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คํานํา
ผลของการปฏิบัติ ในการฝก มโนมยิทธิ นั้น พระเดชพระคุณหลวงพอพระ
ราชพรหมยานไดกลาวไววา ถาปฏิบัติไดคลอง ทรงอารมณฌาน ๔ ไดเปนปกติ จะ
เกิดญาณรู ๗ อยาง คือ
๑. จุตูปปาตญาณ รูวาสัตวตายแลวไปเกิดที่ใด สัตวที่มาเกิดนี้มาจากไหน
๒. เจโตปริยญาณ รูอารมณจิตของคนและสัตว
๓. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได
๔. อตีตังสญาณ รูเหตุการณในอดีตของคน สัตว สิง่ ของ สถานที่ตางๆ ได
๕. อนาคตังสญาณ รูเหตุการณในอนาคตได
๖. ปจจุปปนนังสญาณ รูเหตุการณปจจุบัน วาขณะนี้ใครกําลังทําอะไรอยู
ไมวาคนๆ นั้นจะอยูไกลแคไหนก็ตาม
๗. ยถากรรมมุตาญาณ รูผลกรรมของคนและสัตวได ทั้งอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน
จะเห็นไดวา การฝก มโนมยิทธิ นั้นมีประโยชนมากมาย ถาปฏิบัติถูกตอง
แตไมใชวาใครที่ฝกไดแลว จะไดญาณกันทุกคน ผูที่จะเกิดญาณทั้ง ๗ ไดนั้น ตอง
ทรงอารมณฌาน ๔ ไดเปนปกติ และทํากําลังใจถูกตอง
คณะผูจัดทํา จึงไดรวบรวมคําสอนของ พระเดชพระคุณหลวงพอพระราช
พรหมยาน เกี่ยวกับการปฏิบัติ มโนมยิทธิ ผลของการปฏิบัติ การรูจักใชญาณตาง ๆ
ใหถูกตอง และสามารถนําผลที่ได ไปใชใหเกิดประโยชนในการตัดกิเลส เพื่อความ
พนทุกขตอ
 ไป
หวังวา คําสอนเรื่อง มโนมยิทธิ เลม ๑ และ เลม ๒ นี้ คงจะเปนแนวทาง
สําหรับผูสนใจฝกปฏิบัติ “มโนมยิทธิ” ไดตามสมควร
กุศลผลบุญใด อันเกิดจากการใหธรรมะเปนทาน และเปนธรรมะที่นําไปสู
ความพนทุกข ศูนยพุทธศรัทธา และ เว็บพลังจิต ขอนอมถวายเปนพุทธบูชา และ
บูชาพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษี วัดทาซุง)
เทพพรหมทั้งหลายทั่วสากลพิภพ พอแมครูบาอาจารย ผูมีพระคุณทั้งหลายทุกภพ
ทุกชาติที่ผานมา และขออุทิศสวนกุศลนี้ แดเจากรรมนายเวร เพื่อนรวมเกิดแกเจ็บ
ตายทั้งหลายทั้งปวง ขอทุกทานไดโมทนาในสวนกุศลนี้ เทอญ.

ศูนยพุทธศรัทธา
สํานักปฏิบัตพ
ิ ระกรรมฐาน สาขาวัดทาซุง

๗๗ หมู ๗ ต.บานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
โทร ๐๓๖-๒๐๑๖๐๐ , ๐๘๔-๑๐๗๖๑๐๖
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สารบัญ
มโนมยิทธิ ๒

หลวงพอพระราชพรหมยาน

เกริ่นนํา
มโนมยิทธิเต็มกําลัง
นิพพานมีสภาพไมสูญ
จุตูปปาตญาณ
เจโตปริยญาณ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
อตีตังสญาณ
อนาคตังสญาณ
ปจจุปปนนังสญาณ
ยถากรรมมุตาญาณ
ประโยชนของการเจริญมโนมยิทธิ
อางอิง

๓
๔
๙
๑๔
๑๕
๑๗
๒๙
๓๖
๔๑
๔๒
๔๕
๕๔

แนะนํา ศูนยพุทธศรัทธา
ประวัติการสราง ศูนยพุทธศรัทธา
ดําริในการสราง ศูนยพุทธศรัทธา
ของหลวงพอพระราชพรหมยาน
แผนที่เดินทางไป ศูนยพุทธศรัทธา
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เกริ่นนํา

เนื้อหาโดยรวมเลม ๒ นี้ จะเปนคําสอนเกี่ยวกับผลทีไ่ ดจากการปฏิบัติ มโนมยิทธิ
เลมนี้เปนเลมที่ตอเนื่องจากเลมแรก

เนื้อหาโดยรวมของเลมแรกนั้น จะกลาวถึง ความหมายของ มโนมยิทธิ
ตนกําเนิด วัตถุประสงค คุณประโยชน แบบของ มโนมยิทธิ
การเตรียมตัวฝก มโนมยิทธิ
การสมาทานศีล การสมาทานพระกรรมฐาน
และวิธีการปฏิบัติ มโนมยิทธิ
การฝกดวยตนเองสําหรับผูฝกใหม และผูเคยฝกแลว
รวมทั้งปญหาของผูไมเคยฝกมากอน
ผูเริ่มฝกใหมๆ
ผูเริ่มฝกไดแลวและการฝกแบบเต็มกําลัง
ตอบปญหาโดย พระเดชพระคุณ หลวงพอพระราชพรหมยาน
ทานที่ยังไมไดโหลดเลมแรก สามารถโหลดไดที่
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=544696&d=1237771178
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มโนมยิทธิเต็มกําลัง
กอนที่จ ะอธิบ ายอย างอื่น ในตอนต นนี่ ขอใหทุ กคนคิด ตามความเปน จริ ง
ไอความเปนจริง คือวา
เราเกิดมาแลว เราหนีไมพน นั่นคือ
เมื่อเกิดแลวก็แก
ในชวงที่มีชีวิตอยู ก็มีการปวยไขไมสบาย
การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
มีความปรารถนาไมคอยจะสมหวัง
แลวก็มีความตายไปในที่สุด
ขอใหทุกคนจงอยาลืม กฎธรรมดา
นี่ถาเราลืมแลว เราหาความสุขไมได เราจะไมพนความทุกข
และในขณะเวลานี้ ก็คิดถึงความจริงดวยปญญา
ทั้ง ปญญา และ สัญญา เราก็เห็นอยูแลว
ปญญา แปลวา ความรูสึก
สัญญา แปลวา ความจํา
อยางเลว ๆ ก็หมายความวา รูสึกตามที่เราเห็น ตามธรรมดา นั่นก็คือวา
การเกิดเขามาแลว ทุกคนเปนทุกข
ความหิวก็เปนทุกข
ความกระหายก็เปนทุกข
ความแกก็เปนทุกข
การปวยไขไมสบายก็เปนทุกข
การประกอบกิจการงานตางๆ มีความเหนื่อยยากก็เปนทุกข
ความปรารถนาไมคอยจะสมหวังก็เปนทุกข
ความตายจะเขามาถึงก็เปนทุกข
และความทุกขของเรา ไมมีแตเทานี้
ชอบละเมิดศีล ๕ ขอใดขอหนึ่ง

ถาจิตของเราชั่ว นิยมความชั่ว คื อ

เมื่อตายจากความเปนคน เราก็ทุกขตอ คือ
ไปทุกขในนรก
ทุกขในแดนเปรต
ทุกขในแดนอสุรกาย
ทุกขในแดนสัตวเดรัจฉาน
กลับขึ้นมาเปนคน
โทษที่ละเมิดศีล ๕ ขอที่ ๑
ทําให เปน คนอายุสั้น พลัน ตาย ถึงแมจะเปน คนมีอ ายุยื นหน อย เราก็ มีการ
ปวยไขไมสบายเปนเครื่องเบียดเบียน
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โทษที่ละเมิดศีล ๕ ขอที่ ๒
มีสมบัติตองเสียหาย ไฟไหมบานบาง ลมพัดใหบานพังบาง น้ําทวมสมบัติ
เสียหายบาง ถูกโจรลักโจรขโมยบาง
โทษที่ละเมิดศีล ๕ ขอที่ ๓
คือ กาเม คนที่อยูในปกครองดื้อดาน ลูกในปกครองดื้อดาน วายากสอน
ยากไมอยูในโอวาท ก็เปนทุกข
โทษที่ละเมิดศีล ๕ ขอที่ ๔
คือ มุสาวาท พูดดี พูดตามความเปนจริง แตไมมีใครเขาเชื่อ ไมมีใครอยาก
ฟงทั้ง ๆ ที่ใชวาจาไพเราะ ก็มีคนไมชอบ
โทษที่ละเมิดศีล ๕ ขอที่ ๕
คือ การดื่มสุราเมรัย ทําใหเราเปนคนเปนโรคปวดศีรษะบอยๆ บาง เปนโรค
เสนประสาทบาง เปนบาบาง
ดีไมดี เมื่อโทษทั้งหลายเหลานี้ มันรบกวนรางกายหนัก จิตมันก็เปนทุกข
จิตใจเศราหมอง ก็กลับลงนรกใหม
ถาจิตใจของเราดี มีความสุข นิยมในศีล ๕ ปฏิบัติในศีล ๕ ครบถวน
มีความเคารพในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆครบถวน
จิตใจออนหนอยเราก็ไปเปนเทวดา
กําลังใจเขมแข็งเราก็ไปเปนพรหม
ถามีปญญามาก เราไมนิยมในการเกิดเปนมนุษยเปนเทวดาเปนพรหม เราก็
ไปพระนิพพาน
ฉะนั้ น เวลานี้ ขอทานพุ ทธบริ ษัท ทุ ก ทาน กอ นจะใช อ ะไรอยางอื่ น ให ตั ด
สินใจวา การเกิดเปนคนนี่ มันเปนทุกข จะไมขออธิบายมาก ถาแคนี้ไมเขาใจ โง
เกินไปก็ไปตามทางเถอะ
ในเมื่อมัน ทุกขอยางนี้ ถาเราอยากเกิดอีก ก็แ สดงวาเราพอใจในทุกข ถ า
เราพอใจในทุกข ความทุกขมันเกิดขึ้น จะไปบนใหใครเขาชวย จะมีใครเขาชวยได
พระพุทธเจายังชวยไมได แตตองหาทางตัดทุกขเอาเอง ใหตัดสินใจตามความเปน
จริงวา
การเกิดเปนคนชั้นสูงสุดของชาวโลก คือ พระมหากษัตริย ไมมีพระมหากษัตริยองคไหนที่มีความสุขจริง เต็มไปดวยความทุกขยิ่งกวาชนคนธรรมดา
คนที่ต่ําที่สุด คือ ยากจน ก็เต็มไปดวยความทุกข
เราก็ตัดสินใจวาการเกิดเปนคนอยางนี้มันเปนทุกข เราไมตองการมันอีก ถา
รางกายนี้ตายเมื่อไหร เปนคน ไมเกิดแลว
เราอยากจะเปนเทวดาหรือพรหม ก็ใชปญญาวา เทวดากับพรหมมีความสุข
แตมันก็สุขไมนาน หมดบุญวาสนาบารมีก็ลงมาหาความทุกขใหม ก็ชื่อวาเรายังโงอยู
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ขอทุกคนตัดสินใจคิดวา การพบ พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
ทั้ง ๓ พระนี่ เปนปจจัยตองการใหเราพนทุกข คือ ไปนิพพาน
ในเมื่อทานมอบ สมบัติพระนิพพาน ใหแกเรา เรามีความทุกข เราโทษ
ใครเขาไมได ถาเราตองการชาตินี้ เราก็ได ชาตินี้ได

สมบัติพระนิพพาน
สมบัติพระนิพพานที่พระพุทธเจาใหแกเรา ก็คือ
๑. ทานบารมี ทาน เปนปจจัยตัด ความโลภ
การเจริญพระกรรมฐานอยางนี้ตองใชเงิน เงินที่ใหก็ไมจําเปน เทาไหรก็ได
เปนทานบารมี เงินจํานวนนี้ ครูก็ใชไมได นักเรียนก็ใชไมได จะตองเขาสวนกลาง
เปนสวนของสงฆ คือ การตัดโลภะ ความโลภ
๒. ศีล กับ สมาธิ เปนปจจัยตัด ความโกรธ
เราตองเปนผูมี ศีลบริสุทธิ์ ตั้งแตวันนี้ ไปจนกวาจะถึงวันตาย ไมใชจะมา
สมาทานหลอกพระ วาวันนี้ฉันตองการศีลเมื่อสมาทาน
สมาทาน แปลวา การศึกษา วาศีลมีกี่สิกขาบท เอาแค ๕ ก็พอ ๕ สิกขาบทนี่พอ จะเปนพระโสดาบันก็ได เปนพระสกิทาคามีก็ได
ถารักษาศีล ๕ ไดครบถวน สมาธิก็เกิด อันนี้เปนปจจัยระงับความโกรธ
๓. ปญญา เปนตัวตัด ความหลง แตตัวปญญาจะไมพูด เอาไวพูดทีหลัง
วันนี้ ขอทุกคนจงใช ปญญา วา การเกิดมันเปนทุกข เราไมตองการมัน
อีก ขอเกิดใชหนี้ความชั่วของกิเลส ชาตินี้เปนชาติสุดทาย จะใชมันหมดหรือไมหมด
ก็ชางมัน เราจะไมยอมใชมันอีก ถากิเลสเกงจริงใหตามเราไปพระนิพพาน แคสวรรค
กิเลสมันก็ตามไปไมไดแลว
เราจะทรง ศีลใหบริสุทธิ์
เราจะไมอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่น
เรายอมรับนับถือ พระไตรสรณคมน
คือ พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ
ตัดสินใจอยางนี้ใหแนนอนนะ
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ความชั่ว ๕ ประการ ที่ตองละ
หลังจากนี้ตอไป ทุกคน จงละความชั่ว ๕ ประการในจิตเสีย คือชั่ว ๕
ประการนี้เราละเด็ดขาดไมได แตเวลานี้ตองละใหได เฉพาะเวลาที่ปฏิบัติ เพราะเรา
ตองการเปนคนดี ตองการเปนคนพนทุกข ความชั่ว ๕ ประการ เวลานี้ที่เราจะตองไม
คิดถึงมัน ก็คือ
๑. กามฉันทะ จิตที่มีความพอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย
สัมผัสระหวางเพศ ทุกประเภท เฉพาะเวลาที่เจริญพระกรรมฐาน วางชั่วคราว
ทิ้งมันไปจากใจ
อาการที่ ๒ คือ ความไมพอใจ คน หรือ สัตว หรือ วัตถุ หรือ เสียง เรา
จะทิ้งชั่วคราว
ใครจะมีเสียงเอะอะโวยวายอยางไรก็ตาม ฉันมีหนาที่ภาวนาแบบไหน ฉันก็
ภาวนาแบบนั้น ตัวใครก็ตัวมัน เราก็เรา เขาก็เขา นี่เขามีเสียงเอะอะโวยวาย เขาไม
ไดแกลง มันเปนดวยอํานาจกําลังของปติบาง ผีเจาเขาสิงมาในกาลกอนบาง
คนที่มีโรคไสยศาสตร ปฏิบัติแบบนี้ไมกี่ครั้ง โรคก็หายจากกายเพราะรักษา
โรคไสยศาสตรไดดีมาก ถาเขามีโรคไสยศาสตรติดตัวมา เขาก็ตองรองเพราะมันถูก
บีบคั้น ในเมื่อโรคหายไป เขาก็ไมรอง
และเวลาที่มีเสียงรองขึ้นมา ก็เปนเรื่องของเขา อีกเสียงหนึ่งก็คือ เสียงปติ
ที่เขาไมเคยเห็นเทวดา เขาไม เคยเห็นพรหม ไมเคยเห็นพระพุ ทธเจ ามากอน เห็ น
เกิดปติทนไมไหวก็เปลงเสียงออกมา นี่ก็ถือเปนเรื่องของเขา เราอยาไปยุง ตัวเราก็
ตัวเรา ตัวเขาก็ตัวเขา เรามีหนาที่ภาวนาก็ภาวนาไป
เมื่อสมัยป ๐๘ ฝกที่วัดสะพาน มีรถแทรกเตอรของชลประทาน ๕ คัน เขา
ซอมขางโบสถ ตีเปงปางๆ พูดกันก็ไมคอยจะรูเรื่อง แตวาคนที่ปฏิบัติทุกคนเขา สามารถทําไดหมด นั่นแสดงวากําลังใจเขาเขมแข็ง
เราต องทํ ากําลังใจให เขมแข็งแบบนั้ น ไมใช ไดยิน เสีย งเขาปบ ก็ป ดปาด
ปูดโวยวายขึ้นมาตกใจ ใชไมได เราก็จะเปนเหยื่อของนรกตอไป
ตอ งตั ดสิ นใจว า ตั วใครก็ตั วใคร เขาเปน อย างไร ก็ เปน เรื่ องของเขา
เรามีหนาที่ภาวนาอยางเดียว
อาการที่ ๓ ถีนมิทธะ ความงวงเหงาเกียจคราน ในเวลาที่เจริญพระกรรม
ฐาน ถามีอาการงวง การฝกก็ไมเปนผล
อาการที่ ๔ จิต ฟุงซานเกิน ไป และก็เวลากอ นจะทํา จงอย าคิ ดวาเรา
อยากไดอยางนั้น เราอยากไดอยางนี้นะ ถาอยากไดมีอยู มันจะไมได
อาการที่ ๕ คือ สงสัย ออกไปแลวปุบปบอยางนี้ เกิดสงสัยวาใชหรือไมใช
นี่พังเลย ใหเชื่อมั่นในอารมณจิตวา เวลานี้จิตเปนทิพย ทุกอยางถูกตองหมด
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คําภาวนา
สําหรับ คําภาวนา ก็ไมมีอะไร ก็ นะ มะ พะ ธะ ตามเดิม
เวลาภาวนาจริง ๆ เริ่มตนใชลมหายใจเขาออก ดึงนิดหนอยก็ได แตไมตอง
ดึงมาก หรือใครจะไมใชลมหายใจเลยก็ได เพราะวาเวลาที่จิตจะหลุดออกจากราง
ถาดึงลมหายใจมากเกินไป จิตมันไมไป ปลอยใหภาวนาไปตามปกติ
ทีนี้เวลาที่ภาวนา ตามแบบฉบับทานบอกวา ถาคนใหมจะเห็นมีแสงพุงลง
จากเบื้ อ งบนสว า งจ า ลงมา หรื อ มี แ สงพุ ง ขึ้ น จากเบื้ อ งต่ํ า ขึ้ น ไป หรื อ มี แ สงสว า ง
ธรรมดาระหวางกลางอากาศ ถาสวางเต็มที่ พุงใจไปตามแสง แลวก็จะไปไดทันที
ถาถามวาไปไหน ตัดสินใจขั้นแรกคือ พระจุฬามณีเจดียสถาน ตอนนั้นให
นึกถึงพระพุทธเจา แลวก็จะพบพระพุทธเจา หลังจากนั้นจะไปทางไหน ก็ขออาราธนาพระพุทธเจานํา ทานจะนําไป
สําหรับทานที่ไมเคยไดฌานมากอน ฌานที่จะเขาเปนฌาน ๔ หยาบ จะมี
การเอะอะ ตึงตังโครมคราม ตีอกชกลม อันนี้เปนของธรรมดา เพราะฌานหยาบ
แตวาจะมีการเอามือกระแทกอกหนักๆ เวลาเขาเตน มือตีอกปบๆๆ ๒-๓ที
นี่ครูผูนํานะ อยาเพิ่งไปจับมือ เพราะสมาธิยังไมทรงตัว ถาไปจับมือวางเขา สมาธิจะ
เคลื่อน เขาเสียผล
ปลอยใหมันตีอกพั้บ ๆๆ เห็นทาจะทนไมไหวจริงๆ พอจับมือปบ วางที่เขา
เวลาจับตองคอยๆจับ มือจะตีเขาอยางนี้ใชได จิตทรงตัว ถาวางที่เขา เงียบ ตองเอา
มือขึ้นมาพนมใหม
สําหรั บ ท านที่ไ ด ม าแล วในกาลก อ น ที แ รกก็ พ นมมื อ เหมื อ นกัน ต อ ไปถ า
เมื่อยมือก็ วางได ใชอารมณเดิม ภาวนาใช อารมณเดิ ม พอจิตเริ่มต นปบ จับพระรู ป
พระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหชัดเจนแจมใส แสงที่เขาเห็น ก็คือ
รัศมีของพระพุทธเจา
สําหรับคนเกานี่ เขาเห็นพระพุทธเจาตรง เห็นพระพุทธเจาชัด ก็ขออาราธนาบารมีทานวา ขอบารมีใหเห็นชัดเจนแจมใสกวาปกติ ใหเต็มกําลัง แลวทูลตอ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวาเราจะไปไหน ใหไปตามนั้น
ทีนี้วิธีปฏิบัติก็มีเทานี้นะ
กระดาษที่ปดหนา ก็ไมควรเรียกวา หนากาก หนากากมันเปนเครื่องแบบผี
หรือลิเกเขา กระดาษเขาเขียนชื่อพระพุทธเจาวา นะ โม พุท ธา ยะ ควรจะเรียกชื่อ
วา “พระเจา ๕ พระองค” ใชคําวา “หนากาก” นี่ไมถูกนะ ใชศัพทไมถูกนะ
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นิพพานมีสภาพไมสูญ
นี่ก็มาวัดความเลวของผมอีก ผมก็เลวตามเดิม ความจริงผมเลวเรื่องนี้มา
นาน เรียกวาฟงหลาย ๆ คนพูดกัน แมแตพระสงฆในพระพุทธศาสนา ทานก็พูดกันวา
นิพพานสูญ และตําราที่ผมเรียนก็ นิพพานสูญ ผมก็เลยแนะนําบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทวา นิพพานสูญ และเวลาสอนนักเรียน ผมก็สอนวา นิพพานสูญ เวลาผมเทศน
ผมก็เทศนวา นิพพานสูญ รวมความวา ผมเลวถึงขั้นเต็มขั้น
แตตอมา มาศึกษาในพระกรรมฐานจากพระผูใหญหลายทาน ทานยืนยันวา
"นิพพานไมสูญ"
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานที่เปดเผยหนัก หนักกวาองคอน
ื่ ก็คือ
"หลวงพอสด วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ"
สมัยนั้นทานยังเปนหลวงพอสดอยู ยังไมเปนพระครู และก็ยังไมเปนถึงเจา
คุณ ผมไปหาทาน ทานก็บอกวา "นิพพานไมสูญ"
และแถมทานก็ยังพูดในสิง่ ที่ไมนาเชื่อ นั่นคือทานบอกวา
"เมื่อคืนนี้ ผมไปพระนิพพานมา พระนิพพานนี่ พระที่พระนิพพานนี่
มีรางกายเปนแกวหมด"
เมื่อผมรับฟงจากทานอยางนั้น ก็คิดวา ถาตัวเปนแกวจะเดินจะพูดไดยังไง
นี่ความเลวของผม อยางนี้เขาเรียกวา "อันธพาล" ทั้งโง ทั้งบอด คือ บอดไมรูความ
จริงของพระนิพพาน
แตในที่สุดทานก็แนะนํา วาการที่จะรูจักนิพพานจริง ๆ เขาทํากันยังไง ก็นํา
แบบฉบับของทานมาปฏิบัติประยุกตกันกับแบบปฏิบัติที่ทําไวแลว ผลที่สุด ผมก็ไป
ชนนิพพาน ตามที่หลวงพอสดทานพูด แตในตอนนั้น ความมั่นใจมี แต ความมั่น
คงยังไมมี
มั่นใจวา พระนิพพาน มีจริง
แต ความมั่นคง คิดวาคนอยางเรา จะสามารถไป นิพพาน ในชาติใดชาติ
หนึ่งไดหรือไมนั้น ไมมี ดวยมีความรูสึกวา ตัวเลวจริง ๆ มีความเลวมาก
ตอมาเมื่อ ความมั่นคงของจิต เกิดขึ้น หลังจากตายจริง ๆ วาระที่สาม ไป
พบนิพพานจริงๆ จึงไดมี ความมั่นคงของจิต วาถาชาตินี้เราไปไมได ถาเราไมละ
ความพยายาม ชาติใดชาติหนึ่งก็ตองไปไดแน
เหมือนกับเราเดินทางไกล เราเดินทางไกล ถาเราไมละการเดิน วันนี้ถึงตรง
นี้เราพัก หายเหนื่อยมีกําลัง มีทุน เราก็เดินทางตอไป เหนื่อยที่ไหนพักที่นั่น พักแลว
หาทุนตอไป สะสมทุนใหพอกับการเดินทาง เดินไปถึงชวงไหน หมดทุน ก็หยุดที่นั่น
สะสมทุนตอไป ขอนี้ฉันใด
แมการปฏิบัติตนเพื่อไปพระนิพพานก็เชนเดียวกัน ถาเราคอย ๆ สะสมความ
ดี ทําลายความชั่ว อันดับแรก ทําลายโลภะ ความโลภกอน เพราะทําลายงาย ในเมื่อ
ความโลภคอย ๆ ลดตัวลง เมื่อความโลภหมด เราก็ทําลายความโกรธตอไป เมื่อ
ทําลายความโกรธได ก็ทาํ ลายความหลงตอไป
ถาชาตินี้ทําลายไดไมหมด เราก็หวังการทําลายชาติหนาตอไป
เพราะวามีความมั่นใจวา "ตายแลว มีสภาพไมสูญ"
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นิพพาน
ทําไมทาน จึงบอกกันวา นิพพานสูญ
ความจริงผมก็โงตอไป คิดไมถึงวาคนโงประเภทนั้นมี ไอผมนะโงมาแลว
และโงคนเดียวไมพอ สอนใหลูกศิษยลก
ู หาโงดวยวา นิพพานสูญ และก็เทศนให
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีความเขาใจวา นิพพานสูญ
ทั้งนี้ก็เพราะวา ผมก็โงตามทานโง ใครจะโงผมไมทราบ เพราะผมอานหนัง
สือ หนังสือนั้นไมรูใครเขียน แตครูสอนนักธรรมของผม ทานก็เลยเอามาสอนผม
เหมือนกัน ผมไมโทษวาทานโง เพราะวาทานสอนตามหนังสือ

การเห็นไมเหมือนกัน
เพราะรางกายแตละฝาย
มีความละเอียดหรือหยาบไมเสมอกัน
การจะเห็นนิพพานเปนของยาก บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร บรรดาญาติ
โยมพุทธบริษัทพึงเขาใจตามนี้ วา
รางกายของ คน และ รางกายของสัตว มีความหยาบกวา ผี มาก
คําวา ผี ก็หมายถึง สัมภเวสีบาง อสุรกายบาง เปรตบางจําพวกที่เบาอยาง
ปรทัตตูปชีวี เปรตพวกนี้เขามีรางกายบางกวาเรา
คนหรือสัตว ถาผี หรือเปรต หรืออสุรกาย ไมตอ
 งการใหเห็น คนไมสามารถจะเห็นไดเลย แตวาเขาสามารถจะเห็นคนได นี่แสดงวาเราหยาบกวาเขา ตาของ
เราใชอะไรไมได
มาพูดถึง ผีก็ดี อสุรกายก็ดี เปรตก็ดี ก็มีรางกายหยาบกวาเทวดา ถามวา
เทวดาชั้นไหน ผมก็ตองตอบวา ตั้งแตภุมเทวดาขึ้นไป ทานมีรางกายละเอียดกวาผี
ทานพวกนี้ ถาหากวาทานไมตองการใหผีเห็น ผีไมสามารถจะเห็นทานไดเลย
และสําหรับ เทวดา ก็มีรางกายหยาบกวาพรหม พรหมมีรางกายละเอียด
กวา ถาพรหมไมตองการใหเทวดาเห็น เทวดาก็ไมสามารถจะเห็นไดเลย
สําหรับ พระอริยเจา มีพระพุทธเจาเปนประธาน ที่ไปนิพพานแลว มีราง
กายละเอียดกวาพรหม ถาไมตองการใหพรหมเห็น พรหมก็จะไมสามารถเห็นไดเลย
นี่ตามคุณสมบัติรางกายแตละฝาย มีความละเอียด หรือหยาบ ไมเสมอกัน
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การเห็นไมเหมือนกัน
ขึ้นกับ ลีลาการปฏิบต
ั ิพระกรรมฐาน
ลีลาการปฏิบัติพระกรรมฐาน จะเปนในรูปไหนก็ตาม ยอมมีผลเสมอกัน คือ
วา ถามี "จิตสะอาดพอ"
คําวา จิตสะอาดพอ นี่ ตองมีทั้ง ศีล ทั้ง สมาธิ ปญญา
ศีลดี สมาธิดี ปญญาดี และตัดความตระหนี่ได นั่นคือ ไมมีความโลภ ทั้ง
หมดนี้ ถาดีจริง ๆ ก็ดีขั้นโลกีย
ถาดีขั้นโลกีย ขนาดต่ํา จิตสะอาดขั้นนี้ สามารถจะเห็นเทวดาได แต
ไมสามารถจะเห็นพรหมได
ถาผูที่ปฏิบัติ มโนมยิทธิ หรือ อภิญญา สามารถจะ ไปสวรรคได แตไม
สามารถจะไปพรหมได
ทานที่ฝก ทิพจักขุญาณ ในหลักของ วิชชาสาม ก็สามารถจะ เห็นได
แคเทวดา ไมเห็นพรหม
ถาจิตสะอาดกวานั้น มีความเขมแข็งในสมาธิดีกวานั้น
ฌาน ทรงตัวตามเวลาสมควร ไมมากนัก

เปนกําลัง

สําหรับทานที่เจริญในหลักสูตรของ วิชชาสาม ได ทิพจักขุญาณ กําลัง
จิตเปนฌาน สามารถจะ เห็นพรหมได และ พูดกับพรหมก็ได
ทานที่ได มโนมยิทธิ มีกําลังเปนฌาน ฌานเขมแข็งสามารถจะ ไปเขต
ของพรหมได
ทีนี้ทานที่มีความสามารถมีจิตสะอาด มีความเขมแข็ง จิตสะอาดตาม
ลําดับ อยางต่ําเฉพาะเวลา สะอาดเทา พระโสดาบัน ขึ้นไป หรือพระสกิทาคา
อยางนี้
หากวาทานเจริญแบบ ทิพจักขุญาณ ในฝายของ วิชชาสาม ทานสามารถจะ เห็นนิพพานได
พานได

หากวาทานที่ฝก มโนมยิทธิ ก็สามารถ เห็นนิพพานได และ เขาเขตนิพ

โดยเฉพาะที่ทานฝก มโนมยิทธิ เขาเขต นิพพาน ได แตวาไมสามารถจะ
นั่งเลนนอนเลนในวิมานที่นิพพานได แตวาถา กําลังใจ ของทานเวลานั้น สะอาด
ถึงที่สุด เวลานั้นไมมีกังวล ไมมีความโลภเกาะจิต ไมมีความโกรธ ไมมีความหลง
หรือ ไมมีราคะ ความกําหนัดยินดีในโลก
จิตสะอาดอยางนี้ เฉพาะเวลา เวลานั้น ทานเขาเขตนิพพานได และ
เขาไปในวิมานได สามารถนั่งเลนนอนเลนไดอยางเปนสุข
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คนเห็นนิพพานมี ไมใชไมมี
นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมที่รัก ความ
จริงเรื่องของพระนิพพานนี่มี ตามที่พระพุทธเจาทรงตรัส แตทวา คนเห็นนิพพานมี
ไมใช ไมมี แตคนเห็นนิพพานจริง ๆ ทานไมคอยจะพูด ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะวา ทานรําคาญ รําคาญบรรดานักปราชญที่ไมเอาไหน ทําตนเปน
ศาสดา แตวาจริยาใชอะไรไมได ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะถือตําราเปนสําคัญ ฉันอานตําราเกงก็แลวกัน ดีไมดีก็ทําลายพระ
พุทธศาสนาเสียดวย ที่วาทําลายพระพุทธศาสนา ก็หมายความวา อานไปอานมา
หนัก ๆ เขาก็หมดความเชื่อถือ เลยไมเชือ
่ ตํารา
พระพุทธเจาเทศนวา "การตายแลวเกิด"
"ตายแลวไมเกิด ตายแลวมีสภาพสูญ"

ทานก็ใชอารมณของทานวา

พระพุทธเจาบอกวา "สวรรคมี นรกมี" ทานก็บอกวา "ไมมี" รวมความวา
ทานทําลายความดีของคนทั้งโลก เพราะคนคิดวา ถาตายแลวมีสภาพสูญ ก็ไมตอง
ทํ าความดี ชาติ นี้ จ ะเลวแสนเลวอย างไรก็ ไ ด นี่ ค วามวุ น วายของโลกก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น
เพราะนักปราชญประเภทนี้
และอีกประเภทหนึ่ง สวรรคไมมี นรกไมมี พรหมไมมี เทวดาไมมี อะไรก็
เทานั้นแหละ นี่ก็เหมือนกัน ถาตายแลวไมมีจุดลงโทษ ก็เลยทําแตความชั่วก็ได ใคร
มีกําลังมากก็ขมเหงคนมีกาํ ลังนอย คนมีอํานาจมากก็ขมเหงคนมีอํานาจนอย คนมี
อาวุธมากก็ขมเหงคนมีอาวุธนอย รวมความแลวโลกทั้งโลกไมมีความเปนสุข
แลวก็พระพุทธเจาตรัสวายังไง ในพระไตรปฎกเลม ๑ พระวินัยปฎก เปดขึ้น
ไปก็เจอะนรกที่พระพุทธเจาทรงตรัส เอาแคเลมเดียวก็พอ พระพุทธเจาทรงตรัส
ยืนยันสวรรค ยืนยันนรก ยืนยันพรหมโลก ทั้งหมดที่เรารูนี่ รูจากพระพุทธเจา และ
พระพุทธเจาก็เคยเทศน เคยไปแสดงโปรดพระพุทธมารดา ที่สวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก และวิมานวัตถุ พระพุทธเจาก็ทรงตรัสไวเยอะ อันนี้ก็ทรงยืนยัน
อยางพระโมคคัลลาน เปนอัครสาวก ก็สามารถทองเที่ยวไปในนรก และ
สวรรค นําขาวสาสนมาบอกชาวบานที่เปนญาติ วาญาติของทานมีความทุกข ตอง
การใหชวยแบบนี้ ญาติของทานมีความสุข เพราะผลความดีอยางนี้ เปนตน อันนี้องค
สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยัน
และก็อยางในเรื่องของ ทาวสักกะ คือ พระอินทร เชน ทาวมหาลี สงสัยวา
พระพุทธเจาทรงเทศนเรื่องทาวสักกะ คือ พระอินทร สงสัยวาพระพุทธเจาเห็นเอง รู
เองหรือฟงใครเขาพูดมา ในที่สุดพระพุทธเจาก็ทรงยืนยันกับทาวมหาลีวาทานไมได
ทราบแตเรื่องของพระอินทรอยางเดียว พระอินทรทําความดีอะไร มีสมบัติขนาดไหน
บาง พระองคก็ทรงทราบ จึงไดนํามาถึงเรื่องราวของพระอินทรทั้งหมด
อยางเรื่องของพระมหากัสสปะ (ความจริงที่ผมนํามาพูดนี้มันเรื่องยอ ๆ นะ
ู เทวดาตมและตุนหลายครั้งหลายวาระ เพราะวา
นิด ๆ) พระมหากัสสปะเปนพระที่ถก
ทานชอบเขานิโรธสมาบัติ ฉะนั้นเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติ คนทําบุญมีอานิสงสมาก
เทวดาจึงไดยองมาทําบุญแทนคนเสีย
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ตายแลว มีสภาพไมสูญ
นี่รวมความวา พระพุทธเจาทรงยืนยัน แลวก็ทานที่หมผากาสาวพัสตร
บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร คนอื่นเขาจะเปนอยางไรนะ ชางทาน อยาไปสนใจ สําคัญ
พวกเราอยาเปน มิจฉาทิฏฐิ
และก็แนะนํา บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผูมีคุณ ทีเ่ ลี้ยงเรา ใหมีชีวิตอยูได
เขาใจความดีของพระพุทธเจา อยาทําใหทานหลงผิดเปน มิจฉาทิฏฐิ
กรรมของทาน นอกจากจะชั่วตัวคนเดียวก็หาไม ยังทําลายความดี คือ
อกตัญู ไมรูคุณความดีของญาติโยมพุทธบริษัทที่ทานเลี้ยงมา ทําใหทานหลงผิด
เขาใจผิด ทานตองลงอบายภูมิ
คือ นักบวชเรานี่ ถาเลว หรือวาทําใหบรรดาญาติโยมลงอบายภูมิดวย จะดู
ตัวอยาง ตัวอยางพระเทวทัต พระเทวทัตไดอภิญญา ๕ ในตอนตน แตในที่สุดตอน
ทายทานกลายเปนคนเลว ก็พาพรรคพวกลงอเวจีเปนแถว
ทานมหากบิล หรือ กปลภิกขุ นี่ก็เหมือนกัน ตัวทานเลวก็ทําใหแมกับนอง
สาวทานลงอเวจีดวย ยังอาจจะมีอก
ี หลายคน พระอีกหลายองค ที่เคารพในทาน
ปฏิบัติตามทาน ซึ่งทานทําลายพระพุทธศาสนา ทําลายคําสอนของพระพุทธเจาทุก
อยาง ติดในลาภสักการะ ติดในความเปนใหญที่บริษัทบริวาร ก็รวมความวา ทานลง
อเวจีแตผูเดียวไมพอ ทานก็เลยชวนแมกับนอง อาจจะมีคนอื่นอีกหลายคนลงอเวจี
ดวย
ฉะนั้นเรื่องการเขาใจในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ขอทุกคนบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษัทที่นั่งอยูท
 น
ี่ ี่ นําไปแนะนําทุกคนใหมีความเขาใจ การพิสูจนคําสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เราทํากันไดแลว
อาตมารูสึกอายญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่และก็ที่อื่น ที่ทานมาปฏิบัติกัน
ทุกคนที่มาปฏิบัติกันไดเนีย
่ ไมถึง ๔ วัน ไดเบื้องตนแลว จะเปนเบื้องตน หรือเบื้อง
ปลายก็ตาม ก็ถอ
ื วาความรูที่นี่เปนความรูเปด ๆ เทานั้น ไมใชวิเศษวิโสอะไรมากนัก
ถือวาพอใหเขาใจคําสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
พิสูจนคําสอนของพระพุทธเจา
พระพุทธเจาบอกวา
ตายแลว มีสภาพไมสูญ
นั่นก็คือ
ทําดีไปอยูสุคติ ทําชั่วไปสูทุคติ
เราก็ใช ทิพจักขุญาณ ก็ได
ใช จุตูปปาตญาณ
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จุตูปปาตญาณ
ความจริง จุตูปปาตญาณ นี่ก็คอ
ื ทิพจักขุญาณ นั่นเอง แตมีความเขม
ขนสามารถรูสภาวะของคนและสัตวที่ตายแลวไปไหนอยูที่ไหน ไปสวรรคหรือไปนรก
และนอกจากนั้น ยังจะรูอก
ี วา คนและสัตวกอนจะเกิด คนนั้นกอนจะเกิดมา
จากไหน สัตวตัวนี้กอนเกิดมาจากไหน
อยางนี้ทานเรียก จุตูปปาตญาณ เราทํากันไดกระจุมกระจิ๋มๆ เล็กๆนอยๆ
อยางนี้ ก็ยังสามารถพอรูได แกสงสัย ไมใชวิเศษวิโส
จุตูปปาตญาณ ญาณนี้ เมื่อเลนบอยๆ ดูวาสัตวที่เกิดมานี้มาจากไหน สัตว
ที่ตายไปแลวไปเกิดที่ไหน รูแลวอาศัย ยถากรรมมุตาญาณ สนับสนุนใหรูผลของ
กรรม
ญาณ นั้นใชในคราวเดียวกันไดคราวละหลายๆ ญาณ เพราะก็เปนผลของ
ทิพยจักษุญาณ เหมือนกัน
เมื่อรูวาบางรายมาจากเทวดาบาง มาจากพรหมบาง มาจากอบายภูมิ มีนรก
เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉานบาง สัตวที่ไปเกิดก็ทราบวา ไปเกิดในแดนมนุษยบาง
สวรรคบาง พรหมบาง และเกิดในอบายภูมิบาง คนรวยเกิดเปนคนจน คนจนเกิดเปน
มหาเศรษฐี สัตวเกิดเปนมนุษยเพราะผลของกรรมดีและกรรมชั่วที่สั่งสมไว
เมื่อรูเห็นความวนเวียนในความตายความเกิด ที่เอาอะไรคงที่ไมไดอยางนี้
มองเห็นโทษของสัตวที่เกิดในอบายภูมิ เห็นความสุขในสวรรคและพรหม และเห็น
ความไมแนนอนในการเกิดเปนเทวดาหรือพรหม
ที่ตองจุตค
ิ ือตายจากสภาพเดิมที่
แสนสุข มาเกิดในมนุษยหรืออบายภูมิ อันเปนดินแดนที่เต็มไปดวยความทุกขเพราะ
ความไมแนนอนผลักดัน เปนผลของอนัตตาที่เปนกฎประจําโลกไมมีใครจะทัดทาน
หามปรามได
มองดูการวนเวียนในการตายและการเกิดไมมีอะไรสิน
้ สุด ในที่สุดก็มองเห็น
ทุกขเปนการเห็นอริยสัจ มีความเบื่อหนายในการเกิด เปน นิพพิทาญาณ ใน วิปสสนาญาณ เปนปญญาที่เกิดจากญาณในสมถะคือ จุตูปปาตญาณ
ญาณนี้ไดสรางปญญาในวิปสสนาญาณใหเกิดขึ้น เพราะผลของสมถะ คือ
จุตูปปาตญาณ เพราะเหตุที่สาวหาตนสายปลายเหตุ จากการเกิดและการตาย ใน
ที่สุดก็เกิดการเบื่อหนาย ดังวามาแลว

ถาปฏิบัติถึงแลว จงแสวงหาความรู
จากความเกิดและความตายของตนเอง
และสัตวโลกทั้งมวล ทุกวันทุกเวลา จะ
เปนครูสอนตนเองไดดีทส
ี่ ด
ุ
ผลดีจะมีเพียงใด ทานจะทราบเอง
เมื่อปฏิบัติถึงแลว
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เจโตปริยญาณ
เจโตปริยญาณ คือ ทิพจักขุญาณ นั่นเอง รูวาระน้ําจิตของคนอื่น ดูกระ
แสจิต เขาสุขหรือเขาทุกข เขาสะอาดหรือเขาสกปรก อันนี้เรารูไดอีกเหมือนกัน แต
วาตองพยายามฝกดูจิตของตนใหเขาใจชัด
ดูจิตมีกิเลสหรือไมมีกิเลส สกปรกมากหรือนอย
>> จิตของปุถุชนคนที่หนาแนนไปดวยกิเลส ก็เปนจิตที่มีสีเนื้อ
เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก ไมสะอาดไมผองใส
>> จิตของคนที่ไดปฐมฌาน จะมีอาการเหมือนแกวเคลือบ
ปฐมฌานละเอียดเปนเนื้อแกวลึกลงไปประมาณสัก ๒๕ เปอรเซ็นต
>> จิตของคนที่ไดฌาน ๒ จะเปนแกวลึกลงไป ประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต
>> จิตของคนที่ไดฌาน ๓ ละเอียด จะเปนแกวทั้งดวง
มีแกนเล็ก ๆ อยูตรงกลาง
>> จิตของคนที่ไดฌาน ๔ จะเปนแกวทั้งดวงสะอาดมาก
แตทั้งหมดนี้ไมมีประกาย
>> แตจิตของพระโสดาบันจะเปนประกายออกไปประมาณ ๒๕ เปอรเซ็นต
(นี่เราฝกดูจิต)
>> จิตของพระสกิทาคามีจะเปนประกายเขาไปประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต
>> จิตของพระอนาคามีจะเปนประกายทั้งดวงจะมีแกนขางใน
>> ถาจิตของพระอรหันตจะเปนดาวทั้งดวงไมมีแกนเลย
อันนี้เปนสภาพของการดูจิตที่มีกิเลสหรือไมมก
ี ิเลส สกปรกมากหรือสกปรก
นอย ฉะนั้นพอไดยินชื่อคนหรือวารูเรื่องราวของคน เห็นหนาคนใหดูจิตกอน อยาไป
ดูหนาดูตา ฟงเสียง อันนี้ไมแนนอน คนมีกิเลสอยางพวกเรา ๆ โกหกได แตวาจิต
ของคนโกหกไมได
ดูความสุขความทุกขของจิต
ความจริงทานแยกไวเปน ๖ ผมขอยอเปน ๓
>> คนมีทุกขมากจิตสีดํามาก มีทุกขนอยจิตสีดํานอย จางลงไป
>> ถาคนมีความสุขเพราะอามิสมาก จิตจะมีสีแดงมาก
หากคนที่มีความสุขจากอามิสนอย จิตมีสีแดงนอย
>> แตคนมีจต
ิ สบาย ๆ ไมกระทบกระทั่งกับอารมณดีหรือไมดี
จิตเปนสุขมีจิตสีขาว
อันนี้เปนจิตของปุถุชนคนธรรมดา
ก็เปนที่นาสังเกต เจโตปริยญาณ นี้ก็นาจะฝกฝนกันเขาไว เปนการดูจิต
ของเราเองวา สกปรกมาก หรือสกปรกนอย
ถาสกปรกมากพยายามแกไขใหสกปรกนอย จะไดไมมีความประมาทในการ
ประพฤติปฏิบต
ั ิ ถาไมอยางนั้น เขาใจวาตัวดีไวเสมอ อันนี้ใชไมได
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ความรูทั้งหมดนี่ผมพูดตามแนวแหงการศึกษาตามหนังสือ แตวิธีการปฏิบัติ
จริง ๆ ใหถามพระพุทธเจาตรง
ถาจะถามวา พระพุทธเจานิพพานไปแลว พบไดอยางไร อันนี้ตองทํากอน
อยาไปพูดกับคนที่เขาไมเคยทําอะไรเลย คนที่ไมเคยปฏิบัติ ไมเคยทําอะไรเลย จิต
เขาไมถึง
ก็เหมือนกับคนที่ไมรูจก
ั น้าํ ปลาและสุรา เวลานี้สุราและน้ําปลาสีคลายกัน
ถาเขาเคยดื่มแตสุรา เราบอกวา น้ําปลาเค็ม เขาจะไมเชื่อ เขาเคยกินแตน้ํา
ปลา ไมเคยดื่มสุรา
ถาเราบอกวา สุรามันเมา ไมเค็มเหมือนน้ําปลา เขาก็ไมเชื่อ
ถาเขาเคยกินทั้งสองอยาง เขาจะรูทั้งสองรส
นักศึกษาที่ศก
ึ ษาแตหนังสือ ฟงเขาเลาวา ไมพบความจริง อันนี้เราอยาไป
เถียงกับเขา ( คําวา นักศึกษา นี่ไมไดหมายถึง นักศึกษาในมหาวิทยาลัย หมายถึง
นักศึกษาฝายธรรมะ )
ผมพบมาเยอะ มีหลายท านชอบพูดถึงเรื่องนิพพาน สมัยผมเปนนักเทศน
เขาจะขอให เทศนเรื่องนิพพาน ไล ไปไลมา คุย ไปคุยมา ถามว าศี ล ๕ ครบหรื อยั ง
เขาบอกวายังไมครบ อันนี้ถือวา จิตยังตกอยูในเขตของอบายภูมิ ก็คุยกันไมได
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ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
การระลึกชาติถอยหลัง
สําหรับ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ นี่ ความจริงมีประโยชนมากชวยในการ
ตัดกิเลส เพราะวาคนเราสวนมากเปนผูเมาในชีวิต ไมไดคิดวาชีวิตนี้มันจะตาย
ถาเราใช กํ าลั งของ ปุ พ เพนิ วาสานุ สสติ ญ าณ คือ การระลึ กชาติถ อย
หลังวาชาติไหนเราเกิดเปนอะไร มีทรัพยสมบัติแบบไหน มีพอชื่ออะไร มีแมชื่ออะไร
ชีวิตของเราเปนยังไง มีความสุขหรือมีความทุกข
การเกิดแตละครั้ง บางครั้งเรามีชีวิตรุงเรืองมากในความเปนมนุษย แตบาง
คราวเราก็ทรุดโทรมมาก ต่ําตอยนอยวาสนา แตก็มาเทียบเคียงกัน วาชีวิตแหงการ
รุงเรืองก็ดี การต่ําตอยนอยวาสนาก็ดี
มาดูทีเถิดวา ชีวิตไหน
พนจากความแก
พนจากความปวย
พนจากการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
พนจากความตาย มีไหม
เปนอันวาดูไปแลว เราก็จะเห็นวา ไมพนจริง ๆ
แล ว ก็ ล องถอยหลั ง ดู ว า มี ช าติ ใ ดบ า ง ที่ เ ราไปเกิ ด เป น ทุ ก ขเวทนาใน
อบายภูมิ ๔ คือ เกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน
แลวก็ถอยหลังไปดูอีก วาการที่เราเสวยทุกขเวทนาแบบนั้น เราทําความชั่ว
อะไรไว และก็นรกแตละขุม จะทราบวา เราไมไดไปครั้งเดียว การเปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ก็เหมือนกัน เปนหลายประเภท
ในเมื่ อ พิ สู จ น แ บบนี้ ความเมาในชี วิ ต มั น ก็ ไ ม มี จะมี ค วามรู สึ ก ตาม
ความเปนจริง วาการเกิดเปนมนุษยนี่มันไมดี ถายังเวียนวายตายเกิดอยู
ความทุ ก ข แ ห งความเป น มนุ ษย ก็ มี ม ากอยู แ ล ว แต วาสิ่ งที่ เราจะแสวงหา
จากความเป น มนุ ษ ย นั่ น คื อ ความร่ํ า รวยในทรั พ ย สิ น ความเป น ผู มี อํ า นาจวาสนา
บารมี
แตในที่สุดเมื่อเราตายแลว นําอะไรไปไดบาง
บางชาติเราเปนมนุษย ที่มีความรุงเรือง มีอํานาจวาสนาบารมีมาก แตวาพอ
ตายจากความเปนคน เราก็ไปเสวยทุกขเวทนาในนรก
บางชาติเราเปนคน เต็มไปดวยความทุกขยาก ดวยความยากจนเข็ญใจ ต่ํา
ตอยนอยวาสนา แตอาศัยการเจียมตัวเจียมใจ ประพฤติอยูในความดี ตายจากความ
เปนคน เราก็ไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม
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แลวก็เรามาพิจารณาดู วาการเกิดเปนอะไรก็ดี มันดีตรงไหนบาง
เปน เทวดาหรือ พรหม มีความสุ ข ทุกอยางเป นทิพ ย แตค วามสุขในความ
เปนเทวดาหรือพรหม เราทรงไดตลอดไหม ถาทรงไดตลอด เราก็ไมตองมาเกิดเปน
คน
รวมความวา การเปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี เราก็เปนกันคนละหลายชาติ
อาจจะเปนแสน ๆ ชาติ
ถาเราจะวัดกัน จริง ๆ แลว ว าสุคติกับทุคติ เราเสวยผลอย างไหนมากกว า
ถอยหลังไปจริง ๆ จะเห็ นวาทุคติ มากกว าสุค ติ คื อ เกิดในอบายภู มิมากกว าเกิ ดใน
สวรรคกับพรหม เราเกิดเปนสัตวเดรัจฉานมากกวาการเกิดเปนมนุษย
ตอนนี้เราก็จะรูความไมแนนอนของชีวิต ความจริงชีวิตนะเปนของแนนอน
วามันไมเที่ยง ที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา
"ชีวิตเปนของไมเที่ยง แตความตายเปนของเที่ยง"
สิ่งที่ไมแนนอน ก็คือ อารมณใจของเรา
อารมณใจของเรามันเลว ไมยอมรับนับถือตามความเปนจริง
ก็เปนอันวา การใช ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ มีประโยชน

สําหรับ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ นี้ ขอบรรดาเพื่อนภิกษุ สามเณร ทั้ง
หมด จงทําใหคลอง
การทําใหคลองนั้น ก็หมายความ ถาใชอารมณตองการเมื่อไหร รูได
ทันทีเมื่อนั้น
แตทั้งนี้เวลาฝก ตองฝกการทรงตัวของสมาธิ การทรงตัวหรือการตั้ง
เวลานี่มีความสําคัญ การทรงตัวหรือการตั้งเวลา ใหใชเวลานอยๆ ในระยะแรก ๆ โดย
จับนิมิต
www.buddhasattha.com

๑๘

มโนมยิทธิ ๒

หลวงพอพระราชพรหมยาน

การจับนิมิต
ทางที่ดีก็ควรจับนิมิต คือ กสิณ นิมิตจริงๆเราจะใชอะไรก็ได
สมัยนี้ใชงาย ๆ เรามีพระพุทธปฏิมากร คือ พระพุทธรูป เปนประธานอยูแลว
เปนการแทนองคสมเด็จพระประทีปแกว
ถาเราตองการความแจมใสของทิพจักขุญาณ อันนี้มีความสําคัญ
ใหใชพระพุทธรูปที่เปนแกวสีใส
เพราะแกวสีใสนี่เปนได ๒ อยาง
ถาเรามีความรูสึกวา ขาว เปน โอทาตกสิณ
ถาเรามีความรูสึกวา ใส เปน อาโลกสิณ
กสิณทั้งสองอยางนี้ เปนพื้นฐานแหงทิพจักขุญาณเหมือนกัน เปนปจจัยให
เกิดทิพจักขุญาณ และทําทิพจักขุญาณใหแจมใส
เวลาที่เราจะจับภาพพระพุทธรูป ก็จงอยายอมขาดทุน นั่นก็หมายความเรา
เอาทั้ง กสิณ และเอาทั้ง พระพุทธรูป เสร็จ
คือ เรามีความรูสึกวา ทานเปนพระพุทธรูป หรือ เปนพระพุทธเจา อันนี้เปน
พุทธานุสสติกรรมฐาน
ถาเห็ นสภาพของพระพุ ทธรูป เป น แก ว เราเข าใจว าขาว เป น โอทาตกสิ ณ
ถาเรามีความรูสึกวาใส เปนอาโลกสิณ
ก็รวมความวา จะเปนกสิณอะไรนะ ไมสําคัญ สําคัญ จับรูปพระพุทธเจา
กับความใสใหปรากฏ
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วิธีจับภาพพระพุทธเจากับความใส
อัน นี้ขอแนะนํ าไวห นอ ยหนึ่ ง นั่น ก็ห มายความวา อย าหลงกายเกิ นไป จง
อยาบังคับกายวาตองนั่งแบบนั้น ตองนั่งแบบนี้ หามนอน หามเอน หามยืน หามเดิน
อันนี้ไมถูก
เรื่องทางกายนี่ เรายังไมใชพระอรหันต แตความจริงพระอรหันตทานก็ตอง
การความสุขของรางกายเหมือนกัน อยาฝนกาย ถาฝนมันปวดมันเมื่อยขึ้นมา แลวก็
สมาธิมันจะไมทรงตัว
ถาเราทําอยูที่กุฏิของเราเอง หรือวาทําที่บานของญาติโยมพุทธบริษัท นั่ง
ตามสบาย นอนตามสบาย จะนั่งก็ได จะนอนก็ได จะยืนก็ได จะเดินก็ได การนั่งจะนั่ง
ในลักษณะไหนก็ได แตโปรดอยาเหยียดเทาไปทางพระพุทธรูปก็แลวกัน นั่งเกาอี้ก็
ได นั่งหอยขาก็ได เอนกายก็ได อันนี้ไมเลือก
วิธีปฏิบัติจริงๆ อยาใหเครียด ถาเครียด ผลจะเสีย
หลังจากนั้น ลืมตาดูพระพุทธรูป จําทั้งองค ไมตองจํามาก ตั้งแตเศียรบาง
หนาผากบาง คอบาง อันนี้ไมตอง ตามที่เขาอธิบายกัน อันนี้เคยไดยินวา จับขาง
บนมานิดหนึ่งกอน ดูเกศ จับเกศได เลยมาถึงหนาผาก อันนี้ไมจําเปน
องคทาน ไมกวางเกินวงตาของเรา แสงสวางของวงตาของเรา กวางกวา
องคพระพุทธรูป ฉะนั้น จับทีเดียวเต็มองคเลย ลืมตาดูใหชัด ตั้งใจจําภาพ
แลวก็หลับตา พรอมกันนั้นก็ใช คําภาวนา
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คําภาวนา
คําภาวนา วาอยางไร เปนเรื่องของทาน เพราะวาพูดในที่นี้ พูดเปนกลาง
ๆ จะภาวนาวา พุทโธ สัมมาอรหัง หรือ อิติสุคโต อะไรไดทั้งหมด นะโมพุทธายะ
นะมะพะธะ ก็ไดทั้งหมดไมจํากัด
แตวาสําหรับทานที่ฝก มโนมยิทธิ
ใหใชคําภาวนาวา นะมะ พะธะ รูลมหายใจเขาออกไปดวย รูคําภาวนาไป
ดวยในตัวเสร็จ แลวจิตก็จําภาพ เมื่อจับภาพได นึกถึงภาพใหมีความสวางตามควร
ตอมารูสึกวาภาพเลือนไปจากใจ เมื่อภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม จําไดแลวก็
หลับตา นึกถึงภาพ พรอมกับภาวนา กับรูลมหายใจเขาออก
ถาหลับ ๆ ลืม ๆ เขาใจวาจําไดแน ก็ใหเขาที่พัก เขาที่นอนก็ได นอนแบบ
สบาย จิตใจนอมนึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวก็นึกถึงภาพที่เราจํา
ได จนกวาจะหลับไป ที่ใชคําวา "จนกวาจะหลับไป" นี่มีประโยชน
แตบังเอิญถาเกิดอารมณกลุม มีอารมณฟุงซานมากเกินไป ทําไปๆ ไมนาน
นัก จับภาพไดไ มทรงตัว จิ ตก็ฟุ งซาน ถ าจิ ตฟุงซานคุม ไมอ ยู อยาฝ น เลิก เสีย เลย
ถือวาระยะนั้นเอาเทานั้น
แตวาถาเวลาไหนใจสบาย ก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราตองการ จับอยางนี้
ฝกไวทุกวัน มีการทรงตัว ถาจับภาพไดชัดเจนตามกําลังครั้งหนึ่งสัก ๓ นาที หรือ ๕
นาที เปนที่นาพอใจ แลวตอไปตอไปนาน ๆ ก็อาจจะขยายไปถึงครึ่งชั่วโมง ถาทรง
อารมณจับภาพไดถึงครึ่งชั่วโมงจะเกงมาก
ถาจับภาพพระพุทธปฏิมากรได ตอไปก็นึกถึงภาพองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาโดยตรง ขอภาพพระองคมาปรากฏเฉพาะหนาของเรา ใหเห็นภาพขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาชัดเจนแจมใส เรียกวาชัดเจนแจมใสตามกําลัง ยิ่งชัด
แพรวพราวเทาไรยิ่งดี
อยาลืมวา การเห็นพระพุทธรูปก็ดี การนึกถึงภาพพระพุทธเจ าก็ดี ชัดเจน
ขนาดไหน นั่นแสดงวาจิตสะอาดขนาดนั้น แลวเวลาที่เราจะดูเทวดาหรือดูพรหม เรา
จะเห็นขนาดนั้น เวลาที่ ใช กําลั งของ ปุพเพนิว าสานุสสติญ าณ ภาพถอยหลั งใน
ชาติ ก อ น ๆ ของเรา เราจะเห็ น ชั ด เจนแจ ม ใส เท าภาพพระพุ ท ธรู ป หรื อ ภาพพระ
พุทธเจาที่เราเห็น
อันนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ตองทําอยางนี้เปนประจํา
ไมใชวา พอฝกวันสองวัน ก็บอกวา "หลวงพอ ยังไมชัดเจนแจมใส"
นั่นเพราะเริ่มตนเคาใหรูจักการปฏิบัติ
การจะคลองตัวหรือไมคลองตัว ความแจมใส ความเปนทิพย
จะดีหรือไมดี ทุกคนตองฝกเอาเอง
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ทุกคนตองฝกเองใหได
ไมใชจะมาทําเปนเด็กออน ออนแบบนั้น ออนแบบนี้ อยางนี้ไมมีใครเขาคบ
รวมความวา คนตองการเกาะ ตองการจูง ตองการอุม
 นั้นไมมีใครเขาเอาใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาตมา ไมเอาใจใครในเรื่องนี้ ถากําลังใจไมดีพอ ก็จงอยาทํา ที่
ทํานี่ไมไดรับจาง ที่แนะนํานี่ไมไดรับจาง แนะนําดวยการสงเคราะห แตบางคนก็ออน
เกินไป อันนี้ใชไมได
โปรดทราบถึงกําลังใจของอาตมาดวยวา อาตมานั้นไมตองการคนมีใจออน
แอแบบนั้น เราตองดูคนอื่น เขากินขาว เราก็กินขาว เขามีนิ้วมือ ๆ ละ ๕ นิ้ว เราก็มี
นิ้วมือ ๆ ละ ๕ นิ้ว เขามีอาการ ๓๒ เราก็เชนเดียวกับเขา
ถาทําไมไดจงรูตัววา เราเลวเกินไป
ความเลวมาจากไหน มาจากการยอหยอนไมยอมตอสูกับกิเลส
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อารมณที่มัว มาจาก
๑. จิตมีกังวล
๒. ศีลไมบริสุทธิ์
๓. นิวรณเขามาครอบงําจิต
๔. อารมณขาดจากพรหมวิหาร ๔
ถาอารมณทั้ง ๔ ประการนี้บกพรอง แสดงวา เราเลวเกินไป
ขอทุกทานจงเขาใจตามนี้นะ จงอยาไปโทษใคร อยาไปโทษครู บางคนก็
โทษครูสอนไมเหมือนกันบาง นั่นความเลวของเรา ถาไปโทษเขามาก เราก็เลวมาก
พระพุทธเจาทรงตรัสวา
"อัตตนา โจทยัตตานัง"
"อัตตาหิ อัตตโน นาโถ"
"โกหินาโถ ปโร สิยา"
"อัตตาหิ สุทันเตนะ"
"นาถัง ละภะติ ทุลละภัง"

จงกลาวโทษโจทกความผิดตนเองไวเสมอ
ตนแลยอมเปนที่พึ่งของตน
บุคคลอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได
เมื่อเราฝกฝนตนดีแลวไซร
ยอมไดที่พึ่งที่บค
ุ คลอืน
่ ไดโดยยาก

ฉะนั้นทุกคนจงทราบวา เราเทานั้นที่จะดีหรือไมดี เราตองทําเอง พระพุทธ
เจาก็ทรงตรัสวา
"อักขาตาโร ตถาคตา"

ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก

ฉะนั้นขอทุกคนที่ปฏิบัติ อยาทําใจเหมือนเด็กออน ถาทําใจเหมือนเด็กออน
แทนที่ไดรับความเมตตาปรานี ขอประทานโทษขอพูดตามศัพทภาษาชาวบาน แทน
ที่มีความเมตตาปรานี กลับจะคลื่นไสมากเกินไป เพราะวาการทําอะไรไมจริงไมจัง
อันนี้ไมตองการ คือไมตองการจริงๆ ไมตองการคบหาสมาคม กับบุคคลประเภทนั้น
ดวย เพราะวาบุคคลประเภทนี้มีอยางเดียวคือ ถวงความดีของบุคคลอื่น
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ความดีในพระพุทธศาสนา
สะเก็ด ความดีในพระพุทธศาสนา
จงจําไววา จริยาที่เราจะตองทรงใจ
๑. ยามปกติ เราจะไมสนใจในจริยาของบุคคลอื่น
ใครเขาจะดี ใครเขาจะเลว เปนเรื่องของเขา
๒. อยายกตนขมทาน
๓. อยาถือตัวเกินไป
นี่อยางยอ ความดีขนาดนี้เปน สะเก็ด ความดีในพระพุทธศาสนา
เปลือก ความดีในพระพุทธศาสนา
ถา เปลือก ความดีในพระพุทธศาสนา ก็คือวา
๑. ไมมีกังวล
๒. ไมทําลายศีลดวยตนเอง
ไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีล
ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว
๓. ระงับนิวรณโดยฉับพลัน เมื่อเราตองการความเปนทิพยของจิต
ขณะใดที่จิตตองการสมาธิ ไอความเปนทิพยนี่มันมาจากสมาธิ มีความตั้งใจ จิตสะ
อาด ถาตองการจิตเปนทิพย หรือตองการสมาธิ ตองระงับนิวรณไดทันทีทันใด
๔. จิตทรงพรหมวิหาร ๔ เปนปกติตลอดวัน
กําลังใจ ของบรรดาทานพุทธบริษัทไดอยางนี้ ฌานสมาบัติจะทรงตัว
คําวา เศราหมอง ไมผองใส กําลังใจไมเสมอกัน สวางบาง มืดบาง มัวบาง จะไมมี
จะมีแตคําวา ผองใส เรื่อยๆ ไปตามลําดับ
ความดีขนาดนี้ พระพุทธเจาทรงตรัสวาเปนความดีขั้น เปลือก ของคําสอน
ของพระพุทธศาสนา
กระพี้ ความดีในพระพุทธศาสนา
ทีนี้มา ปุพ เพนิ วาสานุสสติญาณ การระลึก ชาติ ได พระพุ ทธเจาบอกว า
เขาถึง กระพี้ ของพระพุทธศาสนา ...นี่เราปฏิบัติเขาถึง กระพี้
แกน ความดีในพระพุทธศาสนา
ถา จุตูปปาตญาณ ที่ผานมาแลว เห็นไดยินชื่อคนหรือสัตว ทราบไดทันที
วาทานผูนี้ กอนเกิดมาจากไหน ไดยินชื่อคนตาย ทราบไดทันที วาทานผูนี้ตายแลว
ไปไหน อันนี้เขาถึง แกน ...แกนนี่เปนฌานโลกีย ยังไมดีพอ
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เวลานี้เราก็พูดกันถึง กระพี้ (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) ทีนี้มาวาถึงการ

การซักซอม ตองมีใหคลอง
เห็นคนที่เขามีความร่ํารวยมีความสุข แตความจริงคนไมมีความสุข มีความ
ทุกข ถือวาฐานะเขาดีก็แลวกัน เราก็ลองคิดวา ชาติไหนบางที่เราเคยมีฐานะอยางนี้
พอนึกปบใหทราบทันที เห็นภาพทันที
วา ออ...ความร่ํารวยอยางนี้ เราก็มีเหมือนกัน แลวก็ถอยหลังไปดูตอนที่เรา
ร่ํารวย เราเปนสุขหรือเปนทุกข และทรัพยสมบัติทั้งหลายเหลานั้น มันอยูที่ไหน
เห็นคนจน นึกถึงภาพ จับจิตทันทีวา เอ...นี่เราเคยจนแบบนี้บางไหม ภาพ
นั้นจะปรากฏ นึกถึงสุนัข เราเคยเกิดเปนสุนัขบางไหม
เห็นอะไรนึกตามทุกที ใหมันไดทันทีทันใด ตองซอมใหคลอง คือเอา
จริงๆ ซอมใหคลอง เห็นปบนึกปบ เห็นปบนึกปบ

แตวาอยาลืมตอนเชามืด
ตอนเชามืด เป นเวลาที่มี ความสํ าคัญ มาก เราตื่ นจากนอน หายจากความ
เหน็ดเหนื่อย เพราะไดพักผอนจากการหลับ
ตื่ น มาแล ว จิ ต สะอาด ตั้ งใจนมั สการพระรั ต นตรั ย ให ดี ระงับ นิ ว รณ
ทันทีทันใด จิตไมมีกังวล ศีลบริสุทธิ์ อารมณทรงพรหมวิหาร ๔ ครบถวน ให
จิตเปนสุข
หลังจากนั้น ก็พิจารณาตามความเปนจริง วา
การเกิด มันเปนสุขหรือเปนทุกข
ความแก เปนสุขหรือเปนทุกข
ความปวยไขไมสบาย เปนสุขหรือเปนทุกข
การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ เปนสุขหรือเปนทุกข
ความตาย เปนสุขหรือเปนทุกข
อันนี้ก็ไมตองคิดมาก ถาตองคิดมากก็ไมตองทําความดี ไมตองเจริญกรรม
ฐาน เห็นแลววามันทุกข เมื่อความทุกขมีอยู สภาพจริงของความเปนทุกข เราก็ตัด
สินใจวา
"ขึ้นชื่อวาความเกิดอยางนี้ มีรางกายอยางนี้ จะมีกับเรา ชาตินี้เปน
ชาติสุดทาย ชาติตอไปไมมีอีก"
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หลังจากนั้นก็กําหนดจิตคิดวา
การเกิดเปนมนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเรา
เราจะไมเปนคนโลภโมโทสัน อยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลใด โดยไม
ชอบธรรม มาเปนของเรา
เราจะไมคิดประทุษรายใคร จะเปนมิตรที่ดีของคนและสัตวทั่วไป
เราจะไม หลงใหลใฝฝน ในร างกาย วารางกายมัน ดี เห็นความสกปรกของ
รางกาย เห็นความเสื่อมของรางกาย เห็นการสลายตัวของรางกาย มีความเขาใจวา
ทุกขทั้งหลายที่มีขึ้นมาได ก็เพราะอาศัยรางกายเปนเหตุ ตัดสินใจวารางกายเลว ๆ
อยางนี้ จะไมมีสําหรับเราอีกตอไป
หลังจากนั้น ทํากําลังใจใหสะอาดตามควร ภาวนา กําหนดรูลมหายใจ
เขาออก จับพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ใหแจมใส
พุงไปอันดับแรกนิพพานเลย ไปอยูที่นิพพาน
จะไปอยู ต รงไหนก็ ไ ด วิ ม านของเราก็ ไ ด วิ ม านของพระพุ ท ธเจ าก็ ไ ด ให
เปนไปตามความพอใจ อยูใหใจเปนสุข
เมื่ อ ใจเป น สุ ขดี แ ล ว เป น การพิ สู จ น ว าชี วิต นี้ มั น จะมี สุ ขหรื อ มี ทุ ก ข ญาณ
หรือฌานที่ เราได ความรูที่ เราได จะตรงหรือไมตรง ตอนนั้ นกราบทู ลถามตรงองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทีแรก ๆ เอานอย ๆ คิดวา วันพรุงนี้จากเวลาที่เราตื่นถึงกวาจะหลับ จะมี
ใครบางไหมที่ทําใหเรามีความสุข และทําใหเรามีความทุกข ถามี คนนั้นรูปรางหนา
ตาเปนอยางไร แตงตัวดวยเครื่องแตงตัวอะไร จดจําไว
พอกลับลงมาก็บันทึกไว เขียนไวกันลืม เขานุงผาสีอะไร ลักษณะแบบไหน
ใสเสื้อสีอะไร รูปรางหนาตาเคาเปนยังไง และทํากําลังใจใหเราสบายหรือไมสบาย
เพราะอะไรเปนเหตุ เขาจะมาพูดแบบไหน เขาจะมาทําแบบไหน
พออยางนี้แลวก็ เราดู วันทั้งวันมันถูกหรือไมถูก บางวันจะถูกทั้งหมด บาง
วันถูกบางไมถูกบาง อันนี้ก็ตองจําอารมณ วา อารมณของเราที่เรารู ที่ถูกทั้งหมดเรา
ทรงอารมณแบบไหนกอนขึ้นไป และเวลาที่มันถูกบางไมถูกบาง ทรงอารมณแบบ
ไหน
ก อนที่ จ ะขึ้ น และก อนที่ จ ะรู จงทิ้ งอารมณ อื่น เสี ย ให ห มด ทํ า จิ ต ให
เปน อุเบกขา สบาย ๆ นี่ก็หมายความวา ใครวา ใครดี ใครชั่ว เราไมสนใจ สนใจ
อยางเดียว คือ อารมณกลาง ๆ
อันนี้แหละ บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร และบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ปุพ
เพนิวาสานุสสติญาณ นี้ มีประโยชนมาก ทําใหคลอง
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ตองทําใหคลอง ทําใหชิน
ถาทางที่ดีนะ พระก็ได ฆราวาสก็ได เราก็ฝกการเปนหมอดูตัวเอง อยางวา
นี่แหละ เราเปนหมอดูตัวเอง ทุกวันทุกวัน อยางนี้อารมณจะชิน
และเวลาสบาย ๆ เราก็ทบทวนถอยหลังของเราไปตามเรื่อง มองดูความไม
แนนอนของชีวิต มองดูความไมทรงตัวของรางกาย มองดูการพลัดพรากจากทรัพย
สมบัติทั้งหลาย และคนและสัตวอันเปนที่รักเมื่อตายแลว
นิพพิทาญาณ คือ ความเบื่อหนายจะปรากฏ
เมื่อนิพพิทาญาณปรากฏ อะไรจะเกิดขึ้น
นั่นคืออันดับแรก อารมณของพระอนาคามีจะปรากฎ มันก็จะเบื่อทุกอยาง
เบื่ อ ความรั ก เบื่ อ ความโลภ เบื่ อ ความโกรธ เบื่ อ ความหลง อารมณ ใจก็ จ ะเป น สุ ข
และก็จะมองเห็นนิพพานไดชัด
กําลัง ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ นี่ ชวยตัดกิเลสทุกประเภทไดทั้งหมด
และขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคตทุกทานที่รับฟง ฉะนั้น ปุพ
เพนิวาสานุสสติญาณ ที่เราจะพึงได คือ การระลึกชาติ ถึงแมวามันจะกระจุม กระ
จิ๋ม ไมแจมใสชัดเจนเทาพระอริยเจา เราก็ควรจะ พอใจ
พอใจวา เราก็ไมสงสัยเรื่องการตายแลวเกิด เกิดแลวตาย จะไมตองไปนั่ง
โพทนาบอกใครวา ตายแลวนะไมเกิด ตายแลวมีสภาพสูญ หรือวา ตายแลวเกิดหรือ
ไมเกิดก็ชาง แตใครเขามาถามก็ไมกลาพูด ถาไมรูจริง
ถาเรามีความรูอยางนี้ เรากลาพูดทุกอยาง เพราะทุกอยางเราสัมผัสมา
ฉะนั้น ขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา และบรรดาเพื่อนภิกษุ
สามเณร
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ การปฏิบัติเขาถึง กระพี้ ความดีในพระ
พุทธศาสนา
ขอทุกทาน พยายามทําใหคลอง
และทรงตัวใหดี
ฝกการทรงสมาธิจากการจับภาพ
พระพุทธรูปที่เปนแกวใส
กําลังใจจะผองใส
ความเปนทิพยจะสะอาด
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี่ ตองทําใหคลอง ทําใหชิน
www.buddhasattha.com
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การทรงกําลังของสมาธิ
ก็ขอเตือนเรือ
่ ง การทรงกําลังของสมาธิ เวลาสมาธิ ทรงใหดี และ มี
สภาพแจมใส
อยาลืมวา จงอยามีความหวงใยอะไรทั้งหมด ขณะที่ทําสมาธิ กําลัง
ใจของเราตองดีตลอดวัน
นั่นคือ
๑. ไมยกตนขมทาน
๒. ไมสนใจ ไมแสไปหาเรื่องในจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาจะดี ใคร
เขาจะเลวชางเขา เราเห็นเขาเลวมากก็คือเราเลวมากเอง ถาเราเปนคนดี ในโลกนี้ไม
มีใครเลว เพราะทุกคนอยูใตอํานาจกฎของกรรม
๓. และก็ ไมถือตัวเกินไป
อารมณอยางนี้เปน สะเก็ดความดี ในพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจาทรง
ตรัสไวใน อุทุมพริกสูตร และก็การเขาถึง เปลือกความดี คือ
๑. ไมทําลายศีลดวยตนเอง
ไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีล
ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว
๒. สามารถระงับนิวรณไดทันทีทันใดที่ตองการ
๓. จิตทรงพรหมวิหาร ๔
๔. และขอแถมอี กนิ ดหนึ่ ง คือ ใจยอมรับ นับ ถื อความดี ของพระพุ ท ธ
เจา พระธรรม พระอริย สงฆ มี ความรูสึกวา ชีวิต นี้มั นตองตาย ถ าตายเมื่ อไร
ขอไปนิพพานเมื่อนั้น
ถาบรรดาทานพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทุกทาน ทรงอารมณไดอยางนี้ ขึ้นชื่อวาการเกิดในอบายภูมิตอไปไมมีแน
จะเปนการเกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉานนี้ ไม
มีตอไปอีก มีอยางเดียว คือ มุงหนาไปนิพพาน
และก็ถาหากวาจะตองเกิดใหม ก็มีการจํากัดเวลา
-ถาความเขมขนของจิตมีอยู เกิดเปนมนุษยอีกชาติเดียว เปนอรหันตไป
พระนิพพาน
-ถามีความดีกําลังจิตออนลงมา เปนอยางกลาง เกิดอีก ๓ ชาติจากคนแลว
ก็ไปนิพพาน
-กําลังจิตยอหยอนไปมากหนอย ก็เกิดอีก ๗ ชาติไปนิพพาน
แตวาถาทรงกําลังใจได อยางที่วามาแลว ทุกคน สาวกขององคสมเด็จพระ
ประทีปแกวพึงทราบ วาถาตายจากคนไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม พระศรีอาริยมา
ตรัส ฟงเทศนจ บเดียวอยางน อยเปน พระโสดาบั น พระสกิท าคามี ฟงเทศนอีก ครั้ ง
สองครั้ง อยางนอยก็ไมชานักไดเปนอรหันต
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รวมความวา ถาพบพระพุทธเจาหรือพระศรีอาริยเปนไปพระนิพพานแน แต
วาทางที่ดีขอทุกคนตัดสินใจไปพระนิพพานชาตินี้ดีกวา จะไดมีการรวบรัดขยันหมั่น
เพียรปฏิบัติดานความดี
และก็ในที่สด
ุ เราจะไปไดไมไดไมสําคัญ ตั้งใจจะไป ถาตั้งใจไวจริง ๆ มันก็
ตองไปกันแน ไปชาตินี้ไมได ชาติหนาก็ไปไดแน เหมือนกับคนอยากรวยมีความขยัน
หมั่นเพียร ประกอบไปดวยใชสติปญญาพอควร
ถามีอารมณ ๔ อยางทรงตัว คือ
๑. ฉันทะ ความพอใจในผลของการปฏิบัติ
๒. วิริยะ มีความเพียรตอสูอุปสรรคที่เขามาขัดขวาง
เราตองถืออุปสรรคเปนของธรรมดา ในการปฏิบัติงานทั้งหมด
๓. จิตตะ เอาใจจดจอสอดสอง
คือไมทิ้งอารมณในดานของความดี ในขอวัตรปฏิบัติ
๔. วิมังสา ใชปญญาใครครวญ
อารมณ ๔ อยางนี่ทรงตัว ทําทุกสิ่งทุกอยางสําเร็จหมด ทุกอยางไม
เหลือ จะเปนฌานหรือญาณตาง ๆ ทั้งหมดก็ดีหมด
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อตีตังสญาณ
ญาณในอดีต

ญาณในอดีตนี่ก็เหมือนกัน ทําอยางไรมันก็ไมยาก รูแลว ทางที่ดีนะครับให
ถามตรงองคสมเด็จพระประทีปแกว หรือวาทานผูใดมีเทวดาองคใด มีพระอริยเจา
องคใด ที่ทานจะสงเคราะหบอกให ใหถามเฉพาะองคนั้น อยาเปะปะเอะอะโวยวาย
ถามใครก็ได อันนี้ไมไดแนนอน ตองถามเฉพาะบุคคล
และเวลาจะเขาถาม ทําจิตสะอาด วางเฉยเปนทามกลาง ไมของแวะ
อารมณใดทั้งหมด ใครดีใครชั่ววางทิ้งเสียกอน ทําใจเปนกลาง แลวก็ถามทาน
อยางนี้จะดี จะสะดวกมาก เพราะวาคนที่รูอะไรทั้งหมดคือ องคสมเด็จพระ
ผูมีพระภาค พวกเรายังเปนโรคอุปาทานอยู ดีไมดีความหลงใหลใฝฝนในอุปาทาน
มันจะกินเรา
ก็รวมความวา เราใชกําลังใจ ยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม
พระอริยสงฆใหขึ้นใจ และการทรงรูปจับรูปพระพุทธรูปเปนนิมิต อยาทิ้ง ทํา
เปนประจําทุกวัน
ตอไปเราไมมีพระพุทธรูป เดินทางไปไหน จับภาพสวนใดสวนหนึ่งแลวจํา
ภาพนั้นไว เทานี้บรรดาทานพุทธบริษัท ทุกอยางจะเพียบพรอมบริบูรณดวยประการ
ทั้งปวง
อตีตังสญาณ คือ ญาณในอดีต สําหรับญาณในอดีต นี่ก็หมายความวา
สิ่งที่ลวงมาแลว สิ่งที่ลวงมาแลวเราตองการพบ เราตองเอา อนาคตังสญาณ เขา
ชวยดวย ถาเราตั้งใจจะรู “ทําใจสบาย”
คําวา ใจสบาย ตามที่พูดมาแลว คือ รักษาสะเก็ด รักษากระพี้ รักษา
เปลือก ไวใหได ใจจะเปนสุข ใชอารมณไดทุกวัน ตลอดทุกวินาที ที่เราตอง
การอยากจะรู
ทีนี้ถาเราตองการรูอดีต สมมุติวา เราไปเจอะวิหารราง เมืองราง สถานที่
วางเปลา เราก็อยากจะทราบวาสถานที่นี้มีอะไรบาง มีใครที่มีความสําคัญเกิดในที่นี้
บาง สมัยนั้นรูปรางหนาตาของบานเมืองเปนอยางไร ความสุข หรือความทุกขของ
บานเมืองเปนอยางไร
ถายังไมคลอง
อันดับแรก ใหนึกถึงภาพพระพุทธรูป
คือภาพพระพุทธรูป หรือภาพพระพุทธเจา
จะนั่ง จะนอน จะยืน จะเดิน
ใหทําเรื่อย ๆ ไป
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(ขอประทานอภัยครับ)

ผมจะเลาถึงวิธีการที่ผมทํามาในกาลกอน
ในกาลกอนผมใชวิธีการอยางนี้ ผมจะเดินไปไหน ผมจะนั่งที่ไหนผมจะ
นอนที่ไหนก็ตาม ถาวางจากอารมณอื่นนิด ผมจะจับภาพพระพุทธเจา พระพุทธรูป
อยางใดอยางหนึ่งใหเห็นอยูในอกตลอดเวลา
ผมเดินไปบิณฑบาต เดินไปธุระ ไมรูละ ผมใชของผมตลอดวัน และก็เปน
ไดตลอดวันจริง ๆ กอนจะดูหนังสือผมตองเห็นภาพพระพุทธเจากอน ทําใหจิตสบาย
จะเดินไปไหน จะพูดกับใคร จะเขาโรงเรียน จะสอนนักเรียน ผมเห็นภาพพระพุทธเจาตลอด บางครั้งเห็นทั้งในอกและเห็นทั้งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คลุมตัว
ผมตั้งแตศีรษะลงมา คือนัง่ ครอบเลย
และภาพอยางนี้ ถาคนอันธพาลเขาจะบอกวา จะเอามาจากไหน เปนภาพ
อุปาทาน ก็ชางเถอะ เราทําจิตสะอาด นึกวาเปนอยางนั้น เห็นภาพอยางนั้นจริง ๆ ก็
แลวกัน
และผลใหญจะเกิดแกบรรดาทานพุทธบริษัท นั่นคือ

ตองการรูอะไร รูไดทันที
สมมุติวาถาเราอยากจะรูจักสถานที่นี้ วาสถานที่นี้รูปรางหนาตาเปนอยางไร
บานเมืองสวยสดงดงามขนาดไหน มีใครเปนคนสําคัญ สมัยนั้น มีความสุข มีความ
ทุกข เปนประการใด
เราตองการทราบ ภาพนั้นก็จะปรากฏกับเรา เมื่อภาพนั้นปรากฏกับเรา
เราก็เชื่อมั่นทันที วาภาพปรากฏครั้งแรก ใหเชื่อทันที วานั่นของจริง
แตที่นี้ เมื่อภาพปรากฏอยางนั้นแลว อยาเพิ่งไวใจตัวเอง วาภาพที่เห็นนั้น
จะจริงหรือไมจริง จะเปนภาพลวงตาหรือเปลา
ในเวลาเดียวกันเราก็ใชอารมณแบบนี้ ของอะไรบางที่มีความสําคัญอยาง
หนึ่ง แมจะเปนโถแตก ๆ ชามแตก ๆ จะซุกอยูตรงไหน ฝงอยูไหนซึ่งไมลึกนัก พอจะ
คุยเขี่ยไดในสถานที่นี้มีไหม ถาภาพนั้นปรากฏขึ้นกับใจของเรา และก็บอกสถานที่วา
ที่ตรงนี้มีอยางนั้น เดินไปจุดนั้นทันที ขุดคุยดูของทีเ่ ราเห็นภาพ มันมีจริงมั๊ย
ถามีจริง นั่นแสดงวา
ภาพ อตีตังสญาณ ของเราถูกตองหมด
เวลานี้ เราใช
ปจจุปปนนังสญาณ ญาณปจจุบัน
วาในปจจุบันนี้ มีอะไรบาง
มีความสําคัญที่ไหน
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อันนี้ตองทําใหคลอง ตองทําเรื่อย ๆ
อยาลืมวาเรายังไมใชพระอรหันต อาจจะผิดบาง อาจจะถูกบาง ไมตองกลัว
แบบเราเรียนหนังสือ กวาจะเขียนหนังสือเปนตัวขึ้นมาได เราก็ผิดๆ ถูกๆ เขียนเปน
ตัวบาง ไมเปนตัวบาง เขียนถูกบาง เขียนผิดบาง เมื่อทําบอยๆ คลอง เรานึกจะเขียน
อะไร ก็เปนไปตามใจเรานึก
อยางคนที่เขายิงปนแมน ก็เหมือนกัน ความจริงเขาไมไดแมน มาจากทอง
มารดา ออกมาก็ยิงปนแมนไดทันที ไมใชอยางนั้น เขาตองซักตองซอม ตองใชกระสุนกันมาก ๆ นับเปนรอยเปนพันนัด ความคลองตัวยิงแมนเหมือนจับวาง จึงปรากฏ
ขึ้น ฉันใด
การฝกฌานสมาบัติ ก็เหมือนกัน กับที่พูด และผลที่สุด ก็ตองทําอยางนี้
แหละครับ คือ ทําเหมือนคนบา ทํามันเรื่อย ๆ ไป เราบาเขาไปหาความดี เราบาดี
เราทําลายบาชั่ว คือกิเลส ทําเรื่อยๆไป อยางนี้จิตจะเพลิดเพลิน
อยางประวัติศาสตรตางๆ ที่เขาเขียนไว ถาเราหยิบประวัติศาสตรขึ้นมาอาน
อานไปตามเขาเขียนกอน หลังจากนั้นก็วางหนังสือ
จิตยอนเขามา ทบทวนสภาพเดิม วาตามประวัติศาสตร ที่เขียนไวนั้น
ความจริง ภาพจริงๆ เปนอยางไร ดูความสุข ความทุกขของคน เหมือนกับดูหนัง ถา
ถอยหลังเขาไป เขาจะมีความสุขแคไหน เขาจะมีความทุกขแคไหน ทําใหชิน ทํา
ใหคลอง

ความเปนทิพยของจิต
สําหรับ ความเปนทิพยของจิต นี่ บรรดาทานพุทธบริษัท องคสมเด็จพระ
ทรงสวัสดิโสภาคยทรงตรัสวา ตองทําบอย ๆ ความจริง ทําใหคลอง ทุก ๆ วันนะดี
มันจะมีการคลองตัว หนัก ๆ เขาความเปนทิพยปรากฏกับจิตเปนประจํา
ความเปนทิพยจะปรากฏกับจิตเปนประจํา และ แมนยํา ก็คือ ตองทรง
กําลังความดีของจิต ตามที่กลาวมาแลววา รักษาสะเก็ด รักษาเปลือก รักษา
กระพี้ รักษาแกน ความดีในพระพุทธศาสนาไว
อาการตาง ๆ ที่ตองสัมผัสกับเรา บางทีไมตองใชกาํ ลังสมาธิใด ๆ พอมีอารมณสบายปุบ สิ่งนั้นจะปรากฏทันที ถาภาพนั้นปรากฏใหเชื่อทันที โดยที่เราไมได
นึกไวกอน วาเปนของจริง แลวก็สังเกตไว จะเปนความจริงหรือไมเปนความจริง
บางครั้งถากําลังใจยังต่ํา ยังเปนทาสของนิวรณอยูบาง บางครั้งก็จะถูกอารมณหลอนเหมือนกัน ฉะนั้น จะตองพยายามระงับนิวรณไว ทุกขณะจิตที่เรา
ตองการ นั่นก็หมายความวา ถาเปนพระนี่มีความจําเปน อยาใหนิวรณรบกวนเกินไป
เมื่อทําไดอยางนี้ ญาณรูในอดีต หรือสิ่งที่ลวงมาแลว มันจะไมพลาด มี
ความสนุกสนานมาก ใครเขาพูดอะไรก็ชางเขาเถอะ เราก็รับฟง พรอมกับที่เรากําลัง
นั่งฟงเขาพูดนั่นแหละ ก็ใชจิตทบทวนไปทันที
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อยางอดีตใกลปจจุบัน เขาบอก เมื่อวานนี้ เมื่อกี้นี้ คนนั้นวาอยางนี้ คนนั้น
ทําไอนี่ เราก็อยาไปคัดคานเขา ตั้งใจอยางเดียว วาถาหากวา ถาสิ่งที่เขาพูดมันจริง
หรือ ไมจริง เราตองการทราบ
พอตองการทราบเทานั้น ทั้ง ๆ ที่ปากเราคุย จิตมันก็รูได ภาพเหลานั้น มัน
จะเกิดกับจิตทันที และจะพบวาวาจาที่เขาพูด เรื่องที่เขาเลาใหฟง มันมีความจริง
หรือไมมีความจริง เพียงใด นี่เปนประโยชนใหญมาก
บรรดาทานพุทธศาสนิกชน และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร เหตุการณใน
อดีต รูไดทั้งของคนของสัตว หรือของวัตถุ ก็เปนปจจัยสวนหนึ่งที่ทําใหเราไมติดใน
โลก ทั้งนี้เพราะอะไร
ใครที่ไหนที่มีความสุข ความทุกข มีอํานาจวาสนาบารมี ตางคนตางก็ตาย
หมด คนทั้งหลายเหลานั้น จํานวนก็ไมนอย สมัยนั้น เขาก็ตายกันหมด ทรัพยสินตาง
ๆ ที่หามาดวยความเหนื่อยยาก รบราฆาฟนกัน แยงทรัพยสินกัน แยงคนรักกัน แยง
สถานที่กัน แยงความเปนใหญกัน ในที่สุด ตางคนตางตายหมด
แลวเราละ จะนั่งเมาสถานที่ นั่งเมาบุคคล นั่งเมาทรัพยสิน นั่งเมาอํานาจ
วาสนา แลวมันจะดีตรงไหน ในที่สุดเราก็ตาย นี่เปนปจจัยใหเกิดความเบื่อหนายใน
การเกิดเปนมนุษย เปนเทวดา หรือพรหม
ถาอยากจะทราบประวัติความเปนมาของคน เห็นหนาปบ ไดยินชื่อปบ ตอง
การรูอดีต ตองการ....รูทันที วาอดีตของบุคคลผูน
 ี้ (คําวาอดีต คือ เวลาที่ผานมา
แลว แมแต ๑ วินาทีก็ถือวาเปนอดีต ถอยหลังออกไปจะยาวจะสั้นไมสําคัญ) อยากรู
วาคนนี้ เขามีจริยาเปนอยางไร มีนิสัยเปนอยางไร มีอารมณใจเปนอยางไร
ถาตองการรูอารมณใจก็รูได เพราะความเปนทิพยของจิต
เราเรียกวา “เจโตปริยญาณ”
ความจริงไมมีอะไรหรอกครับ
“ความเปนทิพยของจิตอยางเดียว เรารูหมด”

ใชอยางไหนเรียกอยางนั้น
รูจิตคนอื่น เรียกวา “เจโตปริยญาณ”
ตองการถอยหลังชาติของเราเอง เปน “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ”
รูเรื่องราวในอดีตของคนอื่น ของสัตวอื่นและของสถานที่ เรียก
“อตีตังสญาณ”
ความจริงก็ ทิพจักขุญาณ ตัวเดียว สวนที่มีความสําคัญจริง ๆ
ตองฝกฝนใน ทิพจักขุญาณ ใหมาก
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ประวัติของผม
ผมก็เลาประวัติของผม ไอผมนะไมดีไมเดละครับ ก็มีความรูเปด ๆ นี่แหละ
เอามาคุยกับพวกทาน
แตความจริงเปดนี่ก็ดีเหมือนกันนะ มันวายน้ําก็เปน มันวิ่งก็ได มันบินก็ได
มันเดินก็ได มันรองก็ได ถึงแมวาจะทําไมดีเทาไก ทําไมดีเทาปลา แตมันก็ยังทําได
บาง
อยางพวกเรานี่ ที่เราฝก มโนมยิทธิ กัน
ก็เปนความรูเปด ๆ ในพระพุทธศาสนา ที่เขาหา
เขาคิดวาวิเศษวิโสนะ ความจริงมันไมใช
อันนี้เปนความรูเบื้องตนในพระพุทธศาสนาจริงๆ
ผมเอง ก็รูสึกขอบคุณ บรรดาญาติโยม
พุทธบริษัท ที่ทานสงเคราะหผม สนับสนุนทุก
อยาง จนกระทั่ง มีความเขาใจ ในพุทธศาสนา
ตามสมควร

ชนตางชาติเขาก็เกง
อยาลืมวา อตีตังสญาณ ก็ดี ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ก็ดี ทิพจักขุ
ญาณ ก็ดี ญาณใด ๆ ก็ตาม ชนตางชาติเขาก็เกง
อยางเลขานุการเอก ของสถานทูตสิงคโปร ทานพลเอกทวนทอง สุวรรณ
ทัต เปนคนฝกให คนนี้เกงมาก ใครเดินผานหนาแกไมได แกดูหมด วาคนนี้มีสภาวะ
ความจริงของจิตใจเปนอยางไรและการมานี่มีอะไรบาง เบื้องหลังที่ตาไมเห็นแกเช็ค
หมด แลวแกก็ฝกภรรยา ฝกลูกของแกใหทําได ทัง้ บิดามารดาของแกที่สิงคโปรแกก็
ทําได
มีคนเคยถามวา
“กอนจะเกิดเปนชาวสิงคโปร เขาเคยเกิดที่ไหน?”
แกกมหนานิดตอบไดทันที เงยหนาขึ้นมา แกบอกวา
“กอนที่จะไปเกิดที่นั่น เดิมทีแกเปนลูกชาวนาของเมืองไทย เปนคนไทย”
อยางกับฝรั่งที่เดนเวอร สหรัฐอเมริกา ความจริงทั้ง ชิคาโก เดนเวอร แคลิฟอรเนีย เขาเกงทั้งหมด แตมีคนหนึ่งที่ผมชอบลอ แกเปนผูหญิงตัวใหญ คนนี้ถาม
อะไรปบ กมหนาปุบ เงยหนาปบ ตอบทันที เรื่องการระลึกชาติถอยหลัง แกรูแมกระทั่งชื่อของตัวเอง
ถาจะถามวา แกโมเรอะ ไมใช ผมถามสิ่งที่ผมรู และแกก็ตอบตรงกับที่ผมรู
อันนี้มันเปนเรื่องจริง เราควรจะภูมิใจ
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อยาทําตนใหลืมความเปนพระ
ขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลาย เราเปนพระไทยที่ประกาศตนวา เปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวพวกเราก็พากันเยอ
หยิ่งในใจ วาประเทศไทยรักษาพระพุทธศาสนาไดดีกวาทุกประเทศ
ความจริงพระพุทธศาสนา ตางประเทศเขาอาจจะมีเหมือนเรา หรืออาจจะมี
ดีกวาเราก็ได เราไมรู ที่เราพูดวาเรารักษาไวไดดีกวาทุกประเทศ อาจจะมีสภาพเปน
คางคกในกะลาครอบก็ได ที่เราไมมองหนาคนอื่นเขา ไมดูหนาเขา วาหนาเขากับ
หนาเรา ใครมันแจมใสกวากัน
เวลานี้ชาวอเมริกากันขาว-ชาวอเมริกันดํา และก็ชาวเยอรมัน เจกที่สิงคโปร
เขาทํากันได และก็คลองตัว
แตพวกเรา ที่เปนภิกษุสามเณร เปนพระ หรือเปนเณร ….มีความสําคัญมาก
จงอยาคิดวาของเหลานี้ยาก ถาคิดวายากก็แย ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะวาญาติโยมพุทธบริษัททั้งผูหญิง ผูชาย ทั้งเด็กผูใหญ มีการคลอง
ตัวมาก นักเรียนนักศึกษาเขาไดกันมากและคลองตัวดีดวย สภาพความเปนทิพยของ
จิตเขา มีสภาพแจมใส
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง บรรดาพระเณร ระวังกาย ระวังใจ ระวังวาจาไวให
มาก อยาทําตนใหลืมความเปนพระ อยาทําตนใหลืมความเปนเณร เพราะอะไร
เพราะวา ญาติโยมพุทธบริษัท มากทาน ที่ทําได ทานชอบเช็คพระ ตั้งแต
โลกันตนรกถึงนิพพาน
แตปรากฏวาไปพบเอาพระชางสีดอของเมืองไทย ในโลกันตนรกบาง ใน
อเวจีมหานรกบาง ขุมอื่นมีนอย และก็พระชางเผือกที่อยูส
 วรรคบาง พรหมโลกบาง
เลยพรหมบาง
ถาถามวาเปนพระสมัยไหน เขาไมดูสมัยไกลนะซี เขาเลนในสมัยใกลๆสมัย
รัตนโกสินทรนี่กช
็ อบชมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสมัยปจจุบันนี่ เขาพบกันมากมาย
บางทานก็เกิดความสลดใจ บอกวา ความจริงทานมีจริยาดีมาก เรียบรอยดี
ทุกอยาง สงบเสงี่ยมเรียบรอย เรียกวานาเลื่อมใสนาไหวนาบูชา แตวาพอตายไป
แลว ลงอเวจีบาง ลงนรกโลกันตบาง เขาก็ใชการทบทวนถาม เรียกขึ้นมาถามไดจาก
ขุมนรก
ทานผูนั้นก็เลาตามความเปนจริงทุกอยาง เอาเงินเขาบานบาง เอาของเขา
บานบาง ของที่ชาวบานเขาถวายมา บางทานก็ทําตัวหมดสภาพความเปนพระเลย
เปนฆราวาสที่หมผาเหลือง มีลูกมีเมียได ก็รวมความวาทานไมไหว
เรื่องนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย ตองระมัดระวัง
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ดูพระที่ควรบูชา
ก็มีญาติโยมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี แถวสระยายโสม ครูถามถึงความตอง
การของพระ พระที่ทานควรจะบูชา
อันนี้เขาดูถอยหลังไปได ยังไมตายนะ ยังไมตายเขาใช
ญาณ กับ อตีตังสญาณ

ปจจุปปนนังส-

ปจจุปปนนังสญาณ วาปจจุบันนี้ ทานประพฤติดี หรือประพฤติชั่ว ควรจะ
บูชาหรือไมควรบูชา
อตีตังสญาณ ถอยหลังไปอีกนิดหนึ่ง ทานทําอะไรไว ที่เปนการควรบูชา
หรือไมควรบูชา
ความจริงความรูนี้ก็ดี เปนเหตุใหบรรดาญาติโยมทั้งหลายรูจักวา พระองค
ไหนควรบูชา พระองคไหนไมควรบูชา จะไดพยายามผอนปรนคอย ๆ กัน ดันพวก
ทําลายพระพุทธศาสนาใหสลายตัวไป
ที่ทานปลอมเขามาบวชในพระพุทธศาสนา
ไมหวังดีในการปฏิบัติ หวังอยางเดียวคือทรัพยสินในการเลี้ยงชีพ อันนี้เปนการทําลายความดี ของบรรดาทานพุทธบริษัทและพระพุทธศาสนา

ตองทําจิตใหมีสภาพแจมใส
และก็อยาลืมวา ชาวตางชาติเขามีความฉลาดมาก เขามีการคลองตัวมาก
บรรดาพวกทานทั้งหลาย ที่นั่งอยูที่นี่ ทานเปนพระ เราไมไดแขงกับเขา แตวาใน
ฐานะเราเปนเจาของบาน ที่เราคุยกับเขาวาเรามีพระพุทธศาสนา เราตองพยายามทํา
ใหมีสภาพแจมใส
ความจริงเขาจะดีขนาดไหน เปนเรื่องของเขา เราทําใหดีที่สุด
อารมณติดในชีวิตคิดวา มันไมตาย เลิกคิด
ยอมรับนับถือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ใหทรงตัว
พยายาม ทรงศีลใหบริสุทธิ์
จงอยาคิดวาอาบัติแสดงได ถาแสดงทีไร มันตกนรกทุกทีนะ ขึ้นชื่อวา
ความชั่ว มันชั่วแลวมันดีไมได ตั้งใจไวโดยเฉพาะวา เราบวชเพื่อนิพพาน
ตามพระบาลีวา
“นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คะเหต๎วา”
ซึ่งแปลเปนใจความวา
“ขาพเจาขอรับผากาสาวพัสตรมา เพื่อทําใหแจงซึง่ พระนิพพาน”
อยางนี้จิตจะสดใสทุกวัน สมกับเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา.
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อนาคตังสญาณ
อนาคตังสญาณ นี่ก็ไมใชอะไรที่ไหน เปน ทิพจักขุญาณ นั่นเอง ก็รวม
ความวา เราปฏิบัติใน ทิพจักขุญาณ อยางเดียว เปนผลมาจากมโนมยิทธิ เราก็รู
อนาคตได
อนาคตังสญาณ คือ รูเหตุการณขางหนา รูเรื่องของเรา และรูเรื่องของคน
อื่น รูเรื่องของสัตวอื่น รูเรื่องของสถานที่
และอยากจะทราบวา (ถาเปนคนไทยนะ) ประเทศไทยขางหนา จะเปน
อยางไร จะหมดสภาพความเปนไทยไหม ถาสงครามเกิดขึ้น (เวลานี้สงครามก็ลอม
รอบประเทศไทย)
อานหนังสือพิมพพบ ปรากฏวาญวนยกทัพเขามาประชิดไลเขมร แตติดเขต
ไทย และทางดานลาวก็เคลื่อนเขามาใกล คือ กลางแมน้ําโขง ทางดานจังหวัดนาน
เขาก็ชิดเขามา ทางดานตะวันตกก็ไวใจไมได ทางดานใต ตะวันตก ตะวันออกก็ไว
ใจไมได รวมความวาในทะเลหลวง เราก็ไวใจไมได
อยากจะรูวา ในสถานที่รอบประเทศมีอะไรบาง
เราก็ใชกําลังของ มโนมยิทธิ ที่เราฝก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทิพจักขุญาณ
ดูก็ได ดู อนาคตังสญาณ วาเหตุการณขางหนาจะเปนอยางไร จะวุนวายขนาดไหน
ใครจะเปนอะไรบาง อันนี้เราตองการ...ทราบได
ใชกําลังของ มโนมยิทธิ ไปดูสถานที่ตั้ง ทิพจักขุญาณ เราก็ทราบ เห็น
สถานที่ตั้งได แตมันไมชด
ั นัก ไมแนใจ ไปใหมันถึงที่ โดยใชกําลังของ มโนมยิทธิ
ไปในที่ตั้งของเขาเลย เขาตั้งกองทหารอยูที่ไหน มีอาวุธอะไรบาง และมีกําลังเทาไร
บางทีเห็นแลวจะตกใจ เพราะอาวุธของเขามากมายเหลือเกิน ของประเทศไทยเรามี
ไมเทาเขา
กําลังคนไมสําคัญ ความสามารถสําคัญ ความฉลาดสําคัญ ความสามัคคี
สําคัญ ที่เราจะทรงความเปนไทยไวไดหรือไมได เราทราบ
เราทราบถึ ง การปะทะ ระหว างทหารไทยกั บ ทหารข า ศึ ก ว ามี ส ภาพเป น
อยางไรในวันหนา เราก็ทราบ จะไดสรางความสบายใจใหปรากฏ
เรื่องการทราบขางหนานี่ การพูดอยางนี้ ไมไดสอนธรรมะกันอยางเดียว มัน
เปนเรื่องประวัติของผมดวย แตอยาลืมนะครับ ไอเรื่องการทราบขางหนานี่ผมกลาย
เปนคนบามาหลายป
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ ผมก็พูดเรือ
่ งน้ํามันในประเทศไทย วา "ในประเทศ
ไทยมีน้ํามันมหาศาล มีทั้งแกสทั้งน้ํามัน" เวลานั้นกลิ่นคาวน้ํามันยังไมปรากฏ
แตสิ่งที่ปรากฏตามเสียงผมพูด คือ มีเสียงยอนเขามาถึงหูวาผมบา
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เขาหาวาผมบา
ผมก็เลยนั่งนิ่ง ๆ ใครจะวาดี ใครจะวาชั่ว เปนเรื่องของทานผูนั้น จะมีความ
เห็น เราไปทําลายความเห็นกันไมได เรามีสิทธิ์จะพูดตามความที่เรารูเราก็พูด ทานก็
มีสิทธิ์ที่จะตําหนิจะดาจะวา เปนเรื่องของทาน
ถาอาการอยางนั้นปรากฏขึ้น อยาลืมนึกถึง องค สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ
เจา ที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา
"นัตถิ โลเก อนินทิโต" คนที่ไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก
วัตถุตาง ๆ ที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน หิน ปูน เปนตน ก็ยังถูกนินทา แมแต
องคสมเด็จพระบรมศาสดาเอง ก็ยังถูกนินทา เขานินทายังไมพอ เขายังดาพระองค
ตอหนาอีกดวย
ฉะนั้นทุกคนใหถอ
ื วาเปนเรื่องธรรมดา อยาไปสะดุงอยาไปสะเทือน เราเกิด
มาเพื่อชาวบานเขานินทา เราเกิดมาเพื่อชาวบานเขาติเตียน เราเกิดมาเพื่อชาวบาน
เขาดา เราก็ทําตามเรื่อง เราอยากจะทําอะไรตามความรูของเรา เราก็ทํา ทานอยาก
จะดาเราตามความรูสึกของทาน ทานก็ดา ใหเปนเรื่องของทานไป
อนาคตังสญาณ นี่มีประโยชนมาก

ไดรูวิถีชีวิตของเราเอง
วาขางหนาเราจะเปนอยางไร
เวลาที่เรายังไมตาย ปไหนจะมีสภาพเปนอยางไร จะปวยไขไมสบายเปน
ยังไง จะมีความดี จะมีคนชม จะมีคนติเปนยังไง ชีวิตเราจะรุงเรือง หรือจะซบเซา
เปนอยางไร เราตองการรู รูแลวก็บันทึกไว อยาพูดไป รูไวคนเดียว กาลเวลามันยัง
ไมถึง ทางที่ดี รูยาว ๆ และก็ รูสั้น ๆ ดวย
คําวา รูยาว ๆ หมายความวา รูขางหนาไกลออกไปหลาย ๆ ป หรือตลอด
ชีวิต
และก็ รูสั้น ๆ ก็วันสองวัน หาวันหกวัน เกาวันสิบวัน นี่สําคัญมากเปนเครื่อง
วัดระยะยาว ที่เราเขาใจ มีความรูสึก มันจะถูกจะตองไหม ถาระยะสั้นถูก ระยะยาว
มันก็ถูก ถาระยะสั้นไมถูก ระยะยาวก็ไมถูก นี่ใหมีความรูสึกตามนี้
แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่ง เราก็รูเรื่องของเราไป ถาระยะสั้น ระยะยาวมันถูก
หมด เราก็ดูอนาคตไกลแสนไกล
นั่นคือ ตายไปแลว เราตายไปแลวเราจะไปอยูที่ไหน ก็วัดกําลังใจของเรา
ไวดวย ตายไปแลว จะไปอยูสวรรค หรืออยูพรหมโลก หรือวาไปนิพพาน
หรือวาสถานสามสถานไมเปนที่พอใจ เราอาจจะเปนมนุษย หรือวาจะถอย
หลังไปเปนสัตวเดรัจฉาน เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวนรก ดูกฎของกรรมที่เรา
ทํา มันจะใหผลไปไหน อันนี้เราก็ทราบ
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เมื่อเราทราบเรื่องของเราได
เราก็ทราบเรื่องของคนอื่นได
วาคนที่เราสัมผัส ที่เราคบหาสมาคม เขาจะดี หรือเขาจะเลว เวลานี้เขาดี
เวลาหนาเขาเปนอยางไร
ไอผมนะมันก็เปนคนจัญไร เรารูแลว ความจริงเราเฉย ๆ ไวดีกวา ความ
เมตตาเปนปจจัยใหเกิดความเรารอนเหมือนกัน ถาเมตตาไมถูกทาง และผมก็เคย
ผานมาแลว ใหความเมตตาปรานี แตความดีไมปรากฏ สิ่งที่สะทอนยอนหลังเขามา
คือ เพื่อนเลวไมตอ
 งการ พอดีแลว เขาลืมเลย อันนี้เยอะ
แตตอไป ความเรารอน ความทุกข ความไมสบายกาย ไมสบายใจ เกิดขึ้น
ความปรารถนาไมสมหวังเกิด ขึ้น พอยอนถอยหลัง กลับเขามาใหม ทีนี้ทําอยางไร
ผมก็รับในฐานะที่ผมคิดวา"ผมเปนมิตรที่ดีของคนทุกคนและสัตวทุกประเภทในโลก"
ผมถือวา ผมจะเปนมิตรที่ดี ตามกําลังใจที่ผมจะอดทนได แตวาเรื่องการ
สงเคราะหแบบนั้นก็เลิกกัน ถืออุเบกขา ถามาถาม ก็จะบอกวาไมมีอะไรแลว เวลานี้
ทุกสิ่งทุกอยางวางหมด ผมก็วางจริง ๆ ครับ
วางหมด หมายความวา ผมไมยุงกับเรื่องของใคร ใครเขาจะดี เขาจะเลว
เปนยังไง จะพยากรณใหไมมีอีก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะผมเข็ด

อนาคตังสญาณของคนอื่น
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มีกําลังศรัทธาในพระสงฆ ในพระพุทธศาสนา
พระสงฆทานก็ดี มีหลายประเภท บางทานก็องอาจ หนาตายิ้มแยมแจมใส บางทาน
ก็นั่งขรึม อะไรของทาน แตละคนจริยาไมเหมือ นกัน บางทานก็มี ความเมตตาปรานี
โอภาปราศรัยดี บางทานก็เงียบ
เราก็ใช อนาคตังสญาณ วาพระองคนี้ ถาตายจากความเปนคน จะเปน
เทวดา หรือจะเปนพรหม หรือจะไปนิพพาน หรือวาทานไมอยากจะไป จะถอยหลัง
กลับไปโลกันตนรก อเวจีมหานรก หรือนรกขุมไหน เปนเปรต เปนอสุรกายก็ได
ใช อนาคตังสญาณ ดู ถาดูแลว เห็นแลว มีความเขาใจแลว บันทึกไว วัน
หลังทําใจใหสบายลืมเรื่องเกาเสียกอน ลืมเรื่องทีบ
่ ันทึกไวกอน รวบรวมกําลังใจไป
นิพพาน ถาจิตไปถึงตรงนัน
้ มันเปนอุเบกขาจริง ๆ ไมยุงกับอะไรทั้งหมด จิตสะอาด
มาก
หลังจากนั้นก็ทิ้งเรื่องเกา กราบทูลถามองคสมเด็จพระผูมีพระภาค วาคน
นั้น ตอไปขางหนาจะเปนอยางไร ชีวิตในความเปนมนุษย ชีวิตเมื่อตายแลว ทั้ง ๆ ที่
เขายังไมเปนพระอรหันตในเวลานั้น สมเด็จพระภควันต ก็สามารถจะบอกได ทาน
บอกไดแน
ก็มีคนหลายคนที่ทาทางอีเหละเขะขะ ๆ ทาทางมองกันแลวไมคอยจะดีนัก
แตวาความรูสึกวาเวลาขางหนาคนนี้จะดี แลวเก็บความรูสึกไว บางทีจะคิดวาเราจะมี
ความเมตตาเกินไป แตวาในที่สุดเขาก็ดีตามนั้น
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นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน ถาใช อนาคตังสญาณ

ทําบุญจะไมผิดบุญ
จะไมตองถูกเขาหลอกลวง
ก็เคยพบมามาก ระยะใกล ๆ เห็นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเอาเงินไป
ทอดกฐินบาง ผาปาบาง อันนี้ไมใชทั่วไปนะ อาตมาพบในสถานที่ใกลจริง ๆ ของ
อาตมา พอกฐินเขามา ผาปาเขามา ก็มีเหลาเต็มศาลา เลี้ยงเหลาเอะอะโวยวาย ได
รับกฐินผาปาที หาหมื่นหกหมื่น ถึงแสนก็มี ผาปาทั้งปรับหลายครั้ง คิดแลวปละเปน
แสน แตวาไมมีอะไรปรากฏขึ้นมาเลย เงินหมด อยางนี้ชื่อวาเปนการทําบุญผิด
ถาเราใช อนาคตังสญาณ หรือ เจโตปริยญาณ ก็ได
เจโตปริยญาณ ดูกําลังใจของบุคคลผูรับผลทานจากเรา ที่เราไปทําบุญ
หรือ ถวายเปนทาน ทอดกฐิน ผาปา
แตวา อนาคตังสญาณ ดูขางหนา วาเงินจํานวนนี้ ถาเราไปถวายไว เงิน
จะไปไหนบาง เราก็จะทราบชัด
ถารูวาเงินมันไปผิดทาง เราก็ไมใหเสียเลยก็หมดเรือ
่ ง ไมทํา และกอนจะ
ไปจองกฐิน กอนจะไปบุค
 สถานที่ที่เราทําบุญ เราก็ดูเสียกอนวา ควรทําหรือไมควร
ทํา อันนี้จะมีประโยชนแกบรรดาทานพุทธบริษัท จะไมมีการสูญเสียอะไรทั้งหมด
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ฝกกําลังใจ
ใหเห็นชัดทุกวัน ทุกเวลาที่ตองการ
แตอยาลืมนะ รักษากําลังใจ ตามที่กลาวมา
ภาพพระพุทธรูปก็ดี ภาพพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาก็ดี พยายามทรงเวลาใหมันทรงตัว จับใหชัดเจนแจมใสไว อยาลืม ฝกกําลังใจ
ใหเห็นชัดทุกวัน ทุกเวลาที่เราตองการ
ยามวางเกิดขึ้นเมื่อไร ใชกําลังใจจับพระรูปพระโฉมทันที หรือ จับภาพ
พระพุทธรูปแกวใส ที่เราใชเปนนิมิต ใหติดตาติดใจไวตลอดเวลา

ตองหัดทรงสมาธิตลอดเวลา
บอกวาไมมีเวลาจะทํา โถ... ไมตองออกแรง ไมตอ
 งใชเวลามาก นึกเมื่อไร
เห็นปบ นึกเมื่อไรเห็นปบ ยามปกติของผม สมัยที่ผมฝก ผมเห็นของผมไดตลอด
วันตลอดคืน เวนไวแตหลับ ถาเห็นภาพพระในอก เห็นภาพพระคลุมตัวผม ผมจะชื่น
ใจ จิตมีความสุข
และการ ภาวนา นี่ผมก็แปลกกวาคนอื่นเขา อาจจะมีคนดีกวาผมก็มาก นั่น
คือ เวลาเดินบิณฑบาต ผมแทนที่จะวา พุทโธ สัมมาอรหัง เปนตน ผมลอ อิติปโส
ทั้งบท วาทั้งบทนี่เราไมลืม ตองพยายามนึกในใจเบา ๆ ชา ๆ ใหเคลื่อนไปจนกวาจะ
จบ จนกวาจะเดินไปบิณฑบาต จนกวาจะเดินกลับ จนกวาจะเลิก เขามากลับถึงที่ นั่น
แหละ ผมถึงจะเลิกภาวนา อิติปโส ทําอยางนี้จิตใจชุมชื่น มีอารมณทรงตัว
เมื่อใชบทยาว ๆ ภาวนา ธุระที่จะคุยมันก็คุยไมได ถาคุยแลวภาวนาจะขาด
เราก็ เลยไม อ ยากจะคุย ในเมื่อ ไม คุ ย จิ ต คุ มอารมณ ผลต าง ๆ มั นก็ เกิ ด ตามมาทั้ ง
หมด ญาณต าง ๆ มั น ก็ เกิ ด ปรากฏขึ้ น และการจะใช อ ารมณ เข าคุ ย กั บ เทวดาหรื อ
พรหม หรือใครก็ตาม จะใชเวลาไดแบบตามสบาย ๆ และการนึกถึง อิติปโส กวาจะ
ไปบิณฑบาตกลับ มันไมใชเวลาเล็กนอย

นั่นหมายความวา
หัดทรงสมาธิทั้ง ๆ ที่มีงาน
อันนี้มีความสําคัญมาก
นักเจริญสมาธิเฉพาะเวลาสงัด
ใชไมได
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ปจจุปปนนังสญาณ
ปจจุปปนนังสญาณ นี่มีประโยชน ในการที่เราจะรูวาปจจุบันใครอยูที่ไหน
ทําอะไรอยู มีชีวิตอยู หรือวาตายไปแลว มีความสุข หรือวามีความทุกข ผลงานที่เรา
สั่งงานไวที่โนนที่นี่ เขาทําดีตามที่เราสั่งไหม หรือวามีการบิดพริ้วเปนประการใด
อันนี้มีความจําเปน บรรดาทานพุทธบริษัท จําเปนจะตองรู และก็จําเปน
จะตองทํา เพื่อเปนความสุขของเรา
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ยถากรรมมุตาญาณ
ยถากรรมมุตาญาณ เปน ญาณเครื่องบอกใหรูวา ความสุขก็ดี ความ
ทุ ก ข ก็ ดี ความเสี ย หายก็ ดี ความได กํ าไรก็ ดี ที่ ป รากฏขึ้ น มาเวลานี้ เป น ผลของ
ความดี มาจากไหน
นั่ น ก็ ห มายความว า ถ า เรารวยขึ้ น มามี ล าภสั ก การะมาก ลาภเกิ ด จากผล
อะไร ผลความดีในชาติปจจุบัน หรือผลความดีในชาติที่เปนอดีต ชาติในอดีต ชาติ
ไหน เราทําอะไรไว ภาพนั้นจะปรากฏ
ถาผลงานมันขาดทุน เราก็ทราบอีกเหมือนกันวา ขาดทุนเพราะกรรมอะไร
เราทําพลาดเพราะใชปญญานอยไป ใชความละเอียดลออนอยไป หรือวากรรมอะไร
ที่เราเคยรบกวนเขาไว เขามาสั่งสม มาทําลาย มาสนองเรา

ดูการปวยไขไมสบาย
ความจริง ยถากรรมมุตาญาณ มีประโยชน โดยเฉพาะเรื่องการปวยไข
ไมสบาย ยถากรรมมุตาญาณ ก็บอกเหมือนกัน
เราทราบวาการปวยไขไมสบายนี้ เราไมชอบ มันเสียเงิน เสียทอง เสียเวลา
เสียทรัพยสิน เสียความสุข แมเราไมชอบ แตเราก็ตองดู อยาไปนั่งบน อยาไปนั่งวา
ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะวากรรมเกา ๆ หรือกรรมใหมที่เราทําไว
อย างในสมั ย ผมเป น เด็ ก ๆ ก็ ไ ม เด็ ก นั ก ละ ผมบวชแล วนะ ก อ นที่ ผ มจะมี
พรรษาครบ ๒๐ พรรษาอยู ๔ ป เวลานั้น ผมกําลังอาบน้ําอยูที่หนาวัด ผมทํางานทั้ง
วัน งานตั้ งแต เชา เวลาผมหนุ ม ๆ ผมทํางานยั นกลางคื น ญาติ โยมมาหาก็รั บแขก
ญาติโยมกลับไปแลวผมก็ทํางาน ทํางานกลางวันไมเสร็จ ผมก็ทํากลางคืน
เปนอันวา วันนั้นมันรอนจัด ผมทํางาน กอนจะทําวัตรเย็น ผมไปอาบน้ําที่
หนาวัด ลงไปแชน้ําไดประมาณ ๕ นาที รางกายมันเย็น จิตใจก็ชุมชื่น เกิดความรูสึก
ขึ้นมาวานับตั้งแตปหนาเปนตนไป จะตองปวยและตองนอนโรงพยาบาล ๒ ป
ไอ ก ารนอนโรงพยาบาลนี่ ไม ใ ช เ พี ย บแปร ไม ใ ช เพี ย บ แต ถ า ไม เ ข า มั น
เพีย บ เขาไปแลวมัน ก็ส บาย ออกมาเมื่อ ไรอาการเพีย บแปรอี ก อาการจะไมซ้ํ ากั น
แตเขาไปมันก็สบาย จําเปนตองอยูโรงพยาบาลจริ ง ๆ ๒ ป แตตอนตน อาจจะเข า
อาจจะออกบาง และก็ตองไปพักฟนอีก ๑ ปใกล ๆ โรงพยาบาล ซึ่งหมอจะติดตาม
รักษาให
ความรู สึ ก เกิ ด ขึ้ นในขณะที่ มี ความเย็ น ก็เชื่ อ กําลั งใจ ว าความจริ งอย างนี้
ต อ งปรากฏ แต ว า คนอย า งผม ไอ นี่ ผ มก็ ไ ม ไ ด อ วดนะ ผมไม เ คยไว วางใจผมเลย
ความรูสึกของผมไมไววางใจ
ผมปลอ ยเวลาทิ้งช วงไป ประมาณ ๑ อาทิ ตย วั นหนึ่ง ตอนเชามืด ทําจิ ต
ตอนตี ๒ เปนปกติ ผมก็ลุกขึ้นทํากรรมฐานของผม
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บางคืนผมนอนชั่วโมงเดี ยว บางคืน ก็ไม ไดห ลับ เลย เชาก็ ทํางานต อไป
รางกายในตอนนั้นมันดีมาก รางกายแข็งแรง กําลังก็ดี ไมเหมือนเวลานี้ เวลานี้วันที่
พูดนี่ก็โยเย ๆ เดินก็งง นั่งก็งง นอนก็งง ไมมีความสุข รางกายไมมีความสุข แตใจ
ผมมีความสุข
ถาถามวา พูดไดอยางไร มันจะแปลกอะไร ผมนั่งไมไหว ผมก็นอนพูด ก็ใช
ไมโครโฟน นี่เวลานี้ผมก็นอน ที่ฟงเสียงนี่ผมนอนพูด ผมตั้งใจวาขณะใดที่ผมอยูใน
ระหวางธรรมะ ถามันตายเวลานั้นผมพอใจ
ผมปลอยเวลาไว ๑ อาทิตย ตอมาตอนเชามืดทําจิตสบาย ขึ้นไปกราบถาม
ตรงพระพุทธเจาถามวาความรูสึกของผมที่ปรากฏนั้นมันจะตรงตามความเปนจริงไหม
ทานก็บอกวา
"จริ ง งานการทุก อยางตอ งระมั ดระวัง อย าให มัน ยาว เพราะป วยคราวนี้
ไมมีโอกาสจะออกมาทํางานตอไปไดอีก"
ทานก็บอกชัดวา
"การปวยคราวนี้ มันเปนปจจัยสวนหนึ่งที่ตัดงานภายใน และก็จะตองแยก
ยกตัวออกจากวัดไปอยูที่อื่น เพราะการปวยคราวนี้เปนการชวยใหทางจิตดีขึ้น ถาขืน
อยูที่วัด กําลังใจจะไมดีขึ้นเลย ผลแหงการตั้งใจมากอนเกิด จะไมมีผล"
ผมก็ตกใจ ไอผลการตั้งใจมากอนเกิด มันจะไมมีผล
ผมก็ถามวา "ไอกอนเกิด ผมตั้งใจอะไรไว"
ภาพนั้นทานก็บอกวา
"กอนเกิดนะมาจากพรหม เดิมทีปรารถนาพุทธภูมิมาตลอดเวลา แลวก็มา
ชาตินี้จะตองบําเพ็ญบารมีใหใกลเต็ม ถาใกลเต็ม ทานก็บอกตรงๆวา มีอายุถึง ๖๐ ป
บารมีพุทธภูมิจะเต็ม และก็จะไปอยูชั้นดุสิต แตวาสิ่งที่ตกลงกันมาวา จะมาลาพุทธ
ภูมิ ลาพุทธภูมิลัดตัดทางไปเลย"
คําวา "ตัดทางไปเลย" ผมไมไดหมายความวา ผมจะเปนพระอรหันต
หมายความวา ถาปรารถนาพุทธภูมิก็ชานานมาก อยากจะลัดไปใหมันใกล
ทางซะ เปนสาวกภูมิดีกวา ยังไง ๆ เราก็ตองมุงพระนิพพานเหมือนกันหมด
ทานก็บอกวา
"ถาพูด ถึงกฎของกรรม จากการเป นนัก รบ มี การฆาเขาบ าง มีก ารทําลาย
ทรัพยสินเขาบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎแหงการฆาเขาหนักที่สุด ตองมีเหตุใหตอง
นอนโรงพยาบาลจริง ๆ ๒ ป
แตวาไอการรบแตละครั้ง ก็ตองประกอบดวยความเมตตาปรานีเหมือนกัน
ถายึ ดพื้ นที่ เขาได ยึ ดคนได ก็ใหการเลี้ย งดู ปูเสื่อทะนุ ถนอม ถ าเขามี ความทุก ข ก็
ชวยใหเขามีความสุข เขาไมมีกินก็ชวยใหเขามีกิน"
ฉะนั้น ขณะที่ไปนอนที่โรงพยาบาล คนเกา ๆ ที่เรารูจักจะหาไมได จะมีสัก
คนสองคน ทุกคนเขาจะไมมองเราเลย
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รวมความวาเขาปลอยใหตายดีกวา เขาจะคิดอยางนั้นหรือไม ก็ไมทราบนะ
นี่พูดเอาเอง แตวาไดรับความเมตตาปรานีจากคนใหม คนใหมใหการอุปถัมภค้ําชู
เปนอยางดี
ยิ่งการเงิน ขณะที่เขาโรงพยาบาลจะไมมีติดตัว จะมีอยางมากไมเกิน ๒๐
บาท ไอ ๒๐ บาทนี่มันเปนเงินประจํากระเปา คือถาจะไมมีขนาดไหนก็ตาม จะเก็บไว
๒๐ บาทเปนประจํา ถามีมากกวานั้นก็ทําบุญหมด มีความรูสึกวา
"ชี วิต ของเราไม มี ค วามหมาย ตายแล วเราเอาไปไม ไ ด ในเมื่ อ เราเอาไป
ไมได จะเก็บเอาไวทําไมใหมาก ทําใหมันเปนประโยชนแกคนอื่น"
ก็เลยทําบุญกอสราง เลี้ยงพระหมด
แลวก็ผลที่สุด ทานก็เลยบอกวา
"เราจะไม เป น ไร เมื่ อ ถูก เขาทอดทิ้ งมาก ๆ ความเบื่ อหน ายก็เกิ ด คนเก า
ทอดทิ้ง แตคนใหมเขาเลี้ยง อันนี้เปนกฎของกรรมของการยึดประเทศชาติเขา ทํา
ใหคนเกาเขามีความลําบาก
แตวาเมื่อเรายึดได เมื องไหนเปน เชลย เราเลี้ยงเขาใหมีความสุข ฉะนั้ น
คนเก า ๆ ที่ เ ราเคยทะนุ ถ นอมบํ า รุ ง มา เขาจะหลี ก เขาจะไม ม องเรา ไม มี ใ คร
สงเคราะห แตคนใหมจะเขามาสงเคราะห"
ความจริง บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร เปนความจริงตามนั้น ผมนอนปวย ๒
ป คนเกาๆ ทายกเห็นหนา ๒ คนเทานั้นไปครั้งเดียว ไมไดเยี่ยมนะ ไปขอทรัพยสินที่
มีอยู ขอผมเถอะ ผมก็เลยบอกวา ของทั้งหมดที่มีอยูที่วัด เปนของสงฆ ผมออกมา
จากวัด ผมไมมีอํานาจอะไรเลย ผมคิดวาเปนของสงฆจริง ๆ ไมใชเปนเลหเหลี่ยม
แลวจากนั้นมาก็ไมมีใครเคยไปอีก แตวาคนใหมที่ไมเคยรูจัก บรรดาทาน
พุทธบริษัท อุนหนาฝาคั่งมาก เขาไปนอนปวยในที่นั้น พระที่เขามาปวยก็ดี ฆราวาส
ก็ดี พลอยไดกินอาหาร วันหนึ่ง ๆ เต็มโตะ โตะใหญ ๆ เหลือแหล ขาวของใชของกิน
บริบูรณ สมบูรณ นี่แหละเปนผลจากการยึดชาติยึดเขตเขาได เราบํารุงเขา
บรรดาทานพุทธบริษัท ยถากรรมมุตาญาณ มีประโยชนอยางนี้
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ประโยชนของการเจริญมโนมยิทธิ
ความจริงเวลานี้ (พ.ศ.๒๕๒๗) ทางคณะสงฆ ได ประกาศใหทุก วัด เจริ ญ
สมาธิกรรมฐาน จะเปนสมถะ-วิปสสนาก็ได เปนการเจริญสมาธิ
แตค วามจริงผมก็ดี ใจ ที่ผ มไมต องรอให คณะสงฆป ระกาศ ผมทําของผม
มาแลวเปนสิบ ๆ ป หลังจากที่หลวงพอปานฝกใหผมไดบางเปนแบบเปด ๆ คือ ผมมี
ความรู ในพระกรรมฐานแบบเป ด และเป ด ก็ ไ ม ใช เป ด เทศ เป น เป ด ไทย บิ น ไม เก ง
รองไมเกง เดินไมเกง เตาะแตะ ๆ ไปตามเรื่องตามราวของผม
ผมก็อุตสาหนําประโยชนเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ผมไดจาก มโนมยิทธิ มาแนะนํา
บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร และก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา
ความจริงดาน วิชชาสาม หรือดาน มโนมยิทธิ ผมปลุกปล้ํามาเปนสิบๆ ป
ญาติโยมก็สนใจบาง ไมสนใจบาง ผมก็ไมวา ผมไมเคยวา ผมไมเคยเบื่อ
และโดยเฉพาะดาน สุกขวิปสสโก ญาติโยมสนใจมาก ผมก็เอา ญาติโยม
ชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้น
ที่ไหนญาติโยมชอบ สุกขวิปสสโก ผมก็แนะนําดาน สุกขวิปสสโก
ญาติโยมที่ไหนตองการดาน เตวิชโช ผมก็แนะนําดาน เตวิชโช
ญาติโยมพวกไหนตองการ ฉฬภิญโญ อันนี้ผมสอนไมได ผมสอนไดแต
มโนมยิทธิ แบบเปด ๆ เรียกวาพอไปถึงสวรรค-นรกได ดวยกําลังของใจ ไมเอากาย
เนื้อไป เอากายในไป
ผมก็ดีใจ กวาคณะสงฆจะแจงมานี่ ผมทํามาแลว แนะนํามาแลวเกิน ๔๐ ป
ก็รวมความวา ผมก็ดีใจที่คณะสงฆทานเห็นชอบดวย เพราะการเจริญพระกรรมฐาน
ไดประโยชนใหญจริง ๆ
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วัดนี้และหลายวัดที่เจริญรุงเรือง
อาศัย มโนมยิทธิ ชวย
เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ท านมาสั ม มนาพระสั งฆาธิ ก ารที่ วั ด นี่ ผมก็บั งเอิ ญ ได รั บ การ
แตงตั้งเปนพระสังฆาธิการ คือเปนเจาอาวาสเปด ๆ อีกนั่นแหละ ไมกี่วัน... ความจริง
ตําแหนงนี้ผมโยนทิ้งมาทีหนึ่งแลว และตําแหนงตาง ๆ ที่พึงไดผมโยนทิ้งหมด ผม
ไมเคยสนใจเพราะมันเปนปจจัยของความทุกข แตนี่เปนการบังเอิญวา
"วัดนี้ผมสราง ผมหนีไมได ถาวัดนี้ผมไมไดสรางนะ ผมหนีไปแลว"
แต ค วามจริ งวั ด นี้ เดิ ม ที มัน มี ส ภาพเป น วั ด ร าง ออกพรรษามี เจ าอาวาสอยู
องคเดียว วัดก็มีแตทรุดโทรมมาตามลําดับ ไมมีอะไรดีขึ้น มีแตหายไป พระพุทธรูปก็
หมดไป ฝากุฏิดี ๆ ก็หมดไป กุฏิดีๆก็หมดไป ของดี ๆ มีไมได ก็หมดไปทั้งนั้น ก็รวม
ความวา มันมีสภาพจะถึงวาระรางอยูแลว
ผมก็โดเด ๆ มา ตามเรื่องตามราว แตบังเอิญญาติโยมมาสนับสนุน ทีแรก
คิดวาจะทํานิด ๆ หนอย ๆ แลวเปดเขาถ้ําเขาปาไปเลยดีกวา ผมวาอยางนั้น
แตมาญาติโยมหลายทานไดสนับสนุน เอาสตางคมาให ผมไปก็ไมได ไปก็
เปนขโมยเงินเขาละซิ ถาจะวางใหคนอื่นก็มีหวัง...ไมรูจะวางใหใคร ดีไมดีไปวางให
โจรเขาปลนเงินบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ผมก็พลอยตกนรกไปดวย
ทีแรกก็ตัดสินใจวา ทําแคนั้นเสร็จ แคนี้เสร็จ ก็จะไป ในเมื่อไปไมไดก็ สู
คําวา สู นี่ ไมใชไปสูไปตีกับเขา
สูกับกําลังศรัทธาของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เอาไงก็เอากัน วัด
นี้ที่เจริญรุงเรืองขึ้นมาไดนี่ อาศัย มโนมยิทธิ ชวย อาศัย กรรมฐาน ชวย อันนี้เปน
ตัวอยาง
และก็มีหลายวัดที่พระทานมาฝกไดออกไป มีคนเขามาแจงใหทราบวา พระ
องคนั้นพระองคนี้มาฝก มโนมยิทธิ จากหลวงพอแลว ไปถึงวัดทานรุงเรืองจริง ๆ วัด
ของทานสงางาม คนเขาชวยเหลือในการกอสราง เพราะ พระกรรมฐาน เปนปจจัย
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ใชเจโตปริยญาณ ดูสภาพจิต
ใช อตีตังสญาณ ดูอดีต
นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร ผมวาความสะอาดของจิตของพระพุทธเจา พระพุทธเจาทานไปไหนทานไมเคยอด พระพุทธเจามีพระมากเทาไร ก็มีที่พักมี
อาหารฉัน เพราะจิตของทานสะอาด พวกเราความสะอาดของจิตไมเทาพระพุทธเจา
โดยเฉพาะอยางผมก็ไมสะอาดสะเอิด นากลัวจะลูบพอลื่น ๆ กระมั้ง จิตคง
จะไมมีสภาพจิตแจมใสเปนดาวประกายพรึก ถาจิตเปนดาวประกายพรึกนี่เปนจิตของ
พระอรหันต ผมก็ไมรู จิตผม ผมไมคอยสนใจจิตใจของใคร เวลานี้ผมไมสนใจใคร
ทั้งหมด
เมื่อกอนนี้ ผมก็แบบเดียวกับเลขานุการเอกสิงคโปร ที่ประจําประเทศไทย
ลูกศิษยพลเอกทวนทอง สุวรรณทัต นั่นแหละ
ปรากฏวาเจอะใคร ไดยินชื่อใครไมได ลอปบทันที ไดยินชื่อปบอันดับแรก
ใช เจโตปริยญาณ กอน ดูจิตของคนนี้มีสภาพเปนอยางไร ดูไปดูมา...
อยาลืมวาในเวลานั้น ผมก็เปนเปดตัวเล็ก ๆ เวลานี้ตัวใหญก็เปนเปดไทย
ไมใชเปดเทศ เปนเปดตัวเล็ก ๆ ไปเจอะเอาพระองคสําคัญเขา พระองคนี้สําคัญจริง
ๆ พอเขาบอกชื่อปบผมก็จับจิตปุบ
โอโฮ...องคนี้ประวัติเบื้องหลัง ใช อตีตังสญาณ ยาวเหยียด ยาวนี่ไมใช
เลวเหยียดนะ ดีเหยียด ตั้งแตบวชมาธุดงคตลอด เวลาที่ใกลพรรษาที่ไหนขออาศัย
วัด จํ าพรรษา พอออกพรรษาแล วก็ เดิ น ธุ ด งค ต อ ไป และกํ าลั งใจของท านเวลานั้ น
ทานสูงกวาผมมาก
ความจริงเวลานั้น ผมยังหนุมอยู และผมก็ยังเปนเปด ที่เดินตัวเล็กๆ เดิน
เตาะแตะ ๆ เดินก็จะชนจะลม ไปดูใจทานเขาปบ ทานปดปุบทันที มืดตือ
้ เลย
อันนี้เปนเครื่องวัด ผมเชื่อมั่นเลยวาพระองคนี้ดีจริง ๆ ถาไมดีจริงปดไมทัน
อารมณใจนี่ มันรูกันไดงาย ๆ เมื่อไร ใครเขานึกอะไรมานี่ใครจะรู นี่เราพอนึกปบทาน
ปดปบ หันมาเลย ยิ้ม ทานพูดเรื่องอื่นอยู หันมาพูด
กันได"

"คนเรามันก็แปลกนะ ไอคนอื่นเขาได คิดวาตัวจะไดบาง มันไมมีทางจะทํา

คําวา ไมมีทางทํากันได หมายความวา รูไมไดแน ฉันจะปด ...เทานี้ผมชื่น
ใจ ผมกราบไดทันที กราบดวยความสนิทใจวาทานเกงจริง ๆ
อาการเกงอยางนี้ ตามสันนิษฐานของผมวา พระองคนี้ตองไมใช อภิญญา
หก เขาใจวาจะเปน ปฏิสัมภิทาญาณ เพราะคุยกันอยูแท ๆ คนตั้งเยอะ เรานึกปบ
ปดปบทันที แลวหันมายิ้มเลย นี่เกงจริง ๆ
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พระดีในกรุงเทพฯ มีไมนอย
ทานไมอวด ตองระวัง
ความจริงในประเทศไทยเรา อยางนี้มีเยอะ ในกรุงเทพ ฯ ก็มี อยาไปนึกวา
พระในกรุงเทพ ฯ ไมดีนะ มีดีนะเยอะเชียว จะไปชนพระดีตาย
แตความจริงพระดีทานไมโอโถงนะ เราไปคุยกับทานก็แบบธรรมดา ๆ ดีไม
ดีจะคิดวาไอหลวงตาถุย ๆ องคนี้ไมมีความหมาย ระวังใหดีนะ
ระวังใหดีนะ เพราะพวกนี้ทานไมมีอะไรจะอวด เพราะความจริง มหาเศรษฐี
จะนําทรัพยมหาศาลไปอวดขอทาน มันก็ไมไดประโยชน และขอทานแกจะมีอะไรมา
เบง พระดี ๆ ก็เหมือนกัน ที่ผมเขาไป ทานก็ทําจอง ๆ เพราะอะไรรูไหม
เพราะผมเปนสภาพขอทาน ขอทานคือความดีผมมีนิดเดียวกระจุมกระจิ๋ม ๆ
ก็ไอเปดเดินเปาะแปะ ๆ และจะไปชนกับพระที่มีความดีไดอยางไร ทานก็เลยไมรูจะ
เอาอะไรมาอวด ทานก็เลยเก็บเงียบ ทําเหมือนคนไมมีอะไร นี่เปนความดีของทาน
เราดีไมเทาทาน ทานก็ถอมตัวลงมา เปนความดีที่ควรบูชา

อบรมศีลธรรม ไมเกิดประโยชน
และโดยเฉพาะอย างยิ่ ง ที่ บ รรดาทางราชการมั้ ง เห็ น พระท านว านะ พระ
ทานบอกวา ทางราชการขอใหพระอบรมศีลธรรม
แตความจริงเรื่องอบรมศีลธรรมนี่ นิมนตผมไปที่ไหนผมไมไป และบรรดา
เพื่อนภิกษุสามเณรหลายวัดที่บอกใหผมไปพูดที่นั่นพูดที่นี่
อย า ให บ อกเลยครั บ ผมไม ไ ปแน น อน ถ า ขื น ไปแล ว มั น ไม ไ ด ป ระโยชน
โทษก็เกิดกับผมดวย นั่นคือ ผมปวยไขไมสบาย แกแลว เวลาจะพักผอนก็ไมมี เวลา
ไปถึงที่ ก็ใหนั่งแกรวรอถึงเวลาพูด พูดแลวก็นั่งแกรวอีก ไมมีเวลาพักผอน อันนี้มัน
ไมไหวจริง ๆ
และอีกประการหนึ่ง การพูดไมมีผล ผมเทศนมาตั้ง ๒๐ ป ไมเคยมีญาติ
โยมเลิกสุรา ไมเคยดีขึ้นเลย ไปเทศนทีไรก็แคนั้น ไปทีไรก็แคนั้น ไป ๆ มา ๆ กลาย
เปนรับจางเทศนไป บางแหงเขารูสึกวา ผมไปรับจางเขาเทศน ไปเทศนเอาเงิน ผม
ก็เลยทอใจไมเกิดประโยชน

ตองอบรมพระกรรมฐาน
ก็เลยมานั่งคิดใหมวา
ทําอยางไรหนอ จะสนองคุณองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
กลับมาใหม มาวากันเรื่อง พระกรรมฐาน
www.buddhasattha.com

๔๘

มโนมยิทธิ ๒

หลวงพอพระราชพรหมยาน

พระกรรมฐาน
จึงมาพิ จ ารณาด าน สุ ก ขวิ ป สสโก ผลน อ ยอี ก ญาติ โยมทําได ญาติ โยม
มักจะคุยกัน วาเวลานั่ง นั่งนานเทานั้น นั่งนานเทานี้ อารมณแบบนั้น อารมณแบบนี้
มันก็ไมจริง และก็รักษาอารมณไดไมจริง
ก็เลยคิดวาจะสอน สองในวิชชาสาม และก็ มโนมยิทธิ
ที่วา สองในวิชชาสาม เปนฌานโลกียเปนสมาธิต่ําๆ ความจริงไมถึงฌาน
สองในวิชชาสาม นี่ ขึ้นดวยอุปจารสมาธิ ยังไมถึงฌานสมาบัติ
ก็ผมบอกแลวนี่วาผมเปนเปด
โยมเอาไมไดอีก

ไป ๆ มา ๆ ก็มาจับได สองในวิชชาสาม

หาวิธีการตางๆ หลายอยางหลายแบบ ใหสรางพระพุทธรูป เพงพระพุทธรูป ดูพระแกว ดูพระทอง ก็ไมไหวอีก ไปไมรอด
ไปไมรอดทําอยางไร ?
หันมาจับ มโนมยิทธิ เถอะ มโนมยิทธิ ตามกําลังที่ผมศึกษามา ยังไง ๆ
โยมรับไมไหวแน เพราะตองใชกําลังมาก ใชเวลามาก ไมเหมาะกับบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัท และก็ไมเหมาะกับพระที่บวชใหม ๆ ใชเวลานอย ๆ
ในที่ สุ ด ก็ ม าหาทางให ง า ย และให เ ร็ ว ตามที่ ฝ ก อยู เ วลานี้ กว า จะ
คนพบก็นาน

การฝกมโนมยิทธิ มีประโยชนแบบไหน
มโนมยิทธิ นี่เปนจุดบังคับจริง ๆ ถาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่มาฝก
นี่ ผมก็ไมมั่นใจวาทานจะรักษาไดทุกคน มีบางรายใหไปแลวสูญ ทําไดแลวกลับไป
บานไมกลาทํา เพราะไมมีครูสอน
อันนี้เราก็ไมติกัน เพราะอะไร ความเขมแข็งของจิตที่พระพุทธเจาทรงเรียก
วา"บารมี"ไมเสมอกัน ทานมีกําลังต่ําแคนั้น เราจับโยนขึ้นไปที่สูงยอดไม ทานก็หลน
บางรายทําไปไดแลว ไปปลอยใหเฝอ แลวบอก ไปที่บานมันไมสวางไสว
คือ ไมสามารถจะทําใหแจมใสเหมือนเมื่ออยูวัด
อันนี้ก็ทราบไดวา กลับไปบานทานไปทําศีลขาดตามเดิม ทานไมทรงความ
ดีเหมือนที่ปฏิบัติอยูที่นี่ ปฏิบัติอยูที่นี่ทานรักษาความดีไวได สภาพของจิตยังสดใส
อารมณยังเปนโลกียวิสัยนี่มันไมทรงตัว
แตวาสวนใหญดีมาก เพราะอะไร เปนกฎตายตัวของ มโนมยิทธิ ที่ตอง
่ ณะสงฆขอรองมา
ทํา มันก็ตรงกับทีค
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มโนมยิทธิ จริงๆ ที่จะใหทรงตัว
ฟงตามนี้นะ ญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรที่นั่งฟงก็ดี
คือวา จะใหทรงตัวจริง ๆ ตองเอา อุทุมพริกสูตร มาอานกัน วาพระพุทธเจาทรงตรัส
ไวอยางไร ผมจะเลาโดยยอ ๆ
สะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนา
สําหรับดาน สะเก็ด พระพุทธเจาพูดไวมาก ผมยอเอา คือ
๑. เราไมสนใจจริยาของใครเลย
๒. ไมโออวด
๓. ไมยกตนขมทาน
๔. ไมถือตัวเกินไป
เอายอ ๆ เทานี้ ความดีขนาดนี้พระพุทธเจาทรงเรียกวา สะเก็ด ยังไมใหญ
โต เขาไปเกาะ สะเก็ด นิด ๆ ของพระพุทธศาสนา อันนี้ตองสังเกต ถาใครปฏิบัติไม
ไดอยางนี้ ก็เกาะ สะเก็ด ไมได ไมตองไปดูตอไปแลว
ญาติโยมที่รักษา มโนมยิทธิ ไวไดดี ทานรักษาไวไดดี
เปลือกความดีในพระพุทธศาสนา
และอันดับที่สอง การเขาถึง เปลือก พระพุทธเจาทรงตรัสวา
เราตองไมทําลายศีลดวยตนเอง
ไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอืน
่ ทําลายศีล
ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว ก็รวมความวา
เราจะรักษาศีลใหครบถวนแจมใส
และหลังจากนั้น จิตมีความเขมแข็ง
สามารถระงับนิวรณไดทันทีทันใด ตามที่เราตองการ
ไอ นิวรณ กับ ปฐมฌาน เปนศัตรูกัน
ถาขณะใด อารมณของนิวรณนิดหนึ่งอยางใดอยางหนึ่งมีขึ้นในจิต เวลานั้น
กําลังของสมาธิจะสลายตัวทันที
เวลาใด ที่จิตระงับจากนิวรณ นิวรณไมฟู สงบ เวลานั้นกําลังจิตเปนสมาธิ
เปนปฐมฌานทันทีเหมือนกัน โดยไมตองภาวนา ไมตองทําอะไรเลย
ถานิวรณไมฟูขึ้น ปฐมฌานก็เขามา ถานิวรณมา ปฐมฌานก็ไป ก็แลกกัน
ไปแลกกันมาอยางนี้
และประการตอไป อาการที่จะทรงตัว มีความแจมใสของจิต จิตจะผองใส
ตองการรู ตองการเห็นอะไร เมื่อไร ไดทันทีทันใด และก็มีสภาพไมผิด แจมใสดวย
นั่นก็คือ พรหมวิหาร ๔
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พรหมวิหาร ๔ คือ
เมตตา ความรัก มีความรูสึกไวเสมอวาเราจะรักคนรักสัตวเสมอดวยตัวเรา
เราอยากจะฆาตัวเราไหม ไมมีใครอยากฆา อยากจะขโมยของเราไปทิ้งไหม เราไมมี
รวมความ เราจะรักเขาเปนมิตรที่ดส
ี ําหรับเขา
ถาโอกาสมี เราจะเกื้อกูลเขาใหมีความสุข ตามกําลังที่เราจะพึงทํา
เราจะไมอิจฉาริษยาใคร เมื่อบุคคลอื่นไดดีพลอยยินดีดวย
ใครเพลี่ยงพล้ํา เราไมซ้ําเติม เราวางเฉย
อารมณอยางนี้ บรรดาพุทธบริษัท พรหมวิหาร ๔ นี่ถาประจําใจไวเสมอ
ศีลก็บริสุทธิ์ ทาน จาคะก็สมบูรณแบบ และก็สมาธิก็ตั้งมั่น วิปสสนาญาณ คือ
ปญญาก็แจมใส
เพราะอารมณใจเยือกเย็น เปนกําลังใหญ ตัดโลภะ-ความโลภ ตัดโทสะความโกรธ ตัดโมหะ-ความหลง จิตจะสะอาดอยูต
 ลอดเวลา จิตมีความเยือกเย็น
อารมณเปนฌานตลอดเวลา
ตองการจะรูอ
 ะไรขึ้นมา ระงับนิวรณปบเดียว มีความรูสึก จิตแจมใสสะอาด
ทันที ทําไดอยางนี้ ถือวาเปนการทรงฌานโลกีย ฌานโลกียจะทรงตัว ไมมีการเสื่อม
คลาย ไมมีการถอยหลัง อันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททําไดดีมาก เยอะ
รักษาอารมณทั้งหมดนี้ พระพุทธเจาทรงเรียกเขาถึง เปลือก ที่พระองค
ทรงสอน
แตวา เปลือก ความดีที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททําไดเยอะจริงๆ รักษา
ไวไดดี ทําใหโลก ทําใหประเทศชาติมีความเยือกเย็น มีความสามัคคีกัน มีศรัทธาปสาทะดี
กระพี้ความดีในพระพุทธศาสนา
และตอไป ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติได นี่เขาถึง กระพี้
ถึงแมจะเปนการระลึกชาติแบบเปด ๆ เขาก็ทํากันได บรรดาเพื่อนภิกษุสาม
เณรทั้งหลาย บางทานฟงแลวจะหาวาอวดอุตริมนุสธรรม หาก็หาไปเถอะ แตอยาลืม
คนเขาทําได เวลานี้ เวลาฝก ครูเขาฝกกัน ผมไมไดฝกเอง ผมเปนแตเพียงประธาน
นอนเปนประธานอยูที่นั่นบาง นอนเปนประธานอยูที่กุฏิบาง บางทีหายใจครอก ๆ ทํา
ทาจะตายบาง บางทีก็นั่งโงงเงง ๆ
อยางเมื่อสองวันนี่ เมื่อวานกับวันนี้โงงเงงบอกไมถก
ู วันที่ ๑๗ กับวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๒๗ มันจะทรงตัวไมไหว วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ชาวสามพรานมา ๗๐
คนกวา ลงรับไมได มันไมไหวจริง ๆ ทรงตัวไมได วันที่ ๑๘ ดีอยูพก
ั หนึ่ง ตอนเย็น
ชักจะไมไหวอีกเหมือนกัน
เวลานี้ ก็เลยตองนอนพูด สบาย พูดมันไปอยางนี้
ธรรมะก็ยอม อันนี้ประโยชนใหญ
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สําหรับ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติ ญาติโยมก็สามารถทํา
กันได อยาลืมวาครูเปนเปด ลูกศิษยคงจะไมใชหงส แตดีไมดีลูกศิษยอาจจะเปน
หงสก็ได
อยางทาน โลลุทายี ทานไมเอาไหน แตสามารถแนะนํา ใหพระทั้งหลาย
สามารถไปไดดี เขาไมไดเรียนมาจากทาน เขาเรียนมาจากพระพุทธเจา แตวาบาง
รายทานก็ทําเขาเปดไปเหมือนกัน
สําหรับทาน โลลุทายี ทานไมใชเปด ทานเปนหาน อยางทาน จักขุบาล นี่
ทานเปนวิสัยสุกขวิปสสโก แตพระที่อยูก
 ับทานไดปฏิสัมภิทาญาณกันเปนแถว นี่จะ
ถือวาครูเปนเปด แลวลูกศิษยจะเปนเปดเสมอไปไมใช ครูเปนเปด ลูกศิษยอาจจะ
เปนหงสทองก็ได
ฉะนั้นผมก็ในขั้น อักขาตาโร ตถาคตา การประพฤติปฏิบัติเปนหนาที่ของ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนภิกษุสามเณร ผมมีหนาที่บอกเทานั้นเอง ผูรับ
ฟงอาจจะทําไดดีกวาผูบอกเยอะแยะไป ถมเถไป
เปนอันวา กระพี้ในพระพุทธศาสนา ญาติโยมก็สามารถทรงตัวได
แกนความดีในพระพุทธศาสนา
ตอมา แกน จุตูปปาตญาณ หรือ ทิพจักขุญาณ ทานก็ทํากันไดดอ
ี ีก
และตอมา ปจจุปปนนังสญาณ ก็ดี อตีตังสญาณ ก็ดี อนาคตังสญาณ
ก็ดี ทานทํากันไดดีมาก
ดีจนกระทั่งทองเทีย
่ วไปเจอะพระในนรก เปนพระชางสีดอซะดวย และก็โล
กันตบาง อเวจีบาง และก็ไปเจอะพระในปจจุบันนี่ใกลๆ ในสวรรคบาง พรหมโลกบาง
เลยพรหมไปบาง ทําใหกําลังใจญาติโยมพุทธบริษัทมั่นคงในความดี และก็สลดหด
หูทอถอยในความชั่ว
อยาลืมวาทุกคนยังเปนปุถุชนยังไมหนักแนนนัก อาจจะพลาดได แตพลาด
นอยดีกวาพลาดเปนปกติ
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คําแนะนําที่ใหแนะนําไวเปนปกติ ก็คอ
ื

ทุกคนจงอยาลืมความตาย
และตายแลวไมใชตายสูญ
ตายสูญอีกศาสนาหนึ่งไมรูศาสนาไหน ไดยินเสียงทางวิทยุบาง โทรทัศน
บาง หนังสือบาง "ตายแลวสูญ" ก็เปนเรื่องของทาน เราอยาไปตําหนิทาน เมื่อทาน
จะสูญก็เปนเรื่องของทาน พวกเราลูกศิษยพระพุทธเจา "เราไมสูญ"

เราไมสูญ เพราะวา
เขาได อตีตังสญาณ ถอยหลัง ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ถอยหลัง เขา
รู เขาเคยเกิดมาแลวตั้งหลายแสนวาระ หลายแสนอสงไขยกัป เขาก็ยังไมสูญ
อนาคตังสญาณ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร
สามารถพิสูจนพระที่ใหญ ใหญโดยฐานะ ใหญกวาตัวทานเอง ฐานะสูงกวา อันดับ
ไหนก็ตาม วาจะไปทางไหน เขาทราบ
และ ปจจุปปนนังสญาณ ไปชนกันในนรกเลย และสามารถคุยกันได รู
ปฏิปทาความชั่ว
เมื่อรูอยางนี้แลว ก็ทําใหทุกคนทราบ และเกิดความกลัว วาถาเราทํา
อยางนั้นบาง อาจจะตองมีโทษอยางนี้ อันนี้ก็ตองเปน อนาคตังสญาณ พิสูจน
ตัวเองวา ถาทําอยางนั้นจะไปที่ไหน ก็ทราบไดอีก
ตอนนี้ละ บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร เปนเหตุใหบรรดาพระก็ดี ฆราวาสก็ดีที่
เขาไดแลว เขามีความมั่นคง เอาเฉพาะคนที่มั่นคงนะ ที่เลอะเทอะมาประเดีย
๋ วไปนะ
ไมไดเรื่องไดราวอะไร บางทีมาคืนเดียวไป ผมไมใชพระพุทธเจา มาประเดี๋ยวเดียว
จะไดอะไร และก็มา ๆ ไป ๆ
ประเภทมาคืนเดียวนี่ผมไมสนใจ ไมสนใจเพราะทานไมเอาจริง แคใชเวลา
๖ - ๗ วัน มันเปนของไมหนัก ชีวิตทานทั้งชีวิต ทานยังอยูไปอีกนาน แคเวลาวาง ๕
- ๖ วัน วางไมได ผมก็ไมสนใจ ถาใครมาอยูเพื่อปฏิบัติ ๓ - ๔ วัน ๕ - ๖ วัน ถึง ๗
วัน ผมสนใจเปนพิเศษ บางทีผมปวยไขไมสบาย ผมคลานตวมเตี้ยม ๆ ไปใหกําลัง
ใจ ลงไปสอนเองใหกําลังใจ คนอยางนี้ทานดี
นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร และก็วัดหลายวัดที่ไดรับความรูนี้ไป ทํา
ใหวัดเจริญรุงเรือง คนที่เขารูเหตุรูผล รูกฎของบุญ รูผลของบุญ รูผลของบาป เขาก็
ละความชั่ว เขามาทําความดี วัดเปนศูนยกลางแหงการทําความดี
เปนอันวา ประโยชนของมโนมยิทธิ นี้ ประโยชนใหญมาก ทําใหคน มี
ความเขาใจ ตั้งใจในเขตแดนของความสงบสุข และก็ ปลดเปลื้องความทุกข
คือ ไมทําความทุกขใหเกิดแกผูอื่น
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อางอิง

จากหนังสือ พอสอนลูก
หลวงพอพระราชพรหมยาน
จากหนังสือ มโนมยิทธิและประวัติของฉัน
หลวงพอพระราชพรหมยาน
และจาก เทปคําบรรยาย
พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษี วัดทาซุง)
จัดทําโดย

ศูนยพุทธศรัทธา
สํานักปฏิบัติพระกรรมฐาน สาขาวัดทาซุง
๗๗ หมู ๗ ต.บานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
โทร ๐๓๖-๒๐๑๖๐๐, ๐๘๔-๑๐๗๖๑๐๖
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ประวัติการสราง ศูนยพุทธศรัทธา
คณะพุทธศรัทธา เกิดจากการรวมตัวของศิษยานุศิษย ของพระเดชพระคุณ
“หลวงพอพระราชพรหมยาน” (หลวงพอฤาษีฯ วัดทาซุง) ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขต
อําเภอบานหมอ, พระพุทธบาท, ทาเรือ และทาลาน จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งจังหวัดใกลเคียง
ไดรวมกันจัดรายการธรรมทัศนาจร นําผูมีจิตศรัทธาไปบําเพ็ญกุศล ตาม
วัดตาง ๆ ทางภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคอิสาน, ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
มีการทําบุญถวายสังฆทาน ทอดกฐิน–ผาปา และฟงธรรมโอวาทจากพระสุปฏิปนโน
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติธรรม โดยไดเริ่มจัดเปนครั้งแรกตั้งแตวันที่ ๑๕ กรกฎา
คม ๒๕๒๑ เปนตนมา

คณะพุทธศรัทธา ไดจัดรายการธรรมทัศนาจร ไปบําเพ็ญกุศลกับพระเดช
พระคุ ณหลวงพ อ ที่ วั ด ท าซุ งเป น ครั้ งแรกเมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๒๒ ต อ มาก็ ไ ด พ าคณะ
เดิ นทางไปบําเพ็ ญกุ ศ ล และปฏิบั ติพ ระกรรมฐาน(มโนมยิ ทธิ ) กั บพระเดชพระคุ ณ
หลวงพอเปนประจําทุกปและปละหลายครั้ง
ตอมาไดชักชวนสมาชิกที่ฝก “มโนมยิทธิ” ไดแลว มารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติ
พระกรรมฐาน โดยอาศัยสถานที่ตามวัดตาง ๆ เริ่มแรกก็ไปฝกกันที่พระอุโบสถวัด
ไกจน อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะแรกมีกันไมกี่คน ไดชักชวนผูสนใจมาฝก
ผูที่ฝกไดแลวก็ไปชักชวนกันมามากขึ้น
ตอจากนั้นก็ยายไปปฏิบัติตามวัดอื่น ๆ ที่มีสมาชิกอยูในบริเวณนั้น และมีจิต
ศรั ท ธาในการปฏิ บั ติ เช น วั ด หั ว หิ น วั ด สะตื อ วั ด บั ว งาม วั ด กลาง วั ด ไก เ ส า ฯ
บางครั้งก็ใชสถานที่ตามโรงเรียนตาง ๆ ฝกกรรมฐานกัน ระยะหลังสุดกอนซื้อที่ดิน
สรางศูนยฯ ไดไปปฏิบัติกันที่โรงเรียน วัดกลาง อ.ทาเรือ
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จากการไปขอใชสถานที่ตางๆ ปฏิบัติธรรมนั้น แมเจาของสถานที่จะเต็มใจ
ใหใชแตก็ไมสะดวกเทาที่ควร เนื่องจากบางครั้งไดกราบนิมนตพระมาเจริญศรัทธา
หรือมีกิจกรรมบําเพ็ญกุศลตาง ๆ
ดังนั้น คณะพุทธศรัทธาจึงคิดที่จะหาซื้อที่ดินเพื่อสรางสถานที่ปฏิบัติธรรม
โดยพยายามหาสถานที่ที่มีความสงบเงียบ บรรยากาศรมรื่น เพื่อใหเหมาะสมกับเปน
สถานที่ปฏิบัติธรรม
จนกระทั่งในป ๒๕๒๘ จึ งได พบสถานที่ที่ เหมาะสม อยูติ ด ริม ทะเลสาบ
บานหมอ เปนสถานที่ที่สงบเงียบ รมรื่นบรรยากาศดีเพราะอยูริมน้ํา ที่ดินดานหนาอยู
ติดถนนสายทาเรือ – พระพุทธบาท สะดวกในการเดินทาง และอยูหางจากตัวอําเภอ
และตลาดบานหมอเพียง ๓ ก.ม.
เมื่อไดติดตอเรื่องที่ดินเรียบรอยแลว จึงเริ่มโครงการสรางสํานักปฏิบัติพระ
กรรมฐานขึ้น โดยจัดแบงที่ดินเปนแปลงๆ และไดชักชวนสมาชิกที่มีกําลังศรัทธาซื้อ
กันคนละแปลงสองแปลง ไดตั้งชื่อวา “ศูนยพุทธศรัทธา” ตามชื่อของคณะ
และเริ่มดําเนินการกอสรางเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ระยะแรกไดสราง
กุฏิขึ้นมา ๑ หลัง ใชเปนที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน ตอมาในป ๒๕๒๙ ไดสรางศาลาเพื่อ
ใชเปนที่บําเพ็ญกุศลและปฏิบัติพระกรรมฐาน
จนกระทั่ ง ในป ๒๕๓๒ พระเดชพระคุ ณ หลวงพ อ พระสุ ธ รรมยานเถระ
(หลวงพอฤาษีฯ วัดทาซุง) ไดเมตตามาโปรดที่ศูนยพุทธศรัทธา คณะกรรมการของ
ศูน ย ฯ ไดร วมกั น ถวายที่ ดิ น และหลวงพ อได เมตตารั บศู น ยฯ เป น สํานั กปฏิ บัติ พ ระ
กรรมฐาน สาขาวัดทาซุง
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ดําริในการสราง ศูนยพุทธศรัทธา
ของหลวงพอพระราชพรหมยาน
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เศษ หลังจากเครียด
จากงานที่คนแกทําแลวเขาที่พัก รางกายมันก็รวนตามปกติของมันคือ มันปวดทอง
มีอาการคลื่นไสรอนภายในทอง วันนี้รูสึกวาอาการทุรนทุรายมากเปนพิเศษ ดวยเมื่อ
วันกอนๆ มันมีอาการดีขึ้นมากแลว ถาพูดตามความเปนจริงแลว รางกายดีขึ้นมาก
อาการสวนอื่นดีหมดทุกอยาง เหลือสวนทองเพียงสวนเดียว ตามคําพยากรณของ
ทานไมผิด แตวันนี้มันรวนเปนพิเศษ เมื่อมันรวนหนัก ก็จําตองพึ่งกําลังใจ พยายาม
รักษาอารมณใจแนน สนิทเปนพิ เศษ อารมณใจแนน มาก ไมมี อาการเคลื่อนไหวใน
อารมณ นิวรณเกาะไมติด เมื่ออารมณแนบสนิท อาการทางกายก็รูสึกวาเบาลง เมื่อ
อารมณ คลายอารมณห ยาบออกแล ว เคลื่อ นเขาสูอ ารมณ ละเอี ยด จิ ตสวางขึ้ น มี
อาการคลายรางกายยายสถานที่
อาการอยางนี้เป นนิมิ ต คื อ มี อาการคลายความฝน มีค วามรูสึก วาออกไป
จากที่เดิม ไปนอนอยูที่ตึกเกา ๆ หลังหนึ่ง เปนตึกใหญมาก นอนตะแคงขวาอยูบน
เตี ยงเกา ๆ ภาวนาคาถาที่ ภ าวนาเปน ปกติ จิต สงบมาก มี อ ารมณ แ นน ซึ่งอารมณ
อยางนั้นเปนอารมณญาณที่มีวิปสสนาญาณผสมอยูนอย จึงมีอารมณแนน เวลานั้นมี
ความรูสึกวา ทางดานหลังหางออกไปประมาณ ๑๐ เมตร มีพระสงฆองคหนึ่งทาน
นั่งอยู เราไมสนใจใครทั้ งหมดสนใจแตสมาธิอยางเดีย ว ขณะที่มีอารมณแ นนสนิ ท
ดานกํ าลังสมาธิ อยู นั้ น มี ผู คนเอาของราคาแพงมาให ม ากมาย มี ทั้งของใชแ ละ
เครื่องประดับ มี ทอง เพชร พลอย ที่ประดับแลวมากมาย นอนคิดวาเมื่อเรากลับวัด
เราจะขนไปไดอยางไร คิดวามีคนสัก ๑๐๐ คนก็ยังขนไมไหว จึงตัดสินใจตามที่เคย
ปฏิ บั ติ ม าเป น ปกติ วา สมบั ติ เกิ ด ขึ้ น ที่ ใด ให อ ยู ที่ นั้ น เช น ไปวั ด ไหน เขาถวายเงิ น
ทองก็ถวายไววัดนั้น อาการอยางนี้ทําเปนปกติ

ควายตามอาละวาด
เมื่ อ ตกลงใจตามนั้น แล ว อารมณ กั งวลในทรัพ ย สิ น ก็ ไ มมี เวลานั้ น เกิ ด
ความรูสึกอยากถายอุจจาระ แตก็เกิดมีความรูสึกวา มีควายตัวหนึ่งมายืนอยูขางหลัง
พรอมกันนั้นก็มีความรูสึกวามีมือ ๆ หนึ่งมาอุดที่ทวารหนักกันอุจจาระออก เมื่อหัน
หลั ง ไปดู ป รากฏว า ควายตั ว นั้ น กลายเป น คน เป น ชายร างผอมผิ ว ดํ า สู ง โปร ง ปาก
แหว งตรงจมู ก ลงมา เธอเอามื อ อุ ด ทวารหนั ก เอาไว อุ ด แรงมาก ต อ งใช กํ าลั ง ดิ้ น
สะบัดอยูนาน เธอจึงเลิกอุดแลวหายไป มีเสียงบอกตามที่ถาม
เมื่อคนๆ นั้นหายไปแลว ก็เกิดอาการสงสัยวา ควายกลายเปนคนและมา
อุดทวารหนักเพราะอะไร ก็มีเสียงกังวาลไพเราะมากตอบวา “เพราะกรรมควายของ
เธอ” เมื่อฟงแลวก็เกิดสงสัยคิดวาเราเคยเกิดเปนควายหรือ เสียงนั้นตอบวา “ไมใช”
จึงถามเสียงนั้นวาที่บอกวา กรรมควายนั้น หมายความวาอยางไร เสียงนั้น
พูดว า “เธอดู โทรทัศน เรื่ องสงครามเกาทั พหรือเปลา”
ก็ต อบว า ไมได ดูเพราะ
อารมณ ค นแก เหลาเหย อ ย างนี้ ดู ล ะครไม ไ หวเพี ย งดู ขาวก็ พ อแล ว เสี ย งนั้ น พู ด ว า
“สงครามที่เกิดแตละคราว การนําทหารออกรบมีจํานวนนับหมื่นอยางสงครามเกาทัพ
ตองใชเนื้อวัว ควายเปนอาหารมื้อละกี่ตัว”
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จึ งถามเสี ย งนั้ น ว า ฉั น มี ส วนคุ ม ทหารออกรบในสมั ย สงครามเก า ทั พ หรื อ
เสียงนั้นกลับตอบวา “เกือบทุกชาติที่เกิด มาแลว ยกเวนชาตินี้ เธอเคยเปนแมทั พ
ใหญบาง แมทัพรองบาง เปนพอเมืองบาง แตละชาติรบตลอดทุกชาติ จึงตองใชเนื้อ
วัว ควาย เนื้อไก เนื้อปลานับจํานวนไมไหวเปนอาหารเลี้ยงทหาร กรรมนั้นตามสนอง
เธอเวลานี้ โดยเฉพาะที่เปนโรคถายไมออก ลางก็ไมใครออกนั้นเปนโรคกรรมควาย
เมื่อฟงเสียงนั้นแลวก็ออนใจ เจากรรมควายนี้ มันทรมานมาตั้งแตเดือน
มิถุ นายน ๒๕๒๕ หลายป มาแลว ถามเสีย งนั้ น วา กรรมควายจะชําระอยางไรได
เสียงนั้นตอบวา “บวชเณร ๑๒๓ หรือ ๑๒๕ รูป และบวชชีกรรมบทสิบนั่น ใหเขาดวย
ซิ” ก็รับปากกับเสียงนั้นวา ถาอยางนั้นไมหนักใจ ขอแบงใหเธอดวย จึงถามเสียง
นั้นอีก วา กรรมที่ตามสนองหมดเท านี้หรื อ เสียงนั้ นหัวเราะกังวานมาก แลวตอบว า
“ยังมีอีกมาก เตรียมตัวรับใหดีเถอะ”
บอกเสีย งนั้ นว า ถาอย างนั้น ฉัน จะปลอ ยใหร างกายมั นตาย เพื่อ หลบเศษ
กรรม เสีย งนั้ น ตอบว า “ไม มี ทางหลบไปอยางนั้ นไดห รอก คํ าสั่ งที่ ใหอ ยูต อ รออยู
แลว” เมื่อทางออกเพื่อพนเศษกรรมไมมี จึงถามเสียงนั้นวา ถาถอยไมออก จะมี
ทางใดบางที่เพิ่มเติมจากการบวชเณรลูกชาย และใหลูกหญิงรักษาศีลกรรมบทสิบ
เพราะมีนักเรียนชายรับอาสาบวชเณร ๑๒๓ คน นักเรียนทั้งหมดนี้ เลี้ยงอยางลูก มี
ความรูสึก วาเธอเปนลูก นัก เรียนชายก็คือลูกชาย และนักเรียนประจําหญิ ง ๘๐ คน
เธอรับอาสาถือศีลกรรมบทสิบ
ทั้งนี้ไมไดบอกนักเรียนไปกลับเพราะถาพวกเธอสมัครบวชเณรและรักษา
ศีลอีก ที่พักจะไมพอ จึงไม ไดบอกพวกเธอ คิด วาถาบอกพวกเธออี ก สวนใหญค ง
สมัครบวชเณรและรักษาศีลอีก

สรางสถานที่ชําระจิต
เมื่อถาม ในการหาทางชําระหนี้กรรมเพิ่มเติมอีก เสียงนั้นตอบวา “สราง
สถานที่ชําระจิตใจใหสะอาด”
ถามทานวา สรางวัดใชไหม เสียงนั้นตอบวา “ไม
จําเปน ถาวัดที่สรางนั้นไมรูจักชําระจิตใจ สรางไปก็เสียเงินเปลา ไดไมเทาเสีย ควร
สรางสถานที่เจริญกรรมฐานและมีอํานาจควบคุมโดยตรง
อยาหาคนอื่นมาเปนเจา
สํานักควบคุม จะตองสะเทือนใจเหมือนที่ผานมาแลวมากมาย”
เมื่อคุยกับเสียงนั้นถึงตอนนี้แลว เสียงนั้นบอกวา “พอแลวนะเวลาคุยกัน
หมดแลว” แลวเสียงนั้นบอกมาอีกวา “ถาเธอสงสัยวา เสียงนี้เปนเสียงของใคร เธอ
จงทราบวา เสียงนี้คือเสียงพอของเธอ” สบายไปเลย

ลอยไมขึ้น
เมื่อทราบวาระของกรรมตามสนอง รูสึกหนักใจตัวเอง ขอทุกทานพึงทราบ
วาไมมีใครหลบกรรมได จึงหาทางออกดวยการไปตามที่ตองการ
เวลานั้นมันเบื่อ
หมดทุกอยาง เปนอันวาเคลื่อนไมได ในที่สด
ุ ก็เข็ญสุดกําลังพอออกได แตมีราง
กายหยาบมาก ขอหยุดเรื่องนิมิตไวเพียงเทานี้ เพราะเรื่องยาวมาก เกรงวาผูอานจะ
รําคาญ
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ตัดสินใจสรางสํานักกรรมฐาน
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๒ ถึงเวลาที่กําหนดจะไปทาลาน พาเด็กนักเรียน
ไปชมโรงงานปูนซิเมนต ทาหลวง แตทวาผูเขียนเอง อยากจะไปชมสถานปฏิบัติ
กรรมฐานที่คณะศิษยทาลานสรางขึ้น รูสึกวาที่นี่มีศรัทธาแข็งแรงมาก งานกอสราง
ไมเคยขอรองและรบกวนเลย แตยังกลับนําปจจัยและสิ่งของมาถวายมากมาย
กอนจะไปไดถามพระทานวามีคนมากไหม พระทานบอกวา มีคนมามาก จึง
เอาแหนบทองไปเพื่อแจก ๘๐๐ แหนบ ลอกเก็ต ๔๐๐ รวมแลวคิดเปนเงิน ๑๖,๔๐๐
บาท เมื่อแจกจริง ๆ กลับไมพอแกทานผูมา ลอกเก็ต เคยแจกแกผถ
ู วายสังฆทาน
ชุดเล็ก ก็ตอ
 งเปลี่ยนเปนแจกแหนบแทน
คราวตอไปขอรับรองวาจะเอาแหนบและลอกเก็ตไปใหพอ กําหนดไปเที่ยว
หลัง คือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๒ มีหลายทานบอกวา ถาไปวันเสารหรืออาทิตย
จะพบคนมากกวานี้ ความจริงไปวันไมวางนี้ดี เพื่อรูกําลังใจแนนอนกวา

เงินที่ทําบุญวันนั้น
๑. ทําบุญซื้อที่ดินสรางอาคาร ๑๔,๕๕๐.- บาท
๒. ผาติกรรมสังฆทาน ๕๗,๙๙๐.- บาท
๓. บูชาวัตถุมงคล ๕,๓๖๐.- บาท
๔. ขายอาหารถวายทําบุญทั้งหมด ๕,๔๕๕.- บาท
๕. ซื้อหนังสือธรรมะ ๒,๒๔๐.- บาท
๖. ทําบุญถวายเปนสวนองคหลวงพอ ๒๘,๔๑๐.- บาท
รวมเงินทําบุญวันนั้นทั้งหมด ๑๑๑,๐๐๕.- บาท
เงินทําบุญทั้งหมดนี้ ไมไดนํามาบํารุงวัดทาซุง คงมอบไวเพื่อเปนทุนซื้อ
ที่ดินเพื่อกอสรางตอไป มีเงินสวนหนึ่งที่นํากลับมาวัด คือ เงินถวายเพื่อสรางพระ
ปจเจกพุทธเจาและเงินที่ใสยามเมื่อเดินออกมา
รวมเงินที่รับมาวัดทั้งหมด ๘,๘๕๐.- บาท
รวมเงินที่ทุกทานทําบุญวันนั้นทั้งหมด ๑๒๒,๘๕๕.- บาท
ทั้งหมดนี้ใชเวลาทําบุญจริงๆ ตั้งแต ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๓.๑๐ น. เศษ เมื่อ
เห็นวาแมเปนวันธรรมดาซึ่งตางคนตางก็มีงานตองทํา ยังอุตสาหเสียสละเวลาที่จะ
พึงมีรายได มารวมกันและทําบุญ เปนปจจัยบอกถึงกําลังใจที่เปนมหากุศลอยางยิ่ง
จึงตัดสินใจสรางสํานักปฏิบัติกรรมฐานที่นี่
ไมเกิน ๓ ป คือ

มีกําหนดสวนใหญใหแลวเสร็จ

๑. สรางอาคาร หลังคาแบนเปนฐานรับ และสรางอาคารเหมือนอุโบสถอยู
เบื้องบน
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๒. สรางอาคารที่อาศัย ชั้นลางเปนหองโถง เปนที่ฉันอาหารของพระ และ
รับแขกวันธรรมดา ชั้นบนมีหองนอน ๑๐ หอง ขนาดหองลึก ๘ เมตร กวาง ๔ เมตร
รวม ๑๐ หอง มีหองโถงพอสมควร พอเปนทีร่ วมสนทนากันได มีหองสวมหองน้ําไม
นอยกวา ๖ หอง
สําหรับอาคารตามขอ ๑ นั้น ชั้นลางที่เปนหองโถง เปนศาลาทําบุญหรือ
หองฝกกรรมฐานเบื้องตน ชั้นบนที่มีรูปเปนพระอุโบสถ เปนที่เจริญกรรมฐานของ
ทานที่ฝกคลองแลว
สถานที่แหงนี้ เปนสํานักปฏิบัติพระกรรมฐาน ขึ้นตรงกับวัดทาซุง เนื้อที่ไม
จําเปนตองครบ ๖ ไร มีที่พอปลูกอาคารก็ใชได เมื่อทําการกอสรางและรวมปฏิบัติ
กันจริงจังแลว เรื่องขยายเนื้อที่มีคนชวยเอง ปจจุบันขอใหเรงรัดการกอสรางซึ่ง
สําคัญกวาซื้อที่ เพราะเทาที่มีอยูแลวรูสึกวาจะพอสราง

มุมการกอสราง
มุมการกอสรางนี้ มีความสําคัญมาก เพราะถาไปถูกมุมมหาทุกขตะเขา จะ
มีแตความแรนแคนยากจนทั้งสถานที่ปฏิบัติ และคนที่มารวมทําบุญ แตถาถูกมุมมหา
เศรษฐีสถานที่ปฏิบัตก
ิ ็ดี ผูรวมทําบุญก็ดี จะมีความเปนอยูคลองตัวมาก เคยสังเกต
การณเรื่องมุมการกอสรางนี้มาแลว ๔๐ ปเศษ ไมเคยผิด มุมที่สงผลมี ๘ มุม แตมุม
ที่สมควรมี ๒ มุมคือมุมมหาเศรษฐี กับมุมสารีบุตร ฉันชอบมุมมหาเศรษฐีมาก
เพราะคณะที่ทําบุญรวมไมยากจน
ใหวัสดุกอสรางเริ่มตน
๑. ใหปูนซิเมนต ๑๐๐ ตัน
๒. ใหเหล็ก ๒๐ ตัน
หมายเหตุ ปูนและเหล็ก ใหตามราคาที่ซื้อใดในปจจุบัน แตถาคณะกรรมการซื้อได
ถูกกวา ก็จะไดปูนหรือเหล็กมากกวาที่กําหนดให เพราะจะขออนุญาตญาติโยมและ
ลูกหลานขอเอาเงินที่ถวายเพื่อใชสอยสวนตัว ไปซื้อปูนและเหล็ก ซึ่งมีมล
ู คาประมาณสามแสนเศษ
และถาทํางานเขมแข็งเอาจริงเอาจัง และพอจะหาไดจะใหอยางนี้ ๓ ปและ
ปหนึ่งๆ จะกําหนดทําบุญรวมกันครั้งหนึ่ง ถาบังเอิญไดเงิน ก็จะรวมสรางสถานที่นี้จน
แลวเสร็จ ทานที่อานแลว จะรวมทําบุญมากนอยไดตามกําลังทรัพยและศรัทธา สง
เงินทําบุญทางธนาณัติก็ได ขอใหบอกวา รวมสรางสํานักกรรมฐานทาลาน
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อาคารทําดังนี้
ศาลาแทนพระอุโบสถ
๑. ทําพื้นติดดิน กวาง ๒๐ วา เทหลังคาแบบเหมือนศาลา ๒ ไร
๒. พระอุโบสถอยูชั้นบน ใหทําเปนอาคาร ๔ มุข ความกวางของหองกวาง
๔ เมตร เหมือนกันทั้งศาลา และพระอุโบสถ รูปรางอยางนี้ มีความประสงคใหมีรูป
เหมือนวิมาน มุขแตละดานกวาง ๘ เมตร
รูปทรงใหชางพิจารณาออกแบบใหเหมาะสม
๓. ที่ดินที่นี่ดูแลวมีความแข็งพอไมตองตอกเข็มก็ได ใหทําเทาชางกนเสา
๒.๕ เมตร ใชคานดึงเข็มแผน เมื่อขณะที่จะเทพื้น ใหเทพรอมกับคานใหเอาเหล็ก ๔
หุน เปนเหล็กยืนของพื้น สอดเขาไปในคานแลวเทพรอมกัน คานจะดึงพื้นอยางนี้
เรียกวา คานดึงเข็มแผนจะไมมีทรุด

กุฏิทอ
ี่ าศัย
๑. เทพื้นเกาะคานเหมือนศาลา
๒. กวางหองละ ๔ เมตร เหมือนกันพื้นใชกวาง ๖ หอง ทําเปนหองนอน ๒
แถว ลึกหองละ ๘ เมตร ถาสงสัยใหดูที่อาคารรับแขก หองนอนดานละ ๕ หอง
๓. ยาว ๑๐ หอง เปนหองนอน ๕ หอง เวนดานตะวันตกไว ๒ หอง เอาไว
เปนหองโถง พอนั่งคุยกันได ๒ หอง อีกหองหนึ่งทําหองสวมหองน้ํา ควรมีหองสวม
หองน้ํา ชั้นละไมนอยกวา ๖ หอง ทําดานตะวันตกตรงกัน
๔. หลังคาของหองพระใหเทแบนกอน
แฝด ๓ หลังก็ไดใสชอ
 ฟาหนาบันได

ตอไปจะทําเปนหลังคาทรงไทย

หมายเหตุ โดยเฉพาะชั้นลางของศาลาและกุฏิ ควรทําใหเสร็จในปแรก จะไดมีที่ไว
รับแขก สวนรายละเอียดนอกจากนี้ เอาไวหารือกันเพราะไมมีอะไรนาหนักใจ
ควรรีบลงมือทํา เงินที่รับสองครั้งคือเดือนมกราคมและกุมภาพันธ ๒๕๓๒
เอาเปนเงินลงทุนเริ่มตนกอน สวนปูน ๑๐๐ ตัน เหล็ก ๒๐ ตัน ใหไปเบิกที่ฉันได
ตามที่สั่งซื้อแลว เปนคราวๆ หรือจะหาเงินจากใครสํารองจายไปกอน แลวเอาใบรับ
เงินไปเบิกที่ฉันได เพราะเงินมีพรอมแลว แตตองใหทันเวลาธนาคารทํางาน
หมายเหตุ ใหลงมือเทเสาไปกอน แลวกําหนดงานวางศิลาฤกษ เพื่อรวบรวมทุนเมื่อ
ฉันมีเวลาวาง
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ในป ๒๕๓๒ พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชพรหมยาน (หลวงพอฤาษี
วัดทาซุง) ซึ่งขณะนั้นหลวงพอไดรับพระราชทานสมณศักดิท
์ ี่ “พระสุธรรมยานเถระ”
ไดเมตตามาโปรดศิษยานุศิษยและพุทธบริษัท ณ ศูนยพุทธศรัทธา และไดเมตตารับ
ศูนยพุทธศรัทธาเปนสํานักปฏิบัติพระกรรมฐาน ขึ้นตรงตอวัดทาซุง
ไดโปรดให
สรางศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิอํานวยการ ขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่ชําระจิต
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แผนที่เดินทางไปศูนยพุทธศรัทธา

รายละเอียดการเดินทาง
การเดินทางใชเสนทางสายเอเชียจะสะดวกทีส
่ ุด คือ เขาทางอางทอง เมื่อ
ใกลถึงทางแยกเขาตัวเมืองอางทอง ใหชิดซาย จะมีปายบอกไป อ.ทาเรือ ใหเลี้ยว
ซายขึ้นสะพานลอย แลวขับตรงไปประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๖
จะมีสะพานลอยขามทางรถไฟ ลงสะพานลอยจะเปนสี่แยกไฟแดง ซายมือจะมีปอม
ตํารวจใหเลี้ยวซาย แลวขับตรงไปประมาณ ๔ กิโลเมตร ก็ถึง ศูนยพุทธศรัทธา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทานที่ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนยพุทธศรัทธา หรือ
ประสงคจะรวมทําบุญตามกําลังศรัทธา ติดตอ
คุณชนะ สิริไพโรจน ประธานศูนยพุทธศรัทธา
โทร ๐๓๖-๒๐๑๖๐๐, ๐๘๔-๑๐๗๖๑๐๖
และสามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.buddhasattha.com
เว็บศูนยพุทธศรัทธา
บล็อกศูนยพุทธศรัทธา
www.zeedhama.bloggang.com
www.buddhasattha.com
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