารยสุข
ครูไมมี
ประการสําคัญ ใครขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทระลึกไวดวยวา
ความสามารถ และไมมีอํานาจในการสะกดจิตของผูใด หรือชวยใหใคร รูเห็น
ไมรูไมเห็น ในวิชชาของพระพุทธเจา.
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การเตรียมตัวฝก
วิธีการฝกมโนมยิทธิ ไมยากและไมงาย คือ จะวายากก็ยาก จะวางายก็งาย
แลวแตกําลังใจหรือความดี ความสามารถของทานผูเรียนเอง
นั่นคือ ทานจะตองมี ความพรอม อันเปนพื้นฐานความดี ๕ ประการเพื่อจัก
ทําทิพจักขุญาณใหเกิด ดังตอไปนี้
ประการแรก ตองมี ศีลบริสุทธิ์
สําหรับฆราวาส ตองอาศัยกําลังของศีล ๕ เปนอยางนอย ถาศีล ๕ ไม
บริสุทธิ์ ทานจะฝกไมสําเร็จ
สําหรับพระภิกษุ สามเณร ชี กับ ผาขาว ก็ตอ
 งรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ตามบท
บัญญัติในพระธรรมวินัย ใหครบถวน
ขอทบทวนความจําของทานวา ศีล ๕ ประการอันควรละเวน ไดแก
ไมฆาสัตว และไมทรมานสัตว
ไมยึดถือ เอาของที่เจาของเขาไมให และไมคดโกงเขา
ไมลวงประเวณีในบุตร ภริยา สามี หรือบริวารของผูอื่น
ไมพูดวาจาไมจริง ใสราย ปายสีใหเขาเสียประโยชน
ไมดื่มสุราเมรัย ของมึนเมา ยาเสพติดใหโทษ
การมีศีลบริสท
ุ ธิ์นั้น ใครขอย้ําวา
ตองไมละเมิดศีลดวยตนเอง
ไมแนะนําใหผูอื่นทําลายศีล
และไมยินดีเมื่อผูอื่นทําลายศีลแลว
สําหรับบางทาน ที่ตองทํามาหาเลี้ยงชีพดวยการฆาสัตว เชน เปนชาว
ประมง ถาเลิกไมได เลีย
่ งไมได กอนจะฝก ตองเลิกคิดถึงการงานที่ทํา มุงเหตุ
เฉพาะหนา คือ ตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ขณะขอรับการฝก หรือขณะฝกดวยตนเอง
ไมสนใจอดีตและอนาคตที่ยังมาไมถึง อยางนี้พอจะมีผลบางตามสมควร
ประการที่ ๒ ตองมี พรหมวิหารธรรม ประจําใจเปนปกติ คือ มี
เมตตา ความรัก
กรุณา ความสงสาร
มุทิตา ยินดีในความดีของผูอื่น
อุเบกขา วางเฉยในสิ่งเหลือวิสัยของเรา
การฝกใจใหมีเมตตา กรุณา จะชวยเกื้อหนุนใหเรารักษาศีล ๕ ไดครบถวน
โดยงาย ทั้งยังเปนปจจัยใหลดโทสะ โลภะ และโมหะ ลงไดตามอัตภาพแหงตนอีก
ดวย
ประการที่ ๓ ตองไมมี นิวรณ ๕
คือ กิเลสหยาบในใจของทาน ถาละเปนปกติไมได ตองงดใหไดขณะทีจ
่ ะ
ปฏิบัติหรือกําลังขอรับการฝกอยู มิฉะนั้นการปฏิบัติจะไรผล เพราะจิตไมสะอาดพอ
การรูเห็นจึงไมมี เพราะวา การฝกนี้มุงที่การฝกจิต มิใชฝกกาย
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กามฉันทะ
ปฏิฆะ
ถีนมิทธะ
อุทธัจจะกุกกุจจะ
วิจิกิจฉา
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ไดแก
ความรักระหวางเพศ
ความหงุดหงิดอาฆาตพยาบาท
ความงวงเหงาเกียจคราน
ความฟุงซานของจิต
ความสงสัยในผลของการปฏิบัติ

นิวรณนั้นผูที่จะละ ๒ ขอตนไดโดยเด็ดขาด ตองเปนพระอนาคามีและถาละ
๓ ขอหลังไดโดยเด็ดขาดดวย (ทั้ง ๕ ขอ) ก็ตองเปนพระอรหันตแลว ทีนี้ในเมื่อทาน
ยังเปนปุถุชน คนมีกิเลสอยู ถามีศรัทธา จะเจริญพระกรรมฐานในหมวดวิชชานี้ ทาน
ตองระงับนิวรณใหไดทั้ง ๕ ประการเปนการชั่วคราว ระหวางเวลาการปฏิบัติ
ประการที่ ๔ ตองมี ศรัทธา
ศรัทธาในที่นี้ หมายถึง
๑. ความเชื่อในความดีและผลของการปฏิบัติ
๒. ยอมรับนับถือความดี และคําสอนขององคสมเด็จพระบรมครูและพระอริยสงฆ
๓. เชื่อและพิจารณาตามคําสอน
๔. เชื่อมั่นในตนเองและความรูสึกครั้งแรกของตนขณะปฏิบัติ
ประการที่ ๕ ตองมี อิทธิบาท ๔ และสามารถควบคุมกําลังใจของตน ให
กระทําจริง ปฏิบัติจริง เพือ
่ ใหไดมโนมยิทธิ หรือ ทิพจักขุญาณ
อิทธิบาท ๔ ไดแก
ฉันทะ ความพอใจในการปฏิบัติที่กําลังทําอยู
วิริยะ มีความพยายามและเขาใจ ตามความเปนจริงวา การทํางานทุกอยางทั้งทาง
โลกและทางธรรมตองมีอป
ุ สรรค เราตองอาศัยความเพียรตอสู ไมทอถอย จนกวา
ชนะได
จิตตะ เอาใจใสในวิชาความรูที่เราไดแลวหรือพึงได และกระทําตอเนื่อง ไมละเลย
ใหยืดเยื้อ หลงลืม
วิมังสา ใชปญญาพิจารณา ดวยความมีเหตุ มีผล ใชสัญญาคือความจําประกอบ ใน
การหาเหตุผล ใครครวญ แลวสลัดความโงทิ้งไปเสีย
ขณะตั้งใจปฏิบัติธรรม ใหตัดความกังวล วางความหวงใยในธุรกิจ การงาน
ในทรัพย ในบุคคลไวชั่วคราว เฉพาะเวลาที่จะทํากรรมฐาน ตอจากนั้น ตองรูจก
ั
ควบคุมกําลังใจ วางอารมณใหตรงจุด จิตไมฟุงซาน ใหจิตสบายๆ ไมเครียด รูจักจับ
ลมหายใจเขาออก รูจักคําภาวนา และรูจักภาวนา เปนตน.
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การสมาทานพระกรรมฐาน
ถาจะปฏิบัติ ใหตอ
 งตามแบบแผนจริง ๆ ทานจะตองมีของบูชาครู คือ พระพุทธเจา ใหพรอมดวย ไดแก
เงินไมนอยกวา ๑ สลึง ธูป ๓ ดอก เทียนหนักบาท ๑ เลม และ ดอก
ไม ๓ สี ๓ ดอก
สําหรับผูที่ฝกครึ่งกําลัง ถาไมสะดวกจะหาของเหลานี้มา เชน ดอกไมไม
ครบ ๓ สี ทานอนุโลม ใหเปนกี่สี กี่ดอกก็ได และสําหรับทานที่ไมสามารถจะหา
ดอกไมธูปเทียนได แตพอมีเงินบาง สามารถใชเงิน ในอัตราพอสมควร อธิษฐานบูชา
ครู แทนดอกไมธูปเทียนได เงินบูชาครูนี้ หามนําไปใชสวนตัวอีก ตองนําไปถวาย
พระใหเปนสังฆทานทั้งหมด
ถาทานไปขอรับการฝก ที่วัดทาซุง หรือ ที่บาน พล.อ.ท.ม.ร.ว.เสริม สุข
สวัสดิ์ ซอยสายลม(พหลโยธินซอย ๘)โทร ๐๒-๖๑๖-๗๑๗๗ ในวันเสาร-อาทิตยตน
เดือน ที่หลวงพอฤาษีทานมาสอนพระกรรมฐานนั้น ดอกไมธูปเทียนบูชาครู มีไวให
ทานแลว โดยผูมีจิตศรัทธาใจกุศลจัดถวายแดหลวงพอฤาษี เพียงแตทานเตรียมเงิน
มาผาติกรรมหรือจายทดแทนใหแกสงฆตามสมควรแกราคาเทานั้น
เมื่อเตรียม ใจ และกาย ของบูชาครูแลว ใหเขาประจําที่ ณ สถานที่ ที่จัดไว
กอนรับการฝก หรือกอนลงมือปฏิบัติ ในกรณีที่ทานฝกเองที่บาน
ขั้นตน ทานตองมีการ บูชาพระรัตนตรัย กอน
ตอไป ควรกลาว คําขอขมาพระรัตนตรัย แลวจึง สมาทานศีล
และ สมาทานพระกรรมฐาน ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
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คําบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปูชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป
ปจฉิมา ชะนะตา นุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะ ภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
คําแปล
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ทรงเปนพระอรหันต และเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ
พระธรรม อันพระผูมีพระภาคองคใด แสดงไวดีแลว
พระสงฆ สาวกของพระผูมีพระภาคเจา พระองคใดเปนผูปฏิบัติดีแลว
พวกเราขอบูชาเฉพาะซึ่งพระผูมีพระภาคเจา
กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ ดวยเครื่องสักการะเหลานี้
พระผูมีพระภาคเจานั้น แมจะปรินิพพานไปนานแลวก็ตาม
แตก็ไดทรงบําเพ็ญพุทธกิจเพื่ออนุเคราะหแกคนผูเกิดมาในภายหลัง
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงรับเครื่องสักการะ
อันถือเสมือนเครื่องบรรณาการของคนยากไรเหลานี้ดวย
ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกพวกเราทั้งหลายสิ้นกาลนาน
พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันต
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขไดอยางสิ้นเชิง
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
ขาพเจาขออภิวาท
พระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
พระธรรม เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงไวดีแลว...
ขาพเจาขอนมัสการพระธรรม
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
เปนผูปฏิบัติดีแลว...
ขาพเจาขอนอบนอมตอพระสงฆ.
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คําขอขมาพระรัตนตรัย
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
ทานสาธุชนที่ไมถนัดบาลี จะนึกหรือกลาวเปนภาษาไทย ตามแบบฉบับที่
หลวงพอฤาษี ทานเคยแนะนําไว อาจสะดวกใจกวา ดังนี้
“ขาแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หากขาพระพุทธเจา เคยประมาท
พลาดพลั้งตอพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคกด
็ ี พระปจเจกพุทธเจา
ทุก ๆ พระองคก็ดี พระธรรม และพระอริยสงฆทก
ุ ๆ องคก็ดี ตั้งแตในอดีตชาติ มาถึง
ปจจุบันนี้ ดวยเจตนาก็ดี ไมเจตนาก็ดี หรือทําไปโดยรูเทาไมถึงการณก็ดี
ขอองคสมเด็จพระชินสีหบ
 รมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา ไดโปรดงดโทษให
แกขาพระพุทธเจา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาขาพระพุทธเจา จะเขาสูพระนิพพาน
เทอญ”
หรือทานใด จะกลาวคําขอขมาทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีดวย เพื่อความ
มั่นใจของตนยิ่งๆขึ้น ก็ไดเชนกัน ประการสําคัญ ทานตองกลาวดวยความเคารพ
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การสมาทานศีล
ทานสาธุชน ทุกครั้งหลังบูชาพระ และกอนจะสมาทานพระกรรมฐาน พระ
ทานจะใหสมาทานศีลกอน จะเปนศีล ๕ ศีล ๘ ก็แลวแต โดยปกติแลว ถาฝกที่วัด
หลวงพอฤาษีทาน จะใหสมาทานศีล ๘ บางครั้งเพียงศีล ๕
อยางไรก็ดี การสมาทานศีลนั้น ขอสําคัญอยูที่
ตองสมาทานดวยความเคารพ และตั้งใจปฏิบัติดวยความจริงใจ
ผูที่คิดวาตนรักษาไดเฉพาะศีล ๕ ศีล ๘ นั้นเกินกําลังของตน เมื่อพระทาน
ใหศีล ๘ ทานก็ไมตองกังวล รับศีล ๘ เต็มอัตรา ตั้งใจรักษาขณะทํากรรมฐานไว
กอน พอเลิกแลว หลังจากนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ทานจะลดลงมารักษาแคศีล ๕ ก็
ได ไมถือวาเปนการผิดสัจจะวาจาแตอยางใด
นอกจากนี้ กําลังของศีล จะชวยใหทานมี ทิพจักขุญาณ แจมใสขึ้นดวย
ศีล มีผลตอการปฏิบัตก
ิ รรมฐาน อยางสําคัญทีเดียว
ขอยกตัวอยาง ขาดศีลขอปาณาติบาต สัก ๑ เรื่องวา
มีอยูคนหนึ่งที่ขาพเจารูจัก เธอเลี้ยงสุนัขกี่ตัวๆ ก็มีหมัดเกาะกินมากมาย
หมัดกระจายทั่วบาน แมกระทั่งหองนอนของเธอ เธอจัดการแคะไค จับออกมากวาด
ตอนสัปดาหละหน รวมกันไดคราวละรอยๆตัว แลวเธอก็ประชุมเพลิง เอาไฟเผาจน
ตาย อยางนี้เปนประจํา เธอเกลียดและไมอยากใหแพรลูกหลานตอไป
ตอมา เธอตามผูใหญไปภาวนาบาง ณ สํานักสงฆแหงหนึ่ง เธอเลาวา วัน
หนึ่ง พอจิตสงบ(ถึงอุปจารสมาธิ) เธอเห็นหมัดนับหมื่น ๆ ตัว ลอยมารอบตัวเธอเปน
แพเต็มไปหมด นาเกลียดนาขยะแขยง ตัวแดงๆ ทั้งนั้น เธอตกใจกลัวมาก
หลายวันตอมา เธอพยายามทําใจกลา นั่งสมาธิใหม คราวนี้รูสึกเห็นไฟลุก
โพลงจะไหมตัวเธอ เธอรอนและกลัวมากจนทนไมไหว แทบกระโจนหนีตกศาลา
--- นี่กรรมปาณาติบาต ทันตาเห็น มาขวางกั้น ขณะที่เธอจะทําความดีขั้นปรมัตถ --เรื่องของศีลก็มค
ี วามสําคัญดังนี้ ฉะนั้น ถาทานฝกเองที่บาน ไมมีพระสงฆ
มาสมาทาน(บอกศีล)ให ทานตั้งจิตคิดขอรับจากพระพุทธรูปของทานก็ได ไมตอง
ลําบากกายไปนิมนตพระสงฆมาบอกศีลใหทานอีก เพราะทานเองก็รูแลววา ศีล ๕
ขอมีอะไรบาง
ขอเพียงทานตั้งสัจจาธิษฐาน ขอรับเอามาปฏิบัติ เพื่อ การเวน ตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป กุศลใหญก็บังเกิดขึ้นแลว ศีล อยูที่ การละ การเวน มิไดอยูที่ การขอ
การสมาทาน แตอยางใด.
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คําสมาทานพระกรรมฐาน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อิมาหัง ภะคะวา อัตตะ ภาวัง ตุมหากัง ปริจจะชามิ
“ขาแตองคสมเด็จพระผูมพ
ี ระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ขอ
อาราธนาบารมีพระพุทธเจาทุกๆพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกๆพระองค พระธรรม
และพระอริยสงฆทั้งหลาย ครูบาอาจารยทั้งหลายสืบๆกันมา มีหลวงพอปานวัดบาง
นมโค เปนที่สุด ขอไดโปรดยกจิตของขาพเจา ขึ้นสูภาวะพระกรรมฐานทั้ง ๔๐ ทัศ
พระปติทั้ง ๕ และวิปสสนาญาณทั้ง ๙
ขอพระกรรมฐานทั้ง ๔๐ ทัศ พระปติทั้ง ๕ และวิปส
 สนาญาณทั้ง ๙ จงมา
บังเกิดปรากฏในกายทวาร ในวจีทวาร ในมโนทวาร ของขาพระพุทธเจา ณ กาลบัด
เดี๋ยวนี้เถิด
ขอไดโปรดยกจิตของขาพเจา ขึ้นสูภาวะแหงเมฆจิต สามารถกําหนดจิต รู
ภาวะการณตางๆ ทั้งเหตุ ผล อดีต อนาคต และปจจุบันไดทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู
เมื่อรูแลว ขอใหเห็นภาพนั้นไดชัดเจนแจมใส และพยากรณไดตามความเปนจริงทุก
ประการ เหตุใดที่จะพึงบังเกิดแกขาพเจา ขอใหขาพเจาไดรูเหตุนั้นได โดยไมตอง
กําหนดจิตแมแตประการใด ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด”
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การฝกที่ตองมีครูชี้แนะ
การฝกแบบนี้
เมื่อสมาทานพระกรรมฐานแลว
หรือกอนเริ่มการปฏิบัติ
หลวงพอฤาษี ทานจะใหธรรมะ(ที่บางทานอาจจะเรียกวาเทศน) เปนแนวทางปฏิบัติ
ใหทุกคนเขาใจเสียกอนประมาณ ๑๐ นาที
สําหรับบางทีหรือบางครั้งที่หลวงพอทานไมวาง ก็อาศัย เทปคําสอน ของ
หลวงพอทาน มาเปดใหผูตั้งใจปฏิบัติไดรับฟงแทน ทั้งแบบประยุกตเต็มกําลัง และ
ครึ่งกําลัง
การฝกแบบนี้ หลวงพอทานจัดให ครู เขาไปแนะนําตามหลักสูตรประยุกต
เพื่อหวังผลรวบรัด ชวยใหผูเรียน ปฏิบัติไดผลเร็ว ทานบอกวา ถาใหปฏิบัติเอง ของ
บางคนใชเวลาตั้ง ๒๐ ป ก็ยังไมได
ขอแตกตาง ระหวางการไปหรือการรูเห็น แบบครึ่งกําลัง และ เต็มกําลัง
นั้น ทานบอกวา
การไปแบบครึ่งกําลัง คลายๆกับไปในเวลากลางคืน มืดบาง สวางบาง ไมแนนอน
สวน การไปแบบเต็มกําลัง นั้น เหมือนกับ ตัวเราไปเอง เห็นชัดมาก
ขอที่เหมือนกัน ก็คอ
ื วา
จิตยังเชื่อมโยงกับประสาทอยูตามเดิม รางกายยังรูตัวอยู พูดไดรูเรือ
่ ง และโตตอบกันได
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การฝกแบบครึ่งกําลัง
หลังจากไดรับฟงการแนะนําเพื่อการฝกมโนมยิทธิ จากหลวงพอฤาษี(หรือ
จากเทปคําสอนของทาน) ประมาณ ๑๐ นาทีแลว
ผูขอรับการฝกตั้งใจภาวนาวา นะมะ พะทะ เทานั้น หายใจเขาวา นะมะ
หายใจออกวา พะทะ เวลาภาวนา ใหจิตจดจอทีค
่ ําภาวนาเฉยๆและรูลมหายใจเขา
ออกดวย รูคําภาวนา นะมะ พะทะ ดวย ประมาณ ๑๐ นาที หรือจนกวาจิตสงบ
ขณะภาวนา พยายามอยาใหขัดกันกับลมหายใจ ปลอยอารมณตามสบาย
อยาใหเหนื่อย ถาภาวนาชาเกินไปก็จะเหนื่อย ถาภาวนาเร็วเกินไปก็จะเหนื่อย ถารูสึกวาจังหวะใดไมเหมาะ ก็เปลี่ยนจังหวะเสียใหม
ใหรูลมหายใจเขาออกแบบสบายๆ จิตตองไมอยากรูอยากเห็นอะไรทั้ง
หมด ขณะนี้ ซึ่งเปนระยะที่รวบรวมกําลังใจใหเปนสมาธิมั่นคง เพื่อใหอภิญญาเกิด
ในจิตไดตอ
 ไป
เมื่อจิตสงบเปนสมาธิมั่นคงแลว ครูก็จะเขาไปแนะนําซักซอมความเขาใจ
และซักถามตอไป ขณะที่ครูเขาไปแนะนําใครหรือกลุมใด ใหกลุมนั้นเลิกภาวนา เลิก
กําหนดลมหายใจ ปลอยอารมณสบายๆ ตั้งใจคิดและฟงคําแนะนําของครู
ครูจะแนะนําเรื่องขันธ ๕ ทุกข ไตรลักษณ เปนตน เพื่อใหผูเรียน ตัดความ
หวงใยในรางกาย รูและยอมรับความเปนจริง
ฉะนั้น เมื่อครูแนะนํา ซักซอม จิตใจของเราตองนอมตามไปหาความ
เปนจริง ถาอารมณของเราตัดไมออก ทานบอกวา อภิญญาก็ดึงใจเราออก
ไมได
ผูเรียนตองนอมใจไปตามคําสอนใหเห็นทุกข ตั้งใจตัดกิเลส ถาตัดกิเลสได
ดี จิตสะอาดมาก จิตจะรับภาพแจมใสคลายเห็นภาพในทีวีสี ถาจิตวางกิเลสได
(เฉพาะเวลา) อยางกลางๆ จิตจะเห็นภาพไมชัดเจนนัก ถาจิตสะอาดนอยจะมีแต
ความรูสึก แตเห็นภาพไมชัด หรือไมเห็นเลย
ถาไมเห็นภาพ หรือเห็นไมชัดเจน ก็ตอ
 งบอกครู ครูจะแนะนําในการตัด
กิเลสอีกครั้งหนึ่ง ถายังไมเห็นภาพอีก นั่นแสดงวาจิตของทานเลวเกินไป ไม
ยอมละวางกิเลสแมชั่วขณะจิตเดียว อยางนี้ทานใหเลิกสอน
ครูจะถามคําถาม ๒ ครั้ง ถายังอ้ําอึ้งไมยอมตอบตามความรูสึกครั้งแรก มัว
แตลังเลสงสัย ทานใหครูผานเลยไป ไมตองแนะนํากันอีกเพราะมีนิวรณ ๕ มีวิจิกิจฉาเต็มขั้น เสียเวลาเปลาทั้งครูและผูเรียน
ทีนี้ เมื่อครูเห็นวา ผูเรียนเขาใจตามความเปนจริงได จิตสะอาดแลว ครูจะ
สอบถามความรูสึก สัมผัส หรือ การเห็น ของผูเรียนตอไป หนาที่ของผูเรียนจะ
ตองตอบ ตามที่รูสึกหรือเห็นในครั้งแรกทันที อยาลังเล อยาสงสัย
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รูสึกอยางไร ตอบไปอยางนั้น อยาอ้ําอึ้ง อยาอาย อยากลัวคนอื่นหัวเราะ
เยาะ เพราะไมมีใครเกง ใครดีกวาใคร นอกจากนี้ คําตอบจากความรูสึกของแตละคน
อาจเหมือนกัน หรือไมเหมือนกันก็ได ขึ้นอยูกับปจจัยประกอบหลายอยาง
ขณะที่เราปฏิบัติกรรมฐาน จิตเราเปนทิพย จงตอบตามความรูสึกของจิตได
เลย ตองมีความกลาตอบ
หลวงพอฤาษี ทานเคยกลาวเสมอวา
“ยิ่งตอบ การรูเห็นยิ่งชัดเจนแจมใสมากยิ่งขึ้น”
ดังนั้น ทานจงอยากลัววาเวลาอาปากพูด หรือขยับตัวแลว จะตกจากฌาน
หรือภาพที่รูเห็นจะหายไป สมาธิจะหด ไมใชเปนแบบนั้น ขอยืนยันได ตอใหทาน
ตอบเสียงดังขบขันหัวเราะเฮฮา ในสิ่งที่ทานพบเห็น ขณะปฏิบัติกรรมฐาน การใช
ญาณอยางใดอยางหนึ่ง ตามแบบวิธีของหลวงพอฤาษีสอน ทานจะไมมีวันตกจาก
ฌานเด็ดขาด ดีกวาการนั่งเฉยๆ อมภูมิไวไมตอบครู พวกเราหลายคนพิสูจนกันมา
แลว
สําหรับคําภาวนา ขออธิบายแกผูที่ชอบกังขา วาตองใช นะมะ พะทะ
เทานั้น ถาจะฝกตามหลักสูตร มโนมยิทธิ ตามที่พระอาจารยกําหนดไว
เหมือนกับทานที่จะฝกวิชชา ธรรมกาย ตองใชคาํ ภาวนาวา สัมมา อะระหัง ใครทําตัว “หัวลานนอกครู” หรือฉลาดรูด
 ีเกินครู จะไมประสบผลจากการ
ปฏิบัติเลย
ขั้นตอไป เมื่อจิตของทานสะอาด ตามกําลังความสามารถ ในการตัดกิเลส
ของทานเองแลว ครูจะแนะนําวิธีทําทิพจักขุญาณใหเกิดกอน ใหเอาจิตหรืออทิสสมานกาย ออกไป รับสัมผัสบุคคล รูเห็น ทองเที่ยวไปในบางสถานที่ เชน ดาวดึงสเทวโลก พระจุฬามณีเจดียสถาน พระแทนบัณฑุกม
ั พลศิลาอาสน แดนพระนิพพาน
เปนตน ทั้งนี้ ยอมขึ้นอยูกับ กําลังความสามารถของผูเรียนเอง และเวลาเพียงพอ
หรือไม
เมื่อไดขั้นตน คือ ทําทิพจักขุญาณแลว ครั้งตอไป ครูจะแนะนํา ความรู
พิเศษ และนําทองเที่ยวในภพตางๆดินแดนตางๆ เพื่อซักซอมใหคลองตัว ชมสวรรค
ทุกชั้น พรหมโลก แดนพระนิพพาน นรก เปรต อสุรกาย ดวงดาวตางๆ เปนตน ซึ่ง
สนุกสนานเพลิดเพลิน ไดความรูจริงมากมาย เกินกวาในตําราหรือวิทยาการสมัยใหม
จะรูได
ทานที่มีความคลองตัวในทิพจักขุญาณดีแลว ครูจะแนะนํา ญาณ ตางๆ ตอ
ไปอีก ๗ อยาง ดังจะไดกลาวตอไป.
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ครูฝก
- เพื่อความสมบูรณแบบของหนังสือนี้ ผูเขียนขอกลาวถึง “ครู” ไวสักเล็กนอยดวย ครู ในที่นี้ มิไดหมายถึง หลวงพอฤาษี ตนตํารับ ผูนําวิชชา มโนมยิทธิ
ประยุกต มาสอนลูกหลานพุทธบริษัทและไมไดหมายถึง ผูควบคุมการฝกตามวิธีเดิม
แตหมายถึง ผูที่เคยเรียนและฝกไดในมโนมยิทธิแลว มีทิพจักขุญาณ
หรือคลองในญาณ ๘ และไดรับอนุญาตจากหลวงพอใหเปน “ผูแนะนํา” ให
ผูอื่นรุนหลังตอไปได และยังมี ผูที่ไมคอยคลอง อีกมาก ที่อยากเปนครูเขาดวย
“ใครที่ฝกไดแลว อนุญาตใหแนะนํากันตอๆไปได” หลวงพอฤาษี ทาน
กลาวอยางนี้บอยๆ ดังนั้น วิชชานี้ของทานจึงไมมีการหวงหาม จํากัดเขตแตอยางใด
เมื่อเปนเชนนี้ ผูเขียนจึงขอกลาวถึง ครู และบทบาทของครูไวดวย เพราะ
ครูนับเปนสวนสําคัญในการสอนการฝกมโนมยิทธิประยุกต
ครู ตองมีความดีเฉพาะตัว มีความสามารถในการแนะนํา คนที่เรียนเกงไม
แนเสมอไปวาจะเปนครูที่ดี มีความสามารถในการถายทอดวิชาความรู หรือแนะนํา
ใหแกผูเรียนไดเสมอไป ใชไหม?
ครู ในหนาที่ตามหลักสูตร มโนมยิทธิ นั้น เปนเพียงผูแนะนําผูเรียน ให
รูจักทุกข รูจักอริยสัจ รูจักละสังโยชน โดยเฉพาะขอตนคือ สักกายทิฐิ และ
แนะนําวิธีปรับอารมณใจของผูเรียนใหตรงจุด ใหรูจักทําจิตใหสะอาดอยางชั่วคราว ขณะรับการฝก หรือแบบถาวรถากําลังใจผูเรียนถึงขั้นปรมัตถ
ครู จะเปนเพียงผูติดตามดูจิตของผูเรียน ดูวามีกําลังความดีสวนไหนบาง
ของผูเรียน พอจะนํามาแนะนํา ชวยในการฝกของผูเรียน ใหไดผลรวดเร็วบาง เพราะ
แตละคนมีจริตจริยาและความดี การสรางบารมีมาไมเหมือนกัน
ครู ไมมีอํานาจหนาที่สะกดจิตผูเรียน และไมสามารถชวยใครใหเห็นใหได
ทิพจักขุญาณ หรือกลั่นแกลงไมใหรูเห็น แมองคสมเด็จบรมศาสดา “พระอาจารย
ใหญ” เจาของวิชชาทั้งปวง พระองคทานยังไมทรงกระทํา ทรงแนะนําวา “อักขา
ตาโร ตถาคตา” เราตถาคตเปนแตเพียงผูบอก
ฉะนั้น ครูจึงมีหนาที่เพียง แนะนําบอกกลาว ตามที่องคสมเด็จบรมครู ทรง
สอนไว ใหตรงจุด เฉพาะกลุม เฉพาะบุคคลเทานั้น ใครจะไดหรือไมได ก็เปนหนาที่
และความสามารถของผูเรียนเอง
ขอย้ําอีกครั้งวา
“การจะทําไดแคไหนหรือไมได ทิพจักขุญาณแจมใสหรือไมเพียงใด
ลวนแตความบริสุทธิ์ และความสะอาดของจิตผูเรียนเองเปนสําคัญ"
อยางไรก็ดี ครู ทีด
่ ี ที่ชวยแนะนําผูเรียนกรรมฐาน หมวดมโนมยิทธิ ไดผล
นั้น ในทัศนะของผูเขียน ครูจะตองสามารถ รูวาระจิต ความคิดคํานึง ของผูเรียน
และ รูเห็น ไดดวยวา ศิษยผูนั้น รูเห็นอะไร แบบไหน ระหวางการแนะนําหรือสอนอยู
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ถาครูเอง ไมรู ไมเห็น ไมคลอง หรือถนัดแบบสุกขวิปสสโก จํามาจากตํารา
ตามเขาวา เคยอานมามาก รูมาจากหนังสือ แลวเอามาแนะนําผูอื่นที่ฝกฝนใน
หลักสูตรนี้ ดีไมดีจะพากันเปไปหมด
ครู ตองสามารถ “ชวยสงเสริม” กําลังใจของศิษย และ “จับโกหก” ของ
ผูเรียนบางคน บางหมู ที่ทองจํามาจากตํารา จําคนอื่นเขามาตอบ ใหไดดวย
ครูควรใชถอ
 ยคําสั้นๆ เขาใจงาย ในการแนะนําการตัดกิเลส โดยเฉพาะใหรู
จริงในเรื่อง “ทุกข” แตเมื่อแนะนําแลว ผูเรียนยังเห็นวา โลกนี้ยังเปนสุขอยูละก็
ทานบอกวา ใหปลอยไปเลย ไมตองสนใจผูนั้นอีก ใหเลิกแนะนําผูนั้นได แสดงวา
เครื่องรับการสื่อความหมายทางธรรมะของผูนั้น ยังไมเปด พูดเทาไร ก็เขาใจกัน
ไมได
การสอนของครูนั้น หลังจากแนะนําการ “ตัดกิเลส”
“คําถาม” สอบถามความรูสึก สัมผัส หรือการเห็นของผูเรียน

แลว ก็เปนการใช

คําถามที่ดี ตองไมใช คําถามนํา การจะตั้งคําถามแบบไหนดี ที่ไมใช
คําถามนํานั้น ขึ้นอยูกับวิธีการ ความฉลาด และเทคนิคของครูแตละคนเอง
ครูที่ดีไมแสวงหาศิษย ไมแสวงหาโลกธรรม ยอมแนะนําใหผูเรียน รู
เห็น และเชื่อมั่น ในผลการปฏิบัติ ในพุทธานุภาพไดมากกวา
ครูที่ยังหยอนคุณสมบัติการเปนครู และครูประเภทหลังนี้แหละ ที่นํา
ความเสื่อมเสียมาสูสํานักอาจารย ทั้งเปนเหตุใหศิษยคิดผิด ทําผิด หลงผิด
ถึงขั้นปรามาสพระรัตนตรัยไปแลวก็มี
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ขอยกตัวอยาง คําถามนํา ที่มีผูนํามาบนใหขาพเจาฟง สักบางขอ ดังนี้
“เห็นพระพุทธเจาไหม ทานยืนอยูขางหนาแลว”
“ทานเหมือนพระสงฆ หมจีวรสีเหลือง นั่นนะ เห็นไหม?”
“เห็นตัวเอง แตงตัวสวยชุดสีเขียวไหม เหมือนชุดลิเกนะ?”
“รูไหม คุณเคยเปนลูกของ...มากอนนะนี่”
“ถึงพระจุฬามณีแลวนะ รูปรางเหมือนพระปฐมเจดียไหม สีทอง สวยนะ?”
“เห็นพระอินทรไหม? ทานเปนเทวดา ตัวเขียว” ...ฯลฯ...
อยางนี้ไมถูกตอง
คําถามที่ดี ควรใหผูเรียนคิดหาคําตอบเอาเอง ไมควรใชคําถามที่ตอบได
เฉพาะ “ใช ไมใช” แบบนี้จะไมมีประโยชนอะไร แทนที่จะถามแบบขอที่ ๑ ครูอาจจะ
ผูกประโยคใหม ใหผูเรียนไดเจรจา แสดงความคิดเห็นของตนเองวา
“เห็นใครอยูขางหนาบางไหม?”
“แตงกายอยางไร?”
“ลักษณะอยางไร?”
“คิดวาทานผูนั้นเปนใคร?”
“...เคยเปนอะไรกับคุณมากอน?”
การถามนําคลายชี้ชองให (บางครั้งอาจจะไมถูกก็ได) เปนผลใหผูเรียน
ไขวเขวลังเล ไมแนใจในความรูสึกครั้งแรกของตน ทั้งยังไมพยายาม “รับสัมผัส”
คอยคิดจองจะตอบแตวา “ใช” ตามครูชี้นํา เหมือนเด็กอนุบาลไปเลย
บางคนมาบนใหฟงดวยวา เธอนั่งภาวนา ยังไมรูเห็นอะไรเลย ครูเขามา
บอกวา เธอเห็นนั่นเห็นนี่ เธอเกรงใจครู จึงตองตอบเออออไปกับครู อยางที่
ครูอยากใหตอบ เธอบอกวา ถาเธอคัดคานวายังไมเห็น ก็กลัวครูจะเสียหนา
ครูทําอยางนี้ เธอจึงเกิดสงสัยไมมั่นใจ
ผลก็คอ
ื
เธอก็หายหนาไป
อาจารยอื่น ทดลองตอไป แบบนี้ก็มี

ไมมาฝกอีก

แลวออกแสวงหาสํานัก

นอกจากนี้ การถามนํายอมกอใหเกิดปญหา ทําใหผูชอบคิดเกิดการสงสัย
และบางครั้งผูเรียนรูเห็นอีกอยางหนึ่ง แตครูบอกอีกอยางหนึ่ง เพราะครูไมละเอียด
พอ คิดวาตนเห็นแบบนั้น อาศัยขาดเทคนิคในการสอน ผูเรียนจึงเสียผล
ถาบังเอิญ ผูเรียนรูเห็นตรงกับทีค
่ รูถามนํา นาจะไมมีปญหาใดๆ แตวา
ผูเรียนขาดประสบการณ ยังใหมในวงการ คิดไปคิดมา นึกวา ครูสะกดจิต ใหเห็น
ตาม เลยไมเชื่อทั้งตัวเองทั้งครู แถมยังลุกลามไปปรามาสวิชชาของพระพุทธเจาเขา
อีก เปนโทษหนักอยูตรงนี้
เห็นหรือยังวา การเปน ผูเรียน เพียงปฏิบัติตาม คําแนะนํา ฝกฝนใหได
เฉพาะตัวนั้น ยากอยู
แตการจะใหเปน ครูที่ดี มีคุณสมบัติ สอนเปน ไมใชสอนได หรือ ได
สอน โดยเฉพาะ การสอนธรรมะตามหลักสูตร มโนมยิทธิ นั้น ยากยิ่งกวา เพราะ
เปนเรื่อง “ใหญ” คือ ถาใครทําได ก็เปน กุศลใหญ เปน ธรรมทาน แตถา แนะนํา
ผิดพลาด นอกตําราของพระพุทธเจา ก็จะเปนโทษใหญไดเชนกัน
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อีกประการสําคัญ ผูเปนครูเขานั้น ตนเองตองหมั่นปฏิบัติใหกาวหนา
โดยเฉพาะดานวิปสสนาญาณ การตัดกิเลส อยาติดในลาภ ยศ สรรเสริญ
อันจะดึงใจใหเสียทาแก กิเลสหยาบ และ โลกียสุข ที่จะมีตามมา จากผูที่
กตัญูบูชาใน “ครู”ของตน
ทีนี้ ถาใครพลั้งเผลอ ไมวาจะเปนบรรพชิตหรือฆราวาส เมื่อมีคํายกยอง
และลาภสักการะ ตามเขามา จิตจะฟูขึ้น ๆ จนสําคัญตนผิด คิดวา “แน” แลว กิเลส
ตัณหา กามราคะ จึงพากันมาฉุดรั้ง ใหหลงผิดทางไปอบายภูมิ อยางนี้มีอยูมากราย
ผูเขียนพบเห็นบอย
วิธีที่ดี ที่หลวงพอทานสอนเสมอ คือ เตือนสติตนเองวา
“อยาคิดวาตัวเราดี ถาคิดวาเราดีเมื่อไร แสดงวาเราเลวเมื่อนั้น”
และถาเราผูที่เปนครู ระลึกไวอยางมั่นคงวา “ที่เรานํามาสอนผูอื่นนั้น
เปนวิชชาของพระพุทธเจา ของครูบาอาจารย ทานชวยสงเคราะหให ไมใช
ความสามารถของเราเอง” ก็จะชวยระงับ “การฟู” ของตนไดบาง.

การฝกแบบเต็มกําลัง
การฝกแบบเต็มกําลังนี้ หลวงพอ
ฤาษีทานนํามาสอนใหมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
ทานทราบวา กําลังใจของบุคคลเขาถึง
และพอจะไดบาง เมื่อเดือน กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๘ และ ฝกใหแกผูเรียน ชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง
ขณะนี้ทราบวา ทางวัดงดฝกแบบ
เต็มกําลัง เปนการชั่วคราวอีก ทั้งนี้ทาน
บอกวา บุคคล “หมดชุด”แลว
ผูที่มาฝกใหมกําลังใจไมถึง ฝกแบบเต็มกําลังไมได
“ครึ่งกําลัง” ตอไป แตอยางเดียว เพื่อไมใหผูเรียนเสียกําลังใจ

ทานจึงใหฝกแบบ

ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา ผูที่สามารถฝกไดงายทั้งแบบเต็มกําลังหรือครึ่งกําลังก็
ตาม เปนผูที่ “เคยได” มโนมยิทธิ มากอนจากอดีตชาติ แตผูที่เริ่มสนใจเขาฝกใหม
ตามหลักสูตรนี้ โอกาส “ได” แบบเขานั้นก็พอมีอยู แตตองอาศัยความขยันหมั่น
เพียรมาก เปนพิเศษ เพราะ “ทุนเดิม” ไมมี
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วิธีปฏิบัติ
เมื่อเตรียมพรอม และมีของบูชาครู ครบแลว บูชาพระ รับศีล สมาทานพระ
กรรมฐานแลว ทานใหเริ่มตนปฏิบัติโดยการนั่งหลับตา จะนั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ
หรือนั่งเกาอี้ก็ไดตามถนัด ฟงคําแนะนํากรรมฐานจากหลวงพอฤาษี (ที่วัดทาซุง)แลว
พระทานจะพรมน้ํามนตให ตอนนั้นทานตองทําจิตคิดตัดสินใจวา
“การเกิดเปนมนุษย เต็มไปดวยความทุกขยากลําบาก นานาประการ มีการ
เกิด แก เจ็บ ตาย ขณะทรงตัวอยูก็มีความปวยไข ตองอดทนตอความไมดี ไมพอใจ
ทั้งหลาย โลกนี้ไมนาอยู รางกายนี้เปนของเลว นารังเกียจ สกปรกโสโครก เปน
ปจจัยทุกข เราไมตองการอีก เราตองการพระนิพพานอยางเดียว ตายจากชาตินี้เมื่อ
ใด ขอไปนิพพานทันที...”
หรือพิจารณาตามคําแนะนําสั่งสอนของหลวงพอฤาษีในตอนนั้น
เจาหนาที่ของวัด จะมีกระดาษเตรียมไวใหทุกคน ในกระดาษนั้น เขียนอักขระวา นะ โม พุท ธา ยะ อันเปนพระนามของพระพุทธเจา ๕ พระองค คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระพุทธกัสสป พระสมณโคดม และ พระศรีอาริยเมตไตรย
ทานใหเอากระดาษนี้ปดตา แลวเริ่มตนภาวนา พนมมืออยูระหวางอก ขอ
บารมี องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาโดยตรง ขอใหทรงชวย ใหมีแสงสวาง ชัดเจน
แจมใส ขณะภาวนา ก็ใหพนมมืออยูระหวางอก พอจิตแจมใส ลดมือลงวางที่ตักได
การภาวนา ครั้งแรก ใหภาวนาควบคูกับจับลมหายใจเขาออกไปดวย ตอมา
คําภาวนาจะเร็วขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ไมตองไปชวยเรง จิตจะไมยึดลมหายใจเขาออก
แลวตอนนี้ ใหปลอยไปตามนั้น ไมตองดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจอีก เลิกหวงลมหายใจได คําภาวนาจะเร็วขึ้นเองตามลําดับ
อาการของคนฝกใหมบางคนจะเริ่มสั่น มือที่พนมอยูตีอก พอผูควบคุมการ
ฝกจับเอามือลงวางบนเขา ก็จะตีเขาทั้งสองขางตอไป ก็ตองปลอยใหเปนไปตามนั้น
อาการเหลานี้จะหยุดไดเอง เมื่อจิตเขาสูฌานละเอียดและมั่นคงแลว
อาการเตน การสั่น ตีอก เหลานี้ จะเกิดกับผูที่ไมเคยไดมากอนเลย เปนคน
ฝกใหม และจะเกิดขึ้นเมื่อจิตรวมเปนสมาธิ เขาถึงฌานหยาบ หรือสมาธิจิตยังหยาบ
อยู
ขณะฝกและภาวนา จะมีอาการแสดงออกทางกายตางๆ กัน เชน บางคนสั่น
บางคนเตนทั้งตัว บางคนลมตัวลงนอนบาง หงายหลังไปเลยบาง ฯลฯ
เมื่อจิตเปนฌานแลว ตอนอทิสสมานกายจะออกไปจริง ก็มีอาการตางๆ กัน
อีก
-บางคนเห็นแสงสวาง พุงลงมาจากขางบนเปนลําแสงยาวสวางจัด
-บางคนเห็นแสงสวาง พุงจากขางลางตรงหนาขึ้นขางบน
-บางคนก็เห็นแสงสวางจาเฉยๆในอากาศ
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เมื่อเห็นแสงสวางแหงใดก็ตาม ทานใหตัดสินใจพุงจิต หรือ อทิสสมานกาย
ไปตามแสงสวาง เมื่อออกไปแลว จะเกิดอาการเวิ้งวาง จงอยากลัว ใหนึกถึงพระพุทธเจาทันที ขอพระพุทธองคทรงโปรดสงเคราะห
สําหรับบางทาน ที่เคยไดมโนมยิทธิครึ่งกําลังมากอน ทานอาจนึกถึง พระ
อาจารย ทานพอ ทานแม หรือทานใดทานหนึ่ง ที่ตนรักเคารพก็ได ขอใหทา นไดมา
โปรดดวย
เมื่อเห็นพระพุทธเจาหรือทานที่เราตั้งจิตปรารถนาขอใหชวยสงเคราะหแลว
ก็ขอใหทานพาไปยังสถานที่ตางๆ ได เชน พระจุฬามณีเจดียสถาน บัณฑุกัมพลศิลา
อาสน แดนพระนิพพาน กราบนมัสการองคสมเด็จพระพิชิตมารบนนั้น ชมวิมานของ
ตัวเอง เปนตน ความรูเห็นตางๆจะชัดเจน ละเอียดลออมาก
เมื่อเสร็จสิ้นการฝก พระทานจะพรมน้ํามนตใหผูรับการฝกอีกครั้งหนึ่ง
การฝกแบบเต็มกําลังนี้ ทานบอกวาจิตจะออกไปดวยกําลังของฌาน ๔ ซึ่ง
บางครั้งทานเรียกวา “ฌาน ๔ ใชงาน” จะเห็นไดชัดเจนมากเหมือนตาเห็น และผูท
 ี่
คลองใน “มโนมยิทธิ” มีทิพจักขุญาณแลวนั้น จิตเปนฌานไดโดยไมตองนั่งหลับตา
ผูที่เคยไดแบบครึ่งกําลังแลว ถายังไมเห็นมีแสงสวางมา ทานใหจับภาพ
พระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระชินวร พอจับภาพไดชัดเจนแจมใส ใหพุงจิตไป
นิพพานเลยทันที ไมตองรอแสงสวาง จะเห็นไดชัดเจนกวาเดิม ก็เทากับวาการฝก
แบบนี้ เพิ่มกําลัง ใหกับผูที่เคยฝกไดแบบครึ่งกําลังดวย
หลักสําคัญ ๓ ประการ ที่ทานสนใจจะศึกษา หลักวิชชา มโนมยิทธิ พึง
สังวรไว เพราะวาทานจะไดหรือไมไดดังประสงค ๓ ขอนี้มีสวนอยู คือ
๑.ตองไมอยากไดอยางนั้นอยางนี้ขณะที่ปฏิบัติ ถาอยากได จะไมได
๒.อยาสงสัยในภาพ ในสิ่งที่รูเห็น ให เชื่อ วา ที่เรารูเห็นขณะนั้นเปนจริง
๓.ตอง ไมกลัวตาย ถายังกลัวตายอยู แสดงวาจิตยังเลวอยู จะขวางกั้นความดี ดวย
การติดในรางกายภายนอก
ทานบอกวา ถาตั้งใจมาปฏิบัติพระกรรมฐานแบบนี้ แมจะยังไมไดอะไรเลย
บังเอิญตายไป ตามกฎแหงกรรม ระหวางนั้น ดวยจิตอันเปนกุศล อยางเลวๆ ก็ไป
สวรรค เสวยสุข สุขารมณ ไดอยางสบายๆ ดีกวาอยูเปนคนหลายเทานัก ถาเกิดเบื่อ
หนายรางกายเขาดวย และยังไมติดในโลก ขณะฟงคําสอนอยู ไมหวงหาอาวรณใน
ทรัพยสมบัติ และอาการอันเปนของโลกนี้ ตายไปในตอนนั้น ทาน ไปนิพพาน ได
ทันที
ฉะนั้น ถาทานยังคิดกลัวบา กลัวตาย ขณะฝกหรือปฏิบัติพระกรรมฐาน หรือ
เมื่อคิดจะทํากรรมฐาน ก็เทากับทานกลัวไดดี กลัวความดี เราไมวากัน ปลอยไปตาม
สะดวก ทางใครทางคนนั้น ตามถนัดก็แลวกันเถิด.
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การฝกดวยตนเองสําหรับผูฝกใหม
อันที่จริงแลว หลักสูตรวิชชา มโนมยิทธิ ที่ หลวงพอฤาษี ทานเมตตา
ประยุกตมา เพื่อสอนใหเหมาะ กับบุคคล กับยุคสมัยนั้น ตองอาศัย ครู เขาไปชี้แนะ
เพื่อเปนการรวบรัดกําลังใจผูเรียน ใหไดผลรวดเร็ว และรวบรัด
อยางไรก็ดี ทานที่ประสงคจะฝกซอมปฏิบัตด
ิ วยตนเอง อาจจะเปนดวยเหตุ
ผลใดๆ ก็ตาม ก็นาจะกระทําได ขอแตใหมีความตั้งใจจริง อยาลองเลนๆ เทานั้น
สวนผลการปฏิบัติจะเปนเชนไร ก็แลวแตตัวทานเอง
ดวยเหตุผลดังกลาว อาศัยประสบการณ และหลักวิชชา ขอวัตรปฏิบัติ ที่ได
รับฟงมาจากหลวงพอ พอจะประมวล นํามาบอกกลาวเปนแนวปฏิบัติ ตอทานผูสนใจ
ใครปฏิบัติไดดวยตนเอง ดังนี้
สิ่งแรกที่สุดที่จําเปนตองมี คือ “ความตั้งใจจริง” เมื่อตั้งใจจะทํา ก็ตองมี
“ความพรอม” เปนขั้นตอไป กอนลงมือปฏิบัติ ดังไดกลาวแลวในตอนตน
เมื่อทานพรอมแลว ก็ควรสวดมนตบูชาพระ ณ สถานที่อันควร ในบานของ
ทาน ถาไมมีหองพระเปนสัดสวน อยางนอยๆ ทานควรมีพระพุทธรูปสัก ๑ องค ตรง
หนาทาน ไวเปนเครื่องระลึกถึง แทนองคพระพุทธเจา และเปนพลังใจใหอุนใจ
การสวดมนตบูชาพระ ขอขมาพระรัตนตรัย และสมาทานพระกรรม
ฐาน นั้น ใหปฏิบัติตามที่ระบุไวในบทกอน แลวนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบตามถนัด
ใหตัวตรงเขาไวกอน ในตอนเริ่มตน และ ใหวางมือขวาทับมือซาย บนตักของทาน
ตามแบบฉบับการนั่ง หลับตาพอสบายๆ ไมตองบีบเคนตา
ลําดับตอไป ใหใชปญญา คิดพิจารณา ตามความเปนจริงเสียกอนจะภาวนา
เพื่อให จิต สบาย ละ วาง กิเลสตัณหาตางๆ โดยเฉพาะ สังโยชน ใหเกิดการ
เขาใจ รูเห็น ตามสภาพความเปนจริงของรางกาย และของสรรพสิ่งในโลก เชน
รางกายภายนอกของเรา และของคนอื่น เปนเพียงสวนประกอบของธาตุ ๔
มี ดิน น้ํา ลม ไฟ รางกายสกปรกเต็มไปดวยน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง มีสภาพ
เนาเหม็น และไมทรงตัว มีการเกิดขึ้น มีการเสื่อม และสลายตัวในที่สุด เราเกิดมา
เทาใด ก็ตายหมดเทานั้น ความคงทนเที่ยงแทของสรรพสิ่งในโลกและรางกาย ยอม
ไมมี
การเกิดเปนคนก็เปนทุกข ทุกขเพราะตองดิ้นรน หาเลี้ยงชีพ ทุกขเพราะ
รางกาย พยายามบํารุงเทาใด มันก็ไมทรงตัว มันก็แก ก็ปวย และทรุดโทรมไปทุกวัน
มีการพลัดพรากจากของรักคนที่เรารัก ก็เปนอาการของทุกข ปรารถนาแลว
ไมสมหวังก็เปนทุกข ไดมาในสิ่งไมพึงปรารถนาก็ทุกข ความตายเขามาถึงก็ทก
ุ ข
ปวดอุจจาระ-ปสสาวะก็ทุกข รอนก็ทก
ุ ข หนาวก็ทุกข ความหงุดหงิดคับของใจก็ทก
ุ ข
เราทุกข เพราะการเกิด การมีรางกาย รางกายเปนปจจัยของความทุกข
การเกิดเปนเทวดา เปนพรหม ก็มิไดเปนสุขจริง เปนเพียงสุขชั่วคราว เพราะตอง
กลับมาเวียนวายตายเกิดตามกฎแหงกรรมอยูอ
 ีก ก็เปนทุกขอีก
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การจะพนทุกขไดจริง เปนสุขแท ไมมีทุกขเจือปนเลย คือ การเขาสูพระ
นิพพาน ประการเดียว ฉะนั้น เราจึงไมปรารถนาการเกิดอีก ตายเมื่อไร เราขอไปพระ
นิพพานทันที
แบกรางกาย แบกทุกขเพราะขันธ ๕ ของตัวเองยังไมพอ ยังไมฉลาด แถม
ไปอาจหาญแบกภาระเอาขันธ ๕ ของคนอื่นเขาดวย โดยสมมติวาเปนภรรยา สามี
ญาติพี่นอง พอแม ลูกหลาน ตามการสมมติแหงโลก ก็เปนการเพิ่มทุกข ทั้งผูกทั้ง
พันธนาการตัวเองเขาไวอยางเหนียวแนน จึงเปนผลใหทุกขหนักยิ่งขึ้น แตแลวก็ชวย
อะไรกันไวไมได ผลที่สด
ุ ตางคนตางขันธก็แตกดับตายจากไปคนละภพและคนละภูมิ
ไมมีใครยึดสมบัติของโลกเอาไวไดเลย รางกายของแตละคนก็เปนสมบัติของโลก
ฉะนั้น ผูฉลาดปรารถนาในธรรมตองปลอยวางขันธทั้งหลาย และภาระทาง
โลก อันเปนสมมตินั้นลงเสียบาง แมชั่วขณะฝกกรรมฐานก็ยังดี อยาใหจิตกังวล
ฟุงซาน อะไรที่เปนปญหา หรือความเครียดระหวางวัน เราจะจับจุดนั้นมาพิจารณาให
เปนธรรมะ ใหจิตสงบละวางเสียไดยิ่งดีใหญ
ถาจิตเรามันเลวขึ้นมา ลองคิดดาตัวเองบางก็ไดวา
“อยากโง จึงมาเกิด ไมรูจักหลาบจําในทุกข แลวนี่ยังจะโงตอไปอีกรึ...”
การคิดนั้น ทานพุทธบริษท
ั จะใชวิธีใดขอธรรมะใดมาพิจารณาก็ไดตามชอบ
จะคิดสั้นๆ อาศัยบทพระอภิธรรม ที่เราไดยินบอยๆก็ได วา
“อนิจจัง วตะ สังขารา อุปาทวยะ ธัมมิโน อุปชฌิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะ
สโม สุโขฯ”
จุดประสงคของการคิด ตองการใหอาศัย “วิปสสนาญาณ” การเห็นทุกข
เปนกําลัง ชวยใหทิพจักขุญาณแจมใส และอารมณคิดก็มอ
ี ยูหลายกอง มีระบุไวใน
ตํารา ทานเลือกหามาพิจารณาไดตามชอบใจ
ขอธรรมะที่ทานเลือกสรรมา ตองเสริมสงการ “ตัดขันธ ๕” และให “เขา
ใจในทุกข” ใหเห็นวา โลกนี้ไมมีความหมาย เราตองการพระนิพพานอยางเดียว ถา
ยังติดสุขทางโลกอยู และเห็นวาโลกนี้นาอยู ก็ใชไมได
หลังจากพิจารณาแลว ก็ภาวนา แตกอนจะภาวนา ใหระลึกถึงครูบาอาจารย
และองคสมเด็จพระพิชิตมาร ขอทานมาโปรดสงเคราะหดวย
ทีนี้ ทานใหใชคําภาวนาวา นะมะ พะทะ หายใจเขาวา นะมะ หายใจออก
วา พะทะ เวลาหายใจเขาออก ปลอยอารมณตามสบาย เบาๆ ไมเครียด ไมตอ
 งหนัก
ไมเรงรัด ภาวนาแคใหจิตสบาย อยาใหรูสึกอึดอัด หรือมึนศีรษะ (เปนอาการของ
ความเครียด) และอยาใหจิตเปนทาสของนิวรณ
พยายามควบคุมอารมณจิต อยาใหสาย ถาจิตแลบออกไปคิดเรือ
่ งอื่น จิต
ฟุง ตองพยายามดึงกลับมาใหได จะใชอุบายใด ก็แลวแตปญญาและจริต ของแตละ
บุคคล หาวิธี ชักเยอ จิตกลับมาใหได ควรใชเวลาภาวนาประมาณไมเกิน ๒๐ นาที
ถาดึงจิตกลับไมไหว มันฟุงเกินไป ก็ใหเลิกเสียเลย อยาฝน
-อุบาย ในการทรงจิตใหเปนสมาธิ ขอแนะนําใหเปนแนวทางสัก ๒ อยาง เปนตนวา
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ทานอาจกําหนดตัวอักษร นะมะ พะทะ ใหเดนชัดตรงหนาทาน กําหนดให
เล็กใหใหญ อยูใกลอยูไกลตัวทานสลับกันไป เปนที่เพลิดเพลินจนลืมปวดเมื่อยก็ได
แต อุบาย ที่เปนกุศโลบายที่ดีที่สด
ุ ไดประโยชนใหญ คือ การกําหนดเอา
พระพุทธรูปของทาน ที่มีอยูประจําบานนั่นแหละ จะปางใดก็ได หมายถึง พระพุทธเจา ทั้งสิ้น
ทานนึกภาวนาในใจวา นะมะ พะทะ ไปดวย จับภาพพระพุทธรูปไปดวย
ควบคูกันไป นึกภาพพระใหชัดเจน แจมใส เหมือนลืมตาเห็น จะเปนสีใดก็ได ยิ่งเปน
แกวใส ใสจนเปนประกายพรึกไดยิ่งดี แสดงถึงความสะอาดของจิตทานดวย
สําหรับทานที่มีความสามารถ ในการควบคุมจิต ใหเปนเอกัคคตารมณ เปน
สมาธิไดเร็ว โดยไมตองอาศัยอุบาย ก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง
ทีนี้ เมื่อจิตเปน อุปจารสมาธิ แลว ทานที่เคยไดวิชชานี้มากอนในอดีต
หรือเคยไดทิพจักขุญาณ จะเกิดการสัมผัสการรูเห็นดวยจิต วามีทานใดมาสงเคราะห
อยูใกลตัวทาน หรืออยูขางหนาของทาน
ขอย้ําเตือนความจําอีกวา
การเห็นของทาน จะชัดเจนแจมใสเพียงใดหรือไม อยูที่จิตดี มีศีล
บริสุทธิ์ มีสมาธิทรงตัว ไมติดในรูปกายของเรา ไมติดในรางกายของคนอื่น
และไมติดในทรัพยสมบัติ คือ ตองมีวิปสสนาญาณดี
ถาจิตของทานเลยขีดอุปจารสมาธิเขาถึงฌาน สําหรับทานที่ไมเคยได จะมี
ความรูสึกสบายๆ สุขใจอยูอยางเดียว ไมรูไมเห็นอะไรทั้งสิ้น บางครั้งหลับไปเลยก็มี
อยูบอยๆ แมทานที่เคยไดแลว บอยครั้งเมื่อจิตเปนฌานจะหลับทันที เพราะรางกาย
ออนเพลีย ตองการพักผอน แตการหลับแบบนี้มีกําไรสูงมาก
จากหลายวิธีการขางตน ขาพเจาขอแนะวิธีลัด เพื่อการฝกฝน ที่อาศัยพระพุทธรูป และการภาวนา
เมื่อทานภาวนา นะมะ พะทะ จับลมหายใจเขาออกและกําหนด ภาพนิมต
ิ
คือ นึกถึงพระพุทธรูป ที่ทา นชอบไปดวย (หลายทานอาจจะระลึกถึง หลวงปูปาน วัด
บางนมโค บางทานก็คิดถึงหลวงพอฤาษี) นึกใหเห็นภาพดังกลาวใหชัดเจนแจมใส
ภาพนิมิตที่กําหนดนั้น จะเปลี่ยนสี เปลี่ยนภาพ หรือไมก็ตาม ใหกําหนดเอาความชัดเจนเปนสําคัญ และถาลืมภาวนา แตจิตใจยังจดจออยูท
 ี่องคพระ
ก็ไมตองกังวลพะวงถึงคําภาวนาอีก
เมื่อทานเห็นภาพพระพุทธรูป หรือ "ภาพนิมิต" ตามที่ทานกําหนดแตแรก
เห็นชัดเจนแจมใสอยูต
 รงหนาทานแลว ใหกําหนดจิตออกไปกราบนมัสการทานผูนั้น
หรือพระพุทธรูปทันที
พยายาม "รับสัมผัส" หรือมองดูกายใหม อีกกายหนึ่งของทาน ที่ออกไป
กราบพระพุทธเจาอยู หรือกราบทานผูเมตตามาสงเคราะห ตามที่เราระลึกถึงอยู คอย
ๆ พิจารณาอยาตื่นเตน ถาภาพหายไป ใหใชความรูสึกสัมผัสแทน ให เชื่อ ตาม
ความคิดแรก หรือ ความรูสึกครั้งแรก เสมอ เชน
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คิด หรือ เห็นวา ตัวใหมของเราเปนผูชาย แตกายหยาบเปนหญิง ก็ใหเชื่อ
ตามนั้น คิดวาตัวเราแตงตัวเหมือนละครชาตรี ก็อยาไปกังขา เชื่อเอาไวกอน ตามนั้น
รูสึกวา ทานที่มาสงเคราะหเคยเปนพอ-แม หรือญาติ ก็ใหเชื่อตามนั้น
การคอยๆ พิจารณาไป จะชวยใหเพลิดเพลิน สุขใจ ในความรูพิเศษใหมนี้
และ มีสมาธิจิตดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะ การปฏิบัติกรรมฐาน สําคัญอยูที่ทําใหจิตเปน
สุข
ขั้นตอไปถามั่นใจ และ "ใจกลา" อยากไปเที่ยวที่ไหน ก็ขอใหพระพุทธเจา
หรือทานผูมาสงเคราะหพาไป หรืออยากรูอะไร ก็กําหนดจิตถามทานได สวนความ
ถูกตองของการรู การเห็นนั้น ขึ้นอยูกับความสะอาดของจิตของทานเอง
เมื่อทานทําไดอยางนี้เทากับวาทานมี ทิพจักขุญาณ หรือได มโนมยิทธิ
กับเขาบางแลว เมื่อไดแลวก็ตองเพียรรักษาและฝกฝนไวบอยๆเพื่อความคลองตัว
"ทาน" บอกวา ตองใหถึงขั้น ลืมตา รู เห็นได และ ไมตอง "ตั้งทา" จึง
จะพอใชการได.
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การฝกดวยตนเอง สําหรับผูเคยฝกแลว
สําหรับผูที่เคยฝกแลว ยอมมีกําไรจากประสบการณการแนะนําของครู ถารู
จักจดจําเอาอารมณระหวางที่ครูสอน ฝกฝน ไปตอเองที่บานใหคลองตัว
ฉะนั้น เวลาที่ครูเขาไปแนะนํา เราตองจําคําครู เราสามารถเคลื่อน ไปสู
สวรรค ไปพรหมโลก ไปนิพพาน ไปนรก ดวยอารมณแบบไหน ตองจําอารมณแบบ
นั้น ทรงอารมณอยางนั้นไวเปนปกติ ไมตองไปพลิกแพลงใหพิสดาร ไมตองอวด
ฉลาดเกินครู
บุคคลที่ฉลาดจริงๆ ครูแนะนําครั้งเดียว สอนเพียงครั้งเดียว จําได
ตลอดชีวิตวา
๑.อารมณใด ที่ทําใหใจของเราดี สามารถทรงจิตเปนสมาธิได ไมมีนิวรณ
รบกวนจิต
๒.อารมณจิตทีล
่ ะเอียด สามารถทําจิตใหเปนทิพจักขุญาณ สามารถรูเห็น
สภาวะตางๆ ที่เราไมสามารถเห็นดวยตาเปลา ดวยอาการอยางไร ตองจําอารมณ
นั้นไว
๓.เราใชกําลังใจแบบใด ครูแนะนําแบบไหน เราจึงไปสูพระจุฬามณีเจดียสถานไดนั้น พิจารณาแบบไหน ตัดอะไรจึงไปนิพพานได เราตองจํา
เชนเดียวกับการไปนรก ตามแบบฉบับ ครูแนะนําอยางไร จึงไปได จดจําวิธี
การไว และฝกซอมปฏิบัตต
ิ ามนั้น
วิธีการปฏิบัติ ทาน หามเปลี่ยน หามพลิกแพลง จนกวาเราจะมีอารมณ
คลองตัว อยางที่เรียกวา "จิตทรงฌานไดตลอดวัน" มีศีลบริสุทธิ์ จิตเปนสมาธิ
ตลอดเวลา ใชวิปสสนาญาณไดทุกลมหายใจเขาออก หรือตลอดเวลา
ทานกลาววา ทั้ง ๓ อยางนี้ (ศีล สมาธิ วิปสสนาญาณ) ตองเสมอกัน
ถาทําไดอยางนี้ อาการรู การไป จะเปนไปไดทันที ไมตองมีการบังคับจิต
เพราะจิตพรอมอยูแลว
การปฏิบัติ ตองมีความขยันหมั่นเพียร ตองใชสติสัมปชัญญะคุมใจไวเสมอ
วา อารมณใดที่ทําใหเรามีอภิญญา มีวิชชาสาม ตองคุมอารมณนั้นไว
การปลดเปลือ
้ ง จิตที่ตด
ิ ในรางกายของเราก็ดี ในรางกายของบุคคลอื่นก็ดี
ติดอยูในวัตถุธาตุกด
็ ี อยาใหมีอารมณอยางนี้เกิดขึ้น
เมื่อฝกฝนใหเปนปกติไดอยางนี้ เราจะใชจิตไดแบบสบายๆ
ไหน รูอะไรเมื่อไรก็ได แบบนี้จึงจะเรียกวา เปน ผูทรงฌาน

ตองการไป

หมั่นระลึกไววา การแกเปนทุกข ปวยไขไมสบายก็ทุกข พลัดพรากจากของ
รักของชอบใจก็ทก
ุ ข ตายก็ทุกข มันเปนทุกขของขันธ ๕ เปนทุกขของคนโง
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เมื่อรูวา รางกายเปนตนเหตุของทุกข อะไรเปนทุกข คนฉลาดยอมไม
ยอมใหใจเปนทุกขเศราหมองไปดวย เพราะรูอยูวา เกิดมาเพื่อแก เกิดมาเพื่อเจ็บ
เพื่อตาย เพื่อพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
หนาที่ ของการเกิด เปนอยางนี้ หลีกเลี่ยงไมได ฉะนั้น ตองรูจัก วางเฉย
ทําใจสบาย ๆ งานทุกอยางถือวาเปนเพียงหนาที่ อารมณใจตองไมหวั่นไหว เพราะ
เราเกิดมาเพราะความโงเปนปจจัย
จิตเปนทาสของกิเลส คือ ความเศราหมอง
เปนทาสของตัณหา คือ ความอยาก
หลงติดในอุปาทาน คือ อารมณยึดมั่นวาการเกิดจะทรงตัว
และแรงอกุศลกรรม หนุนสงใหมีความโง แตวาเราจะไมยอมโงอีกตอไป
เวลานี้เราไดพบพระพุทธเจาแลว เรามีบุญใหญ เราพบพระธรรม คือ คําสั่ง
สอนของพระพุทธเจา ที่ทําใหเราเขาถึงพระนิพพาน พระอรหันตทั้งหลาย ที่ไปนิพพานแลวนับไมถวน ก็ปฏิบัติแบบนี้
ฉะนั้น นับแตบัดนี้เปนตนไป (ตัดสินใจวา) เราจะไมอาลัยในชีวิต และรางกายของเรา เราจะไมสนใจในรางกายของบุคคลอืน
่
เราจะไมสนใจในวัตถุธาตุใดๆ
เราจะทําจิตใหผองใส ตั้งใจมุงเฉพาะพระนิพพาน ถาบังเอิญรางกายจะตาย ขณะ
เวลาที่เรานั่งกรรมฐานก็ยิ่งดีใหญ เราจะไดไปพระนิพพานเลย
ตอนภาวนา ก็ใหทําแบบสบายๆ อยาเรงรัดจนเกินไป อยาคิดมาดหมายวา
จะเอาดีในวันนี้ ในตอนนี้ใหได อยางนี้เปนอุทธัจจะ ทําไมถูกตอง
เราตองทําใจของเราใหดี ใหมีจิตบริสุทธิ์ มีสมาธิทรงตัว มีวิปสสนาญาณ
ปลดเปลือ
้ งรางกายภายนอกภายใน มีใจพรอมจะไปนิพพาน เมื่อรางกายมันพัง
สําหรับปญหาเรื่องการทรงสมาธินั้น ทานแนะนําวา ตองฝนอารมณใหได
โดยพยายามจับภาพพระพุทธรูปเอาไว จะใหอยูทใี่ ดก็ได เอาไวในอก ในสมอง ที่
หนาผาก บนศีรษะ ที่ศูนยกลางกาย จะใหอยูขางในกาย นอกกายก็ได
ประการสําคัญ ทานบอกวา ทุกครั้งที่นึกถึงพระพุทธรูป ควรใหเห็นภาพชัด
เจน แจมใส ยิ่งเห็นเปนแกวใสประกายพรึกยิ่งดี และควรบังคับจิต ใหเห็นภาพพระพุทธรูปไดทก
ุ เวลา
ตอนใหมๆ อาจจะยังไมเห็นเปนประกายพรึก จะเปนสีเหลือง สีขาว สีใดก็
ได ตามชอบ แตตอๆไปควรพยายามใหเห็นเปนประกายพรึกใหได
ถาเราสามารถบังคับจิต ใหเห็นภาพพระพุทธรูปไดชัดเจน ไดทุกอิริยาบถของเรา สามารถเห็นได เปนปกติอยางนี้แลว ฌานของเราจะทรงตัว ไม
เสื่อม และความแจมใสของจิต จะทรงตัวดวย
การควบคุมอารมณจิตของเรา ใหเปนฌานนั้น คือ ใหจิตเห็นภาพพระพุทธรูป ในขั้นนี้ควรกระทําใหเปนปกติ และกระทําไดทก
ุ อิริยาบถ ไมมีกฎขอหามใดๆ นั่ง
นอน ยืน ดิน วิ่ง ขณะทํางาน ใชอารมณแบบเดียวกับตอนนั่งสมาธิ
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ใครถนัดอิริยาบถแบบไหน ก็ใชแบบนั้นได ไมตองรอเลือกสถานที่
ไมตองรอเวลา แมขณะอยูในหองน้ํา อยูใ นสวมก็ทําได
เรื่องการเห็นชัดเพียงใด ตองอาศัยวิปสสนาญาณขณะปฏิบัติ ถาวิปสสนา
ญาณดี จนจิตเขาถึงระดับพระอริยเจา ขั้นสกิทาคามี หรือ อนาคามี จะเห็นภาพได
ชัดเจน ถากําลังจิตตอนนัน
้ ถึงระดับพระอริยเจา ขั้นพระอรหันต จะมีความสวางมาก รู
เห็นชัดเจน ละเอียดถี่ถวน คลายๆกับมองดวยตาเนื้อ
ผูที่เคยไปถึงแดนพระนิพพาน เคยกราบองคสมเด็จพระพิชต
ิ มาร บนพระ
นิพพาน หรือในพระจุฬามณีเจดียสถาน ควรรวบรวมกําลังใจ นึกถึงพระพุทธเจา และ
จับภาพพระพุทธเจาที่เคยเห็น ณ ที่นั้นเลยทีเดียว ไมตองกําหนดพระพุทธรูปก็ได
ทรงอารมณใจใหเปนสุขแจมใส แลวรวบรวมกําลังใจ พุงขึ้นไปพระจุฬามณี กราบ
พระพุทธเจาในที่นั้นกอน
หรือบางทานที่ติดใจพระนิพพาน ก็ไปตั้งตนที่พระนิพพานกอนก็ดี ที่วิมาน
ของตนเอง หรือของพระพุทธเจา แลวแตความชอบของจิต ตอไปจึงไปสถานที่อื่นๆ
ตามสะดวก
ขอควรสังเกตเอาไว คือวา ถาเราเห็นพระพุทธเจาแคองคเดียว นั่นสมาธิ
ของเรายังแคบอยู ยังไมดีพอ
ฉะนั้น ทานจึงสอนวา ถาจะไปที่ใดจุดใด ใหระลึกถึงบารมีพระพุทธเจา
อธิษฐานจิต ขอเห็นทั้งหมด วาสถานที่นี้ มีใครบาง มีอะไรบาง เราก็จะเห็นไดหมด
อยางถูกตอง และมีความสวางพอสมควรอีกดวย เพราะบารมีองคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาชวย.
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การทองเที่ยว
เมื่อเราได มโนมยิทธิ หรือมี ทิพจักขุญาณ และสามารถทรงสมาธิจิตได
ดีพอสมควรแลว ครูจะนําทองเที่ยวไปตามภพตางๆ สถานที่ตางๆ ทั้งใกลหรือไกล
ไดทั้งหมด แมดวงดาวตางๆ ที่อยูหางออกไปหลายลานปแสง เราก็รูได ไปได เห็น
ความเปนไป เปนมา ที่แทจริงของเขาได ตามสภาพความเปนจริง
โดยที่ทานไมตองอาศัยยานพาหนะแบกเอากายหยาบ ขันธ ๕ ของทานไป
เพียงแตทานใชกําลังจิตที่ฝกฝนดีแลว ตามหลักสูตรของพระพุทธเจา ดังกลาวขาง
ตน อทิสสมานกายของทาน จึงสามารถไปได รูได และเห็นได
ทานอยากรู อยากเห็น อะไร ไปที่ไหน ใคร สภาพอยางไร นรกขุมไหน
สัตวนรกรูปรางอยางไร ทัณฑกรรมแบบไหน ตองทัณฑนานเทาใด เพราะกรรมอะไร
ทานพญายมราชรูปรางหนาตาเปนอยางไร สํานักพญายมอยูที่ไหน ลักษณะอยางไร
สวยงามหรือไม รูได ไปเห็นได สนทนาซักถามกับทานได หรือวาญาติที่ตายไปแลว
อยูในนรก ก็ขอพบไดเชนกัน
ทานสามารถไปเที่ยวชม สวรรคทุกชั้น พรหมทุกชัน
้ และ แดนนิพพาน ที่
หลายคนเขาวา "สูญ" ไปสํารวจดูวา "พรหมลูกฟก" มีจริงไหม ไปดูพระอินทรวา
มีกายสีเขียวจริงไหม ไปตรวจสอบวาเทวดาติดในกามสุข มีเมียเปนรอยเปนพันจริง
ไหม ฯลฯ จะไปดูวามีทรัพยในดิน ใตดิน ที่ไหนก็ได
สําหรับวิธีการไปนั้น เมื่ออยากไปในที่ใด ทานใหจับภาพองคสมเด็จพระชิน
สีห ใหชัดเจน แจมใส แลวเอาอทิสสมานกาย ออกไปกราบพระองคทาน ขออาราธนา บารมีพระพุทธองค ทรงโปรดสงเคราะหนําเราไป
กลาวโดยสรุป "การที่ทานจะไปทองเที่ยวไดนั้น ตองคลองใน ทิพจักขุ
ญาณ หรือ มโนมยิทธิ ไมมีนิวรณ ทรงสมาธิไดนาน และการไปในทุกที่ ตองขอ
บารมีพระพุทธเจา ทรงนําไปทุกครั้ง"
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ญาณ ๘
เมื่อมีความคลองตัวในทิพจักขุญาณ หรือมโนมยิทธิ อันเปนฐานสําคัญแลว
ทานสามารถขอรับการฝก ความรูพิเศษ คือ ญาณ ตางๆ อีก ๗ ญาณ นอกเหนือ
จากการแนะนําใหทานรูจักและทองเที่ยวไปในที่ตางๆ
ญาณ ๘ ประการ อันเปนความรูพิเศษ ไดแก
๑.ทิพจักขุญาณ การมีความรูสึกทางใจ คลายตาทิพย
ดังไดกลาวมาแลวขางตน
๒.จุตูปปาตญาณ การใชทิพจักขุญาณ ใหรูเห็นการเกิดการตาย ของสิ่งมี
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย อันเปน แกน ของพระศาสนา
เปนตนวา รูวา คนที่เราเห็นนี้ กอนเกิดมาจากไหน มาจากนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน มนุษย เทวดา หรือพรหม ไดยน
ิ ขาวคนตาย สัตวตาย เราจะรูได
ทันทีวา เขาตายแลวไปไหน ไปเกิดที่ใด
๓.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ญาณอันเปน กระพี้ ของพระศาสนา คือการ
รูระลึกชาติของเราเอง วาเราเคยเกิดเปนอะไรมาบาง กี่ครั้ง กี่วาระ เคยเกิดในดิน
แดนดีเลวอยางไรมาบาง เคยเกี่ยวดองกับใคร เปนอะไรกันมา เคยตายๆ เกิดๆ กี่ครั้ง
กี่วาระ เรารูได การรูอยางนี้ จะเปนปจจัยใหปลอยวาง เห็นความไมเที่ยง เกิดนิพพิทาญาณไดงาย
๔.เจโตปริยญาณ การรูจิตใจผูอื่น การดูสภาพของจิตของอทิสสมานกาย
ของผูอื่น (และแมของตัวเอง) เพื่อการสํารวจ การกําจัด การลดละกิเลส วา คนที่เรา
เห็นหนาหรือเราไดยินชื่อ เขามีอารมณจิต ดีหรือเลว มีจิตเปนบาปหรือเปนบุญ ได
ฌานสมาบัติหรือเปนพระอริยเจาแลวหรือเปลา เขาคิดอะไรอยู
๕.อตีตังสญาณ รูเหตุการณในอดีต รูจักภูมิประเทศวาที่นี้เคยเปนอยางไร
มากอน สมัยใด มีบานเรือนไหม เปนประเทศเขตชือ
่ ใด สภาพเปนอยางไรฯลฯ รูเรื่อง
ของคน ของสัตว เรื่องของพื้นที่ และเรื่องของเราเองที่เกี่ยวของกับบุคคลและสถาน
ที่นั้นในอดีต เราทราบได
๖.อนาคตังสญาณ รูเหตุการณในอนาคตของเรา ของบุคคลอื่น รูเรื่อง
ประเทศชาติ เรื่องของโลก รูไดวามีความสุข หรือจะมีความทุกข รูจนกระทัง่ วาถา
ตายจากชาตินี้ เราจะไปเกิดที่ไหน คนนั้นๆจะไปเกิดที่ใด ชีวิตขางหนาจะทํามาหา
กินอยางไร เราก็ทราบและพยากรณได โดยอาศัยญาณนี้
๗.ยถากรรมมุตาญาณ เปนปจจัยใหเรารูเหตุแหงความสุขความทุกข ทั้ง
ของตนเองและผูอื่นได เชน เราจนเพราะอะไร มั่งมีเพราะอะไรเปนปจจัย มีสุขเพราะ
อะไร มีทก
ุ ขเพราะอกุศลกรรมใดใหผล เจ็บไขไดปว ย ตองทนทุกขทรมาน เพราะเรา
ทํากรรมใดไวอยางไร ถูกเขาคดโกง ถูกภัยธรรมชาติ ทรัพยสินเสียหาย เพราะกรรม
ใดมาสนอง ทําไมบริวารจึงไมเชื่อฟงเรา ฯลฯ
๘.ปจจุปนนังสญาณ รูกาลปจจุบัน คือ ขณะนี้ ปจจุบันนี้ ใครอยูที่ไหน
ทําอะไรอยู เหตุการณดีหรือราย อยางไรและทําไม เราทราบได
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การฝก ญาณ ๘ หรืออีก ๗ ญาณดังกลาวขางตน ถาทานมีครูแนะนําให ก็
ทําตามไดโดยไมยาก เพราะทานมี มโนมยิทธิ หรือ ทิพจักขุญาณ อันเปนฐานสําคัญ
แลว ฝกฝนตามคําแนะนําของครูไปเรื่อยๆ และจดจําวิธีการเอาไวซักซอมเอง
ในกรณีที่ทานจะฝกเองทีบ
่ านก็เชนเดียวกัน เมื่อไดทิพจักขุญาณแลว ทาน
อยากรู ในเรื่องใด ญาณใด ใหทําจิตเปนสมาธิเปนฌาน กราบองคสมเด็จ
พระพิชิตมาร แลวนั่งตรงหนาพระองค จับภาพของพระพุทธองค ใหชัดเจน
แจมใสที่สุด
ตอจากนั้น ทานอยากรู เรื่องใด ใหทูลถามพระองคได อยากไปที่ใด
ทานก็สามารถขอใหองคสมเด็จพระพิชิตมาร ทรงนําไปไดทุกที่
การรูเห็นนั้น ทานจะขอใหพระพุทธองคทรงทําภาพใหเห็น ตามความเปน
้ ับแคไหน แม
จริงดวย พรอมกับรับทราบคําตอบ ทั้งเรื่องอดีต ปจจุบัน อนาคต จะลีล
มนุษยโลกทั่วไปในปจจุบัน ยังไมรู วิทยาศาสตรยังกาวไมถึง แตดวยพุทธานุภาพ
และความสะอาดของจิตผูรับ (ตัวผูปฏิบัติเอง) จะรูได เห็นได ในสิ่งตางๆ ที่ "เหลือ
เชื่อ" หรือเกินวิสัยสําหรับหลายๆคน
กลาวอีกนัยหนึ่ง อยากรูอะไร ใหกราบทูลถาม องคสมเด็จพระประทีป
แกวทุกครั้ง อยาใชกําลังใจความรูสึกของตนเอง จะผิดพลาดได
ผูที่มีทิพจักขุญาณแลว จงจําและทําตามที่ใครๆเขาวา "อะไรๆ ก็ถามพระ
พุทธเจา" เพื่อความอยูรอดปลอดภัยของทานเอง.

การอุทิศสวนกุศล
กอนออกจากที่ กอนเลิกจากกรรมฐานทุกครั้ง ทานสาธุชนควรตั้งจิตอุทิศ
ิ สวนกุศล ตามแบบฉบับที่ หลวงพอฤาษี ทานผูกเปน
สวนกุศลทุกครั้ง คําอุทศ
"คาถา" สําหรับสานุศิษยผูฝกวิชชา มโนมยิทธิ ไวแลว
สวนวรรคสุดทาย ผูเขียนตอเติมเขาไปเพื่อสรางกําลัง เสริมความคลองตัว
ในปจจุบัน

www.buddhasattha.com



มโนมยิทธิ

หลวงพอพระราชพรหมยาน

คําอุทิศสวนกุศล
อิทัง ปุญญะ ผะลัง
ผลบุญใดที่ขาพเจา (ทั้งหลาย) ไดบําเพ็ญแลว ณ โอกาสนี้ ขาพเจา (ทั้ง
หลาย) ขออุทิศสวนกุศลนี้ ใหแกเจากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยลวงเกินมาแลว แต
ชาติกอนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาในสวนกุศลนี้ และจง
อโหสิกรรมใหแกขาพเจา ตั้งแตวันนี้ตราบเขาสูพระนิพพาน
และขาพเจา (ทั้งหลาย) ขออุทศ
ิ สวนกุศลนี้ ใหแกเทพเจาทั้งหลาย ที่ปก
ปกษรักษาขาพเจา และเทพเจาทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพญายมราช ขอเทพเจา
ทั้งหลายและพญายมราช จงโมทนาในสวนกุศลนี้ ขอจงเปนสักขีพยาน ในการบําเพ็ญกุศลของขาพเจา ในครั้งนี้ดวยเถิด
และขออุทศ
ิ สวนกุศลนี้ใหแกทานทั้งหลายที่ลวงลับไปแลว ที่เสวยสุขอยูก็
ดี เสวยทุกขอยูกด
็ ี เปนญาติก็ดี มิใชญาติก็ดี ขอทานทั้งหลายจงโมทนาในสวนกุศล
นี้ พึงไดรับประโยชนความสุขเชนเดียวกับขาพเจาจะพึงไดรับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ผลบุญใดที่ขาพเจา(ทั้งหลาย) ไดบําเพ็ญแลว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้ จง
เปนปจจัยใหขาพเจา(ทั้งหลาย) ไดเขาถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปจจุบันนี้เถิด ตราบ
ใดที่ขาพเจายังมิไดถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด ขอคําวาไมมี จงอยาปรากฏแกขาพเจา ทุกเมื่อเทอญ.
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
ถาทานใดจะอุทศ
ิ สวนกุศลใหญาติ ใหมิตรสหาย คนใด เปนการพิเศษ เพื่อ
ชวยเหลือทานผูนั้นใหพนทุกข จะเปนการบุญกุศลจาก สังฆทาน วิหารทาน ธรรม
ทาน การปฏิบัติพระกรรมฐาน เปนตน
ทานแนะนําวา ใหอุทศ
ิ เจาะจงเฉพาะตัว เปนภาษาไทย (ไมตองใชบาลี
เพราะบางผีอาจฟงไมรูเรื่องและบางทีนะ ผีรอแลวรออีกก็ไมได อยางเชนบท "อิมินา
ฯ" เปนตน อุทิศให แตเลยผีที่ขอไปเสียหมด) ใหเอยชื่อทานผูนั้น ใหมาโมทนาเลย
ทีเดียว ถาเขามาโมทนาได ก็ได ถามาไมได ก็ไมได แตบุญที่เราอุทิศใหไมสูญหาย
จะรอเขาอยู จนกวาถึงวาระที่เขามารับได
ที่มาไมได แสดงวา เขาตองใชกรรมที่เขากอขึ้น ระหวางการเปนคน ใน
มนุษยโลก โบราณาจารยทานจึงกลาวไววา ถาจะทําบุญใหคนตาย ตองรีบทําให
ภายใน ๕ วัน ๗ วันมนุษย ถาเลยแลวอาจจะไมมีโอกาสไดรับ
สําหรับผูที่ประกอบกรรมหนัก จิตเปนอกุศล
ตนเองไมไดสรางบุญบารมีใดๆไว ตายเมื่อใดตองเกิดใหม
ในนรกทันที บุคคลประเภทนี้ ไมมีเวลารอรับสวนบุญจากใคร
ใครทําบุญอุทิศให ผูทําก็ไดเอง ๑๐๐ เปอรเซนต
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ตัวอยางคํากลาวอุทิศสวนกุศลเฉพาะ
“ดวยบุญบารมีที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมา ตั้งแตตนจนปจจุบัน อันจะมีผลประโยชนและความสุขแกขาพเจาเพียงใด ขาพเจาขออุทศ
ิ ใหแก...(ชื่อ)...ขอเธอจงมา
โมทนา และไดรับประโยชน และความสุข เชนเดียวกับที่ขาพเจาจะพึงไดรับ ณ กาล
บัดเดี๋ยวนี้เถิด”

เตือนสติ
เมื่อทานไดมโนมยิทธิ และญาณ ๘ ประการแลว ทานควรซักซอม ใชให
เปนปกติทุกวัน ทานรวบรัดแนะนํา ขอควรปฏิบัติไวดังตอไปนี้
๑.ทุกญาณของการรู ใหถามตรงตอพระพุทธเจา อยาใชกําลังของตัวเอง
จะผิดพลาดไดงาย ตองอาศัยบารมีของพระพุทธเจาทุกครั้ง แมพระอริยสาวกทั้งปวง
ทานก็ไมใชกําลังของตนเอง เพราะความผิดพลาดเบี่ยงเบนยอมเกิดขึ้นได และการ
ใชกําลังใจตัวเอง อุปาทานจะหลอกหลอนเอาไดงาย
๒.กอนนอน และ ตอนตื่นนอน รวบรวมกําลังใจ พุงไปนิพพานกอน เมื่อถึง
นิพพานแลว ใหตัดสินใจวา ถารางกายนี้พังเมื่อไร ขอมาที่นี่แหงเดียวทันที
เมื่อจิตเปนสุขอยูท
 ี่พระนิพพานแลว กราบทูลถามพระพุทธเจา เชน ใครจะ
มาหาบางวันนี้ กิจการงานวันนี้เปนอยางไร ฯลฯ สอบถามแลวจดบันทึกไวตรวจสอบ
วันไหนตรง ถูกตองตามทีเ่ รารูทุกอยาง ใหจําอารมณนั้นไว วันตอไปอยากรูอะไร ให
ใชอารมณเดิมแบบนั้น จะถูกตอง
จะทําหมอดู พยากรณก็ได แตไมควรรับเงินตอบแทน จะทําใหเกิดความ
โลภและหลงในตนเอง อันจะปดกั้นความดี กลายเปนผลเสียดึงใหลงนรกได
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๓.เมื่อรูสภาวะตามความเปนจริงของโลก และโลกธรรม จงตั้งใจไววา โลก
นี้มันเลวอยางนี้ เพื่อนเราชมตอหนา ลับหลังนินทาวาราย อยาโกรธเขา ใครกลั่น
แกลง เราไมโกรธ ตั้งจิตแผเมตตา ใหอภัยเขาไป เปนอภัยทาน ทําจิตวางเฉย ถือวา
เปนธรรมดาโลก
ฉะนั้น เราจะคบกับทุกคนได แตไมยอมรับนับถือเขา ถาเขาเลว เรายอมรับ
นับถือพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆเทานั้น
๔.การมี ทิพจักขุญาณ หรือ มโนมยิทธิ มิไดชวยให หนีนรก และอบายภูมิ
ได ตองทําใจทานใหมีอารมณจิตเปนพระอริยเจา จึงจะหนีนรกไดถาวร
อารมณจิตของพระอริยเจาเบื้องตน ที่ทานแนะนําไว เพื่อการหนีอบายภูมิ
อยางถาวร ไดแก
-ไมลืมวา ชีวิตนี้ตองตาย รางกายไมใชเรา ไมใชของเรา ฯลฯ
-ไมสงสัยในความดีของพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ และยอมรับ
นับถือดวยความจริงใจ
-ทรงศีล ๕ ใหบริสุทธิ์สําหรับฆราวาส สวนภิกษุสามเณรก็ทรงศีลตามพระ
ธรรมวินัย
-คิดไวเสมอวา การเกิดเปนทุกข เปนมนุษยเทวดาพรหมเราไมตองการ เรา
ตองการเฉพาะพระนิพพานอยางเดียว ตายเมื่อไรขอไปนิพพานทันที
๕.ตองหมั่นฝกซอม วิชชา มโนมยิทธิ เปนฌานโลกีย ถาไมหมั่นปฏิบัติ
ฝกฝน ไมทรงอารมณใจใหบริสุทธิ์ วิชชานี้จะหายไปจากผูนั้น
และการรูเห็นคลองตัวชัดเจนตองมี ๓ ดี คือ สมาธิดี ศีลดี และวิปสสนาญาณดี
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๖.อยาประมาท อยาทะนงตนวาดีกวา เกงกวาใครเขา(หรือคิดวาตนเองเลว
กวาเขา)
ถาคิดวาเราดีเมื่อไร แสดงวาจิตเราเลวเมื่อนั้น นักปฏิบัติตอ
 งกระทํา
เพื่อละ อยาคอยจองจับผิดผูอื่น สนใจเรื่องของตน
แมตนจะเขาถึงความดี ระดับ "เปลือก สะเก็ด กระพี้ หรือแกน" ก็ยังเปน
แคฌานโลกีย ยังไมดีพอ ตองปฏิบัติใหถึงขั้นโลกุตตระ ระดับพระอริยเจา จึงจะพอ
วางใจได
ความดีระดับเปลือก ของพระศาสนา
ขาพเจาขอคัดลอกมาเปนภาษาไทย งายๆ ดังนี้
๑.ไมกังวล
๒.ไมทําลายศีลดวยตนเอง
ไมยุยงใหคนอื่นทําลายศีล
ไมยินดีเมื่อผูอื่นทําลายศีลแลว
๓.ระงับนิวรณไดโดยพลัน เมื่อตองการความเปนทิพยของจิต
๔.จิตทรงพรหมวิหารเปนปกติตลอดวัน
ความดีชั้นสะเก็ด ไดแก
๑.ไมสนใจในจริยาของคนอื่น ใครจะดี จะเลว เรื่องของเขา
๒.ไมยกตนขมทาน
๓.อยาถือตัวเกินไป
ความดีชั้นกระพี้ ไดแก การระลึกชาติได มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ความดีระดับแกน ของพระศาสนา คือ การคลองในจุตูปปาตญาณ
๗.ความละเอียดเรื่องการรูเ ห็นของแตละคน อาจไมเหมือนกัน เพราะสภาพ
รางกายของแตละภพภูมิตา งกัน ดังแจกแจงไวดังนี้
รางกายคน และ สัตว หยาบกวา หนากวา ผี คือ อสุรกาย สัมภเวสี เปรต
บางจําพวก ถาผีไมตองการใหคนเห็น คนก็จะเห็นไมได แตพวกเขาเห็นคนได
ผี มีรางกายหยาบกวา เทวดา ตั้งแตภุมเทวดาขึ้นไป ถาเทวดาไมอยากให
พวกเขาเห็น ผีก็เห็นทานไมได
เทวดา มีรางกายหยาบกวา พรหม รางกายพรหมละเอียดกวา ถาพรหม
ไมใหเห็น เทวดาก็เห็นพรหมไมได
พระอริยเจา และ พระพุทธเจา ที่เขานิพพานไปแลว มีรางกายบางมาก
ละเอียดมากกวาพรหม ถาทานไมตองการใหเห็น แมพรหมก็ไมสามารถมองเห็นได
เลย
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สําหรับลีลาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน จะมีผลตางกัน ดังนี้
ถาจิตสะอาดขั้นโลกียชั้นต่ํา จะสามารถเห็นเทวดาได แตจะไมเห็น
พรหม ผูปฏิบัติมโนมยิทธิหรือมีอภิญญาระดับนี้ จะไปสวรรคได แตไปพรหมไมได
ทานที่ฝกทิพจักขุญาณในหมวดวิชชาสาม จะเห็นเทวดา แตไมเห็นพรหม
ถาเจริญสมาธิจนจิตเปนฌาน ผูปฏิบัติไดในหมวดมโนมยิทธิถึงขั้นนี้ ไป
พรหมได ผูปฏิบัติหลักสูตรวิชชาสาม สามารถเห็นพรหม และพูดกับพรหมได
ถาเจริญสมาธิ มีจิตสะอาดระดับพระโสดาบันขึ้นไป ผูปฏิบัติตามหลัก
สูตรมโนมยิทธิ จะเห็นและเขาเขตพระนิพพานได นั่งนอนในวิมานของตนที่แดนพระ
นิพพานได ผูที่ปฏิบัติในหลักสูตรวิชชาสาม ที่เจริญทิพจักขุญาณ จะเห็นนิพพานได

๘.สีของจิตและลักษณะอทิสสมานกาย ซึ่งผูฝกซอมการใชเจโตปริยญาณ
ควรรูไว เพื่อประโยชนในการดู การสังเกตทั้งใจของตนเองหรือกายผูอื่น
สีของจิต หรือ น้ําเลี้ยงของจิต นั้น ทานจําแนกไวโดยยอ ดังนี้
จิตที่มค
ี วามดี เพราะผลอยางใดอยางหนึ่ง จิตจะเปน สีแดง
จิตที่ขณะนั้นมีความอาฆาตพยาบาท ความโกรธ หรือเปนทุกข จิตจะเปน สีดํา
จิตมีอารมณนอมไปทางเชื่องาย มักขาดเหตุผล จิตจะเปน สีขาว เหมือนดอก
กรรณิการ
จิตผูฉลาด ปฏิภาณดี ไมมีกังวล จิตมีสีผองใส คลายหยดน้ําบนใบบัว
ลักษณะของจิตที่กลาวขางตน เปน ลักษณะจิตของปุถุชน
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ลักษณะจิตของผูทรงฌานโลกีย นั้น ทานกลาวไวดังนี้
ผูทรงฌานที่ ๑ หรือปฐมฌาน
ลักษณะของจิตเหมือนเนือ
้ ที่ถก
ู แกวใสๆบางๆครอบไวภายนอก
ผูทรงฌานที่ ๒ หรือ ทุติยฌาน
ลักษณะจิตเหมือนแกวเคลือบหนาลงไปครึ่งหนึ่งของดวงจิต
ผูที่ทรงฌานที่ ๓ หรือ ตติยฌาน
จิตทานผูนั้นจะเหมือนแกวเคลือบหนามาก เห็นแกนในนั้นอยูนิดหนอย ไมเต็มดวง
ผูทรงฌานที่ ๔ หรือ จตุตถฌาน
จิตของทานจะเห็นเปนแกวใสทั้งดวง เหมือนดวงแกวลอยอยูในอก

สําหรับ ลักษณะของจิตของพระอริยเจา นั้น ยอมแตกตางไปจากลักษณะที่กลาวขางตนทั้ง ๒ จําพวก ทานบงบอกไวเปน ๕ ลักษณะดวยกันคือ
จิตของผูที่มอ
ี ารมณวิปสสนาญาณ และเจริญวิปสสนาญาณ พอมีผลบาง
แลว จิตจะมองเห็นเปนประกายออกเล็กนอย
จิตของทานที่เปนพระโสดาบัน
ดวงจิตจะมีประกายคลุมเขามาประมาณหนึ่งในสี่ของดวง
จิตของทานที่เปนพระสกิทาคามี
จิตจะมีประกายประมาณครึ่งหนึ่งของดวง อีกครึ่งหนึ่งนั้นยังเปนแกนหนาอยู
จิตของทานที่เปนพระอนาคามี
จิตจะเปนประกายเกือบหมดดวง จะมีสวนเหลือที่ไมเปนประกายอยูอก
ี นิดหนอยเปน
แกนราว ๑ ในสี่ของดวง
จิตของทานที่ไดบรรลุเปนพระอรหันตแลวนั้น
จิตของทานเปนประกายคลายดาวประกายพรึก ระยิบระยับ สวางมากทั้งดวง ลอยอยู
ในอก
และลักษณะจิตที่เปนดาวประกายพรึกแบบนี้แหละ ที่องคสมเด็จพระบรม
ศาสดา ครู อาจารย ทานแนะนําใหเราผูเปนนักปฏิบัติทุกคน แสวงหามาครองครอง
เปนของตนใหไดเพื่อความพนทุกข
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อทิสสมานกาย หรือ กายใน ของคนก็มีสภาพคลายกับจิต จะปรากฏตาม
บุญบารมีความดี ที่ตนเองไดสั่งสมเอาไว ซึ่งทานแบงออกไวเพื่อความเขาใจเปน ๕
ระดับ ตอไปนี้
กายอบายภูมิ ทานบอกวามีลักษณะคลายคนขอทาน รางกายซูบซีด เศรา
หมอง อิดโรย ถากายในของใครเปนไปในลักษณะนี้ ตายแลวก็ตองไปอบายภูมิ
กายมนุษย มีรูปรางคอนขางผองใส ลักษณะเปนมนุษยสมบูรณแบบ แตวา
กายมนุษยนี้จะมีสวนสัด ผิวพรรณ ความงามตางๆกันไป บุคคลที่มีกายแบบนี้ ตาย
แลวจะเกิดเปนมนุษยอีก
กายทิพย คือ กายเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค เปนภุมเทวดา รุกขเทวดา
หรือ อากาศเทวดา ตามแตจะเรียก จะมีรูปราง ความผองใส เครื่องประดับกายแพรว
พราว สีสันและความงามตางกัน ตามบุญบารมีรัศมีกําลังฤทธิ์ ทานที่มก
ี ายในกาย
แบบนี้ ตายแลวจะไปเปนเทวดาในสวรรคเขตตางๆ กัน
กายพรหม มีลักษณะคลายกายทิพยของเทวดา แตผิวกายละเอียดกวา
ใสกวาคลายแกว เครื่องประดับเปนสีทองลวน แลดูเหลืองพราวไปหมดทั้งตัว รวม
ทั้งมงกุฎที่สวมใสดวย ผูที่มีกายลักษณะนี้จะเกิดเปนพรหม
กายแกว หรือ ธรรมกาย เปนลักษณะกายของพระอรหันต ซึ่งบางทาน
เรียกวาเปน วิสุทธิเทพ เราจะเห็นเปนประกายพรึกทั้งองค ใสสะอาดยิง่ กวากาย
พรหม ทั้งผิวกายและเครื่องประดับกายลวนเปนแกวใส ประกายระยิบระยับทัง้ หมด ดู
ตื่นใจสุขสบายตายิ่ง ทานที่เปนเจาของอทิสสมานกาย ที่เปนกายแกวนี้ ตายแลวไป
นิพพานทันที
ขอควรสังเกตมีอยูวา กายในระดับ ๑ ถึง ๔ นั้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปได
ตามบุญหรืออกุศลกรรมทีต
่ นทําตอไปอีก จนกวาจะตาย และถากอนตาย กายในกาย
ปรากฏใหเห็นเปนแบบใด ผูนั้นจะไปเกิดเปนแบบนั้น
และการ ขอดู กายในกาย หรือการใชเจโตปริยญาณนั้น พึงระมัดระวัง
อุปาทาน การประเมินลวงหนา การขอดูกายในขอ ๕ ของพระอรหันตนั้น ยากอยู
ตองรอบคอบและระวังปฏิบัติใหถูกวิธี และพิจารณาถึงการควรหรือไม อยางไรดวย
หลวงพอฤาษี ทานย้ําเตือนอยูเสมอวา การรูจักใชเจโตปริยญาณนั้นมี
ประโยชนมาก โดยเฉพาะการดูให รูอารมณจิตของตนเอง สําคัญที่สุด เพื่อจะได
แกไข สกัดอารมณที่เปนกิเลสอุปกิเลส ไมใหเขามาพัวพันกับจิต ลางสีทุกอยาง
ออกไป อยาใหปรากฏแกจิต
อันดับแรก ใหเหลือเพียง สีใสคลายแกวทั้งแทง และตอไปเพื่อความสุข
อันถาวร ตองให จิตเปนประกายไดหนึ่งในสี่ของดวงเปนอยางนอย แลวคอยๆ
พัฒนาให จิตเปนประกายพรึก ในที่สุด
ถึงตอนนี้ก็ใครขอกลาวซ้ําวา สิ่งสําคัญที่ครูอาจารยทานกลาวไว สําหรับผู
ที่เรียนรูในหมวดวิชชา มโนมยิทธิ นั้น ถายังตองหลับตาภาวนาเปนนาน กอนการรู
เห็นใดๆ จะตองหมั่นฝกซอมใหคลอง ลืมตารูได เห็นได สัมผัสได ทุกขณะทีป
่ รารถนาจะรูเห็น และอยางถูกตองดวย จึงจะนับวาใชได
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นอกจากนี้ การปฏิบัติพระกรรมฐานแบบนี้นั้น
"..อยางนอยๆตองทําใหไดถึงขั้นศึกษาธรรมะจากครูอาจารยที่ไมมีขันธ ๕ ไดดวย"
ไมใชคอยเกาะติดตํารา และกายของครูอาจารย เพราะการทําเชนนั้นไมชวยใครได
นั่นหมายความวา ตองพากเพียร ทําทิพจักขุญาณใหเกิด ฝกฝนจนคลอง
สามารถพบเห็นพระพุทธเจา และพระอริยเจาทั้งหลายที่ละทิ้งขันธ๕ ไปแลวได และ
รับคําแนะนําสั่งสอนจากทานเหลานั้นที่มาสงเคราะหไดดวย
การปฏิบัติพระกรรมฐานในหมวดนี้ เปนการ "ฝกใจ" มิไดมุงฝกกาย ผูที่มี
อิทธิบาท ๔ มีความพยายามและศรัทธาจริง ในวิชชาขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ชาหรือเร็วยอมกระทําไดสําเร็จ

เวลาไมเคยรอใคร ทานจงกระทําเสียแตเดี๋ยวนี้ เพื่อความไมประมาทเถิด
ขออาราธนาบารมี องคสมเด็จพระบรมสุคตทุกๆพระองค
นับตั้งแตองคสมเด็จพระปฐมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธสิขีทศพล
หลวงปูปาน ครูอาจารย ทานเจาของวิชชา และ หลวงพอฤาษี
ขออํานาจบุญบารมีทุกๆพระองค โปรดสงเคราะหเหลาสาธุชนพุทธบริษัท
ผูตั้งใจปฏิบัติในหมวดนี้ ไดสมมโนเจตนาเทอญ.
--- จบ มโนมยิทธิ โดยสุนิสา วงศราม ---
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หลวงพอพระราชพรหมยาน ตอบปญหา
-ปญหาของผูไมเคยฝกมากอน
-ปญหาของผูเริ่มฝกใหมๆ
-ปญหาของผูเริ่มฝกไดแลว และการฝกแบบเต็มกําลัง
คัดลอกจาก หนังสือหลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๒
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หลวงพอพระราชพรหมยานตอบปญหา
ปญหาของผูไมเคยฝกมากอน
หลวงพอ:"คําวา มโนมยิทธิ แปลวา มีฤทธิ์ทางใจ
มโนมยิทธินี่เปนการเตรียมอภิญญา จะเรียกวิชชาสามตรงๆก็เขมเกินไป จะ
เรียกอภิญญาก็ยังออนอยู เปนการเตรียมอภิญญา เตรียมเพื่อรับอภิญญาหก
วิชชาสามจริง ๆ ไปไมได แตเห็นได นั่งอยูตรงนี้ สามารถเห็นเทวดา เห็น
พรหม เห็นพระอริยะ สามารถคุยกันได นั่งอยูตรงนี้ สามารถคุยกับเปรตได คุยกับ
อสุรกายได คุยกับพวกสัตวนรกได แตก็นั่งอยูตรงนี้เอง
ทีนี้สําหรับมโนมยิทธินี่ ก็เปนอภิญญาทางใจสวนหนึ่ง
หนึ่งของ อภิญญา เพราะวาสามารถเอาจิตไป เอากายในไป

ตองถือวาเปนกึ่ง

ทวา ถาเปนอภิญญาจริงๆ เขายกตัวไปเลย จะไปสวรรคไปพรหมเขาเอาตัว
ไปเลย นั่นตองใชกําลังเขมแข็งกวา สูงกวา แตวากันโดยผล มีผลเสมอกัน เพราะไป
เห็นมาไดเหมือนกัน"
ผูถาม:- "หลวงพอคะ ถาอยางดิฉันตองการฝกบาง ตองใชเวลากี่วันคะ....?"
หลวงพอ:"ก็สุดแลวแตคุณจะทําได ถาคนทําไดเร็วไมถึงวันก็ได อันนี้จริงๆนะ ถาทํา
ไดเร็วใชกําลังใจถูกตอง โดยเฉพาะถาเปนผูหญิงนี่จะไดเร็วมาก เพราะพวกผูหญิงนี่
ไมคอยสงสัย เพราะตัวสงสัยเปนตัวนิวรณ
สวนใหญจริง ๆ พวกผูหญิงนี่ มักจะเปนไดวันแรก นี่พูดถึงสวนใหญนะ แต
พลาดมาวัน ๒ วันที่ ๓ ก็มี ใชเวลาไมมากหรอก เราไมตองนับเดือน ไมตองนับปกัน
ถาคุณจะฝก คุณตองไปซอมกําลังใจเสียกอน ถาซอมกําลังใจใหทรงตัว
มาวันแรกก็ได มันอยูที่ความเขาใจ คือ ไมตองทําอะไรมาก ทรงอารมณไวเฉย ๆ
หายใจเขานึกวา นะ มะ หายใจออกนึกวา พะ ธะ ไมตองทําใหมันเครียด
หรอก ใหมันชินเทานั้นเอง
คําวา ชิน หมายความวา ถาใหเราภาวนาอยางนี้เมื่อไร เราภาวนาได ไม
ตองไปนั่งเครียดทั้งวันทั้งคืน ซอมใหทรงตัวนะ"
ผูถาม:"หลวงพอคะ อยางเรามีความศรัทธา จะฝกมโนมยิทธิ เรามีความจําเปน
ไหมคะ ที่เราจะตองรูรายละเอียดในความหมายของคําภาวนา นะ มะ พะ ธะ"
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หลวงพอ:"ก็ไมตองไปละ อยูที่เดิมนะ ถาฉลาดแบบนั้นไป
ไหนไมได เขาใหภาวนาเพื่อเปนกําลังของสมาธิเทานั้น
เขาไมตองใชปญญา ปญญาเขาใชสวนอื่น ถาขืนฉลาดแบบ
นั้นก็อยูที่เดิม
การเจริญพระกรรมฐาน เขาตองไปตามจุด ตองเฉพาะกิจ
ที่เขาจะสอน ใหแจกแจงนั่น ตองปฏิบัติในธาตุ ๔ เขาเรียกวา จตุธาตุววัตถาน ๔
แตอันนี้ไมใช
เขาตองการภาวนา เพื่อเปนกําลังของจิต เพื่อใหจิตเปนทิพย
เหมือนกัน แตใชกิจตางกัน

ชื่อ

อยางกับทัพพีเขาใชคนหมอขาว เปนทัพพีสําหรับหุงขาว ถาเขาไมมีชอน
เอามาตักขาวเขาปาก นี่มันกลายเปนชอนไป ใชไหม.....
นี่ก็เหมือนกัน ตองใชเฉพาะกิจของเขา ถาเรื่อยเปอยไปก็พัง รับรองไดเลย
ถาเรื่อยเปอยไป นอกรีตนอกรอย อีกแสนชาติก็ไมได
ตองฉลาดพอดี ไมใชฉลาดเกินพอดี กิจอันนี้เขาทําเพื่ออะไร ถาเราจะแจง
เปนธาตุ ๔ ก็ไมใชลักษณะนี้ นั่นตองหวลเขาไปหาสุกขวิปสสโก ไมใชฉฬภิญโญ
หมวดแตละหมวดของกรรมฐาน ปฏิบัติไมเหมือนกัน"
ผูถาม:- "หลวงพอคะ บางคนเขาภาวนาวา "พุทโธ" แตวาทําไมเขาไปไดคะ....?"
หลวงพอ:"ถาเขาไปไดแลว อะไรก็ได ใหมันสตารทติดเสียกอน ถาไปไดแลวจริง ๆ
ไมตองภาวนา นึกปบมันถึงเลย กําลังเขาพอ เขาใจไหม.....
คือวา คําภาวนาที่เราใชกันหนัก เพราะเรายังไมคลอง แบบเขียนหนังสือนะ
อานหนังสือวันแรก สองวัน สามวัน เขียน ตัว ก.ไมได
ถาเขียนคลองแลว นึกเมื่อไรเขียนไดเลย ใครเขาพูด ก็เขียนไดเลยเหมือน
กัน ถาคลองจริง ๆ ไมตองภาวนา พอนึกปบมันถึงทันที"
ผูถาม:"หลวงพอคะ บทสตารทนี่ ตอง "นะ มะ พะ ธะ" อยางเดียวหรือคะ “สัมมา
อรหัง" ไดไหมคะ...?"
หลวงพอ:"เอาแลว หาเรื่องตกรองอีกแลว มันมีหลายสิบบท ไมใชบทเดียว แตวาบท
นี้เทานั้น ขณะที่ไปอยูจึงจะคุยกับคนขาง ๆ ได นอกนั้นเขาไปเงียบ จบจุดแลวจึงมา
เลาสูกันฟง
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ฉันคิดวา ถาไปกันเงียบๆ ชาวบานเขาจะหาวาโกหก
ฉันจะตัดตัวนี้ คือ ปจจุบัน เห็นแลวคุยไดเลย ถามทางโนน
ก็บอกทางนี้ไดทันที เขาตองการอยางนี้
ฉันยังจําคําแนะนําของหลวงพอปานได เมื่อกอนฉัน
จะบวช ฉันบวชนี่ ฉันไมไดบวชตามประเพณีกับเขา
บวชเพื่อพิสูจนพระศาสนา พระศาสนาวา สวรรคมีจริง
นรกมีจริง ฉันจะไปเที่ยว
หลวงพอปานทานบอก ความตองการของแกนอยไป ขาตองการมากกวา
นั้น แตวาแกบวชแลว แกตองรับคําสอนอยางคนโงนะ
"อยางคนโง" ก็หมายความวา ทานบอกตรงนี้ จุดไหน ก็ไปแคนั้นแหละ
เดี๋ยวก็ถึง อันนี้ถูกตอง เพราะทานรูจักทาง ทานก็นําตรง ถาเราฉลาดเกินไป ก็เลี้ยว
ซาย เลี้ยวขวาอีก
ฉันอยูกับหลวงพอปานเดือนเดียว ฉันไดหมด เพราะฉันยอมโง
อยางลูกสาวของฉันนี่มันฉลาดมากเกินไป อยางนี้เขาเรียกวา "ฉลาดหมา
ไมกิน" ใชหรือเปลา........?"
ผูถาม:-

"ใชคะ"

หลวงพอ:- "ถาหมากิน เอ็งหมดไปนานแลว"
หลวงพอพูดใหกําลังใจวา:"คอย ๆ ทําไปนะ ไมตอ
 งใชเวลาใหมาก ไมตองไปใชเวลาที่สงัด นั่งเลน
ทําอะไรเลนก็ตาม นึกอะไรก็ภาวนา
หายใจเขา นึก "นะ มะ" หายใจออก นึกวา "พะ ธะ" สองสามครั้งก็ได ถา
มันฝนขึ้นมาก็เลิกกัน ตองการใหอารมณชินอยางเดียว เวลาเขาฝกจะไดไมแยงกัน
ใหแยกกันเสียใหเด็ดขาด
ยามปกติเราตองการความสุข เราภาวนา "พุทโธ" ของเราไป แตบางขณะ
เชนเวลานี้ ฉันจะเอา "นะ มะ พะ ธะ" ไมยอมให "พุทโธ" มาแยง ไมกี่วันหรอกอยาง
มากก็ ๒-๓ วัน
ถาลองจนชินดีแลว เราตองการภาวนา "นะ มะ พะ ธะ" ก็ใหอยูแค "นะ มะ
พะ ธะ" พุทโธใหแยกไป ถาเราตองการภาวนา "พุทโธ" ก็ "พุทโธ" ไปตามปกติ อัน
นี้ก็ใชได
คอย ๆ ทําไปนะ อยูที่ความเขาใจตัวเดียว ใครจะคุม หรือไมคุม ไมสําคัญ
ตองภาวนาถูกตองตามแบบเขา
ไมงั้นพระพุทธเจาก็ไมวางแบบไวซิ
ถาภาวนา
อยางไรก็ได พระพุทธเจาจะวางแบบไวทําไม สอนเสียอยางเดียวก็พอใชไหม...."
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"พุทโธ" นะเปนสายของสุกขวิปสสโกเขา
สายสุกขวิปสสโก ไปไหนไมได ไดแตตด
ั กิเลส
สายเตวิชโชก็มีคําภาวนาตั้งหลายสิบแบบ
แตถา "นะ มะ พะ ธะ" เปนการเตรียมเพื่ออภิญญา จึงไปได
กรรมฐานไมใชวาทําอยางเดียว แบบจริง ๆ มี ๔๐ แบบ
ถาเราใชอะไรก็ใชแบบที่ถก
ู ตอง ไมงั้นไปไมได"
ผูถาม:- "สมมุติวาหนูฝก "พุทโธ" หลวงพอจะฉุดหนูไปไดไหมคะ.....?"
หลวงพอ:"ได ฉุดลงใตถุนไป ไมมีทาง จะฉุดไดยังไง พระพุทธเจาทานยังไมฉุดใคร
หลวงพอจะไปฉุดเอ็งเขา ดีไมดี เขาจะมาตีเอาตาย โทษหนักเสียดวย โทษถึงประหารชีวิต เรื่องอื่นยังพอทําเนา บรรเทาโทษได แตวาเรื่องนี้ประหารชีวิตกันเลยนะ
หนอยแน........
ไมไดหรอก ไอหนู ตองฝกเอง แลวทําไมภาวนา "นะ มะ พะ ธะ" ไมได..?”
ผูถาม:"รูสึกวามันเหนื่อยคะ"
หลวงพอ:- "แลวที่ดาชาวบาน ทําไมทําไดละ..........?"
ผูถาม:"หนูไมเคยดาใครคะ ครั้งเดียวไมเคยคะ....."
หลวงพอ:- "นากลัวไปลอหลายเที่ยว"
ผูถาม:(หัวเราะ)
หลวงพอ:"ไอนี่ตองคิดซิวา "พุทโธ"เหมือนกับนั่งอยูกับบาน ถาเราจะไปอเมริกา เดิน
ไปมันก็ไมไหว ก็ตอ
 งขึ้นเครื่องบินไป แบบ"นะ มะ พะ ธะ"เขาฝกเพื่อหาเครื่องบินไป
การฝกในพระพุทธศาสนา เขามีตั้ง ๔ ประเภท ถาแบบใหญจริง ๆ มี ๔๐
แบบ แบบยอยอีกนับพัน
อยาง"นะ มะ พะ ธะ" เปนสวนหนึ่งของอภิญญา แตก็ยังไมเขาถึงอภิญญา
จริง ตองถือวา เตรียมเพื่ออภิญญา นี่เขามีจํากัดนะ แตวาการปฏิบัติแบบนี้ เขาก็มี
หลายสิบแบบนะ ถาเปนแบบเกา คนขาง ๆ ถามไมได ฉันก็ไมอยากสอนใคร
ฝกแบบนี้ ถาไปได คนขาง ๆ สามารถถามไดตลอดเวลา ไปถึงไหน ๆ เลา
ไดตลอดเวลา ถานอกจากนี้ ไปก็นั่งเงียบอยูคนเดียว เลิกแลวกลับมา จึงเลาสูกันฟง
อยางนี้ฉันวาของเกานั้นของดี แตวาพวกที่เขามีความสงสัย ก็จะคิดวาพวกนี้มาโกหก
จึงไปหาแบบนี้มา แบบนี้ก็ไมไดสรางเอง เปนของพระพุทธเจาเหมือนกัน
คนขาง ๆ สามารถถามได เวลานี้ไปถึงไหน แลวจะบอกไดตลอดเวลา

www.buddhasattha.com



มโนมยิทธิ

หลวงพอพระราชพรหมยาน

หาอยางนี้มา ๒๓ ป กวาจะพบตํารานี้ ไมใชคนควา
เองนะ ทราบอยูวาของพระพุทธเจาทานมี แตตําราที่เราฝก
เราไมพบ กวาจะพบก็สิ้นเวลาบวชไป ๒๓ ป
แตวาวิธีอื่นนะทําได ถาเพื่อสวนตัวนี่ ทําไดตั้งแต
พรรษาตน แตวาเราจะรู เราก็ตองรูคนเดียว เลิกมาแลวจึงมา
เลาสูกันฟง ทีนี้สําหรับคนรับฟง ก็จะหาวาโกหก
อยางสมมุติวา พอเขาตาย แมเขาตาย เขาถามวาพอแมเขาอยูที่ไหน ตาม
ผีนี่ตามงายกวาตามคน ตองการจะพบใคร มันพบทันที ถาเราจะเอาใหแนนอน เมื่อ
พบแลวก็ใหเขาแสดงตัว
เวลาที่เปนมนุษยรูปรางเปนอยางไร แสดงใหดูซิ เวลาปวยยังไง ผอมหรือ
อวน อาการปวยที่คนพอจะรูได ขอใหบอก พวกทีเ่ ขาถาม เขารูวาเคยปวยแบบไหน
เขาอาจจะไมรูทั้งหมด รูจด
ุ ใดจุดหนึ่งนะ เขาจะบอกใหฟง
ถาถามถึงโรค มีอยูหลายราย เขาบอกวา ที่หมอหรือพยาบาลบอกวาตาย
ดวยโรคนั้น ๆ จริง ๆ มันไมใช เขาตายอีกโรคหนึ่ง แตพยาบาลเขาเขาใจวาโรคนั้น
นี่เราตองถามอาการที่คนอื่นจะรู เขาทําทาใหดูเสร็จเรียบรอย แลวก็บอก
คนขางๆวาพบแลว เวลาที่มีชีวิตอยู รูปรางเปนอยางนี้ ใชไหม...... และอาการที่จะ
ตายจริง ๆ มีลักษณะแบบนี้ใชไหม..... คนนี้สมัยที่มีชีวิตอยู เปนคนใจดี หรือชอบ
หัวเราะ หนาบึ้งขึงจอ อะไรก็ตาม ถามเขา เขาบอกตามความจริงทั้งหมด
คงเขาใจแลวนะ สําหรับทานที่ยังมีความสงสัยในคําภาวนาและการฝกแบบ
นี้ แตก็คงจะสงสัยอยางอืน
่ อีก จึงขอนําปญหาและคําตอบใหคลายสงสัยเสีย"
ผูถาม:"หลวงพอคะ ถาหากฝกมโนมยิทธิสามารถขึ้นไปขางบนไดแลว จะหลงวก
วนอยูบนนั้นไหมคะ....?"
หลวงพอ:"แหม......อีหนูเอย อยากใหหลงจริง ๆ ถามันไปติดอยูวิมานใดวิมานหนึ่ง
แหม...ดีจริง ๆ"
ผูถาม:- (หัวเราะ) "ไมหลงใชไหมคะ.......?"
หลวงพอ:"ไมหลงหรอก"
ผูถาม:- "แลวที่ครูเขาแนะนําวาไปที่วิมาน วิมานอยูที่ไหนคะ..........?"
หลวงพอ:"ถาเราไปถึงพระนิพพานได วิมานบนพระนิพพานก็ตองมี เมื่อไปถึงนิพพาน
ได เขาจะบอก ๒ จุด เพราะวา ครูเขาไมมีเวลาสอนมาก ถาเราขึ้นไปบนสวรรค ดูวิมาน ของเรามีไหม.....ถาไมมีก็ไปดูวิมานของเราที่พรหมมีไหม.....
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ถาไมมีก็เหลืออยูแหงเดียวที่นิพพาน
แสดงวาชาตินี้ตายแลวไปนิพพานแน
ถาหากวาวิมานที่สวรรคยังมีอยู หรือ
ยังมีอยูที่พรหม และวิมานที่นิพพานมีอยู แสดง
วา จิตเราจับวิปสสนาญาณไดเล็กนอย แตมัน
หมองมันไมแจมใส แตวิมานเราอยูจุดที่แนนอน อันนี้แจมใส
ถาวิปสสนาญาณเราดีพอ จิตเราเขาถึงโคตรภูญาณ วิมานขางลางนี่จะหาย
หมด มันจะเหลือหลังเดียวขางบน ถาเหลือหลังเดียวขางบน ตายแลวมันไมมีที่อยู
ตองไปอยูหลังนั่นแหละ
ถาพอถึงนิพพานแลวยังถามวาไปไหนอีก ถาอารมณใจยังพอใจในการ
เที่ยว ก็แสดงวากิเลสยังหนาอยู
ถาเที่ยวไป ๆ ไมชามันจะเบื่อเที่ยว จิตมันจะรักอารมณอยูจุดหนึ่ง คือ ขึ้น
ไปนิพพานมันก็ไมอยากขึ้น มันอยากจะตัดขันธ ๕ สบาย ๆ อารมณจิตเปนสุข
แตก็มีเกณฑบังคับวา นิพพาน ตองไปทุกวัน เพื่อใหจิตมันจับเปน
เอกัคคตารมณ แปลวา จิตมันเปนหนึ่งเดียว ตองการอยางเดียว คือ นิพพาน
ใหมีความผูกพัน
แลวไปนิพพานไปที่ไหน....?
นิพพานมี ๒ จุดที่เราจะไปก็คือ ที่ประทับของพระพุทธเจาและก็วิมาน
ของเรา ถาเราไมเห็นพระพุทธเจา เรานึกถึงทาน ทานจะมาทันที คือวาจิตอยา
ปลอยพระพุทธเจา ใหจิตมันเกาะไวเปนอารมณ ทีนี้ตายแลวก็มาที่นี่แหละ
เรื่องของชีวิต มันจะตายเมื่อไรก็ชาง คือวาอยาไปคิดวามันจะอยูอก
ี ๒ ป
ตื่นขึ้นมา เราคิดวาเราอาจจะตายวันนี้ มันถึงจะถูก อันนี้เปน มรณานุสสติกรรมฐาน
ใชไหม......ถาวันนี้มันจะตายมันจะไปไหน
ตื่นขึ้นมาปบ เราคิดวาเราจะตายวันนี้ จิตพุงปรูด
 ขึ้นนิพพานเลย ขึ้นไปแลว
สัก ๒-๓ นาทีก็ชาง ใหอารมณมันสดชื่น พิจารณาขันธ ๕ เทานั้นแหละ
ถาจิตตอนเชา เราจับเปนอารมณไว แลวกลางวัน เราก็ไมไดนึกถึงนิพพาน
มัวนั่งพูดกับเพื่อนบาง ทะเลาะกับเพื่อนบาง ขัดคอกับเพื่อนบาง หลบหนาเจาหนี้
บาง ตามเรื่องตามราวนะ บังเอิญตายวันนั้น มันก็ไปนิพพาน เพราะตอนเชาเราตั้ง
อารมณไวแลวใชไหม.....
คืออารมณตอนเชา เวลาที่จิตมันสบายตั้งอารมณไวเลย ตั้งอารมณไวก็อยา
ตั้งไวเฉย ๆ ไปเลย ไปนั่งอยูขางหนาพระพุทธเจาใหจิตมันชื่นใจ
เวลานั่งขางหนาพระพุทธเจามันสบายใจ ใชไหม........ทานสวย ทานสวาง
ดูแลวไมอิ่มไมเบื่อ อารมณมันก็มีความสุข คิดวาที่นี่เปนที่ที่เราจะมาในเมื่อขันธ ๕
มันพัง ใหทําแบบนี้นะ”
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ผูถาม:"แลวอยางสมมุติวา คนที่เขาฝกไดแลว เขาไปได
เขาก็เห็นวิมานของเขา แสดงวาเขามีวิมานอยู ถาหากเรา
อยูอยางนี้ เราทําแตความดี เราจะมีวิมานไหมคะ......?"
หลวงพอ:- "เราก็มีบานอยู"
"หนูอยากมีวิมานคะ"
ผูถาม:หลวงพอ:- "ไปสรางกุฏิสักหลังซิ"
ผูถาม:-

"มีจริง ๆ หรือคะ?"

หลวงพอ:"วิมานนะ เขามีดวยกันทุกคน ถาทําความดี แตวาเราจะสามารถไปเห็น
วิมานของเราหรือไม
อยางการกอสราง วิหารทาน สรางโบสถ สรางกุฏิ สรางสวม สรางศาลา
อะไร ก็ตามเถอะ
เราเอาเงินไปรวมกับเขาดวยความตั้งใจจริง วิมานจะปรากฏเลย เรา
จะรูหรือไมรอ
ู ยูทก
ี่ ารฝกจิต อยางที่เขาฝก "นะ มะ พะ ธะ" กัน"

หลวงพอ :"เอาละ สําหรับปญหาผูยังไมเคยฝกก็มีเทานี้ ตอไปนี้เปนปญหาของผูเริ่มฝกใหม ๆ"
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หลวงพอพระราชพรหมยานตอบปญหา
ปญหาของผูเริ่มฝกใหมๆ
ผูถาม:"บางคนเขาก็มาปรารภวา มาครั้งแรกทําไมจึงฝกไมได..?"
หลวงพอ:"พวกที่ไมได มันยัง ตั้งอารมณไมถูก เขามีสิทธิ์ได มาถึงปุบเดียว จะให
มันได ความเขาใจมันยังไมดี ที่เรียกวา ยังไมเขาใจ
บางคนก็ใชตาดูบาง บางคนก็ใชฌานหนักเกินไป มันก็ไมถูกจุด สูงเกินไป
นิด ต่ําเกินไปนิด ก็ไมได ตองพอดี ๆ คือวา
ตอนจับทีแรก มันตองอยูแ
 คอารมณอุปจารสมาธิ เพราะอันนี้เปนวิชชาสาม
พอจับภาพไดปุบ บังเกิดความมั่นใจ จิตเปนฌาน"
ผูถาม:-

"ดิฉันก็เหมือนกันคะ เวลามีครูมาสอบถาม วาเห็นอะไรบางหรือยัง ก็ไมเห็น
อะไรทั้งนั้นเลย ตอบก็ตอบไมได เพราะไมเห็นอะไร ไมเจออะไร ไมทราบวาจะทํา
ยังไงดี"
หลวงพอ:"อันนี้มันเปนอยางนี้โยม มันเปนอารมณที่ไมชินนะ ทีนี้ที่เห็นนั้นเราไมใช
ตา มันเปนกําลังของทิพจักขุญาณ ทิพจักขุญาณเบื้องตนมันมัวเต็มที แลวเราก็เห็น
วาเราจะตองเห็นทางตา
คําวา ทิพจักขุญาณ แปลวา มีความรูคลายตาทิพย มันเกิดเฉพาะความ
รูสึก ไมใชลูกตาเห็น
นั่นมันเปนอันดับกอนที่จะกาวขึ้น ถาตอนนี้เราจับอารมณนั้นได เมื่อเราจับ
ไดแลว ครูเขาสนับสนุนโดยการพิจารณาตัดขันธ ๕ บาง นึกถึงบารมีของพระพุทธ
เจาบาง และทําความรูสึกเขาหาพระจุฬามณี ตอนนี้จิตมันจะเริ่มเปนฌาน ความรูสึก
ที่วาเห็น มันจะมีความใสขึ้น ดีขึ้น ยิ่งกวาเดิมหนอยหนึ่ง หรือบางคนก็ดีมาก
ทีนี้ถาหากวา ความรูสึกทีว่ าเห็น ที่เราเรียกวา ทิพจักขุญาณ จะดีมาก ดี
นอย ขนาดไหน มันขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ของจิตในเวลานั้น
ถาในเวลานั้น ความรูสึกของจิตมันลางกิเลสไปไดมาก เทียบเทากับพระ
สกิทาคามี หรือพระอนาคามี เฉพาะในเวลานั้นนะ ไมไดหมายความวา เปนเสียจริง ๆ
เลยนะ คือ เวลานั้น จิตมันสะอาดเทียบเทากับ พระสกิทาคามี หรือพระอนาคามี
ความรูสึกที่เห็นมันชัดมาก การเคลื่อนไหวเร็วมาก ถาฝกใหม ๆ ก็อยากเห็นชัดอยาง
นี้ละ"
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อีกคนหนึ่งอยากเห็นชัดเหมือนกัน ถามวา
ผูถาม:“ที่หนูทําอยูเวลานี้ก็พอจะเห็นบางแตวายังไมชัด
หนูอยากจะไปเห็นชัด ๆ คะ จะทําอยางไรคะ...?”
หลวงพอ:"ถาอยากไปก็แสดงวาไมอยากไป ถาอยากไปมันเปนนิวรณ คืออุทธัจจะกุก
กุจจะ มันคอยตัด อยาอยากไปนะ ใหทําแบบสบาย ๆ เราพอใจในผลที่เราไดมาแลว
ในตอนกอน จะไดก็ได ไมไดก็ไมเปนไร ถารักษาอารมณใหสวางอยางนี้มีผล
อยาลืมวาอภิญญาจริง มันยังมีเวลาอีก ๑๙ ป กําลังอภิญญาจึงจะ
เขามาถึง ตอนนี้อภิญญาเล็ก แลวก็พยายามฝกไปเรื่อย ๆ นะ
ถาตองการจะใหเห็นแจมใส ใหหมั่นจับภาพพระใหใส เปนประกาย
แกวอยูเสมอ วันหนึ่งสักครั้งหนึ่ง ใหเปนประจํา กอนหลับก็ได ถาทําอยางนี้ละก็
ทานบอกวา ถาถึงวาระอีก ๗ วันตาย ตอนนั้นจะพบพระหรือเทวดาเปนประกายใส
ปลอดโปรง และจิตใจจะจับอยูในภาพนั้น และวาระนั้นนั่นแหละ จิตใจจะตัดในที่สุด
คือ จิตจะตัดเขาอรหัตผล ตายแลวไปนิพพานทุกคน ถาอยากเห็นชัดละก็ ตายแลว
ไปถึงนิพพานชัดแจวทุกคน"
ผูถาม:-

"หลวงพอคะ การนึกปบเห็นปบแตเปนภาพเดิม อยางนี้เปนสัญญาใชไหม

คะ....?"
หลวงพอ:"ไมใช เปนสัญญาไมได คือวาคนที่เขาชํานาญเขาไมนั่งปอหลอหรอก
อยางฉันนึกปบไดเลย บางทีไมทันจะนึกละ ไปแลว"
ผูถาม:- "ขึ้นไปถึงเลยหรือคะ..?"
หลวงพอ:"ไปถึงเลย คือ มันจะเปนสัญญาไมได สัญญามันไดแตนั่งนึกเอา สัญญาก็
นั่งจําแตภาพ เราเคยเห็นพระพุทธเจาในลักษณะไหน เราเคยเห็นวิมานของทานใน
ลักษณะไหนบาง วิมานของเราในลักษณะไหนบาง เรานั่งนึก อันนี้เปนสัญญา
พอเรารวบรวมกําลังใจปบแลวไป อันนี้เปนอภิญญา มันไมใชสัญญา"
ผูถาม:"หลวงพอคะ หนูนั่งทีไรเห็นไมเต็มองค เห็นแคเศียร เวลาขึ้นไปขางบน
เห็นวิมาน มีหลังคาสูง ๆ แตเขาไมไดคะ ทํายังไงหนูจะเขาไปไดคะ......?"
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หลวงพอ:"ตัดสินใจใหมันแนนอน อารมณไมเด็ดขาดจริง
ยังหวงขันธ ๕ อยู ยังหวงรางกาย ยังหวงลูกยังหวงฝาละมี
(สามี) อะไรพวกนี้ ยังหวงอยางนี้เขาไมไดหรอก
ถากอนทีจ
่ ะขึ้น ตองตัดสินใจใหมันเด็ดขาด การ
เห็นภาพไมชัด มันบอกไดเลยวา เราตัดสินใจไมเด็ดขาด
ไมตองไปเปดตําราที่ไหน นี่เปนเครื่องวัด"
ผูถาม:- "แตฝกครั้งแรกขึ้นไปเห็นชัดมากคะ..."
หลวงพอ:"วันแรกเขาสอน เราไปตามเขา พอเขาทิ้งก็ชักหวงหนาหวงหลัง พอออก
ไปหนอย เอ... ไอโอไปไหนหวา อยูกับใคร...ก็ยังถือวาดี
ควรจะตัดสินใจใหมันเด็ดขาด ตอนเชามืดควรจะตัดสินใจไปเลยวา ชีวิตนี้
มันทรงตัวอยูขนาดไหน ก็ชางมันเถอะ ถาตายเมื่อไหรขอไปนิพพาน เอาให
แนนอน ถาตั้งอารมณดีจริง ๆ ถาตั้งใจแบบนั้น ทีหลังเห็นเต็มองคไมยาก"
ผูถาม:"หลวงพอคะ เวลาฝกมโนมยิทธิ บางวันก็อารมณดี ขึ้นไปก็เห็นแจมใส แต
มันดีเปนพักๆคะ"
หลวงพอ:"อารมณดีเปนพัก ๆ นี่ถูก คือวา ที่เปนพัก ๆ เพราะวา รางกายมันยังเกาะ
ขันธ ๕ ถาเหนื่อยเกินไป เพลียเกินไป อันนี้อารมณจะมัวได
แลวก็ประการที่ ๒ ถามันปวยขึ้นมา มันจะทําใหประสาทสั่นคลอนนิดหนึ่ง
โดยที่เราไมรูตัว อันนี้มัวได
แลวก็ประการที่ ๓ รวบรวมกําลังใจยังไมเต็มที่ ก็ขน
ึ้ เลย อันนี้มัวได
การใชกําลังอภิญญานี่ เราจะถือความสวางมาก สวางนอย ไมสําคัญ
สําคัญวา กําลังจิตของเรา เขาถึงจุดหมายปลายทางไหม เขาถือตัวนี้ เปนตัว
สําคัญนะ
เพราะวาเรายังมีขันธ ๕ อยู เราจะใหทรงตัวอยูเปนปกติ มันไมไดแน พระ
อรหันตยังไมไดเลย
บางคนก็มาบนใหฟง "ฝกไดแลวพอกลับไปบานก็มืดไปมัวไป" ก็ตอ
 งไปดู
วามันมืดเพราะอะไร มืดเพราะศีลบกพรองหรือเปลา ถาศีลบกพรอง เราเขาพระ
จุฬามณีไมได
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ถาบอกวามืดเพราะสมาธิต่ํา ไมใช ถาสมาธิต่ํา มันไมแสดงอาการของการ
มืด แตการเคลือ
่ นของจิตมันจะชาลง การมืดหรือสวางมันอยูที่วิปสสนาญาณ
ศีล เปนภาคพื้น
สมาธิ เปนกําลังเดินทาง
วิปสสนาญาณ เปนคบเพลิงสําหรับสองทาง
ทั้ง ๓ อยางนี้ตองขนานกัน
แตวาบางทีศีลดี สมาธิดี วิปสสนาญาณดี
แตวารางกายไมดี อันนี้ก็มืดเหมือนกัน
แตหลวงพอไมงั้นนะ ถารางกายไมดียิ่งสวาง
เพราะวาถารางกายไมดีจิตมันจะดีทันที พอเริ่มปวยนี่ จะปวยมากนอยก็ตาม จิตมันจะ
รวมตัวทันที พรอมใสกระเปาเตรียมตัวเดินทางใชไหม...........
จําไวนะ ไมใชพอปวยรองออย ๆ คือวา รางกายมันจะคราง มันจะรอง มัน
จะเจ็บ มันจะปวด มันเปนเรื่องธรรมดาของรางกาย ไมใชวาถือธรรมดาแลวรางกาย
จะไมเจ็บไมปวด อันนั้นไมถูก
แมแตพระอรหันตทุกองคทานก็เจ็บ ทานก็รูวารางกายเจ็บ รางกายหนาว
รางกายรอน ทานก็รู รางกายปวยไขไมสบาย ทานก็รู แตวาทานไมไดทุกข จิตทาน
ไมกังวล ทานก็รักษาพยาบาล ทานหิวทานก็กิน ทานรอนทานก็หาเครื่องเย็น ทาน
หนาวทานก็หาเครื่องอุน หาไดแคไหนพอใจแคนั้น ถาหาไมไดก็แคนั้นแหละ แคนี้
เอง"

หลวงพอ :"เอาละ คงจะพอเขาใจแลวนะ ตอไปนี้เปน ปญหาของผูฝกไดแลว"
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หลวงพอพระราชพรหมยานตอบปญหา
ปญหาของผูเริ่มฝกไดแลว
และการฝกแบบเต็มกําลัง
ผูถาม:-

“ผมเคยชวนคนอื่น ๆ มาฝกมโนมยิทธิ แตแลวเขาบอกวา พอออกไปแลว
กลัวใครจะมาทํารายรางกาย มาเผารางกาย เรื่องนี้จริงไหมครับ........?”

หลวงพอ:“ไอคนที่ไดมโนมยิทธิจริง ๆ ถาไปถึงสวรรคได เขาไมอยากมองมนุษยนะ
เพราะเมืองมนุษยมันเลอะเทอะดวยประการทั้งปวง โลกทั้งโลกมันสกปรก ถาแดน
สวรรคก็มีแกวกับทอง สวรรคมีความสุขมีที่อยูสบาย ถาไปถึงพรหม เราก็ไมอยากไป
สวรรค เพราะพรหมเขาดีกวา ถาเขาถึงนิพพาน เราก็ไมอยากมองพรหม
ถาบังเอิญเวลานั้น ใครทําราย หรือจะเอารางกายไปเผาเสียก็ดี จะไดไม
ตองกลับมา กลัวเขาจะไมทํายังงั้นนะซิ"
ถากลัวตายก็ฝกวิชานี้ไมได อันนี้เปนหัวใจสําคัญของการเจริญพระกรรมฐาน
ผูถาม:“มีลูกศิษยบางคนนะคะ เขาไมชอบไปดูของสวย ๆ บนสวรรค เขาอยากไป
นรก เขาบอกวา เห็นในสิ่งที่ไมดี แลวจะไดไมทําในสิ่งนั้น”
หลวงพอ:“เออ....ไอนี่เหมือนกับฉัน ไปไดครั้งแรก ปแรกฉันไมไปสวรรคเลย ไปนรก
จุดเดียว นรกนี่ใชเวลา ๑ ป ไปไมครบนะ นรกจริง ๆ มันมี ๔๐๐ ขุมกวา ขุมใหญมี ๘
ขุม แตละขุมมันแยกไปอีก
ไปถึงก็ถามเขา แตละขุมเราเคยมากี่เที่ยว แตละครั้งที่เรามาทําบาปอะไร
เราขอดูภาพเดิม สมัยเปนมนุษยเราทําบาปอะไร นรกขุมนี้ลงโทษ แบบไหน ฉันไป
ทุกขุม ฉันก็ไปถามเขาทุกขุม ลองไลเบี้ยดู เปนการลงโทษตัวเอง ปรามตัวเอง
อยางไอหนูนี่คิดถูก ถาดูคนอื่นเขาลงนะมันไมมันนะ ตองดูของตัวเอง ดูวา
ในสมัยที่เราเปนคน เราทําอะไรผิด เราจึงลงนรก
บางครั้งเราเปนคนมีวาสนาบารมีสูง แตก็เมาในชีวิต มีอํานาจมากกวาเขา ก็
สรางความชั่วขมเหงเขาบาง ทําอะไรเขาบาง ตายแลวก็ลงนรก
ตองขอดูภาพเดิม อยาดูแตภาพนรกเฉย ๆ นะ ดูวาสมัยเปนมนุษย เราทํา
อะไรไว จึงถูกลงโทษแบบนี้ มันจะไดประสานกัน
ที่สวรรค จุดแรกทีต
่ องการไปใหถึงคือ พระจุฬามณี อยูในสวรรคชั้นดาวดึงส
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ผูถาม:“หลวงพอคะ ดาวดึงสกับจุฬามณีนี่ที่เดียวกันใชไหม
คะ?”
หลวงพอ:“ใช ที่เดียวกัน จุฬามณีตั้งอยูในเขตของดาวดึงส”
ผูถาม:- “ดิฉันไปกราบทานพอกับทานแมที่ดาวดึงสคะ แลวก็ไปนิพพาน”
หลวงพอ:“ก็ได คือวาเราตองการใหอารมณจิตอยูท
 ี่นั่น ก็ตอ
 งไปกราบทุกวันนะ ฉันก็
กราบ ที่เราไปกราบพอแมเพราะอะไร เพราะทานจะไปนิพพานอยูแลว
พอแมนี่มีความจําเปนตองกตัญู ทางที่ดีพอขึน
้ ไปที่นั่นแลว พอกราบ
ทานแลว ก็ตองถามทานวา มีอีกบางไหม ที่เปนบิดามารดาเดิม ที่ยังเปนเทวดาหรือ
พรหมอยู ขอเชิญมาประชุมหมด แลวทานก็จะมาหมด
พอมาแลว ก็กราบทาน เราขอขอบคุณทาน เราจะไดรูวา พอแมที่อยู เปน
เทวดา หรือพรหม มีเทาไร พอแมของเราในอดีตมีเยอะ ขึ้นไปแลวไมหงอยเหงาแน
ๆ เพลิดเพลินจนไมอยากกลับทีเดียว”
ผูถาม:“หนูมีปญหาอันหนึ่ง คือกอนนอนก็ภาวนา นะ มะ พะ ธะ แลวก็หลับไปเลย
มีอยูวันหนึ่งนะคะ ตอนใกลเชาคะ มีความรูสึกวาไมไดหลับ
แตมีความรูสึกวาจิตมันจะออกไป แตไมยอมลอยขึน
้ ไปขางบน แลวอยู ๆ ก็
ดึงลงไปขางลางเลยคะ ทั้ง ๆ ที่ไมอยากจะใหลง มันเปนเพราะอะไรคะ.......?”
หลวงพอ:“ถามันดึงลงขางลางก็ใหมันดึงไป ไปเที่ยวนรก ถาปลอยตัวหลุดแบบนั้น
เปนตัวอภิญญาแท คือ นะ มะ พะ ธะ ที่เราทําเวลานี้นะ ถามันถึงจุด มันจะออก จุด
ออกของเขาจริง ๆ มันเหมือนกับตัวเราออกไปเลย มันออกไปจริง ๆ
ทีนี้มันจะดิ่งลง ก็ใหมันลงไป อารมณอันหนึ่ง เขาอาจจะบังคับ ใหไปดูนรก
ขางลางวาเปนยังไง แตไปแลว ไมตองกลัววา จะกลับมาไมไดนะ กวาจะกลับก็เชา
ทีหลังตั้งใจไวกอนวา ถาออกได จะขอไปพระนิพพาน แลวไปจะหาแม หา
ปู แตวาการตั้งใจไวกอน เวลาภาวนาก็อยานึกถึงทานนะ ทิ้งเลย ถาออกปบ มันจะพุง
ไปเลย ขณะที่ภาวนาเราตองทิ้งอารมณอยากจะไปนิพพาน จะไปหรือไมไปไมสําคัญ
แตทําใจใหสบายนี่มันจะไปได ซึ่งซอมแบบนั้นนะดีแลว มันจะเคลื่อนไดดี
ถึงฝกแบบเต็มกําลังจริง ๆ ออกไปไดจะสนุกมาก เห็นวิมานเยอะแยะ ไม
มืดสลัว เห็นชัดเจนแจมใสดีมาก แทบไมอยากกลับมาทีเดียว”
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ผูถาม:“กระผมสังเกตดู อยางวิมานของหลวงปูก็ดี ของพระ
พุทธเจาก็ดี ปรากฏเห็นชัดดี แจมใสดี เวลาไมตองการ
เห็นก็หายไป”
หลวงพอ:“ใช...ถาจิตเราไมตองการเห็น แปบเดียวก็หาย มัน
เปนไปตามกําลังของจิต แตความจริงไมใชวิมานหายนะ
จิตเราไมเห็นเอง ถาเราไมตองการ มันก็ไมเห็น ไมใชเราไปรื้อวิมานเขานะ ถาโยม
ไปรื้อวิมาน เทวดาตีตาย”
ผูถาม:- “เรื่องนี้องคอื่นผมก็ไมกลาคุยครับ”
หลวงพอ:“อาตมาไมเปนไรหรอกโยม ความจริงพระที่ทานเขาถึง ไมมีองคไหนบอก
นิพพานสูญ
เรื่องของนิพพาน มันมีอยูอยางนี้ เราจะเห็นไดหรือไมได มันมีอารมณของ
จิตตามขั้น ถาจิตของเราเปนฌานโลกียลวน ไมมีทางเห็นไดเลย สมมุติวาเราไมเปน
พระอริยเจาจริง เวลานั้นจิตมันตองวางจากกิเลสชัว่ เวลาหนึ่ง อันนี้จึงจะเห็นนิพพาน
ถาตามเกณฑที่จะเห็นนิพพานได
ถาสุกขวิปสสโกนี่ ทานไมเห็นเลยนะ ไมเห็นผีไมเห็นเทวดา ไมเห็นนรก
สวรรค ไมเห็นอะไรทั้งหมด ก็ช่อ
ื วา ตัดกิเลสได
ถาเตวิชโช เขามีสองในวิชชาสาม คือ
ทิพจักขุญาณ กับ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ถายังเปนฌานโลกียอยู ทิพจักขุญาณตัวนี้จะไมสามารถเห็นนิพพานไดเลย
จะเห็นไดแคพรหมโลก นรกทุกขุมเห็นได สวรรคขึ้นไปถึงพรหมโลกเห็น ถาจิตเขา
ถึง โคตรภูญาณ เปนอยางต่ํา อันนี้จึงจะเห็นนิพพาน
ไมใชวาทําทิพจักขุญาณไดจะเห็นอะไรทั้งหมด ถาหากวาเราปฏิบัติกันแลว
ไปถึงนิพพานได แสดงวาจิตเวลานั้น วางพอ สะอาดพอ”
ผูถาม:“หลวงพอคะ เวลาขึ้นไปแลว แตวาทรงอารมณอยูไมนานก็กลับมาใหม อัน
นี้เปนเพราะเหตุใดคะ ขอใหหลวงพอชี้ขอผิดพลาดดวยคะ...?”
หลวงพอ:“มันไมผิดหรอก เวลาตั้งอารมณ จิตไมตั้งเปนฌาน เพราะวาอารมณที่เปน
ฌานมันนอยเกินไป มันเปนอุปจารสมาธิเสียมาก วิธีที่ฝกเวลานี้ไมใชไปแกจุดนั้น ไป
แกอีกจุดหนึ่ง

www.buddhasattha.com



มโนมยิทธิ

หลวงพอพระราชพรหมยาน

เมื่อยามวาง เราควรจะตั้งเวลา สัก ๓ นาที ๕ นาที
จับลมหายใจเขาออก แลววา นะ มะ พะ ธะ เราจะนั่ง
ทาไหนก็ได
ใหจิตมันอยูชวงนี้ เฉพาะคําภาวนากับลมหายใจนะ
แตวาอาการอยางนั้น จะมีไดในบางขณะ บางทีเราเริ่ม
จับปบจิตมันตกต่ําลงไปเลย
ถาหากวามันทรงไมอยู
ไปแลวกลับมา พอกลับมาก็ทรงอารมณใหสบาย ไมไปไหนละ
นั่งอยูภาวนาใหสบาย ๆ ใหจิตมันเปนสุขพอ จิตมีกําลังปบ ขึ้นไปใหม มัน
อยูได ไอนี่เรื่องธรรมดา”
ผูถาม:- “แตบางครั้งในขณะที่ครูเขาทดสอบ มีความรูสึกวาจะตายคะ”
หลวงพอ:“จะตายหรือ ดี คือ มีความรูสึกวาจะตาย
ถามันจะตายเวลานี้เราขออยูที่นิพพาน”
ผูถาม:- “พอมีความรูสึกวาจะตายเลยไมยอมไป”
หลวงพอ:“ไมเปนไรนะ นั่นเปนอารมณอันหนึ่ง ถือวาเปนอารมณแทรกเขามา คือ
วา กําลังใจเราจะมั่นคงไหม
แตการแทรกเขามารูสึกวาจะตาย จะดูวาเรามั่นใจในพระนิพพานไหม หรือ
เราจะไปยุงกับทุกขเวทนา
ทีนี้ถาจิตมันตัด ตายก็ตาย ถาตายเราไปนิพพาน แคนี้เขาก็พอใจแลว
คือวาอาการที่เปนอยางนั้น ไมใชอาการของรางกาย เปนอาการถูกทดสอบจาก
พระอริยะ ถาเวทนาแบบนี้เขามา กําลังใจเราเปนอยางไร
ถากําลังใจเราตัดสินใจวา ถาเราตายเวลานี้ เราไปนิพพานชวงนี้ และ
ตอนนั้นเราดีดตัวถึงพระนิพพานได ลงมาเราก็ไมเปนไร ถืออารมณอยางเดียว คือวา
เราหวงตัว หรือหวงนิพพาน เขาตองการเทานี้แหละ
การเจริญพระกรรมฐาน มักจะมีเทวดา ครูบาอาจารย และพระอริยะ มาทดลองเสมอ เพราะฉะนั้นอยางไดกลัว ทานตองการใหเราไดดี”
ผูถาม:“หลวงพอคะ ตอนที่ฝกมโนมยิทธินะคะ เมื่อขึ้นไปบนสวรรคแลว เห็นใส
เสื้อผาเปนธรรมดาคะ อันนี้เปนภาพจริงหรือเปลาคะ..?”
หลวงพอ:“ภาพนะเปนภาพจริง แตไมตรงความจริง”

www.buddhasattha.com



มโนมยิทธิ

หลวงพอพระราชพรหมยาน

ผูถาม:“แลวยังเห็นคนที่เขาอยูบนสวรรค เขาก็แตงตัว
ไมเหมือนชาวสวรรค เราเปนมนุษยยังแตงตัวสวยกวาตั้ง
เยอะ”
หลวงพอ:“ที่เราเห็นเขาอยางนั้นนะ เขาทําภาพเดิมใหดูคือ
วาเขาเกรงวาเราจะจําเขาไมได
อันดับแรกเขา ตองแสดงแบบนั้นกอน ถาเราเห็นแบบนั้น เราควรจะถามเขา
วา เวลานี้ภาพความเปนจริงของทานมีรูปรางเปนอยางไร ขอใหแสดงความเปนจริง”
ผูถาม:“อยากถามเขาเหมือนกันคะ แตดูหนาตาเขาแลว ไมอยากจะพูดกับเขาเลย
ตอนนี้พยายามฝกใหไดฌาน ๔ กอนเผื่อจะไดถอดจิตไปถึงอินเดียบาง”
หลวงพอ:- “ฌาน ๔ เปนอยางไร..?”
“ไมทราบซิคะ”

ผูถาม:หลวงพอ:-

“นี่กินขนมอยูแลวยังนึกวายังไมไดกิน ไอการไปสวรรคไดไปพรหมได นี่มัน
เปนกําลังของฌาน ๔ ถากําลังไมถึงฌาน ๔ มันจะไปถึงจุฬามณีไมได
จําใหดีวา ขณะที่เราเห็นภาพครั้งแรกที่ครูเขาฝก อันนี้เปนทิพจักขุญาณ
ตอนนี้เปนอุปจารสมาธิ ถาเห็นภาพแลวภาพเริ่มแจมใส ตอนนี้เปนฌาน แตถาไมถึง
ฌาน ๔ จะเคลื่อนจิตไมได ถาจิตเคลื่อนไปถึงพระจุฬามณีได จงทราบวาระหวางนั่น
เปน ฌาน ๔ หมด เปนฌาน ๔ สําหรับใชงาน”
ผูถาม:- “เปนยังไงคะฌาน ๔ ใชงาน...?”
หลวงพอ:“ฌานมันมี ๒ ลักษณะ ที่เขานั่งเขาฌาน นั่งเฉย ๆ เปนการฝกใหฌานมัน
เกิดขึ้น แลวก็ทรงฌาน
ทีนี้ฌาน ๔ สําหรับใชงาน ก็คือ จิตเคลื่อนไปสูภพตาง ๆ หรือไปที่ตาง ๆ
อยางเรานั่งอยูตรงนี้ คนที่นั่งอยูขางหลังคิดอะไรอยู เราอยากรู เราก็รู หรือเขาทํา
อะไร เราอยากรู เราก็รูได แลวเปนฌาน ๔ ประกอบไปดวยอภิญญา
ถาฌาน ๔ เฉย ๆ มันก็ไมรูเหมือนกัน ถาไมเคยไดอภิญญา
ความจริง ถาฝกมโนมยิทธิ แบบเต็มอัตรา ที่ฝกกันนี่ ใชกําลังเพียงครึ่ง
หนึ่ง ถาแบบเต็มอัตรา มีสภาพเหมือนฝน คือ ไปไดแบบตัวเราไปเที่ยวธรรมดา
รูสึกไดเต็มที่ ก็บังคับใหกาํ ลังภาพมันหยาบหนอย
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ที่เราฝกนี่ใชกําลังเพียงครึ่งเดียว คือ กําลังที่เรา
ใชแควิชชาสาม เนื้อแทจริง ๆ ของมโนมยิทธิ ตองเปน
กําลังของอภิญญา
แตวาถาจะหันเขาไปฝกอภิญญา มันเปนของไม
ยาก อภิญญาตองตั้งตนดวย กสิณ ๑๐ มี เตโชกสิณ
อาโปกสิณ เปนตน
แตวาไดมโนมยิทธิแบบนี้แลว ก็ใชจับภาพกสิณไดทันที เพราะวาตัวที่ได
มโนมยิทธิ ถาเราไปเริ่มตนกสิณจริง ๆ เราก็ถอยหลังเขาคลอง คือจับผลของกสิณ
เลย กสิณถามันไดผลจริง ๆ มันมีสีเหมือนกันหมด มีสีใสเปนประกายแพรวเหมือนกัน
หมด เดิมจะเปนสีอะไรก็ชา ง
อยางโลหิตกสิณ (กสิณสีแดง) จับภาพทีแรกมันเปนสีแดง เขาตองภาวนา "โลหิตกสิณัง" แตวาถาทําไป ๆ สีแดงมันจะกลายจนกระทั่งขาว พอขาวแลวก็
เปนประกายแพรวเต็มที่ ถาจิตมีกําลังถึงฌาน ๔ กสิณจะเปนประกายแพรว ฉะนั้น
กสิณทุกกองจะมีภาพเหมือนกัน เมื่อถึงฌาน ๔ เราจับกสิณก็เปนประกายใหหมด
ใชกําลังมโนมยิทธิที่เราได จับปลายของกสิณเลย แลวมันจะคลองตัว
ปลุบ ๆ จับไดหมด จับไดก็ยอนไปยอนมาจนชิน จนกระทั่งอารมณเราจะใชเวลาไหน
ก็ได กําลังปวดทองขี้เต็มที่จับภาพกสิณก็ได ตองไดจริง ๆ นะ ไมใชลอเลน ตองได
จริง ๆ จึงจะฝกอภิญญาได”
ผูถาม:- “ถาฝกอภิญญาไดก็แสดงฤทธิ์ไดใชไหมคะ....?”
หลวงพอ:“แสดงฤทธิ์ได แสดงไปเดี๋ยวก็หลงตัวเอง
ความสําคัญมีอยูวา ทําอยางไรจึงจะเขาใจวา สวรรคมีจริง พรหมโลกมีจริง
นิพพานมีจริง พวกเปรต อสุรกายมีจริง ความสําคัญมันมีอยูแคนี้เอง
วิชานี้ที่เรามีอยูแลว ทําเสียใหเต็มที่ ทําใหพอใจ เพราะวาถาเราเปน มโนมยิทธิเต็มที่ เต็มกําลัง เราก็รูอะไรทั้งหมด เวลานี้เราก็รูหมดอยูแลว กําลังออนหนอย
ก็ไมแปลก รูไดเหมือนกัน
เราก็ใชกําลังสวนนี้ รูจักพระนิพพาน จิตก็จับพระนิพพานเปนอารมณ มันก็
แคนื้ ที่ทําทั้งหมดก็เพื่อนิพพานอยางเดียว ไมใชทําเพื่ออวดชาวบาน”
ผูถาม:“ถาหากเราฝกมโนมยิทธิไดแลว
ไหมคะ...?”

ตองการดูกระแสจิตของเราเองจะได

หลวงพอ:“ได....การดูใจเขาดูแบบนี้ คือ ดูแสงสวางของใจที่มันออกมา กระแสจิต
ของนักปฏิบัติเปนสีเนื้อหรือสีเคลือบแกว
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ถายังเปนสีเนื้ออยู ก็แสดงวา บุคคลนั้นเปน
ปุถุชนเต็มอัตรา ถาเปนแกวเคลือบหนาขึ้นไป ทีละ
หนอย ๆ จนกระทั่งเปนแกวใสสะอาด อยางนี้ใชไดใน
ดานสมถภาวนา
ตอไปอีกขั้นหนึ่ง ถาเปนประกายแพรวพราว อัน
นี้เขาถือวาอยูในเกณฑดี
แตถาจะดีจริง ๆ มันเปนแสงละเอียด เหมือนประกายแวบ ๆ เหมือนกระจก
นะดี แตยังดีไมเต็มที่
ถาจะดูวาอารมณจิตละเอียดไหม ถาวิปสสนาญาณมาก จิตจะเปนประกายมาก ถาประกายนอย จิตมีวิปสสนาญาณนอย
ทีนี้กระแสจิตทีอ
่ อกมานะ ออกเรียบรอยดีไหม...... หรือวาลุมๆดอนๆ ถา
กระแสจิตเรียบรอยดี อยางนี้มีหวัง ไมมีทางพลาดหวังพระนิพพาน ทานบอกไวเลย
เลยนะ
การเห็นกระแสจิต เรียกวา เจโตปริยญาณ เปนญาณหนึ่ง ในญาณ ๘
ถาฝกมโนมยิทธิได ฝกญาณ ๘ ไดงายมาก”
ผูถาม:-

“หลวงพอคะ ครั้งแรกที่ฝก
 มโนมยิทธิ เวลาที่ขึ้นไปพระนิพพานแลว ครูก็จะ
ปลอยใหนั่งชมบารมีของพระพุทธองค พอกลับไปบาน ก็นึกถึงภาพนี้อยูเสมอ บาง
ครั้งจะเห็นวา ที่ขึ้นไปอีกคน ไมใชภาพที่เห็นคะ?”
หลวงพอ:- “ตัวเรามีคนเดียว”
ผูถาม:-

“แตทําไมถึงเห็น ๒ คนเลาคะ......?”

หลวงพอ:“เห็นได เพราะสภาพความเปนทิพย เห็นกี่แสนคนก็ได รวมไดเปนคนเดียว
เสีย เมื่อไมมีความจําเปนตองใช ถาใชมันจะใชกี่แสนคนก็ได ทํางานเหมือนกันหมด
ทํางานคนละอยาง คนหมดโลกนี่ตางคนตางพูดกันคนละเรื่อง เขายังทํากันไดเพราะ
สภาพความเปนทิพย ไมงั้นเขาจะเรียกความเปนทิพยทําไม.....?”
ผูถาม:- “คือสงสัยคะ ปกติเห็นแตตัวเราคนเดียว.......”
หลวงพอ:“นี่เขาทําใหดูอยางนั้นแหละ อะไรบางที่เราผูกพัน เขาตองทําสภาวะอยาง
นั้นใหดู ถาเราเห็นอยางนั้น จิตมันก็ผูกพันอยูกับสิ่งนั้น ถาตายปุบมันก็ไปอยูที่นั่น
ทานหาทางใหจิตไปอยูที่นั่น”
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ผูถาม:“บางที ขออาราธนาบารมีทาน ใหพาไปที่อื่น
ทานก็เกาะหัวจุกไปเลย บางทีก็เกาะพระบาท บางทีก็
เกาะบั้นเอว”
หลวงพอ:“จะถามอะไรก็ตาม ถาทําใหเราดึงดูดใจ ทานก็
ทําภาพนั้น ทานใจดีจะตาย โดยมากทานตองการใหคนของทาน อยางนอยตองขึ้น
ดาวดึงสใหหมด (คําวา "คนของทาน" หมายถึง ลูกก็ดี หลานก็ดี บริวารก็ดี)
เวลานี้คนของฉันไมมี เพราะวาตัดสินใจแลว เพราะถาตัดไปกันหมดแลว
แสดงวาไมคาง ถายังคางอยู ยังไปไมได ก็ไปสมัยพระศรีอาริย”
เรื่องการฝกมโนมยิทธิแบบใหมนี้ คนที่ไมเคยฝกมักจะมีปญหาถามเสมอ
เชน "ถาฝกไปไดแลวเวลาจะกลับ กลับยังไง"
หลวงพอก็ตอบวา "ใหมันไปไดกอนเถอะนา" ทั้งนี้ก็กลัววาไมไดกลับ
และหลวงพอก็ยังบอกอีกวา
“วิชานี้เดี๋ยวนี้เขาเฟองหมดแลว เขาไดกันเปนแสนแลว เวลานี้ก็หนักมากที่
อเมริกา เยอรมันตะวันตก และเริ่มไปไหวตัวที่ ญี่ปุน กับ นิวซีแลนด ระวังนะอยูประเทศไทย ชาวตางประเทศจะมาสอนเอา เขาเอาความรูไปจากประเทศไทย เขาจะ
เอาความรูของไทยมาสอนคนไทยตอไป”
ขอนี้นาคิดนะครับ เราเปนคนไทยอยูใกลพระพุทธศาสนา จะเปนดังสุภาษิต
ที่วา "ใกลเกลือกินดาง" บางคนไมกินแลวยังวากระทบกระเทือนเสียอีก อันนี้ก็ไมขอ
วากัน
เราถือวา "ของจริงยอมทนตอการพิสจ
ู น" และเวลานี้คนที่ไดพิสจ
ู นคําสอน
ของพระพุทธเจาก็มีเยอะแยะไปโดยเฉพาะผูหญิง
หลวงพอเคยบอกวา:“พวกผูหญิงนี่คลองตัวกวา ผูชายเราเสียทาผูหญิง แตอีกพวกหนึ่งก็คือพระ
เสียทาฆราวาส พระนี่เสียทาจริง ๆ เพราะพระมีศีล ๒๒๗
การฝกกรรมฐานนี้ ถาศีลไมบริสุทธิ์ มันเดินไมออก และ พระ เวลานี้ก็หนัก
ใจเหมือนกัน เพราะเวลานี้ทานบวชเขามา ทานรูตัววาเปนพระหรือเปลาก็ไมรู
ถาปฏิบัติแบบฆราวาสละ เจง........สังฆาทิเสส ถาผิดเขาไปแลวไมมีทาง
จะไดฌานสมาบัติ ถายิ่งเปน ปาราชิก ก็ขาดความเปนพระภิกษุ สวนฆราวาสเขาตั้ง
ตัวได วันนี้ศีลขาด พรุงนี้เขาตั้งตัวใหมได ใชไหม.....
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กอนที่จะมาเจริญพระกรรมฐาน ศีลบกพรอง หรือไม
เปนเรื่อง เละเทะมากอน พอเริ่มเจริญพระกรรมฐาน ตั้งใจ
รักษาศีลทันที ศีลฆราวาส ฆราวาสเขาทําได สวนพระ
ไมเหมือนกัน พระถาพังแลวพังเลย
การสอนเวลานี้ เวลาพระเจาไปฝกพระ ที่มารับการ
สอนก็รูสึกหนักใจ แตบางทานก็เกง บางทานแปบเดียว
ไดเลย แลวก็คลองตัว เพราะศีลเขาบริสุทธิ์ แตเราก็อยาไปถือวา เขาไมบริสุทธิ์ทุก
องคไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกนักตําราที่ทานบอกวาเปนเปรียญฯ นั่นแหละ มันก็
ปะ ปะ ใชไหม.....
พวกที่เปรียญที่เปนมิจฉาทิฏฐิ ยิ่งเปนนักเทศนนี่รายกาจ แตทานที่ดีก็มีนะ
ไมใชวาจะชั่วทุกองค เพราะเคยสัมผัส เคยอยูรวมกันมา แกบวชเขามาแลว มาเรียน
หนังสือ แกไมไดนึกวาแกเปนพระ ตั้งหนาตั้งตาจะสอบใหได จะเอาผลนี่ไปแลกกับ
เปรียญ พวกนี้ก็เปนอาชีพ ก็ถอ
ื วาเปน อุปสมชีวิกา อาศัยศาสนาเลี้ยงชีวิต แบบนี้
แลวจะไปไดอะไร ถาไปเกาะไอพวกนี้
แตพระที่เปนเปรียญที่เขาเกงก็มี เขาดีจริง ๆ นะมี บริสุทธิ์จริง ๆ นะ อยา
ไปนึกวาเปนเปรียญแลวไมดีนะ
พวกพระราชาคณะที่เปนเจาคุณที่เปนสมเด็จที่ไม
เปนเรื่องก็เยอะ ที่ดจ
ี ริง ๆ ก็มาก
เราตองเลือกดูอก
ี นะ ดูพน
ื้ ฐานของคน คนทุกคนถาหาจุดเลวก็มีเลวทุกคน
ถาหาจุดดีก็มด
ี ีทก
ุ คน ใชไหม....จุดบกพรองมันก็ตอ
 งมี คนก็ตอ
 งมีดี แลวใครจะเลว
ผิดมุมไหนละ......?”
ผูถาม:- “อีกพวกหนึ่งครับหลวงพอ พวกที่แกวิทยาศาสตรไปอธิบายใหเขาฟง เขา
ไมคอยฟงครับ”
หลวงพอ:“พวกแกวิทยาศาสตรดี แตพวกตุย ๆ วิทยาศาสตร ไมคอยไดความนะ ให
เขาแกจริง ๆ นะ ไมเปนไรหรอก คือวาเขาจะเรียนสาขาไหนก็ตามเถอะ ถาเขาเปน
คนมีเหตุมีผลหนอยมันไมแปลก
ถาจะคนควาแบบไมมีเหตุไมมีผลมันอีกเรือ
่ งหนึ่ง
ตางหาก ใชไหม.....
เขาจะรูไดวา บานของเขามีถวยขนาดไหน มีโถขนาดไหน เขาก็นึกวาบาน
คนอื่นมีเหมือนกับเขาทุกอยาง อาจจะมีคนเขามีของดีกวาก็ได ใชไหม...
ถานักวิทยาศาสตรจริง ๆ เขาเขาใจอะไรงาย มีเหตุมีผลดีมาก เจอะบอยไป
สําคัญไอพวกลืมตัวจริง ๆ นะซิ”
“ปญหาในการฝก มโนมยิทธิ ก็ขอนํามาเพียงเทานี้ จะคงชวยใหทานทั้ง
หลายที่ยังไมฝกก็ดี ฝกแลวก็ดี คลายความสงสัยลงไดมาก ใครที่ฝกไดแลวสามารถ
ไปสอนคนอื่นไดนะ หลวงพออนุญาต”
และหลวงพอแนะนําวา :-
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“พวกที่ไดมโนมยิทธิแลวนี่ ถาไมเปนครู
สอนเขา ของเรามันจางงาย พยายามสอนเขา ถาเราเริ่ม
สอนเขาจะไดระมัดระวังตัวเอง คือเราจะไดฝกฝนตัวเอง
การสอนเขามันมีประโยชนมาก มันได ๒ อยาง
ประการที่ ๑ การทรงตัว การคลองตัว แจมใส มันจะเกิดขึ้น
ประการที่ ๒ ได ธรรมทาน เปนการเรงรัดบารมีเดิม ใหมันแจมใสเร็วขึ้น
เพราะธรรมทานมีอานิสงสสูงมาก คือวาผลที่เราจะพึงได แทนที่จะ๑๐ป อาจจะเหลือ
๓ ป อานิสงสสูงมาก
สอนเขาใหม ๆ มันอาจจะงงก็ได ถาตามทันหรือไมทันไมสําคัญ ใหมี
ความเขาใจเรื่องตั้งอารมณเอาไว เพราะเราผานมาเรารูใชไหม... ถาเราไปถึงนั่นแลว
เผอิญเราตามไมทัน ก็กวดไปทีหลังได ถามความรูสึก ถาเขาไมรูสึกก็แกอารมณที่
ขัดของให
ถาเปนครูเขา สมเด็จฯ ทานก็จะชวยมากขึ้น คือวาเปนครูสอนเขา ใหขอ
อาราธนาบารมีพระพุทธเจาโดยตรง บอกวา การสอนก็ดี การติดตามก็ดี ขอเปน
ภาระของพระองค
บางทีเราจะพูดสิ่งที่เราไมเคยคิดไวเลย ถาพูดไปนัน
่ มันเหมาะสมสําหรับ
บุคคลผูนั้น ก็ตอ
 งใชแบบนั้นนะ พอเริ่มก็ขออาราธนาทาน ขอเปนภาระของพระองค
จะเปนผลดีแกผูที่รับฝกตอไป
สําหรับการฝกมโนมยิทธิแบบเต็มอัตรา จะลองซอม ๆ ที่บานก็ได แต
เครื่องบูชาครูนี่ขาดไมไดนะ มีดอกไม ๓ สี ธูป ๓ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เลม
สตางค ๑ สลึง ตองตั้งไวทุกครั้งที่ทําการภาวนา หายใจเขา นะมะ หายใจออก
พะธะ เฉย ๆ โดยไมตองการรูการเห็นอะไร ทําเปนสมาธิ ถามันจะเตนจะรําก็ปลอย
มันเลย การเตนนี่มันจะเริม
่ ตนตั้งแตอุปจารสมาธิ แตบางคนก็ไมเตนเลย พอถึงฌาน
๔ มันก็เลิกเตน เพราะกําลังของจิตทรงตัว
จะสังเกตได ถามันจะมีความสวาง คือ เห็นจุดขางหนาขาวโพลน เปน
ทางไปไกล เปนทางขาวใหญ ถาเห็นขางหนา ก็ลองใชกําลังใจพุงจิตไปตามสาย
ของทางนั้น คิดวาเราไปละ พอนึกวาไปละ ถากําลังจิตเราพอมันก็ไป
พอมันออกไปแลว มันไมใชออกไปแบบความฝน มันจะออกไปแบบชนิดมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ เหมือนกับออกจากตุมหรือกระบอก หรือเหมือนกับถอดไส
หญาปลองออกจากหญาปลอง ออกไปแลว ไปไดชัด สวางเหมือนกลางวัน มันจะ
เหลียวหนาเหลียวหลังมาดูได มาดูไอโลกตาง ๆ จะเห็นตัวเรานี่นั่งโดอยู ดูแลวก็เปน
คนสองคน”
“ตอไปถาฉันสรางที่ใหมเสร็จ จะตองพักการเดินทางออกตางจังหวัด จะ
ลองเอาคนที่ไดแลวนี่แหละ มาฝกแบบเต็มอัตรา คนที่ไดแลวนี่ไมยาก ไดใหมหรือ
ไมไดไมสําคัญ แตถาไมเต็มแบบก็ยังดี ไดผลเทากันนั่นแหละ แตแบบนี้กําลังสูง
หนอย”
(หลวงพอเริ่มฝกใหแลว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๘ ที่ศาลาสองไรเปนเวลา ๑ เดือน)

--- จบ หลวงพอตอบปญหาธรรม--www.buddhasattha.com
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