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ค าน า  

 

 

การทีไ่ดจั้ดทําหนังสอืเลม่นีข้ ึน้ เพราะเป็นวัตถปุระสงคข์องหลวงพอ่ (พระมหาวรีะ 

ถาวโร) เพือ่ใหค้นใหมท่ีต่อ้งการฝึกมโนมยทิธ ิไดม้คีวามเขา้ใจเป็นอนัดบัแรก เพือ่

ผลการปฏบิตัอินัรวดเร็ว ในเลม่นีไ้ดร้วบรวมเอาคําแนะนําการฝึกมโนมยทิธทิีห่ลวงพอ่

ไดแ้นะนําสัง่สอนไวต้ัง้แตปี่ ๒๕๒๑ สมยัเริม่ฝึกมโนมยทิธกินัใหม ่ๆ และนําเอาลลีา

การสอนของหลวงพอ่ทีฝึ่กสอนใหก้บั คณุสมพร บญุยเกยีรต ิ(เป๊ียก) สมยัแรก ๆ 

ทา่นจะไดท้ราบวธิกีารสอนของหลวงพอ่ และยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัสํิาหรับครฝึูกตอ่ไป  

 

 

นอกจากนี ้ก็นําเอาลลีาการสอนของลกูศษิยห์ลวงพอ่ทีฝึ่กไดแ้ลว้ก็ชว่ยหลวงพอ่สอน

ตัง้แตปี่ ๒๕๒๑ เป็นตน้มา เชน่ พระอาจนิต ์ธมมจติโต คณุสมพร บญุยเกยีรต ิคณุพร

นุช คนืคงด ีเพือ่เป็นแนวทางของผูฝึ้กใหมต่อ่ไป  

 

 

ถา้หากหนังสอืเลม่นีม้คีวามด ีและมปีระโยชนเ์พยีงใด กข็อนอ้มถวายความดนีีท้ัง้หมด

แด ่หลวงพอ่พระมหาวรีะ ถาวโร ผูนํ้าวชิามโนมยทิธมิาสัง่สอนแกบ่รรดาทา่นพทุธ

บรษัิท และลกูหลาน ถา้หากวา่ทา่นผูใ้ดตอ้งการเป็นจํานวนมาก โปรดตดิตอ่ พระอา

จนิต ์ธมมจติโต สํานักงานธมัมวโิมกข ์วัดทา่ซงุ จ.อทุัยธาน ี 

 

 

คณะผูจั้ดทําหนังสอื "ธมัมวโิมกข"์ 

 

 

๑๐ ก.ค. ๒๗ 

 

http://banimboon.unbbz.com/board/topic-298.un


ค าแนะน าการฝึกมโนมยทิธ ิ
โดย หลวงพอ่พระมหาวรีะ ถาวโร 

 

 

ตอ่ไปนีจ้ะขอแนะนําเนือ่งในการเจรญิมโนมยทิธ ิคําวา่ มโนมยทิธ ินีเ่ป็นกรรมฐาน

อยา่งหนึง่ในกรรมฐาน ๔๐ เพราะกรรมฐานทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไวม้ ี๔๐ แบบ แลว้

ก็ ๔๐ แบบ ถา้แบง่เป็นหมวดก็ ๔ หมวด คอื  

หมวดที ่๑ สกุขวปัิสสโก  

หมวดที ่๒ เตวชิโช  

หมวดที ่๓ ฉฬภญิโญ  

หมวดที ่๔ ปฏสิมัภทิปัปัตโต 

 

หมวดที ่๑ ทีเ่รยีกวา่ สกุขวปัิสสโก ทา่นแปลวา่ บรรลมุรรคผลไดอ้ยา่งแบบง่าย ๆ แต่

ความจรงิแลว้ไมง่า่ย ยากมากแบบสกุขวปัิสสโก นีเ่วลาเจรญิสมาธติามทีบ่รรดาญาติ

โยมพทุธบรษัิททําอยูต่ามปกต ิเป็นการทําจติใหเ้ป็นสมาธเิขา้ถงึฌานสมาธ ิแลว้ก็ตดั

กเิลส ไมส่ามารถจะเหน็ผ ีเห็นนรก เห็นเทวดา เหน็สวรรคไ์ด ้คอืไมม่ทีพิจักขญุาณ 

 

 

สําหรับเตวโิช นัน้ มคีวามสามารถพเิศษอยู ่๒ อยา่ง คอืวา่ มทีพิจกัขญุาณดว้ย 

สามารถระลกึชาตดิว้ย และก ็

 

 

ฉฬภญิโญ (อภญิญาหก) แสดงฤทธิไ์ด ้มหีเูป็นทพิย ์มตีาเป็นทพิย ์ 

 

 

ปฏสิมัภทิปัปัตโต มคีวามสามารถคลมุวชิชาสาม และอภญิญาหก มคีวามฉลาดกวา่ 

 

 

หมวดทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไวไ้มเ่หมอืนกนั แตว่ธิปีฏบิตัคิลา้ยคลงึกนั เอาใน

กรรมฐานทัง้ ๔๐ มาแยกปฏบิตัเิป็นหมวดหมู ่ทนีีสํ้าหรับการปฏบิตั ิถา้จะถามวา่

อยา่งไหนเขา้ถงึมรรคผลง่ายกวา่กนั ก็ตอ้งเป็นไปตามอธัยาศยัของบรรดาทา่นพทุธ



บรษัิท  

 

 

สําหรับ สกุขวปัิสสโก พระพทุธเจา้ทรงสอนไวสํ้าหรับผูท้ีต่อ้งการเรยีบ ๆ ไมต่อ้งการ

ฤทธิเ์ดช ทําแบบสบาย ๆ จติใจไมช่อบจกุจกิ สําหรับ เตวโิช นัน้ พระพทุธเจา้ทรง

สอนไวสํ้าหรับคนทีอ่ยากรูอ้ยากเห็น ถา้มสี ิง่ปิดบงัลีล้บัอยู ่ทนไมไ่หว ตอ้งหาใหพ้บ 

คน้ใหเ้ห็น สําหรับ ฉพภญิโญ นัน้ สําหรับคนทีต่อ้งการมฤีทธิเ์ดช พระพทุธเจา้กท็รง

สอนไว ้สําหรับ ปฏสิมัภทิาญาณ หรอืปฏสิมัภทิปัปัตโต ทา่นมทีัง้ฤทธิด์ว้ย มทีัง้ความ

เป็นทพิยข์องจติดว้ย มคีวามฉลาดดว้ย สอนไวเ้พือ่คนทีต่อ้งการรอบรูท้กุอยา่ง  

 

 

ฉะนัน้การทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนจงึเป็นไปตามอธัยาศยัของคน  

 

 

สําหรับวนันีจ้ะนําเอาคําสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้สว่นหนึง่ทีเ่รยีกวา่ 

มโนมยทิธ ิมาแนะนําแกบ่รรดาทา่นพทุธบรษัิท 

 

 

มโนมยทิธ ินีค่ลา้ยคลงึกบั เตวชิโช แตว่า่มกํีาลงัสงูกวา่ เป็นกรรมฐานเพือ่เตรยีมตวัที่

จะปฏบิตัเิพือ่ อภญิญาหก ตอ่ไปขา้งหนา้ สําหรับ เตวชิโช ก็ไดแ้ก ่วชิชาสาม ก็มทีพิ

จักขญุาณ ซึง่ตา่งกบั มโนมยทิธ ิคอืวา่ ทา่นทีไ่ดท้พิจกัขญุาณแลว้น่ังอยูต่รงนี้

สามารถจะเห็นเทวดาหรอืพรหมได ้สามารถจะคยุได ้แตไ่ปหาไมไ่ด ้สามารถจะเห็น

สตัวน์รก เห็นเปรต เห็นอสรุกายได ้แตว่า่ไมส่ามารถจะไปหากนัได ้เห็นอยา่งเดยีว 

 

 

สําหรับมโนมยทิธ ิใชกํ้าลงัของจติเคลือ่นออกจากกายไปสวรรคก์็ได ้ไปพรหมโลกก็

ได ้ไปนพิพานก็ได ้ซึง่มกํีาลงัสงูกวา่ ทัง้นีเ้พราะวา่ถอืเป็นสว่นหนึง่ของอภญิญา

สมาบตั ิ

 

 

สําหรับประโยชนท์ีจ่ะฝึกพระกรรมฐาน นอกจากทีบ่รรดาทา่นพทุธบรษัิทจะเขา้ใจวา่

การเจรญิกรรมฐานนีต้อ้งการสวรรค ์ตอ้งการพรหมโลก ตอ้งการนพิพานอยา่งเดยีว 

ความจรงิไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ มปีระโยชนท์ัง้ทางโลกและทางธรรม 

 

 

ถา้ทกุทา่นไดม้โนมยทิธแิลว้ก็ไปฝึกฝนใหค้ลอ่ง เมือ่ฝึกฝนคลอ่งแลว้ นอกจากจะยก



จติขึน้ไปสูภ่พตา่ง ๆ ก็ยงัมคีณุสมบตั ิ๘ ประการ คอื 

 

 

๑. ทพิจักขญุาณ สามารถทีจ่ะเห็นสิง่ของทีอ่ยูใ่นทีล่ีล้บัได ้เห็นผไีด ้เหน็เทวดาได ้

เห็นนรก เห็นสวรรคไ์ด ้ของทีเ่ราเกบ็ไวใ้นทีล่ีล้บัหาไมพ่บเราก็สามารถเอาจติเขา้ไป

กําหนดรูไ้ด ้หรอืวา่ใครจะแอบแฝงอยูท่ีไ่หนเรากท็ราบได ้ถา้เราตอ้งการจะรู ้ความ

ความวา่ไมม่อีะไรเป็นความลบัสําหรับพวกทีม่ทีพิจักขญุาณ 

 

 

และถา้หากวา่จะใชท้พิจักขญุาณนีป้ระกอบอาชพี ถา้ทพิจักขญุาณมคีวามเขม้ขน้ขึน้ 

เขา้ถงึฌาน ๔ และก็ได ้อตตีงัสญาณ อนาคตงัสญาณ มนัจะไดไ้ปเอง ถา้เราจะ

ประกอบอาชพีเราก็สามารถจะรูไ้ดว้า่ อาชพีทีเ่ราประกอบขา้งหนา้มนัขาดทนุหรอื

กําไร จะทําอะไรกไ็ด ้

 

 

ถา้เป็นนักเรยีนนักศกึษา ถา้มกํีาลงัจติเขม้ขน้จรงิ ๆ สามารถจะเดาขอ้สอบ (ไมต่อ้ง

เดาละดเูลย ดขูอ้สอบเลย กอ่นทีค่รจูะเขยีนน่ะ) อนาคตงัสญาณ จะสามารถรูข้อ้สอบ

ทีค่รจูะออกมาได ้ถา้หากวา่จติยงัคลอ่งไมถ่งึ มคีวามเขม้ขน้ไมถ่งึเวลาจะสอบ ถา้

ตอบไมไ่ดต้ดัสนิใจใชกํ้าลงัสมาธชิว่ยสกั ๒ นาท ีคดิวา่ถา้จะตอบยงัไงถงึจะถกู ขอให ้

ตดัสนิใจไปตามนัน้ มนัตดัสนิใจเองแลว้ก็ถกูตอ้ง 

 

 

อยา่งนีนั้กเรยีนนักศกึษาในกรงุเทพฯ ใชม้าหลายพนัคนแลว้ เวลาเขา้มหาวทิยาลยั

เธอตอบไมไ่ดเ้ธอกเ็ดาอยา่งนี ้แตไ่มใ่ชเ่ดานะ เดาเฉย ๆ ไมไ่ดน้ะ ตอ้งใชกํ้าลงัใจที่

เขาเรยีกวา่ทําจติเขา้ไปถงึนพิพานกอ่น และก็น่ังอยูท่ีน่ั่น ขอพระพทุธเจา้วา่จะตอบ

อยา่งไร ตดัสนิใจไปตามนัน้ อยา่ถามทา่นไมไ่ดน้ะ ถามทา่นไมบ่อก แตว่า่จะรูด้ว้ย

กําลงัของจตินีเ่ป็นทพิย ์

 

 

แบบนีเ้ขาใชก้นัเยอะแลว้ ถา้จะถามวา่ทําไดห้รอื นีม่นัสายไปแลว้ เขาทําไดม้ากแลว้ 

อนันีเ้ป็นประโยชนใ์นทางโลกใชไ้ดม้ากกวา่นี ้เมือ่กีพ้ดูถงึทพิจกัขญุาณ และก็ญาณที ่

๒ ทีจ่ะไดจ้ากมโนยทิธ ิก็คอื จตุปูปาตญาณ 

 

 

จตุปูปาตญาณ ทีเ่ขาบอกวา่จะรูเ้ห็นคนหรอืสตัว ์หรอืวา่ไดย้นิชือ่คนหรอืสตัว ์เรา

สามารถรูไ้ดท้ันทวีา่คนพวกนีก้อ่นเกดิมาจากไหน ถา้รูว้า่ใครเขาตายเขาแจง้วา่คนนัน้



ตาย สตัวต์วันีต้ายเราก็จะทราบไดว้า่ผูต้ายผูน้ีเ้วลานีไ้ปอยูท่ีไ่หน อนันีเ้ขาเรยีกวา่ 

จตุปูปาตญาณ 

 

 

แลว้ก็ตอ่มาเป็น ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ การระลกึชาตสิามารถจะทบทวนชาตติา่ง ๆ 

ทีเ่ราเกดิมาไดท้ัง้หมดวา่เราเคยเกดิมาแลว้กีช่าต ิแตก่ีช่าตนิีนั่บไมไ่หวนะ วา่เคยเกดิ

มาแลว้กีแ่สนชาตดิกีวา่ เคยเกดิเป็นอะไรมาบา้ง เราสามารถจะรู ้
 

 

แลว้ก็ตอ่ไป เจโตปรยิญาณ เจโตปรยิญาณ เขาแปลวา่ สามารถรูอ้ารมณ์จติของ

บคุคลอืน่ หมายความวา่คนทีน่ั่งอยูท่ีน่ีก่็ด ีถา้ยังไมม่าก็ด ีเราจะรูว้า่เขาคดิอะไร เรา

สามารถจะรูไ้ดท้นัท ี

 

 

และตอ่ไป อตตีงัสญาณ สามารถรูเ้หตกุารณใ์นอดตีของคน และสตัวแ์ละสถานทีไ่ด ้

วา่กอ่นนัน้เขาทําอะไรมาหรอืมสีภาพเป็นอยา่งไร 

 

 

อนาคตงัสญาณ รูเ้หตกุารณใ์นอนาคต 

 

 

ปัจจปัุนนังสญาณ ญาณนีสํ้าคญัมาก รูก้ฎของกรรมทีทํ่าใหค้นมคีวามสขุหรอืความ

ทกุข ์เราก็ด ีบคุคลอืน่ก็ด ีซึง่กําลงัมคีวามสขุอยูเ่พราะผลความดอีะไรใหผ้ล ทีม่คีวาม

ทกุขอ์ยูเ่พราะความชัว่อะไรใหผ้ลทํามาแลว้ในอดตี ถา้หากวา่รูญ้าณนีไ้ดค้วาม

หนักใจความกลุม้ใจไมม่ ี

 

 

รวมความวา่ มโนมยทิธ ินอกจากจะยกจติไปสูภ่พตา่ง ๆ แลว้ ยังมคีณุสมบตัอิกี ๘ 

ประการ และก็พระพทุธเจา้ตรัสไวใ้น อทุมุพรกิสตูร เฉพาะอยา่งยิง่ทา่นกลา่วถงึ 

วชิชาสาม ทา่นบอกวา่ ทา่นผูใ้ดสามารถกระทําจติไปสูภ่พตา่ง ๆ คอืวา่ไปสวรรคก์็ได ้

ไปนรกก็ได ้ไปพรหมก็ได ้ไปนรก เปรต อสรกุายได ้ชือ่วา่ถงึแกน่ของพระศาสนา 

 

 

เมือ่บคุคลปฏบิตักิจิเขา้ถงึแกน่ของพระศาสนาแบบนี้ ถา้ปฏบิตัดิา้นวปัิสสนาญาณ 

ทา่นบอกวา่ ถา้มบีารมแีกก่ลา้ จะเป็นอรหนัตภ์ายใน ๗ วัน ถา้มบีารมอียา่งกลางจะ

เป็นอรหนัตภ์ายใน ๗ เดอืน ถา้มบีารมอียา่งออ่น จะเป็นอรหนัตภ์ายใน ๗ ปี 



 

 

คําวา่ บารม ีก็หมายถงึ กําลงัใจ กําลงัใจทีเ่ราจะเอาจรงิหรอืไมเ่อาจรงิ ถา้เราใชกํ้าลงั

สว่นนีไ้ปชว่ยวปัิสสนาญาณ หรอืนําวปัิสสนาญาณมาใชก้็จะเป็น พระโสดา สกทิาคา 

อนาคา อรหนัต ์และกเ็ป็นทีน่่าเสยีดายทีม่กํีาลงัพอแตไ่ปใชกํ้าลงัอยา่งอืน่อยู ่ถา้มุง่

ตอ้งการความเป็นพระอรยิเจา้จรงิ ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้ตอ้งการพระโสดาบนัละก ็

อยา่งชา้ก็ไมเ่กนิ ๑ เดอืน ชา้มากเกนิไป แตว่า่คนขีเ้กยีจก็เร็วมากเกนิไป ใชไ่หม ถา้ขี้

เกยีจ ๑ เดอืนนี ่เร็วมากเกนิไป ถา้ขยนั ๑ เดอืน ชา้เกนิไป เร็วมากเกนิไป  

 

 

พระพทุธเจา้ไมไ่ดห้มายถงึวา่เป็นพระโสดาบนั ทา่นพดูถงึอรหนัตเ์ลย ถา้มคีวาม

เขม้ขน้ในการปฏบิตัทิีเ่รยีกวา่มบีารมแีกก่ลา้จะเป็นอรหนัตภ์ายใน ๗ วัน ถา้มกํีาลงัใจ

อยา่งทีเ่รยีกวา่ อปุบารม ีคอืกําลงัใจอยา่งกลาง จะเป็นอรหนัตภ์ายใน ๗ เดอืน ถา้ขี้

เกยีจมากหน่อย แตว่า่ทําไมเ่ลกิ ทําบา้งไมทํ่าบา้งวันหนึง่ก็ไมเ่วน้ละ ทํามากทํานอ้ย 

นอนนอ้ยทํามาก สลบักนัไปอยา่งนีไ้มเ่กนิ ๗ ปี 

แตว่า่ก็มเียอะเหมอืนกนัทีไ่ดไ้ปแลว้ไมใ่ชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ใชเ้ฉพาะกจิสว่นนีก้ย็ัง

ดกีวา่ เพราะหายสงสยั ทีพ่ระพทุธเจา้สอนวชิานีไ้วเ้ป็นวชิาขัน้ตน้ของ อภญิญา ก็

เพราะวา่พระพทุธเจา้ทรงเทศนบ์อกวา่ คนเราตายไปแลว้มสีภาพไมส่ญู ถา้สรา้งผล

ของความชัว่ ผลของความชัว่จะใหผ้ล คอื ไปนรก จากนรกก็ตอ้งมาเป็นเปรต จาก

เปรตแลว้ก็มาอสรุกาย จากอสรุกายมาเป็นสตัวเ์ดยีรัจฉาน สตัวเ์ดรัจฉานนีเ่ป็นนาน

หน่อย ตอ้งเสวยบารมมีากฆา่สตัวก์ีต่วั สตัวป์ระเภทใดบา้ง ตอ้งเกดิเป็นสตัวป์ระเภท

นัน้เทา่ชวีติทีเ่ราฆา่ ฆา่ยงุไปเทา่ไร เอาแคย่งุอยา่งเดยีวกพ็อมัง้ 

 

 

หลงัจากเกดิเป็นสตัวเ์ดยีรัจฉานแลว้กม็าเกดิเป็นมนุษย ์กรรมชัว่ทีเ่ราทําไวจ้ะใหผ้ล

เพยีงเศษ เชน่ ทําปาณาตบิาต ฆา่สตัวต์ดัชวีติ หรอืทรมานสตัว ์เป็นปัจจัยใหค้นมอีายุ

สัน้ เพราะทําเขาไวม้าก หรอืวา่ป่วยไขไ้มส่บาย มรีา่งกายทพุพลภาพ สดุแทแ้ตก่ฎ

ของกรรม กรรมของอทนินาทาน ลกัขโมยยือ้แยง่ทรัพยส์มบตัขิองบคุคลอืน่ เป็นเหตุ

ใหท้รัพยเ์สยีหายจากไฟไหมบ้า้ง ลมพัดบา้ง น้ําทว่มบา้ง ถกูโจรลกัขโมยบา้ง 

 

 

กรรมของกาเมสมุจิฉาจารทีเ่ราละเมดิ เป็นเหตใุหค้นในปกครองวา่ยากสอนยาก คนที่

มลีกูดือ้ ๆ จําใหด้นีะ เคยทํากรรมนีม้าแลว้จะใหพ้ระชว่ยไดอ้ยา่งไร และกรรมของ

มสุาวาท เราพดูจรงิแตไ่มม่ใีครเขาอยากฟัง เศษกรรมของการดืม่สรุาเมรัย ทําใหเ้ป็น



โรคเสน้ประสาทหรอืโรคบา้ 

 

 

ทนีีถ้า้อาการทัง้ ๕ อยา่งนีเ้กดิขึน้ อยา่ไปโทษใคร ถา้เราได ้ยถากรรมมตุาญาณ เรา

จะทราบ วา่กรรมประเภทนีท้ีทํ่าใหเ้ราลําบากเราทําไวต้ัง้แตเ่มือ่ไร และกอ่นทีจ่ะไดร้ับ

เศษของกรรมเราไดร้บัโทษของกรรมใหญท่ีไ่หนบา้ง ลงนรกมากีข่มุ ทอ่งเทีย่วนรก

แสนสบาย มคีวามสขุมทีีอ่ยูอ่าศยั พญายมเอาอกเอาใจ ไมต่อ้งการใหพ้น้จากนรกนีด่ี

มวีาสนาบารมสีงู ออกจากขมุนรกใหญ ่ออกจากบรวิาร ผา่นยมโลกยีนรกอกี ๑๐ ขมุ 

ออกจากยมโลกยีนรกอกี ๑๐ ขมุ ผา่นเปรตอกี ๑๒ ลําดบั จากเปรตมาผา่นอสรุกาย 

จากอสรุกายมาเป็นสตัวเ์ดยีรัจฉาน กวา่จะเกดิมาเป็นคนทีม่คีวามสมบรูณ์มาก 

พระพทุธเจา้ตรัสแลว้หลายสบิองค ์อนันีเ้ป็นกฎของความชัว่ทีเ่ราพงึจะรูไ้ดด้ว้ยกําลงั 

มโนมยทิธ ิทีญ่าตโิยมพทุธบรษัิทปฏบิตักินั 

 

 

ดา้นของความดทีีเ่ราพงึทราบจาก ปพุเพนวิาสานุสสตกิรรมฐาน เราจะทราบวา่เราเคย

เป็นเทวดามาแลว้กีค่รัง้ เคยเกดิเป็นคนมาแลว้เทา่ไร แลว้เคยเกดิมาเป็นมนุษย์

มาแลว้เทา่ไร ความเป็นมนุษยช์าตไิหนมคีวามสขุมาก ชาตไิหนมคีวามทกุขม์าก ชาติ

ไหนมฐีานะอยา่งไร อยา่งนีเ้ราทราบได ้ทนีีถ้า้อยากจะทราบวา่บญุทีเ่ราทํามาตัง้แต่

ตน้จนถงึวนันี ้บญุประเภทนีจ้ะใหผ้ลเราขนาดไหน สมมตวิา่ถา้เราตายขณะนีเ้ราจะเป็น

เทวดาหรอืจะไปเป็นพรหมหรอืจะไปนพิพาน เราพสิจูนไ์ดเ้ลย บญุทําวนันีพ้สิจูนว์นันี้

ไดว้า่บญุจะสง่ผลไปถงึไหน  

 

 

ถา้จะถามวา่ ถา้ปบุปับตายจะมวีมิานอยูไ่หม ถา้เคยทําบญุกอ่สรา้งเกีย่วกบัการสรา้ง

วัดสรา้งศาลา สรา้งสาธารณประโยชน ์แมแ้ตเ่ขาสรา้งโบสถ ์๑ หลงั เราทําบญุไป ๑ 

บาท และทําดว้ยความเต็มใจวมิานกป็รากฏแลว้ คอืวา่ทําในทนัทวีมิานจะปรากฏทันท ี

 

 

ทีก่ลา้พดูอยา่งนี ้เพราะวา่ทกุทา่นหรอืหลาย ๆ ทา่นกําลงัเจรญิมโนมยทิธ ิและก็

หลายทา่นทีไ่ดแ้ลว้สามารถพสิจูนไ์ดท้ันท ีก็มาตดัสนิใจทําบญุไวต้ัง้แตเ่มือ่ไรก็ตาม

เถอะไมส่นใจ วันนีก้อ่นหรอืวนันีทํ้าบญุเนือ่งในการกอ่สรา้งสาธารณประโยชน ์วมิาน

จะปรากฏกอ่น เราสามารถจะไปดวูมิานไดท้นัทวีา่วมิานเราอยูท่ีไ่หน 

 

 

ทนีีว้มิานทีอ่ยูต่ามกําลงัของบารมหีรอืตามกําลงัของบญุทีทํ่า ถา้กําลงับญุของทา่นถงึ



ขัน้ กามาวจรสวรรค ์วมิานก็จะตัง้อยูท่ีส่วรรค ์กําลงับญุของทา่นถงึขัน้ของพรหม 

วมิานจะตัง้อยูท่ีพ่รหม กําลงับญุความดขีองทา่นถงึขัน้นพิพาน วมิานก็อยูท่ีน่พิพาน 

คอยอยูแ่ลว้ ตายเมือ่ไรถงึเมือ่นัน้อนันีพ้ดูถงึผลทีจ่ะพงึได ้

 

 

ตอ่ไปกข็ออธบิายถงึวธิกีารปฏบิตักิรรมฐาน ทีบ่อกไวแ้ลว้ ๔ หมวด คอื สกุขวปัิสสโก 

เตวชิโช ฉฬภญิโญ ปฏสิมัภทิัปปัตโต อนันีใ้ชแ้นวสมาธเิหมอืนกนัแตใ่ชกํ้าลงัไม่

เทา่กนั อนันีต้อ้งระวงัใหม้ากนะ กําลงัขึน้ตน้ไมเ่ทา่กนั ถา้ใชกํ้าลงัขึน้ตน้ผดิไมม่ผีล  

 

 

สําหรับ สกุขวปัิสสโก นีท่า่นเริม่เจรญิสมาธเิล็กนอ้ยควบคูก่บัวปัิสสนาญาณ แตว่า่

เรือ่งศลีมคีวามสําคญัมาก ถา้ศลีไมบ่รสิทุธิส์มาธไิมม่ผีล อยา่งวนันีท้า่นฝึกมโนมยทิธ ิ

หากวา่ศลีของทา่นไมบ่รสิทุธิม์ากอ่นหรอืวา่ทา่นไมแ่น่ใจในความบรสิทุธิข์องศลี เวลา

สมาทานศลีก็ขอใหต้ัง้ใจสมาทานดว้ยความเคารพจรงิ ๆ วา่เราจะเป็นผูม้ศีลีบรสิทุธิ ์

ถา้หากวา่ทา่นไมม่ัน่ใจในศลี พอไปถงึพระจฬุามณ ีเขาไมเ่ปิดประตใูหเ้ขา้ อยา่งนีค้รู

ฝึกเขาจับไดแ้น่ ศลีดพีอสมควร แตไ่มม่ัน่ใจ คอืศลีบกพรอ่ง ทางจฬุามณีเขาไมเ่ปิด

ประตใูหเ้ขา้เดด็ขาด ทํายงัไงเขาก็ไมย่อมใหเ้ขา้ ถา้เราไมส่ามารถจะผา่นจฬุามณีได ้

ก็ไปทีอ่ืน่ไมไ่ดเ้หมอืนกนั  

 

 

ถา้หากวา่ทา่นผูใ้ดไมม่ัน่ใจในศลีของทา่นวา่ทีผ่า่นมาแลว้ศลีจะดพีอควรไหม เวลา

สมาทานศลีก็จงคดิวา่เวลานีเ้ราเป็นผูบ้รสิทุธิ ์แตว่า่นับตัง้แตเ่วลาสมาทานไปจนกวา่

จะไปจากทีน่ีศ้ลี ๕ เราไมม่โีอกาสจะขาด ใชไ่หม เราฆา่ใครเขาไดเ้ลา่ ลกัขโมย ใคร

เขานีไ้มแ่น่นะ อยา่ไปลว้งกระเป๋าเขานะ บอกวา่ผมไมล่กั แตผ่มลว้งกระเป๋าเขาอยา่ง

เดยีว 

 

 

เป็นอนัวา่ทกุคนตอ้งถอืวา่ศลีบรสิทุธิ ์นีเ่ป็นพืน้ฐานใหญ ่

 

 

แลว้เวลาทางสมาธ ิสําหรับสกุขวปัิสสโก ก็ใชส้มาธเิล็กนอ้ยเริม่ตน้ควบกบัวปัิสสนา

ญาณ มโนมยทิธจิรงิ ๆ เขาเริม่ตน้ดว้ยฌาน ๔ แตว่า่การเริม่ตน้ดว้ยฌาน ๔ นีลํ่าบาก 

จงึลดลงเหลอืกําลงัอปุจารสมาธเิทา่วชิชาสาม 

 

 

ฉะนัน้ เวลาเริม่ตน้ขอทกุทา่นใชกํ้าลงัสมาธแิคอ่ปุจารสมาธ ิถา้ถงึฌานสมาบตั ิกําลงั



สงูเกนิไปเลยความเป็นทพิย ์ถา้ตํา่ไปก็ไมถ่งึความเป็นทพิย ์เหมอืนกบักําแพงทีม่ชีอ่ง

นอ้ย ๆ อยูช่อ่งหนึง่ ถา้เรามองตาสงูกวา่ชอ่งเราก็มองไมเ่ห็น ตํา่กวา่ชอ่งเราก็มองไม่

เห็น เราตอ้งมองใหพ้อด ีๆ จงึเห็น 

 

 

สําหรับทพิจักขญุาณก็เหมอืนกนั จติจะเกดิเป็นทพิยต์อนจติเขา้สูอ่ปุจารสมาธเิทา่นัน้ 

ถา้จติเลยไปถงึฌานความเป็นทพิยก์็ดบั ถา้ตํา่กวา่ฌานความเป็นทพิยก์็ดบั 

 

 

ถา้จะถามวา่ อปุจารสมาธทํิาอารมณ์ขนาดไหน ก็ขอตอบแบบตรงไปตรงมาวา่ใช ้

อารมณ์แบบปกตธิรรมดา เวลาภาวนาอยู ่การภาวนานีต่อ้งคูก่บัลมหายใจเขา้ออก 

เพราะวา่ลมหายใจเขา้ออกทําใหจ้ติเป็นสมาธ ิทําใหจ้ติมกํีาลงั สมาธ ิเขาแปลวา่ 

ตัง้ใจ  

 

 

สําหรับคําภาวนาใชภ้าวนาวา่ นะ มะ พะ ธะ คําภาวนา นะ มะ พะ ธะ ทําใหกํ้าลงัจติ

เป็นทพิย ์แตว่า่คําภาวนาทําใหจ้ตินีเ่ป็นทพิยม์หีลายสบิแบบ ไมเ่ฉพาะแค ่นะ มะ พะ 

ธะ อยา่งเดยีวนะ แตว่า่ทีเ่ลอืกเอา นะ มะ พะ ธะ มาใชก้็เพราะวา่แบบอืน่ ถา้เรา

สามารถจะรูไ้ด ้เห็นได ้ไปได ้ไปทอ่งเทีย่วในภพตา่ง ๆ ได ้แตค่นขา้ง ๆ ถามไมไ่ด ้

ตอ้งจบกจิเรือ่งนัน้แลว้กก็ลบัมาจงึจะคยุกับคนขา้ง ๆ ได ้

 

 

สําหรับ นะ มะ พะ ธะ นี ่ขณะทีเ่ราไปพบอะไรทีข่า้งบน หรอืทีไ่หนก็ตาม นรกก็ตาม 

สวรรคก์็ตาม พรหมโลกก็ตาม คนขา้ง ๆ จะถามไดท้ันทแีลว้จะตอบไดเ้ลย ทางโนน้

ตอนมา ฝ่ายนีก้็พดู พดูรูเ้รือ่งกนัไดต้ลอด แบบนีค้วานหามา ๒๓ ปี กวา่จะพบ และ

แบบอืน่ ๆ เป็นของไมย่าก แตว่า่เป็นเรือ่งสงสยัของคน ผูถ้ามอยูข่า้ง ๆ ตอ้งการจะรูว้า่

พอ่ฉันตายแมฉั่นตายไปอยูท่ีไ่หน หลบัตาป๋ีอยูน่านลมืตาก็บอก ทนีีค้นขา้ง ๆ อาจจะ

สงสยั หมอนีอ่าจจะโกหกกไ็ด ้

 

 

สําหรับ นโนมยทิธแิบบนี ้ปัจจบุนัใช ้นะ มะ พะ ธะ คนขา้ง ๆ จะถามไดท้ันท ีและก็

เราผูไ้มรู่ ้ถา้ไปพบคนตาย จะตอ้งถามกอ่นทีท่า่นจะตายรปูรา่งลกัษณะเป็นอยา่งไร 

แสดงใหด้กูอ่น ขณะทีป่่วยลงเปลีย่นแปลงไปแบบไหนแสดงใหด้กูอ่น รา่งกายจะตาย

อาการแบบไหน ชีใ้หช้ดัวา่คนทีถ่ามเขารูเ้วลานัน้เอาเฉพาะอาการทีรู่ ้เราก็จะบอกได ้

ตามปกตวิา่มนัชดัเจนด ีเขามโีอกาสซกั ซกัไดท้ัง้ทีย่ังไมถ่อนจากฌานแบบนีม้ี



ประโยชนม์าก 

 

 

ฉะนัน้เวลาปฏบิตัขิองบรรดาทา่นพทุธบรษัิททําอารมณ์ตามแบบปกต ิไมต่อ้งทําจติให ้

มนัเครยีดเป็นฌานอยา่ลมืนะ ถา้เป็นฌานไมม่ผีล คอืใชคํ้าภาวนาวา่ นะ มะ พะ ธะ 

 

 

ถา้จะควบคูก่บัลมหายใจเขา้ออก เวลาหายใจเขา้ก็นกึวา่ นะ มะ เวลาหายใจออกกน็กึ

วา่ พะ ธะ เอาแบบสบาย ๆ นะ อยา่ใหเ้หนือ่ย อยา่ไปเรง่รัดลมหายใจ อยา่บงัคบัลม

หายใจ อยา่ใหเ้ร็วเกนิไป อยา่ใหช้า้เกนิไป ปลอ่ยลมหายใจไปตามปกต ิแคน่กึตาม

เวลาหายใจเขา้ตกึวา่ นะ มะ เวลาหายใจออกนกึวา่ พะ ธะ เอาแคน่ีน้ะ 

 

 

แลว้เวลาทีย่ังไมม่ใีครเขา้ไปแนะนํา จงอยา่ไปนกึอยากรูอ้ยากเหน็อะไรเป็นอนัขาด 

เพราะวา่ถา้นกึอยากรูอ้ยากเห็นตอนนัน้จติซา่นไมเ่ป็นสมาธ ิและก็มปัีญหาอนัหนึง่ที่

บรรดาทา่นพทุธบรษัิทยังสงสยัเวลาทีผู่แ้นะนําเขาปลอ่ยใหน่ั้งภาวนาประมาณ ๑๕ 

นาท ีตอนนีเ้ราก็รูล้มหายใจเขา้ออกดว้ย รูคํ้าภาวนาดว้ย จติกอ็ดซา่นไมไ่ดเ้ป็นของ

ธรรมดา ภาวนาไปรูล้มหายใจเขา้ออกไปสกั ๒-๓ นาท ีก็เผลอไปคดิเรือ่งอืน่เขา้มา

แทน ถา้นกึขึน้มาไดก้ก็ลบัดงึเขา้มาใหม ่

 

 

ถา้อาการจติเป็นอยา่งนีล้ะก็ขอบรรดาทา่นพทุธบรษัิทอยา่เพิง่คดิวา่เราชัว่ ถอืวา่ทีทํ่า

ไปนัน้ไมช่ัว่แลว้ก็ไมผ่ดิ มนัเป็นเรือ่งธรรมดาของจติมนัชอบคดิเรือ่งอืน่ แตว่า่ถา้ไปคดิ

เรือ่งอืน่แทนที ่ถา้เรารูต้วัก็ดงึกลบัมาใหม ่ถา้จติอยูใ่นขัน้อปุจารสมาธ ิมนัเป็นแบบนี้

แหละ เพราะยงัไมไ่ดฌ้านสมาบตั ิถา้จติจะทรงตวัจรงิ ๆ ตอ้งเป็น ฌานสมาบตั ิ

 

 

ทนีีพ้อไดเ้วลาก็จะมผีูเ้ขา้ไปแนะนําโดยตรง วธินีีถ้า้ปลอ่ยใหป้ฏบิตัธิรรมดานะ พระ

เคยทํามาแลว้ ๓๐ ปีบา้ง ๔๐ ปีบา้ง บางองค ์๔๐ ปีไมไ่ด ้ตายไปเลย ตายไปเยอะ 

ไมใ่ชเ่รือ่งเล็กนะ เป็นเรือ่งใหญม่ากเดมิทเีดยีวตอ้งขึน้ตน้ดว้ยฌาน ๔ ทนีีก้วา่จะได ้

ฌาน ๔ เขีย้วเหีย้น กนิหญา้ตอ่ไปไมไ่ดแ้ลว้ 

 

 

ตอ่มาทา่นเจา้ของทา่นมาแนะนําบอกวา่ ปฏบิตัอิยา่งนี ้(แบบเกา่) มนัไมม่ผีล 

เพราะวา่กําลงัของคนไมพ่อ ทา่นก็แนะนําบอกวา่ ใหข้ึน้ตน้ดว้ยอปุจารสมาธ ิใชกํ้าลงั

ของวชิชาสามแทน การใชกํ้าลงัของวชิชาสามแทนนีก้็ออ่นไปหน่อย การเคลือ่นไหว



ตวัรูส้กึตวันอ้ย ๆ เป็นทีน่่าสงสยั 

 

 

ถา้หากวา่ใชกํ้าลงัเดมิ คอืกําลงัของฌาน ๔ เวลามนัออกมนัรูต้วัเหมอืนออกจาก

กระบอกไม ้มนัพุง่ตรงออกจากโพรงไมห้รอืออกจากถ้ํา มนัรูต้วัเลย ก็จะปรากฏชดั

เป็นแสงสวา่งในอากาศ แสงสวา่งเป็นลําบา้ง เป็นแสงทัว่ไปไปในอากาศบา้ง จะ

ปรากฏเห็นกายขา้งในมนัพุง่ตรงออกไปไหนก็มคีวามรูส้กึเหมอืนเราไปเอง  

 

 

แตว่า่กําลงัแบบนีเ้วลานีท้า่นพทุธบรษัิทยังรับไมไ่ดก้วา่จะรับไดก้ใ็ชเ้วลาเป็นเดอืน

หรอือาจจะเป็นปี ทีส่อนมาแลว้ระยะตน้เมือ่ปี ๒๕๐๘ ไดม้าประมาณ ๘๐ คน หลงัจาก

นัน้มาอกี ๑๐ ปี ไมม่ใีครไดเ้ลย เพราะกําลงัไมพ่อ ตอ่มาทา่นเจา้ของจงึแนะนําบอก

วา่ ใหล้ดกําลงัลงเหลอืกําลงัของวชิชาสาม 

 

 

ทนีีกํ้าลงัของวชิชาสามมสีภาพคลา้ยความฝัน เป็นทีน่่าสงสยั กําลงัของวชิชาสามก็

คอืใชกํ้าลงัของอปุจารสมาธแิทนฌานสมาบตั ิทนีีม้าจดุหนึง่ทีบ่รรดาทา่นพทุธบรษัิท

ยังสงสยัคอืวา่ ทพิจักขญุาณ คําวา่ ทพิจักขญุาณ นีไ่มใ่ชแ่ปลวา่ ลกูตาเนือ้เป็นทพิย ์

ญาณ เขาแปลวา่ รู ้ทพิจักขญุาณ เขาแปลวา่ มคีวามรูท้างใจคลา้ยตาทพิย ์อยา่ลมื

นะวา่ความรูส้กึทางใจคลา้ยตาทพิย ์เพราะวา่เรายงัไมไ่ดใ้ชฌ้าน ๔ ถา้ใชฌ้าน ๔ ตวั

นีไ้มต่อ้งอธบิายเพราะมนัออกไมรู่ต้วั เมือ่ใชกํ้าลงัของวชิชาสามจติกําลงัออ่นลง ไม่

สามารถจะมคีวามเขม้แข็งแบบนัน้ได ้ตอ้งใชค้วามสงัเกตเป็นเกณฑ ์

 

 

ถา้หากวา่ศลีด ีสมาธดิพีอสมควร ไมม่ากนักการตดัสนิใจดา้นพระนพิพานนอ้ยเกนิไป 

อยา่งนีท้พิจักขญุาณจะเกดิอยา่งออ่น เกดิจากความรูส้กึของใจ ความรูส้กึทางใจนีม่นั

จะมคีวามรูส้กึอนัดบัแรกวา่เป็นอะไรตอ้งตอบทนัท ีตวัแรกเป็นตวัแทก้็แน่นอน และ

เวลาทีท่า่นทัง้หลายจะนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ถา้ทําใจใหส้บายคดิวา่งานทีเ่ราทํา

จะมผีลดหีรอืผลชัว่ อารมณ์แรก มนับอกป๊ับตอ้งเชือ่อารมณนั์น้ทนัท ี

 

 

ทนีีถ้า้หากวา่อารมณม์นัออ่น เมือ่เวลามผีูเ้ขา้ไปแนะนํา หลงัจากภาวนาไปแลว้

ประมาณ ๑๕ นาท ีเขาจะใหส้ญัญาณบอกวา่พักได ้แลว้ตอ้งสงัเกตนะ ถา้ทา่นผูใ้ดมี

คนไปน่ังขา้งหลงัเขาจะแนะนํา ขอใหท้า่นผูนั้น้เลกิภาวนาเสยีเลย อยา่ภาวนา แลว้ก็

เลกิรูล้มหายใจเขา้ออก ปลอ่ยใจสบาย ๆ เพราะตอนนัน้ไปภาวนาไมไ่ดข้วางกนั ให ้



ฟังคําแนะนําของผูแ้นะนํา 

 

 

ถา้ผูแ้นะนําเขาแนะนําวา่ยงัไงใหต้ดัสนิใจไปตามนัน้ ถา้เห็นวา่กําลงัใจเริม่เป็นทพิย์

พอสมควร เขาจะถามวา่ "มคีวามรูส้กึวา่มผีูใ้ดอยูข่า้งหนา้บา้ง...?" ไมใ่ชห่มายถงึตวั

เขา ถา้สมาธอิอ่น ความรูส้กึมนัวา่ม ีกต็อบวา่ม ีอยา่ยัง้ตวันะ ถา้ยัง้ตวัแน่หรอืไมแ่น่ 

ตรงนีต้วักเิลสคอืนวิรณ์ ตวัสงสยัจะขวางทนัท ีคอื ผดิหมด ถา้เราเกดิความรูส้กึครัง้

แรกวา่มตีอ้งตอบวา่ม ี

 

ถา้เขาถามวา่ "ผูท้ีม่าอยูข่า้งหนา้เป็นผูห้ญงิหรอืผูช้าย" ความรูส้กึมนัวา่ผูห้ญงิหรอื

ผูช้ายก็ตอบทนัท ีอยา่ยัง้ตวั ถา้ยัง้ถอยหลงัไมไ่ด ้ผดิ ถา้เขาถามวา่แตง่ตวัสอีะไร ก็

ตอบตามความรูส้กึถา้คนขา้ง ๆ เขาสแีดง ของเราเขยีวก็ตอบเขยีวอยา่ตามเขานะ 

เพราะความเป็นทพิยข์องเทวดา พรหม หรอืพระอรหนัต ์ยอ่มสามารถจะทําใหค้นเหน็

สตีา่งกนัในขณะเดยีวกนั ถา้เป็นอยา่งนีส้กั ๒-๓ วาระ ครเูขารบัรองวา่ถกูตอ้ง กําลงัใจ

จะดขีึน้ ตอนนีอ้ารมณจ์ติจะเป็นฌานเอง คําวา่เป็นฌาน อยา่ไปบงัคบัมนันะ มนัจะเป็น

ของมนัเอง เมือ่อารมณ์จติเริม่เป็นฌาน ความสวา่งไสวจะปรากฏขึน้บา้งตาม

พอสมควร 

 

 

ตอนนีภ้าพทีเ่รามองไมเ่ห็นจะมคีวามรูส้กึวา่มวีา่เห็นเป็นผูห้ญงิผูช้ายน่ันแหละ มนัไม่

ปรากฏภาพมากอ่น แตค่วามรูส้กึจะเกดิขึน้กบัใจ เมือ่จติเริม่เป็นฌานภาพจงึปรากฏ

ขึน้กบัใจ หลงัจากนัน้ ไปครเูขาจะแนะนําในการตดัขนัธ ์๕ การตดัขนัธ ์๕ มี

ความสําคญัมาก คอื เอาจติมุง่พระนพิพานโดยเฉพาะ คดิวา่ถา้ตายชาตนิี ้เมือ่ตาย

เมือ่ไรขอไปนพิพานจดุเดยีว ตดัสนิใจแน่นอนละก็ไปถงึนพิพานแน่ 

 

 

หลงัจากนัน้เขาจะพาไปพระจฬุามณี ซึง่ตัง้อยูบ่นสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ถา้ขัน้ถงึจฬุามณี

พงึทราบไดเ้ลยวา่ขณะนัน้จติเป็นฌาน ๔ ภาพจะเกดิความสวา่งไสวมาก เขาจะพาไป

มนัสการพระ ใหเ้ห็นเทวดาหรอืพรหม หลงัจากผา่นพระจฬุามณีแลว้เขาจะพาตรงไป

พระนพิพาน ทีเ่ราวา่นพิพานสญูนัน้น่ะ เราจะไดท้ราบวา่นพิพานไมส่ญู ถา้นพิพานสญู

ก็ไมม่พีระอรหนัตอ์งคไ์หนไปนพิพาน 

 

 

นีพ่ดูถงึวา่สําหรับจติทีม่กํีาลงัออ่น แตว่า่มมีากทา่นดว้ยกนัทีม่คีวามเขม้แขง็ทางจติ 



จติสะอาดจรงิ ๆ พอเริม่ไดร้ับคําแนะนําจากครไูมก่ีคํ่าจติจะสวา่งจา้ เห็นภาพชดัเจน

แจม่ใสมากเหมอืนกบัเห็นคนในเวลากลางวนั เครือ่งแตง่กายละเอยีดละออเพยีงใดก็

ตาม ก็สามารถจะเห็นได ้

 

 

ฉะนัน้ผูจ้ะปฏบิตัมิโนมยทิธ ิขอใหต้ัง้ใจ ถา้สมาทานศลี ขอใหส้มาทานศลีดว้ยความ

เคารพ คดิวา่เวลานีเ้ราเป็นผูม้ศีลีแลว้ก็การภาวนา อยา่ลมืใชคํ้าวา่ นะ มะ พะ ธะ 

ควบคูก่บัลมหายใจ เวลาหายใจเขา้นกึวา่ นะ มะ เวลาหายใจออกนกึวา่ พะ ธะ เวลา

ภาวนาอยูจ่งอยา่อยากรูอ้ยากเห็นอะไรทัง้หมด จนกวา่จะมคีรเูขา้ไปแนะนํา 

  



การฝึกมโนมยทิธ ิ

หลวงพอ่พระมหาวรีะ ถาวโร - ครฝึูก 

คณุสมพร บณุยเกยีรต ิ(เป๊ียก) -ผูร้บัการฝึก 

ฝึกทีบ่า้นซอยสายลม 

เมือ่วนัที ่๑๑ พ.ย.๒๕๒๑ 

 

 

(หลงัจากหลวงพอ่แนะนําวธิปีฏบิตัแิละใหภ้าวนาสกั ๑๐ นาทแีลว้ จงึเขา้มาสอบถาม) 
 

 

 

หลวงพอ่ :"เป๊ียก สวา่งไหม...?" 

 

เป๊ียก :"แสงสวา่งทั่ว ๆ ไป แตไ่มเ่ป็นดวงนะคะ" 

 

หลวงพอ่ :"ไมเ่ป็นดวงหรอื...พจิารณาขนัธ ์๕ ตดัขนัธ ์๕ รปู เป็นสขุหรอืเป็นทกุข.์..?" 

 

เป๊ียก :"ทกุขค์ะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เป็นทกุขห์รอื ทําไมเป็นทกุขล์ะ่...?" 

 

เป๊ียก :"เพราะหนูไดร้บัการกระทบกระทัง่ทางใจ ทกุขอ์นันีข้องหนูมากคะ่"  

 

หลวงพอ่ :"การรับกระทบกระทั่งทางอารมณ ์เพราะเรามรีปูเป็นสําคญัใชไ่หม...ทกุข์

นะ การทีเ่ราเป็นทกุขก์็เพราะอาศยัมรีปูเป็นสําคญันะ ถา้เราไมม่รีปู มนักไ็มท่กุข ์แลว้

ทกุคนเวลานีไ้ดโ้ปรดทราบวา่ เวลานีท้ัง้พระก็ด ีเทวดากด็ ีพรหมก็ดกํีาลงัควบคมุทกุ

ทา่นอยู ่ลองพจิารณาดซูวิา่ เวลานีม้แีสงสอีะไรพเิศษเกดิขึน้บา้งไหม...? มไีหม...?" 

 

เป๊ียก :"มแีสงเป็นลําขวาง" 

 

หลวงพอ่ :"เป็นลําขวาง ๆ เป็นแสง สอีะไร...?" 

 

เป๊ียก :"บอกไมถ่กู คลา้ยเป็นสเีหลอืง" 

 

หลวงพอ่ :"สเีหลอืงตอ้งนกึวา่น่ันพระพทุธเจา้นะ ตัง้ใจนมสัการทา่น นกึวา่



พระพทุธเจา้ทา่นอยูใ่นลกัษณะไหน...?" 

 

เป๊ียก :"ทา่นเสด็จประทับอยูข่า้งหนา้คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ขา้งหนา้หรอื...ตอ้งเชือ่จตินะ นีเ่ป็นมโนมยทิธ ิคําวา่ มโนมยทิธ ิ

หมายความวา่จติเป็นทพิย ์และมฤีทธิท์างใจ พระองคย์นือยูห่รอืน่ังอยู.่..?" 

 

เป๊ียก :"ยนืคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ยนืหรอื ทรงเครือ่งสอีะไร...? เป็นสเีหลอืงธรรมดาหรอืวา่เป็นเครือ่งประดบั

ของเทวดา ทรงเครือ่งแบบไหน...?" 

 

เป๊ียก :"บอกไมถ่กูคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"อารมณ์จติบอกวา่อยา่งไร...?" 

 

เป๊ียก :"บอกวา่เป็นพระคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เป็นรปูพระสเีหลอืงใชไ่หม...อนันีถ้กู พระทีย่นือยูท่ีเ่ห็นเวลานีเ้ป็นประจํา

อยูก่็คอื พระพทุธเจา้ทีท่รงพระนามวา่ "กกุกุสนัโธ" ทา่นมาในลกัษณะของรปูพระ

ธรรมดา ทา่นยนือยูน่ะ" 

 

เป๊ียก :"คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ขอนมสัการทา่น ขอทา่นโปรดกรณุานําเราไปสูพ่ระจฬุามณ ีจติพุง่ไปคดิ

วา่เวลานีเ้ราเขา้สูเ่ขตพระจฬุามณ ีจตินอ้มไปตามนัน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก :"คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"คดิวา่เขา้ไปนะ เขา้ไปดวูา่ขา้งหนา้ทีเ่ราจะเห็นขา้งหนา้ ตรงเขา้ไปที่

ประทับสงูแลว้ก็จะมแีสงปรากฏน่ันคอืเป็นทีป่ระทับของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ที่

อยูข่า้งหนา้" 

 

ตอ่ไปนีต้ดัขนัธ ์๕ ขอวา่พระรปูพระโฉมขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้มพีระรปู

พระโฉมเป็นอยา่งไร ขอใหข้า้พระพทุธเจา้ไดม้โีอกาสไดน้มสัการไดเ้ป็นรปูชดั 

 



ตอนนีต้ดัขนัธ ์๕ ขึน้ชือ่วา่ขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์รา่งกายเป็นทกุข ์ทีเ่ราตอ้งกระทบกระทัง่

กบัอารมณ์ทีข่ดัขวางอยูต่ลอดเวลา กเ็พราะอาศยัขนัธ ์๕ เป็นสําคญั ถา้เราไมม่ขีนัธ ์

๕ เสยีอยา่งเดยีว เราก็จะหาคนดา่ไมไ่ด ้หาคนวา่ไมไ่ด ้หาคนกลัน่แกลง้ไมไ่ด ้ทีเ่รา

ยังมคีนดา่เรา มคีนวา่เราได ้มคีนกลัน่แกลง้เราไดห้รอืวา่มอีาการป่วยไขไ้มส่บายได ้ก็

เพราะอาศยัทีเ่รามรีา่งกายเป็นสําคญั 

 

ฉะนัน้นับตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไปเราจะไม่เหน็วา่รา่งกายมคีวามหมาย ไมเ่หน็วา่รา่งกายมี

ความสําคญั ถอืวา่รา่งกายเป็นศตัรใูหญสํ่าหรับเรานะ จติคดิอยา่งนัน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก :"คดิคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เวลานีม้แีสงสวา่งขึน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก :"สวา่งแตย่งัไมเ่ห็นเป็นภาพคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เอา้ ! ไมเ่ป็นไร สวา่งขึน้กวา่เกา่ใชไ่หม จติคดิดซูวิา่พระองคเ์สด็จประทบั

อยูต่รงไหน มทีีป่ระทบัเฉพาะหรอืวา่ยนือยู"่ 

 

เป๊ียก :"มทีีป่ระทบัเป็นทีส่งู ๆ คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"สงู ๆ หรอื จติบอกวา่เป็นแทน่หรอืเป็นเกา้อี ้เอาจติเวลานีบ้อก ตอบตาม

เรือ่งของจติ" 

 

เป๊ียก : "เป็นแทน่คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เป็นแทน่เรอะ ตามความรูส้กึของจติบอกวา่ทา่นเสดจ็ประทับน่ังขดัสมาธิ

หรอืวา่หอ้ยพระบาททัง้ ๒ ขา้ง ความจรงิทา่นยิม้แลว้นะ น่าจะใสขึน้แลว้นะ ใสขึน้

หน่อยไหม...?" 

 

เป๊ียก :"สวา่งขึน้คะ่ 

 

หลวงพอ่ :"สวา่งขึน้แลว้นะ" 

 

เป๊ียก :"แลว้หอ้ยพระบาทคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เออ...ถกูตอ้ง ถกูตอ้งตามนัน้ กราบทา่นลกู" 



 

เป๊ียก :"คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"จําไวน้ะ ถา้ทําจติแบบนีไ้มช่า้ก็เห็นภาพ ปลงขนัธ ์๕ อกีสกัครัง้หนึง่ซ ิ

ตัง้ใจปลงขนัธ ์๕ วา่ คนทีเ่กดิมาในโลกทัง้หมด แมแ้ตอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจา้เมือ่ทรงขนัธ ์๕ อยู ่สมเด็จพระบรมครกูท็รงเป็นอจัฉรยิมนุษย ์เป็นผูเ้ลศิกวา่มนุษย์

ทัง้หลาย เลศิกวา่เทวดาทัง้หมด เลศิกวา่พรหมทัง้หมด เพราะวา่ทรงเป็นครสูอนทัง้

คน ทัง้เทวดา และทัง้พรหม แตท่วา่ในทีส่ดุขนัธ ์๕ ของพระองคก์ต็อ้งตกในสภาวะ

ของธรรมดา คอื เมือ่มคีวามเกดิขึน้แลว้ก็แกไ่ปทกุวนั 

 

ในสมยัเมือ่องคส์มเดจ็พระทรงธรรมย์งัทรงชวีติอยู ่สมเด็จพระบรมครกู็ยงัทรงมป่ีวย

ไขไ้มส่บายเหมอืนกบัเราน่ันคอืขนัธ ์๕ นะ และในทีส่ดุขนัธ ์๕ ของพระองคก์ด็บั คอื

เขา้สูพ่ระนพิพาน และเวลานีเ้ราก็มสีภาพเชน่เดยีวกนั คอืวา่องคส์มเด็จพระพชิติมาร

พระองคท์รงเป็นอจัฉรยิมนุษย ์ในทีส่ดุขนัธ ์๕ ของพระองคก์ต็อ้งพัง รา่งกายของเรา

ก็มสีภาพเชน่เดยีวกนั นับตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป เราจะไมข่อยดึถอืขนัธ ์๕ ทีเ่ป็นสภาวะ

ทีเ่ป็นปัจจัยของความทกุข ์เราเลกิกนันะ 

 

ความเป็นคนเราก็ไมเ่อา 

 

ความเป็นเทวดาเราก็ไมต่อ้งการ 

 

เป็นพรหมเราก็ไมต่อ้งการ 

 

ขึน้ชือ่วา่วัตถทุัง้หลายทีเ่ป็นทรัพยส์นิทัง้หลายในโลกนี ้ทกุคนมกัจะมวัเมาในชวีติ

ของตน คดิวา่รา่งกายของตนจะไมต่าย รา่งกายของตนจะไมแ่ก ่ในทีส่ดุรา่งกายของ

ตนกต็อ้งตาย ตอ้งแก ่มทีรัพยส์นิมากเทา่ไรก็ไมส่ามารถจะแบกไปชาตหินา้ได ้ตาย

แลว้ตา่งคนตา่งกป็ลอ่ยกนัไป 

 

ทนีีใ้นเมือ่สภาพความจรงิของโลกเป็นอยา่งนี ้เราก็จะไมย่ดึถอือะไรทัง้หมด คอื

รา่งกายของเราก็ด ีรา่งกายของบคุคลอืน่กด็ ีวัตถธุาตทุัง้หมดก็ด ีสิง่ทัง้หลายเหลา่นี้

จะมปีระโยชนอ์ยูบ่า้ง เมือ่ชวีติของเรายงัอาศยัรา่งกายอยู ่เมือ่ตายแลว้มนักไ็มต่ามไป 

เราขอตดัมนัตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป ไมต่อ้งการมนันะ 

 

ขอองคส์มเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาโปรดประทานพระมหากรณุาธคิณุให ้

ขา้พระพทุธเจา้ไดเ้หน็พระรปูพระโฉมของพระองค ์แมไ้มช่ดักไ็มเ่ป็นไร ดแูสงสวา่ง



ขึน้มากไหม...?" 

 

เป๊ียก :"ยังไมม่ากคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"มากกวา่นดิไหม...?" 

 

เป๊ียก :"คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ดขี ึน้กวา่เกา่นะ เอาละตอนนีก้ข็อทลูขอพระโอวาทแลว้ ตอ้งเชือ่ใจนะ 

เวลานีจ้ติเป็นทพิยม์นัถกูตอ้งทกุอยา่งแลว้ ถามวา่ขา้พระพทุธเจา้จะปฏบิตัอิยา่งไร

ดว้ยวธิสีัน้ ๆ ใหต้รงกบัอารมณ์เพือ่ความเป็นอรหนัตใ์นชาตนิีเ้ชือ่จติทีรั่บสมัผัส จติมี

ความรูส้กึบอกวา่ยังไง...? บอกไดไ้หม...?" 

 

เป๊ียก :"ยังไมไ่ดค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ยงัไมไ่ดน้ะ กต็ัง้ใจนกึถงึพระพทุธเจา้ แลว้ลองนกึซ ิลองพจิารณาดวูา่

เวลานีน้อกจากแสงสวา่งของพระพทุธเจา้แลว้ ยังมแีสงสวา่งพเิศษอะไรบา้งไหม 

นอกจากแสงนัน้ จดุอาจจะไมเ่ทา่กนั มไีหม...เอายังงีก้็แลว้กนั ทางซา้ยเป๊ียกน่ะ มี

อะไรบา้ง...?" 

 

เป๊ียก :"มแีสงคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"มแีสงหรอื...?" 

 

เป๊ียก :"ใจหนูมนัยงัสัน่อยูค่ะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ใจสัน่ กลวัเหรอ รวบรวมกําลงัใจ" 

 

เป๊ียก :"แสงมากกวา่เมือ้กีน้ีค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ทําใจใหส้บายลกู คดิวา่เวลานีเ้ราพบพระพทุธเจา้เป็นของยาก และแสง

ขา้ง ๆ น่ะ ไมใ่ชแ่มศ่รนีะ เห็นแมจั่นแมข่องเป๊ียกเป็นแมร่ะดบัทีส่องรองลงมา" 

 

เป๊ียก :"ทา่นแมย่นืใชไ่หมคะ...?" 

 

หลวงพอ่ :"ใช.่..ยนื" 



 

เป๊ียก :"ทางซา้ยคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ใชท่างซา้ยมอื ลองนกึดซูวิา่แมแ่ตง่เครือ่งแบบสอีะไร...?" 

 

เป๊ียก : "สเีขยีวคะ่" 

 

หลวงพอ่:"สเีขยีวเหรอ บอกแมข่อใหเ้ห็นชดักวา่นี ้ยกมอืไหวท้า่น ตัง้ใจแสดงความ

เคารพนะ เขาคมุมานานแลว้นี ่ขอใหเ้ห็นเครือ่งแตง่กายเอาจดุใดจดุหนึง่ สว่นลา่ง

หรอืสว่นบนก็ได ้อยา่เพิง่เห็นทัว่ตวั เห็นทา่นไหม...?" 

 

เป๊ียก :"เห็นแตม่อืคะ่ ทา่นประทบัยนืคะ่" 

 

หลวงพอ่:"เห็นยนืใชไ่หม ...มวัใชไ่หม...เอา้ดใีจตดัขนัธ ์๕ บอกแมช่ว่ย ขอบารมี

พระพทุธเจา้ชว่ย ขอบารมทีา่นแมช่ว่ย ขอใหม้อีารมณจ์ติแจม่ใส ขอใหม้โีอกาสได ้

ชดั ๆ ยิง่กวา่นี ้ทําใจใหส้บาย อยา่ใหใ้จมนัสัน่ ทําอารมณ์ใหเ้ป็นสขุ ถอืวา่แดนนีเ้ป็น

แดนของความสขุ เราถอืวา่ การขึน้มาไดแ้คน่ีถ้อืวา่เราเป็นผูช้นะ เห็นแสงสวา่งขึน้

ไหม...?" 

 

เป๊ียก :"ดขี ึน้แลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เห็นแลว้ลองบอกลกัษณะรปูรา่งของแมซ่"ิ 

 

เป๊ียก : "ทา่นผอมคะ่ องคท์า่นคอ่นขา้งสงูคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"คอ่นขา้งสงู อยา่งนีเ้ขาไมเ่รยีกผอม ผอมมนัก็เป็นเปรต เพรยีวใชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก :"คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"อยา่ไปเรยีกผอมซ ีคอ่นขา้งสงู พอมองเห็นใชไ่หมนี ่เห็นทัง้องคใ์ชไ่หม

...?" 

 

เป๊ียก :"เหน็ผา้นุ่งคะ่ ทา่นยนืหนัหนา้เอยีงไปทางหลวงพอ่" 

 

หลวงพอ่ :"ใช ่ๆ ยนืเฉียงนดิ ๆ ดตูรงรองเทา้ซสิวมอะไร...? มเีครือ่งประดบัขอ้เทา้

หรอืเปลา่ ? " 



 

เป๊ียก :"ขอ้เทา้มกํีาไรคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"กําไลทําดว้ยแกว้หรอืทองคํา...?" 
 

เป๊ียก :"ทองคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เป็นทองเหรอ ทองแท ้ๆ หรอืผสมอะไรบา้ง...?" 

 

เป๊ียก :"ทองเหลอืงมากนะคะ วาว นดิ ๆ แตไ่มค่อ่ยใสคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ถามแมซ่ ิกําไลเทา้เป็นทองหรอืเป็นแกว้ ถามเลย ถา้จติบอกยงัไง ก็ตอบ

มา" 

 

เป๊ียก :"เป็นแกว้แลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เป็นแกว้หรอืใช ่ถกูตอ้ง ถามเขาตามนัน้นะ ตอ้งรักษาอารมณ ์นีเ่กร็ง

เกนิไป" 

 

เป๊ียก :"ใจมนัสัน่คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ใจสัน่นีม่นัเกร็งเกนิไป ทหีลงัทําใจสบาย ๆ นะ ไอแ้กไฟมนัคอยจะดบัอยู่

เรือ่ยนี"่ 

 

เป๊ียก :"เมือ่กีห้ลวงพอ่มาใจมนัสัน่คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ทหีลงัทําใจสบาย ๆ ซ ิพอ่ไมไ่ดม้าฆา่ใชไ่หม พอ่มาชว่ย ตอ้งนกึอยา่งนัน้

นะ ขอทกุทา่นทีไ่มส่ามารถจะเห็นเองได ้ก็วาดภาพตามนัน้ คดิวา่เราอยูใ่นสถานทีน่ี้ 

ถา้บงัเอญิคนใดคนหนึง่คดิวา่ตนเองอยูใ่นสถานทีใ่ดก็ขอใหเ้ชือ่ เพราะวันนีพ้ระ และ

เทวดาพรหมคมุเต็มที ่ดขูึน้มาตัง้แตผ่า้ของแมเ่ปลีย่นจากสเีขยีวเป็นสอีะไรหรอืยงั

...?"บอกวา่อยากจะตอ้งการเหน็ชดุใหญ ่ใหแ้มแ่ตง่ชดุใหญ"่ 

 

เป๊ียก :"สเีริม่สวา่งขึน้แลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ชดัขึน้ไหมลกู...?" 

 



เป๊ียก :"มนัออกทอง ๆ แตไ่มใ่ชส่ทีองเขม้นะคะ" 

 

หลวงพอ่ :"ออกทอง ๆ นะ ทองเลือ่ม ๆ ไชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก :"คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เออ้ดซู ิลองดไูปตามอยา่งทีแ่ป๊วเขาดซู ิดขู ึน้เรือ่ย ๆ ลกัษณะผา้นุ่ง

ลกัษณะไหน...?" 

 

เป๊ียก :"ผา้เป็นชดุไทยคะ่ มเีข็มขดัคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เข็มขดัหนังหรอืเข็มขดัเงนิ...?" 

 

เป๊ียก :"เข็มขดัทา่นเป็นทองวาว ๆ คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เป็นทองวาว ๆ เฉย ๆ หรอืวา่เป็นอะไร ...?" ลองถามแมเ่ขาดซู"ิ 

 

เป๊ียก :"เป็นแกว้ผสมคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"แพรวพราวนะ" 

 

เป๊ียก :"แตย่ังไมม่ากคะ่ เห็นแตว่า่เริม่ใสขึน้คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เออ้ จติเริม่ดขี ึน้แลว้ จติตกใจมากเกนิไป แลว้ดเูสือ้ซ ิแขนสัน้หรอืแขน

ยาว...? เอาจติถาม มโนมยทิธแิปลวา่มฤีทธิท์างใจ" 

 

เป๊ียก :"แขนยาวคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"แขนยาวเหรอ นอกจากแมจ่ันแลว้ ขา้งหลงัมอีะไรไหม...? มคีวามรูส้กึบอก

วา่มใีครยนือยูส่กัคนไหม...?" 

 

เป๊ียก :"มแีสงแตว่า่ไมท่ราบคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"มแีสง ถามวา่แมศ่รใีชไ่หม...? แกจะเขกหวัเอ็งแลว้นะน่ะ นีเ่ขาแมใ่หญ ่

ถามแมจั่น แมศ่รใีชไ่หม...?" 

 



เป๊ียก :"ใชค่ะ่ ยนืถดัตอ่ไปคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ยนืยิม้อยูน่านแลว้แกจะเขกหวัเอง็แลว้เมือ่กีน้ีเ้ขาบอกวา่ไมรู่ห้รอ สองคน

แตง่ตวัคลา้ยคลงึกนัไหม...?" ขอบารมทีา่นแมท่ัง้ ๒ องค ์ขอใหเ้ห็นชดักวา่นี ้เห็นดี

ขึน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก :"สวา่งขึน้เยอะเลยคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ทหีลงัคมุอารมณ์สมาธใิหด้นีะ ตัง้ใจปลงขนัธ ์๕ อกี ลองปลงซมิคีวามรูส้กึ

ในรา่งกายเป็นอยา่งไร...?" 

 

เป๊ียก :"คดิวา่หนูไมห่ว่งใยในอะไรทัง้หมดแลว้ตอ่ไปนี"้ 

 

หลวงพอ่ :"งัน้เหรอ มาอยูบ่นนี ้อารมณใ์จสบายดกีวา่มนุษยห์รอืสบายเทา่มนุษย"์ 

 

เป๊ียก :"ใจสบายกวา่คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ดกีวา่นะ ถา้อยูก่บัแมด่กีวา่อยูม่นุษยใ์นโลกนะตดัสนิใจวา่เราเลกิกนั ชาติ

นีเ้ป็นชาตสิดุทา้ย ไอก้ฎของกรรมใด ๆ ทีทํ่าใหเ้ราเป็นทกุข ์เราถอืวา่น่ันเป็นกฎของ

อกศุล กรรมทีเ่ราทํามากอ่น เราจะใชห้นีม้นั เราจะไมเ่ดอืดรอ้นตอ่อารมณ์ใดทัง้หมด

ทีม่ากระทบกระทั่งนะ แลว้วางอารมณเ์สยี แลว้ก็ตอนนีส้วา่งขึน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก :"สวา่ง มคีวามรูส้กึวา่ทา่นแมศ่รยีิม้ หนัหนา้มาทางหนู" 

 

หลวงพอ่ :"เออ้ เขายิม้ตลอดเวลา ทา่นแมจ่ันละ่ยิม้หรอืเปลา่...? แมศ่รแีกยิม้มานาน

แลว้ แกหลอกเอง็น่ะ เออ้ถา้งัน้ละก็นมสัการพระพทุธเจา้นะ ขอใหท้า่นแมท่ัง้สองพา

ไปหาทา่นปู่  ทา่นยา่ เดีย๋วชนปู่ ยา่ตายนะนี่ เห็นแสงสวา่งขา้งหนา้ไหม...?" 

 

เป๊ียก :"สวา่งคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"สวา่ง ๒ จดุใชไ่หม" 

 

เป๊ียก :"เป็นทางยาว ๆ คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เขา้ไปใหจ้ดุวา่ทา่นปู่  ทา่นยา่ประทับอยูต่รงไหน ขอใหป้รากฏพระพทุธรปู

โฉมใหช้ดัหรอืไมงั่น้ขอใหแ้สงสวา่งขึน้ ถามแมเ่ขาก็แลว้กนั ถามซวิา่ถงึหรอืยัง...?" 



 

เป๊ียก :"คะ่ ถงึแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ถงึแลว้เหรอ ทา่นปู่ ทา่นยา่น่ังตรงไหน ถาม ๒ แมเ่ลย อยา่ไปถามแมเ่ดยีว 

จติบอกวา่อยา่งไร...?" 

 

เป๊ียก :"จติบอกวา่ทา่นปู่ น่ังอยูบ่นแทน่" 

 

หลวงพอ่ :"บนแทน่ ทา่นน่ังยังไง...?" 

 

เป๊ียก :"น่ังหอ้ยขาคะ่" 

 

หลวงพอ่:"หอ้ยกีข่า้ง...?" 

 

เป๊ียก :"หอ้ยขา้งเดยีวคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"แลว้ทา่นยา่ละ่...?" 

 

เป๊ียก :"ทา่นยา่อยูท่างซา้ย" 

 

หลวงพอ่ :"ทางซา้ยมอืของทา่นปู่ ใชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก :"ใชค่ะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ตัง้ใจตดัขนัธ ์๕ ใหม ่ขอบารมพีระพทุธเจา้ชว่ยบารมทีา่นปู่ ทา่นยา่ชว่ย 

บารมทีา่นแมช่ว่ย แลว้ก็บญุบารมใีด ๆ ทีเ่ราบําเพ็ญกศุลมาแลว้นับเป็นเวลา ๑๖ 

อสงไขยกบัแสนกปั ขอบญุบารมทีัง้หมดจงรวมตวัใหข้า้พเจา้ไดม้โีอกาสเห็นทา่นปู่

ทา่นยา่ทา่นแมใ่หช้ดัเจนแจม่ใส ดขีึน้ไหม...? จติชกับอกวา่คลอ่งตวัขึน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก :"จตินิง่กวา่เมือ่กีน้ีค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ :"จตินิง่เหรอ ความรูส้กึทา่นปู่ แตง่ตวัอยา่งไร...? ทา่นแจม่ใสขึน้ไหม...? " 

 

เป๊ียก :"ทา่นแตง่เป็นสใีส ๆ คลา้ย ๆ สทีองคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เออ้..ถกู ทา่นยา่ละ่ เอาจติบอก รวบรวมกําลงัใจใหเ้ขม้แข็ง" 

 



เป๊ียก :"ทา่นยา่ก็แตง่สทีองละเอยีด ๆ คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เออ้...ดแีลว้ ทําใจใหส้บาย ๆ นะ นกึถอยหลงั คําวา่ถอยหลงั คดิวา่มองดู

รา่งกายขนัธ ์๕ ขา้งลา่งเราจะทิง้มนันะ มนัจะตายเมือ่ไรก่็เชญิตาย เราไมเ่สยีดาย อยู่

บนนีเ้ราสขุกวา่ใชไ่หม...? ในเมือ่เราอยูบ่นนีเ้ราสขุกวา่ และถา้เรามโีอกาสทีจ่ะอยูไ่ด ้

ทําไม เราจําจะตอ้งไปหว่งรา่งกาย แตท่วา่ถา้รา่งกายมนัยังไมต่าย ก็ตอ้งเลีย้งดมูนั

เป็นธรรมดานะ เรยีกวา่เราใชห้นีช้ัว่คราว ระยะไมก่ีปี่เราก็หมดหนีแ้ลว้ อยา่งนอ้ยทีส่ดุ

เราก็มโีอกาสมาอยูก่บัแม ่และทา่นปู่  ทา่นยา่ ทนีี้กราบทา่นซ ิเขา้ไปกราบทา่น ทํา

ความเคารพทา่น นีไ่หวแ้มเ่ขาหรอืยงันี.่..?" 

 

เป๊ียก :"กราบแลว้คะ่ หนูกราบทีเ่ทา้คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เออ กราบทา่นปู่  ทา่นยา่หรอืยัง...?" 

 

เป๊ียก :"คะ่ กราบแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"กราบทา่นปู่  ดคูวามรูส้กึวา่ทา่นปู่ ยิม้หรอืวา่ ทา่นเอามอืมาทําอะไร ? กราบ

ตกัทา่นซ ิเราเป็นหลานนี"่ 

 

เป๊ียก :"ทา่นยิม้คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เขา้ไปหาทา่นยา่ ความรูส้กึบอกวา่ไง...?" 

 

เป๊ียก :"ความรูส้กึวา่ทา่นเคยสอนหนูคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เออ...วา่ไงเหรอ" 

 

เป๊ียก :"ทา่นเคยเตอืนหนูวา่ยังแยอ่ยูม่าก" 

 

หลวงพอ่ :"เออ วันนีทํ้าใจซลิกูนะ ทําใจใหเ้ขม้แขง็ คําวา่กลวัอะไร กเ็ลกินกึถงึมนันะ 

นีเ่พยีงแคห่ลวงพอ่เดนิเขา้มา แกก็ลดวบูไปแลว้ นกึถงึวา่หลวงพอ่นะตอ้งการใหล้กู

ทกุคนไดด้ ีไมใ่ชว่า่จะไปฆา่ลกูนะ ทําใจใหส้บาย นกึถงึวา่ยิง่อยูใ่กลย้ิง่ด ีเวลานี้

ตดัสนิใจทําใจใหเ้ป็นสขุ เราถอืวา่เราอยูใ่นแดนทีเ่ป็นสขุ และก็ลองถามแมซ่วิา่วมิาน

ของเป๊ียกเองทีน่พิพานน่ะมไีหม ทา่นวา่ไง...?" 

 

เป๊ียก :"ความรูส้กึบอกไมม่คีะ่" 



 

หลวงพอ่ :"ยังไมม่ ีนีแ่สดงวา่สมาธมินัโคลงเคลงมาก นีเ่ป็นอนัวา่เวลานีใ้จมนัยงัสัน่ 

ยังสัน่อยูไ่หม...?" 

 

เป๊ียก :"สัน่ไมม่ากเทา่เมือ่กีน้ีอ้งคท์า่นปู่ ทา่นยา่สวา่งมากเลยคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เออ งัน้เหรอ ถา้งัน้ดปูู่ ยา่ดกีวา่ สวา่งขึน้แลว้เหรอ เห็นตวัทา่นไหม...?" 

 

เป๊ียก :"เหน็สวา่งทั่วไปหมดเลยคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ใชซ่ ีหากวา่ทา่นเปลง่รัศม ีถา้เราจะสามารถเห็นได ้มนัสวา่งเลยสบายตา 

ทีเ่ราจะมองไปได ้เพราะบารมทีา่นมากนะ พอเห็นพระองคท์า่นไหมตอนนี.้..?" 

 

เป๊ียก :"เหน็คะ่ ทา่นสวา่งแลว้กย็ิม้คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ใช ่ๆ รักษากําลงัใจนะ ทรงกําลงัใจไวต้อนนี ้เวลานีเ้อากนัแคน่ีน้ะ เอากนั

แคท่า่นปู่ ทา่นยา่ ทา่นแมท่ัง้สองนะ เวลานี้พดูถงึแมศ่ร ีแลว้กท็า่นปู่ พระอนิทร ์แลว้ก็

ชายาของทา่น และแมจ่ัน ถา้บงัเอญิใครคนใดคนหนึง่จะไปเหน็ภาพทา่นนอกจาก

สถานทีน่ีน้ะ ตอ้งถอืวา่ใชไ้ด ้เพราะเทวดานีใ่ชรั้ศมกีายแทนตวั หรอืบางททีา่นน่ังอยู่

ทีเ่ดยีว ทา่นอาจจะสงเคราะหค์ราวเดยีว คนไดท้ัง้โลก" 

 

 

(จบคําแนะนําการฝึกมโนมยทิธ)ิ 



การฝึกมโนมยทิธ ิ

 

หลวงพอ่พระมหาวรีะ ถาวโร - ครฝึูก 

คณุสมพร บณุยเกยีรต ิ(เป๊ียก) - ผูร้บัการฝึก 

ฝึกทีว่ดัทา่ซุง บนศาลานวราช 

เมือ่วนัที ่๑๙ พ.ย. ๒๕๒๑ 

 

 

 

(หลงัจากหลวงพอ่แนะนําวธิกีารปฏบิตัแิละใหภ้าวนาสกั ๑๐ นาท ีแลว้จงึเจา้มา

สอบถาม) 
 

 

หลวงพอ่ : "เอา้เป๊ียกเอย๊ สวา่งไหม...?" 

 

เป๊ียก : "สวา่งคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "สวา่งมากไหม...?" 

 

เป๊ียก : "สวา่งมากไหม..?" 

 

หลวงพอ่ : "พุง่จติไปตามแสงซ ิอธษิฐานวา่แสงนีถ้า้หากวา่เป็นแสงขององคส์มเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ขอใหข้า้พเจา้ไดม้โีอกาส ไดเ้หน็แสงนีด้ว้ย เห็นไหม...? 

 

เป๊ียก : "เห็นเป็นดวงแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เหน็เป็นดวงเรอะ ตัง้ใจตดัขนัธ ์๕ นะ แลว้ก็เห็นวา่รา่งกายไมใ่ชเ่รา 

ไมใ่ชข่องเรา รา่งกายเกดิจากอํานาจของตณัหา เพราะอาศยัความอยากม ีความ

ตอ้งการในความสวยสดงดงาม ตอ้งการเสยีงเพราะ ตอ้งการรปูสวย ตอ้งการในรส

อรอ่ย ตอ้งการกลิน่หอม ตอ้งการสมัผัส เพราะความโงป่ระเภทนีท้ีม่ใีนจติของเราใน

กาลกอ่น จงึเป็นปัจจัยใหม้รีา่งกายทีเ่ต็มไปดว้ยความทกุข ์ความสขุทีแ่ทจ้รงิก็ คอื 

พระนพิพาน 

 

องคส์มเด็จพระผูม้พีระภาคเจา้ทรงแนะนําวา่ถา้เราตอ้งการพระนพิพานใหต้ดัขนัธ ์๕ 

เห็นวา่รา่งกายของเรานีเ้ป็นของไมด่ ีรา่งกายของบคุคลใหต้ดัขนัธ ์๕ เห็นวา่รา่งกาย



ของเรานีเ้ป็นของไมด่ ีรา่งกายของบคุคลอืน่ไมด่ ีวัตถธุาตไุมม่คีวามหมายไมเ่ป็นเรือ่ง

ไมเ่ป็นสาระ เพราะสิง่ทัง้หมดนีเ้ป็นปัจจัยนําความทกุขม์า 

 

ฉะนัน้ นับตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป ขา้พระพทุธเจา้ จะขอยอมรบันับถอืคําสัง่สอนขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ จะไมม่จีติผกูพนัในรา่งกายของตนเอง ในรา่งกายของ

บคุคลอืน่ และในวัตถทุัง้หมด ขณะทีป่รากฏวา่ชวีติยังมอียูก่็จะทําทกุสิง่ทกุอยา่งตาม

หนา้ที ่เพราะวา่ชวีตินิทรยีน์ีส้ ิน้แลว้เมือ่ใด ขา้พเจา้ไมต่อ้งการอะไรทัง้หมด นอกจาก

พระนพิพาน 

 

ฉะนัน้ ขอบารมขีององคส์มเด็จพระพชิติมารไดท้รงโปรดใหข้า้พระพทุธเจา้ไดเ้ห็น

พระรปูโฉมของพระองคเ์ห็นชดัเจน...สวา่งขึน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก : "สวา่งคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เหน็ไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ยังไมเ่หน็คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "จติบอก ความรูส้กึของจติวา่ยงัไง...?" 

 

เป๊ียก : "รูส้กึวา่พระพทุธองคอ์ยูต่รงขา้งหนา้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ขา้งหนา้เหรอ เออใชไ้ด ้เป็นพระพทุธเจา้องคไ์หน พระกกุกุสนัโธ พระ

โกนาคม พระพทุธกสัสป พระสมณโคดม หรอืพระพทุธทปัีงกร หรอืสมเด็จองคป์ฐม

...?" 

 

เป๊ียก : "สมเด็จพระสมณโคดมคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ...ถกูตอ้ง จติบอกวา่ ภาพของพระองคเ์วลานีท้างเครือ่งอะไร หม่จวีร

หรอืเป็นภาพพระนพิพาน...?" 

 

เป๊ียก : "รูส้กึวา่ทา่นเป็นภาพพระประทับยนือยูค่ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "นมสัการทา่นนะ ตอ้งเชือ่จติ เวลานีจ้ติคดิวา่พระพทุธเจา้ทา่นอยูท่ีไ่หน

...?" 

 



เป๊ียก : "อยูท่ีพ่ระจฬุามณีคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ ไหวท้า่นแลว้หรอืยัง...?" 

 

เป๊ียก : "กราบทา่นแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ขอโอวาทของพระองคต์รัสใหต้รงกบัอธัยาศยัของขา้พระพทุธเจา้ที่

ตอ้งการจะเขา้พระนพิพานในชาตนิี ้ตัง้จติรับสมัผัส มคีวามรูส้กึวา่พระองคต์รัส

อยา่งไร...?" 

 

เป๊ียก : "ใหต้ดัขนัธ ์๕ บอ่ย ๆ เป็นประจําคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้...ด ีตอนนีก้ราบทราบแลว้ หนัหลงัมาขา้งหนา้ทา่นนะ เอาจติคดิรูน้ะ

วา่เวลานีใ้นพระจฬุามณีมพีระ มเีทวดา มพีรหมมากไหม...?" 

 

เป๊ียก : "สวา่งคะ่ เทวดา พรหมทา่นน่ังเตีย้กวา่สมเด็จพระพทุธองคน์ะคะ" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้ เตีย้กวา่ซลิกู ดแีลว้ สวา่งแตล่ะจดุ น่ันคอืพระอรยิเจา้นะ แถวหนา้

สวา่งมากไหม แถวรอง ๆ ละ่ แถวไหนสวา่งมากกวา่กนั...?" 

 

เป๊ียก : "ขา้งหนา้สวา่งมากกวา่ขา้งหลงัคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ ตอ้งเห็นขา้งหนา้สวา่งมากกวา่ขา้งหลงันะ เพราะขา้งหนา้เป็นพระ

อรหนัต ์เห็นกีแ่ถว...?" 

 

เป๊ียก : "ความรูส้กึบอก ๕ แถวคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ...เอาตามความรูส้กึ จติเป็นทพิย ์เป็นของธรรมดาไมผ่ดินะ แลว้ก็

มองดตูวัเราซมิแีสงสวา่งไหม...?" 

 

เป๊ียก : "สวา่งคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ลองเทยีบแสงของตวัเราเทา่กบัแถวไหน? เทา่แถวทีเ่ทา่ไร...?" 

 

เป๊ียก : "ถอยมาขา้งหลงัคะ่" 

 



หลวงพอ่ : "สวา่งมาขา้งหลงัเหรอ แถวทีเ่ทา่ไร.่..?" 

 

เป๊ียก : "ประมาณแถวที ่๔ คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เห็นแถวที ่๔ ตอ่ไปนีต้ดัตามหลวงพอ่นะ คดิวา่ขนัธ ์๕ คอื รปู เวทนา 

สงัขาร วญิญาณ ทีเ่รยีกกนัวา่ กาย เอาง่าย ๆ นะ รา่งกายของเราก็ด ีรา่งกายของ

บคุคลอืน่ก็ด ีเต็มไปดว้ยความสกปรกโสโครก ภายในมน้ํีาเลอืด น้ําเหลอืง น้ําหนอง 

เสลด เสมหะ อจุจาระ ปัสสาวะ มนัเต็มไปดว้ยความปกสรก ความรูส้กึเป็นตามนัน้ไหม

...?" 

 

เป๊ียก : "เป็นคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เป็นเหรอ เรารงัเกยีจรา่งกายเรานะ รังเกยีจไหม...?" 

 

เป๊ียก : "น่าเกลยีดและน่ากลวัดว้ยคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ทนีีพ้ดูถงึรา่งกายคนอืน่ทีเ่ขาอยากจะรัก อยากจะครองคูซ่ ึง่กนัและกนั 

เพราะเห็นสวยสดงดงาม ทนีีร้า่งกายคนอืน่เราก็มคีวามรูส้กึอยา่งนัน้ไหม...? เกลยีด

ไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ปกตกิ็ไมร่กัอยูแ่ลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ปกตกิ็ไมช่อบอยูแ่ลว้ใชไ่หม ทนีีก้็มุง่การใหอ้ภยักบัคนทีทํ่าใหเ้ราไมช่อบ

ใจ" 

 

เป๊ียก : "อนันีห้นูกําลงัจะทําใหไ้ดค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "กําลงัจะทําใหไ้ดเ้หรอ ตดัสนิใจวา่ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป เราจะใหอ้ภยักบั

คนทีพ่ดูไมช่อบใจ แสดงอาการไมช่อบใจใหป้รากฏแกเ่รา ถอืวา่อาการอยา่งนัน้ไม่

เป็นสาระไมเ่ป็นแกน่สาร เป็นอาการของอบายภมูใิชไ่หม เป็นเหตใุหเ้กดิเป็นสตัวน์รก 

เป็นเปรต เป็นอสรุกาย เป็นสตัวเ์ดรัจฉาน พน้จากนัน้มาก็มาเป็นคน เป็นคนทีไ่มม่ี

ความสขุ แลว้ก็เป็นปัจจัยใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิในวัฏฏะ นับตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป ขอ

บารมขีององคส์มเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ไดโ้ปรดชว่ยบงัคบั

กระแสจติของขา้พระพทุธเจา้ใหท้รงอยูต่ามสภาพนีค้อื 

 



เห็นรา่งกายของคนทกุคน แมแ้ตร่า่งกายของตนเองเต็มไปดว้ยความสกปรกโสโครก 

ไมเ่กดิความกําหนัดยนิดใีนรา่งกายนัน้ ๆ รา่งกายของเขาหรอืรา่งกายของเรา และให ้

จติของขา้พระพทุธเจา้เต็มไปดว้ยความเมตตา ความรกั กรณุา ความสงสาร มทุติา 

พลอยยนิดใีนความดขีองบคุคลอืน่ และไมอ่จิฉารษิยาใคร ๆ ขอใหใ้จของ

ขา้พระพทุธเจา้ตัง้อยูใ่นอเุบกขาวางเฉยไมส่ะดุง้สะเทอืนในคํานนิทาวา่รา้ย การเสยีด

สตีา่ง ๆ อารมณ์ใจเป็นไปตามนัน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก :" เป็นคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เป็นแลว้เหรอ ดแูสงของตวัซ ิสวา่งขึน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก :"สวา่งขึน้คะ่" 

 

หลวงพอ่ :"ไปเทยีบกบัแถวที ่๓ ซ ิเมือ่กีอ้ยูแ่ถวที ่๔ ใชไ่หม..." 

 

เป๊ียก :"ใชค่ะ่ ขึน้มาแถวที ่๓ แลว้คะ่ แตแ่ถวที ่๑ สวา่งมากคะ่" 

 

หลวงพอ่ :"เออใช ่ๆ เทยีบแถวที ่๓ นะ ตดัขนัธ ์๕ ตอ่ไปลกู ตดัตอ่ไปวา่ขึน้ชือ่วา่

ขนัธ ์๕ คอืรา่งกายของเราก็ด ีรา่งกายของคนอืน่กด็ ีวัตถธุาตกุ็ด ีเราจะไมพ่งึ

ปรารถนาใด ๆ ทัง้หมด ตามคําแนะนําขององคส์มเดจ็พระบรมสคุต ขา้พระพทุธเจา้

ขอตดัรา่งกายทิง้ไปจากจติ แตท่วา่ภารกจิทีจ่ะตอ้งประคมประหงมรา่งกาย ปรนเปรอ

รา่งกาย เลีย้งดรูา่งกายเป็นหนา้ทีใ่นสมยัทีม่ชีวีติอยู ่ถา้ขา้พระพทุธเจา้สิน้ลมปราณ

แลว้เมือ่ไร ก็จะขอเขา้พระนพิพาน 

 

โดยเฉพาะเวลานีข้า้พระพทุธเจา้ไมส่งสยัในคําสัง่สอนของพระองค ์ขา้พระพทุธเจา้

มุง่ปฏบิตัติรงเฉพาะพระนพิพาน ศลี ๕ ประการหรอืศลี ๘ ประการ ขา้พระพทุธเจา้จะ

ใหท้รงอยูใ่นอารมณ์จติอยูต่ลอดเวลา ความเห็นวา่รา่งกายของบคุคลอืน่สวยตอ้งการ

ประคบัประคองเป็นคูค่รองจะไมม่ใีนจติของขา้พระพทุธเจา้ก็ด ีรา่งกายของบคุคลอืน่

ก็ด ีมสีภาพไมต่า่งอะไรกบัซากศพทีเ่ขาทิง้ไวใ้นป่าชา้ 

 

และขา้พระพทุธเจา้จะตดัการรับสมัผัสจากคําครหานนิทาก็ด ีคําสรรเสรญิก็ดใีนโลกนี้

ทัง้หมด โดยจะเชือ่ฟังคําแนะนําขององคส์มเด็จพระบรมสคุต วา่คํานนิทาและ

สรรเสรญิไมไ่ดทํ้าใหค้นดหีรอืคนชัว่ จะดหีรอืชัว่อยูท่ีต่วัปฏบิตั ิฉะนัน้ คําสอนของ

องคส์มเด็จพระทรงสวสัดิใ์นขอ้นีข้า้พระพทุธเจา้ขอรับปฏบิตัติาม และตัง้ใจนับตัง้แต่

บดันีเ้ป็นตน้ ขึน้ชือ่วา่อารมณใ์ด ๆ ทีก่ระทบกระทั่งจติของขา้พระพทุธเจา้ในฝ่าย



นนิทาก็ด ีฝ่ายสรรเสรญิก็ด ีขา้พระพทุธเจา้จะทิง้เสยีโดยทรงอเุบกขา 

 

และขา้พระพทุธเจา้จะไมห่ลงใหลอยูใ่นรปูฌาน และอรปูฌาน คดิวา่พระนพิพานมี

ความดกีวา่ จะไมม่มีานะการถอืตวั ถอืตน วา่เราดกีวา่เขา เราเสมอเขา หรอืวา่เราเลว

กวา่เขา เพราะวา่รา่งกายของคนทกุคนเต็มไปดว้ยความสกปรกโสโครกเหมอืนกนั

หมด และตอ่ไปขา้พระพทุธเจา้จะเชือ่ฟังคําสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระบรมสคุตวา่ 

การเกาะอยูใ่นตณัหาเป็นปัจจัยใหเ้กดิทกุข ์ขา้พระพทุธเจา้ตอ้งการความสขุทีส่ดุกค็อื

พระนพิพาน 

 

ฉะนัน้ นับตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไปขึน้ชือ่วา่ความปรารถนาในมนุษยโ์ลกก็ด ีเทวโลกก็ด ี

พรหมโลกก็ดจีะไมม่สํีาหรับขา้พระพทุธเจา้ ความตอ้งการหรอืการเห็นวา่สวยสด

งดงามในโลกทัง้ ๓ ไมม่ ีขอองคส์มเด็จพระมหามนุไีดท้รงโปรดชว่ยบงัคบักระแสจติ

ของขา้พระพทุธเจา้ใหทํ้าลายสงัโยชนท์ัง้ ๑๐ ประการใหพ้น้ไปจากกําลงัใจของ

ขา้พระพทุธเจา้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป...สวา่งขึน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก : "สวา่งมากคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "สวา่งขึน้ เทยีบไดช้ัน้ไหนลกู แถวไหน...? ขึน้ถงึแถวที ่๒ หรอืยงั...?" 

 

เป๊ียก : "สวา่งขึน้มาถงึแถวที ่๒ แลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เขา้มาเทยีบแถวที ่๒ เทา่กนัไหม แสงสวา่งของลกูกบัแถวที ่๒ เทา่กนั

ไหม...?" 

 

เป๊ียก : "รูส้กึใกล ้ๆ กนัแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ใกล ้ๆ กนั ตดัใหมน่ะ ตัง้ใจไวเ้ลยโดยเฉพาะ วา่ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุทา้ยใน

การเกดินะ รา่งกายเตม็ไปดว้ยความสกปรก ทรัพยส์นิทัง้หลายไมเ่ป็นสาระไมเ่ป็น

แกน่สาร ทกุคนทีต่อ้งเวยีนวา่ยตายเกดิในวฏัสงสาร ก็เพราะมวัเมาในรา่งกายคดิวา่

รา่งกายจะไมแ่ก ่คดิวา่รา่งกายจะไมป่่วย คดิวา่รา่งกายจะไมต่าย แตว่า่สําหรับ

ขา้พระพทุธเจา้นีเ้ห็นแลว้ตามคําสัง่สอนขององคส์มเด็จพระจอมไตรวา่ รา่งกายไมใ่ช่

แดนของความสขุ มนันําความทกุขม์าใหท้กุขณะ 

 

ฉะนัน้ ขา้พระพทุธเจา้ขอนมสัการองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ (หนัไปกราบทา่น

นะ) วา่ขา้พระพทุธเจา้ขอยดึถอืคําสัง่สอนของพระองคท์ีม่พีระพทุธประสงคต์อ้งการ



จะรือ้สตัวข์นสตัวใ์หเ้ขา้ถงึพระนพิพาน 

 

เวลานี ้ขา้พระพทุธเจา้ตดัไดแ้ลว้ คอื ขนัธ ์๕ ของขา้พระพทุธเจา้ก็ด ีขนัธ ์๕ คอื 

รา่งกายของบคุคลอืน่ก็ด ีนีม่นัเต็มไปดว้ยความสกปรก และกม็คีวามไมเ่ทีย่ง เอา

จติใจไปเกาะมนัก็เป็นทกุข ์เวลานีจ้ติของขา้พระพทุธเจา้ไมส่นใจรา่งกายอนัเป็นทกุข์

นัน้ ถงึแมข้ณะทีจ่ะอยูท่ีน่ี ่รา่งกายทีจ่ะอยูใ่นภาพมนุษยม์นัจะพังไปเวลานี้ 

ขา้พระพทุธเจา้กไ็มไ่ดส้นใจ ไมเ่สยีดายอาลยัมนั 

 

ฉะนัน้ขอองคส์มเด็จพระพชิติมารบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ขอไดโ้ปรดแผบ่ารมมีา

โปรดขา้พระพทุธเจา้ ขอใหข้า้พระพทุธเจา้มรีัศมกีายสวา่งไสวเตม็ที ่มากกวา่นีด้ว้ย

เถดิพระพทุธเจา้ขา้ สวา่งขึน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก : "สวา่งคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ความสวา่งเทา่แถวที ่๒ หรอืยงั...?" 

 

เป๊ียก : "ความรูส้กึจะมากกวา่นดิหนึง่คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "มากกวา่นดิหนึง่เหรอ เออ...ตดัตอ่ไปอกีลกู ตดัตอ่ไป ขอรวบยอดวา่

รา่งกายทีเ่ต็มไปดว้ยความสกปรก การเวยีนวา่ยตายเกดิเตม็ไปดว้ยความทกุข ์

มนุษยโลก เต็มไปดว้ยความวุน่วาย หาความสขุไมไ่ด ้เทวโลก คอืสวรรคจ์ัดวา่เป็น

แดนทีม่คีวามสขุ กย็ังมกีามารมณ์ คอืมผีูห้ญงิผูช้าย พรหมโลก จัดวา่เป็นคนทีส่บาย 

ตัง้อยูใ่นอารมณ์สงบคอืในฌาน อยูด่ว้ยอํานาจของธรรมปีต ิแตท่วา่ทัง้สามแดนนีไ้ม่

เป็นทีป่รารถนาของเรา เพราะไมเ่ป็นปัจจัยใหเ้กดิความสขุ เทวโลก และพรหมโลก

เป็นแดนทีพ่กัความทกุขช์ัว่คราว 

 

ฉะนัน้ ขา้พระพทุธเจา้ไมต่อ้งการแดนทัง้ ๓ นี ้ขออํานาจบญุบารมขีององคส์มเด็จพระ

ชนิสหีบ์รมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ และบญุบารมทีีข่า้พระพทุธเจา้ไดบํ้าเพ็ญมาแลว้

ถงึ ๑๖ อสงไขย และมกํีาไรแสนกปั ขอบญุทัง้สองประการนีจ้งประคบัประคอง

กระแสขติของขา้พระพทุธเจา้ใหม้คีวามใสสะอาดเทา่แถวที ่๑ จติตดัไดต้ามนัน้ไหม

...?" 

 

เป๊ียก : "ไดค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "สวา่งขึน้ไหม...?" 



 

เป๊ียก : "สวา่งคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เทยีบกบัแถวที ่๑ ใกลก้นัหรอืยงั...?" 

 

เป๊ียก : "รูส้กึวา่นอ้ยกวา่นดิหนึง่คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "นอ้ยกวา่อกีนดิหนึง่หรอื ลองตดัตอ่ไปอกีซ ิตัง้ใจตดั คดิในใจเลยนะวา่

รา่งกายเลว ๆ โลกเลว ๆ อยา่งนี ้เราไมต่อ้งการมนัอกี แตว่า่ถา้ขนัธ ์๕ ทรงอยู ่เราจะ

ทําทกุสิง่ทกุอยา่งตามหนา้ทีใ่หค้รบถว้นนะ การมทีกุขเ์พราะวาจาของบคุคลอืน่ คอื

หมายความวา่จะมกีารกระทบกระทั่งจากวาจาของบคุคลอืน่ก็ด ีการกระทําของบคุคล

อืน่ก็ด ีคอืทกุขใ์ด ๆ ทีจ่ะกระทบทางกาย ดว้ยความป่วยไขไ้มส่บายก็ด ี

ขา้พระพทุธเจา้ถอืวา่เป็นกฎของกรรม ความชัว่ของขา้พระพทุธเจา้ในชาตกิอ่นมนัมา

สนอง 

 

ฉะนัน้ขา้พระพทุธเจา้จะถอืวา่สิง่ทัง้หลายเหลา่นีม้นัเกดิขึน้แกข่า้พระพทุธเจา้ จะถอืวา่

ใชห้นีก้ฎของกรรมไปโดยไมคํ่านงึ จะไปโกรธเคอืงใครหรอืวา่มคีวามเรา่รอ้นใจ เมือ่

ทกุขเวทนาเกดิขึน้ เมือ่ส ิน้ลมปราณจากชาตนิีแ้ลว้ ขา้พระพทุธเจา้ขอตดิตามองค์

สมเด็จพระประทปีแกว้ไปอยูท่ีพ่ระนพิพาน สวา่งขึน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก : "สวา่งมากกวา่เมือ่กีน้ีค้ะ่"  

 

หลวงพอ่ : "สวา่งมากกวา่เมือ่กี ้แตย่งัไมเ่ทา่แถวที ่๑ ใชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก : "ใชค่ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เอาละ่ใชไ้ดน้ะ ตอนนีก้็ลองพจิารณาดตูวัซ ิจติบอกตวัเองแตง่แบบไหน

...?" 

 

เป๊ียก : "ตวัเองเป็นผูห้ญงิคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "มเีครือ่งประดบัแบบไหน ตามความรูส้กึของจติ...?" 

 

เป๊ียก : "มองดมูนั..." 

 

หลวงพอ่ : "ไมต่อ้งมองลกู เอาความรูส้กึของจติ" 



 

เป๊ียก : "รูส้กึไมไ่ดห้ม่สไบ แลว้ขา้งหลงัเหมอืนละครชาตรทีีเ่ป็นแผน่ปักดมูนัหนาคะ่ 

และพืน้ขา้งในเป็นสเีขยีว แตม่นัมองไมอ่อกเขยีว" 

 

หลวงพอ่ : "ไมเ่ขยีวเพราะเครือ่งประดบัมนัเต็มหมดใชไ่หม เป็นแกว้สอีะไรลกู เป็น

แกว้หรอืเป็นทองทีท่บัทบิเขยีวน่ะ...?" 

 

เป๊ียก : "เป็นทองแตม่นัใส ๆ คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ทองใส ๆ ทองผสมแกว้นะ อยา่งนีเ้ขาเรยีกชดุใหญน่ะ ทรงชดุใหญ่ เอา้

...ลองเอาใจจับดซูวิา่เวลานี ้แมศ่ร ีและแมจั่นมาหรอืเปลา่...?" 

 

เป๊ียก : "อยูข่า้งซา้ยหรอืเปลา่คะ่...?" 

 

หลวงพอ่ : "เออ ใช ่ๆ เขายนืคูก่นัใชไ่หม จติบอกอยา่งนัน้หรอืเปลา่...?" 

 

เป๊ียก : "คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "จติบอกวา่ยนืคูก่นันะ แม ่๒ คนนีร่ปูรา่งคลา้ยกนัไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ไมค่ลา้ยคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ไมค่ลา้ยเหรอ แลว้ผดิกนัตรงไหน...?" 

 

เป๊ียก : "ทา่นแมจั่นเพรยีวคะ่ ทา่นแมศ่รแีบบไมค่อ่ยสงูมาก แตก่็สมสว่นคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แมจั่นเพรยีวกวา่หน่อยใชไ่หม คลา้ยสงูกวา่นะ เวลานีแ้มเ่ขายิม้หรอืเปลา่

นะ?" 

 

เป๊ียก : "ยิม้คะ่ ทา่นแมศ่รยีิม้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ทา่นแมศ่รเีขายิม้มานานแลว้ แมศ่รแีกเป็นแมใ่หญน่ะ ทกุคนทีม่าเกดิเป็น

ลกูแกทัง้หมด เออ้...กราบ พระพทุธเจา้กอ่นลกู และกราบพระอรยิะกอ่นทกุองคน์ะ 

ตัง้ใจกราบทา่นนะ อนันีต้อ้งถอืเป็นสรณะ ขอความกรณุาจากทา่นแมท่ัง้ ๒ พา ไปหา

ทา่นปู่ ทา่นยา่" 

 



เป๊ียก : "ถงึแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ถงึแลว้ใชไ่หม ป๊ับเดยีวมนัตอ้งถงึเลย ดซูวิา่พระแทน่ทีท่า่นปู่ ทา่นยา่

กําลงัประทบัอยูน่ีเ่ป็นสอีะไรลกู...?" 

 

เป๊ียก : "สวา่งคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "สวา่งเขา้ตามากไหมลกู เห็นลวดลายไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ไมค่อ่ยเห็น มนัออกแสงขาว ๆ คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ออกแสงขาว ๆ ถกูแลว้ มแีสงสวา่งจา้นะ ดขูึน้ไปบนแทน่เหน็ทา่นปู่  ทา่น

ยา่ไหม...? เอาจติรับสมัผัส" 

 

เป๊ียก : "ทา่นปู่ เห็น แตท่า่นยา่ไมช่ดัคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ขอบารมทีา่นยา่โปรดสงเคราะหห์ลาน หลานมคีวามพยายามแมแ้ตก่าร

งานกอ็ยากจะลาออก เพราะอยากจะไดด้ ีขอใหท้า่นยา่โปรดหลาน ใหห้ลานให ้

เห็นชดั ๆ หน่อย ๆ เพราะวา่ หลานตัง้ใจมานมสัการทา่นปู่  ทา่นยา่ก็เพราะความ

กตญัํรููค้ณุในความดขีองทา่น" 

 

เป๊ียก : "เห็นทา่นยา่ยิม้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ยิม้ซ ียิม้มานานแลว้ เออ...เขา้ไปกราบทา่นปู่ ลกู กราบทา่นปู่ กบัทา่นยา่ 

เมือ่กีก้ราบแมเ่ขาหรอืเปลา่...?" 

 

เป๊ียก : "กราบคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เวลานีเ้ขา้ไปหาทา่นยา่ซ ิความรูส้กึวา่ทา่นยา่ทําอยา่งไง...?" 

 

เป๊ียก : "โอบคะ่ เหมอืนกบัโอบหนู" 

 

หลวงพอ่ : "งัน้เหรอ เออ้...เห็นทา่นชดัไหมตามรูส้กึ...?" 

 

เป๊ียก : "ความรูส้กึเห็นหนา้ชดักวา่เสือ้คะ่" 

 



หลวงพอ่ : "เออ...น่ันถกูแลว้อยา่ไปใชต้าไมไ่ดน้ะ ทีน่ีเ่ขาใชจ้ติ เพราะทีม่านีม่นัเป็น

จติ อยา่นกึวา่เป็นภาพนกึก็ไมไ่ดน้ะ อะไรก็ไมไ่ดน้ะ เพราะวา่มนัเป็นทพิย ์เราตอ้งรู ้

ดว้ยกระแสจติ ทา่นยา่กบัทา่นแมใ่ครสาวกวา่กนันี่ มองหนา้ซทิัง้สองแมก่บัทา่นยา่

ดว้ย" 

 

เป๊ียก : "ทา่นยา่ก็สาวคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "สาวเหรอ ทา่นยา่กบัทา่นแมใ่ครอว้นกวา่กนั...?" 

 

เป๊ียก : "ทา่นยา่อว้นกวา่นดิหนึง่" 

 

หลวงพอ่ : "นดิเดยีวนะ ดทูา่นปู่ ซ ิไปกราบทา่นปู่  กราบทีต่กัเลย เราเป็นหลานนี"่ 

 

เป๊ียก : "ทา่นปู่ ยกมอืขึน้ลบูหวัหนูคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ...ใช"่ 

 

เป๊ียก : "ทา่นปู่  ทา่นองคใ์หญน่ะคะ" 

 

หลวงพอ่ : "เวลานีท้า่นปู่ แตง่เครือ่งประดบัสอีะไรลกู...?" 

 

เป๊ียก : "เป็นสทีองคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ...เป็นสทีอง ถกู ถา้บอกทา่นปู่ มสีเีขยีวละก็ผดิแน่ เพราะวา่วนันีท้า่น

ปู่ ไมไ่ดใ้ชม้รกตบนชฎาของทา่นนะ ขอทา่นปู่ ทา่นยา่วา่ ขอเฝ้าทกุวันไดไ้หม...?" 

 

เป๊ียก : "ทา่นบอกวา่ไดค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แลว้เป๊ียกอยากไปไหน ไปนพิพานไหม...?" 

 

เป๊ียก : "อยากไปคะ่ หลวงพอ่" 

 

หลวงพอ่ : "อยากไปเหรอ ขอกราบทา่นปู่  กราบทา่นยา่ และ ก็กราบทา่นแม ่และนกึ

ขอบารมทีา่นปู่  ทา่นยา่ และทา่นแมท่ัง้สอง นกึขอบารมขีององคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้พรอ้มกบับญุทีเ่ราไดบํ้าเพ็ญมาแลว้ถงึ ๑๖ อสงไขยกบัแสนกปั ขอความดี

ทัง้หมดนีจ้งดลบนัดาลใหข้า้พระพทุธเจา้ไปสูแ่ดนพระนพิพานไดโ้ดยง่าย และขอให ้



ทา่นแมพ่าไป เอา้...ไปบา้นหลวงพอ่กอ่น ถงึหรอืยงั...?" 

 

เป๊ียก : "หนา้ประตสูวา่งคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออใชไ้ด ้พอ่เห็นแลว้แกไปยนืปรอ๋ทีน่ั่น สวา่งมากใชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก : "คะ่ เหมอืนมใีครยนือยูค่นหนึง่คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เขา้ไปกราบทา่นซ ิถามทา่นวา่ทา่นเป็นใคร ขอทา่นไดโ้ปรดใหล้กูไดเ้หน็

ทา่นชดั ๆ หน่อย" 

 

เป๊ียก : "แสงทา่นมากนะคะ" 

 

หลวงพอ่ : "เออแสงมากซ"ี 

 

เป๊ียก : "ทา่นแมห่นูหรอืเปลา่คะ่ ความรูส้กึบอกวา่ ทา่นแมห่นูบนพระนพิพานคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ถามทา่นชือ่อะไรลกู แมเ่รามนัเยอะ" 

 

เป๊ียก : "ทา่นชือ่สริพิรรณวดคีะ่" 

 

หลวงพอ่ : "สริพิรรณวด ีถามทา่นซวิา่เป็นญาตกิบัแมศ่รหีรอืเปลา่...?" 

 

เป๊ียก : "ทา่นบอกวา่เป็นคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ทา่นเป็นพีห่รอืเป็นนอ้ง...?" 

 

เป๊ียก : "ทา่นบอกเป็นพีค่ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เป็นพีเ่หรอ เออ้...ดเีจอะแมอ่กีแมแ่ลว้ใชไ่หม ทา่นแตง่ตวัสวยไหม...?" 

 

เป๊ียก : "เห็นไมช่ดั แตท่า่นสวา่งเหลอืเกนิคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "สวา่งเหลอืเกนิ บอกใหแ้มล่ดแสงสกันดิหนึง่ ใหเ้ห็นเครือ่งทรงชดั ๆ 

หน่อย ไหวท้า่นนะ แมเ่ป็นผูใ้หกํ้าเนดิ เราจะถอืวา่ใครดกีวา่แมนั่น้ไมไ่ด ้ชดัไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ไมค่อ่ยชดั ออกขาว ๆ คะ่" 



 

หลวงพอ่ : "ขาวพรึบ่ไปทัง้ตวัใชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก : "ใชค่ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "นีแ่สดงวา่เห็นเครือ่งแตง่กายของนพิพานชดั ทา่นยิม้หรอืเปลา่...?" 

 

เป๊ียก : "ยิม้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ยิม้เหรอ แลว้ทา่นแมศ่รเีหน็ไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ทา่นอยูท่างขวาหรอืเปลา่คะ่...?" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้...ใชแ่ลว้ อยา่สงสยัซ ิเห็นตรงไหน บอกหลวงพอ่มาตามนัน้นะ อยา่

สงสยั คําวา่สงสยัในทีน่ีไ้มม่ใีชห่รอืไมใ่ชไ่มม่นีะ ถา้อารมณบ์อกยงัไงตอ้งเชือ่ตามนัน้

ทันทนีะ จําไวอ้าการสงสยัน่ะเป็นอาการบอ่นทําลายความด ีเห็นแม ่๓ แมน่ีใ่คร

แตง่ตวัสวยกวา่กนั เอาจติบอกลกู" 

 

เป๊ียก : "สวยทกุองค ์แตว่า่ความสวา่งทา่นแมบ่นนพิพานสวา่งมากคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "สวา่งมากเพราะทา่นเขา้นพิพานแลว้ใชไ่หม ทา่นตอ้งสวา่งมาก ถามทัง้ 

๒ แมซ่ติดัสนิใจเขา้นพิพานชาตนิีห้รอืยัง...?" 

 

เป๊ียก : "ตดัสนิใจแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ด ู๒ แมซ่ ิแมศ่รกีบัแมจั่น เนือ้เป็นเนือ้ทองหรอืเป็นเนือ้แกว้ หรอืเป็นเนือ้

ใสสะอาด...?" 

 

เป๊ียก : "ใจบอกวา่เป็นแกว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ถา้ทา่นแมต่ดัสนิใจเขา้นพิพาน เนือ้แมต่อ้งเป็นแกว้นะ ถา้หากไม่

ตดัสนิใจเขา้นพิพาน เนือ้แมก่็เป็นแกว้ไมไ่ด ้ขอใหท้า่นแมท่ัง้ ๓ องค ์พาเขา้ไปวมิาน

หลวงพอ่ซ ิแลว้ขอบารมแีมท่ัง้ ๓ องค ์บอกขอใหเ้ห็นทกุอยา่งชดั คําวา่เห็นนีต่อ้ง

รูส้กึทางจตินะ อยา่เอาลกูตาไมไ่ด ้การรับสมัผัสก็เหมอืนกนั อยา่นกึวา่เราเอาหไูป

ดว้ย นีเ่ราไมไ่ดเ้อาไป ไปถงึไหม...?" 

 



เป๊ียก : "เขา้ประตไูปแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "มองดซูสิวยไหม...?" 

 

เป๊ียก : "วมิานมมีณฑป ขา้งในสวา่งมากคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ขา้งในเหน็ใครไหมลกู ความรูส้กึของจติเห็นใครไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ความรูส้กึบอกวา่สมเด็จพระพทุธองคอ์ยูใ่นนัน้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เขา้ไปกราบทา่นลกู เพราะเรามาจากพทุธานุสตกิรรมฐาน อาศยัทีพ่วก

เรามาจากพทุธานุสตกิรรมฐาน ฉะนัน้การจะไปทีไ่หนจงึไมค่ลาดจากพระพทุธเจา้ 

กราบทา่นแลว้ เหรอ...?" 

 

เป๊ียก : "คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แลว้มองดเูวลานีอ้งคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงเครือ่งอะไรลกู เป็น

แบบเทวดาหรอืเป็นแบบพระธรรมดา ไหนบอกพอ่มาซ.ิ..?" 

 

เป๊ียก : "เป็นแบบเทวดาคะ่ ประทับน่ัง" 

 

หลวงพอ่ : "แลว้บอกตัง้แตเ่ทา้ขึน้ไปซมิเีทา้สวมรองเทา้หรอืเปลา่...?" 

 

เป๊ียก : "ปลายรองเทา้งอนคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "สอีะไรลกู...?" 

 

เป๊ียก : "ใส ๆ คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ใส ๆ จัดใชไ่หม มแีสงออก แลว้ดพูระชงฆข์องทา่น เนือ้ของทา่นเป็น

อะไร เป็นแกว้หรอืเป็นทอง...?" 

 

เป๊ียก : "เนือ้ใสเป็นแกว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "จากนัน้ทรงผา้โจงกระเบนหรอืมกีางเกงดว้ย" 

 



เป๊ียก : "เหมอืนกางเกงทีม่ปีลายแหลม ๆ คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ดเูรือ่ย ๆ ขึน้ไปนะ คอ่ย ๆ ดไูปทลีะนอ้ยนะ ดเูครือ่งประดบัสว่นพระอรุะ

ของพระองคม์เีครือ่งประดบัไหม...?" 

 

เป๊ียก : "มคีะ่" 

 

หลวงพอ่ : "มอีะไรลกู...?" 

 

เป๊ียก : "เป็นแผงและมสีายหอ้ยกม็คีะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออถกูตอ้ง ๆ ขึน้ไปดทูีไ่หลท่ัง้สองซ"ิ 

 

เป๊ียก : "ไหลท่ัง้สองมปีลายแหลม ๆ ยกขึน้ไปคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออใชไ้ด ้ดพูระพกัตรข์องพระองคส์ดชืน่ไหม...?" 

 

เป๊ียก : "พระพักตรข์องพระองคแ์ยม้พระโอษฐน์ดิ ๆ คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ทรงแยม้พระโอษฐน์ะ กราบทา่นอกีครัง้หนึง่นะอาศยับารมขีององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เราจงึขึน้มาไดน้ะ กราบทลูวา่ตอ่แตน่ีไ้ปขา้พระพทุธเจา้

จะเชือ่ฟังคําสัง่สอนของพระองคท์กุอยา่งในสงัโยชน ์๑๐ ประการ นีจ้ะไมใ่หเ้ขา้มา

บงัคบัใจของขา้พระพทุธเจา้ได ้ใหต้ดัใหข้าดใหห้มด และขอพรสมเด็จพระบรมสคุต

ทา่นนะ ทา่นยกมอืหรอืเปลา่...?" 

 

เป๊ียก : "ตามความรูส้กึทา่นยกมอืขวา" 

 

หลวงพอ่ : "แสดงวา่ทา่นใหพ้รนะ แลว้ดวูมิานของหลวงพอ่ซ ิรอบ ๆ น่ังมอง นกึวา่

มนัมอีะไรบา้ง...?" 

 

เป๊ียก : "มนักวา้งนะคะ" 

 

หลวงพอ่ : "มนักวา้งใหญน่ะ แกเกง่มากแลว้นะ ดทูางขวาขององคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ นอกจากแมท่ัง้ ๓ แลว้มใีครมายนืยิม้ ๆ อยูบ่า้งไหม...?" 

 

เป๊ียก : "คดิวา่เป็นหลวงพอ่คะ่" 



 

หลวงพอ่ : "ใชไ้ดน้ะ เห็นหลวงพอ่แตง่ตวัอยา่งไร...?" 

 

เป๊ียก : "แตง่เป็นเทวดาเหมอืนยนือยูค่ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้...แตง่เป็นเทวดาหรอ ใชไ้ดน้ะ กราบพระพทุธเจา้ แลว้กก็ราบแมท่ัง้ 

๓ พาไปวมิานของลกูเอง ถงึหรอืยัง...?" 

 

เป๊ียก : "ถงึแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ถงึแลว้ใชไ่หม เล็กไปหน่อยหรอืไง...?" 

 

เป๊ียก : "คะ่ วมิานหนูเล็กคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ตวัมนัเลก็นีห่วา่" 

 

เป๊ียก : "เห็นแตข่า้งบนพราว ๆ แหลม ๆ คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "คอ่ย ๆ ดมูนัทลีะนอ้ย ๆ ลกู ถา้เห็นไมช่ดั นกึถงึพระบารมพีระพทุธเจา้นะ 

บารมทีา่นแมท่ัง้หมด ทัง้ทา่นปู่  ทา่นยา่นะ แลว้กบ็ญุบารมทีีเ่ราสรา้งแลว้มาถงึ ๑๖ 

อสงไขยกบัแสนกปั ขอใหข้า้พระพทุธเจา้ไดเ้ห็นวมิานของขา้พระพทุธเจา้ไดช้ดัขึน้ 

เพือ่ความชืน่ใจ และความมัน่ใจในความด"ี 

 

เป๊ียก : "เห็นเสาคะ่ แตย่ังไมว่าวคะ่ วมิานใหญก่วา่ เมือ่กีน้ีห้น่อยแลว้คะ่ หอ้งดกูวา้ง

ขึน้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เมือ่กีใ้หญเ่ทา่ศาลพระภมูไิดไ้หม...?" 

 

เป๊ียก : "ไดค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เฮอะ ! เขา้ไปไดย้งัไงหวา่ นกึถงึบารมพีระพทุธเจา้นะ วา่เราจะมาได ้

เพราะอาศยัพระพทุธเจา้เป็นกําลงัใหญ ่ถา้องคส์มเดจ็พระจอมไตรไมท่รงสอนเรา เรา

ก็จะหาความดอียา่งนีไ้มไ่ด ้แมแ้ตศ่ลีเราก็ไมรู่ ้ฉะนัน้ขอบารมขีององคส์มเด็จพระบรม

ครใูหข้า้พระพทุธเจา้ไดเ้ห็นวมิานขา้พระพทุธเจา้เองใหญเ่ทา่ปกตเิทา่ทีม่อียู"่ 

 

เป๊ียก : "ใหญข่ึน้อกีคะ่" 



 

หลวงพอ่ : "ใหญม่ากไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ใหญก่วา่เมือ่กีน้ีอ้กีเทา่หนึง่คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เขา้ไปไดไ้หม...?" 

 

เป๊ียก : "เขา้ไดค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เขา้ไปเลยลกู" 

 

เป๊ียก : "ความรูส้กึทําไมมนัโลง่คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เอา้...โลง่ซ ิวมิานนี ่ฝนไมส่าดหรอก เป็นแกว้หรอืเป็นทอง...?" 

 

เป๊ียก : "ความรูส้กึเป็นแกว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แกว้สอีะไรลกู...?" 

 

เป๊ียก : "สขีาวคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แพรวพราวใชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก : "ยังไมค่อ่ยแพรวมาก" 

 

หลวงพอ่ : "เขา้ไปดมูทีีน่ั่งไหม...?" 

 

เป๊ียก : "มคีะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เขา้ไปน่ังเลย ทีข่องเรา แลว้กเ็ชญิใหท้า่นแมน่ั่งแทน่สงูกวา่" 

 

เป๊ียก : "ทา่นแมน่ั่งแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แลว้ลกูน่ังแลว้หรอืยัง...?" 

 

เป๊ียก : "น่ังแลว้คะ่" 

 



หลวงพอ่ : "น่ังสบายไหม...?" 

 

เป๊ียก : "สบายคะ่ แตว่า่ใจมนัยังไงไมท่ราบคะ่ มนัไมค่อ่ยกลา้น่ัง" 

 

หลวงพอ่ : "ตอ้งกลา้น่ังทีข่องเรา เราตดัสนิใจแลว้ทีน่ีถ่า้รา่งกายพังเมือ่ไร เราจะมา

อยูท่ีน่ี"่ 

 

เป๊ียก : "แตน่ั่งไดค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้...ตอ้งน่ังใหไ้ดน้ะ อยา่ทําใจแหยง เพราะวา่ทีม่นุษยก์็ด ีพรหมก็ด ี

เทวดากด็ ีเราไมต่อ้งการแลว้ ถา้รา่งกายพงัคราวนี ้เราจะอยูท่ีน่ีแ่น่นอน ในฐานะทีเ่รา

เป็นเจา้ของบา้น ตอ้งน่ังแบบภาคภมูใิจ สบายไหม...?" 

 

เป๊ียก : "สบายคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "มองดรูอบ ๆ ซมิเีครือ่งประดบัไหม...?" 

 

เป๊ียก : "มแีตน่อ้ยคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "อยากดไูหมละ่ ตัง้ใจอธษิฐานขอบญุบารมทีีข่า้พระพทุธเจา้ทํามาแลว้

ทัง้หมดสิน้เวลา ๑๖ อสงไขยกบัแสนกปั บญุบารมนีีท้ีทํ่ามาแลว้ มสีมบตัอิะไรบา้งที่

ขา้พระพทุธเจา้จะพงึมใีนนพิพาน ขอใหป้รากฏทัง้หมดเวลานี ้เดีย๋วแกไมม่ทีีน่ั่งแน่" 

 

เป๊ียก : "ความรูส้กึมนัเยอะชิน้" 

 

หลวงพอ่ : "แลว้ทีเ่ราเห็นโลง่ ๆ น่ะไมใ่ชอ่ะไรนะ เขาจัดไวพ้อด ีๆ นะ" 

 

เป๊ียก : "รูส้กึวมิานมสีทีอง ๆ แถมดว้ยคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แกลกูหลวงพอ่ หลวงพอ่ชอบเลน่ทองมาหลายแสนชาต"ิ 

 

เป๊ียก : "ตอนนีเ้ร ิม่เหน็แลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ มอีะไรบา้ง แลว้เป๊ียกแตง่นุ่งผา้อะไรบา้ง...?" 

 

เป๊ียก : "นุ่งถา้ถงุคะ่" 



 

หลวงพอ่ : "ตัง้ใจตดัขนัธ ์๕ นะ ดภูาพของพระนพิพาน และจะพจิารณาดวูา่เวลานีท้ี่

เราอยูน่พิพานกบัทีเ่ราอยูท่ีน่ีม่นุษยน่์ะ อารมณ์ใจนพิพานสขุหรอืมนุษยส์ขุ...?" 

 

เป๊ียก : "นพิพานสขุคะ่ อารมณ์มนันิง่" 

 

หลวงพอ่ : "เย็น ๆ ใชไ่หม เย็นสบาย ดตูวัซสิวา่งไสวไหม เห็นแมช่ดัไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ทา่นแมอ่งคพ์ระนพิพานเห็นสวา่ง แตอ่กี ๒ องคย์งัไมช่ดัคะ่ ยังเป็นเงาคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ยงัเป็นเงาเหรอ ขอใหท้า่นแมทํ่าใหห้นาหน่อย ขอทา่นแมไ่ดโ้ปรดกรณุา

ใหเ้ห็นใหช้ดั แมท่ัง้นัน้แหละ" 

 

เป๊ียก : "ทา่นแมย่ิม้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ยิม้ซ ีสวา่งขึน้หรอืยงั...?" 

 

เป๊ียก : "สวา่งขึน้นดิหนึง่คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้ แลว้ก็ถามแมซ่วิา่ แมจ่ะพาไปไหนอกี ถามแมใ่หญแ่ดนพระนพิพาน 

ใหแ้มใ่หญพ่าไป" 

เป๊ียก : "อยากไปดตูุก๊ตาหลวงพอ่คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เอา้ไอพ้วกนีช้อบเลน่ตุก๊ตา ไปดซู"ิ 

 

เป๊ียก : "ทา่นลกุขึน้หมด ๓ องคเ์ลยคะ่"  

 

หลวงพอ่ : "ทัง้ ๓ องคน์ะซ ิไปทัง้ ๓ องค ์เจอะตุก๊ตาหรอืยังละ่...?" 

 

เป๊ียก : "มนัมสีวนดว้ยนะคะหลวงพอ่" 

 

หลวงพอ่ : "สวน ดซู ิมตีน้ไมห้รอืเปลา่ ตน้ไมส้อีะไรลกู...?" 

 

เป๊ียก : "มคีะ่ มนัมดืคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ขอบารมทีา่นแมช่ว่ย ขอใหท้า่นแมเ่ห็นสวา่งใหช้ดั ๆ" 



 

เป๊ียก : "ตน้ไมพุ้ม่เตีย้ ๆ กม็ ีสวา่งขึน้แลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ตน้ไมเ้ตีย้ก็ม ีสงูก็มใีชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก : "หลวงพอ่มตีุก๊ตาคลา้ยตุก๊ตาหนิออ่นในเมอืงมนุษยค์ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้ ทีน่ีเ่ขาไมม่หีนิ มแีตแ่กว้หรอืทอง" 

 

เป๊ียก : "ลกัษณะรปูรา่งของตุก๊ตาคลา้ยตุก๊ตาหนิออ่นคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ ใช ่ๆ แลว้มอีะไรอกี" 

 

เป๊ียก : "เหมอืนมลีานกวา้งตดิกบัวมิาน" 

 

หลวงพอ่ : "เอ็งชอบเลน่ตุก๊ตาหรอืไง แมถ่งึพามาดตูุก๊ตา เอา้ เป๊ียกละ่เหน็อะไรอกี" 

 

เป๊ียก : "เห็นตุก๊ตาหวัโต ๆ คะ่ ตวัไมค่อ่ยสงูมากตัง้อยูใ่นตูค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้ ถามแมซ่ ิอยากไปวมิานของแมไ่หม...?" 

 

เป๊ียก : "อยากคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ใหท้า่นแมพ่าไปเลยลกู ดทูัง้ ๓ วมิานเลยนะ แมใ่หญ ่และแมศ่ร ีแมจ่นั

นะ ขอชมบารมขีองทา่น ถงึวมิานใครกอ่น...?" 

 

เป๊ียก : "วมิานแมบ่นพระนพิพานวาวสวา่งขาว ๆ มาก" 

 

หลวงพอ่ : "แลว้วมิานแมศ่รลีะ่" 

 

เป๊ียก : "ทา่นแมก่็ใสแตย่ังไมส่วา่งเทา่วมิานเมือ่กีน้ีค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ก็ทา่นยงัไมข่ึน้มานพิพานนี ่วมิานของใครทีอ่ยูใ่กลข้องพอ่ทีส่ดุ ๓ แมน่ี"่ 

 

เป๊ียก : "ทา่นแมศ่รคีะ่" 

 

หลวงพอ่ : "อยูต่ดิกนัมากไหม เออ้...จะดอูะไรอกีลกู ตามใจ" 



 

เป๊ียก : "อยากไปกราบทา่นพญายมราช" 

 

หลวงพอ่ : "งัน้เหรอ ไปเฝ้าสมเดจ็พระพทุธกสัสปกอ่นนะ อยูใ่กล ้ๆ กบัวมิานหลวง

พอ่นะ นกึวา่จะไปก็ถงึแลว้" 

 

เป๊ียก : "เห็นเป็นพระพทุธชนิราช" 

 

หลวงพอ่ : "ขอบารมทีา่น ขอใหแ้สดงภาพใหช้ดัตามสภาพของพระนพิพาน" 

 

เป๊ียก : "แตง่องคเ์ป็นเทวดา น่ังอยูส่งูคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "สวยมากไหม...?" 

 

เป๊ียก : "สวยคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้ เขา้ไปทีน่ี ่เห็นเตยีงหลวงพอ่ไหม พอ่เคยมาเฝ้าทา่นมเีตยีงประจํา

อยู ่มหีรอืเปลา่...?" 

 

เป๊ียก : "เตยีงนีไ้มส่งูนะคะ" 

 

หลวงพอ่ : "อยูไ่มถ่งึกลางแขง้ลกู สอีะไร...?" 
 

เป๊ียก : "ออกทอง ๆ วาว ๆ คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ ใชถ่กูตอ้ง เตยีงนีถ่า้เวลาพอ่มาเฝ้าทา่นนะ พอ่จะตอ้งมาน่ังทีเ่ตยีงนี่

เพราะเป็นทีท่า่นบอกวา่ ทําบญุมากบัทา่นนะ กราบนมสัการขอพระ ทา่นเป็นปู่ " 

 

เป๊ียก : "ทา่นยิม้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ทา่นตรัสวา่ยังไงไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ความรูส้กึบอกวา่ทา่นเคยมาสอนหนูแลว้คะ่ การตัง้อารมณ์กอ่นฝึกคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "กราบทา่นนะ ลาทา่นไปเฝ้าสมเด็จพระสมณโคดม ทา่นเป็นครเูราจะตอ้ง

ไปอยูเ่สมอนะ เดีย๋วถงึไปหาพญายมนะ ถงึทา่นแลว้หรอืยัง...?" 

 



เป๊ียก : "ถงึแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ดทูา่นสงู น่ังอยูส่งูไหม...?" 

 

เป๊ียก : "น่ังสงูคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ชดัไหม"  

 

เป๊ียก : "เห็นพระพักตรท์า่นเป็นสทีอง ขวามอืของทา่นมพีระหนัหนา้เขา้หาทา่น แต่

ไมเ่กศแหลมนะคะ เออ้...พระสารบีตุรคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เวลาเฝ้าพระพทุธเจา้เขาตอ้งถอดชฎาออก" 

 

เป๊ียก : "ทา่นอยูส่งูมากนะคะ" 

 

หลวงพอ่ : "มใีครอกี...?" 

 

เป๊ียก : "รูส้กึวา่อกีขา้งเป็นทา่นพระโมคคลัลานค์ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ ใช ่ๆ กราบทา่นทัง้ ๓ องคน์ะ แลว้ขอพรวา่ ขอบารมขีององคส์มเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก็ด ีพระโมคคลัลาน ์พระสารบีตุรก็ด ีวา่ชาตนิีข้า้พระพทุธเจา้

ตดัสนิใจแลว้วา่จะไมต่อ้งการแดนใดทัง้หมด นอกจากพระนพิพาน ขอสมเด็จพระ

พชิติมาร และอคัรสาวกทัง้สองชว่ยประคบัประคองจติใจของขา้พระพทุธเจา้ให ้

ควบคมุอยูใ่นแนวพระนพิพานตลอดไปจนกวา่จะถงึเวลาตาย ไดเ้ขา้มานพิพาน รูส้กึ

วา่ทา่นแสดงอะไรบา้งไหม...?" 

 

เป๊ียก : "รูส้กึวา่ทา่นยกพระหตัถข์วา" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้ ทา่นใหพ้รนะ แลว้ขอพรพระองคว์า่ ขา้พระพทุธเจา้จะขอไปเยีย่ม

ทา่นลงุ ตอ้งเป็นทา่นลงุนะ ทา่นพญายมนีข่อใหท้รงโปรดไปไดโ้ดยสะดวก กราบ

ทา่นนะแลว้ก็กราบทา่นพระโมคคลัาน ์พระสารบีตุร ชวนทา่นแมท่ัง้ ๓ องค ์ไปดว้ยนะ 

ไปหาทา่นปู่ ทา่นยา่เสยีกอ่น ตอ้งไปลาทา่น ถงึหรอืยงัลกู ถงึทา่นปู่ ทา่นยา่ กราบทา่น

นะ ขอบารมทีา่นปู่ ทา่นยา่ขอใหไ้ปเทีย่วในแดนนรกไดแ้บบสะดวก ๆ นะ ตอ่นีไ้ปถา้จะ

ไปไหนขอบารมทีา่นชว่ยใหไ้ปไดส้ะดวก ทา่นวา่อยา่งไรลกู..? 

 

เป๊ียก : "เห็นทา่นยิม้คะ่" 



 

หลวงพอ่ : "ทา่นยา่กย็ิม้เหรอ...?" 

 

เป๊ียก : "คะ่ ทา่นยา่กย็ิม้ เหมอืนยกมอืขึน้มาจะจับหวัหนูคะ่" 

หลวงพอ่ : "เออ...กราบทา่นนะ ลาทา่นไปหาทา่นลงุพญายมนะ ใหแ้มท่ัง้ ๓ พาไป

ดว้ยนะ ตัง้ใจไป ถงึหรอืยงั...?" 

 

เป๊ียก : "เหมอืนลงมานะคะ" 

 

หลวงพอ่ : "ถงึหรอืยังลกู...?" 

 

เป๊ียก : "ถงึแลว้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ตอ้งถงึลกู แป๊บเดยีวก็ถงึ ทีน่ีเ่ขานกึแป๊บเดยีวมนัถงึเลยใชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก : "เห็นมอีงคห์นึง่ยนือยู"่ 

 

หลวงพอ่ : "เขา้ไปไหวท้า่น ถามทา่นวา่ทา่นคอืลงุพฒุใชไ่หม...?" 
 

เป๊ียก : "ทา่นยิม้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ทา่นยิม้เหรอ ทา่นแตง่ตวัยงัไง...?" 

 

เป๊ียก : "ทา่นอว้นนะคะ" 

 

หลวงพอ่ : "ลงุแกปลอ่ยพงุอกีแลว้ กราบทา่นบอกไอพ้งุโต ๆ นีส่มยัเป็นมนุษยไ์ม่

ตอ้งการ ตอ้งการในสมยัทีอ่ยูท่ีน่ี ่ถา้ภาพเป็นพรหม ทา่นทําไงสวยหรอืยงั...?" 

 

เป๊ียก : "สวยคะ่ แตย่งัไมช่ดัคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เราตอ้งเชือ่จติ ถา้ไมช่ดันะ ขอบารมทีา่นลงุวา่หลานไดม้โีอกาสมา

นมสัการทา่นลงุเพราะโอกาสนอ้ยทีจ่ะมาไดย้าก ขอทา่นลงุใหห้ลานเห็นชดั ๆ หลาน

อยากจะชมความงาม และบารมขีองทา่นลงุ" 

 

เป๊ียก : "หนูกราบเทา้ทา่น ทา่นกม้ลงมาคะ่" 

 



หลวงพอ่ : "เห็นชดัขึน้ไหม...?" 

 

เป๊ียก : "คะ่ รูส้กึชดัขึน้ ทา่นยิม้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แลว้ตอ้งการอะไรจากทา่นลงุอกีไหม เดีย๋วกอ่น มปีู่ อกีคนหนึง่ทีเ่ป็นนาย

บญัช ีวา่ขอพบทา่นดว้ยน่ันน่ะควรจะเป็นทวดแลว้" 

 

เป๊ียก : "ทา่นยนืตอ่ไปอกีคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แตง่ตวัคลา้ยกนัไหม...?" 

 

เป๊ียก : "คลา้ย ๆ กนัคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ดแูตง่ตวัสเีดยีวกนัใชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก : "คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ชมบารมดีซู ิถามทา่นลงุ ความจรงิลงุพฒุนีเ่ป็นพีช่ายหลวงพอ่ อกีองค์

ทา่นเป็นลงุของหลวงพอ่ ตอ้งเป็นปู่ นะ อยากจะดเูวลาทีท่า่นชาํระความ บรเิวณหอ้ง

โถงทีช่าํระความมอีะไรบา้ง ตอนนัน้ทา่นลงุกบัทา่นปู่ แตง่ตวัแบบไหนน่ังแบบไหนขอ

เห็น ทา่นทําใหเ้ห็นหรอืยงั...?" 

 

เป๊ียก : "เห็นเป็นทีส่งูขา้งบน ขา้งลา่งเตีย้ลงมามเีตยีงคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "มเีตยีงเดยีวหรอื ๓ เตยีง หอ้งโถงสวยไหม...?"  

 

เป๊ียก : "รูส้กึวา่หอ้งกวา้งคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ขอใหท้า่นปู่ กบัทา่นลงุแลว้กท็า่นแมท่ัง้ ๓ ขอไดโ้ปรดประทานใหเ้หน็ให ้

ชดัขอความกรณุาทา่นนะ เห็นชดัขึน้ไหม...มคีวามแพรวพราวสวยเหมอืนบนสวรรค์

ไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ไมเ่หมอืนคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "อบั ๆ กวา่หน่อยใชไ่หม แตก่็สวยเหมอืนกนั" 

 



เป๊ียก : "คะ่ ใช"่ 

 

หลวงพอ่ : "แสงนอ้ยกวา่ใชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก : "ใชค่ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แสงนอ้ยกวา่เพราะอนันีเ้ป็นชัน้ของจาตมุหาราชลกู ตอ้งแสงนอ้ยกวา่

หน่อยนะ และก็ดบูรเิวณทีท่า่นปู่ กบัทา่นลงุยนือยูเ่ห็นคนทีกํ่าลงัมทีกุขม์าน่ังหรอื

หมอบอยูไ่หม...?" 

 

เป๊ียก : "ความรูส้กึมคีนกม้หนา้ฟบุอยูท่ีแ่ทน่คนหนึง่" 

 

หลวงพอ่ : "ถามเขาเป็นอะไรตาย...?" 

 

เป๊ียก : "เขาไมต่อบคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "ถามเขาไมต่อบ ถา้งัน้ก็อทุศิสว่นกศุลเลยนะ วา่บญุใดทีข่า้พเจา้ได ้

บําเพ็ญมาแลว้เริม่ตน้มาจนบดันีถ้งึ ๑๖ อสงไขยกบัแสนกปั บญุนีจ้ะพงึมปีระโยชนแ์ก่

ขา้พเจา้เพยีงใด ขอทา่นจงโมทนาบญุนี ้รับผลความสขุเชน่เดยีวกบัขา้พเจา้ตัง้แต่

บดันีเ้ป็นตน้ไป" 

 

เป๊ียก : "ความรูส้กึเหมอืนเขาเงยหนา้ลกุขึน้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้ ดซู ิเขาเปลีย่นแปลงไปไหม...?" 

 

เป๊ียก : "ก็สวา่งขึน้คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "สวา่งขึน้ดเูขาแตง่ตวัเป็นยงัไง...?" 

 

เป๊ียก : "แตง่ตวัเหมอืนเทวดา แตอ่งคไ์มค่อ่ยใหญม่ากคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แตง่ตวัเหมอืนเทวดา แตส่วยนอ้ยกวา่เทวดาทีเ่ราเห็นใชไ่หม...?" 

 

เป๊ียก : "ใชค่ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "น่ันเพราะอาศยับารมเีขานอ้ยใชไ่หม เขาอาศยับญุจากเราให ้อนันีเ้ราควร



ภมูใิจนะ วา่บญุทีเ่รามอียูว่า่ผทีีต่ายแลว้มโีอกาสไดโ้มทนาบญุ แคโ่มทนาบญุเขาก็

สามารถเป็นเทวดาไดน้ะ" 

 

เป๊ียก : "คะ่" 

 

หลวงพอ่ : "แลว้ก็ดใีจ เวลาใกลจ้ะหมดลาทา่นลงุ ทา่นปู่ นะ แลว้กก็ราบทา่นแมท่ัง้ ๓ 

กราบทา่นปู่ ดว้ยนะ ลาทา่นกลบัทีน่ะ แลว้ขอพรทา่นปู่ วา่ โอกาสหนา้ถา้มาขอใหพ้า

ไปเทีย่วดนูรกดว้ย ทา่นวา่ไง...?" 

 

เป๊ียก : "ทา่นยิม้ยกมอืขึน้จบัหวัหนูคะ่" 

 

หลวงพอ่ : "เออ้ วนันีด้ใีจไหม เทีย่วได.้..?" 

 

เป๊ียก : "ดใีจมาก เพราะเป็นความหวงัทีต่อ้งการไวค้ะ่" 

 

หลวงพอ่ : "วันนีถ้า้ไมเ่กงานก็ไมไ่ดส้นิะ เป็นอนัวา่เวลาหมดละนะ" 

 

 

 

(จบคําแนะนําการฝึกมโนมยทิธ)ิ 

  



การฝึกมโนมยทิธ ิ

พระอาจนิต ์ธมมจติโต - ครฝึูก 

คณุปรชีา เศวตประสาธน ์– ผูร้บัการฝึก 

 

 

คร ู: "อนัดบัดบัแรก ขอใหทํ้าใจสบาย ๆ อยา่เกร็งเกนิไป ไมต่อ้งกําหนดลมหายใจ

เขา้ออก ไมต่อ้งภาวนาแลว้ ทําใจสบาย ๆ มาก ๆ และขอใหต้ดัสนิใจใหด้วีา่เราเกดิมา

ชาตนิี ้มรีา่งกายอยา่งนี ้ขอใหพ้จิารณาดซูวิา่ การเกดิมามรีา่งกายอยา่งนีม้นัมี

ความสขุหรอืมนัมคีวามทกุข ์สขุมากหรอืวา่ทุกข ์ขอใหค้ดิดใูหด้สีกันดิหนึง่ เราจะไดรู้ ้

ตามความเป็นจรงิวา่รา่งกายของเรานีเ้ป็นทกุข ์รา่งกายของบคุคลอืน่ก็เป็นทกุข์

เชน่เดยีวกนั และเราไมป่รารถนาทีจ่ะมรีา่งกายนีอ้กีตอ่ไป ตดัสนิใจอยา่งนีเ้พือ่ชว่ย

กําลงัใจของเราใหม้คีวามปลอดโปรง่ ใหม้คีวามแจม่ใส 

 

และขอใหต้ัง้ใจอทุศิสว่นกศุลความดทีีไ่ดเ้คยทํามาแลว้ตัง้แตต่น้จนบดันี ้วา่ ขออทุศิ

สว่นกศุลนีใ้หแ้กท่า่นผูม้พีระคณุทัง้หมด อนัไดแ้ก ่บดิา มารดา ครบูาอาจารย์

ทัง้หลาย และสรรพสตัวท์ัง้หลายทีม่คีวามทกุข ์ขอใหท้กุ ๆ ทา่น ทกุ ๆ พระองค ์จง

โมทนาในกศุลเจตนาของขา้พเจา้ในวนันีด้ว้ย และขอใหท้กุ ๆ ทา่น ไดช้ว่ยเป็น

กําลงัใจแกข่า้พเจา้ในวันนี ้ใหม้กํีาลงัใจแจม่ใส ขอใหรู้ส้กึเห็นไดต้ามความเป็นจรงิ 

เมือ่ตัง้ใจแผเ่มตตาไปเชน่นีแ้ลว้ อารมณ์ใจคอ่ยสบายดกีวา่เมือ่สกัครูน่ีไ้หม...?" 

 

ศษิย ์: "สบายครบั" 

 

คร ู: "เมือ่จติใจสบายดแีลว้ ไมห่ว่งใยสิง่ใดแลว้ ก็ขอตัง้ใจนกึถงึองคส์มเดจ็พระผูม้ี

พระภาคเจา้อกีวาระหนึง่ ขอใหพ้ระองคท์า่นไดท้รงโปรดเมตตาปรานแีก่

ขา้พระพทุธเจา้ ชว่ยโปรดแผพ่ระบารมขีองพระองค ์ปกคลมุอทสิสมานกาย และ

จติใจของขา้พระพทุธเจา้ ใหม้อีารมณ์ใจแจม่ใสรูส้กึสวา่งขึน้ไหมตอนนี.้..?" 

 

ศษิย ์: "สวา่งครบั" 

 

คร ู: "โปรง่ใจขึน้ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "โปรง่ครบั" 

 

คร ู: "นีแ่หละแสดงถงึวา่ดว้ยพระบารมขีองพระองคท์า่นทรงโปรดเมตตามายงัเราแลว้ 



เมือ่เรานกึถงึสมเด็จพระผูม้พีระภาคเจา้เชน่นีแ้ลว้ ลองใชค้วามรูส้กึของใจซวิา่ 

พระองคนั์น้อยูใ่กลห้รอือยูไ่กลหรอือยูส่งู ขอใหใ้ชค้วามรูส้กึของใจในขณะนี ้ใจบอก

วา่อยา่งไร...?" 

 

ศษิย ์: "อยูข่า้งหนา้ครับ" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง ทา่นน่ังหรอืทา่นยนืละ่...?" 

 

ศษิย ์: "น่ัง" 

 

คร ู: "รูส้กึเป็นพระสงฆห์รอืพระพทุธรปู...?" 

 

ศษิย ์: "พระพทุธรปูครับ" 

 

คร ู: "ดมีากเลยนะ เมือ่เห็นองคท์า่นเชน่นี ้ขอขอบคณุพระองคท์า่นทีท่รงโปรดเมตตา

นําจติขา้พระพทุธเจา้ใหม้จีติใจแจม่ใส และขอใหพ้ระองคท์า่น ไดท้รงโปรดเมตตา

นําไปทีพ่ระจฬุามณีเจดยีสถานเลยนะ พอจะเห็นไหมพระจฬุามณีเจดยีสถาน ถา้รูส้กึ

วา่เห็นไกลขอใหน้อ้มใจเขา้ไปใกล ้ๆ นะ ขอใหพ้ระองคท์า่นไดท้รงโปรดเมตตานําไป

ใหถ้งึดว้ยนะใกลห้รอืยัง...?" 

 

ศษิย ์: "ใกลแ้ลว้ครบั" 

 

คร ู: "ดซู ิลกัษณะของพระจฬุามณทีีเ่ห็นอยูข่า้งหนา้นีเ้ป็นเชน่ไร ดซูติามความรูส้กึ

ของใจบอกวา่อยา่งไร...?" 

 

ศษิย ์: (อึง้) 
 

คร ู: "มอีะไรลอ้มรอบไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "รูส้กึวา่มอีะไรลอ้มรอบ...?" 

 

ศษิย ์: "รูส้กึวา่เป็นกําแพงลอ้มรอบครับ" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง ยาวไหม...?" 



 

ศษิย ์: "ยาวครบั" 

 

คร ู: "เห็นซุม้ประตไูหม...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "ดซูซิุม้ประตทูีเ่ห็นน่ะ สวยงามไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สวยครับ" 

 

คร ู: "เป็นแกว้หรอืเป็นทองละ่...?" 

 

ศษิย ์: "เป็นแกว้ครบั" 

 

คร ู: "เอาละ เขา้ไปในซุม้เลยนะ ขออนุญาตผูท้ีร่ักษาประตเูขา้ไป ขอเขา้ไปในเขต

ภายในพระจฬุามณีเจดยีสถาน มปีระตตูรงฐานพระจฬุามณีไหม...?" 

 

ศษิย ์: "มคีรับ" 

 

คร ู: "ใหญไ่หม...?" 

 

ศษิย ์: "ใหญค่รับ" 

 

คร ู: "สงูไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สงูครับ" 

 

คร ู: "เอาละขอเขา้ไปเลยนะ อยา่ลงัเลใจนะ ตดัสนิใจวา่ลกูขอตัง้ใจ ขอเขา้ไปกราบ

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ภายในเขตจฬุามณีเจดยีสถาน ขอพระองคท์า่นชว่ย

โปรดสงเคราะหเ์ป็นกําลงัใจแกข่า้พระพทุธเจา้ดว้ยนะ พระองคป์ระทับทีใ่ดในเขตพระ

จฬุามณีแหง่นี ้ขอไดโ้ปรดเมตตา ปรากฏพระรปูพระโฉมของพระองคใ์ห ้

ขา้พระพทุธเจา้เห็นดว้ยนะ เห็นหรอืยังตอนนี.้..?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 



คร ู: "อยูส่งูไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สงูครับ" 

 

คร ู: "สวา่งขึน้ไหมเมือ่เขา้มาภายในพระจฬุามณีแหง่นี.้..?" 

 

ศษิย ์: "สวา่งครบั" 

 

คร ู: "สบายใจขึน้ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สบายใจครับ" 

 

คร ู: "เหน็ตวัเราไหมเมือ่อยูข่า้งบนนี.้..?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "เปลีย่นแปลงไปจากเดมิไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เปลีย่นครับ" 

 

คร ู: "ตวัเลก็หรอืตวัใหญ.่..?" 

 

ศษิย ์: "เล็ก"  

 

คร ู: "มเีครือ่งทรงบา้งไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "เป็นแกว้หรอืเป็นทอง...?" 

 

ศษิย ์: "เป็นแกว้" 

 

คร ู: "ดมีากนะ เพราะฉะนัน้ขอกราบพระพทุธองคซ์ ึง่อยูใ่นเขตภายในพระจฬุามณี

เจดยีสถานแหง่นี ้ขอขอบพระคณุ และขอแสดงคารวะทกุทา่น มใีครยนือยูใ่กล ้ๆ เรา

ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "หลวงพอ่" 



 

คร ู: "ดมีากนะ กราบขอบพระคณุหลวงพอ่ ทีโ่ปรดเมตตานําลกูขึน้มา และขอให ้

หลวงพอ่นําไปกราบทกุ ๆ ทา่น ซึง่อยูใ่นเขตนี ้เห็นเยอะไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เยอะครับ" 

 

คร ู: "ไปกราบทา่นทกุ ๆ พระองคน์ะ เราจะไดม้คีวามเคยชนิ เมือ่เราไดข้ึน้มาบนนี้

แลว้ไปกราบทา่น กราบใหท้ัว่เลยนะ ทา่นน่ังอยูต่รงไหนเราก็สามารถกราบทา่นได ้ไม่

ตอ้งเกรงกลวัทา่นนะ ทา่นมคีวามใจด ีสวา่งไหม แตล่ะองค ์ๆ น่ะ...?" 

 

ศษิย ์: "สวา่งครับ" 

 

คร ู: "มผีูห้ญงิบา้งไหม...?" 

 

ศษิย ์: "มคีรับ" 

 

คร ู: "แตง่ตวักนัสวย ๆ ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สวยครับ" 

 

คร ู: "ตอนนีข้อใหเ้ขา้ไปในหมูท่ีท่า่นน่ังเยอะเลยนะ ไมต่อ้งกลวัทา่นนะ เขา้ไป จะได ้

กราบทา่นมาก ๆ ทา่นน่ังตัง้แถวยาวเพยีงใดเราพยายามกราบใหห้มดเลยนะ จะได ้

ทั่วถงึทกุ ๆ องค ์องคไ์หนสวา่งทีส่ดุพยายามเขา้ไปหาองคนั์น้นะ มไีหม...?" 

 

ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "น่ังมองทา่นสกัครูห่นึง่นะ เพือ่เป็นกําลงัใจของเราใหผ้อ่งใส องคนั์น้สวา่งมาก

ไหม เป็นแกว้หรอืยังตอนนี.้..?" 

 

ศษิย ์: "เป็นแลว้" 

 

คร ู: "ทัง้องคไ์หม...?" 

 

ศษิย ์: "ทัง้องค"์ 

 

คร ู: "ดไูวน้ะ อยา่ใชกํ้าลงัใจหนักนะ อยา่เกาะรา่งกายปลอ่ยมนัเสยี เราขึน้มาไดแ้ลว้



ดว้ยกําลงัใจของเรา อยา่เกาะรา่งกายอกี หว่งไหมรา่งกาย...?" 

 

ศษิย ์: "ไมห่ว่ง" 

 

คร ู: "ดมีาก กําลงัใจดนีะ ตอ่ไปก็จะขอพาไปดภูายในพระจฬุามณีสถานอกีจดุหนึง่ 

ขอใหข้า้พระพทุธเจา้ไดม้โีอกาสเหน็พระเขีย้วแกว้ และพระเมาฬขีององคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ทีป่ระดษิฐานอยูภ่ายในพระจฬุามณีสถานนีด้ว้ยนะ ขอใหม้โีอกาส

ไดเ้ห็นตามความเป็นจรงิพระพทุธเจา้ขา้ เหน็ไหมครับ...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "เป็นไง ลกัษณะทีเ่ห็นขา้งหนา้ ดซูวิา่มสี ิง่ใดใสพ่ระเขีย้วแกว้" 

 

ศษิย ์: "เห็นอยูใ่นพาน" 

 

คร ู: "พระพทุธองคป์ระทับอยูต่รงนัน้ดว้ยไหม...?" 

 

ศษิย ์: "อยูค่รับ" 

 

คร ู: "กราบทา่นเลยนะ กราบใกล ้ๆ พาน กราบใกล ้ๆ พระพทุธองคน์ะ เห็นทา่นชดั

ขึน้ไหมตอนนี.้..?" 

 

ศษิย ์: "ชดัครับ" 

 

คร ู: "เห็นใบหนา้ทา่นไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "ดไูวน้ะ พระเมาฬทีีอ่ยูบ่นพานมคีวามสวยสวา่งเพยีงใด เห็นแลว้ชืน่ใจเพยีงใด 

เรามโีอกาสจะเห็นไดย้ากน่ะ ขออาราธนาบารมขีององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

และดว้ยอานุภาพของพระเมาฬ ีไดโ้ปรดแผพ่ระบารมคีรอบคลมุจติใจ และอทสิมาน

กานของลกูดว้ย เพือ่ชว่ยใหแ้จม่ใสยิง่ ๆ ขึน้ไปนะ ลกูไมป่รารถนาสิง่ใดอกีแลว้ 

นอกจากพระนพิพานเทา่นัน้ ตอ่ไปขอไปพระนพิพานเลยนะ ขอองคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ไดโ้ปรดพาไปทีน่พิพานตามพระองคท์า่นไปนะ เห็นวมิานสกัหลงั

ไหม...?" 

 



ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "เขา้ไปใกล ้ๆ นะ เขา้ไปทีว่มิานทีเ่ห็นอยูไ่มไ่กลนักเขา้ไปใหถ้งึ เขา้ไปตรงนัน้ 

ตดัสนิใจใหเ้ดด็ขาดนะ วา่ชาตนิีข้อเป็นชาตสิดุทา้ยสําหรับขา้พระพทุธเจา้ ไม่

ปรารถนาในการทีจ่ะมรีา่งกายอกีตอ่ไป รา่งกายอนัแสนสกปรก ไมต่อ้งการ เขา้ไปหา

องคส์มเด็จฯ นะ ซึง่อยูใ่กล ้ๆ เรานีแ่ลว้ เขา้ไปหาทา่นนะ นอ้มใจเขา้ไปทําไดไ้หม

...?" 

 

ศษิย ์: "ไดค้รับ" 

 

คร ู: "กราบทา่นหรอืยงั...?" 

 

ศษิย ์: "กราบแลว้ ทา่นน่ัง" 

 

คร ู: "น่ังแบบไหน...?" 

 

ศษิย ์: "หอ้ยพระบาท" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง ดมีากนะ เขา้ไปแลว้สวา่งดไีหม เขา้ไปใหถ้งึ ตัง้ใจเขา้ไปอกีหน่อย 

อยา่หว่งรา่งกายนะ ถา้ความรูส้กึยงัหว่งลมหายใจอยูจ่งปลอ่ยมนัเสยี มนัหนัก เราเอา

ใจไป เห็นตวัเราเองชดัขึน้ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "มเีครือ่งทรงไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "ดซู ิมชีฎาใสไ่หม...?" 

 

ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "น่ันแหละตวัเราจรงิ ๆ ตวันัน้เขาเรยีก อทสิสมานกาย ขอใหย้อมรบัความเป็น

จรงิวา่กายนัน้เป็นกายจรงิ ๆ ของเรา ไมใ่ชก่ายเนือ้ เมือ่กายเนือ้ตายไปแลว้ ไมม่อีะไร

เหลอืใหท้รงสภาพเป็นรา่งกายอกีตอ่ไป แตก่ายนีแ้หละ คอืกายจรงิ ๆ ของเรา ยังทรง

อยูไ่มส่ญูหายไปไหน กายเราเป็นแกว้อยา่งนี้ ตดัความหว่งใยในรา่งกายเสยีใหห้มด



นะ ตดัสนิใจใหแ้น่นอนวา่ เราขอปรารถนาพระนพิพาน ขอบารมอีงคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ขอไดโ้ปรดเมตตาแผพ่ระบารม ีครอบคลมุจติใจ และอทสิสมานกาย

ของขา้พระพทุธเจา้ เพือ่ความผอ่งใสดว้ยนะ ลกูตัง้ใจแน่นอนขอมาพระนพิพานใน

ชาตนิี ้ 
 

ตอ่ไปขออาราธนาบารมขีองพระองคท์า่น ขอไดโ้ปรดนําไปทีว่มิานของ

ขา้พระพทุธเจา้บนพระนพิพานแหง่นี ้ขึน้ไปใหถ้งึทีว่มิานของเรานะ ขึน้ไหวไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ไหวครับ" 

 

คร ู: "สวา่งขึน้ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สวา่งครับ" 

 

คร ู: "เป็นไง วมิานหลงัใหญไ่หม กวา้งขวางไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ใหญค่รับ สงูครับ" 

 

คร ู: "เขา้ไปขา้งในเลยนะ เขา้ไปในวมิานของเราพยายามเขา้ไปใหไ้ด ้เมือ่เขา้ไปใน

วมิาน ก็หาทีน่ั่งของเราเองซึง่อยูใ่นเขตวมิานของเรา ตัง้ใจแน่นอนวา่เราขอตดัสนิใจ

มานพิพาน ไมข่อหว่งใยรา่งกายอกี รา่งกายเป็นทกุขข์า้พเจา้ไมข่อหว่งใย รา่งกายที่

มภีาระอนัหนัก ขา้พเจา้ไมข่อหว่งใย ตายเป็นตาย ตายเมือ่ใดขอมาพระนพิพาน กราบ

องคส์มเด็จทา่นอกีครัง้หนึง่ซ ึง่ทา่นอยูใ่กล ้ๆ เราแลว้ขณะนี ้เห็นทา่นชดัขึน้ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ชดัครับ" 

 

คร ู: "สวา่งไหมครับ รัศมกีายของพระองคท์า่น...?" 

 

ศษิย ์: "สวา่ง" 

 

คร ู: "และขออาราธนาบารมทีา่นอกีครัง้หนึง่นะ ขอฉัพพรรณรังสขีองพระองคท์า่นได ้

แผป่กคลมุอทสิสมานกายของขา้พระพทุธเจา้ ใหม้คีวามแจม่ใสยิง่ขึน้ ดใูหมซ่ ิตอนนี้

รา่งกายเราผอ่งใสขึน้ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ผอ่งใสครบั" 

 



คร ู: "ดนีะ แสดงวา่เรารักนพิพานจรงิ ๆ มคีวามไมอ่าลยัในชวีติจรงิ ๆ เรามคีวามสขุ

ฉันใดขอตัง้ใจแผเ่มตตาใหบ้คุคลอืน่บา้ง ขอใหท้กุ ๆ ทา่นทีม่คีวามทกุขข์อจงมี

ความสขุเชน่เดยีวกบัขา้พเจา้ ตลอดจนผูม้พีระคณุกข็อตัง้ใจอทุศิใหท้ัง้หมด จะเป็น

บดิา มารดา เทวดา และพรหมทัง้หมด ก็ขอตัง้ใจใหเ้ชน่เดยีวกนั และขอตัง้ใจมาพระ

นพิพานเชน่เดยีวกบัทกุทา่นมาถงึพระนพิพานแลว้ เป็นไง เห็นตวัเองชดัขึน้ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "เห็นสวา่งขึน้ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สวา่งครับ" 

 

คร ู: "ดใูหท้ั่วสรรพางคน์ะ น่ังใหส้บายนะ บนทีน่ั่งของเรา จะดดูา้นไหนก็ได ้น่ังไปก็ดู

ไป รอบ ๆ วมิานของเรา มคีวามสวยงามประการใด ทั่วบรเิวณทัง้ภายนอกและภายใน 

มเีสา เห็นเสาไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เห็น" 

 

คร ู: "เป็นไงสงูไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สงู" 

 

คร ู: "มลีวดลายไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "เหน็เพดานไหม มเีครือ่งประดบับนเพดานไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เหน็" 

 

คร ู: "เห็นแทน่ทีป่ระทบัขององคส์มเด็จไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เห็น" 

 

คร ู: "เป็นไงสวยดไีหม...?" 

 



ศษิย ์: "สวย" 

 

คร ู: "เป็นแกว้หรอืเป็นทอง...?" 

 

ศษิย ์: "เป็นแกว้" 

 

คร ู: "เอาละ ดไูวน้ะ ดใูหท้ั่ว ๆ เลยนะ ดตูวัเราบา้ง ดตูวัองคส์มเดจ็บา้ง จติใจก็ตัง้ใจ

แน่นอนวา่ พระนพิพานมคีวามสขุอยา่งนีเ้ราไมข่อไปทีไ่หนอกีแลว้ นอกจากพระ

นพิพานเทา่นัน้ไมป่รารถนาความเป็นเทวดา ไมป่รารถนาแหง่การเป็นพรหมอกีตอ่ไป 

มนุษยเ์รากไ็มต่อ้งการอกีแลว้ มพีระนพิพานเทา่นัน้ พยายามตดัสนิใจอกีนดิหนึง่ 

พจิารณาดใูหด้ ีตดัความหว่งใยในรา่งกายเสยีใหด้ ีรา่งกายนัน้เป็นเพยีงธาต ุ๔ 

เทา่นัน้ เกาะกมุคมุเป็นรา่งกายอยู ่ไมช่า้ไมน่านรา่งกายจะตอ้งตาย เมือ่ตายแลว้ก็เน่า

เป่ือยไปผพุงัไป สลายตวัไปในทีส่ดุ ไมย่นืยงคงอยูต่ลอดกาลตลอดสมยั ใหเ้ป็น

รปูรา่งทีเ่ราเคยเห็นอกี ไมม่สี ิง่ใดเหลอืเลย แมแ้ตน่ดิเดยีวนะ สลายไปกบักองไฟ

ทัง้หมดทัง้ส ิน้ 

 

ความจรงิเป็นเชน่นี ้เพราะฉะนัน้ตดัสนิใจใหด้วีา่เราปรารถนาอยา่งเดยีวคอืพระ

นพิพานนะ เขา้ไปกราบขอพรองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ จติใจของ

ขา้พระพทุธเจา้มคีวามรักมคีวามยดึมัน่ในพระรัตนตรัย ถา้ปรารถนาพระนพิพานก็

ขอใหจ้งไดส้มปรารถนา เห็นพระองคท์า่นไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "ทา่นแยม้พระโอษฐส์กันดิไหม...?" 

 

ศษิย ์: "แยม้ครับ" 

 

คร ู: "ดมีากอยูใ่กล ้ๆ ทา่นมคีวามสขุดไีหม...?" 

 

ศษิย ์: "ดคีรับ" 

 

คร ู: "ดเูครือ่งทรงของพระองคใ์หถ้ว้นถี ่และชืน่ชมพระบารมขีองพระองคใ์หท้ัว่ถงึ 

ทา่นน่ังหอ้ยพระบาทสองขา้งหรอืขา้งเดยีว...?" 

 

ศษิย ์: "ขา้งเดยีว" 

 



คร ู: "ดมีาก ถกูตอ้งแลว้นะ ขา้งขวาหรอืขา้งซา้ย...?" 

 

ศษิย ์: "หอ้ยขา้งขวา" 

 

คร ู: "ดซูนิพิพานกวา้งขวางไหม...?" 

 

ศษิย ์: "กวา้งขวาง" 

 

คร ู: "วมิานของเราใหญไ่หม...?" 

 

ศษิย ์: "ใหญค่รับ" 

 

คร ู: "นีแ่หละวมิานของเรา ซึง่เราเห็นแลว้จะไดม้คีวามสขุใจ ตอ่ไปนีก้็จะพาไปยัง

วมิานขององคส์มเด็จพระผูม้พีระภาคเจา้องคปั์จจบุนัอกีครัง้หนึง่ ขอพระองคท์า่นได ้

ทรงโปรดเมตตาปรานนํีาไปดว้ยเถดิพระพทุธเจา้ขา้ เห็นหรอืยัง...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "เห็นพระองคท์า่นน่ังสงูกวา่เดมิหรอืตํา่กวา่เดมิ...?" 

 

ศษิย ์: "สงูครับ" 

 

คร ู: "องคเ์ล็กหรอืองคใ์หญ"่ 

 

ศษิย ์: "องคใ์หญ"่ 

 

คร ู: "สวา่งไสวขึน้ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สวา่ง" 

 

คร ู: "ดซูฉัิพพรรณรังสขีองพระองคท์า่นทีเ่ปลง่ออกมาลอ้มรอบพระองคท์า่นนัน้ สวา่ง

ไสวเพยีงใด ดใูหช้ืน่ใจ ณ บดันี ้เพราะวา่เป็นโอกาสทีเ่ห็นยากทเีดยีวนะ 

ฉัพพรรณรังสขีองพระองคท์า่นซึง่เปลง่เป็นประกายใสสวา่งขณะนี ้ดใูหช้ืน่ใจนะ

ตรงไหนมดีวงกลม ๆ มบีา้งไหม...? 
 

ศษิย ์: "มทีีเ่ศยีรครับ" 



 

คร ู: "ดใูหช้ืน่ใจ ดไูปก็ตัง้ใจอธษิฐานไวเ้ลยนะวา่ พระนพิพาน ขา้พระพทุธเจา้มคีวาม

ปรารถนาแน่นอน ตอนนีก้็ไมข่อหว่งใยอะไรอกีแลว้ รา่งกายเรากไ็มข่อหว่งใยใคร ๆ ก็

ไมข่อหว่งใย จติใจสบายดไีหม...? 
 

ศษิย ์: "สบายดคีรับ" 

 

คร ู: "โปรง่ดนีะ พระนพิพานมคีวามโปรง่อยา่งนีน้ะ ตอ่ไปจะพาไปทีว่มิานขององค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงพระนามวา่ พระพทุธกสัสป ขอกราบลาทา่นนะ 

กราบขอบพระคณุทา่นทีโ่ปรดเมตตานํามาภายในเขตวมิานของพระองคท์า่น ขอ

พระองคท์า่นไดโ้ปรดนําไปยงัวมิานขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงพระนาม

วา่พระพทุธกสัสปดว้ยเถดิพระพทุธเจา้ขา้ ไปไหวไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ไหวครับ" 

 

คร ู: "วมิานพระองคท์า่นใหญไ่หม...?" 

 

ศษิย ์: "ใหญค่รบั" 

 

คร ู: "ใหญน่ะ เขา้ไปกราบทา่นนะ ขออาราธนาบารมทีา่น ขอไดช้ว่ยโปรดเมตตา

ปรากฏพระรปูพระโฉมของพระองคท์า่นใหผ้อ่งใสชดัเจนดว้ยนะ เห็นทา่นหรอืยัง...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "เป็นไง สวยไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สวยครับ" 

 

คร ู: "เกง่มาก กราบพระคณุทา่นนะ ขอชมพระบารมทีา่นสกัครูห่นึง่ใหอ้ ิม่ใจ สบายใจ 

ทีไ่ดม้โีอกาสมากราบพระพทุธองคท์า่น สวา่งไหม รอบ ๆ พระองคท์า่น...?" 

 

ศษิย ์: "สวา่งไสวมาก" 

 

คร ู: "เขา้ไปน่ังตรงขา้งหนา้ขา้งใดซคิรับ เขา้ไปได ้ไมต่อ้งกลวันะ ไปอยูข่า้งหลงั

ทา่นก็ได ้มใีครแวดลอ้มพระองคท์า่นบา้งไหม...?" 

 



ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "กราบทา่นทกุองคน์ะ ทา่นมคีวามสขุแลว้ เราถอืโอกาสนีไ้ปกราบทา่นทกุ ๆ 

พระองคน์ะ เป็นไงเหน็ใครบา้งไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "ไปกราบทา่นอกีนะ ไมต่อ้งกลวัทา่นนะ เขา้ไปหาทา่น เป็นไงสบายใจขึน้อกี

ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สบายใจครับ" 

 

คร ู: "ก็เป็นทีม่ัน่ใจแลว้นะวา่ เราสามารถมาพระนพิพานได ้เราจงึสบายใจเชน่นี ้มัน่ใจ

ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "มัน่ใจครับ" 

 

คร ู: "เอาละตอนนีก้็อยูใ่กล ้ๆ พระพทุธองคอ์ยา่งนีน้ะอยูใ่กล ้ๆ ทา่น และทกุ ๆ 

พระองคท์ีแ่วดลอ้มพระองคท์า่นอยูน่ะ เห็นตวัเราชดัขึน้หรอืยงั...?" 

 

ศษิย ์: "ชดัครับ" 

 

คร ู: "เห็นดา้นหนังของตวัเราไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นครับ" 

 

คร ู: "มเีครือ่งทรงใสส่วยงามใชไ่หม...?" 

 

ศษิย ์: "ครับ" 

 

คร ู: "เอาละอยูก่บัพระองคท์า่นกอ่นนะ" 

 

(จบคําแนะนําการฝึกมโนมยทิธ)ิ 

  



การฝึกทอ่งเทีย่วตามภพตา่ง ๆ 

คณุสมพร บญุรเกยีรต ิ- ครฝึูก  

 

คร ู: ขอใหท้กุทา่นตดัสนิใจวา่การทีเ่รามาปฏบิตัพิระกรรมฐานในวนันี ้ก็เพือ่หวังมรรค

ผลนพิพานเป็นสําคญั บดันีข้า้พระพทุธเจา้ทัง้หมดเห็นจรงิตามคําสัง่สอนขององค์

สมเด็จพระบรมครทูกุประการแลว้วา่ การเกดิเป็นมนุษยเ์ต็มไปดว้ยความทกุขท์ัง้กาย

และใจ มคีวามยุง่ยากนานาประการ และรา่งกายของขา้พระพทุธเจา้นีเ้มือ่เกดิขึน้

มาแลว้ไมช่า้กเ็ดนิเขา้ไปหาความแก ่ขณะทีดํ่ารงชวีติอยูก่็มกีารป่วยไขไ้มส่บาย 

ประสบกบัอารมณไ์มส่มหวังนานาประการ บางครัง้ก็ถกูเขากลัน่แกลง้ ดา่วา่หรอืถกู

นนิทา มกีารพลดัพรากจากของรกัของชอบใจ และสิง่สดุทา้ยทีท่กุคนหนไีมพ่น้ก็คอื

ความตาย 

 

เมือ่รา่งกายนีต้ายไปเราก็ไมส่ามารถจะแบกเอาไปได ้รา่งกายของบคุคลอืน่อนัเป็นที่

รักเราก็แบกเขาเอาไปไมไ่ด ้ทรัพยส์มบตัแิมช้ ิน้เดยีวหรอืเงนิทองแมแ้ตบ่าทเดยีว เรา

ก็ไมส่ามารถจะแบกเอาไปได ้เพราะฉะนัน้ถา้รา่งกายของขา้พระพทุธเจา้นีพ้งัเมือ่ใด 

ขอตดัสนิใจเขา้สูพ่ระนพิพานตามองคส์มเดจ็พระประทปีแกว้ 

 

ดว้ยอํานาจพระบารมขีององคส์มเด็จพระชนิสหีบ์รมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ทา่น ขอ

ไดท้รงโปรดประทา่นพระมหากรณุาธคิณุ แสดงพระวรกายของพระองคใ์นสภาวะพระ

นพิพานใหข้า้พระพทุธเจา้ทัง้หมดรับสมัผัสไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามความเป็นจรงิทกุ

ประการดว้ยเถดิพระพทุทธเจา้ขา้ ขณะนีค้วามรูส้กึของทกุทา่นวา่พระพทุธองค์

ประทับอยูข่า้งหนา้พวกเราหรอืเปลา่คะ่...?" 

 

ศษิย ์: "อยูค่รับ" 

 

คร ู: "เมือ่อยูแ่ลว้กราบนมสัการพระองคท์า่นหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "กราบแลว้" 

 

คร ู: "ขณะทีก่ราบนมสัการ วนันีพ้ระพทุธองคป์ระทบัน่ังหรอืนอน หรอืยนื...?" 

 

ศษิย ์: "ประทบัน่ัง" 

 

คร ู: "พระพทุธเจา้ของเราเขา้สูพ่ระนพิพานไปสองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีแลว้ กายเนือ้ของ



พระองคถ์กูเผาไปแลว้ แตจ่ติหรอือทสิสมานกายของพระองคอ์ยูบ่นพระนพิพานตาม

สภาวะ ความเป็นจรงิแลว้ เวลาพระองคป์ระทับอยูท่ีว่มิานของพระองค ์ทา่นแตง่องค์

อยา่งไร ขอใหข้า้พระพทุธเจา้รับสมัผัสไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามความเป็นจรงิทกุประการ

ดว้ยเถดิพระพทุธเจา้ขา้แลว้ทัง้หมดขอกราบแทบพระยคุลบาทขององคส์มเด็จพระผู ้

มพีระภาคเจา้ ขณะทีก่ราบลงไป ความรูส้กึของใจวา่ขณะนีพ้ระพทุธองคแ์ตง่องคแ์บบ

ไหนคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ทรงเครือ่งพระนพิพาน" 

 

คร ู: "สวยไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "สวยคะ่" 

 

คร ู: "ความรูส้กึเครือ่งแตง่กายของพระองคอ์อกสอีะไรคะ...?" 

 

ศษิย ์: "สขีาวมปีระกาย" 

 

คร ู: "ขณะนีพ้ระองคแ์ยม้พระโอษฐไ์หมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ยิม้นดิ ๆ " 

 

คร ู: "หลวงพีม่คีวามรูส้กึพระพทุธองคแ์ยม้พระโอษฐไ์หมคะ...?" 

 

ศษิย ์(พระ) : "ยิม้นอ้ย ๆ " 

 

คร ู: "ขณะทีเ่ราอยูต่อ่หนา้พระองคท์า่น ตดัสนิใจวา่ขา้พเจา้จะรักษาศลี ๕ ใหบ้รสิทุธิ์

นับตัง้แตว่ันนีจ้นกวา่จะเขา้สูพ่ระนพิพานในชาตปัิจจบุนั สําหรับพระสงฆท์ีค่รองผา้กา

สาวพัสตรถ์อืวา่เป็นธงชยัแหง่พระอรหนัต ์ตอ้งรักษาศลี ๒๒๗ ขอ้ โดยเครง่ครัด และ

ขณะทีดํ่ารงชวีติอยูจ่ะทํางานทกุอยา่งตามหนา้ทีใ่หด้ทีีส่ดุ ถา้รา่งกายนีต้ายเมือ่ใด 

การเกดิเป็นคนก็ด ีเทวดาหรอืพรหมก็ด ีขา้พระพทุธเจา้กไ็มพ่งึปรารถนา ขอตดิตาม

พระองคม์าอยูบ่นแดนพระนพิพานแตเ่พยีงอยา่งเดยีว ดว้ยอํานาจพระบารมขีององค์

สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ขอไดท้รงโปรดประทานพระมหากรณุาธคิณุให ้

ขา้พระพทุธเจา้รับสมัผัสอทสิสมานกายของขา้พระพทุธเจา้แตล่ะคนทีอ่ยูต่อ่หนา้พระ

พทุธองคบ์นพระนพิพานขณะนีด้ว้ยเถดิพระพทุธเจา้ขา้ แตล่ะคนดซูคิะวา่แตง่ตวัยังไง

เหมอืนกายเนือ้ขา้งลา่งทีน่ั่งอยูท่ีว่ัดทา่ซงุหรอืเปลา่...?" 



 

ศษิย ์: "ไมเ่หมอืนแตง่ตวัสวย" 

 

คร ู: "หลวงพอ่แตง่ตวัเป็นพระสงฆห์รอืเปลา่คะ...?" 

 

ศษิย ์(พระ) : "ไมไ่ดแ้ตง่" 

 

คร ู: "แตง่เป็นผูห้ญงิหรอืผูช้ายคะ...?" 

 

ศษิย ์: "แตง่เป็นชาย" 

 

คร ู: "ใหท้กุคนขอดอูทสิสมานกายเวลาทีอ่ยูท่ีว่มิานพระพทุธเจา้บนพระนพิพาน กบั

กายเนือ้ทีอ่ยูใ่นเมอืงมนุษยอ์นัไหนสวยกวา่กนั...?" 

 

ศษิย ์: "อยูข่า้งบนสวยกวา่" 

 

คร ู: "ภายในบรเิวณวมิานพระพทุธเจา้กวา้งขวางหรอืแคบคะ...?" 

 

ศษิย ์: "กวา้งคะ่" 

 

คร ู: "นอกจากสมเด็จพระพทุธองคแ์ลว้ มใีครเสด็จมาอกีไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "มากหรอืนอ้ยคะ...?" 

 

ศษิย ์: "เสด็จมากนัมาก" 

 

คร ู: "ทัง้หมดใหแ้ยกกายตวัเองทีแ่ตง่ตวัสวย ๆ ใหม้ปีรมิาณเทา่กบัทกุ ๆ พระองคท์ี่

เสด็จมาทัง้หมด แลว้กราบนมสัการทา่นพรอ้มกนัทัง้หมดดว้ย อาศยับารมี

พระพทุธเจา้ทา่นชว่ย กราบไดไ้หมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "กราบแลว้" 

 

คร ู: "มคีวามรูส้กึวา่มใีครอยูใ่กล ้ๆ เราไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "หลวงพอ่" 



 

คร ู: "วันนีห้ลวงพอ่แตง่ตวัยังไงคะ...?" 

 

ศษิย ์: "แตง่คลา้ยพระพทุธองค"์ 

 

คร ู: "หลวงพอ่ใสแ่วน่ไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไมใ่สค่ะ่" 

 

คร ู: "กราบระลกึถงึพระคณุทา่น เพราะทา่นเป็นผูนํ้าความรูก้ารฝึกมโนมยทิธมิาสอน

เรา ทําใหเ้ราขึน้มารับสมัผัสวา่แดนพระนพิพานมจีรงิ ไมส่ญูอยา่งทีเ่ขาพดูกนั ขณะที่

กราบทา่นมคีวามรูส้กึรักเคารพและผกูพันกบัองคท์า่นมากอ่นไหม...?" 

 

ศษิย ์: "รูส้กึคุน้ ๆ กบัทา่นมากอ่น" 

 

คร ู: "ใจอยากจะเรยีนทา่นวา่อะไรขณะนี้...?" 
 

ศษิย ์: "เรยีกทา่นพอ่" 

 

คร ู: "เพือ่ความมัน่ใจ ถา้ในอดตีชาต ิเราเคยเกดิเป็นลกูองคห์ลวงพอ่ ขอใหท้า่นไดม้ี

พระเมตตายกมอืใหล้กูไดท้ราบ" 

 

ศษิย ์: "ยกคะ่" 

 

คร ู: "เราจะไดม้ัน่ใจวา่ในอดตีชาตเิราเคยเกดิเป็นลกูหลวงพอ่ถงึไดต้ดิตามมาฝึกวชิา

นี ้เมือ่เรารูจ้ักทา่นพอ่ในอดตีแลว้ ขออญัเชญิทา่นแมท่ีเ่ป็นคูบ่ารมขีององคห์ลวงพอ่

มาทกุชาต ิขอไดท้รงโปรดเสด็จประทบัขา้งหลวงพอ่ใหล้กูไดก้ราบดว้ยเถดิพระเจา้

ขา้ ทา่นเสด็จมาหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มาแลว้" 

 

คร ู: "ขอกราบแทบพระบาท แลว้กราบบนตกัทา่น" 

 

ศษิย ์: "กราบแลว้" 

 

คร ู: "พอกราบบนตกัทา่นแมทํ่าอยา่งไรคะ...?" 



 

ศษิย ์: "ทา่นลบูศรีษะ" 

 

คร ู: "มคีวามรูส้กึวา่ทา่นแมม่คีวามรักเมตตาหว่งใยมคีวามหวงัดตีอ่ลกูไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มเีมตตามาก" 

 

คร ู: "หลวงพอ่ทา่นบอกวา่ใครจะมพีระคณุ เกนิแมไ่มม่อีกีแลว้ กราบถามทา่นแมว่า่จะ

กลบัลงมาเกดิในเมอืงมนุษยอ์กีไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไมล่งมาเกดิอกีแลว้" 

 

คร ู: "ก็แสดงวา่ทา่นแมข่องลกูอยูบ่นพระนพิพานแลว้ ทา่นดใีจไหมคะวันนีล้กูขึน้

มาถงึพระนพิพานกราบทา่นได"้ 

 

ศษิย ์: "ดใีจมากคะ่" 

 

คร ู: "หลวงพอ่ทา่นบอกวา่ทัง้พระ ทัง้พรหม และเทวดา ถา้ในอดตีชาตเิราเคยเกดิ

เป็นลกูทา่นแมแ้ตเ่พยีงชาตเิดยีว ทา่นจะถอืวา่เป็นลกูทา่นตลอดไปคอยชว่ยเหลอืเรา

ตลอดเวลา ถา้ไมเ่กนิกฎของกรรม กราบถามพระนามสัน้ ๆ ทีห่ลวงพอ่เรยีกทา่นแมม่า

ทกุชาตวิา่ชือ่อะไร...?" 
 

ศษิย ์: "ทา่นแมศ่ร"ี 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง ตอ่ไปนีใ้หจํ้าทา่นแมไ่ว ้เวลาไปทีใ่ดขอบารมใีหท้า่นชว่ยนําไปจะได ้

คลอ่งขึน้ วันนีว้มิานขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้หลงัใหญห่รอืหลงัเล็ก และ

ทําดว้ยอะไร...?" 

 

ศษิย ์: "ใหญม่ากครับ ทําดว้ยเพชร สวยมาก" 

 

คร ู: "เป็นการพสิจูนแ์ลว้วา่ แดนพระนพิพานไมส่ญูอยา่งทีบ่างคนพดูกนั คําวา่สูญ 

ตอ้งไมม่อีะไรเลย นีว่มิานของพระองคก์็ม ีพระองคแ์ยม้พระโอษฐแ์ตง่องคท์รงเครือ่ง

พระนพิพาน เราก็รับสมัผัสได ้แมก้ระทัง่จติหรอือทสิสมานกายของตวัเราเองออกจาก

รา่งอยูต่อ่หนา้พระพทุธองค ์เราก็รับสมัผัสได ้ความรูส้กึของจติเวลาอยูบ่นพระ

นพิพานเป็นอยา่งไร...?" 

 



ศษิย ์: "สบาย รูส้กึ โปรง่" 

 

คร ู: "สมอยา่งทีพ่ระพทุธองคต์รัสวา่ นพิพานัง ปรมงัสขุงั นพิพานเป็นสขุสดุ จรงิ

ไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "จรงิคะ่" 

 

คร ู: "ขอใหท้กุคนขอบารมขีององคส์มเด็จพระประทปีแกว้ ขอหลวงพอ่ ทา่นแมช่ว่ย 

ขอรับสมัผัสแดนพระนพิพานทัง้หมดวา่มวีมิานมากหรอืนอ้ยเพยีงใด...?" 

 

ศษิย ์: "มวีมิานมาก" 

 

คร ู: "แตล่ะวมิานสวา่งไสวหรอืมดื...?" 

 

ศษิย ์: "สวา่งมาก สวยไปหมดเลย" 

 

คร ู: "เหมอืนความสวา่งในเมอืงมนุษยไ์หม...?" 

 

ศษิย ์: "ไมเ่หมอืน สวา่งเป็นประกาย" 

 

คร ู: "ใหท้กุคนนกึถงึผลบญุทีทํ่ามาตัง้แตต่น้จนถงึบดันี้ ถา้ขา้พระพทุธเจา้มวีมิานอยู่

บนพระนพิพาน ขอองคส์มเด็จพระบรมคร ูขอหลวงพอ่ ทา่นแมช่ว่ยสงเคราะหนํ์าลกู

ไปวมิาน และเห็นทรัพยส์มบตัใินวมิานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามความเป็นจรงิทกุประการ 

เพือ่ความมัน่ใจทีจ่ะกลบัมาทําความดใีนเมอืงมนุษยเ์พือ่ใหเ้ขา้ถงึซึง่พระนพิพานใน

ชาตปัิจจบุนันีด้ว้ยเถดิพระพทุธเจา้ขา้ มคีวามรูส้กึวา่มวีมิานไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มหีลงัคายอดแหลมวมิานทําดว้ยแกว้" 

 

คร ู: "เขา้ไปในวมิานอนัเป็นสมบตัขิองเรา ถา้ตายไปจากชาตนิี ้เขา้ไปไดไ้หมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "เขา้ไปได ้มเีตยีงนอนทําดว้ยแกว้ผสมทอง" 

 

คร ู: "ลองขึน้ไปนอนบนเตยีงวา่จะลืน่หลน่ลงมาไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ไมห่ลน่ นอนได ้มทีีน่อนหมอนมารองรบั" 

 



คร ู: "นอนสบายไหม ถา้ไมห่ลน่ลงมาแสดงวา่กําลงัใจเขม้แขง็พอ ถา้ตายก็สามารถ

ขึน้มาอยูบ่นพระนพิพานได ้เป็นการวัดกําลงัใจเราเอง องคห์ลวงพอ่ทา่นแมเ่สด็จมา

ไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มาคะ่" 

 

คร ู: "มทีรัพยส์มบตัใินวมิานไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มมีากคะ" 

 

คร ู: "ทรัพยส์มบตัพิรอ้มดว้ยวมิานเกดิจากผลบญุทีเ่ราทํามาทัง้หมด ทนีีเ้วลาทําบญุ

แลว้ ถา้ตอ้งการเห็นสิง่ใด ก็ตัง้จติอธษิฐานขอเห็นสิง่นัน้มทีีว่มิานหรอืไม ่เวลานีใ้หท้กุ

คนลองเทยีบดตูวัเราในเมอืงมนุษย ์พรอ้มดว้ยบา้นทีอ่ยูก่บัวมิานของพระนพิพาน 

และอทสิสมานกายทีอ่อกจากกายเนือ้ อนัไหนสวยสดงดงามกวา่กนั...?" 

 

ศษิย ์: "ขา้งบนสวยกวา่" 

 

คร ู: "เห็นอยา่งนีแ้ลว้ ถา้รา่งกายเนือ้ในเมอืงมนุษยต์ายเมือ่ใดยงัจะเสยีดายรา่งกาย

ของเราเองหรอืหว่งใยอาลยัอาวรณใ์นรา่งกายของบคุคลอืน่อันเป็นทีร่ักอกีไหม หรอื

หว่งทรพัยส์มบตัใินเมอืงมนุษยไ์หม...?" 

 

ศษิย ์: "ไมเ่สยีดาย ไมห่ว่งใย" 

 

คร ู: "ฉะนัน้ก็ตดัสนิใจวา่ ถา้กลบัลงไปในเมอืงมนุษยข์ณะทีดํ่ารงชวีติอยูจ่ะทํางาน

ตามหนา้ทีใ่หด้ทีีส่ดุ ถา้กายเนือ้พังเมือ่ใดขอตดิตามองคส์มเด็จพระบรมสคุตขึน้มาอยู่

ทีว่มิานบนพระนพิพานแตเ่พยีงอยา่งเดยีว" 

 

 

 

 

ไปเทีย่วพรหม 

 

คร ู: "ตอ่ไปนีจ้ะพาไปแดนพรหม พรหมมอียู ่๒ ประเภท คอื รปูพรหมกบัอรปูพรหม 

ใหท้กุคนเอาจติจับพระรปูพระโฉมขององคส์มเด็จพระพชิติมารทีท่รงเครือ่งพระ

นพิพานใสเป็นแกว้ประกายพรกึทัง้องค ์แลว้ขอบารมหีลวงพอ่ ทา่นแม ่ขอไปแดนรปู

พรหมทีแ่บง่เป็นชัน้ ๆ ทัง้หมด ๑๖ ชัน้ ขอรับสมัผัสวา่พรหมแบง่เป็นชัน้ ๆ จรงิหรอืไม ่



มวีมิานมากหรอืนอ้ยเพยีงใด...?" 

 

ศษิย ์: "แบง่เป็นชัน้ แตล่ะชัน้มวีมิานมาก" 

 

คร ู: "ขอไปแดนพรหมชัน้ที ่๑๖ โดยขอบารมอีงคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ หลวง

พอ่ ทา่นแม ่ขอไปกราบทา่นสหมับดพีรหม ทา่นเป็นใหญค่มุพรหมทัง้หมด ๑๖ ชัน้ 

ถงึหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้" 

 

คร ู: "กราบทา่นสหมับดพีรหมหรอืยัง...?" 

 

ศษิย ์: "กราบแลว้" 

 

คร ู: "ทา่นสหมับดพีรหมแตง่องคเ์ป็นผูห้ญงิหรอืผูช้าย...?" 

 

ศษิย ์: "แตง่เป็นผูช้าย" 

 

คร ู: "แตง่เหมอืนคนในเมอืงมนุษยห์รอืเปลา่คะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไมเ่หมอืน แตง่ตวัสวยเป็นแกว้แพรวพราว" 

 

คร ู: "ขอดเูนือ้ของทา่นสหมับดพีรหมเป็นอยา่งไรคะ...?" 

 

ศษิย ์: "เนือ้ใสเป็นแกว้" 

 

คร ู: "เครือ่งประดบัของพรหมออกสอีะไร...?" 

 

ศษิย ์: "เป็นประกายสทีอง" 

 

คร ู: "ประกายสทีองของเครือ่งประดบัสาด มาจับเนือ้ของพรหมทีใ่สเป็นแกว้ จงึทํา

ใหม้องพรหมทัง้องคค์ลา้ยทอง รูส้กึไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "คลา้ยเป็นทองทัง้องค"์ 

 

คร ู: "พรหมทา่นมกีีห่นา้ มกีีม่อื...?" 

 



ศษิย ์: "ม ี๔ หนา้ มหีลายมอื" 

 

คร ู: "ขอทา่นสหมับดพีรหมชว่ยใหเ้ห็นตามสภาวะความเป็นจรงิวา่อทสิสมานกายของ

พรหมมกีีห่นา้ มกีีม่อื ขอใหท้า่นใหเ้หน็ตามความเป็นจรงิดว้ยเถดิพระเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์: "ทา่นมหีนา้เดยีว ม ี๒ มอื" 

 

คร ู: "พรหมทา่นมทีีอ่ยูเ่ป็นบา้นหรอืวมิาน...?" 

 

ศษิย ์: "ทา่นมวีมิานเป็นแกว้" 

 

คร ู: "รปูพรหมทัง้หมดม ี๑๖ ชัน้ พรหมชัน้ที ่๑-๑๑ ถา้ใครขึน้มาเกดิพอหมดบญุ

วาสนาก็ตอ้งกลบัลงไปเกดิอกี แตพ่รหมชัน้ที ่๑๒-๑๖ ถา้ใครขึน้มาเกดิ จะบําเพ็ญ

บารมตีอ่ถงึพระนพิพานเลย ไมต่อ้งกลบัลงไปเกดิอกีแลว้ ใหท้กุคนขอบารมอีงค์

สมเด็จพระชนิวร กราบทลูถามวา่ในอดตีชาตทิัง้หมดทีผ่า่นมาขา้พระพทุธเจา้ เคยเกดิ

เป็นพรหมมากอ่นไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิ" 

 

คร ู: "ถา้เคยเกดิ เกดิมากหรอืนอ้ยครัง้ ขอพระองคไ์ดท้รงโปรดประทานพระพทุธ

เมตตาแสดงภาพการเกดิเป็นพรหมทัง้หมดของขา้พระพทุธเจา้ วา่เคยเกดิมากหรอื

นอ้ยเพยีงใด ใหข้า้พระพทุธเจา้รับสมัผัสไดอ้ยา่งถกูตอ้งความเป็นจรงิดว้ยเถดิ

พระพทุธเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิมากจนนับไมถ่ว้น" 

 

คร ู: "ขอพระบารมขีององคส์มเด็จพระบรมโลกนาถ ไดท้รงโปรดสงเคราะหแ์สด

งอทสิสมานกายของขา้พระพทุธเจา้สมยัเกดิเป็นพรหมสกั ๑ ชาต ิพรอ้มดว้ยทีอ่ยูด่ว้ย

เถดิพระพทุธเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์: "รูส้กึแลว้ แตง่ตวัเป็นผูช้าย ใสช่ฎา มเีครือ่งประดบั มเีนือ้ใสเป็นแกว้" 

 

คร ู: "พรหมไมม่เีพศอยูด่ว้ยอํานาจธรรมปีตแิตง่ตวัคลา้ยผูช้ายมคีวามสขุตา่งกบักาย

เนือ้ในเมอืงมนุษยช์าตปัิจจบุนันีไ้หม...?" 

 

ศษิย ์: "ตา่งกนัมาก" 



 

คร ู: "มทีีอ่ยูเ่ป็นอยา่งไรสมยัเป็นพรหม...?" 

 

ศษิย ์: "ทีอ่ยูเ่ป็นวมิานทําดว้ยแกว้ผสมทอง" 

 

คร ู: "จากจดุสงูสดุคอืการเกดิเป็นพรหม พอหมดบญุวาสนาบารมจีากพรหมชาตทิี่

เห็นนี ้เราก็มาเกดิเป็นคนในชาตปัิจจบุนั สามารถแบกเอาวมิานทเีป็นแกว้หรอือทสิส

มานกายทีส่วยสมยัเป็นพรหมมาถงึชาตนิีไ้หม...?" 

 

ศษิย ์: "ไมส่ามารถแบกเอามาไดเ้ลยแมแ้ตอ่ยา่งเดยีว" 

 

คร ู: "ขอบารมพีระพทุธเจา้ ขอระลกึชาต ิถอยหลงักอ่นทีข่า้พระพทุธเจา้จะเกดิเป็น

พรหมทีเ่ห็นเมือ่กีน้ี ้ขา้พระพทุธเตา้เกดิเป็นคนสมยันัน้ทําความดอีะไร ตายไปแลว้จงึ

ไปเกดิเป็นพรหมได.้..?" 

 

ศษิย ์: "น่ังสมาธ ิถอืศลี ทําทาน สรา้งวัด ฟังเทศน"์ 

 

คร ู: "ขอดภูาพกอ่นทีจ่ติจะออกจากรา่งไปเกดิเป็นพรหม เราตายในลกัษณะอยา่งไร

...?" 

 

ศษิย ์: "ตายอยา่สงบ คลา้ยกบัเขา้ฌานอยู ่แลว้จงึตาย" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง คนทีจ่ะไปเกดิเป็นพรหมไดเ้วลาตายจติจะตอ้งเขา้ฌานอยูจ่งึจะไปเกดิ

เป็นพรหมได ้ตอ่ใหทํ้าบญุกีแ่สนกีล่า้น ถา้ไมไ่ดเ้ขา้ฌานตายก็ไมส่ามารถทีจ่ะไปเกดิ

เป็นพรหมได ้การระลกึชาตติวัเองวา่เคยเป็นอะไรมากอ่น เรยีกวา่ ปพุเพนวิาสานุสติ

ญาณ เรารับสมัผัสแลว้วา่ แดนรปูพรหมเป็นยังไง ใหข้อพระบารมขีององคส์มเด็จพระ

ผูม้พีระภาคเจา้ ขอไปรับสมัผัสแดน อรปูพรหม ซึง่แบง่ออกเป็น ๔ ชัน้ วนันีข้อไปรับ

สมัผัสแดนอรปูพรหมชัน้ที ่๔ พรอ้มกนั ไปถงึหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไปถงึแลว้" 

 

คร ู: "เมือ่ไปถงึมคีวามรูส้กึวา่แดนนีเ้ป็นยังไง...?" 

 

ศษิย ์: "แดนอรปูพรหมกวา้ง เวิง้วา้งไมม่ขีอบเขต และสวา่ง" 

 

คร ู: "ในอาณาเขตของความสวา่งคลา้ย ๆ มอีะไรไหมคะ...?" 



 

ศษิย ์: "เป็นวง ๆ ดวง ๆ มปีระกายคลา้ยดาว" 

 

คร ู: "มดีวงเดยีวหรอืหลายดวง...?" 

 

ศษิย ์: "มมีาก" 

 

คร ู: "มวีมิานไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไมม่"ี 

 

คร ู: "วง ๆ หรอืดวงเลก็ ๆ น่ันคอื จติของผูท้ีต่ายแลว้ไปเกดิอยูใ่นแดนอรปูพรหม ไม่

มรีปูรา่งเหมอืนอทสิสมานกายของพรหม และไมม่วีมิาน ลอยอยูน่านแสนนานนับเป็น

กปั ๆ ไมส่ามารถจะรับฟังคําสัง่สอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ได ้พอหมด

บญุวาสนาบารมกี็ตอ้งกลบัลงมาเกดิใหมห่รอือาจไปเสวยทกุขใ์นแดนอบายภมูติาม

กรรมชัว่ทีทํ่าไวก้ไ็ด ้พวกนีข้ณะทีเ่ป็นมนุษยช์อบเขา้อรปูฌาน แตไ่มม่อีารมณ์จติรกั

พระนพิพาน ตายแลว้จงึไปเกดิบนแดนอรปูพรหมเห็นอยา่งนีแ้ลว้อยากมาลอยเป็น

ดวง ๆ อยา่งนีไ้หม...?" 

 

ศษิย ์: "ไมอ่ยาก" 

 

คร ู: "เมือ่ไมอ่ยาก ขอไปพระนพิพานชาตนิี ้หลวงพอ่ถงึไดส้อนใหพ้วกเรามอีารมณ์

จติรักพระนพิพาน ตายแลว้จะไดไ้ปบนพระนพิพานอนัเป็นแดนทีม่คีวามสขุ ใหก้ราบ

ลาทา่นสหมับดพีรหมทีท่า่นสงเคราะหเ์รา แลว้ทัง้หมดจับพระรปูพระโฉมของ

พระพทุธเจา้ทีท่รงเครือ่งพระนพิพานใหใ้สเป็นแกว้ทัง้องค ์ขอหลวงพอ่ ทา่นแม ่ขอ

ไปแดนสวรรคท์ัง้หมด ๖ แดน ซึง่ไมแ่บง่ชัน้เหมอืนแดนพรหม วา่แดนสวรรคท์ัง้หมด

มวีมิานมากหรอืนอ้ยเพยีงใดดว้ยเถดิพระพทุธเจา้ขา้" 

 

 

 

 

ไปเทีย่วสวรรค ์

 

 

 

คร ู: "สวรรคเ์ขตแรกทีจ่ะไปคอืสวรรคช์ัน้ปรนมิมติวสวัสด ีขอไปกราบทา่นทา้วมาลยั 



หรอืพญามาราธริาช ทา่นเป็นหวัหนา้คมุสวรรคเ์ขตนีท้ัง้หมด ไปทีว่มิานทา่นถงึหรอืยัง

คะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้" 

 

คร ู: "กราบแทบพระบาททา่นทา้วมาลยั ทา่นแตง่องคย์งัไงคะ เทวดาชัน้นี.้..?" 

 

ศษิย ์: "แตง่เป็นเทวดา มเีสือ้ผา้ใส ่มชีฎา มเีครือ่งประดบัเนือ้ของเทวดาผอ่งใส ไม่

ทบึเหมอืนเนือ้ของคนในเมอืงมนุษย ์แตไ่มใ่สเทา่พรหม" 

 

คร ู: "เทวดามเีสือ้ผา้ใส ่ไมเ่หมอืนอยา่งทีภ่าพเขยีนหรอืภาพวาดตามฝาผนังโบสถ์

เป็นเทวดา นัน้ความเป็นจรงิทา่นสวย มเีครือ่งแตง่กายครบถว้ย ทา่นมคีวามเป็นทพิย ์

มคีวามสขุ วมิานของเทวดาชัน้นีส้วยไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "สวยคะ่ หลงัใหญ ่ทําดว้ยแกว้" 

 

คร ู: "เป็นอนัวา่วมิานของเทวดาเป็นแกว้ สวรรคช์ัน้ปรนมิมติวสวสัด ีคนทีจ่ะมาเกดิได ้

ขณะทีม่ชีวีติอยูท่า่นไดฌ้าน ๔ แตเ่วลาตายไมไ่ดเ้ขา้ฌานตาย จงึมาเกดิเป็นเทวดา

ชัน้นี ้กราบลาทา่นทา้วมาลยัทีส่งเคราะหเ์รา ทัง้หมดขอบารมขีององคส์มเด็จพระทรง

สวัสดโิสภาคย ์ขอหลวงพอ่ ทา่นแมพ่าไปสวรรคเ์ขตตอ่ไป คอืชัน้ นมิมานรด ีขอไป

กราบทา่น ทา้วนมิมานรด ีทีว่มิานของทา่น ถงึหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้" 

 

คร ู: "กราบนมสัการทา่น ทา่นยิม้ไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ยิม้ ทา่นแตง่ตวัเป็นเทวดาผูช้าย" 

 

คร ู: "มวีมิานไหมคะ" 

 

ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "วมิานทา่นทําดว้ยอะไรคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ทําดว้ยแกว้" 

 



คร ู: "บรเิวณเขตนีท้ัง้หมดมวีมิานมากนอ้ยเพยีงใดคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มวีมิานมาก แพรวพราว" 

 

คร ู: "เทวดาชัน้นี ้ขณะทีเ่ป็นมนุษยท์า่นมฤีทธิ ์ไดก้สณิ ๑๐ เจรญิฌานสมาบตัเินรมติ

สิง่ตา่ง ๆ ไดเ้วลาตายก็มาเกดิเป็นเทวดาชัน้นมิมานรด ีจติจับพระรปูพระโฉมของ

พระพทุธเจา้ใหใ้ส กราบทลูถามพระองคว์า่ในอดตีชาตทิัง้หมดขา้พระพทุธเจา้เคย

เกดิเป็นเทวดาชัน้นมิมานรดไีหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิ" 

 

คร ู: "ถา้เคยเกดิขอพระองคไ์ดท้รงโปรดประทานพระพทุธเมตตาแสดงภาพนัน้

ทัง้หมดของการเกดิเป็นเทวดาชัน้นมิมานรดวีา่มากหรอืนอ้ยเพยีงใดดว้ยเถดิ

พระพทุธเจา้ขา้...?" 

 

ศษิย ์: "มากครัง้นับไมไ่หว" 

 

คร ู: "ขอดภูาพขณะทีเ่ราเป็นมนุษยก์อ่นทีจ่ะมาเกดิเป็นเทวดาชัน้นี ้เราทําความดี

อะไรบา้ง...?" 

 

ศษิย ์: "เขา้ฌานสมาบตั ิสามารถเนรมติหรอืเสกใบไมเ้ลก็ ๆ เป็นตวัแมลงได ้สามารถ

หายตวัได"้ 

 

คร ู: "สมยันัน้สนุกสนานกบัการเนรมติตา่ง ๆ ไดจ้นเพลนิ ตายไปจงึไปเกดิเป็นเทวดา

ชัน้นมิมานรด ีพอหมดบญุวาสนาบารมกีลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์นชาตปัิจจบุนัอกีใชไ่หม

คะ เป็นอนัวา่สวรรคช์ัน้ดทีกุคนเคยเกดิ กราบลาทา่นนมิมานรดทีีท่า่นสงเคราะหเ์รา 

 

ทัง้หมดจบัพระรปูพระโฉมพระพทุธเจา้ใหใ้สทีท่รงเครือ่งพระนพิพาน และขอพระ

บารมทีา่นใหไ้ดก้ราบ หลวงปู่ ปาน ผูม้พีระคณุซึง่ประทบัอยูบ่น สวรรคช์ัน้ดสุติ ทา่น

เป็นปรมาจารยข์ององคห์ลวงพอ่ ความรูท้ัง้หมดทีห่ลวงพอ่ไดร้บัมาจากหลวงปู่ ปาน 

และในอดตี หลวงพอ่เคยเป็นลกูหลวงปู่ ปาน พวกเราทีเ่ป็นลกูหลวงพอ่จงึเรยีกวา่ 

หลวงปู่ ปาน ขณะนีห้ลวงปู่ แตง่องคเ์ป็นพระสงฆห์รอืเทวดา...?" 

 

ศษิย ์: "หลวงปู่ แตง่องคเ์ป็นเทวดาผูช้าย มวีมิานสวยและใหญ"่ 

 



คร ู: "กราบระลกึถงึพระคณุหลวงปู่  ขอพรทา่น ใหท้า่นชว่ยใหห้ลานรับสมัผสัทกุสิง่

ทกุอยา่งไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ เมือ่ไปยงั ณ ทีใ่ดก็ตาม หลวงปู่ ประทาน

พรไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ทา่นยิม้และใหพ้ร ทา่ทางทา่นใจด"ี 

 

คร ู: "สวรรคช์ัน้ดสุติวมิานใหญห่รอืเล็ก...?" 

 

ศษิย ์: "ใหญโ่ตและสวยงามมาก" 

 

คร ู: "สวรรคช์ัน้ดสุติ หลวงพอ่บอกวา่เขา้ยากมาก คนทีจ่ะมาเกดิไดต้อ้งปรารถนาพระ

โพธญิาณ คอื ปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้พระองคใ์ดพระองคห์นึง่ หรอืปรารถนาเป็น

พระพทุธบดิา พระพทุธมารดาของพระพทุธเจา้พระองคใ์ดพระองคห์นึง่ หรอืตอ้งเป็น

พระอรยิเจา้ตัง้แตพ่ระโสดาบนัขึน้ไป จงึจะไปเกดิบนสวรรคช์ัน้ดสุติได ้เมือ่มาถงึ

สวรรคช์ัน้นีแ้ลว้ สิง่ทีจ่ะขาดไมไ่ดท้ีเ่ราควรจะตอ้งไปกราบทานอกีองคห์นึง่ คอื ขอไป

กราบ หน่อพระบรมวงศโ์พธสิตัวส์มเด็จพระศรอีรยิเมตตรัย ทีว่มิานของพระองคท์า่น 

ถงึหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้คะ่" 

 

คร ู: "กราบนมสัการสมเด็จพระศรอีรยิเมตตรัย พระองคแ์ตง่องคย์งัไงคะ...?" 

 

ศษิย ์: "แตง่เป็นเทวดาผูช้าย สวยมาก" 

 

คร ู: "รัศมกีายของพระองคเ์ป็นอยา่งไรคะ...?" 

 

ศษิย ์: "รัศมกีายสวา่งใสเป็นเพชร" 

 

คร ู: "พระองคม์วีมิานหรอืเปลา่...?" 

 

ศษิย ์: "มวีมิานสวยงามมาก หลงัใหญ"่ 

 

คร ู: "ขอบารมขีองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเทยีบรัศมกีายพรอ้มดว้ยวมิาน

ของหลวงปู่ ปานกบัของสมเด็จพระศรอีรยิเมตตรัย ของใครสวา่งสวยงามกวา่กนั...?" 

 

ศษิย ์: "ของสมเด็จพระศรอีรยิเมตตรัยทา่นสวยเป็นประกายมากกวา่ของหลวงปู่ ปาน" 



 

คร ู: "ถกูตอ้ง เพราะสมเด็จพระศรอีรยิเมตตรัยทา่นจะตรัสรูเ้ป็นพระพทุธเจา้องค์

ตอ่ไป รัศมกีายและวมิานจงึสวยกวา่ กราบลาทัง้สองพระองค ์ทีส่งเคราะหเ์รา" 

 

ศษิย ์: "กราบแลว้" 

 

คร ู: "ใหท้กุคนจบัพระรปูพระโฉมขององคส์มเด็จพระประทปีแกว้ขอไปกราบทา่น 

ทา้วยามา ทา่นคมุสวรรคช์ัน้ ยามา ทัง้หมด ถงึหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้" 

 

คร ู: "ทา่นทา้วยามา แตง่เป็นผูห้ญงิหรอืผูช้าย...?" 

 

ศษิย ์: "แตง่เป็นเทวดาผูช้าย" 

 

คร ู: "ขอดทูา่นเจา้ของวมิานแตล่ะวมิานบนสวรรคช์ัน้ยามาวา่ทา่นทําอะไรกนัอยู.่..?" 

 

ศษิย ์: "ทา่นทําสมาธ ิเขตนีเ้งยีบ ๆ" 

 

คร ู: "สวรรคเ์ขตนีท้า่นปู่ พระอนิทรจ์ะไมใ่ชง้าน ทา่นจะน่ังบําเพ็ญภาวนาตลอด พวก

เราในทีน่ีม้ใีครชอบสวดมนตไ์หมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มคีะ่" 

 

คร ู: "และบางครัง้เคยไดย้นิเสยีงสวดมนตม์าจากทีอ่ ืน่ โดยหาไมไ่ดว้า่มใีครเปิดวทิยุ

หรอืเปิดเทป มบีา้งไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "เคยไดย้นิ" 

 

คร ู: "หลวงพอ่ทา่นบอกเสยีงนัน้คอืเสยีงสวดมนตจ์ากเทวดาชัน้ยามา แสดงวา่

อารมณจ์ติของเราขณะนัน้เขา้สูอ่ปุจารสมาธ ิจติจงึเป็นทพิยส์ามารถรับสมัผัสเสยีง

สวดมนตจ์ากเทวดาชัน้ยามาได ้คนทีจ่ะมาเกดิเป็นเทวดาชัน้นีไ้ดข้ณะทีม่ชีวีติอยูช่อบ

สวดมนต ์เวลาตายจติเขา้สูอ่ปุจารสมาธ ิตายมาแลว้มาเกดิเป็นเทวดาชัน้ยามา 

 

สวรรคท์ีจ่ะพาตอ่ไป ก็คอืสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ซึง่เปรยีบเสมอืนเมอืงหลวงของสวรรค ์๖ 

ชัน้ ซึง่เราเคยไปมาแลว้เป็นทีต่ัง้ของพระจฬุามณีเจดยีสถาน ขอไปกราบ ทา่นทา้ว



โกสยีส์กักเทวราช หรอืในเมอืงมนุษยเ์รยีกทา่นวา่ พระอนิทร ์ถงึหรอืยังคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้คะ่" 

 

คร ู: "ทา่นประทบัน่ังหรอืยนื...?" 

 

ศษิย ์: "ทา่นประทับน่ัง" 

 

คร ู: "ทา่นน่ังบนอะไรคะ...?" 

 

ศษิย ์: "น่ังบนพระแทน่เป็นแกว้" 

 

คร ู: "พระแทน่นีเ้รยีกวา่ บณัฑกุมัพลศลิาอาสน ์เป็นแกว้ ๗ ประการ บนพระแทน่มี

ใครอกีไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มผีูห้ญงิ" 

 

คร ู: "น่ันคอืพระชายาของทา่นพระอนิทร ์ทา่นทีเ่คยเป็นลกูหลวงพอ่ในอดตีชาต ิจะ

เรยีกทา่นปู่ พระอนิทร ์และทา่นยา่ เพราะหลวงพอ่เคยเป็นลกูทา่น ลองเทยีบดซูคิะวา่

ทา่นแมศ่ร ีกบัทา่นยา่ของเรา ใครแกก่วา่กนั...?" 

 

ศษิย ์: "สาวพอ ๆ กนั" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง ขา้งบนนีไ้มม่แีก ่บรวิารของทา่นปู่ พระอนิทรม์มีากหรอืนอ้ยเพยีงใด...?" 

 

ศษิย ์: "มมีากทัง้เทวดาผูห้ญงิผูช้าย" 

 

คร ู: "ขอดรูปูรา่งหนา้ตาของเทวดาวา่เป็นอยา่งไร...?" 

 

ศษิย ์: "หนา้ตาสดชืน่ เครือ่งประดบัแวววาว ดแูลว้ชืน่ใจ" 

 

คร ู: "กราบถามทา่นปู่ พระอนิทรว์า่พวกเราเคยเกดิเป็นเทวดากนัไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิมาจนนับไมไ่หว มทีัง้เทวดาผูห้ญงิและผูช้าย" 

 

คร ู: "เห็นแลว้นะคะวา่เทวดามทีัง้ผูห้ญงิและผูช้าย คอืเทพบตุรและนางฟ้า แตกตา่ง



จากพรหมทีเ่ราเคยเกดิไมม่เีพศหญงิ เพศชาย อยูด่ว้ยอํานาจธรรมปีต ิขอดเูนือ้

เทวดากบัเนือ้ของพรหมตา่งกนัหรอืเหมอืนกนั...?" 

 

ศษิย ์: "เนือ้ของพรหมใสกวา่เนือ้ของเทวดา" 

 

คร ู: "วมิานตา่งกนัหรอืวา่เหมอืนกนั...?" 

 

ศษิย ์: "วมิานของเทวดาใสนอ้ยกวา่ของพรหม" 

 

คร ู: "สวรรคช์ัน้ดาวดงึสเทวโลก กราบทา่นถามวา่เราเคยเกดิไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิ" 

 

คร ู: "มากหรอืนอ้ยครัง้...?" 

 

ศษิย ์: "มากจนนับไมถ่ว้น" 

 

คร ู: "ถา้เราเคยเกดิเป็นเทวดาบนสวรรคช์ัน้ดาวดงึสข์อทา่นทีเ่คยเป็นเพือ่นเราสมยั

อยูบ่นดาวดงึส ์แตท่า่นไมไ่ดล้งมาเกดิอยา่งพวกเรา ขอไดโ้ปรดเสด็จมาประชมุพรอ้ม

กนัทัง้หมดดว้ยเถดิพระเจา้ขา้ ทา่นมากนัหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มากนัมาก ทา่นยิม้" 

 

คร ู: "ก็เป็นการพสิจูนว์า่สวรรคช์ัน้นีเ้ราเคยเกดิมาแลว้ พอหมดบญุวาสนาบารมกีต็อ้ง

มาเกดิใหมอ่กีบนสวรรคช์ัน้ดาวดงึสม์ทีีเ่ทีย่วมาก แตก่อ่นอืน่ขอไปชมทีป่ระทบัของ

ทา่นปู่ อนิทร ์ซึง่เป็นเทวราชา ถงึหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้คะ่" 

 

คร ู: "เมือ่มาถงึรูส้กึวา่วมิานของทา่นปู่ พระอนิทรใ์หญห่รอืเล็ก...?" 

 

ศษิย ์: "ใหญม่าก หลงัคาซอ้นสงูขึน้ไปจนนับไมถ่ว้น มบีรวิารคอืเทวดา นางฟ้า

มากมาย" 

 

คร ู: "ตอ่ไปขอพระบารมขีององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทา่นปู่  ทา่นยา่ ทา่น

พอ่ ทา่นแม ่ขอไปชมสวนบนสวรรคซ์ ึง่มหีลายสวน แตว่นันีข้อไปชมสวนนันทวนักอ่น 



ถงึหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้ สวนใหญแ่ละสวยมาก" 

 

คร ู: "มอีะไรในสวน...?" 

 

ศษิย ์: "ตน้ไมท้ีม่ผีล" 

 

คร ู: "สวนนันทวนัเป็นสวนผลไม ้ตอ่ไปขอไปชม สวนจติรลดาวัลย ์ถงึหรอืยัง...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้ เป็นสวยดอกไมส้วยงามมาก มดีอกไมเ้ป็นพุม่เป็นระเบยีบ" 

 

คร ู: "ในสวนมเีทวดานางฟ้ามากไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มมีาก ทา่นมองดพูวกเรา" 

 

คร ู: "เทวดาชัน้นีเ้วลาคนในเมอืงมนุษย ์ถอืศลี ทําบญุ ทําทาน เจรญิพระกรรมฐาน 

ทา่นจะโมทนาดว้ยการฟ้อนรํา ขอดซูคิะวา่ เทวดานางฟ้าทา่นฟ้อนรําแบบไหน...?" 

 

ศษิย ์: "รําคลา้ยรําไทย แตด่อูอ่นชอ้ยกวา่ เครือ่งประดบัก็แพรวพราวกวา่" 

 

คร ู: "ออกจากสวนจติรลดาวัลย ์ไปยงัสระโบกขรณี ซึง่เป็นทีสํ่าราญของชาวสวรรค์

ชัน้ดาวดงึสพ์รอ้มกนั ถงึหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้ สระใหญน้ํ่าใส" 

 

คร ู: "ลองลงไปวา่ยเลน่ดซู ิวา่น้ําเย็นหรอืรอ้น..?" 

 

ศษิย ์: "น้ําเย็นสบาย มเีทวดานางฟ้าทา่นอยูใ่นสระดว้ย" 

 

คร ู: "กลบัขึน้มาดซูคิะวา่ตวัเปียกหรอืเปลา่...?" 

 

ศษิย ์: "ไมเ่ปียก" 

 

คร ู: "นีค่อืความเป็นทพิยต์วัจงึไมเ่ปียก ขณะลงไปถอดชฎา ถอดรองเทา่หรอืเปลา่คะ

...?" 

 



ศษิย ์: "ไมไ่ดถ้อด แตก่็ไมจ่ม" 

 

คร ู: "ใชไ้ด ้สวรรคช์ัน้นีม้ทีีเ่ทีย่วมาก มคีวามสนุกสบาย แตท่วา่พอหมดบญุวาสนา

บารมกี็ตอ้งกลบัลงมาเกดิใหมอ่กี ดงัเชน่พวกเราก็เคยเกดิเป็นเทวดาชัน้ดาวดงึสก์นั

มาแลว้ สวรรคช์ัน้นีค้นทีจ่ะมาเกดิได ้ขณะทีม่ชีวีติอยูช่อบถวายสงัฆทาน ถวายวหิาร

ทาน หรอืตอ้งทําบญุตดัชวีติ หมายถงึถา้เรามอีาหารอยูม่อืหนึง่สําหรับตวัเอง เกดิไป

พบคนหรอืสตัวท์ีอ่ดยากตอ้งการอาหาร หาทีอ่ ืน่กไ็มม่ ีเรายอมเสยีสละอาหารมอืนัน้

ใหโ้ดยเรายอมอดอยา่งนีเ้รยีกวา่ ทําบญุตดัชวีติ 

 

หลวงพอ่ทา่นบอกวา่สวรรคช์ัน้ดาวดงึสเ์ขา้ยากมาก ถา้ใครตอ้งการมาเทีย่วเองกม็า

ขอทา่นปู่  ทา่นยา่ใหท้า่นชว่ยสงเคราะห ์ตอนนีข้อกราบลาพระองคท์า่น สวรรคเ์ขต

สดุทา้ยทีเ่ราจะไปวันนีค้อืสวรรคช์ือ่ จาตมุหาราช ขอไปกราบทา่น ทา้วเวสสวุรรณ ที่

วมิานของพระองคท์า่น 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้" 

 

คร ู: "ทา่นทา้วเวสสวุรรณ พระองคแ์ตง่ตวัอยา่งไร...?" 

 

ศษิย ์: "แตง่เป็นเทวดาผูช้าย" 

 

คร ู: "แตง่ตวัสวยหรอืเปลา่...?" 

ศษิย ์: "สวยมาก" 

 

คร ู: "ทา่นทา้วเวสสวุรรณทา่นเป็นทา้วมหาราชคมุทางทศิเหนอื กราบทา่นแลว้ขอ

อญัเชญิทา่นทา้วมหาราชอกี ๓ พระองค ์ขอไดโ้ปรดเสด็จมาประชมุพรอ้มกนัดว้ยเถดิ

พระเจา้ขา้ 

 

คร ู: "ทา่นเสด็จมาหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มาแลว้" 

 

คร ู: "แยกกายกราบทา่นพรอ้มกนัทัง้ ๔ พระองค ์แลว้ขออญัเชญิบรวิารของทา่นทา้ว

มหาราชทัง้ ๔ พระองค ์ขอไดโ้ปรดเสด็จมาประชมุพรอ้มกนัทัง้หมดท่านมาหรอืยงัคะ

...?" 

 



ศษิย ์: "มาแลว้คะ่" 

 

คร ู: "มามากหรอืนอ้ย" 

 

ศษิย ์: "มามากเต็มไปหมด" 

 

คร ู: "แยกกายของเราทีส่วย ๆ ใหม้ปีรมิาณเทา่กบัทกุ ๆ พระองคท์ีเ่สด็จมามากแลว้

กราบทา่นพรอ้มกนั เทวดาชัน้นีม้หีนา้ทีค่วบคมุดแูลเขตภาคพืน้ดนิของมนุษย ์มี

เทวดา ๒ พวก คอื รกุขเทวดา กบั ภมูเิทวดา ขอชมรกุขเทวดาในเขต วัดทา่ซงุ วา่มี

หรอืไม.่..?" 

 

ศษิย ์: "มมีาก" 

 

คร ู: "ทา่นรกุขเทวดาแตง่ตวัอยา่งไร มวีมิานไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ทา่นแตง่เป็นเทวดามวีมิานแปะอยูก่บักิง่ไม ้บนยอดไม"้ 

 

คร ู: "วมิานของทา่นทําดว้ยอะไร...?" 

 

ศษิย ์: "ทําดว้ยแกว้ผสมทอง" 

 

คร ู: "วมิานของรกุขเทวดาสวยเหมอืนเทวดาชัน้ตา่ง ๆ ทีผ่า่นมาไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ไมเ่หมอืน สวยนอ้ยกวา่" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง เพราะบญุนอ้ยกวา่ ขอพระบารมขีององคส์มเด็จพระผูม้พีระภาคเจา้ 

ทา่นพอ่ ทา่นแม ่ขอใหข้า้พระพทุธเจา้รับสมัผัสภมูเิทวดาในเขตวัดทา่ซงุดว้ยวา่มี

หรอืไม.่..?" 

 

ศษิย ์: "มมีาก" 

 

คร ู: "ทา่นมวีมิานไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มคีะ่ วมิานลอยอยูเ่หนอืพืน้ดนิเล็กนอ้ย" 

 

คร ู: "วมิานของภมูเิทวดาทําดว้ยอะไร...?" 



 

ศษิย ์: "ทําดว้ยแกว้ผสมทอง" 

 

คร ู: "ถา้เทยีบกบัทา่นรกุขเทวดา ของใครสวยกวา่กนั...?" 

 

ศษิย ์: "วมิานของรกุขเทวดาสวยกวา่ของภมูเิทวดา" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง เพราะภมูเิทวดาบญุนอ้ยกวา่คนทีจ่ะมาเกดิเป็นเทวดาชัน้นี ้ขณะทีม่ี

ชวีติอยูทํ่าบญุตามประเพณ ีเขามเีทศกาลงานวัดก็ไปกบัเขาดว้ยความสนุกสนาน รอ้ง

รําทําเพลงไมไ่ดต้ัง้อกตัง้ใจทําบญุ แตเ่วลาตายจตินกึถงึวา่เราเคยทําบญุ จงึไปเกดิ

เป็นเทวดาชัน้จาตมุหาราชทีเ่รยีกวา่ ภมูเิทวดา 

 

แตห่ลวงพอ่ทา่นสอนวา่อยา่ไปดถูกูภมูเิทวดา เพราะเทวดาหางแถวดกีวา่มนุษยห์วั

แถว เทวดาทา่นมกีายเป็นทพิย ์ไมม่รีา่งกายทีส่กปรกอยา่งเรา ไมต่อ้งทํามาหากนิ 

เหนือ่ยยากอยา่งพวกเรา กราบทลูถามองคส์มเด็จพระพชิติมารวา่ในอดตีชาต ิ

ขา้พระพทุธเจา้เคยเกดิเป็นภมูเิทวดาหรอืเปลา่...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิ" 

 

คร ู: "ถา้เคยเกดิ ขอดภูาพวา่เกดิมากหรอืนอ้ยครัง้เพยีงใด...?" 

 

ศษิย ์: "เกดิมากครัง้" 

 

คร ู: "ขอพระองคไ์ดโ้ปรดสงเคราะหแ์สดงอทสิสมานกายของขา้พระพทุธเจา้สมยัเป็น

ภมูเิทวดาสกั ๑ ชาต ิพรอ้มดว้ยทีอ่ยูด่ว้ยเถดิพระพทุธเจา้ขา้ ใครรูส้กึแลว้วา่เราเกดิ

เป็นเทวดาผูห้ญงิหรอืผูช้าย...?" 

 

ศษิย ์: "เทวดาผูช้าย" 

 

ศษิย ์: "เทวดาผูห้ญงิ" 

 

คร ู: "มวีมิานไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มคีะ่" 

 

คร ู: "วมิานอยูต่รงไหน...?" 



 

ศษิย ์: "วมิานลอยอยูเ่หนอืพืน้ดนิเลก็นอ้ย" 

 

คร ู: "เทวดาชัน้จาตมุหาราชมหีนา้ทีรั่กษาเขตตามบา้นตามวัด ตามวงั ตามป่า ตาม

เขา หรอืสถานทีร่าชการ กราบทลูถามองคส์มเด็จพระจอมไตรวา่สมยันัน้เรารกัษาเขต

ไหน...?" 

 

ศษิย ์: "ตามบา้นบา้ง ตามวัดบา้ง ตามวังบา้ง ตามป่า ตามเขาบา้ง" 

 

คร ู: "สมยัทีเ่ราเป็นภมูเิทวดามคีนมากราบไหวข้อใหช้ว่ยคุม้ครองรักษาบา้งไหม...?" 

 

ศษิย ์: "มมีากคะ่" 

 

คร ู: "บางคนยอมรบันับถอืในความดสีมยัเราเป็นภมูเิทวดาถงึกบัสรา้งศาลพระภมูิ

ถวาย พอจะมบีา้งไหม...?" 

 

ศษิย ์: "มคีะ่" 

 

คร ู: "สรา้งเป็นไมห้รอืตกึ...?" 

 

ศษิย ์: "สรา้งเป็นไมเ้สาเดยีวบา้ง สรา้งเป็นตกึบา้ง" 

 

คร ู: "เคยมคีนเอาของมาถวายบา้งไหม...?" 

 

ศษิย ์: "มดีอกไมธ้ปูเทยีน ไขต่ม้ ไกต่ม้ ผลไมบ้า้ง" 

 

คร ู: "แลว้เราสมยัเป็นภมูเิทวดา เรากนิของทีเ่ขาถวายหรอืเปลา่" 

 

ศษิย ์: "เปลา่ ไมไ่ดก้นิ แตม่าโมทนาในความดขีองเขา" 

 

คร ู: "และภมูเิทวดายา้ยทีอ่ยูจ่ากวมิาน มาอยูใ่นศาลพระภมูหิรอืเปลา่...?" 

 

ศษิย ์: "ไมไ่ดย้า้ย วมิานใหญโ่ต และสวยงามกวา่มาก" 

 

คร ู: "เป็นอนัวา่สมยัเราเป็นภมูเิทวดา กเ็คยมเีคยสรา้งศาลพระภมูถิวายใหเ้รา แตเ่รา

ไมไ่ดเ้ขา้ไปอยู ่สมยันัน้ภมูเิทวดาสามารถสงเคราะหช์ว่ยเหลอืบคุคลในเขตทีเ่ราดแูล



อยูใ่หไ้ดร้ับความสขุหรอืเปลา่...?" 

 

ศษิย ์: "สามารถชว่ยเหลอืได"้ 

 

คร ู: "เทวดาทา่นสามารถชว่ยเหลอืมนุษยไ์ด ้ถา้ไมเ่กนิกฎของกรรม จําไวใ้หด้นีะ 

ประเดีย๋วขอแลว้ไมสํ่าเร็จจะตอ่วา่ทําไมเทวดาทา่นไมช่ว่ย ถา้ไมเ่กนิกฎของกรรม

ทา่นพรอ้มทีจ่ะชว่ยอยูแ่ลว้ ในเมือ่มนุษยข์ณะนีส้อน และพดูกนัมากวา่เทวดาไมม่ ี

ศาลพระภมูติัง้ไมม่ผีล บดันีเ้ราไดม้าพสิจูนแ์ลว้วา่เทวดามจีรงิ การยอมรบันับถอื

เทวดาทา่นก็สามารถชว่ยเราได ้วันนีข้อใหท้กุทา่นขอบารมพีระพทุธเจา้ หลวงพอ่ 

ทา่นแม ่ขอรับสมัผัสบา้นของเราแตล่ะคนในเมอืงมนุษยใ์นชาตปัิจจบุนั วา่มภีมูเิทวดา

รักษาเขตไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มคีะ่" 

 

คร ู: "ทา่นมวีมิานไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มวีมิานสวยเป็นแกว้ผสมทอง" 

 

คร ู: "การทีเ่รากราบไหวท้า่นเจา้ทีเ่จา้ทาง ทีรั่กษาเขตบรเิวณบา้นทีเ่ราอาศยัอยู ่ก็คอื

เรากราบไหวภ้มูเิทวดาน่ันเอง ตอ่ไปนีใ้หท้กุคนจับพระรปูพระโฉมขององคส์มเด็จพระ

บรมคร ูใหใ้สเป็นแกว้ทัง้องค ์ขอหลวงพอ่ ทา่นแม ่พาไปกราบทา่นพญายมราช มี

ความรูส้กึของใจวา่ถงึหรอืยังคะ?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้คะ่" 

 

คร ู: "ทา่นพญายมราชแตอ่งคเ์ป็นผูห้ญงิหรอืผูช้ายคะ...?" 

 

ศษิย ์: "แตง่เป็นผูช้ายแบบเทวดา" 

 

คร ู: "หนา้ตาทา่นดรุา้ย มเีขาหรอืเปลา่...?" 

ศษิย ์: "ทา่นใจด ีไมด่รุา้ย ไมม่เีขา" 

 

คร ู: "ขอดเูนือ้ของทา่นพญายมราชวา่ใสหรอืทบึ...?" 

 

ศษิย ์: "เนือ้ใสเป็นแกว้" 



 

คร ู: "ถา้เนือ้ของทา่นพญายมราชเป็นแกว้ แสดงวา่ทา่นเป็นอะไรคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ทา่นเป็นพรหมคะ่" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง พรหมแปลวา่ประเสรฐิ ทา่นพญายมราชทา่นมาคอยกนัคนลงนรก โดย

อนัดบัแรกทา่นถามถงึความดกีอ่นถงึ ๓ ครัง้ ถา้ทา่นผูนั้น้นกึไมอ่อกก็ไปเสวยทกุขใ์น

แดนอบายภมูกิอ่น บรเิวณนีท้ัง้หมด กวา้งขวางหรอืแคบ...? 
 

ศษิย ์: "กวา้งขวาง แตไ่มส่วยเทา่แดนตา่ง ๆ ทีผ่า่นมา" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง บรเิวณนีค้อืทีต่ดัสนิคนทีต่ายจากเมอืงมนุษยม์ารอรับการตดัสนิอยูใ่น

เขตสวรรคช์ัน้ จาตมุหาราช ขอดสูถานทีต่ดัสนิทัง้หมดวา่เป็นอยา่งไร...? 

 

ศษิย ์: "ทา่นพญายมราชประทับอยูบ่นทีส่งู ตํา่ลงมาทางดา้นขวามอืคอืทา่นนายบญัชี

มสีมดุบญัชบีนัทกึคนทําความดคีวามชัว่ในเมอืงมนุษย ์ทางซา้ยมอืทา่นพญายมราชมี

อกีองคห์นึง่ แตง่ตวัเป็นเทวดา" 

 

คร ู: "ขอรับสมัผัสวา่มคีนมารอรับการตดัสนิใจมากหรอืนอ้ยเพยีงใด...?" 

 

ศษิย ์: "มมีาก เขารอกนัหนา้ตาเศรา้สรอ้ย" 

 

คร ู: "ถกูแลว้ ถา้ทา่นพญายมราชถามถงึความด ีเกดินกึไมอ่อกกต็อ้งไปเสวยทกุขใ์น

แดนอบายภมูกิอ่นแดนนรกขมุใหญ ่ๆ ม ี๘ ขมุ และมนีรกพเิศษอกีมมุหนึง่คอืโลกนั

ตนรก เมือ่พน้จากนรกขมุใหญแ่ตล่ะขมุ ขมุใดขมุหนึง่จะมนีรกบรวิาร ๔ ขมุ พน้จาก

นรกบรวิาร ๔ ขมุ จะมยีมโลกยีนรก ๑๐ ขมุ เหมอืนกนัหมด 

 

 

 

 

ไปเทีย่วนรก 

 

 

 

คร ู: "ใหท้กุทา่นนกึถงึพระบารมขีององคส์มเด็จพระทรงสวัสดโิสภาคย ์ขอพระบารมี

ทา่นพญายมราช หลวงพอ่ ทา่นแม ่ขอไปชมนรกขมุพเิศษคอืโลกนัตนรก ไปถงึหรอื



ยังคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้" 

 

คร ู: "เมือ่ไปถงึแลว้ มคีวามรูส้กึวา่ดนิแดนนีเ้ป็นอยา่งไร..?" 

 

ศษิย ์: "รูส้กึวา่มดื คลา้ย ๆ อยูใ่นถ้ํา พอเขา้ไปความรูส้กึเย็นเฉียบ มากกวา่ความเย็น

ในตูเ้ย็นบา้นเรา" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง ความรูส้กึวา่สตัวน์รก เวลาหวิมนัทําอยา่งไร...?" 

 

ศษิย ์: "เวลาหวิมนัจะจกิเนือ้กนิกนั เล็บของสตัวน์รกแหลมยาว เมือ่จกิกนิกนัไป กนิ

กนัมา ก็จะหลน่ลงมาขา้งลา้ง มน้ํีากรดละลายสตัวน์รก" 

 

คร ู: "แตส่ตัวน์รกมกีารตายหรอืเปลา่...?" 

 

ศษิย ์: "สตัวน์รกไมม่กีารตาย มนัจะรวมตวัขึน้มาใหม"่ 

 

คร ู: "แลว้ตอ่ไปเป็นอยา่งไรอกี...?" 

 

ศษิย ์: "ลกึเขา้ไปสตัวน์รกจะเห็นแสงสวา่ง ก็ดใีจนกึวา่จะพน้จากความเย็นเฉยีบ ก็รบี

วิง่ไปหาทีใ่หมก่็จะพบกบัความรอ้นมากทันท ีและก็ถกูทรมานเชน่นีอ้กีสลบักนัไปรอ้น 

ๆ หนาว ๆ นานแสนนาน" 

 

คร ู: "นรกขมุนีไ้มม่อีาย ุพระพทุธเจา้ตรัสรูอ้งคห์นึง่ก็จะมแีสงแวบผา่นเขา้มาครัง้หนึง่ 

เมือ่พน้จากขมุนีก้็ตอ้งมาตกอเวจมีหานรกยอ้นขึน้มาจนถงึขมุที ่๑ ผูท้ีทํ่าความชัว่

หลาย ๆ อยา่ง ศลีทัง้ ๕ ขอ้ไมเ่หลอืเลย ทําผดิครบถว้น จงึตอ้งมาตกขมุนี ้นับวา่

ทกุขท์รมานมากกวา่ขมุอืน่ ตอ่ไปนีใ้หท้กุคนขอพระบารมขีององคส์มเด็จพระชนิวร 

ขอทา่นพญายมราช ทา่นพอ่ ทา่นแม ่ไปชมนรกใหญข่มุที ่๑ ชือ่ สญัชพีนรก ถงึหรอื

ยัง...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้ ขมุนีม้ไีฟลกุทว่มตวัสตัวน์รก และมนีายนริยิบาลถอือาวธุคอยสบัพัน

สตัวน์รก" 

 

คร ู: "สตัวน์รกขมุนีม้โีทษอะไรบา้ง...?" 

 



ศษิย ์: "โทษปาณาตบิาต ฆา่คน ฆา่สตัว"์ 

 

คร ู: "นรกขมุที ่๑ มอีาย ุ๕๐๐ ปีนรก ๑ วนัในนรกเทา่กบั ๙ ลา้นปีมนุษย ์จะเป็น

เวลานานมากกวา่จะพน้นรกขมุนี ้เมือ่หมดอายจุากขมุนีจ้ะมนีรกบรวิารอกี ๔ ดา้น ๆ 

ละ ๔ ขมุ ออกจากนรกบรวิารกต็อ้งมาตกยมโลกยีนรกอกี ๑๐ ขมุ ตอ่ไปใหท้กุคน

กราบทลูถามองคส์มเด็จพระผูม้พีระภาคเจา้วา่เคยมาตกนรกขมุนีบ้า้งหรอืเปลา่ใน

อดตีชาต.ิ..?" 

 

ศษิย ์: "เคยตก" 

 

คร ู: "มากหรอืนอ้ยครัง้...?" 

 

ศษิย ์: "มากครัง้" 

 

คร ู: "ขอดภูาพอทสิสมานกายสมยัเป็นสตัวน์รกถกูทรมาน" 

 

ศษิย ์: "มคีวามทรมานมาก มไีฟลกุทว่มตวั พืน้ก็เป็นเหล็กแดง ซํา้ยังถกูอาวธุสบัฟัน

ตลอดเวลา" 

 

คร ู: "ขอบารมขีอองคส์มเด็จพระพชิติมารขอใหข้า้พระพทุธเจา้ไดรั้บสมัผัสนรกขมุที ่

๒ ชือ่ กาฬปตุตะนรก ดว้ยเถดิพระพทุธเจา้ขา้ ถงึหรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้ สตัวน์รกถกูทรมานในลกัษณะนอนบนพืน้เหลก็ทีร่อ้น และนายนริิ

ยบาลจะใชเ้สน้ลวดเหล็กรอ้นกดลงไปบนรา่งสตัวน์รก มเีลือ่ยซีแ่หลมรอ้นเลือ่ยตาม

เสน้เหล็กกดลงไปบนสตัวน์รก" 

 

คร ู: "อายขุองขมุที ่๒ นี ้๑,๐๐๐ ปีนรก ตอ่ไปขอเลยไปชมนรกขมุใหญข่มุที ่๘ ทีช่ ือ่ 

อเวจมีหานรก ขอไปชม พระเทวทตั ถงึหรอืยัง...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้ พระเทวทตัถกูทรมานในลกัษณะยนื ขยบัเขยือ้นไมไ่ดเ้พราะถกูตรงึ

ไว ้กระดกูเผาไฟจนรอ้น ไฟจะพุง่มากทัง้ ๔ ดา้น" 

 

คร ู: "ขอทา่นพญายมราชวา่ในอเวจมีหานรกมพีระสงฆท์ีค่องผา้กาสาวพัสตรใ์น

พระพทุธศาสนาเมือ่ตายแลว้มาอยูใ่นขมุนีบ้า้งหรอืเปลา่...?" 

 

ศษิย ์: "มมีาก" 



 

คร ู: "พอจะรูจ้ักพระองคท์ีอ่ยูใ่นอเวจบีา้งไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เป็นพระสงัฆาธกิาร" 

 

คร ู: "ถามทา่นวา่ทําไมทา่นบวชเป็นพระตายแลว้จงึตอ้งมาตกอเวจมีหานรก...?" 

 

ศษิย ์: "เอาเงนิของสงฆไ์ปใชส้ว่นตวั สง่ทางครอบครัวบา้ง ใหกู้บ้า้ง ไมนํ่าไปสรา้งวัด 

แตจ่รยิาเรยีบรอ้ยตอ่หนา้บคุคลอืน่" 

 

คร ู: "ถามทา่นวา่พอพน้จากขมุนีท้า่นจะไปอยูท่ีไ่หน...?" 

 

ศษิย ์: "ก็ตอ้งมาตกขมุที ่๗ อกีแลว้ ยอ้นขึน้ไปจนถงึขมุที ่๑ พอพน้จากสตัวน์รกก็

ขึน้มาเป็นเปรต เป็นอสรุกาย เป็นสตัวเ์ดรัจฉานกวา่จะเป็นคนสมบรูณ์แบบอกีนานแสน

นาน" 

 

คร ู: "ในอเวจมีสีตัวน์รกมากหรอืนอ้ย...?" 

 

ศษิย ์: "มมีากทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย" 

 

คร ู: "ใหท้กุคนขอพระบารมขีององคส์มเด็จพระบรมโลกเชษฐ ์ขอหลวงพอ่ ทา่นแม ่

ทา่นพญายมราชไปชมยมโลกยีนรก ขมุที ่๑ ทีช่ ือ่ โลหกมุภ ีโทษปาณาตบิาต 

โดยเฉพาะหลงัจากตกขมุใหญแ่ลว้มาตกนรกอกี ๔ ขมุ จงึมาตกยมโลกยีนรก คอื 

โลหะภมุภ ีถงึหรอืยัง...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้คะ่" 

 

คร ู: "สตัวน์รกถกูทรมานในลกัษณะอยา่งไร...?" 

 

ศษิย ์: "สตัวน์รกถกูตม้อยูใ่นหมอ้ใหญ ่น้ําขน้รอ้นมาก มนีายนริยิบาลถอืาวธุคอยสบั

ฟัน หนอีอกมาไมไ่ด"้ 

 

คร ู: "ขอพระบารมอีงคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไปชมยมโลกยีนรกขมุที ่๒ ชือ่ 

สมิพลนีรก โทษกาเมสมุจิฉาจาร สตัวน์รกถกูทรมานอยา่งไร...?" 

 

ศษิย ์: "สตัวน์รกกําลงัปีนตน้งิว้ทีม่หีนามเป็นเหล็ก แหลมคม ตามเนือ้ตวัเลอืดไหล 



พอปีนสงูขึน้ไปก็มกีาปากเหล็กมาจกิเนือ้ และสตัวน์รกตกลงมาทีพ่ืน้ จะมสีนัุขตวั

ใหญไ่ลก่ดั และนายนริยิบาลถอือาวธุทิม่แทงเพือ่สง่สตัวน์รกขึน้ตน้งิว้ใหม ่ปีนขึน้ ๆ 

ลง ๆ อยูต่ลอดเวลา ไมม่กีารพกั" 

 

คร ู: "ตน้งิว้มตีน้เดยีวหรอืหลายตน้...?" 

 

ศษิย ์: "มหีลายตน้ แตล่ะตน้จะมสีตัวน์รกปีนอยู"่ 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง ตน้งิว้จะขึน้ตามจํานวนคนทําความชัว่ ใครทีพ่ดูวา่เอาขวานไปฟันตน้งิว้

หมดแลว้ หลวงพอ่ทา่นบอกวา่ระวงัตายแลว้จะตอ้งถกูทรมานคณูสองเทา่ ตอ่ไปขอ

พระบารมขีององคส์มเด็จพระบรมสคุต ขอทา่นพญายมราช หลวงพอ่ ทา่นแม ่ขอไป

ชมยมโลกยีนรกขมุที ่๓ ทีช่ ือ่ อ สนิขนรก โทษอทนินาทาน สตัวน์รกถกูทําอยา่งไร

...?" 

 

ศษิย ์: "สตัวน์รกถกูคอ้นนายนริยิบาลเอาคอ้นทบุตหีวั มสีนัุขตวัใหญเ่ทา่ชา้งกดักนิ

ตลอดเวลา เนือ่งจากขณะทีม่ชีวีติขโมยทรัพยส์มบตัขิองบคุคลอืน่ ขมุนีไ้มม่อีายุ

แน่นอน" 

 

คร ู: "ตอ่ไปขอบารมขีององคส์มเด็จพระประทปีแกว้เป็นองคป์ระธาน ขอทา่นพญายม

ราช หลวงพอ่ ทา่นแม ่ขอไปชมผูท้ีทํ่าผดิศลีขอ้ที ่๕ หลงัจากตกนรกขมุใหญ ่และตก

นรกบรวิารแลว้จงึมาตกยมโลกยีนรกขมุที ่๔ ทีเ่รยีกวา่ ตามโพทกนรก ถงึหรอืยัง...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้ ขมุนีม้กีระทะใบใหญ ่ตม้น้ําทองแดงรอ้น นายนริยิบาลเอาน้ํา

ทองแดงกรอกปาก พอถงึปาก ปากก็พงั ถงึคอ คอก็พงั ถกูทรมานอยา่งนีต้ลอดเวลา" 

 

คร ู: "แดนนรกทัง้หมดเทา่ทีผ่า่นมา ทกุคนมคีวามรูส้กึของใจวา่เป็นอยา่งไร...?" 

 

ศษิย ์: "มแีตค่วามทกุขต์ลอดเวลา" 

 

คร ู: "ถกูตอ้งในนรกหาความสขุแมแ้ต ่๑ วนิาทกีไ็มไ่ด ้กราบทลูถามองคส์มเด็จพระ

ชนิสหีว์า่ในอดตีชาตทิัง้หมดทีผ่า่นมา ขา้พเจา้เคยเกดิเป็นสตัวน์รกบา้งหรอืเปลา่...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิ" 

 

คร ู: "มากหรอืนอ้ยครัง้ ขอพระองคท์รงโปรดสงเคราะหแ์สดงภาพสมยัเป็นสตัวน์รก



ทัง้หมดดว้ยเถดิพระพทุธเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิมาจนนับไมถ่ว้น" 

 

คร ู: "เมือ่พน้จากการเป็นสตัวน์รกขึน้มาแลว้ก็เป็นเปรต อกี ๑๒ ระดบั ขอดอูทสิสมาน

กายสมยัทีเ่ราเคยเป็นเปรตวา่รปูรา่งหนา้ตาเป็นอยา่งไร...?" 

 

ศษิย ์: "ตวัสงูผอม หนา้ตาอดิโรย" 

 

คร ู: "เปรตระดบัที ่๑๒ เทา่นัน้ทีเ่รยีกวา่ ปรทัตตปูชวีดีเปรต จงึจะสามารถโมทนาใน

บญุกศุลทีเ่ราอทุศิใหไ้ด ้ระดบัที ่๑-๑๑ ไมม่โีอกาสโมทนา เมือ่พน้จากการเป็นเปรต

ขึน้มาเป็น อสรุกาย อสรุกายลกัษณะเป็นอยา่งไร...?" 

 

ศษิย ์: "ตวัไมส่งูเทา่เปรต ผวิดํามะเมือ่ม หนา้ตาไมส่วย ผมเป็นกระเซงิ ตาไมก่ลา้สู ้

คน" 

 

คร ู: "เพราะอสรุกาย แปลวา่ผูม้กีายไมก่ลา้ เวลาหวิอสรุกายทําอยา่งไร...?" 

 

ศษิย ์: "กนิของเน่าทีต่ายแลว้ มน้ํีาเลอืด น้ําเหลอืง น้ําหนองของสกปรกตา่ง ๆ" 

 

คร ู: "เมือ่พน้จากการเป็นอสรุกายขึน้มาเป็น สตัวเ์ดรัจฉาน ขอพระบารมขีององค์

สมเด็จพระจอมไตรขอดภูาพวา่เกดิเป็นสตัวเ์ดรัจฉานตัง้แตส่ตัวใ์หญจ่นถงึสตัวเ์ล็ก 

ขา้พระพทุธเจา้เคยเกดิมากหรอืนอ้ยเพยีงใด...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิมากจนนับไมถ่ว้น" 

 

คร ู: "สตัวใ์หญ ่มอีะไรบา้ง...?" 

 

ศษิย ์: "ชา้ง มา้ วัว ควาย สงิโต เสอื" 

 

คร ู: "สตัวเ์ลือ้ยคลานเคยเกดิบา้งไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิเป็นงู ไสเ้ดอืน ตะขาบ" 

 

คร ู: "สตัวเ์ล็ก ๆ มบีา้งไหม...?" 

 



ศษิย ์: "มด ปลวก หนอน เห็บ เหา ปลา" 

 

คร ู: "ก็แสดงวา่เราเป็นบรรพบรุษุตน้ตระกลูของสตัวเ์หลา่นี ้ตอ่ไปนีเ้ราจะไดม้เีมตตา

ปรานแีกส่ตัวท์ัง้หลายในฐานะทีเ่ป็นลกูหลานเราใชไ่หม...?" 

 

ศษิย ์: "ใช"่ 

 

คร ู: "พน้จากการเป็นสตัวเ์ดรัจฉานขึน้มาเป็นแรง้ ๕๐๐ ชาต ิกา ๕๐๐ ชาต ิสนัุขบา้ 

๕๐๐ ชาต ิและขึน้มาเป็นคนทีไ่มส่มบรูณ์ คอืคนทีม่รีา่งกายง่อยเปลีย้ เสยีขา หหูนวก 

ตาบอด เป็นใบ ้กวา่จะมาเป็นคนทีส่มบรูณ์แบบนานแสนนาน ทกุคนระลกึชาตกินัมา

ทัง้หมดแลว้วา่มาจากจดุสงูสดุเราเคยเกดิเป็นพรหม เคยเกดิเป็นเทวดา เกดิเป็นสตัว์

นรก เปรต อสรุกาย และสตัวเ์ดรัจฉานแลว้ ชาตปัิจจบุนันีเ้ราเกดิเป็นคน กราบทลูถาม

องคส์มเด็จพระภควนัตว์า่เราเคยเกดิเป็นคนมากอ่นในอดตีชาตบิา้งหรอืเปลา่...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิ" 

 

คร ู: "ถา้เกดิ ขอดภูาพรา่งกายของเราแตล่ะชาตทิีต่ายไปใหก้องซอ้นสงูขึน้ไป วา่สงู

มากหรอืนอ้ยเพยีงใด...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเกดิมากครัง้ มทีัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย" 

 

คร ู: "ขอบารม ีขององคส์มเดจ็พระประทปีแกว้ ขอดสูกัหนึง่ชาต ิสมยัทีเ่รายากจน

มากทีส่ดุ ใหเ้ห็นตัง้แตเ่รายงัเป็นเด็ก" 

 

ศษิย ์: "เป็นเด็กผูช้ายผอมดํา ไมใ่สเ่สือ้ บา้นก็ชัน้เดยีว เตีย้ ๆ เสาเริม่เอยีงหลงัคามรีู

โหว ่สมยันัน้ลําบากมาก ถงึเทยีบกบัชาตปัิจจบุนันี"้ 

 

คร ู: "กราบทลูถามวา่กอ่นทีเ่ราจะเกดิมายากจนในชาตทิีเ่ห็นนี ้ชาตทิีแ่ลว้เราทําอะไร 

จงึเกดิมายากลําบาก" 

 

ศษิย ์: "เป็นคนตระหนีถ่ีเ่หนยีว ไมไ่ดทํ้าทาน ขาดเมตตา" 

 

คร ู: "ขอไดท้รงโปรดสงเคราะห ์แสดงภาพสมยัทีข่า้พระพทุธเจา้มอํีานาจวาสนาถงึ

ขัน้เป็น กษัตรยิ ์เจา้ครองมคธ มบีา้งไหม...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเป็น สมยันัน้หนา้ตาสวย มขีา้ทาสบรวิารมาก" 



 

คร ู: "ความรูส้กึของใจวา่เป็นกษัตรยิ ์หรอืเป็นเจา้ครองเมอืงของไทยหรอื

ตา่งประเทศ...?" 

 

ศษิย ์: "เป็นลกูกษัตรยิใ์นประเทศไทยสมยักรงุศรอียธุยา เป็นนักรบดว้ย เคยรบกบั

พมา่" 

 

คร ู: "ตายในสนามรบหรอืเปลา่...?" 

 

ศษิย ์: "ไมต่ายในสนามรบ สมยันัน้กอ่นออกรบปลกุพระกอ่น มคีาคาอาคมทําใหห้นัง

เหนยีว ขา้ศกึฟันไมเ่ขา้" 

 

คร ู: "เวลาตายในชาตทิีเ่ป็นนักรบไปเกดิในแดนนรกหรอืเปลา่ เพราะฆา่ขา้ศกึมาก

...?" 

 

ศษิย ์: "ไมต่กนรก ไปเกดิเป็นเทวดา" 

 

คร ู: "เพราะอะไร จงึเป็นเกดิเป็นเทวดาได.้..?" 

 

ศษิย ์: "เพราะหลงัจากรบมกีารทําบญุ ทําทาน รักษาศลี มกีารบําเพ็ญภาวนา คอืน่ัง

สมาธ ิเวลาตายในชาตนัิน้จงึไมต่กนรก" 

 

คร ู: "รูส้กึภมูใิจวา่ผนืแผน่ดนิไทยทีเ่ป็นเอกราชมาจนทกุวนันี ้เราไดม้สีว่นเสยีสละ

รว่มรบกูช้าตใิหเ้ป็นอสิรภาพจนกระทั่งเรามาเกดิเป็นคนในปัจจบุันนีไ้หม...?" 

 

ศษิย ์: "รูส้กึภมูใิจ และรักแผน่ดนิไทยมาก จะชว่ยทําทํานุบํารงุประเทศใหเ้จรญิ ชว่ย

ดํารงพระพทุธศาสนาใหส้บืตอ่ไปเพือ่ชว่ยใหจ้ติใจของคนไทยมคีวามรักความสามคัค ี

ซือ่สตัย ์เพือ่ประเทศไทยจะไดรุ้ง่เรอืงตลอดไป" 

 

คร ู: "ผลจากการฝึกวชิามโนมยทิธซิ ึง่เป็นความรูข้ององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ โดยองคห์ลวงพอ่เป็นผูนํ้ามาสอน ทําใหเ้ราสามารถพสิจูนคํ์าสอนของสมเดจ็พระ

พทุธองคท์ีว่า่ แดนพระนพิพาน แดนพรหม แดนสวรรค ์แดนอบายภมู ิและการเวยีน

วา่ยตายเกดิในวัฏสงสารนัน้มจีรงิ ถา้เรายังตอ้งการกลบัมาเกดิอกี ก็ตอ้งประสบกบั

ความทกุขอ์กี ดงัทีเ่ราไดร้ะลกึชาตมิาแลว้วา่เราเคยเกดิมาทกุอยา่งแลว้ 

 

ก็ขอใหต้ดัสนิใจวา่ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุทา้ยสําหรับการเกดิ ถา้ตายเมือ่ใดจดุหมาย



ปลายทางมจีดุเดยีวเทา่นัน้ น่ันคอืขอเขา้สูพ่ระนพิพานตามองคส์มเด็จพระบรมสคุต

แตเ่พยีงอยา่งเดยีว ทกุคนตดัสนิใจไดต้ามนีไ้หมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ตดัสนิใจไปนพิพานแน่นอน" 

 

คร ู: "เพราะฉะนัน้เมือ่กลบัลงไปในเมอืงมนุษย ์ขอใหท้กุคนรักษาศลี ๕ ใหบ้รสิทุธิ ์มี

ความเคารพในพระรัตนตรัยอยา่งแทจ้รงิ และจะทํางานทกุอยา่งตามหนา้ทีใ่หด้ทีีส่ดุ 

ถา้ตายเมือ่ใดขอไปพระนพิพานอยา่งเดยีว เมือ่ทกุคนฝึกมโนมยทิธ ิและฝึกเทีย่วภพ

ตา่ง ๆ ไดแ้ลว้ แตล่ะวนัไมต่อ้งไปหมดทกุจดุอยา่งทีฝึ่กวนันี้  
 

หลวงพอ่ทา่นบอกวา่ ตืน่นอนเชา้ไมต่อ้งลกุขึน้มากไ็ด ้ใหเ้อาจติหรอือทสิสมานกาย

ขึน้มาทีพ่ระแทน่บณัฑกุมัพลศลิาอาสน ์เพือ่กราบทา่นปู่  ทา่นยา่ อญัเชญิทา่นพอ่ 

ทา่นแม ่ผูม้พีระคณุทัง้หมดแลว้กราบระลกึถงึพระคณุทา่น ตอ่จากนัน้เอาจติของเรา

ไปอยูต่รงหนา้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทีว่มิานของพระองคบ์นพระนพิพาน 

รับสมัผัสพระรปูพระโฉมทา่นทีท่รงเครือ่งพระนพิพานใหใ้สเป็นแกว้ทัง้องค ์เป็นการ

ขบัจติเราใหส้ะอาดไปทลีะนดิ ไมช่า้จติก็จะชนิกบัอารมณ์พระนพิพาน ถา้ตายเมือ่ใด

เราจะไดม้าอยูบ่นแดนทีม่คีวามสขุทีส่ดุ น่ันคอืแดนพระนพิพาน  

 

 

(จบคําแนะนําการฝึกทอ่งเทีย่วตามภพตา่ง ๆ) 

  



การฝึกญาณ ๘ 

คณุพรนชุ คนืคงด ี- ครฝึูก 

 

ทา่นทีฝึ่กมโนมยทิธไิดแ้ลว้ตามทีผ่า่นมาตัง้แตต่น้ก็สามารถทําทพิจักขญุาณให ้

คลอ่งตวัขึน้อกีมาก ถา้รูจั้กใช ้เมือ่เราไดน้โนมยทิธดิว้ยแลว้ เราสามารถใชกํ้าลงัของ

มโนมยทิธขิ ึน้ไปถงึจดุสดุยอดคอืพระนพิพาน จติเราหรอือทสิสมานกายขณะทีอ่ยู่

นพิพานก็สะอาดทีส่ดุ การรูก้็ชดัเจนดกีวา่ 

 

 

ดงันัน้ในการฝึกญาณ ๘ คร ูจงึนําทา่นไปนพิพานกอ่นในอนัดบัแรก แลว้ใชส้ถานที่

แหง่ใดแหง่หนึง่ เชน่ วมิานพระพทุธเจา้ วมิานหลวงพอ่ ทา่มกลางสมเด็จพระผูม้พีระ

ภาคเจา้เป็นประธาน ทา่นผูม้พีระคณุทัง้หมดอยูพ่รอ้มคอยชว่ยเหลอืเรา 

ประคบัประคองเรา เชน่ ทา่นทีเ่คยเป็นบดิา มารดา เรามาในกาลกอ่น ทา่นไมท่ิง้เรา

แน่ เพราะขึน้ชือ่วา่ พอ่ แม ่ไมท่ิง้ลกู ขอใหเ้รารูจ้ักทา่นกอ่น กราบไหวท้า่นกอ่น 

ตามทีฝึ่กไดแ้ลว้ตัง้แตว่ันแรก 

 

 

ฝึกทพิจกัขญุาณ  

คร ู: "ขณะนีข้อใหท้กุคนตดัสนิใจใหแ้น่นอนอกีครัง้วา่เราไมต่อ้งการเกดิอกีตอ่ไป จะ

เป็นคน เป็นเทวดา เป็นพรหมไมต่อ้งการ ตอ้งการอยา่งเดยีวไปพระนพิพาน แมว้า่

รา่งกายจะเป็นยงัไงกช็า่ง มนัจะขาดใจตายเดีย๋วนีเ้รากพ็รอ้มมุง่เป็นนพิพานแหง่เดยีว 

ตดัสนิใจไดไ้หมคะ...?" 
 

ศษิย ์: "ได"้ 

 

คร ู: "เมือ่ตดัสนิใจไดแ้ลว้ใหต้ัง้ใจนกึถงึบารมอีงคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ขอ

บารมพีระพทุธองคช์ว่ยใหอ้ารมณ์จติสะอาดถงึทีส่ดุ สามารถรูส้ ิง่ตา่ง ๆ เวลานีไ้ด ้

ชดัเจนแจม่ใสตรงตามความเป็นจรงิทกุประการ...เวลานีม้ใีครอยูข่า้งหนา้ไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "ใครคะ" 

 

ศษิย ์: "พระพทุธเจา้" 



 

คร ู: "กราบนมสัการทา่น ขณะทีน่กึกราบ ขอเห็นอทสิสมานกายของเราดว้ยคะ่ มไีหม

คะ...?" 

 

ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "แตง่ตวัเหมอืนเดมิไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไมเ่หมอืน" 

 

คร ู: "แตง่ยงัไงคะ...?" 

 

ศษิย ์: "สวยเหมอืนเทวดา" 

 

คร ู: "ใชไ้ดค้ะ่ ถกูตอ้ง นอกจากพระพทุธเจา้แลว้ ดรูอบ ๆ ซคิะ มใีครมาอกีไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ม"ี 

 

คร ู: "มามากหรอืนอ้ยคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มากมายเต็มไปหมด" 

 

คร ู: "แตง่ตวัยงัไงคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ใสช่ฎาเหมอืนเทวดา" 

 

คร ู: "ใชไ้ด ้ใจรูส้กึวา่ทา่นทีม่าเป็นใครคะ...?" 

 

ศษิย ์: "เคยเป็นพอ่ เป็นแม ่มากอ่น" 

 

คร ู: "ดแีลว้ เวลานีเ้ห็นอทสิสมานกายของเราอยูใ่ชไ่หมคะ นกึใหอ้ทสิสมานกายของ

เรานีม้ากเทา่กบัจํานวนทา่นทีม่า แลว้กราบทา่นบนตกัทําไดไ้หมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ทําไดแ้ลว้ เห็นหลวงพอ่มาดว้ย" 

 

คร ู: "ดใีจไหมคะทีห่ลวงพอ่มาชว่ยเรา...?" 

 



ศษิย ์: "ดใีจมาก" 

 

คร ู: "กราบทา่นทีพ่ระบาท ดซูคิะ มใีครมาอกีไหมทีส่วา่งมากเทา่ ๆ กบัหลวงพอ่...?" 

 

ศษิย ์: "ม ียนือยูใ่กล ้ๆ กนั" 

 

คร ู: "กราบทา่น ทา่นเป็นใครคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ทา่นแม"่ 

 

คร ู: "ดมีาก ทา่นแมม่าชว่ยเราแลว้ ขอทา่นไปกบัเราดว้ยทา่นจะไปไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไป" 

 

คร ู: "ขอบารมพีระพทุธเจา้เป็นประธาน ขอทา่นพอ่ทา่นแมผู่ม้พีระคณุทัง้หมดชว่ยพา

ไปนพิพาน ไปวมิานสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้องคปั์จจบุนั...ถงึหรอืยังคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ถงึแลว้" 

 

คร ู: "พบอะไรบา้งคะ..?" 

 

ศษิย ์: "เห็นวมิานใหญ ่สวา่งด"ี 

 

คร ู: "เขา้ไปเลยคะ่ ทา่นพอ่ทา่นแมม่าดว้ยหรอืเปลา่คะ...?" 

 

ศษิย ์: "มาดว้ย เขา้ไดแ้ลว้" 

 

คร ู: "เจอใครบา้งคะ ในวมิานพระพทุธองค.์..?" 

 

ศษิย ์: "เห็นพระพทุธเจา้น่ังอยูบ่นแทน่กลางวมิาน" 

 

คร ู: "เขา้ไปใกล ้ๆ ทา่น กราบนมสัการใกล ้ๆ พระบาทแลว้ดซูคิะ พระพทุธองคแ์ตง่

องคย์ังไง...?" 

 

ศษิย ์: "เหมอืนเทวดา" 

 

คร ู: "นีแ่หละคะ่ พระพทุธองคอ์ยูท่ีน่พิพานจะแตง่องคแ์บบนีเ้รยีกวา่ ภาพพระ



นพิพาน จําใหต้ดิใจ นกึถงึพระพทุธเจา้คราวใดนกึถงึภาพนีน้ะคะ เห็นตวัเราไหมคะ

...? 
 

ศษิย ์: "เหน็ อยูต่รงหนา้ ตวัเล็กนดิเดยีว" 

 

คร ู: "ใช ่พระพทุธเจา้ทา่นมพีระวรกายใหญก่วา่เรามาก เพราะทา่นมบีารมมีาก ตวัเรา

เล็กขนาดไหนคะ...?" 

 

ศษิย ์: "นดิเดยีว" 

 

คร ู: "นอกจากพระพทุธเจา้ และทา่นพอ่ทา่นแมท่ีพ่าเรามาแลว้ ในวมิานยังมใีครอกี

ไหมคะดซู.ิ..?" 

 

ศษิย ์: "น่ังเตม็ไปหมดครับ แตง่ตวัเหมอืนเทวดาหมด" 

 

คร ู: "ความรูส้กึของใจ ทา่นเป็นใครคะ...?" 

 

ศษิย ์: "สาวก" 

 

คร ู: "ถกูแลว้ทา่นเป็นพระอรหนัต ์สาวกของสมเด็จพระผูม้พีระภาคเจา้ นกึใหอ้ทสิส

มานกายของเราทีน่ั่นมจํีานวนเทา่กบัพระอรหนัต ์แลว้กราบทา่นบนตกั" 

 

ศษิย ์: "กราบแลว้ครบั" 

 

คร ู: "ตัง้ใจขอบารมสีมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ชว่ยใหก้ารฝึกความรูใ้นดา้นญาณ ๘ 

ประการ ซึง่เป็นความรูข้ององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ในวนันีข้อบารมทีา่นชว่ย

ใหข้า้พระพทุธเจา้รูไ้ดช้ดัเจนแจม่ใสและถกูตอ้งตามความเป็นจรงิทกุประการ

นับตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป ขอองคส์มเด็จพระจอมไตรชว่ยใหข้า้พระพทุธเจา้เห็นสภาพ

ของแดนพระนพิพานวา่มอีาณาเขตแคไ่หน ความสวา่งไสวมเีพยีงใด มอีะไรอยูบ่า้ง 

ขอดภูาพตามความเป็นจรงิพระพทุธเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์: "กวา้งขวางสดุตากย็ังไมส่ ิน้อาณาเขต" 

 

ศษิย ์: "สวา่งมากครับ" 

 

ศษิย ์: "มวีมิานยอดแหลมอยูม่ากมายเต็มเนือ้ทีเ่ลย" 



 

คร ู: "วมิานสวา่งไหม ทําดว้ยอะไรคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ทําดว้ยแกว้ สวา่งในตวัเอง สวยครับ" 

 

คร ู: "ทําใหด้ภูาพนีเ้พราะตอ้งการใหท้า่นทราบความความเป็นจรงิวา่ พระนพิพานเป็น

ดนิแดนทีม่อียูจ่รงิ ๆ เราสามารถมาพบได ้ถา้สลดักเิลสทิง้ใหห้มดใจโดยสิน้เชงิ 

แมแ้ตล่ะอองกเิลสกไ็มเ่หลอืตดิใจ อยา่งเวลานีน้ีแ่หละ เราจะพบพระนพิพานได ้

ตอ่ไปใหท้กุคนกราบขอบารมสีมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ชว่ยใหข้า้พระพทุธเจา้เห็น

เป็นภาพเนรมติวา่มทีา่นผูใ้ดบา้งทีส่ามารถอยูพ่ระนพิพานได ้และมวีมิานอยูท่ัว่ไป

ตามทีเ่หน็อยูข่ณะนี.้..?" 

 

ศษิย ์: "มพีระพทุธเจา้มากมายนับไมถ่ว้นปรากฏขึน้ครับ" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง นกึใหอ้ทสิสมานกายเรามจํีานวนมากเทา่กบัสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ทัง้หมด แมจ้ะเป็นภาพเนรมติก็ตัง้ใจนกึกราบนมสัการพระพทุธองคท์ีใ่กล ้ๆ พระ

บาท นอกจากพระพทุธเจา้แลว้ ทีน่พิพานยงัมพีระปัจเจกพทุธเจา้ และพระอรหนัตอ์กี

เป็นปรมิาณเทา่ใด ขององคส์มเด็จพระจอมไตรชว่ยใหเ้ห็นภาพทัง้หมดเลย

พระพทุธเจา้ขา้ ใครเหน็อะไรบา้งตอบมา...?" 

 

ศษิย ์: "โอโ้ฮ มากมายอะไรยงังัน้ เต็มสดุตาทั่วไปหมด แตง่องคย์ังกะเทวดาทัง้นัน้

เลยครับ" 

 

คร ู: "มใีครยงัเห็นไมเ่ต็มทีม่ไีหมคะ ถา้มใีหข้อบารมพีระพทุธเจา้ชว่ย ขอทา่นพอ่ 

ทา่นแมช่ว่ย ใหเ้ห็นใหเ้ต็มที ่เป็นไง เต็มทีห่รอืยังคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มภีาพมากขึน้อกีคะ่" 

 

คร ู: "เอาละใหน้กึถงึพระพทธุเจา้ไวแ้ลว้นกึใหก้ายของเรามจํีานวนมากเทา่ทา่นที่

ปรากฏทัง้หมดแลว้กราบทา่นนะคะ ตอ่ไปขอบารมสีมเด็จพระชนิศรทีกุ ๆ พระองค์

ชว่ยใหเ้ห็นภาพพรหม และเทวดาทัง้ทีเ่ป็นพระอรยิเจา้ และไมใ่ช ่มเีทา่ใดขอเหน็

ทัง้หมดเลยพระพทุธเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์: "มาเต็มเลยครบั" 

 



ศษิย ์: "แสงสวา่งนอ้ยลงไปถนัดเลยคะ่" 

 

คร ู: "ก็เทวดาหรอืพรหม จะเทยีบกบัพระอรหนัตห์รอืพระพทุธเจา้ยังไงละ่ ก็ตอ้งกราบ

ทา่นในฐานะทา่นเป็นผูป้ระเสรฐิ เราเป็นคนจะยังไง ๆ ก็เอาดยีังไมไ่ดเ้พราะยังมี

รา่งกายอยู ่ทา่นทัง้หมดไมม่รีา่งกายอยา่งเรา ทา่นก็สบาย ไมม่คีวามทกุข ์เทา่ทีท่า่น

เห็นภาพตา่ง ๆ มาทัง้หมดนี ้ทา่นใชล้กูตาหรอืเปลา่คะ...? 
 

ศษิย ์: "เปลา่ครับ ใชใ้จครับ" 

 

คร ู: "เมือ่จติหรอือทสิสมานกายของทา่นสะอาดก็พบกบัสิง่ทีเ่ป็นทพิยไ์ด ้เราเห็น

พระพทุธเจา้ได ้พรหม เทวดา กเ็ห็นได ้เห็นนรก เปรต อสรุกายได ้อยา่งนีท้า่น

เรยีกวา่ทพิจกัขญุาณ" 

 

 

 

ฝึกปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ 

คร ู: "ตอ่ไปเราจะใชท้พิจักขญุาณทีเ่ราไดแ้ลว้นี ้ไปรูเ้รือ่งอืน่ตอ่ไป คอืการระลกึชาต ิ

คราวทีแ่ลว้เราไปเทีย่ว พรหม สวรรค ์นรก เปรต อสรุกาย เราถอยหลงัชาตกิารเกดิ

ของเราไดว้า่เราเคยเกดิเป็นอะไรมาบา้งกีช่าต ิตอนนีข้อบารมสีมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ และทา่นพอ่ ทา่นแม ่ทา่นผูม้พีระคณุทัง้หมดชว่ยใหเ้ห็นภาพในอดตี คอื

กอ่นทีข่า้พระพทุธเจา้จะมาเกดิเป็นคนชาตนิี ้ขา้พระพทุธเจา้มาจากไหน ขอดภูาพ

ตามความเป็นจรงิ มภีาพเกดิขึน้หรอืยังคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มอียูต่รงหนา้" 

 

คร ู: "รปูรา่งเป็นยงัไงคะ...?" 

 

ศษิย ์: "สวยด ีมชีฎาใสด่ว้ย" 

 

คร ู: "ดใูหท้ัว่ตวัซ ิแตง่ตวัเหมอืนอะไร...?" 

 

ศษิย ์: "เทวดาครับ" 

 

คร ู: "เป็นเทวดาอยูส่วรรคช์ือ่อะไร เขา้ไปถามทา่นแม ่ความรูส้กึของจติตอนนีค้อื

คําตอบคะ่...?" 

 



ศษิย ์: "ดาวดงึสค์รับ" 

 

คร ู: "ถกูตอ้งแลว้ คณุมาจากเทวดา ถอยหลงัไปอกีสกัชาตซิคิะ วา่กอ่นจะไปเกดิเป็น

เทวดาคณุ เป็นอะไรมากอ่น ขอบารมสีมเด็จพระชนิวรชว่ยใหเ้ห็นภาพชดัเจนตาม

ความเป็นจรงิ" 

 

ศษิย ์: "เป็นคนครบั" 

 

คร ู: "ขอบารมสีมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทา่นปู่  ทา่นยา่ ทา่นพอ่ ทา่นแม ่ชว่ยให ้

เห็นภาพสมยัทีเ่กดิเป็นคนตัง้แตเ่กดิมาจนตายทําอะไรไวบ้า้ง โดยเฉพาะตอนตายใจ

นกึถงึอะไร ขอพระพทุธองคช์ว่ยใหเ้ห็นภาพชดั ๆ พระเจา้ขา้...?" 

 

ศษิย ์: "ตอนเป็นเดก็ก็ยงังัน้แหละครับ ยงินก ตกปลา ไปเรือ่ยก็บาปละ โตมาหน่อยก็

มโีอกาสทําบญุกบัพระองคห์นึง่ ถวายทานทา่น แตผ่มก็ยงักนิเหลา้อยูน่ี ่เอ..ตอนตาย

นีม่นักระทนัหนัจรงิ ๆ หวัใจมนัตบีอดึอดั ก็นกึถงึพระทีเ่คยถวายทานทา่น รกัทา่นมาก 

อยากใหท้า่นชว่ย ก็เลยขาดใจตายลอยไปเป็นเทวดา" 

 

คร ู: "อาศยันกึถงึพระนะคะจงึไปเป็นเทวดาได ้เป็นอนัวา่การนกึถงึพระคณุของ

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์แคน่ดิเดยีวก็ไปเป็นเทวดาได ้เกนิคุม้จรงิ ๆ โชคด ี

ถา้เราจะถอยหลงัชาตกิารเกดิของเราไปเรือ่ย ๆ ก็ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ เราจงึรวบยอดการเกดิ

เป็นพรหมบา้ง เทวดาเทา่ไร คนเทา่ไร สตัวเ์ดรัจฉาน อสรุกาย เปรต และสตัวน์รก เรา

เคยเกดิมาแลว้ทัง้นัน้ เพราะกรรมอะไรเป็นตน้เหต ุจําไดไ้หมคะ ทําดอีะไรไวจ้งึเป็น

เทวดา เป็นพรหมได ้หรอืวา่ทําชัว่อะไรบา้งทีทํ่าใหเ้ราไปเป็นสตัวน์รก เปรต อสรุกาย 

สตัวเ์ดรัจฉาน กรรมชัว่สว่นนีไ้มน่่าทําตอ่ไป กฎของกรรมทีทํ่าใหเ้ราไดรั้บผลเป็น

ความสขุ เชน่ ไปเป็นเทวดา เป็นพรหม หรอืกฎของกรรมทีทํ่าใหเ้ราไดร้ับผลเป็น

ความทกุขแ์สนสาหสัเชน่ไปเกดิเป็นสตัวน์รก เปรต อสรุกาย สตัวเ์ดรัจฉานนี ้

พระพทุธเจา้ทา่นเรยีกวา่ ยถากรรมมตุาญาณ เวลานีจ้ติเราสะอาดดภูาพไปเลยวา่เรา

เคยเกดิเป็นพรหมมากีช่าต ิเทวดากีช่าต ิคนเทา่ไร สตัวน์รก เปรต อสรุกาย สตัว์

เดรัจฉาน แตล่ะอยา่งมปีรมิาณเทา่ใด...?" 

 

ศษิย ์: "มากมายนับไมไ่หวแลว้ครบั" 

 

คร ู: "เรือ่งการระลกึชาตนิีท้กุทา่นอาจไปซอ้มดขูองทา่นเองไดแ้ตล่ะอยา่งไป เชน่ 

เรารังเกยีจไสเ้ดอืน กิง้กอื ก็ขอดภูาพถอยหลงัไปวา่เราเคยเกดิเป็นไสเ้ดอืน กิง้กอื



บา้งไหม ดเูดีย๋วนีเ้ลยคะ่ หลวงพีว่า่ไงคะมภีาพไหม..?" 

 

ศษิย ์(พระ) : "เยอะเลยครับ" 

 

คร ู: "เห็นแลว้รูส้กึเป็นยงัไงคะ...?" 

 

ศษิย ์: "สลดใจครับ" 

 

คร ู: "อยากเกดิอกีไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไมเ่อาแลว้ครับ เบือ่เต็มท"ี 

 

คร ู: "ก็ดทีีเ่บือ่ การถอยหลงัชาตกิารเกดิของเราทําใหเ้กดิอารมณ์เบือ่ไปเอง เห็น

ไหมวา่พระพทุธเจา้สอนปพุเพนวิาสานุสสตญิาณไวเ้พือ่ใหเ้ราเบือ่ในการเกดิ" 

 

 

 

ฝึกจตุปูปาตญาณ 

คร ู: "ตอ่ไปเป็นจตุปูปาตญาณ เป็นการใชท้พิจักขญุาณรูเ้รือ่งของบคุคลหรอืสตัวอ์ืน่

วา่ กอ่นทีเ่ขาจะมาเกดิน่ะมาจากไหน และตายแลว้ไปไหน ถา้เราทําจนคลอ่งตวัดแีลว้ 

ไดย้นิชือ่คนกบ็อกไดเ้ลยวา่กอ่นเกดิมาจากไหน หรอืไดข้า่วคนตายตามดไูดเ้ลยวา่ 

อทสิสมานกายออกจากรา่งไปไหน เวลานีข้อใหท้กุคนกราบนมสัการสมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ ทําใจสบาย ๆ เอา้ พณิทพิย ์ขอดดูวงแขวา่กอ่นจะมาเกดิเป็นคน

ชาตนิีเ้ธอมาจากไหน ดภูาพทีอ่ยูข่า้งหนา้มลีกัษณะเป็นยังไง...?" (พณิทพิย ์และดวง

แข เป็นชือ่ของผูรั้บการฝึก) 
 

ศษิย ์: "พรหมคะ่" 

 

คร ู: "ตรงกนัใชไ่หม ตอ่ไป แมช่คีะดหูลวงพีท่ีม่าจากเชยีงใหมอ่งคน์ีซ้คิะ วา่กอ่นจะ

มาเกดิเป็นคนชาตทิา่นมาจากไหน...?" 

 

ศษิย ์: "พรหมคะ่" 

 

คร ู: "หลวงพีด่ซูคิะ ใชไ่หม...?" 

 

ศษิย ์(พระ) : "ใชค่รับ" 



 

คร ู: "ตอ่ไปหลวงพอ่ดคูณุลงุซคิะวา่กอ่นมาเกดิชาตนิีม้าจากไหน...?" 

 

ศษิย ์(พระ) : "เทวดาครับ" 

 

คร ู: "คณุลงุคง ใชห่รอืเปลา่คะ...?" 

 

ศษิย ์: "ใชค่รับ" 

 

คร ู: "ตอ่ไปขอใหท้กุคนขอบารมพีระพทุธเจา้ชว่ยใหเ้ห็นภาพตามความเป็นจรงิวา่คน

หรอืสตัวท์ีต่ายแลว้ไปไหน คําวา่ตายคอือทสิสมานกายออกจากรา่งไปไหน เรารูจ้ัก

แลว้ใชไ่หมคะวา่ รปูรา่งของสตัวน์รกเป็นยงัไง เปรต อสรุกาย สตัวเ์ดรัจฉาน คน 

เทวดา พรหม หรอืพระทีเ่ขา้นพิพานไปแลว้ มลีกัษณะเป็นเชน่ไร ดงันัน้เพือ่ขอดภูา

พอทสิสนมานกายทีอ่อกไปแลว้ เราจะรูจ้ักทันทวีา่อยูท่ีไ่หน หลวงพีค่ะบอกคนทีรู่จ้ัก

และตายไปแลว้มาสกัคนซคิะ...?" 

 

ผูฝึ้ก : "เป็นพระครอูยูท่ีว่ัด...ครับ เพิง่ตายไมน่านมานีเ่อง" 

 

คร ู: "เวลานีเ้หน็พระพทุธเจา้ไหมคะ...?" 

 

ผูฝึ้ก : "เหน็" 

 

คร ู: "ดภูาพพระพทุธเจา้ใหช้ดั แลว้ขอบารมพีระพทุธองคช์ว่ย ขอดภูาพ พระคร.ู..ที่

มรณภาพไปแลว้นี ้เวลานีอ้ยูท่ีไ่หน ขอองคส์มเด็จพระจอมไตร และทา่นพอ่ ทา่นแม่

ชว่ยใหเ้ห็นภาพตามความเป็นจรงิพระพทุธเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์: "เทวดาคะ่" 

 

ศษิย ์(พระ) : "ครับ แตง่ตวัเหมอืนเทวดา" 

 

คร ู: "คนอืน่ ๆ เห็นเป็นยงัไงคะ่...?" 

 

ศษิย ์: "เทวดาครับ" 

 

คร ู: "ถามพระคร.ู..ซคิะวา่กอ่นตายทําใจยงัไงจงึมาเกดิเป็นเทวดาได"้ 

 



ศษิย ์: "ทา่นบอกวา่ ใจสบายนกึถงึการกอ่สรา้งบรูณะวัดใหด้ขี ึน้ ใจก็เป็นสขุ" 

 

คร ู: "ก็ตอ้งจําเอาไวน้ะคะวา่ การทําความดมีผีลอยา่งนีก้ารรูเ้รือ่งการเกดิ และการ

ตายของบคุคลอืน่เขาเรยีกวา่ จตุปูปาตญาณ" 

 

 

 

ฝึกเจโตปรยิญาณ 

 

คร ู: "ตอ่ไปเป็น เจโตปรยิญาณ การใชท้พิจักขญุาณรูกํ้าลงัใจของตวัเอง และบคุคล

อืน่ เวลานีเ้ห็นอทสิสมานกายของเราเองไหมคะ แตง่ตวัยงัไง...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นแลว้ แตง่ตวัเหมอืนเทวดา" 

 

คร ู: "และอทสิสมานกายของเพือ่นทีไ่ปดว้ยกนัละ่มไีหม...?" 

 

ศษิย ์: "ม ีก็แตง่ตวัเหมอืนกนั" 

 

คร ู: "อทสิสมานกายทีเ่ราเห็นน่ัน จะซอ้นอยูใ่นกายเนือ้ของแตล่ะบคุคลทีย่ังไมต่าย 

อาศยัเราไดท้พิจักขญุาณจะเห็นอทสิสมานกายได ้ขณะนีเ้รารูจั้กแลว้ใชไ่หมคะวา่ 

สตัวน์รกรปูรา่งยังไง เปรต อสรุกาย มรีปูรา่งเป็นยังไง สตัวเ์ดรัจฉาน คนเราก็รูแ้ลว้ 

เทวดา พรหม เรากพ็บมาแลว้วา่มรีปูรา่งเป็นยงัไง แมก้ระทั่งพระอรยิเจา้ทีเ่ขา้พระ

นพิพานแลว้เราก็เคยพบมาแลว้ ดงันัน้ถา้เรามองคน ตากก็ระทบกายเนือ้ แตถ่า้อาศยั

จักขญุาณก็จะเห็นอทสิสมานกายของบคุคลนัน้ ภายในไดภ้าพทีป่รากฏบอกลกัษณะ

ชดั อนัแสดงถงึคณุธรรมของเขาได ้

 

ขณะนีข้อใหท้กุคนมองภาพสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหช้ดั ขอบารมสีมเด็จพระ

ทรง สวัสดโิสภาคยช์ว่ยใหเ้ห็นภาพตามความเป็นจรงิ เมือ่ขา้พระพทุธเจา้มองคน ถา้

บคุคลคนนัน้เขาตายเดีย๋วนัน้จะไปเกดิในนรก อทสิสมานกายของเขาทีป่รากฏกบัใจ

ของขา้พระพทุธเจา้จะมรีปูรา่งเชน่ไรพระพทุธเจา้ขา้ ขอดภูาพ" 

 

ศษิย ์: "เป็นรปูคนผอม ทรดุโทรม ไมม่ผีา้นุ่ง ผา้หม่ซดีเซยีว ดํา" 

 

คร ู: "เหมอืนอะไรทีเ่ราเคยพบมาแลว้ เมือ่วานนี"้ 

 

ศษิย ์: "สตัวน์รก" 



 

คร ู: "ใช ่ตอ่ไปขอดอูกีครัง้ถา้บคุคลบางคนทีม่องดถูา้ภาพอทสิสมานกายปรากฏแก่

เราเป็นแบบเทวดา แสดงวา่บคุคลนัน้เขาตายเดีย๋วนัน้จะไปไหน กราบทลูถามองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ความรูส้กึของใจอารมณ์แรกคอืคําตอบ" 

 

ศษิย ์: "ไปสวรรค"์ 

 

คร ู: "คณุลงุละ่คะ เหน็เป็นยงัไง ไปไหน...?" 

 

ศษิย ์: "ไปเป็นเทวดาครับ" 

 

คร ู: "คนอืน่ ๆ รูส้กึวา่ยังไงคะ...?" 

 

ศษิย ์: "เหมอืนกนัคะ่" 

 

คร ู: "ถกูแลว้ ภาพอทสิสมานกายทีซ่อ้นอยูใ่นกายเนือ้ของแตล่ะคนบง่บอกถงึความดี

ความชัว่ของคนนัน้ไดเ้ลย ตอ่ไปสมเดจ็พระผูม้พีระภาคเจา้ทา่นสอนไวอ้กีอยา่งหนึง่ 

น่ันคอื นอกจากจะเหน็อทสิสมานกายของเราหรอืใครแลว้ ก็สามารถเห็นกําลงัใจหรอื

กระแสจติเป็นดวงกลม ๆ แลว้ดสูขีองจติในขณะนัน้ไดด้ว้ย ใหข้อบารมสีมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ไดท้รงโปรดเนรมติใหเ้ห็นจติของขา้พระพทุธเจา้ดว้ยเถดิ

พระพทุธเจา้ขา้ เห็นภาพหรอืยัง...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นแลว้ ขาวสวา่งด ีมแีสงออกดว้ย" 

 

คร ู: "ใช ่เราอยูท่ีว่มิานพระพทุธเจา้นี ่จติสะอาดทีส่ดุก็จะมลีกัษณะแบบนีแ้หละ 

ตอนนีใ้หข้อบารมพีระพทุธองค ์และทา่นพอ่ ทา่นแม ่ทา่นผูม้พีระคณุทัง้หมดชว่ย 

ขอดภูาพกระแสจติของขา้พระพทุธเจา้เองในสมยัทีเ่ป็นปถุชุนคนธรรมดายงัมอีารมณ์

หนาแน่นดว้ยกเิลสยามทีม่คีวามทกุขใ์จ กลุม้ใจ กําลงัใจจะมสีอีะไรพระพทุธเจา้ขา้ 

ขอพระพทุธองคช์ว่ย" 

 

ศษิย ์: "เห็นเป็นวงกลมทบึ สดํีา" 

 

ศษิย ์: "ทบึ สเีทา ๆ" 

 

คร ู: "คนอืน่ ๆ เห็นเป็นยงัไคะ...?" 

 



ศษิย ์: "สดํีา มดื มวั" 

 

คร ู: "ถกูแลว้ ยามกลุม้ใจ กงัวลใจ มคีวามทกุขจ์ติจะมสีอียา่งทีเ่ห็นอยูน่ี ่ถา้ดํามากก็

กลุม้มาก ถา้สเีทา ๆ กก็ลุม้นอ้ยหน่อย ตอ่ไปยามทีป่ถุชุนดใีจ เพราะไดล้าภ ได ้

ของขวัญทีเ่ป็นวัตถ ุสขีอง จติจะมสีเีป็นอยา่งไร ขอดภูาพ" 

 

ศษิย ์: "แดง ทบึ" 

 

ศษิย ์: "สเีลอืดหม ูสเีหมอืนน้ําลา้งเนือ้" 

 

ศษิย ์: "สชีมพ"ู 

 

คร ู: "ใชไ้ด ้เวลาดใีจ จะมสีแีดง ถา้ดใีจนอ้ยก็ชมพ ูถา้ขณะทีป่ถุชุนมอีารมณ์เฉย ๆ 

สบาย ๆ ไมไ่ดก้ลุม้ และไมท่กุขใ์จอะไร กําลงัใจจะมสีอีะไร...?" 

 

ศษิย ์: "สขีาว" 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง สขีาวเหมอืนผา้ขาว ตอ่ไปขอบารมสีมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ชว่ยให ้

เห็นภาพกระแสจติของขา้พระพทุธเจา้สมยัทีม่ศีลีบรสิทุธิด์ซู.ิ..?" 

 

ศษิย ์: "สขีาวขุน่ แตข่อบ ๆ เริม่มสีใีส ๆ" 

 

คร ู: "สใีส ๆ คอือะไรคะ ความรูส้กึของจติวา่เป็นอะไร...?" 

 

ศษิย ์: "ใสเหมอืนแกว้ นดิหน่อย บาง ๆ" 

 

คร ู: "ตกลงมแีกว้เคลอืบอยูน่ะคะ ถา้เริม่เจรญิสมาธถิงึอปุจารสมาธลิะ่คะ" 

 

ศษิย ์: "ก็ใสมากขึน้อกีหน่อย" 

 

คร ู: "ถา้จติเขา้ถงึฌานที ่๑ ละ่" 

 

ศษิย ์: "เป็นแกว้ลกึเขา้ไปอกีหน่อย" 

 

คร ู: "ถงึครึง่ดวงหรอืยัง...?" 

 



ศษิย ์: "ยัง ครึง่ของครึง่ดวงได"้ 

 

คร ู: "ถกูตอ้ง ถา้จติเขา้ถงึฌาน ๒ จะมลีกัษณะเป็นยงัไง ขอดภูาพตอ่ไปซคิะ" 

 

ศษิย ์: "แกว้ใสถงึครึง่ดวงแลว้" 

 

คร ู: "คนอืน่เหน็เป็นยงัไงคะ...?" 

 

ศษิย ์: "เหมอืนกนั" 

 

คร ู: "ถา้จติเขา้ถงึฌานที ่๓ ละ่คะ สภาพอารมณ์จติจะเป็นเชน่ไร ขอบารมสีมเด็จพระ

จอมไตรชว่ยใหเ้ห็นภาพตามความเป็นจรงิ" 

 

ศษิย ์: "เป็นแกว้ลกึเขา้ไปอกี เลยครึง่แลว้" 

 

คร ู: "ถา้จติเขา้ถงึฌานที ่๔ ซึง่เป็นฌานโลกยี"์ 

 

ศษิย ์: "เป็นแกว้ใสหมดดวง" 

 

คร ู: "ตอ่ไปขอทกุคนเขา้ไปกราบนมสัการสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ขอบารมพีระ

พทุธองคช์ว่ยใหเ้ห็นสขีองจติของขา้พระพทุธเจา้เมือ่เป็นพระโสดาบนัพระเจา้ขา้ 

ขา้งหนา้ แลว้ดภูาพทีป่รากฏขา้งหนา้...?" 

 

ศษิย ์: "สวา่งมากขึน้จากเดมิ มแีสงออกรอบ ๆ" 

 

คร ู: "แสงทีอ่อกมารอบ ๆ เป็นประกายน่ันแหละคะ่ แสดงถงึความเป็นพระอรยิเจา้ ที่

กําลงัเห็นอยูเ่วลานีเ้ป็นพระโสดาบนั มปีระกายขนาดไหนคะ ดภูาพ...?" 

 

ศษิย ์: "ไมถ่งึครึง่ดวง" 

 

คร ู: "สกั ๑ ใน ๔ ของดวงไดไ้หมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไดค้รับ" 

 

คร ู: "ดไูวใ้หต้ดิใจวา่ ความเป็นพระอรยิเจา้ เขาดกูนัทีจ่ติมปีระกายหรอืไม ่เขาไมไ่ด ้

ดทูีก่ารแตง่กาย ไมไ่ดด้คูวามรู ้ฐานะ จรยิา ซึง่เป็นสิง่ภายนอก ถา้เราไดเ้จโตปรยิ



ญาณกด็กูนัทีจ่ติหรอื อทสิสมานกายนีล่ะ ตอ่ไปขอบารมสีมเด็จพระผูม้พีระภาคเจา้ได ้

ทรงโปรดใหข้า้พระพทุธเจา้เห็นกระแสจติของขา้พระพทุธเจา้เองเมือ่เป็นพระ

สกทิาคาม"ี 

 

ศษิย ์: "สวา่งมากขึน้จากเดมิ มปีระกายมากขึน้" 

 

คร ู: "ถงึครึง่ไดห้รอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไดแ้ลว้คะ่" 

 

คร ู: "นีเ่ป็นพระสกทิาคาม ีตอ่ไปขอองคส์มเด็จพระชนิสหีช์ว่ยใหเ้ห็นกระแสขจติของ

ขา้พระพทุธเจา้เองยามทีเ่ป็นพระอนาคามพีระพทุธเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์: "มปีระกายเพิม่ขึน้อกี" 

 

คร ู: "มปีระกายหมดดวงหรอืยังคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ยังคะ่ ยงัเหลอือกีนดิหน่อยตรงกลางดวง" 

 

คร ู: "ใชไ้ดน้ะคะ ตอ่ไปขอบารมสีมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ชว่ยใหข้า้พระพทุธเจา้

เห็นกําลงัจติของขา้พระพทุธเจา้ยามเมือ่ตดักเิลสเป็นสมจุเฉทปหาน มกํีาลงัใจเขา้ถงึ

ความเป็นพระอรหนัต ์ขอดกํูาลงัใจขณะนัน้ชดั ๆ พระพทุธเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์: "สวา่งหมดทัง้ดวง เหมอืนดวงประกายพรกึแลว้" 

 

คร ู: "คนอืน่ ๆ เห็นเป็นยงัไงบา้งคะ...?" 

 

ศษิย ์: "สวา่งหมดดวง มปีระกายออกมากทีส่ดุครับ" 

 

คร ู: "จําภาพไวน้ะคะ หลวงพอ่ทา่นแนะนําพวกเราใหด้กํูาลงัจติของเรา ตืน่เชา้ขึน้มา

ดวูา่สวา่งเทา่นีห้รอืยงัถา้ยังไมเ่ทา่กข็บักําลงัใจ ตดัสนิใจวา่เราไมต่อ้งการเกดิอกี

ตอ่ไปแลว้ ตดัจรงิ ๆ นะ การเกดิเป็นคน เป็นเทวดา เป็นพรหม ไมเ่อา ขอไปพระ

นพิพานแหง่เดยีว แลว้ดกูระแสจติของตวัเองสวา่งถงึทีส่ดุแบบนีห้รอืยัง ถา้ไดแ้ลว้ก็

ทรงกําลงัใจแบบนีส้กัครู ่จติจะสะอาดทลีะนอ้ย ๆ ทกุวนัจะทรงตวั สงัเกตใจของเรา

เวลานี ้รูส้กึเป็นยังไงบา้งคะ...?" 

 



ศษิย ์: "สบาย เบา โปรง่ ไมห่ว่งอะไรทัง้นัน้" 

 

คร ู: "ถา้รา่งกายทีน่ั่งอยูข่า้งลา่งมนัเกดิตายเดีย๋วนีล้ะ่...?" 

 

ศษิย ์: "เฉย ๆ มนัจะตายก็ชา่งมนั ไมเ่สยีดาย" 

 

คร ู: "เป็นอารมณ์ทีจ่ะตอ้งทําใหเ้กดิขึน้บอ่ย ๆ นะคะ วันละ ๑ นาท ีกย็ังด ีตอ่ไปนกึ

ถงึบารมสีมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ และทา่นผูม้พีระคณุชว่ยใหเ้ห็นภาพกําลงัใจ

ของขา้พระพทุธเจา้เมือ่ยามทีล่งไปอยูใ่นรา่งกายตามปกต ิกําลงัใจจะเป็นเชน่ไรขอดู

ภาพตามความเป็นจรงิพระเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์(พระ) : "พอจะมปีระกายอยูบ่า้ง" 

 

คร ู: "แสงสวา่งเรอืง ๆ นอ้ย ๆ พอสวา่ง ๆ" 

 

ศษิย ์: "แตล่ะคนดกูระแสจติของตวัเอง แลว้เทยีบกบัทีเ่ราดภูาพผา่นมาสกัครูน่ี ้

กระแสจติของเราเทยีบไดก้บัปถุชุนหรอืผูท้รงฌานโลกยี ์หรอืพระอรยิเจา้ดเูอาเอง 

และก็ควรจะขบักําลงัใจใหส้วา่งถงึทีส่ดุไวท้กุวนั วันละเลก็นอ้ยก็ยงัด ีตอนนีท้กุคน 

ขอบารมพีระพทุธเจา้ชว่ยใหเ้ห็นอทสิสมานกายของขา้พระพทุธเจา้อกีครัง้หนึง่

พระพทุธเจา้ขา้...?" 

 

ศษิย ์: "เห็นแลว้" 

 

คร ู: "สวยเทา่เดมิหรอืยงั...?" 

 

ศษิย ์: "เกอืบเทา่" 

 

คร ู: "เขา้ไปกราบนมสัการองคส์มเด็จพระพชิติมาร ขอบารมพีระพทุธองคช์ว่ย

ใหอ้ทสิสมานกายของขา้พระพทุธเจา้สวา่งไสว เทยีบเทา่กบัพระอรหนัตด์ว้ยเถดิ

พระพทุธเจา้ขา้ แลว้ดซูสิวา่งขึน้ไหม...?" 

 

ศษิย ์: "สวา่งมากขึน้แลว้ สวยกวา่คนเดมิ" 

 

คร ู: "นีเ่ราอาศยับารมพีระพทุธเจา้ชว่ยนะคะ จําเอาไวเ้ลยวา่ ยามทีเ่รามปัีญหา

ขดัขอ้งอนัใด กข็ ึน้มากราบขอบารมพีระพทุธองคช์ว่ย ขอบารมทีา่นพอ่ ทา่นแมช่ว่ย 



ถา้เราทําจนคลอ่งคนเดนิผา่นไปหรอืไดย้นิชือ่ก็ดจูติไดเ้ลย เป็นการดเูพือ่ซอ้มอารมณ์

เทา่นัน้ สว่นใหญเ่ขาดจูติตวัเองมากกวา่" 

 

ฝึกอตตีงัสญาณ 

คร ู: "ตอ่ไปนีเ้ป็น อตตีงัสญาณ ดเูหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในอดตีทีผ่า่นมาแลว้จะกีอ่สงไขย

กปัก็ได ้เราก็สามารถรูไ้ด ้โดยอาศยับารมขีองสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ชว่ยให ้

กําลงัทพิจักขญุาณของเราแจม่ใส เรากพ็บเหตกุารณต์า่ง ๆ แมป้ระวัตศิาสตร ์ความ

เป็นมาของบคุคลหรอืของสถานที ่ก็สามารถรูไ้ด ้ไหนลองบอกมาซ ิอยากดเูหตกุารณ์

ตอนไหน เรือ่งอะไรดคีะ หลวงพีว่า่ยังไงคะ อยากดเูหตกุารณ์ตอนไหนด.ี..?" 

 

ศษิย ์(พระ) : "อยธุยา" 

 

คร ู: "ตอนไหนดคีะ...?" 

 

ศษิย ์: "ตอนพระนเรศวรรบกบัพมา่" 

 

คร ู: "รูส้กึคนชอบดตูอนนีก้นัมาก เพราะเป็นตอนทีไ่ทยเป็นเอกราช คนไทยมี

อสิรภาพและมคีวามภาคภมูใิจมาก เอา้ ทกุคนทําอารมณใ์จสบาย ๆ เหน็พระพทุธเจา้

ชดัไหมคะ กราบนมสัการพระพทุธองค"์ 

 

ศษิย ์: "เห็นชดั กราบแลว้ เห็นตวัเราดว้ย" 

 

คร ู: "ขอบารมสีมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ชว่ยใหเ้ห็นภาพเหตกุารณ์ตอนทีพ่ระ

นเรศวรกระทํายทุธหตัถชีนชา้งกบัพระมหาอปุราชกษัตรยิพ์มา่ เหตกุารณ์ตอนนัน้เป็น

ทีป่ระทบัใจของคนไทยทัง้ชาต ิเป็นความภมูใิจทีไ่ดรั้บชยัชนะ ขอดภูาพเหตกุารณ์

ตอนนัน้พระพทุธเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์(แมช่)ี : "เห็นคนมากมาย มชีา้งหลายเชอืก" 

 

คร ู: "หลวงตาเห็นอะไรบา้งคะ...?" 

 

ศษิย ์(พระ) : "เห็นพระนเรศวรอยูบ่นคอชา้ง" 

 

คร ู: "ขอดรูปูรา่งหนา้ตาทา่นไดไ้หมคะ ขอดซูคิะวา่ทา่นหนา้ตาเป็นยังไง...?" 



 

ศษิย ์: "หนา้หนุ่มออ่น ๆ ผวิก็ไมดํ่านีค่ะ รปูหนา้ร ีๆ รปูไข"่ 

 

ศษิย ์(พระ) : "หนา้คลา้ยผูห้ญงิ สวย" 

 

คร ู: "ขอดภูาพตอนชนชา้งเลยทเีดยีว" 

 

ศษิย ์: "ชา้งพมา่ขาหนา้มนัไมถ่งึดนินีค่รับ" 

 

คร ู: "ทําไมละ่คะ..?" 

 

ศษิย ์: "ถกูงัดใหล้อยขึน้แลว้หนัดา้นขา้งมาทางพระนเรศวรแลว้ พระนเรศวรก็ฟันซี

ครับ" 

 

คร ู: "เอาอะไรฟันคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ใชม้ดียาว ๆ ฟัน" 

 

คร ู: "เราเรยีกงา้วนะคะ แลว้พระมหาอปุราชเป็นยังไง เมือ่ถกูฟัน...?" 

 

ศษิย ์: "ฟบุไปแลว้ คนฮอืเขา้มาลอ้ม เลยตอนนีเ้กดิชลุมนุกนัใหญ ่มชีา้งอกีเชอืก

หนึง่เขา้ไปชว่ยกนัเอาพระนเรศวรออกมา ทหารทีพ่ืน้ดนิฟันกนัใหญเ่ลย พักใหญ่

แหละครับ หลงัจากนัน้ก็ถอยทพักลบัไป" 

 

คร ู: "ดพูืน้ทีต่อนทีร่บกนัซคิะ อยูต่รงทีเ่ขาทําอนุสาวรยีพ์ระนเรศวรทีด่อนเจดยี ์ตรง

นัน้ใชไ่หมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไมใ่ชค่รับ มนัเลยไปทางเขตแดนดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนอืเล็กนอ้ย บรเิวณ

นัน้ไมม่บีา้นคนเลย มตีน้ไมเ้ป็นทวิแถวมบีรเิวณกวา้งขวาง"  

 

คร ู: "ถา้เราจะใชป้พุเพนวิาสานุสสตญิาณ ดวูา่เราเองเคยเกดิสมยันัน้หรอืไม ่ก็ดไูด ้

โดยขอบารมสีมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ชว่ยใหเ้ห็นภาพ" 

 

ศษิย ์: "มภีาพคนผูช้ายครับ เป็นทหารรบกบัเขาดว้ย" 

 

คร ู: "ตวัคณุละน่ัน คณุละคะ...?" 



 

ศษิย ์: "ไมม่ภีาพเลยคะ่" 

 

คร ู: "ก็แสดงวา่ไมล่งมาเกดิ" 

 

ศษิย ์: "ครคูรับ อยากดภูาพชาวบา้นบางระจันรบกบัพมา่" 

 

คร ู: "เอาซ ิทกุคนทําในสบาย ๆ จับภาพสมเด็จพระผูม้พีระภาคเจา้ไวก้อ่น ดทูา่นจน

ชดัเจนดแีลว้ ขอบารมพีระพทุธองคช์ว่ยใหเ้ห็นภาพ ชาวบา้นบางระจัน เริม่ตัง้แตก่รงุ

ศรอียธุยาใกลแ้ตก อยา่ลมืขอบารมทีา่นปู่  ทา่นยา่ ทา่นพอ่ ทา่นแมช่ว่ยดว้ยนะคะ ขอ

เห็นภาพตามความเป็นจรงิ" 

 

ศษิย ์: "มคีนเป็นกลุม่ยอ่ย ๆ หนอีอกจากกรงุศรอียธุยากลุม่หนึง่ขีม่า้ออกมา สว่นหนึง่

ออกมาทางน้ําเห็นภาพลอยน้ําชดัเจนครับ" 

 

คร ู: "ขอดภูาพกลุม่คนทีล่อยน้ําออกมาซคิะวา่เป็นกลุม่ของใครเป็นหวัหนา้" 

 

ศษิย ์: "นายจนัหนวดเขีย้ว" 

 

คร ู: "ขอดหูนา้ทา่นซคิะ หนา้ตานายจนัหนวดเขีย้วเป็นยงัไง...?" 

 

ศษิย ์: "หนา้ก็สวย ยิม้นี ่กนิหมากดว้ย" 

 

ศษิย ์(พระ) : "หนา้เหมอืนรัชกาลที ่๑ ครบั" 

 

คร ู: "ถามทา่นซคิะวา่ ทา่นคอืบคุคลคนเดยีวกนัหรอืเปลา่...?" 

 

ศษิย ์(พระ) : "ทา่นยกมอื" 

 

คร ู: "ทา่นรับรองนะ เป็นอนัวา่ ทีว่า่ชาวบา้นบางระจันนัน้ ความจรงิก็เป็นกลุม่ทหาร

หนอีอกมาจากกรงุศรอียธุยา เพราะเหน็ทา่วา่เราตอ้งยับเยนิแน่คราวนี ้ก็ออกมาสูพ้มา่

อยูภ่ายนอก ก็ชกัชวนชาวบา้นบางระจันรว่มดว้ย แตส่ว่นใหญก่็เป็นทหารโดยเฉพาะ 

หวัหนา้คอื นายจันหนวดเขีย้ว ขอดภูาพซคิะวา่ทา่นเป็นอะไรในกรงุศรอียธุยา...?" 

 

ศษิย ์: "นักรบ แตง่ตวันายทหารครบั" 

 



คร ู: "น่ันแหละ ไมอ่ยา่งนัน้รวมคนไมไ่ดถ้งึขนาดนี ้ทกุทา่นขอใหใ้ชป้พุเพนวิาสานุส

สตญิาณซคิะวา่ เราเคยเกดิสมยันีด้ว้ยหรอืไม.่..?" 

 

ศษิย ์: "โอโ้ฮ รบอยูท่ีบ่างระจันแน่ะ มภีาพรบกนัใหญเ่ลย" 

 

คร ู: "ใชอ้าวธุอะไรคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ดาบ ๒ มอื ดฮูกึเหมิ วอ่งไว" 

 

ศษิย ์: "ครคูรับ ผมตายในสนามรบครับ ถกูแทงตาย" 

 

คร ู: "นับเป็นวรีบรุษุแหง่คา่ยบางระจันได ้เพราะคณุยอมสละชวีติเพือ่ดํารงความเป็น

ไทเอาไว ้น่าสรรเสรญิ" 

 

ศษิย ์: "เสยีดายครับ" 

 

คร ู: "ทําไมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ฆา่พมา่ไดไ้มก่ีค่น ตายซะได"้ 

 

คร ู: "ก็ดแีลว้ไมบ่าปมากกวา่นี ้ถา้เราจะดกูนัตอ่ไปก็จะเสยีเวลามาก ขอตดัตอนแคน่ี้

นะคะ" 

 

 

 

ฝึกปจัจปุนันงัสญาณ 

คร ู: "ตอ่ไปเป็นปัจจบุงัสญาณ ดเูหตกุารณปั์จจบุนั ใครทีเ่รานกึถงึเขาอยู ่เขามี

ความสขุ ความทกุข ์มชีวีติอยูห่รอืวา่ตายไปแลว้ ก็ยอ่มทราบได ้แมจ้ะดอูวยัวะตา่งๆ 

ในรา่งกายก็ได ้ทา่นทีเ่ป็นหมออาจจะขอดภูาพอวัยวะภายในรา่งกายแตล่ะสว่น ๆ วา่ 

ปกตขิองอวัยวะเป็นเชน่ไร ถา้เกดิผดิปกตขิึน้มา มเีชือ้โรค หรอืทํางานผดิปกตจิะมี

สภาพเป็นเชน่ไร และถา้เกดิผดิปกตแิลว้ควรจะแกไ้ขดําเนนิการรกัษาอยา่งไร 

อารมณเ์ราเป็นทพิยอ์ยูแ่ลว้ ถามทา่นแมก่็ไดว้า่ควรจะแกไ้ขรักษาอยา่งไร 

 

ตวัอยา่ง คณุหมอทา่นหนึง่ฝึกแบบนีแ้หละทีว่ัดพทุธวราราม เมอืงเดนเวอร ์รัฐโคโรลา

โด อเมรกิา ทา่นดทูกุสว่นตัง้แตศ่รีษะมาถงึเทา้ อวยัวะภายในแตล่ะสว่นดงักลา่ว

มาแลว้ขา้งตน้ เร็วกวา่เอก๊ซเรย ์และแน่นอน เพราะจติสะอาด ยอ่มรูไ้ดต้ามความเป็น



จรงิ แตอ่ยา่ลมืวา่ เราอาศยับารมพีระพทุธเจา้ชว่ย อาศยับารมทีา่นพอ่ ทา่นแม ่ผูม้ี

พระคณุทัง้หมดชว่ย 

 

นอกจากนี ้เราอาจดทูรัพยส์นิใตแ้ผน่ดนิไดท้ันท ีมตีวัอยา่งนักธรณีวทิยา ๒-๓ ทา่น 

ตอ้งการรูแ้หลง่แรย่เูรเนยีม และไดเ้ดนิทางไปวัดทา่ซงุ มโีอกาสคยุกบัหลวงพอ่และ

ถามเรือ่งนีท้ีต่อ้งการหลวงพอ่ทา่นกใ็หฝึ้กมโนมยทิธดิเูอาเอง จะไดม้ัน่ใจ ทา่นก็ตก

ลง ครัง้แรกของการฝึกก็สามารถไปได ้และก็ใหด้แูหลง่แรย่เูรเนยีมทีม่ใีนเมอืงไทย ดู

สถานทีพ่บแลว้ดลูกัษณะ และปรมิาณของแร ่ 

 

รวมทัง้บรเิวณทีม่อียูม่าก ตามภเูขา เชงิเขา แรม่สีขีาว และไดด้ทูีห่มาย คอืตน้ไมเ้ป็น

ทีส่งัเกต ครกู็แนะนําใหอ้ยูเ่พือ่ฝึกอกีวนัหนึง่เพือ่ใหม้คีวามคลอ่งตวั แตป่รากฏวา่ พอ

วันรุง่ขึน้กไ็ปแลว้ ไดเ้คา้กไ็ป เพราะแหลง่แรย่เูนยีมทีพ่บอยูใ่นเขตจังหวัดอทุยัธานี

นีเ่อง คงไปดสูถานทีแ่ละวางแผน นีเ่ป็นปัจจบุนันังสญาณทีเ่ราไดร้ับประโยชน ์

 

นอกจากนี ้เราจะไปดาวดวงอืน่ ๆ ไดท้กุแหง่หน ดาวดวงใดมสี ิง่มชีวีติหรอืไมม่กี็ดไูด ้

หรอืเราจะไปเทีย่วประเทศไหนกไ็ด ้ทกุประเทศในโลกไมต่อ้งเสยีเงนิคา่พาหนะ

ภายในโลกมนุษยเ์ราจะเห็นไดช้ดัเจนกวา่เพราะเป็นของหยาบ จะดภูายในประเทศ

ไทยเรากไ็ด ้น้ํามนัดบิใตแ้ผน่ดนิไทยมแีคไ่หนบรเิวณใดบา้งเป็นเรือ่งเลก็ 

 

ตวัอยา่งหลวงนา้ทีม่าจากจงัหวัดกําแพงเพชรท่านฝึกไดแ้ลว้และใชกํ้าลงัทพิจักขุ

ญาณไดพ้อสมควร ก็ใหด้น้ํูามบัดบิทีจั่งหวัดของทา่นมสีกัแคไ่หน 

 

ศษิย ์(พระ) : "มมีากครับเป็นแอง่ลกึลงไป มปีรมิาณมหาศาล สน้ํีาตาลเขม้" 

 

คร ู: "ทีเ่ขาเจาะเวลานี ้ตรงจดุใหญไ่หม...?" 

 

ศษิย ์: "กต็รงครับ แตเ่จาะลกึไมม่าก ก็ดดูขึน้มาได ้โอโ้ฮขา้งลา่งเป็นบรเิวณกวา้ง

มาก เราถา้จะรวยใหญแ่ลว้นี"่ 

 

คร ู: "นีแ่หละคะ่ ความรูท้างดา้นทพิจักขญุาณมปีระโยชนม์าก ไมเ่พยีงแตไ่ปดสูวรรค ์

นพิพาน นรกเทา่นัน้ การทํามาหากนิก็จะคลอ่งตวัไปดว้ย สมองกแ็จม่ใส ถา้เป็น

นักเรยีน นักศกึษาสบายมาก จําแมน่ สอบไมต่ก ถา้คนไทยทําไดส้กั ๑ ใน ๑๐ 

เทา่นัน้ ประเทศไทยจะรม่เย็นเป็นสขุกวา่นีม้าก เพราะคนทีเ่ขาทําไดเ้ขามศีลี ๕ 

บรสิทุธิ ์ไมม่กีารเบยีดเบยีนกนั ความรัก ความเมตตาก็ม ีเพราะมคีวามเขา้ใจตาม

ความเป็นจรงิ" 



 

 

 

ฝึกอนาคตงัสญาณ 

คร ู: "ตอ่ไปเป็นอนาคตงัสญาณ เป็นการใชท้พิจักขญุาณไปรูเ้รือ่งราวทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 

ไมว่า่ของตวัเราเอง หรอืของบคุคลอืน่ หรอืของสถานที ่หรอืความเป็นไปของชาติ

ของโลก ของบคุคลตายแลว้จะไปไหนดไูดเ้ลย เวลานีข้อทกุคนตัง้ใจอาราธนาบารมี

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทา่นพอ่ ทา่นแม ่ทา่นผูม้พีระคณุทัง้หมดชว่ย ขอดู

สภาพของประเทศไทยในอกี ๑๐-๒๐ ปี ขา้งหนา้จะเป็นเชน่ไร ขอองคส์มเด็จพระจอม

ไตรชว่ยใหเ้ห็นภาพตามความเป็นจรงิพระพทุธเจา้ขา้ มภีาพเกดิขึน้หรอืยงัคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มแีลว้ เจรญิมากกวา่นีม้ากคะ่" 

 

คร ู: "ขอดกูรงุเทพมหานคร อนัเป็นเมอืงหลวง ดคูวามเจรญิของประเทศ" 

 

ศษิย ์: "โอโ้ฮ ตกึรามบา้นชอ่งสงู ๆ เต็มไปหมด" 

 

คร ู: "สะพานลอยเกลือ่น ยงักะในหนังญีปุ่่ น ไขวไ่ปหมด ถนนหนทางด ีผูค้นมากมาย 

มวีัดมากไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มากครับ" 

 

คร ู: "แสดงวา่พระพทุธศาสนาเราทรงอยูไ่ดแ้น่นอน ประเทศไทยก็เป็นเอกราชตอ่ไป" 

 

(ครถูามเด็กชายอาย ุ๙ ขวบ และ ๑๑ ขวบ) 
 

คร ู: "เอา้หนู หนูขอบารมพีระพทุธเจา้ชว่ยใหเ้ห็นภาพอาชพีของหนูเมือ่โตขึน้ควรจะ

ประกอบอาชพีอะไรด ีจงึจะมคีวามคลอ่งตวั ร่ํารวย ขอทา่นดภูาพนะจ๊ะ เห็นอะไรบอก

มา" 

 

ศษิย ์(อาย ุ๙ ขวบ) : "เห็นเป็นหมอทําฟันครับ" 

 

ศษิย ์(อาย ุ๑๑ ขวบ) : "เห็นภาพน่ังโตะ๊ทํางานเป็นบรษัิทครับ" 

 

คร ู: "หนูก็ตอ้งเลอืกเรยีนอาชพีทีเ่หมาะสมกบัหนูตามทีเ่ห็นในภาพนะจ๊ะ หนูชอบ

อาชพีทีป่รากฏในภาพไหมจ๊ะ...?" 



 

ศษิย ์: "ชอบครับ" 

 

คร ู: "ตัง้ใจเรยีนนะจ๊ะ ถา้ขดัขอ้งขึน้มากราบขอพระจากองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ ขอใหห้นูตดัสนิใจถกูแลว้ทกุอยา่งจะราบรืน่ คลอ่งตวัด ีหรอืถามทา่นพอ่ ทา่นแม่

ก็ได ้แตอ่ยา่ถามทา่นองคอ์ืน่ ๆ พร่ําเพรือ่นะจ๊ะ องคไ์หนเป็นองคนั์น้ ทา่นพอ่ ทา่นแม่ 

ทา่นไมห่ลอกลกูนะจ๊ะ ทา่นจะชว่ยหนู  

 

บัน้ปลายของชวีติทกุคน เราตายแน่ ฉะนัน้เวลานีข้อบารมพีระพทุธเจา้ทา่นชว่ยให ้

เห็นภาพตามความเป็นจรงิวา่ขา้พระพทุธเจา้จะตายเมือ่อายเุทา่ไร เป็นโรคอะไรตาย 

กอ่นตายมอีารมณใ์จเป็นอยา่งไร ขอองคส์มเด็จพระจอมไตรชว่ยใหเ้ห็นภาพชดั ๆ 

พระพทุธเจา้ขา้ เอา้..ตา่งคนตา่งดขูองตวัเองนะคะ จะถามทลีะคนไป ของคณุมภีาพ

หรอืยังคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มแีลว้ครับ นอนอยู"่ 

 

คร ู: "ถามพระทา่นซคิะวา่ เป็นโรคอะไรตาย...?" 

 

ศษิย ์: "เอามอืจับทอ้ง คงเป็นทางทอ้ง" 

 

คร ู: "ความรูส้กึของใจโรคอะไรคะ...?" 

 

ศษิย ์: "โรคกระเพาะครับ" 

 

คร ู: "อายเุทา่ไร...?" 

 

ศษิย ์: "๗๐ ปีเศษ ครับ" 

 

คร ู: "สถานทีต่ายทีบ่า้น หรอืโรงพยาบาล หรอืทีอ่ ืน่ ๆ คะ...?" 

 

ศษิย ์: "บา้นครับ" 

 

คร ู: "เวลานีค้วามรูส้กึเราเป็นทพิยจ์ะบอกไดว้า่ อารมณ์ตอนใกลต้ายกอ่นหมดลม

หายใจเล็กนอ้ยน่ัน เราตดัสนิใจยังไงคะ..? 
 

ศษิย ์: "รา่งกายเป็นทกุข ์โลกนีไ้มม่อีะไรด ีขอไปนพิพาน" 



 

คร ู: "เมือ่ตดัสนิใจอยา่งนัน้ไดแ้ลว้ ดรูอบ ๆ ตวัเราซคิะ มใีครมาบา้งไหม ขอบารมี

พระพทุธเจา้ชว่ยใหเ้ห็นภาพชดั ๆ" 

 

ศษิย ์: "มากนัมากมายเต็มสถานที"่ 

 

คร ู: "ดใูนภาพซคิะ ทา่นผูใ้ดทีอ่ยูใ่กลต้วัเราทีส่ดุ...?" 

 

ศษิย ์: "พระพทุธเจา้ประทับยนือยูเ่หนอืหวั ทา่นแม ่หลวงพอ่มารับ พอ่แมข่า้งบน 

พรหม เทวดา มารับกนัมากครับ" 

 

คร ู: "เมือ่คณุเห็นทา่นมา คณุออกไปกราบทา่นไดไ้หมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ออกไปไดแ้ลว้ครับ ก็ไปกราบทา่น" 

 

คร ู: "เมือ่อกไปแลว้ กราบพระทา่นแลว้ เหลยีวมาดรูา่งกายเราทีน่อนอยูซ่คิะ มนั

น่ารกัไหม อยากจะอยูใ่นรา่งกายอยา่งนีอ้กีไหม...?" 

 

ศษิย ์: "ไมเ่อาแลว้" 

 

คร ู: "ก็น่าจะเป็นอยา่งนัน้ เพราะรา่งกายทีน่อนตายอยูน่ั่นแกก่็เทา่นัน้ เหีย่วก็เทา่นัน้ 

ทรดุโทรม ไมม่อีะไรน่ารักตรงไหนเลย คณุดภูาพตอ่ไปเลยคะ่วา่เมือ่อทสิสมานกาย

ออกไปแลว้ไปไหนตอ่...?" 

 

ศษิย ์: "ตามพระพทุธเจา้ไป พอเคลือ่นขบวน ก็มรีถทพิยม์ารบัเป็นแกว้ขาวสวย มี

เทวดาลอ้มรถ ไปนพิพาน" 

 

คร ู: "ดใีจไหมคะ ถา้คณุทรงกําลงัใจอยา่งวันนีไ้ดเ้รือ่ย ๆ ไมท่ิง้อารมณ์พระนพิพาน 

ภาพทีเ่กดิวนันีก้็เป็นทีพ่อใจใชไ่หมคะ คนอืน่ ๆ เป็นยงัไงคะ ขณะทีถ่ามคนหนึง่คณุดู

ภาพของคณุไปดว้ยหรอืเปลา่คะ...?" 

 

ศษิย ์: "ดคูะ่แตด่ฉัินเป็นโรคลม เป็นลมตาย" 

 

คร ู: "ของใครกอ่นตายทรมานมาก ๆ มไีหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "มคีะ่" 



 

คร ู: "ถา้อยา่งนัน้ ใหข้อบารมสีมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ชว่ย ขอทา่นปู่  ทา่นยา่ 

ทา่นพญายมราชชว่ย ทา่นพอ่ ทา่นแม ่ขออยา่ใหม้คีวามทกุขเวทนาตอนใกลจ้ะตาย 

เพือ่จะไดม้สีตสิมัปชญัญะสมบรูณ์ จะไดน้กึถงึพระนพิพาน และนกึถงึพระพทุธเจา้ได ้

เมือ่ขอทา่นแลว้ ดภูาพซคิะวา่กอ่นตายภาพทีเ่คยทรมาน บดันีม้กีารเปลีย่นแปลงหรอื

ยัง...?" 

 

ศษิย ์: "เปลีย่นไปแลว้ครับ ไมท่รมานมาก จะมกี็นดิหน่อย พอทนได"้ 

 

คร ู: "ก็ด ีกราบขอบพระคณุสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ กราบทา่นปู่  ทา่นยา่ ทา่น

พอ่ ทา่นแม ่และทา่นพญายมราช ทีท่า่นสงเคราะหเ์ราในครัง้นี"้ 

 

 

 

ฝึกยถากรรมมตุาญาณ 

คร ู: "ตอ่ไปเป็นยถากรรมมตุาญาณ ดกูฎของกรรมทีทํ่าใหเ้ราไดร้บัผลเป็นสขุหรอื

เป็นทกุข ์จากคราวทีแ่ลว้เราทราบวา่ เราทําความดอียา่งไรจงึไปเกดิเป็นเทวดา เป็น

พรหมได ้และในการเกดิเป็นสตัวน์รก เปรต อสรุกาย สตัวเ์ดรัจฉาน น่ันเพราะเราทํา

ความชัว่อะไรไว ้

 

โดยเฉพาะทีเ่ราเกดิเป็นคนแตล่ะชาตกิไ็มเ่หมอืนกนับางชาตเิราเกดิเป็นคนรวย เพราะ

ผลของทา่น และบางชาต ิเรากย็ากจนเพราะความขีเ้หนยีว บางชาตเิราก็เกดิเป็นคนมี

ยศใหญ ่บางชาตกิ็เกดิเป็นคนสวย เพราะอานสิงสข์องศลี มเีมตตา แตบ่างชาตเิราก็

เกดิเป็นคนขีร้ ิว้ขีเ้หร ่ไมส่วย เพราะมใีจโหดรา้ย ไมรั่กษาศลี ขาดเมตตา นีแ่ตกตา่ง

กนัไปแลว้แตผ่ลของกรรมทีเ่ราทําไวส้ว่นไหนจะใหผ้ล ชาตนิีเ้ราเกดิเป็นคนตัง้แตเ่ล็ก

จนจําความไดม้าจนโตเรากต็อ้งพบกบัความทกุขจ์ากการมรีา่งกาย เชน่ ความป่วยไข ้

ไมส่บาย นีเ้ป็นเพราะผลของกรรมอะไร ขอบารมพีระพทุธเจา้ชว่ยใหเ้ห็นภาพตาม

ความเป็นจรงิพระพทุธเจา้ขา้" 

 

ศษิย ์: "ฆา่สตัว"์ 

 

คร ู: "ใชแ่ลว้ ฆา่สตัว ์ฆา่คน ทรมานสตัว ์กรรมประเภทนีต้อ้งไปใชห้นีก้นัในนรกกอ่น 

พน้มาก็เป็นเปรต อสรุกาย สตัวเ์ดรัจฉาน มาถงึคนก็รับผลเป็นเศษเล็กนอ้ยแลว้ ใน

บางขณะเคยบา้งไหมทีเ่ราถกูคนเขาดา่ เขานนิทาวา่รา้ย ทัง้ ๆ ทีเ่ราไมไ่ดด้า่เขา บาง

ทไีมม่เีรือ่งอะไรกนัดว้ยซํา้ไป ก็ถกูกลา่วหาวา่รา้ย" 



 

ศษิย ์: "เคยคะ่" 

 

คร ู: "ขอดภูาพซคิะวา่ เป็นเพราะผลของกรรมเรือ่งอะไร...?" 

 

ศษิย ์: "เราเคยดา่เขาไวก้อ่น" 

 

คร ู: "น่ัน ดภูาพซคิะ ทําปากยบุยบิ ๆ เราดา่เขาไวก้อ่น พอเขามาดา่เราบา้งเป็นการ

ใชห้นี ้คดิวา่ใชห้นีก้นัไป ดงันัน้ถา้เราถกูเขาดา่ เขานนิทา ก็อยา่เพิง่รบีไปดา่ตอบเขา 

รวบรวมกําลงัใจไปหาพระพทุธเจา้ ขอดภูาพในอดตีวา่เราเคยดา่เขาไวห้รอืเปลา่ ถา้

เคยกใ็ชห้นีก้นัไป ใจเราก็สบาย ถา้ไมเ่คยกค็ดิวา่ คนทีเ่ขาดา่เรา นนิทาวา่รา้ยเราโดย

ไมม่เีหตผุลไมม่ผีลอยา่งนี ้ตายแลว้เขาจะไปไหน ถา้เขาตอ้งไปนรก คณุจะไปโกรธ

เขาไหมคะ...?" 

 

ศษิย ์: "ไมโ่กรธคะ่" 

 

คร ู: "ดแีลว้ เพราะถา้เราโกรธเขา ก็ไปนรกกบัเขาดว้ยเอาไหมละ่...?" 

 

ศษิย ์: "ไมเ่อา" 

 

คร ู: "ตอ่ไปดภูาพของกรรมสว่นดบีา้ง เรามปัีญญามองเห็นผดิชอบชัว่ด ีและรูว้า่การ

ใหท้านด ีรักษาศลีด ีเจรญิพระกรรมฐานด ีเราฝึกมโนมยทิธไิด ้เราไปนพิพานได ้

โดยเฉพาะเราตอ้งการนพิพาน ซึง่เป็นอารมณ์ทีย่ากมาก คนทัว่ ๆ ไปนอ้ยคนทีจ่ะ

ตดัสนิใจอยา่งเราได ้การตดัสนิใจไดอ้ยา่งนี ้แวดงวา่มคีวามดมีาในกาลกอ่นจงึใหผ้ล

ดลจติใจใหใ้ฝ่ธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ความดทีีส่ง่ผลในโอกาสนี้

นัน้เป็นความดใีนดา้นใดพระพทุธเจา้ขา้ ขอดภูาพนะคะ" 

 

ศษิย ์: "มภีาพการใหท้าน สรา้งโบสถ ์วหิาร" 

 

ศษิย ์: "สรา้งพระ" 

 

ศษิย ์: "ถอืศลี เจรญิภาวนา" 

 

ศษิย ์: "สงเคราะหบ์คุคลยากจน" 

 

คร ู: "ขอดภูาพตอ่ไปเลยนะคะวา่การทําความดดีงักลา่วแลว้แตล่ะชาต ิจะเป็นการให ้



ทาน รักษาศลี เจรญิภาวนากด็ ีเราไดเ้คยตัง้ใจไวเ้ป็นคําอธษิฐานบา้งไหมวา่การ

ทําบญุคราวนีต้อ้งการอะไร ขอบารมพีระพทุธเจา้ชว่ยใหเ้ห็นภาพ" 

 

ศษิย ์: "เคยคะ่ อธษิฐานขอไปนพิพาน" 

 

คร ู: "นีแ่หละ ความตัง้ใจวา่เราทําความดอียา่งนี ้ๆ เราตอ้งการนพิพาน เป็นกําลงั

สง่ผลใหเ้ราตอ้งการพระนพิพานในชาตนิี ้ขอดภูาพอกีทวีา่เคยอธษิฐานแบบนีม้ากี่

ชาตแิลว้...?" 

 

ศษิย ์: "มากมายนับไมถ่ว้ยคะ่" 

 

คร ู: "เหน็ไหมวา่ การทําความดมีกีารสะสมกนัมาทกุชาตจินกวา่กําลงัใจของเราจะ

เต็ม ก็ถงึพระนพิพานได ้เป็นอนัวา่ถา้อะไรกต็ามมนัเกดิขึน้กบัเรากอ็ยา่กงัวลใจ ดู

ตน้เหตวุา่เป็นผลของกรรมดา้นใดทีเ่ราทําเอาไว ้ยามนีเ้รามชีวีติอยูเ่ราตอ้งรับผลของ

กรรมทัง้ด ีและเลว ยามทีเ่ราสบายใจจติเป็นสขุ น่ันแสดงวา่ผลกรรมดใีนกาลกอ่น 

กําลงัใหผ้ล  

 

เวลาไหนทีเ่ราเกดิกลุม้ อดึอดั จติใจไมส่บายทรมาน ความรูส้กึบางครัง้ทนแทบไม่

ไหวในการทรงชวีติอยู ่น่ันแสดงวา่ขณะนัน้กรรมชัว่ในการกอ่นกําลงัใหผ้ลอยู ่ตราบ

ใดทีเ่รายงัมรีา่งกายอยู ่มนัหนกีฎของกรรมไมพ่น้แน่นอน ก็ตอ้งถอืวา่ ชา่งมนั ใหผ้ล

ประเดีย๋วเดยีวก็สลายตวัไป กรรมดบีา้ง ชัว่บา้ง แลว้แตจ่ังหวะของกรรมทีเ่ราทํามาใจ

เราก็สบาย ถา้เรายอมรับความสขุ ความทกุขว์า่เป็นธรรมดาได ้จติใจก็สบาย 

 

เป็นอนัวา่ญาณ ๘ ประการ ก็จบเทา่นี ้อยา่ลมืวา่ เราอาศยัทพิจักขญุาณตวัเดยีว

เทา่นัน้ในการรูเ้รือ่งราวตา่ง ๆ ดงักลา่วมาแลว้โดยสงัเขป และทา่นทีฝึ่กไดแ้ลว้ก็จงจํา

ไวว้า่ เรารูอ้ดตี ปัจจบุนั อนาคตของเรา และของบคุคลอืน่ไดน้ี ้พระทา่นหา้มนําไป

เป็นหมอดนูะคะ ทา่นใหไ้วเ้พือ่เป็นเครือ่งชว่ยในการตดักเิลสเทา่นัน้ นอกจากเราจะ

ซอ้มอารมณ์ทพิจักขญุาณกบัเพือ่นนักปฏบิตัดิว้ยกนัเพือ่ความถกูตอ้งเทา่นัน้ สําหรับ

การฝึกญาณ ๘ ก็ขอจบแตเ่พยีงเทา่นีน้ะคะ 

 

(จบคําแนะนําในการฝึกญาณ ๘) 
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