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ตายแล้วเกิด 

หลวงพอ่พธุ ฐานิโย 

ณ โอกาสนีจ้ะไดบ้รรยายธรรมะอนัเป็นคาํสอนของพระ

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติั เรามาฟัง

ธรรมเพ่ือใหมี้ความรู ้เพ่ือจะไดน้าํไปฏิบติั ดงันัน้ถา้เราฟังธรรม

ไปดว้ย นั่งปฏิบติัไปดว้ยจะดีมัย้ ถา้ดีก็เชญิท่านกาํหนดจิต ทาํ

สมาธิในทา่ท่ีท่านเหน็วา่สบาย นั่งขดัสมาธิขาขวาทบัขาซา้ย มือ

ขวาวางทบัมือซา้ย ตัง้กายใหต้รง ดาํรงสติใหม้ั่น กาํหนดจิตใหมี้

อารมณส่ิ์งรู ้สติมีส่ิงระลกึ  

ท่านผูใ้ดจะกาํหนดอารมณอ์ะไรได ้ไม่ขดัขอ้งตามท่ีตวั

ชาํนาญและคลอ่งตวั เคยภาวนาพทุโธก็พทุโธไป กาํหนดลม

หายใจออกเขา้ก็กาํหนดไป สมัมาอรหงั ยบุหนอพองหนอก็

กาํหนดไป หรอือารมณอ่ื์นๆท่ีทา่นถนดัใจก็วา่กนัไปไม่ขดัขอ้ง 

เพราะธรรมชาติของจิตถา้มีอารมณส่ิ์งรูแ้ลว้เรามีสติควบคมุรูอ้ยู่

ใหจ้ิตมีส่ิงรู ้ไดช่ื้อวา่เป็นการปฏิบติัสมาธิ และไม่จาํเป็นจะตอ้ง

ไปบงัคบัจิตใหห้ยดุน่ิง เพียงแตห่าอารมณม์าปอ้นใหจ้ิตของเรา
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นกึบรกิรรมภาวนา หรอืพิจารณาอยู่เทา่นัน้ แตห่ากท่านผูใ้ด จิต

ของตนสามารถหาอารมณม์าปอ้นใหต้วัเองได ้คือมีความคิด

ปรุงแตง่ขึน้มาเอง ใหก้าํหนดทาํสติรูอ้ยู่ท่ีความคิด ทกุขณะจิต 

ทกุลมหายใจ ไม่ตอ้งไปฝืนกฏธรรมชาติ  

ธรรมชาติของจิตย่อมมีความคิดเพราะความคิดเป็นอาหาร

ของจิต ธรรมชาติของจิตย่อมบรหิารตนเอง ความคิดเป็นการ

บรหิารจิต ผูป้ฏิบติัธรรมจะเอาดีกบัความคิดกบัการบรหิารจิต 

กบัการท่ีจิตบรโิภคอาหารตอ้งปฏิบติัตนใหมี้สติสมัปะชญัญะท่ีรู ้

พรอ้มอยู่ทกุขณะจิตท่ีมีความคิดหรอืจิตวา่ง น่ีเคลด็ลบัสาํคญั

ของการปฏิบติัธรรมอยู่กนัท่ีตรงนี ้ 

และท่านทัง้หลายไม่จาํเป็นจะตอ้งไปกงัวลในการท่ีจะละ

กิเลสท่ีมีอยู่ในจิตของตนเอง โลภ โกรธ หลง ไม่มีใครในโลกนี้

สามารถท่ีจะขจดัหรอืละไดโ้ดยเจตนาอย่างไม่มีเหตผุล หรอื

อย่างไม่มีพลงัผลกัดนั สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ละกิเลสโลภ 

โกรธ หลงนัน้เป็นเพียงโวหารการพดูเทา่นัน้ แตแ่ทท่ี้จรงิ ศีล 

สมาธิ ปัญญา นั่นตวัสาํคญั ท่ีเราฝึกฝนอบรมใหมี้พลงัพรอ้ม 
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ศีลก็ใหเ้ป็นอธิศลี สมาธิก็ใหเ้ป็นอธิจติ ปัญญาก็เป็นอธิ

ปัญญา  

ศีลเป็นอธิศีลนัน้เป็นอยา่งไร ในขัน้ตน้เราตัง้เจตนางดเวน้

จากโทษนัน้ๆตามท่ีนกัปราชญมี์พระพทุธเจา้บญัญติัไวว้า่ทาํลง

ไปแลว้มนัเป็นบาป เชน่การฆา่ การลกั การขโมย จีป้ลน้ 

ประพฤติกาเมสมุิจฉาจาร มสุาวาท สรุาเป็นตน้ เราตัง้เจตนางด

เวน้ งดเวน้ปฏิบติัจนกระทั่งคลอ่งตวั จนชาํนิชาํนาญ จนรูส้กึวา่

กาย วาจา และใจ จิตของเรามีความเป็นปกติ กายก็เป็นปกติคือ

ไม่ฆา่ ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหง ไม่รงัแก วาจาก็เป็นวจีสจุรติ 

สว่นจิตก็มีแนวโนม้ท่ีดาํรงอยู่ในความเป็นปกติซึง่เป็นพลงัแห่ง

ศีล ซึง่จะเป็นไปเองโดยอตัโนมติั เราจะตัง้ใจมีศีล ศีลก็มี ไม่

ตัง้ใจมีศีล ศีลก็มี แตเ่จตนาก็มีศีล ไม่เจตนาก็มีศีล เพราะใจเป็น

ตวัปกติแลว้ กาย วาจาก็กลายเป็นตวัปกติ เป็นเองทกุอยา่ง  

เม่ือศีลมีความเป็นปกติ จิตสมาธิเพราะอาศยัความเป็น

ปกติ กาย วาจา ก็เป็นศีล เป็นตวัปกติ ก็สนบัสนนุใหจ้ติเป็น

ปกติขึน้มาดว้ย ในเม่ือจิตเป็นปกติ ตวัปกตินั่นแหละคือศีล สีเล 
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นะ สุคตงิ ยนัต ิถา้จิตเป็นปกติ สขุมัย้ ดใูหดี้สิ สีเล นะ นิพพุ

ตงิ ยันต ิถา้จติเป็นปกติแลว้ มีสขุมัย้ ดบัทกุขไ์ดห้รอืไม่ เพราะ

กายวาจาและใจของเราเป็นปกติ เรามีศีล ความหวาดระแวงภยั

ตา่งๆก็ดบัไป ความกลวัตายก็ดบัไป กลวัคนอ่ืนจะมา

ประทษุรา้ยทาํรา้ยตวัเองก็ดบัไป เรยีกวา่มนัดบัส่ิงท่ีหวาดกลวั  

ในตอนตน้ๆมนัดบัส่ิงท่ีหวาดกลวัก่อน แตเ่ม่ือจิตหรอืสมาธิ

กลายเป็นอธิจติ จิตมีความมั่นคง มั่นคงตอ่การท่ีจะประพฤติ

ปฏิบติัดาํเนินไปสูค่วามเกิดสติปัญญารูแ้จง้เห็นจรงิ ซึง่จะ

เป็นไปเองโดยอตัโนมติั สมาธิท่ีเป็นไปเองโดยอตัโนมติั สงัเกต

ไดห้รอืยงัวา่ สมาธิอตัโนมติั มนัเป็นอย่างไร ในเม่ือจิตเป็นส่ิงท่ี

เป็นปกติ สติสมัปะชญัญะก็รูพ้รอ้มอยู่ท่ีจติ สมาธิเป็นกิรยิาของ

จิต เม่ือจิตเป็นปกติแลว้ จิตสงบ ความสงบเพิ่มพลงังานขึน้เป็น

ความมั่นคง ความมั่นคงท่ีไม่รูจ้กัเส่ือมถอยสามารถท่ีจะทาํจิต

ของเราใหมี้ความเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลา  

เราจะนั่งสมาธิมนัก็เกิด ไมน่ั่ง…สมาธิมนัก็เกิด บางทีเดิน

ผิวปากไปเฉยๆ สมาธิมนัก็เกิด บางทีหไูดย้ินเสียงอะไร ไดย้ิน
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เสียงชาวบา้นเคา้ดา่กนัอยู่ขา้งถนนโนน่ หมูนัไดย้ิน จิตมนัรบั

เอามาพิจารณาถึงความดีและความชั่ว แลว้มนัจะปลงตกลงไป

วา่ สตัวท์ัง้หลายยงัขดัขอ้งหมองใจกนั ยงัทะเลาวิวาทกนัเพราะ

กฏของกรรม แลว้จิตมนัจะรูแ้จง้เหน็จรงิลงไป มนัจะเกิดความ

สงบเป็นสมาธิ ทัง้ท่ีเราไม่ไดต้ัง้ใจ ธรรมชาติของจิตท่ีเราฝึก

สมาธิจนคลอ่งตวั จนชาํนิชาํนาญแลว้ จงสงัเกตใหดี้ เคา้จะเป็น

สมาธิไดต้ลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ด่ืม ทาํ พดูและคิด มี

สมาธิอยู่ตลอดเวลา เพราะตวัสติสมัปะชญัญะตวันีป้รากฏ

เดน่ชดัอยู่ทกุขณะจิต จิตมีการเตรยีมพรอ้มอยู่ตลอด  

ดงันัน้สมาธิจงึสามารถบงัเกิดขึน้ไดท้กุขณะจิต ทกุลม

หายใจ เม่ือจติมีความมั่นคงคือสมาธิ และมีสติรูพ้รอ้มอยู่ท่ีจิต

ทกุขณะจิต อะไรเกิดขึน้ก็รู ้อะไรดบัไปก็รู ้อะไรเกิดขึน้มาเป็นส่ิง

ท่ีเป็นบญุเป็นกศุลก็รู ้ส่ิงใดท่ีจะเป็นเหตแุห่งความสขุ ส่ิงใดจะ

เป็นเหตแุห่งความทกุข ์จติก็รูเ้พราะมีสติ สติตวัท่ีมีพลงังานแก่

กลา้เชน่นัน้เองจะสามารถกาํหนดรูท้กุส่ิงทกุอยา่งภายในจิตของ

เราเน่ีย ใหรู้แ้จง้ชดัเจนลงไปวา่ส่ิงนีเ้ป็นบาปอกศุล ส่ิงนีเ้ป็นบญุ
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เป็นกศุล ส่ิงนีค้วรประพฤติ ส่ิงนีค้วรปฏิบติั ส่ิงนีค้วรปลอ่ย ส่ิงนี ้

ควรวาง ส่ิงนีค้วรละเวน้ ซึง่เคา้จะมีปัญญาพิจารณารอบรูข้อง

เคา้ไปเอง นั่นก็คือตวัปัญญาท่ีเกิดจากสมาธิ  

ถา้เรามีสติสมัปะชญัญะกาํหนดจดจอ้งรูอ้ยู่ท่ีจิตของเรา 

แลว้ก็มีสติควบคมุอยู่ เราก็จะคอ่ยรูจ้กัความจรงิ รูค้วามจรงิของ

กายและใจของเรา รูค้วามจรงิของสถานการณแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

เวลานีถ้า้นั่งอยู่ กายของท่านก็ปรากฏในความรูส้กึ จิตของท่าน

ก็รูอ้ยู่ท่ีกาย มองเหน็กายรยึงั ในเม่ือเรามองเหน็วา่กายของเรา

ยงัมีปรากฏอยู่ในความรูส้กึ เราเห็นอะไรบา้ง  

ความเหน็ดเหน่ือยในการนั่ง ความสบายในการนั่ง ความ

ทกุขท่ี์เกิดเพราะการนั่งทรมานนาน อนันัน้เรยีกวา่เวทนา เวทนา

เกิดท่ีไหน เกิดท่ีกาย เวทนาทกุขก็์เกิดท่ีกาย เวทนาสขุก็เกิดท่ี

กาย เวทนาท่ีเป็นกลางๆ อพฺยากตา เวทนาก็เกิดท่ีกาย รวม

ความแลว้วา่ ความทกุขท์ัง้หลายเกิดท่ีกาย ความสขุทัง้มวลเกิด

ท่ีกาย ความอยากไดอ้ยากดี อยากมีอยากเป็น ความทะเยอะ
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ทยานดิน้รน มนัเกิดขึน้ไดเ้พราะเรามีกาย ความแก่ความเจ็บ

และการตายเกิดมีขึน้ไดเ้พราะเรามีกาย  

ถา้หากวา่กายของเราไม่มี เราไม่มีส่ิงตาย ท่ีตายๆท่ีเราพา

กนักลวักนันกัหนานั่นนะ่ มนัเป็นความสิน้สดุแห่งอายขุยั ซึง่แต่

ละบคุคลไดม้าจากผลของบญุกรรม ใครจะมีอายสุัน้อายยืุน

แลว้แตก่รรมของตนเองท่ีทาํมาไว ้เพราะจติดวงนีอ้าศยัอยู่ใน

กายนี ้จนมนัติด ติดแน่นถอนตวัไม่ออก ในเม่ือมนัติดแน่น

เช่นนัน้ ในเม่ือรูว้า่กายมนัจะแตกสลาย มนัก็เกิดกลวัตาย แตแ่ท้

ท่ีจรงิผูท่ี้กลวัน่ีมนัไม่ไดต้ายหรอก ผูท่ี้ไม่รูส้กึกลวัตา่งหากท่ีมนั

ตาย  

กายของเราเปรยีบเหมือนบา้นท่ีอยู่อาศยั บา้นเคา้ไม่รูส้กึสขุ 

ไม่รูส้กึทกุข ์ไม่รูส้กึเดือดรอ้นอะไรทัง้สิน้ ใครสรา้งขึน้แลว้ จะเอา

สีแดงๆดาํๆไปแตม้ไปเขียนวาดรูปอะไรตา่งๆ รูปพระพทุธรป รูป

เทวดา รูปโป๊อะไรตา่งๆ เขียนใสใ่หฝ้าผนงั บา้นมนัก็ไม่ตอ่วา่ใคร 

เพราะมนัไม่รูเ้รื่องอะไร แตเ่ราผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้นน่ีไปยดึวา่

บา้นนีเ้ป็นของเรา ถา้เกิดมีอะไรผพุงัสลายตวัไป เราก็เกิดเสียใจ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 
 

เสียดาย เพราะเรายดึวา่เป็นเจา้ของ ขอ้อปุมาอปุไมยอนันีก็้

เหมือนกนั ใจท่ีจิตของเรามายดึกายนีว้า่เป็นบา้นของตวัเอง ยดึ

จนกระทั่งวา่ เป็นตวัของตวัเอง ในเม่ือยดึเขา้ถึงสว่นลกึของจิต

ของใจ มนัถอนไม่ขึน้เพราะบา้นหลงันีคื้อกาย มนัทาํทา่จะ

สลายตวัไป ไอเ้จา้จิตก็กลวั เกิดความดิน้รน วิ่งหาทางปอ้งกนัท่ี

จะไม่ใหต้าย แตแ่ลว้กฏของธรรมชาติมนัก็ตา้นทานไมอ่ยู่ ลงผล

สดุทา้ยเม่ือตายจรงิๆ ไอต้วัผูท่ี้มนักลวัน่ีมนัไม่ตายเลย  

อาตมาเคยตายเลน่ๆอยูห่ลายทีแลว้ ในขณะท่ีตายลงไปนัน้ 

ไม่เห็นมีอะไรท่ีจะน่ากลวั แตม่นักลวัก่อนท่ีจะตาย เชน่อย่างเรา

นั่งสมาธิภาวนา พอจิตสงบลงไป ลมหายใจละเอียดๆลงไป 

หายใจแผ่วๆๆ รา่งกายทาํทา่จะหายไป ลมหายใจทาํทา่จะ

หายไป นั่น เรากาํลงัจะถึงจดุแห่งความตายแลว้ ถา้หากวา่เรา

ไม่ตกใจเสียกอ่น พอลมหายใจหายขาดไป รา่งกายหายไปใน

ความรูส้กึ จิตไดป้รากฏตวัเดน่ ลอยเดน่เฉพาะตวั ไม่มีรูปมีรา่ง 

มีความสวา่งไสวลอยเดน่อยูใ่นทา่มกลางความเวิง้วา้ง เราก็จะรู ้

ทนัทีวา่น่ีคือเราตายแลว้ สว่นรา่งกายก็ถกูทอดทิง้ บางทีก็เกิด
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นิมิตมองเหน็วา่รา่งกายเนา่เป่ือยผพุงั สลายตวัไปจนไม่มีอะไร

เหลือ นั่นแหละคือการตาย  

ใครนั่งสมาธิทาํจิตใหส้งบจนกระทั่งตวัหาย หรอืไม่ถึงขนาด

นัน้ เพียงแตว่า่ทาํจิตใหมี้วติก วิจาร ปีติ สขุ เอกคัคตา ทาํฌาณ

ท่ี ๑ ใหบ้งัเกิดขึน้อย่างมีพละกาํลงัอย่างมั่นคง จิตดาํรงอยู่ใน

ฌาณจนเหนียวแน่น ในขณะนัน้จิตปราโมทยบ์นัเทงิอยูก่บั

อารมณจ์ิตคือตวัวิตกและวิจาร บนัเทงิอยูก่บัปีติและความสขุซึง่

เกิดจากสมาธิ เกิดจากความสงบ แลว้เป็นหนึ่งอยู่ท่ีอารมณจ์ิต

ในปัจจบุนั ลืมแลว้ซึง่ความเป็นมนษุย ์ไปจติุอยู่ในภพของพรหม 

ถา้จิตเจรญิอยูใ่นฌาณท่ี ๑ นั่น อยู่ในภมูิของรูปพรหม จติอยู่ใน

ฌาณท่ี ๑ นั่นมนัตายไปแลว้จากมนษุย ์แตไ่ปเกิดเป็นพรหม น่ี

ถา้ใครทาํจิตใหบ้รรลถุึงฌาณท่ี ๑ ได ้คนนัน้เคยตายมาแลว้ 

แลว้เราจะตอ้งตายไปตามลาํดบัๆ ตายจนกระทั่งวา่ วิตก วจิาร 

ปีติ สขุ มนัหายไปหมด ยงัเหลือแตจ่ิตดวงเดียว มีแตเ่อกคัคตา 

รา่งกายหายสญู สาบสญูไปหมด อนันีคื้อการตาย ผูท่ี้เคยทาํ

สมาธิจิตสงบมาแลว้อยา่งท่ีกลา่วนี ้ไดช่ื้อวา่เป็นผูต้ายเลน่ๆ 
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หรอืหดัตายไวก้่อนท่ีจะตายจรงิ อนันีข้อฝากนกัปฏิบติัธรรม

ทัง้หลายไวพ้ิจารณา  

ทีนีมี้ปัญหาหนึ่ง ในเม่ือเราตายไปแลว้ เรานั่งสมาธิอยู่ ๓๐ 

นาที ถา้จิตสงบอยู่ในดงัท่ีกลา่ว เราก็ตายไปแลว้ ๓๐ นาที ทีนี ้

ถา้ตายไปแลว้ จิตมนัน่ิงๆอยู ่มนัก็ไดแ้ตส่วา่ง รูอ้ยู่แตเ่ฉพาะท่ี 

แตถ่า้หากวา่มนัตายไปแลว้ อา้ว สมมติุใหไ้ดใ้ชค้วามตาย ก็วา่

ตายซะ จิตเขา้สูส่มาธิน่ีคือความตาย เพราะมนัปลอ่ยวาง

ความรูส้กึวา่มีกาย พอจิตสงบมาลงสูส่มาธิ มนัเป็นอาการแห่ง

ความปีติ หรอืความเคล่ือน ความปีติหรอืความเคล่ือนนัน้คือ

ความตาย วา่กนัโดยตรงเป็นอยา่งนี ้เวลานีเ้ราเป็นมนษุย ์ถา้เรา

ตายแลว้ จิตวญิญาณของเราจติุจากรา่งมนษุย ์เม่ือจากรา่ง

มนษุยจ์ะไปเกิดเป็นรา่งอะไรแลว้แตบ่ญุแต่กรรม ถา้กรรมเป็น

บาป ไปเกิดเป็นผี กรรมเป็นบญุ ไปเกิดเป็นเทวดา ถา้จติของผู้

นัน้ทรงสมาธิ ทรงฌาณเอาไว ้ตายในขณะท่ีอยู่ในฌาณก็ไปเกิด

เป็นพระพรหม ซึง่แลว้แตบ่ญุกรรมจะหนนุสง่ใหเ้ป็นไป  
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ทีนีถ้า้เราอยู่ในสมาธิไดน้านๆ จิตของเราสง่กระแสออกไป

เท่ียวขา้งนอก บางทีมนัก็จะไดเ้ท่ียวกบัไปคยุกบัผี ไปเท่ียวคยุ

กบัเทวดา ไปเท่ียวคยุกบัเปรต บางทีดนัทรุงัลงไปถงึนรกและไป

นั่งคยุอยู่กบัยมบาล บางทีเผลอ จิตของเราสงบแลว้ ลงไปเท่ียว

นรก พอไปถึงแลว้ยมบาลก็รบีเปิดบญัชีทนัที พอเปิดบญัชีแลว้ก็

ถามวา่คณุช่ืออะไร ฉนัช่ือนาย ก ออ้ นาย ก ยงัไม่สิน้อาย ุ

กลบัไปก่อน วนันัน้ เดือนนัน้ ปีนัน้จงึคอ่ยมา ทีนีถ้า้หากวา่ใคร

ไปจบันาย ก มา ยมบาลจะสั่งใหเ้อาไปสง่คืน  

ยกตวัอยา่งเชน่ครัง้หนึ่ง อาตมานอนเฝา้ภิกษุไขอ้ยูใ่ตต้น้ไม ้

มีญาติของคนไขค้นหนึง่ซึง่มานอนเฝา้เป็นเพ่ือนกนัเกิดนอน

หลบัแลว้ละเมอไป สง่เสียงรอ้ง ทีนีใ้ครๆเคา้ก็เท่ียวกนัปลกุใหแ้ก

ต่ืน พอแกต่ืนมาแลว้แกก็เลา่ใหฟั้ง แกบอกวา่มีคนรา่งอว้นๆ 

ดาํๆ ถืออาวธุมาจบั แกลากไปโน่น ไปทางทิศตะวนัตก ทีนีพ้อ

ไปถึงท่ีแห่งหนึง่เหมือนๆกบัศาล คนท่ีประจาํอยู่นั่นเหมือนกบั

ตลุาการ พอไปถงึเคา้เปิดดบูญัชี เคา้บอกวา่ อา้ว เอาคนมาผิด

แลว้ อนันีม้นัไม่ใช ่พระคาํ แตเ่ป็นนายคาํ พระอาพาธท่ีอาตมา
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นอนเฝา้อยูน่ั่นช่ือพระคาํ แตค่นท่ีถกูจบัไปเป็นนายคาํ เคา้บอก

วา่เอานายคาํน่ีไปสง่ก่อน พรุง่นีบ้า่ยส่ีโมงจงึคอ่ยไปเอาพระคาํ

มา ถา้ไม่รู ้ไปถามมหาพธุ นอนเฝา้อยู่รม่ไมน้ั่น เคา้วา่อย่างนัน้ 

เคา้เลา่ใหฟั้ง ทีนีก็้มาคอยดวูา่วนัหลงัวนัพรุง่ พอวนัรุง่ขึน้ เพราะ

บา่ยส่ีโมงป๊ับ พระคาํใจขาดทนัที ถกูยมบาลมาเอาไปแลว้  

ทีนีเ้รื่องท่ีเรานั่งสมาธิภาวนา ถา้จิตของเราสามารถไปสง่

กระแสไปในท่ีตา่งๆได ้บางทีก็ไปถงึนรก บางทีก็ไปถงึสวรรค ์

แลว้ก็ไปรูเ้รื่องนรก เรื่องสวรรคม์า มาเลา่ใหห้มูฟั่ง ถา้ยิง่คนท่ี

สลบไปเป็นเวลานานๆนั่น ยิ่งไปเท่ียวอยา่งสนกุสนานไดเ้รื่องได้

ราว พอฟ้ืนขึน้มาแลว้ก็มาเลา่ใหเ้พ่ือนฝงูฟัง เป็นหลกัฐานพยาน

วา่นรกมีมัย้ สวรรคมี์มัย้ คนท่ีไปรูไ้ปเห็นมาแลว้เคา้ก็วา่สวรรคมี์ 

นรกมี แตผู่ฟั้งจะเช่ือหรอืเปลา่ก็ไม่ทราบ แตค่นท่ีเคา้ไปเห็นรู ้

แลว้เคา้ก็วา่เช่ือ  

เช่นอยา่งบางครัง้บางที อาตมาไปอยู่ป่า อยู่ดง โดนผีมนั

หลอก โดนผีมนัตบหนา้ บางทีมีใครเคา้มาถามวา่ผีมีมัย้หลวง

พอ่ อาตมาก็บอกวา่ เออ ถา้ใครไม่เห็นผี จะวา่ผีไม่มีก็สมควรอยู่ 
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แตอ่ย่าไปกลวัผี แตค่นท่ีเช่ือวา่ผีไม่มี แลว้ยงักลวัผีอยู่ อนันัน้

หลอกตวัเอง อาตมาเคยโดนผีมนัหลอก โดนผีมนัตบหนา้แลว้ ก็

ขอยืนยนัไดว้า่ผีมนัมี เพราะเราเหน็แลว้ เหน็ดว้ยตา สมัผสัได้

ดว้ยใบหนา้ มีหลกัฐานยืนยนัเพราะเราไดส้มัผสัมาแลว้ ก็ยืนยนั

ไดว้า่ผีมี ทกุวนันีใ้ครมาถามก็ตอบวา่ผีมี เพราะเราเหน็มนัอยู่

แลว้  

ทีนีถ้า้ใครมองเห็นผี รูว้า่ผีมี เห็นผีแลว้ก็จะกลวัก็สมควรอยู่

หรอก แตค่นท่ีกลา่ววา่ผีไม่มี แตเ่สรจ็แลว้ก็อดท่ีจะกลวัไม่ได ้มนั

จะกลายเป็นการหลอกตวัเอง เพราะฉะนัน้ในทาํนองเดียวกนั 

การทาํสมาธิภาวนาน่ี ในเม่ือจิตมนัสงบลงไปแลว้ มนัก็

เหมือนกบัตายแลว้ครัง้หนึ่ง ถา้จิตอยู่ในระดบัอปุจาระสมาธิ 

หรอือยู่ในระดบัฌาณท่ี ๑ ถา้หากวา่จิตไมเ่ขา้อยู่ ไม่รูอ้ยูใ่นจิต 

สง่กระแสออกไปนอก พอไปเกิดนิมิตตา่งๆขึน้มาแลว้ จิตของเรา

จะทิง้ฐานเดิม ไปยดึฐานใหม่ หมายความวา่ทิง้รา่งกายเดิม 

แลว้ไปเกิดเป็นรา่งกายใหมข่ึน้มา รา่งกายใหมน่ัน้จะเดินไปในท่ี

ทกุหนทกุแหง่ บางทีก็ไปพบเทวดา บางทีก็ไปพบผี บางทีก็พบ
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พระอินทร ์พระพรหม ยม ยกัษ ์แลว้แตนิ่มิตภาพมนัจะปรุงให้

เป็นไป  

ในเม่ือเป็นเช่นนัน้ ความรูส้กึจะรูส้กึวา่เราน่ี เดินไปเท่ียว ไป

ดนูรก ไปดสูวรรค ์ไดไ้ปคยุกบัเทวดา คยุกบัยมบาล นอกจากจะ

รูก้าํหนดวนัตายของตวัเองแลว้ ยงัพกเอากาํหนดวนัตายของ

เพ่ือนฝงูมาดว้ย อตุสา่หม์าเลา่ใหห้มู่ฟัง น่ีมนัเป็นไปไดอ้ย่างนี ้

เพราะฉะนัน้เรือ่งพนัเอกพิเศษเสนาะ ท่ีตายไปสองครัง้สองครา

แลว้นาํเรื่องมาเลา่ใหห้มูฟั่ง ก็เช่นเดียวกนักบัผูเ้ขา้สมาธิภาวนา

แลว้ จิตสง่กระแสออกไปนอก ไปรูเ้ห็นในท่ีตา่งๆ ก็จดจาํไว ้แลว้

ก็มาเลา่ใหห้มูฟั่งได ้ท่ีเรามองเหน็ไดช้ดัๆในปัจจบุนัน่ี ความ

เป็นไปของหลวงปู่ ฤาษีลิงดาํ นาํคนไปฝึกมโนมยทิธิ ดนูรก ดู

สวรรค ์ก็มีลกัษณะความเป็นไปแบบเดียวกนักบัเรื่องของพนัเอก

พิเศษเสนาะ ผูท่ี้นั่งดนูรก ดสูวรรค ์มโนมยิทธิน่ี ไปดนูรกได ้ไปดู

สวรรคไ์ด ้ไปติดตอ่กบัวิญญาณในโลกอ่ืนได ้ปู่ ย่าตายายของ

ใครตายลงไปแลว้ ไปอยู่สขุทกุขอ์ย่างไร ไปติดตอ่เชิญมาคยุกนั

ได ้น่ีคือส่ิงท่ีเป็นไปได ้คนตายโดยบงัเอิญ สลบไปแลว้ก็ฟ้ืน 
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ในขณะท่ีสลบไปอยู่นั่น ก็ไปเท่ียวในท่ีตา่งๆ เหมือนกบัท่ีเรา

เดินๆไปเท่ียวเมืองโนน่เมืองน่ีอย่างนัน้แหละ  

ทีนีค้นท่ีอยู่ในสมาธิ นั่งสมาธิพอจิตสงบเคลิม้ๆลงไป สวา่ง

ขึน้มา กระแสจิตสง่ออกไปขา้งนอก ก็ไปเท่ียวดโูนน่ดน่ีู

เหมือนกบัคนตาย สรุปแลว้ไปเท่ียวในท่ีตา่งๆเหมือนกนั อนันี ้

มนัเรยีกวา่เป็นสภาพจิตท่ีถอดรา่งออกไปจากรา่งกายเดิม บาง

ท่านบอกวา่มนัเกิดเป็นกายทิพยข์ึน้มา ทิง้กายเดิมแลว้เกิดเป็น

กายทพิย ์กายทิพยส์ามารถไปเท่ียวในท่ีตา่งๆได ้จะไปเท่ียวนรก

ก็ได ้ไปเท่ียวสวรรคก็์ได ้ไปเท่ียวท่ีไหนๆ องักฤษ อเมรกิา

ตา่งประเทศ ออสเตรเลีย ไปไหนไดท้ัง้นัน้ใน 

เม่ือถอดรา่งออกไปแลว้ ญาติโยมผูฟั้งเคยเห็นผีเดินมาหรอื

เปลา่ ขอ้สงัเกตรา่งกายคนกบัรา่งกายผีน่ีมนัตา่งกนั แตรู่ปทรง

มนัเหมือนกนั แตค่วามหนาความบางมนัคนละอย่าง รา่งกาย

ของคนมนัเป็นรา่งกายทบึ ถา้มนับงัดวงไฟแลว้มองไมท่ะล ุถา้

บงัดวงไฟแลว้จะมองไมเ่ห็นดวงไฟ เหน็แตก่ายดาํมืดอยู่ แตถ่า้
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รา่งกายผีมนัไปบงัดวงไฟ เราจะมองทะลเุห็นดวงไฟ น่ีขอ้สงัเกต

มนัเป็นอย่างนี ้

บางทีไปภาวนาอยู่ในป่าในดง อา้ว เหน็เพ่ือนฝงูเดินมา ก็

จะเขา้ใจวา่ผีปู่ ผีภเูขามาหลอกมาหลอนอะไรทาํนองนัน้ ถา้

มองดรูา่งทบึดาํๆแลว้ก็ไม่ใชร่า่งผี แตม่องทะลแุลว้ เป็นรา่งผี น่ี

ขอ้สงัเกตมนัเป็นอย่างนี ้อาตมาเคยเห็นมาแลว้ นาํมาเลา่สูท่า่น

ทัง้หลายฟัง 

เอาหละ การบรรยายธรรมก็รูส้กึวา่จะออกนอกลูน่อกทาง

เพราะกลอนมนัพาไป แตจ่ะดว้ยประการใดก็ตาม ส่ิงท่ีกลา่วมา

นีม้นัเป็นเรื่องเก่ียวพนักบัการทาํสมาธิทัง้นัน้ จดุประสงคข์อง

การทาํสมาธิการภาวนานี ้เพ่ือใหจ้ิตของเรารูเ้ห็นเป็นไปเชน่นัน้

หรอื หรอืวา่เราตอ้งการอะไร ส่ิงท่ีรูเ้หน็เป็นไปดงัท่ีกลา่วมาแลว้ 

เป็นแตเ่พียงผลพลอยไดซ้ึง่เกิดจากภาวนา ผูท่ี้ทาํสมาธิภาวนา 

ส่ิงเหลา่นีจ้ะเป็นทางผ่านของจิต แมเ้ราทาํสมาธิลงไปแลว้ เม่ือ

จิตสงบสวา่งลงไป ส่ิงเหลา่นีไ้ม่อยากจะรู ้มนัก็รู ้เพราะมนัเป็น
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เรื่องของธรรมดา ไม่อยากจะเหน็ มนัก็เหน็ เพราะมนัเป็นเรื่อง

ของธรรมดา  

แตผู่ท่ี้ภาวนาทาํสมาธิไปจนกระทั่งจิตคลอ่งตวัแลว้ สมาธิมี

พลงั สติแกก่ลา้ ภาวนาแลว้ทีหลงันิมิตจะไม่คอ่ยเกิด แตจ่ิตของ

เราจะสงบเขา้ไปรูอ้ยู่ท่ีจิตเพียงอยา่งเดียว ถา้ในขณะใดท่ีกายยงั

ปรากฏอยู่ จิตสงบเป็นสมาธิแลว้ มนัจะไปท่องเท่ียวอยู่ในกาย 

กาํหนดรูอ้ยู่ในกาย แลว้มีความรูเ้ตรยีมพรอ้มอยู่ท่ีจิต ทกุส่ิงทกุ

อย่างท่ีเกิดขึน้กบักาย ทกุขเวทนา สขุเวทนา อเุบกขาเวทนาท่ี

เกิดขึน้ จิตสามารถกาํหนดรูไ้ดโ้ดยอตัโนมติั ทกุขเ์กิดท่ีกาย สขุ

เกิดท่ีกาย ไม่สขุไม่ทกุขเ์กิดท่ีกาย กายเป็นแดนเกิด ถา้กายไม่มี 

สขุทกุขไ์ม่มี  

ทีนีส้ขุอนับงัเกิดแตส่มาธิ ปีติและความสขุเกิดจากการ

บาํเพ็ญสมาธิ ก็เกิดท่ีกายเหมือนกนั ลองสงัเกตดถูา้เราภาวนา

แลว้ ปีติมนับงัเกิดขึน้ ตวัโยก ขนหวัลกุหวัพอง มีจิตใจลิงโลด มี

กายเบาใจเบา กายสงบใจสงบ เหมือนกบัจะลอยขึน้สูอ่ากาศ 

อาการเชน่นัน้ปรากฏอยู่ในขณะท่ีเรารูส้กึวา่มีกาย แตถ่า้กายดบั
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หายไปจากความรูส้กึแลว้ อาการเหลา่นัน้ก็หาย วิตก วิจาร ปีติ 

สขุก็หายไปหมด ยงัเหลือแตจ่ิตเป็นหนึ่งซี่งเรยีกวา่ เอกัคคตา 

จิตเป็นหนึ่ง หนึ่งอยูท่ี่จิต ไมมี่สอง ท่ีวา่ไมมี่สองเพราะกายไม่มี 

จิตสงบเป็นอปัปนาสมาธิขัน้ละเอียดแลว้กายไม่มี มีแตจ่ิตสงบ

สวา่งไสวเหมือนดวงไฟท่ีลอยอยู่ หรอืเหมือนดวงอาทติย ์ดวง

จนัทรท่ี์ลอยอยู่เหนือโลกอยา่งนัน้ รา่งกายตนตวัไม่มีแลว้ ทีนีใ้น

ขณะนีเ้รยีกวา่จิตอยู่ในอัปปนาสมาธ ิเป็นอัปปนาจติ และก็

เป็นสมถกรรมฐาน ถา้จะวา่โดยฌาณ ก็อัปปนาฌาณ วา่โดย

จิตก็ อปัปนาจติ วา่โดยสมาธิก็ อปัปนาสมาธิ เป็นความสงบ

ของจิตอนัเป็นเบือ้งตน้ เรยีกวา่สมาธิเบือ้งตน้  

ทีนีส้มาธิเบือ้งตน้เน่ียแหละ ผูภ้าวนามาฝึกฝนบอ่ยๆ ทาํให้

คลอ่งทาํใหช้าํนิชาํนาญ แลว้สมาธิท่ีมนัอยู่ในวงแคบๆ สงบรูอ้ยู่

ท่ีจิตน่ี มนัจะคอ่ยขยายวงกวา้งออกไป จติสงบแบบนีเ้ป็นจิต

สมถะ เป็นสมาธิขัน้สมถกรรมฐาน ซึง่นกัภาวนาในสมยัปัจจบุนั

นี ้เคา้กลวักนันกักลวักนัหนา กลวัวา่จิตจะไปติดสมถะ ท่านผูฟั้ง

ทัง้หลาย นกัภาวนาทัง้หลายเคยกลวัมัย้วา่จิตจะไปติดอยู่ท่ี



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 19 
 

สมถะ เรากาํลงัเริม่จะปฏิบติั กาํลงัเริม่ภาวนาเพ่ือใหจ้ิตมีสมาธิ 

แตเ่สรจ็แลว้เราไปกลวั ไปกลวัวา่จิตมนัจะไปติดสมถะ แลว้

เม่ือไหรจ่ิตมนัจะสงบเป็นสมาธิไดซ้กัที มนัจะมิเป็นในทาํนอง

ท่ีวา่ เราทาํมาคา้ขายอยากจะเป็นเศรษฐี พอลงมือทาํงานแลว้ 

กลวั กลวัวา่เราจะเป็นเศรษฐี เลยหยดุทาํงาน เม่ือไหรเ่ราจะได้

เป็นเศรษฐีกนัซกัที  

เพราะฉะนัน้นกัปฏิบติัไม่ตอ้งกลวั สมาธิเป็นส่ิงท่ีนกัปฏิบติั

ทัง้หลายตอ้งการ สมาธิเป็นส่ิงท่ีเป็นคณุธรรมท่ีเป็นพืน้ฐานให้

เกิดสติปัญญา เป็นคณุธรรมท่ีเป็นพืน้ฐานใหเ้กิดพลงัทางสติ

สมัปะชญัญะ ทาํใหจ้ิตมั่นคง เป็นท่ีรวมของจิต โดยปกติแลว้จิต

ของเรามนัแสส่า่ยอยู่รอบทศิ เม่ือสามารถทาํจิตใหส้งบ มา

รวมอยู่ในสมาธิเป็นจดุหนึง่ แมเ้พียงหา้นาที สิบนาที เป็นชั่วโมง

ไดย้ิ่งดี จะไมดี่หรอื เพราะฉะนัน้อย่าไปกลวั ถา้จิตสงบไดแ้ลว้ 

ปัญญามนัจะเกิดขึน้มาเอง  

แมว้า่ปัญญาจะไม่เกิดในขณะท่ีจิตสงบน่ิงก็อยา่ไปตกใจ 

เม่ือเราออกจากความน่ิงมาแลว้ สมาธิ สติ ปัญญาของเรามนัจะ
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มาอยู่กบั ยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม พดู คิด ทกุขณะจติทกุ

ลมหายใจ มนัจะไดป้ระโยชนใ์นตอนนี ้ตอนท่ีเขา้ไปน่ิงอยู่เฉยๆ 

ก็เปรยีบกนักบัการนอนหลบั การนอนหลบัท่านไดอ้ะไรดีขึน้ 

ธรรมชาติของรา่งกายมนัก็ไดพ้กัผ่อน เม่ือนอนหลบัแลว้รา่งกาย

ก็ไดพ้กัผ่อน ในเม่ือรา่งกายไดพ้กัผ่อนอยา่งพอสมควรหรอืเต็มท่ี

ตามท่ีตอ้งการ ก็ทาํใหเ้กิดกาํลงักาย ในเม่ือเกิดกาํลงักาย 

รา่งกายสมบรูณ ์สขุภาพจิตมนัก็ดีขึน้  

เพราะฉะนัน้การท่ีจิตเขา้ไปสงบอยู่ในสมาธิขัน้อปัปนา

แมว้า่ยงัจะไมเ่กิดปัญญาความรูใ้ดๆก็ตาม รา่งกายของเราก็ได้

พกัผ่อน จิตของเราก็ไดพ้กัผ่อน ไดพ้กัผ่อนแลว้มนัก็ทาํใหเ้กิด

พลงังาน ในเม่ือเกิดพลงังานแลว้กายก็แข็งแรง จิตก็เขม้แข็ง 

ในขณะท่ีเราทาํงานทาํการ ความแนว่แนข่องจิตของสติมนัจะมี

ความมั่นคงยิ่งขึน้ แมว้า่ในขณะท่ีจิตน่ิงรูอ้ยู่ท่ีจิตนัน้มนัจะไม่เกิด

ความรูอ้ะไรก็ตาม อยา่ไปตกใจ ขอใหม้นัน่ิง รูอ้ยู่ในจดุๆเดียวซึง่

เรยีกวา่สมถะหรอือปัปนาสมาธิ เป็นชั่วโมงๆ เป็นปีก็ปลอ่ยให้
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มนัเป็นไปเถอะ แตว่า่เม่ือลืมตาออกมาแลว้ จะมองเหน็

ประโยชนข์องมนัไดท้นัที  

อีกอย่างหนึ่งมีผูก้ลา่ววา่ สมาธิขัน้สมถกรรมฐานไม่เกิด

ความรู ้ความรูม้นัไม่เกิดขึน้ จรงิ! ความรูม้นัไม่เกิดขึน้ แตถ่า้มนั

มีส่ิงรูห้ละ เชน่อย่างเวลาทา่นเพง่อสภุกรรมฐาน พอจิตมองเหน็

กระดกู โครงกระดกู อา้ว ถา้ใครเคยทาํกรรมฐาน มองเหน็นิมิต 

เห็นโครงกระดกู ในขณะท่ีทา่นมองเหน็โครงกระดกูนั่น จติของ

ท่านวา่น่ีคือโครงกระดกูหรอืเปลา่ อาตมาเขา้ใจวา่มนัไม่เรยีก 

มนัแตเ่พียงเหน็อยู่รูอ้ยู่เท่านัน้  

ทีนีส้มาธิขัน้สมถะหรอืวา่อปัปนาสมาธิน่ีมนัยงัมีเหนือ 

สมถะยงัมีเหนือสมถะขึน้ไปอีก สมถะท่ีเหนือสมถะท่านเรยีกวา่ 

โคตรภญูาณ หรอืโคตรภฌูาณ มนัเกิดกบัภมูิจิตของผูท่ี้

พิจารณาทกุส่ิงทกุอย่าง จนแตกฉานคลอ่งตวัชาํนิชาํนาญแลว้ 

ทาํใหจ้ิตสงบเป็นสมาธิขัน้อปัปนาไปสูจ่ดุวา่ง ไม่มีอะไร ทีนีเ้ม่ือ

จิตไปยบัยัง้อยู่ในจดุวา่งไมมี่อะไร พอสมควร ปัญญามนัผดุโผล่

ขึน้มา ปัญญาอนันีม้นัจะเป็นปัญญาขั้นโลกุตตระ จิตมนัจะไป
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ลอยเดน่อยู่เหนือโลก แลว้มองเหน็โลกทกุสว่น เหมือนดวง

อาทิตยท่ี์สอ่งแสงลงมายงัโลกใหเ้กิดความสวา่งไสว และกระทบ

ตน้ไมภ้เูขาเหลา่กาสตัวบ์คุคลอะไรตา่งๆทั่วไปหมด ขอ้

อปุมาอปุไมยอนันีฉ้นัใด ในเม่ือจิตของผูท่ี้ผ่านสมถะสมาธิขึน้ไป

อยู่เหนือสมถะอยู่ขัน้หนึง่ซึง่เรยีกวา่ โคตรภฌูาณ หรอื โคตรภู

ญาณ จิตดวงนีส้ามารถท่ีจะสง่กระแสมามองดโูลกไดท้ั่วถว้น

แลว้แตพ่ลงัจิต  

ถา้เป็นพลงัจิตของพระพทุธเจา้น่ี เขา้ใจวา่รศัมีแห่งความ

สวา่งไสวแห่งจิตของพระองคท์่าน จะแผ่คลมุโลกโดยไมมี่สว่น

มืดปิดบงั แตว่สิยัของอรยิะซึง่เป็นลกูศิษยข์องพระพทุธเจา้น่ี 

บางทีก็มองเหน็บางสว่นบางซีกเทา่นัน้ ไมแ่ผ่คลมุไปถึงทั่วโลก

เหมือนอย่างพระพทุธเจา้ เพราะฉะนัน้ภมูแิห่งพระสาวกจงึแคบ

กวา่พระพทุธเจา้ สาํหรบัพระพทุธเจา้น่ีรูร้อบโลก โลกะวิทรููแ้จง้

ซึง่โลก เม่ือจิตของพระองคไ์ปลอยเดน่อยู่เหนือโลก สามารถ

มองเหน็ทกุส่ิงทกุอยา่งในโลก แผ่นดินตน้ไมภ้เูขาเหลา่กาก็
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มองเหน็หมด สตัวท์กุชนิด มองเหน็ มนษุยก็์เหน็ ผีก็เหน็ เปรตก็

เห็น เทวดาก็เห็น เหน็หมด  

ในเม่ือเห็นความจติุของสตัวท์ัง้หลายเป็นไปตา่งๆกนั 

พระองคก็์สามารถมองรูเ้หตท่ีุจะใหส้ตัวท์ัง้หลายเกิดเป็นเช่นนัน้ 

เพราะอะไร เพราะกฏของกรรม ในเม่ือพระพทุธองครู์แ้จง้ในกฏ

ของกรรมแลว้จงึมาสอนวา่ กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัม

มะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏสิะระณา สตัวท์ัง้หลายมีกรรม

เป็นของๆตน มีกรรมเป็นผูใ้หผ้ล มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรม

เป็นผูติ้ดตาม มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั ยงั กัมมัง กะริสสันต ิกลั

ยาณัง ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภาวิสสันต ิสตัวท์าํกรรม

อนัใดไว ้ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จะตอ้งไดร้บัผลของกรรมนัน้แน่นอน 

น่ีเป็นพระดาํรสัของพระพทุธเจา้  

ท่านเช่ือหรอืเปลา่วา่พระพทุธเจา้สอนถกูตอ้ง ทาํกรรมดี

ไดร้บัผลดี ทาํกรรมชั่วไดร้บัผลชั่ว ดงันัน้พระพทุธศาสนานี ้

พระพทุธเจา้สอนใหล้ะความชั่วแลว้ประพฤติความดี ทาํจิตให้

บรสิทุธ์ิสะอาด เราจะละความชั่วกนัท่ีตรงไหน ศีล ๕ ท่ีได้
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สมาทานมาแลว้นัน้ ละลงไป ไม่ตอ้งกงัวลส่ิงอ่ืน ศีล ๕ ขอ้

เท่านัน้เหลือกิน ขอใหม้นัเด็ดขาดลงไป ทีนีท้าํความดี พยายาม

ปลกูฝังจิตใจใหซ้ึง้ใหม้ั่นคงในการละความชั่วดงัท่ีกลา่ว ในเม่ือ

ละความชั่วดงัท่ีกลา่ว จิตมีความมั่นคงตอ่การละความชั่ว จิต

ของเรามีแนวโนม้ในการชาํระตวัเองใหบ้รสิทุธ์ิสะอาด มีความ

ซื่อสตัยต์รงไปตรงมาตอ่หนา้ท่ีของตวัเอง เช่นอบุาสกอบุาสิกา

ทาํหนา้ท่ีของตนตรงไปตรงมาไม่บิดพริว้ เป็นพระภิกษุสงฆท์าํ

หนา้ท่ีของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพริว้ แลว้ก็ไดช่ื้อวา่เป็น

ผูท้าํจิตทาํใจใหซ้ื่อสตัยส์จุรติ ความซื่อสตัยส์จุรติคือความ

สะอาดแห่งจติ จงึไดใ้นคาํวา่ชาํระจิตของตนเองใหส้ะอาด  

สพพฺปาปสสฺ อกรณ ํกุสลสฺสปสมฺปทา สจติตฺปริ

โยทปน ํเอต ํพุทธฺาน สาสน ํการไม่ทาํบาปทัง้ปวง การยงั

กศุลใหถ้ึงพรอ้ม การชาํระจติใหบ้รสิทุธ์ิ นีเ้ป็นคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ทัง้หลายดว้ยประการะฉะนี ้ไดบ้รรยายมาพอเป็น

เวลาอนัสมควรแลว้ จงึขอยติุการบรรยายธรรมลงเพียงแคนี่ ้

ท่ีมา: https://youtu.be/PpNDVBJFueI  

https://youtu.be/PpNDVBJFueI

