
ตอนที่ ๕  ผลที่ไดจากมโนมยิทธิ 
  ทานสาธชุนพุทธบริษัททัง้หลาย และบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย 

วันนี้ตรงกับวันที ๑๘ กรกฎาคม ๑๕๑๗ ที่บอกนีห่มายความถึงวาเปนวันที่ทํางาน ที่คุย

กัน เมื่อวานนี้เร่ืองมาหยุดอยูตอนถึงปุพเพนิวาสานนุสสติญาณ 

  สําหรับ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี่ความจริงมีประโยชนมาก ชวยใน

การตัดกิเลส เพราะวาคนเราสวนมากเปนผูเมาในชีวิต ไมไดคิดวาชีวิตนี้มันจะตาย ถา

ใชกําลังของปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือการระลึกชาติถอยหลังวา ชาตไิหนเราเกิดเปน

อะไร มีทรัพยสมบัติแบบไหน มีพอชื่ออะไร มีแมชื่ออะไร ชีวิตของเราเปนยังไง มี

ความสุขหรือความทุกข การเกิดแตละครั้ง บางครั้งเรามีชีวิตรุงเรืองมากในการเปน

มนุษย แตบางคราวเราก็ทรุดโทรมมาก ต่ําตอยนอยวาสนา แตก็มาเทยีบเคียงกันวา

ชีวิตแหงการรุงเรืองก็ดี การต่ําตอยนอยวาสนาก็ดี มาดูทีซิวา ชีวิตไหนพนจากความ
แก พนจากความปวย พนจากการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ พนจาก
ความตายมีไหม 
  เปนอันวาดูไปแลวเราก็จะเห็นไดวา ไมพนจริง ๆ แลวก็ลองถอยหลังดูวา 

มีชาติใดบางที่เราไปเสวยทุกขเวทนาในอบายภูมิ ๔ คือ เกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปน

อสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน แลวก็ถอยหลังไปดูอีกวา การที่เราเสวยทุกขเวทนาแบบนัน้ 

เราทําความชั่วอะไรไว และนรกแตละขุมเราไมไดไปครั้งเดียว การเปนเปรต เปน

อสุรกาย เปนสัตวเดียรัจฉาน กเ็หมือนกัน เปนกันหลายประเภท 

  ในเมื่อพิสูจนแบบนี้ ความเมาในชีวิตมันก็ไมมี จะมีความรูสึกตามความ

เปนจริงวา การเกิดเปนมนุษยนี่มนัไมดี ถายังเวียนวายตายเกิดอยู ความทุกข
แหงการเปนมนุษยก็มมีากอยูแลว แตวาส่ิงที่เราจะแสวงหาจากความเปนมนุษย 
นั่นก็คือ ความร่ํารวยในทรัพยสิน ความเปนผูมีอํานาจวาสนาบารมี แตในที่สุด
เมื่อเราตายแลวนําอะไรไปไดบาง 
  บางชาติเราเปนมนุษยทีมี่ความรุงเรือง มีอํานาจวาสนาบารมีมาก แตวา

พอตายจากความเปนคน เราก็ไปเสวยทุกขเวทนาในนรก 

  บางชาติเราเต็มไปดวยความทุกขยาก มีความยากจนเข็ญใจ ต่ําตอย

นอยวาสนา แตอาศัยการเจียมตนเจียมใจ ประพฤติอยูในความดี ตายจากความเปน

คนเราก็ไปเกดิเปนเทวดาหรือพรหม 



  เรานาจะมาพิจารณาดูการเกิดเปนอะไรก็ตาม มันดีตรงไหนบาง เปน

เทวดาหรือพรหมมีความสุข ทุกอยางเปนทิพย แตความสุขในการเปนเทวดาหรือพรหม

เราทรงอยูไดตลอดไปไหม ถาทรงไดตลอดไปเราก็ไมตองมาเกิดเปนคนอกี รวมความวา 

การเปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี เราก็เปนกันคนละหลายชาติ อาจจะเปนแสน ๆ ชาติ 

  ถาเราจะวัดกันจริง ๆ แลว ผมวาสุคติกับทุคติเราเสวยผลอยางไหน

มากกวา ถอยหลังไปจริง ๆ จะเหน็วาทุคติมากกวาสุคติ คือเกิดในอบายภูมิมากกวาเกิด

ในสวรรคหรือพรหม เราเกิดเปนสัตวเดียรัจฉานมากกวาการเกิดเปนมนุษย ตอนนี้เราก็

จะรูถึงความไมแนนอนของชีวิต ความจริงชีวิตนะเปนของแนนอนวามันไมเที่ยง ดังที่

พระพุทธเจาทรงตรัสวา "ชีวิตเปนของไมเที่ยง แตความตายเปนของเที่ยง" สิ่งที่ไม

แนนอน คืออารมณใจของเรา อารมณใจของเรามันเลว มันไมยอมรับนับถือความเปน

จริง 

 

  ก็เปนอันวา การใชปุพเพนิวาสานุสสติญาณมีประโยชน สําหรับปุพเพ
นิวาสานุสสติญาณนี้ขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหมดจงทําใหคลอง การทํา
ใหคลองนั้นก็หมายความวา ถาใชอารมณตองการเมื่อไรรูไดทันทีเมื่อนั้น แต
ทั้งนี้เวลาฝกตองฝกการทรงตัวของสมาธิ การทรงตัวหรือการตั้งเวลานี่มี
ความสําคัญ ใหใชเวลานอย ๆ ในระยะเวลาแรก ๆ โดยจับนิมิตคือกสิณ ซึ่งเรา
จะใชอะไรก็ได สมัยนี้ก็ใชงาย ๆ เรามีพระพุทธปฏิมากร คือพระพุทธรูป เปน
ประธานอยูแลว เปนการแทนองคสมเด็จพระประทีปแกว ถาเราตองการความ
แจมใสของทิพจักขุญาณ อันนี้มีความสําคัญ ใหใชพระพุทธรูปที่เปนแกวสีใส 

เพราะแกวสใีสนี่เปนได ๒ อยาง ถาเรามีความรูสึกวาขาว ก็เปนโอทาตกสิณ ถาเรามี

ความรูสึกวาใส เปนอาโลกกสิณ กสิณทั้งสองอยางนี้เปนพื้นฐานแหงทิพจักขุญาณ

เหมือนกัน เปนปจจัยใหเกิดทิพจักขุญาณและทําทิพจักขุญาณใหแจมใส 

  เวลาที่เราจะจับภาพพระพุทธรูป ก็จงอยางยอมขาดทุน นั่นกห็มายความ

วา เราเอาทั้งกสิณ เอาทั้งภาพพระพุทธรูป ถาเรามีความรูสึกวาทานเปนพระพุทธรูป 

หรือเปนพระพุทธเจา อันนี้เปนพทุธานุสสติกรรมฐาน ถาเห็นพระพุทธรูปเปนแกว เราก็

เขาใจวาขาวเปนโอทาตกสิณ ถามีความรูสึกวาใสเปนอาโลกสิณ แตจะเปนกสิณ

อะไรนะไมสาํคัญ สําคัญที่เราตองจับรูปพระพุทธเจากับความใสใหปรากฏ 



 
  วิธีจับภาพพระพุทธเจากับความใส อันนี้ขอแนะนําไวหนอยหนึ่ง
คือวาอยาหลงกายเกินไป จงอยาบังคับกายวาตองนั่งแบบนี้ ตองนั่งแบบนี้ หาม
นอน หามยืน หามเดิน อันนี้ไมถูก เรื่องทางกายนี่ ตองคิดวาเรายังไมใชพระ
อรหันต แตความจริงพระอรหันตทานก็ตองการความสุขของรางกายเหมือนกัน 
อยาฝนกาย ถาฝนมันจะปวดเมื่อยขึ้นมาแลวสมาธิจะไมทรงตัว 
  ถาเราทําอยูที่กุฏิของเราเอง หรือวาทาํที่บานของเราละก็ นั่งตามสบาย 

นอนตามสบาย จะนัง่ก็ได จะนอนก็ได จะยืน จะเดินก็ได การนั่งจะนั่งในลักษณะไหน

ก็ได แตโปรดอยาเหยียดเทาไปทางพระพุทธรูปก็แลวกัน จะนัง่เกาอี้ก็ได นั่งหอย

ขา เอนกายก็ได อันนี้ไมเลือกวิธี วิธีปฏิบัติจงอยาใหเครียด ถาเครียด ผลจะเสีย 

  หลังจากนั้นเอาตาดูพระพุทธรูป จาํทั้งองค ไมตองจํามาตั้งแตเศียร 

หนาผาก คอบาง อันนี้ไมตองทําตามที่เขาอธิบายกัน เคยไดยินวาใหจับสวนบนมานิด

หนึ่งกอน ดูเกศ จับเกศไดเลยลงมาถงึหนาผาก อันนี้ไมจําเปน องคทานไมกวางเกินวง

ตาของเรา แสงสวางของวงตาของเรากวางกวาพระพุทธรูป ฉะนั้นจับทีเดียวเต็มองค
เลยลืมตาดูใหชัด ต้ังใจจําภาพแลวก็หลับตา พรอมกนันั้นก็ใชคําภาวนา 
 

  คําภาวนาวาอยางไรเปนเรื่องของทาน เพราะในทีน่ี้พูดเปนกลาง ๆ จะ

ภาวนาวา พุทโธ สัมมาอรหัง หรือ อิติสุคโต อะไรไดทั้งหมด หรือจะภาวนา นะโม

พุทธายะนะมะพะธะ รูลมหายใจเขาออกไปดวย รูคําภาวนาไปดวยในตัวเสร็จ และจิต

ก็จําภาพเมื่อจับภาพได นึกถึงภาพใหมีความสวางตามควร ตอมาถารูสึกวาภาพ
เลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม จําไดแลวก็หลับตานึกถึงภาพพรอมกับภาวนากับรู
ลมหายใจเขาออก 
  ถาหลับ ๆ ลืม ๆ เขาใจวาทําไดแนแลว ก็เขาทีพ่ัก เขาที่นอนก็ได นอน

แบบสบาย จิตใจนอมถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและนึกถึงภาพที่เราจํา

ไดจนกวาเราจะหลับไป ที่ใชคําวา "จนกวาจะหลับไป" นี่มีประโยชน แตบังเอิญถา
เกิดอารมณกลุม มีอารมณฟุงซานมากเกินไป ทาํไป ๆ ไมนานนัก จับภาพไดไม
ทรงตัว จิตมันฟุงซานจนคุมไมอยู อยาฝน เลิกเสียเลย ถือวาระยะนั้นเอา
เทานั้น แตวาถาเวลาไหนใจสบายก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราตองการ จับ
ภาพอยางนี้ฝกไวทุกวันจะมีการทรงตัว ถาจับภาพไดชัดเจนตามกําลัง ครั้งหนึ่งสกั 



๓ นาท ีหรือ ๕ นาที เปนที่นาพอใจ และตอ ๆ ไปนาน ๆ ก็อาจจะขยายเวลาไปถึงครึ่ง

ชั่วโมง ถาทรงอารมณ จับภาพไดถึงครึ่งช่ัวโมงจะเกงมาก ถาจับพระพุทธ
ปฏิมากรได 
  ตอไปนี้นึกถึงภาพองคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาโดยตรง ขอ
ภาพพระองคมาปรากฏเฉพาะหนาของเรา ใหเห็นภาพขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพทุธเจาชัดเจนแจมใส เรียกวาชัดเจนแจมใสตามกําลัง ยิ่งชัดแพรวพราว

เทาไรยิ่งดี อยาลืมวา การเห็นพระพุทธรูปก็ดี การนึกถึงภาพพระพุทธเจาก็ดี 

ชัดเจนขนาดไหน นั่นแสดงวาจิตเราสะอาดขนาดนั้น แลวเวลาที่เราจะดูเทวดา

หรือดูพรหม เราจะเหน็ขนาดนั้น เวลาที่ใชกําลังของปุพเพนิวาสานุสสติญาณดูภาพ
ถอยหลังในชาติกอน ๆ ของเรา เราจะเห็นชัดเจนแจมใสเทาภาพพระพุทธรูป 
หรือภาพพระพุทธเจาที่เราเห็น 
  ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานตองทําอยางนี้เปนประจํา ไมใช
มาฝกวันสองวันก็บอกวา "หลวงพอ ยังไมชัดเจนแจมใสเลย" ที่ฝกใหนี่เปนการ
เริ่มตนใหรูจักการปฏิบัติ การจะคลองตัวหรือไมคลองตัว ความแจมใส ความ
เปนทิพย จะดีหรือไมดี ทุกคนตองฝกเอาเอง ไมใชจะมาทําเปนเด็กออนออน
แบบนั้นออนแบบนี้ อยางนี้ไมมีใครเขาคบ 
  ถารวมความวา คนที่ตองการเกาะ ตองการจูง ตองการอุม ที่นี่ไมมี
ใครเขาเอาใจโดยเฉพาะอยางยิ่งอาตมาไมเอาใจใครเรื่องนี้ ถากําลังใจไมดีพอ 
ก็จงอยาทํา ที่ทํานี่ไมไดรับจาง ที่แนะนํานี่ไมไดรับจาง แนะนําดวยการ
สงเคราะหแตบางคนก็ออนเกินไป อันนี้ใชไมได 
  โปรดทราบถึงกําลังใจของอาตมาดวยวา อาตมานะไมตองการคนมีใจ

ออนแอแบบนั้น เราตองดูคนอื่น เขากินขาว เรากก็ินขาว เขามีมือ ๆ ละ ๕ นิ้ว เราก็มีนิ้ว

มือ ๆ ละ ๕ นิ้ว เขามีอาการ ๓๒ เราก็เชนเดียวกับเขา ถาทําไมไดก็จงรูตัววา เราเลว
เกินไป ความเลวมาจากไหน มาจากการยอหยอน ไมยอมตอสูกับกิเลส 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อารมณที่มัวมาจาก 
  ๑. มีจิตกังวล   ๒. ศีลไมบรสุิทธิ์ 
  ๓. นิวรณเขาครอบงําจิต ๔. อารมณขาดจากพรหมวิหาร ๔ 
  ถาอารมณทั้ง ๔ ประการนี้ยังมีอยูในใจก็แสดงวาเราเลวเกินไป ขอทุก

ทานจงเขาใจตามนี้นะ จงอยาไปโทษใคร อยาไปโทษครู บางคนก็โทษครสูอนไม



เหมือนกันบาง นั่นเปนความเลวของตัวเราเอง ถาไปโทษเขามาก เราก็เลวมาก 

พระพุทธเจาทรงตรัสวา "อัตตนา โจทยัตตานัง" จงกลาวโทษโจทความผิดตนเองไว

เสมอ 

  "อัตตา หิ อัตตโน นาโถ" ตนแลยอมเปนที่พึ่งของตน 

  "โก หิ นาโถ ปโร สิยา" บุคคลอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได 

  "อัตตนา หิ สุทันเตนะ" เมื่อเราฝกฝนตนดีแลวไซร 

  "นาถัง ละภะติ ทุลละภัง" เรายอมไดที่พึ่งที่บุคคลอ่ืนไดโดยยาก 

  ฉะนั้นทุกคนจงทราบวา เราเทานั้นที่จะดีหรอืไมดี เราตองทําเอง 

พระพุทธเจาทรงตรัสวา "อักขาตาโร ตถาคตา" ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก 

 
  ฉะนั้นขอทุกคนที่ปฏิบัติ อยาทําใจเหมือนเด็กออน ถาทําใจ
เหมือนเด็กออน แทนที่จะใหรับความเมตตาปรานี ขอประทานโทษ ขอพูดตาม
ศัพทชาวบานคือ แทนที่จะมีความเมตตาปรานีกลับจะคลื่นไสมากเกินไป 
เพราะวาการทําอะไรไมจริงจัง อันนี้ไมตองการ ไมตองการคบหาสมาคม กับบุคคล

ประเภทนัน้ดวย เพราะวาคนประเภทนี้มีอยางเดียวคือ ถวงความดีของบุคคลอื่น 

 
  จงจําไววา จริยาที่เราจะตองทรงใจมีดังนี้ 
  ๑. ยามปกติ เราจะไมสนใจในจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาจะดี 
ใครเขาจะเลว มันเรื่องของเขา 
  ๒. อยายกตนขมทาน 
  ๓. อยาถือตัวเกินไป 
  นี่อยางยอ ความดีขนาดนี้เปน "สะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนา" 

ถาจะดีถึงเปลือกก็คือ 
  ๑. ไมมีกังวล 
  ๒. ไมทําลายศีลดวยตนเอง ไมยุยงสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีล 
ไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแลว 
  ๓. ระงับนิวรณไดโดยฉับพลัน เมื่อเราตองการความเปนทิพยของ
จิต ขณะใดที่จิตตองการสมาธิ ไอความเปนทิพยนี่มาจากสมาธิ มีความตั้งใจ จิต



สะอาด ถาตองการจิตไมเปนทุกข หรือตองการสมาธิ ตองระงับนิวรณได
ทันทีทันใด 
  ๔. จิตทรงพรหมวิหาร ๔ ตลอดเวลา คือเปนปกติตลอดวัน 
  ถากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัททําไดอยางนี้ ฌานสมาบัติ
จะทรงตัว คําวาเศราหมอง ไมผองใส กําลังใจไมเสมอกัน สวางบางมืดบางจะ
ไมมี จะมแีตคําวาผองใสเรื่อยขึ้นไปตามลําดับ 
  ความดีขนาดนั้น พระพทุธเจาทรงตรัสวา เปนความดีขั้นเปลือกของ
ความดีในพระพุทธศาสนา 
  เรื่องปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติได พระพุทธเจาทรง
ตรัสวาเขาถึงกระพี้ของพระพุทธศาสนา อยางที่เราปฏิบัตินี่เขาถึงกระพี้ 
  ถาจุตูปปาตญาณที่ผานมาแลว เห็นคน ไดยินชือ่คนหรือสัตว ทราบได

ทันทีวาทานผูนี้กอนเกิดมาจากไหน ไดยินชื่อคนตาย ก็ทราบไดทันทีวาทานผูนี้ตายแลว

ไปไหน อันนี้เขาถึงแกนของพระพุทธศาสนา แตแกนนีก่็เปนฌานโลกีย ยังไมดีพอ 

เวลานี้เรามาพูดถึงกระพี้กัน 

  มาวากันถึงการซักซอม ตองทําใหคลอง เหน็คนที่เขามีความร่ํารวยมี

ความสุข แตความจริงคนเราไมมีความสุข มีแตความทุกข แตเราถือวา ฐานะเขาดีก็แลว

กัน เราก็ลองคิดวาชาติไหนบางทีเ่ราเคยมีฐานะอยางนี้ พอนึกปบใหทราบทันที เหน็

ภาพทันทีวา ออ ความร่ํารวยอยางนี้เราก็มีเหมือนกัน ถอยหลังไปดูตอนที่รํ่ารวยตลอด

ชีวิตนั้นเราเปนสุขหรือเปนทุกข และทรัพยสมบตัิเหลานัน้มันอยูที่ไหน เห็นคนจน นกึถึง

ภาพ จับจิตทันทีวา เอ...เราเคยจนแบบนี้ไหม ภาพนั้นจะปรากฏ นึกถึงสนุัข เราเคยเกิด

เปนสนุัขบางไหม เห็นอะไรนึกตามทุกที ใหมันไดทันทีทนัใด ตองซอมใหคลอง เหน็ปบ

นึกปบ เห็นปบนึกปบ 

 
  แตวาอยาลืมตอนเชามืด ตอนเชามืดเปนเวลาที่มีความสําคัญมาก 
เราต่ืนจากนอน หายจากความเหน็ดเหนื่อย เพราะไดพักผอนจากการหลับ ต่ืน
มาแลวจิตสะอาด ต้ังใจนมัสการพระรัตนตรัยใหดี และระงับนิวรณทันทีทันใด 
จิตไมมีกังวล คือ บริสุทธิ์ อารมณทรงพรหมวิหาร ๔ ครบถวน ใหจิตเปนสุข 
หลังจากนั้นก็พิจารณาตามความเปนจริงวา 
 



  การเกิดมันเปนสุขหรือเปนทุกข 
  ความแกเปนสุขหรือเปนทุกข 
  ความปวยไขไมสบายเปนสุขหรือเปนทุกข 
  การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนสุขหรือเปนทุกข 
  ความตายเปนสุขหรือเปนทุกข 
  อันนี้ก็ไมตองคิดมาก ถาตองคิดมากก็ไมตองทําความดี ไมตองเจริญ

พระกรรมฐาน เหน็แลววามันทุกข เมื่อความทุกขมีอยู สภาพความเปนจริงของความ

ทุกขก็รู เรากต็ัดสินใจวา 
  "ขึ้นชื่อวาความเกิดอยางนี้ มีรางกายอยางนี้ จะมีกับเราชาตินี้เปน
ชาติสุดทาย ชาติตอไปไมมีอีก" 
  หลังจากนั้นก็กําหนดจิตคิดวา 
  การเกิดเปนมนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี จะไมมี
สําหรับเรา 
  เราจะไมเปนคนโลภโมโทสันอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลใด
โดยไมชอบธรรมมาเปนของเรา 
  เราจะไมคิดประทุษรายใคร จะเปนมิตรที่ดีของคนและสัตวทั่วไป 
  เราจะไมหลงใหลใฝฝนในรางกาย คิดวารางกายของใครดี เห็น
ความสกปรกของรางกาย เห็นความเสื่อมของรางกาย เห็นการสลายตัวของ
รางกาย มีความเขาใจวาทุกขทั้งหลายที่มีขึ้นมาได ก็เพราะอาศัยรางกายเปน
เหตุ ตัดสินใจวารางกายเลว ๆ อยางนี้ จะไมมีสําหรับเราอีกตอไป 
  หลังจากนั้นทํากําลังใจใหสะอาดตามสมควร ภาวนากําหนดรูลมหายใจ

เขาออก จับภาพพระรูปพระโฉมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหแจมใส มุงไป

นิพพานเลย ไปอยูที่นพิพาน จะไปอยูตรงไหนก็ได วิมานของเราก็ได วิมานของ

พระพุทธเจาก็ได ใหมันไปตามความพอใจ อยูใหใจเปนสขุ เมือ่ใจเปนสุขดแีลว เปนการ

พิสูจนวาชีวิตนี้มันจะมีสขุหรือทุกข ญาณหรือฌานที่เราได ความรูที่เราได จะตรงหรือไม

ตรง ตอนนั้นกราบทูลถามตรงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทีแรก ๆ เอานอย ๆ คิด

วา 



  วันนี้จากที่เราต่ืนจนถึงกวาจะหลับ จะมีใครบางไหมที่ทาํใหเรามี
ความสุข หรือทําใหเรามีความทุกข ถามี คนนั้นรูปรางหนาตาเปนอยางไร 
แตงตัวดวยเครื่องแตงตัวอะไร จดจําไว 
  พอกลับลงมาก็บันทึกไว เขียนไวกันลืม เขานุงผาสีอะไร ลักษณะ
แบบไหน ใสเส้ืออะไร และทํากําลังใจของเราใหสบายหรือไมสบาย เพราะอะไร
เปนเหตุ เขาจะมาพูดแบบไหน เขาจะมาทําแบบไหน 
  พอรูอยางนี้แลวเราก็ดู วันทั้งวันมันถูกหรือไมถูก บางวันจะถูกทั้งหมด 

บางวันถูกบางไมถูกบาง อันนี้ก็ตองจําอารมณวา อารมณของเราที่เรารูได ที่ถูก
ทั้งหมดเราทรงอารมณแบบไหนกอนขึ้นไป และเวลาที่มันถูกบางไมถูกบาง ทรง
อารมณแบบไหน กอนที่จะขึ้น และกอนที่จะรูจงทิ้งอารมณอื่นเสียใหหมด ทํา
จิตใหเปนอุเบกขาใหสบาย ๆ นี่ก็หมายความวา ใครเขาวา ใครดี ใครชั่ว เราไม
สนใจ สนใจอยางเดียว คือ อารมณกลาง ๆ  
 

  อันนี้แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี้มีประโยชนมาก ทําใหคลอง ถาทางที่ดีนะ พระก็ได ฆราวาส

ก็ไดเราก็ฝกการเปนหมอดูตัวเอง อยางวานี่แหละเราเปนหมอดูตัวเองทุก ๆ วัน อยางนี้

อารมณจะชิน และเวลาสบาย ๆ เราก็ทบทวนถอยหลังของเราไปตามเรื่อง มองดูความ

ไมแนนอนของชีวิต มองดูความไมทรงตัวของรางกาย มองดูการพลัดพรากจากทรัพย

สมบัติทั้งหลาย รวมถึงคนและสัตวที่ตายแลว นิพพิทาญาณ คือความเบื่อหนายจะ

ปรากฏ 

  เมื่อนิพพิทาญาณปรากฏ อะไรจะเกดิขึ้น 

  นั่นคืออันดับแรก อารมณของพระอนาคามีจะปรากฎ มันก็จะเบื่อทุก

อยาง เบื่อความรัก เบื่อความโลภ เบื่อความโกรธ เบื่อความหลง อารมณใจก็จะเปนสุข 

และก็จะมองเห็นนพิพานไดชัด กาํลงัปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี่ชวยตัดกิเลสทุก

ประเภทไดทัง้หมด 

  และขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคตทกุทานที่รับฟงวา ปุพ

เพนิวาสานสุสติญาณที่เราจะพึงได คือการระลึกชาติ ถึงแมวามันจะกระจุมกระจิ๋ม ๆ 

ไมแจมใสชัดเจนเทาพระอริยเจา เราก็ควรจะพอใจ พอใจวาเราก็ไมสงสัยเรื่องการตาย



แลวเกิด เกดิแลวตาย จะไมตองไมนั่งโพทนาบอกใครวา ตายแลวนะไมเกิด ตายแลวมี

สภาพสูญ หรือวา ตายแลวเกิดหรือไมเกิดก็ชาง แตใครเขามาถามก็จะไมกลาพูดถาไมรู

จริง เรามีความรูอยางนี้เรากลาพูดทุกอยาง เพราะทุกอยางเราสัมผัสมา 
  ฉะนั้นขอปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือการปฏิบัติเขาถึงกระพี้
ความดีในพระพุทธศาสนา ขอทุกทานทําใหคลอง และทรงตัวใหดี ฝกการทรง
สมาธิจากการจับภาพพระพุทธรูปที่เปนแกวใส กําลังใจจะผองใส ความเปน
ทิพยจะสะอาด 
  เอาละบรรดาทานพุทธบริษัท สําหรับเทปสัญญาณบอกหมดเวลาแลว

ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบรูณพูนผลจงมีแดบรรดาพุทธศาสนิกชน

ผูรับฟงทุกทาน 
          สวัสดี 
 


