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น่ังสมาธิแบบหลวงปู่ เสาร ์หลวงปู่ มั่น 

คาถาพระเจา้เปิดโลก ดูนรกสวรรค ์

หลวงพอ่พธุ ฐานิโย 

ในฐานะท่ีอาตมาเป็นลกูศิษยพ์ระอาจารยเ์สารก็์จะไดน้าํ

เรื่องการปฏิบติัสมาธิตามสายของท่านอาจารยเ์สารม์าเลา่สู่

ท่านทัง้หลายฟัง ทา่นอาจารยเ์สารเ์ป็นพระเถระท่ีไม่ไดศ้กึษา

พระปรยิติัธรรมมากมายกวา้งขวาง ทา่นเรยีนรูเ้ฉพาะขอ้วตัร

ปฏิบติัอนัเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัโดยตรง ทา่นอาจารยเ์สาร์

ไม่ได ้สอบนกัธรรมตรก็ีไม่ได ้เพราะทา่นไม่สอบ แตค่วามเขา้ใจ

ในพระธรรมวนิยัซึง่เป็นขอ้ปฏิบติันัน้ รูส้กึวา่ทา่นมีความเขา้ใจ

ละเอียดละออดีมาก และท่านอาจารยเ์สารส์อนพระกรรมฐาน

หรอืสอนคนภาวนานัน้ มกัจะยดึเอาหลกัการภาวนาพทุโธเป็น

หลกั  

ยกตวัอยา่งในบางครัง้ มีผูไ้ปถามท่านวา่ อยากจะเรยีน

กรรมฐาน อยากจะภาวนา จะทาํอย่างไร ท่านอาจารยเ์สารท์่าน

จะบอกวา่ ภาวนาพุทโธสิ ภาวนาพทุโธแลว้อะไรจะเกิดขึน้ ทา่น
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จะบอกวา่ อยา่ถาม พทุโธแปลวา่อะไร ถามไปทาํไม และท่าน

จะยํา้วา่ใหภ้าวนาพทุโธๆๆ อยา่งเดียว แลว้ก็ใหภ้าวนาใหม้ากๆ 

กระทาํใหม้ากๆ ทาํใหช้าํนิชาํนาญในเม่ือตัง้ใจทาํจรงิ ผลย่อม

เกิดขึน้เองไมต่อ้งถาม ทีนีเ้ราไปถามวา่ภาวนาพทุโธแลว้อะไรจะ

เกิดขึน้ ทัง้ๆท่ีเรายงัไม่ลงมือทาํ แมว้า่ผูท่ี้ทา่นทาํเหน็ผลมาแลว้ 

ท่านใหค้าํตอบไป มนัก็ไม่เกิดประโยชนอ์ะไรสาํหรบัเราผูถ้าม 

เพราะฉะนัน้ไม่จาํเป็นตอ้งถาม  

ถา้หากวา่ท่านอาจจะไปเป็นลกูศิษยท์า่นอาจารยอ์งคใ์ด

องคห์นึง่ท่ีทา่นสอนใหภ้าวนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ตาม ถา้ทา่น

ยงัมีความลงัเลสงสยัในโอวาทคาํสอนของทา่นอาจารยข์องท่าน

อยู่ ทา่นจะภาวนาไปสกัเพียงใดแคไ่หน ทา่นจะไม่ไดร้บั

ผลสาํเรจ็ เพราะฉะนัน้ท่านจะไปเรยีนกรรมฐานจากสาํนกัไหนก็

ตาม เชน่จะไปเรยีนจากสาํนกัสมัมาอรหงั ยบุหนอพองหนอ 

หรอืกาํหนดนามรูปอะไรก็ตาม ในเม่ือทา่นเรยีนมาแลว้ท่านตอ้ง

ตัง้ใจปฏิบติัอย่างจรงิจงั ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของอาจารยข์อง

ท่านอย่างจรงิจงั คือวา่เอาจรงิเอาจงั เช่ือฟังกนัจรงิๆ  
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อย่างสมมติุวา่อาจารยข์องท่านอาจจะ หลงัจากสอนบท

ภาวนาใหแ้ลว้ อาจารยข์องท่านอาจจะสั่งวา่ใหท้่านไปนั่งสมาธิ

บรกิรรมภาวนาวนัละ ๓ ครัง้หรอื ๔ ครัง้ แตข่อใหท้าํใหไ้ดค้รัง้

ละ ๑ ชั่วโมง อา้ว ถา้ท่านปฏิบติัตามคาํสั่งของทา่นได ้จะเป็น

อาจารยใ์ดก็ตาม ผลย่อมเกิดขึน้อย่างแนน่อน แตถ่า้หากท่านมี

ความรูส้กึวา่เช่ือครึง่ไม่เช่ือครึง่ ทาํไปแลว้ก็ไม่ไดผ้ล อย่าทาํ

ดีกวา่  

ทีนีใ้ครท่ี่จะขอทาํความเขา้ใจกบับรรดาท่านผูส้นใจในการ

ภาวนาทัง้หลาย ทา่นอาจารยเ์สารส์อนใหบ้รกิรรมภาวนา

พทุโธๆ พทุโธๆ น่ีเป็นบรกิรรมภาวนา ในอนุสต ิ๑๐ ขอ้ พุทธา

นุสต ิธัมมานุสต ิสังฆานุสต ิหรอือนสุติอ่ืนๆท่ีมีคาํบรกิรรม

ภาวนา ตัง้แตข่อ้ ๑ ถงึ ขอ้ ๘ เรยีกวา่ตอ้งใชค้าํบรกิรรมภาวนา

ตามบทหรอืตามแบบการภาวนาในขอ้นัน้ๆ การภาวนาอะไรท่ี

นกึคาํบรกิรรมภาวนาในใจเม่ือเราทาํแลว้จิตจะสงบลงไปเพียง

แคอุ่ปจารสมาธิ ใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตาม ในเม่ือ

นกึบรกิรรมภาวนา จิตจะสงบลงไปเพียงแคอ่ปุจารสมาธิ  
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อปุจารสมาธิมีความหมายเพียงใดแคไ่หน มีความหมาย

เพียงแคว่า่ บรกิรรมภาวนาแลว้ จิตมีอาการสงบ เคลิม้ๆลงไป

เหมือนจะนอนหลบั แลว้จิตเกิดมีความสงบน่ิง สวา่งขึน้มา แต่

ยงัมีความรูส้กึเก่ียวกบัเรื่องของกาย ของลมหายใจอยู่ เรยีกวา่

กายยงัปรากฏมีในความรูส้กึ พอมีอาการเคลิม้ๆลงไปเทา่นัน้ 

คาํบรกิรรมภาวนาหายไปแลว้ เชน่อยา่งภาวนาพทุโธๆๆๆ หรอื

ยบุหนอพองหนอก็ตาม ในเม่ือจิตสงบเคลิม้ๆลงไป เกิดความ

สวา่งขึน้มา จติมีอาการน่ิง พอน่ิงป๊ับ คาํบรกิรรมภาวนาหายไป

หมด เพราะฉะนัน้บรกิรรมภาวนาทกุอยา่งจงึทาํจิตใหส้งบน่ิงลง

ไปแคอ่ปุจารสมาธิเท่านัน้ ไม่ถึงอปัปนาสมาธิ  

ในเม่ือจิตไม่ถงึอัปปนาสมาธิ ก็ไม่ถึงสมถกรรมฐาน 

เพราะฉะนัน้ผูท่ี้กลา่ววา่ภาวนาพทุโธหรอืบรกิรรมภาวนา จิต

สงบลงไปไดเ้พียงแคส่มถกรรมฐานเท่านัน้ จงึเป็นการเขา้ใจผิด 

ขอทาํความเขา้ใจกบันกัภาวนาทัง้หลายไวอ้ย่างนี ้ทีนีเ้ม่ือ

บรกิรรมภาวนาแลว้ จิตไม่ลงไปถึงอปัปนาสมาธิ เราจะทาํ

อย่างไร  
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ในตอนนีส่ิ้งท่ีจะปรากฏขึน้ในความรูส้กึอย่างท่ีหลีกเล่ียง

ไม่ได ้ก็คือความรูส้กึวา่มีกาย นอกจากความรูส้กึวา่มีกายจะ

ปรากฏขึน้แลว้ ลมหายใจจะปรากฏขึน้มา ถา้กายปรากฏขึน้มา

ใหเ้พง่ดกูาย เรยีกวา่กายคตาสต ิถา้ลมหายใจปรากฏขึน้ใน

ความรูส้กึ ใหก้าํหนดรูล้มหายใจ แลว้จิตของผูภ้าวนายดึเอา

อารมณส์องอย่างนีอ้ยา่งใดอย่างหนึง่ตามท่ีปรากฏขึน้ในจิตของ

ผูป้ฏิบติั แลว้จิตตามรูใ้นอารมณด์งัท่ีกลา่วนัน้ เชน่อยา่งกาย

ปรากฏก็ยดึเอากายคตาสติ กาํหนดดสูว่นใดสว่นหนึ่งของ

รา่งกาย หรอืจะกาํหนดด ูผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอ็น กระดกู 

ไปจนครบอาการ ๓๒ ก็ได ้แลว้จะเป็นอบุายทาํจิตใหส้งบลงไป

คือสมถกรรมฐาน คืออปัปนาสมาธิ  

ทีนีถ้า้หากวา่ไม่ทาํอย่างนัน้ ลมหายใจปรากฏขึน้ใน

ความรูส้กึ ก็กาํหนดลมหายใจเขา้ออก เขา้ออก ตามรูล้มหายใจ

ไปจนกวา่ลมหายใจจะละเอียด แตถ่า้ลมหายใจละเอียดแลว้ลม

หายใจหายไป จิตจะสงบเขา้ไปสูอ่ปัปนาสมาธิ โดยปราศจาก

ความรูส้กึนกึคิดมีแตจ่ิตน่ิงอยู่เฉยๆ อนันีจ้ิตเขา้ไปสูส่มถะ จิต
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อยู่ในจิต รูอ้ยู่เฉพาะในจิตอย่างเดียว ส่ิงท่ีเรยีกวา่ความรูย้่อมไม่

ปรากฏขึน้ เพราะในขัน้นีค้วามรูส้กึวา่มีกายก็ไม่มี ความรูส้กึวา่

มีลมหายใจก็ไม่มี เจตนาท่ีจะนอ้มนกึถงึอะไรในขณะนัน้ไม่มี

ทัง้สิน้ เป็นสภาวะจิตท่ีไรส้มรรถภาพโดยประการทัง้ปวง อย่างดี

ก็เพียงแคท่รงตวัอยู่ในความสงบน่ิง  

ถา้ผูภ้าวนามาติดอยู่ในช่วงนี ้จิตของท่านจะติดอยู่ในอปัป

นาสมาธิ ถา้หากมีสมรรถภาพพอท่ีจะกา้วหนา้ไปหน่อย ก็อย่าง

ดีก็เดินแบบฌาณสมาบติั ไป อากาสานญัจายตนะ วญิญาณญั

จายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ ไป

เดินสายศาสนาพราหมณไ์ป แตพ่ทุธกบัพราหมณก็์อาศยักนั ถา้

ใครสามารถทาํไดก็้ดีเหมือนกนั อย่าไปปฏิเสธวา่ไม่ดี แตเ่ม่ือทาํ

ไดแ้ลว้อย่าไปติด เพราะการเลน่ฌาณน่ีทาํใหเ้กิดอิทธิฤทธ์ิตา่งๆ 

ถา้รูเ้ทา่ไม่ถงึการณก็์ทาํใหติ้ด ถา้ไปติดสมาธิในขัน้ฌาณแลว้ 

ภมูิจิตภมูิใจจะไม่เกิดความรู ้หรอืไม่เดินขัน้วิปัสสนา อนันีคื้อ

ทางแวะ  
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ทีนีถ้า้หากวา่จิตในเม่ือดลูมหายใจละเอียดยิ่งลงไปทกุทีๆ 

ตามหลกัปรยิติัท่านเตือนไวอ้ย่างหนึง่วา่ เม่ือลมหายใจทาํท่าจะ

หายขาดไป ใหน้กึวา่ลมหายใจยงัมีอยู่ ถา้กายจะหายไป ทา่นให้

นกึวา่กายยงัมีอยู่ ทัง้นีก็้เพ่ืออะไร เพ่ือใหจ้ติของเรานัน้ไม่

ปราศจากส่ิงท่ีรู ้ในเม่ือจิตเขา้ไปสูอ่ปัปนาสมาธิอยา่งไมมี่อะไร 

มีแตค่วามรูส้กึภายในจิตเป็นหนึ่งอย่างเดียว จิตไม่มีเครือ่งรู ้ใน

เม่ือจิตไม่มีเครื่องรู ้จิตก็ไม่มีฐานท่ีตัง้ ในเม่ือจิตไม่มีฐานท่ีตัง้ก็

ขาดมหาสตปัิฏฐาน เพราะมหาสติปัฏฐานเทา่นัน้จะเป็นฐาน

สรา้งพืน้ฐานของจิตใหมี้ความมั่นคงในการปฏิบติั  

ทีนีเ้ม่ือจิตเขา้ไปอยู่ในจิต กายก็ไม่มี ลมหายใจก็ไม่มี มนัก็

เลยไม่มีท่ีตัง้ จิตไม่มีท่ีตัง้ ไม่มีท่ีระลกึ ไมมี่เครื่องรู ้สมรรถภาพ

ทางจิตแมจ้ะน่ิงไดก็้ไม่เกิดประโยชนอ์ะไร เพราะฉะนัน้ท่านจงึ

ใหน้กึวา่กายจะหายไป ก็นกึวา่กายมีอยู่ ใหจ้ิตมารูอ้ยูท่ี่กาย 

กายเป็นเครื่องรูข้องจิตเป็นเครื่องระลกึของสติ ในเม่ือจติมีกาย

เป็นเครื่องรู ้สติมีกายเป็นเครื่องระลกึ ระลกึอยู่อย่างนัน้เป็นฐาน

ท่ีตัง้ของสติ เม่ือจิตมีความรูซ้ึง้เหน็จรงิในเรื่องของกายขึน้มา
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เม่ือไหร ่เม่ือนัน้มหาสติปัฏฐานก็เกิดขึน้ เรยีกวา่มีสติสมัปะ

ชญัญะสมบรูณ ์อนันีคื้อแนวทางท่ีทา่นอาจารยเ์สารไ์ดส้อนมา  

และอีกอย่างหนึ่งในตอนตน้ๆ อาตมาไดพ้ดูถึงอปุจารสมาธิ 

ในเม่ือผูบ้รกิรรมภาวนา จิตมีอาการสงบเคลิม้ๆลงไปแลว้เกิด

สวา่ง ตรงนีส้าํคญัมาก เพราะการบรกิรรมภาวนาถา้จิตสงบแลว้ 

มีอาการเคลิม้ๆลงไป จิตเกิดสวา่งขึน้มา ความสวา่งในขัน้นีจ้ะมี

ความรูส้กึวา่ แสงสวา่งมนัพุง่ออกไปทางตา ออกจากตา แลว้

ความสวา่งจะมุ่งตรงไปดา้นหนา้ ในขณะท่ีจิตสงบลงไปอยู่ใน

ระดบัอปุจารสมาธิ สว่นมากจะมีลกัษณะครึง่หลบัครึง่ต่ืน มีสติ

บา้ง ไมมี่สติบา้ง บางทีก็หลงๆลืมๆ แลว้ก็มีความสวา่งเป็น

เครื่องหมาย ความสวา่งนีมี้ความรูส้กึสง่กระแสออกไปจากทาง

ตา ทีนีเ้ม่ือความสวา่งมนัสง่กระแสออกไปถึงไหนถงึไหน จิตก็

พุง่ไปตามแสงสวา่งนัน้  

เม่ือจิตออกไปตามแสงสวา่งย่อมเกิดภาพนิมิตตา่งๆขึน้มา 

บางทีในตอนนีเ้ราอาจจะเหน็ภาพคนภาพสตัว ์หรอืบางทีเหน็

ภติูผีปีศาจ ในเม่ือเหน็รูปภาพตา่งๆ เราก็จะไปสาํคญัมั่นหมาย
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วา่ส่ิงเหลา่นัน้มาขอสว่นบญุ แลว้ก็จะไปตัง้อกตัง้ใจแผ่สว่นบญุ

ใหเ้ขาทัง้หลายเหลา่นัน้ ในเม่ือเกิดมีความตัง้ใจขึน้มา สภาพจิต

ท่ีกาํลงัเริม่จะสงบ มนัก็เปล่ียน คือเปล่ียนจากการเป็นสมาธิ 

จากความสงบมาเป็นความไม่สงบ คือสมาธิถอนนั่นเอง เม่ือ

สมาธิถอนขึน้มาแลว้ ภาพนิมิตตา่งๆก็หายไปหมด แมว้า่เราจะ

นกึแผ่สว่นกศุลใหเ้คา้เหลา่นัน้ มนัจงึมีลกัษณะคลา้ยๆกบัวา่ 

เคา้กลวับญุเรา เคา้เลยไม่ยอมรบั เลยหายไปเฉยๆ แตแ่ทท่ี้จรงิ

แลว้ ภาพนิมติตา่งๆท่ีเรามองเหน็นัน้ไม่ใช่ส่ิงใดส่ิงหนึง่ซึง่มา

แสดงใหเ้ราเหน็ เป็นจิตของเราปรุงแตง่ขึน้มาเอง  

ทาํไมจงึตอ้งปรุงแตง่ขึน้มาอย่างนัน้ ก็เพราะเหตวุา่เรา

ภาวนาแลว้เราอยากเหน็ และโดยสว่นมากครูบาอาจารยท่ี์สอน

กรรมฐาน สอนใหล้กูศิษยน์ั่งภาวนา พอเลิกภาวนาแลว้มกัจะ

ถามวา่ “เหน็อะไรบา้ง” ทีนีค้าํวา่ “เห็นอะไรบา้ง”เน่ีย มนัก็เลย

ไปฝังอยู่ในความรูส้กึ ในเม่ือภาวนาลงไปแลว้ ทกุคนจะตอ้งเหน็ 

ถา้ภาวนาไม่เห็นแลว้ แสดงวา่ภาวนา(เทปขาดตอน) 

เพราะฉะนัน้ในเม่ือเรามีอปุาทานอยากรูอ้ยากเหน็อยู่อยา่งนี ้
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เม่ือภาวนาจิตสงบลงไปแลว้สญัญาในอดีตท่ีอยากรูอ้ยากเหน็

มนัก็ผดุขึน้มาโดยอตัโนมติั เสรจ็แลว้มนัก็แสดงภาพตา่งๆใหเ้รา

เห็น อนันีคื้อประสบการณท่ี์จะเกิดขึน้ภายในจิตของผูภ้าวนา  

ทีนีถ้า้หากวา่ผูภ้าวนานัน้เหน็นิมิตแลว้ไปเอะใจ สมาธิถอน

ภาพนิมิตนัน้หายไป ก็เป็นอนัวา่แลว้ไป แตถ่า้ตา่งวา่ ในเม่ือเหน็

ภาพนิมิตเช่น เห็นเทวดาเป็นตน้ แลว้จิตไปติดอยู่กบัเทวดา ไป

เห็นความสวยงามของเทวดา แลว้จะรูส้กึวา่ธรรมดาเทวดานัน้

จะตอ้งอยู่บนสวรรค ์ในเม่ือนกึวา่เทวดาอยู่บนสวรรค ์เราก็

อยากจะไปดเูทวดาบนสวรรคบ์า้งหละ ก็เลยติดสอยหอ้ยตาม

เทวดานัน้ไป ซึง่สดุแทแ้ตเ่ทวดาเคา้จะพาไปท่ีไหน ถา้หากสมาธิ

ถอนขึน้ก็เป็นอนัวา่แลว้ไป แตถ่า้สมาธิไมถ่อน ก็ไปติดกบัภาพ

นิมิตของเทวดานัน้ แลว้ก็ตามหลงัเทวดาไป ในท่ีสดุผูภ้าวนาจะ

มีความรูส้กึคลา้ยๆกบัเราเดินตามหลงัเทวดาไป เม่ือเทวดาเคา้

พาไปไหน เราก็ตามไป  

ถา้จิตใจของเรานกึวา่เราจะไปดสูวรรค ์ภาพนิมิตของสวรรค์

ก็จะเกิดขึน้ เลยกลายเป็นเรือ่งไปเท่ียวสวรรค ์ถา้นกึถึงนรก 
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ภาพนรกก็จะเกิดขึน้ แลว้ก็กลายเป็นวา่ไปเท่ียวไปดนูรก ส่ิง

เหลา่นีล้ว้นแตเ่ป็นทางผ่านของนกับาํเพ็ญจิต บาํเพ็ญภาวนา

ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ครูบาอาจารยท์า่นจงึแนะนาํสั่งสอนวา่ 

ในขณะท่ีเราทาํสมาธิภาวนาอยู่นัน้ ใหก้าํหนดรูล้งท่ีจิต นิมิต

ภาพอะไรตา่งๆเกิดขึน้ อยา่ไปสาํคญัมั่นหมายวา่เป็นของจรงิ 

เป็นแตภ่าพนิมิตหลอกลวงเท่านัน้  

แตส่าํหรบัผูท่ี้มีสติปัญญาพอสมควร ก็สามารถท่ีจะนอ้ม

เอานิมิตนัน้ๆมาเป็นเครื่องรูข้องจิต มาเป็นเครื่องพิจารณา เป็น

เครื่องระลกึของสติ ก็สามารถทาํสติ สมาธิ ปัญญาใหเ้กิดขึน้ได ้

มีความมั่นคง มีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบติัไดเ้หมือนกนั 

แตส่ว่นมากนัน้มกัจะหลง หลงนิมิตตา่งๆ ดงัท่ีกลา่วมาแลว้นัน้ 

สาํคญัวา่เป็นจรงิเป็นจงั และยิ่งกวา่นัน้บางทีอาจจะคิดวา่ ภาพ

นิมิตตา่งๆท่ีเหน็เหลา่นัน้เราจะสาํคญัวา่ส่ิงเหลา่นัน้คือเจา้กรรม

นายเวรท่ีเขาจะตอ้งมาทวงหนีอ้ะไรตอ่อะไรทาํนองนัน้ ซึง่เป็น

การเขา้ใจผิดอย่างชว่ยไม่ได ้เพราะฉะนัน้นกัปฏิบติัทัง้หลาย

ขอใหมี้สติสมัปะชญัญะระมดัระวงัเรื่องภาพนิมิตตา่งๆ  
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ขอยืนยนัวา่ภาพนิมิตตา่งๆเหลา่นัน้ ไม่ใชข่องจรงิ เป็นมโน

ภาพท่ีเราสรา้งขึน้เอง มโนภาพอนันัน้เราตัง้ใจจะสรา้งขึน้หรอื

เปลา่ ไม่ไดต้ัง้ใจท่ีจะสรา้งขึน้ แตเ่รามีอปุาทานอยากรูอ้ยากเหน็ 

เม่ือจิตสงบลงไปสูร่ะดบัอปุจารสมาธิ แลว้จิตของเราอยู่ใน

ลกัษณะครึง่หลบัครึง่ต่ืน บางครัง้ก็มีสติสมัปะชญัญะสมบรูณ ์

บางครัง้ก็ขาดสติ ในช่วงท่ีเราขาดสตินัน้ภาพนิมิตจะบงัเกิดขึน้ 

และภาพนิมิตอนันัน้ไม่ใช่ของจรงิ ทาํไมจงึยืนยนัวา่ไม่ใชข่อง

จรงิ บางทีในตาํรบัตาํราทา่นก็ยืนยนัวา่เป็นของจรงิ แลว้

พระองคนี์ท้าํไมจงึยืนยนั ปฏิเสธวา่ไม่ใช่ของจรงิ  

ท่ีกลา้ปฏิเสธวา่ไม่ใช่ของจรงิเพราะเหตวุา่ ในบางครัง้

อาตมาไดเ้คยพิจารณาดคูวามตายในตวัของตวัเอง วา่อยากจะ

รูว้า่ความตายมนัคืออะไร คนเราเกิดมาทัง้ทีน่ีไหนๆเราก็จะตอ้ง

ตายอยู่แลว้ ควรจะรูว้า่ความตายคืออะไรก่อนท่ีมนัจะตายจรงิ 

พอเสรจ็แลว้ก็มาพิจารณากาํหนดดคูวามตาย ในเม่ือความตาย

มนัปรากฏขึน้โดยลกัษณะท่ีวา่จิตมนัออกจากรา่ง แลว้ก็ไปลอย

อยู่เอกเทศสว่นหนึ่งซึง่ห่างจากรา่งกายประมาณ ๒ เมตร พอ
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เสรจ็แลว้จิตมนัก็สง่กระแสลงมาตรวจดรูา่งกาย รา่งกายท่ีนอน

เหยียดยาวอยูน่ัน้ก็คอ่ยขึน้อืด เน่าเป่ือย ผพุงัไปตามขัน้ตอนของ

มนั ในท่ีสดุก็สลายตวัไม่มีอะไรเหลือ ยงัเหลือแตค่วามวา่ง  

พอเสรจ็แลว้ไอค้วามวา่งอนันัน้มนัก็กลบัมาเป็นขึน้มาอีก 

เป็นกระดกู เป็นโครงกระดกู เป็นเนือ้เป็นหนงั เป็นรูปเป็นรา่ง

สมบรูณก์ลบัคืนมาอีก แลว้ก็สลายตวัไปอีก กลบัไปกลบัมา

อย่างนัน้ ทีนีส่ิ้งท่ีเป็นเครื่องหมายของความตายท่ีทาํใหเ้รารูว้า่

ตายนัน้ก็คือรา่งกายของเรา เพราะรา่งกายมนันอนเหยียดยาว

อยู่ ไม่ไหวติง และส่ิงท่ีมนัรูว้า่รา่งกายสลายผพุงัไป แตเ่ม่ือจิต

มนัออกจากความเป็นอยา่งนัน้มาแลว้ มนัก็กลบัมาเป็นตวัเป็น

รา่ง เป็นตวัเป็นตนอยา่งเดิม แลว้รา่งกายท่ีมองเหน็วา่มนั

สลายตวัไปนัน้ มนัก็ยงัอยู่อย่างเก่า หาไดส้ลายตวัไปไม ่ 

เพราะฉะนัน้จงึยืนยนัไดว้า่นิมิตทัง้หลายท่ีปรากฏขึน้กบัผู้

ภาวนาในขัน้ตน้นีคื้อนิมิตซึง่จิตของเราปรุงเป็นภาพขึน้มาเอง

ตา่งหาก ไม่ใชเ่รื่องอ่ืนมาแสดงตวัใหเ้ราเหน็ แมแ้ตร่า่งกายท่ี

ตายแลว้ เน่าเป่ือยผพุงัลงไปก็ตาม ไม่ใชร่า่งกายเป็นตวัแสดง 
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แตจ่ิตตวัสงัขาร ตวัปรุงนีต้า่งหากท่ีมนัปรุงแตง่ใหเ้ป็นไปอย่าง

นัน้ ทาํไมมนัจงึปรุงแตง่ เพราะเราอยากรูอ้ยากเหน็ อยากใหม้นั

เป็นอยา่งนัน้ อนันีม้นัเป็นอปุาทานเดิมท่ีเราตัง้ใจเอาไวว้า่ เรา

อยากจะรูเ้หน็เป็นจรงิอยา่งนี ้ 

ในเม่ือเราฝึกหดัจิตใหเ้ป็นสมาธิ มีสติปัญญาพอท่ีจะนอ้ม

นกึส่ิงเหลา่นัน้ใหเ้ป็นไปไดด้ว้ยความแนว่แน่ เม่ือทาํชาํนิ

ชาํนาญแลว้ มนัก็ย่อมเป็นไปไดต้ามท่ีเราตอ้งการ เราสรา้งมโน

ภาพเหลา่นัน้ขึน้มาทาํไม ก็เพ่ือเป็นอบุายจะสอนใจของเราให้

มนัรูจ้รงิ รูว้า่เราจะตายจรงิ ตายแลว้มนัจะตอ้งเนา่จรงิ เน่าแลว้

มนัจะตอ้งสลายตวั สาบสญูไปจรงิ เพ่ือใหจ้ิตมนัรูส้กึสาํนกึวา่

ความตายเน่ีย ใครจะเสียใจก็ตาม ไม่เสียใจก็ตาม ใครจะชอบก็

ตาม ไม่ชอบก็ตาม ใครจะยนิดีก็ตาม ไม่ยนิดีก็ตาม ในเม่ือถึง

วาระท่ีเขาจะตอ้งมีอนัเป็นไป เขาจะตอ้งไปตามกฏธรรมชาติ

ของเขา  

พระพทุธเจา้สอนใหพ้ิจารณาความตาย ก็เพ่ือมุ่งประสงคท่ี์

จะใหท้กุคนยอมรบัสภาพความเป็นจรงิ วา่เราจะตอ้งตายกนั
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จรงิๆ ท่ีเรากลวัตาย กลวัความเจ็บ กลวัความแก ่ความตาย

อะไรตา่งๆหมูนี่ ้ท่ีเรากลวัก็เพราะวา่ เรายงัไม่รูซ้ึง้เห็นจรงิ ในเม่ือ

เราไม่รูซ้ึง้เหน็จรงิ เราก็ไมย่อมรบัสภาพเป็นจรงิ เม่ือเราไม่

ยอมรบัสภาพความเป็นจรงิ เราก็ยงัปฏิเสธของจรงิอยู่นั่นแหละ 

ตราบใดท่ี เราก็ยงัปฏิเสธของจรงิ เราก็เป็นทกุขว์นัยนัคํ่า  

เพราะฉะนัน้การปฏิบติัธรรมน่ีเรามีจดุมุง่ประสงค ์หนึ่ง 

เพ่ือใหจ้ิตสงบเป็นสมาธิ ประการท่ีสอง เพ่ือใหเ้กิดสติปัญญา 

ซึง่เกิดจากสมาธิเรยีกวา่สมาธิปัญญา สมาธิปัญญาน่ีคือ

ปัญญาท่ีเกิดจากจิตสงบเป็นสมาธิ สามารถท่ีจะบนัดาลจิตให้

เกิดความรูภ้มูจิิตภมูิธรรมเป็นลาํดบั ซึง่สดุแทแ้ตส่มรรถภาพ

ของผูบ้าํเพ็ญนัน้จะสามารถทาํใหเ้ป็นไปไดเ้พียงใดแคไ่หน  

การทาํสมาธิโดยทั่วๆไป เราไม่จาํเป็นจะตอ้งมีศีลก็ได ้แต่

สมาธิของผูไ้มมี่ศีลนัน้ ไม่เป็นไปเพ่ือตรสัรูม้รรคผลนิพพาน เช่น

สมาธิของนกัไสยศาสตร ์เคา้อาจจะบรกิรรมภาวนาคาถาของ

เคา้แลว้ สามารถปลอ่ยตะปหูรอืทอกหนงับงัฟันอะไรทาํนองนัน้ 

ทาํใหค้นเจ็บ คนไข ้คนตายได ้อนันีก็้คืออาํนาจสมาธิ ถา้สมาธิ
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ไม่มีแลว้ หนงัแผ่นโตๆเบอ้เรอ่จะครอบลงมาใหเ้ลก็นิดเดียวได้

อย่างไร ตะปซูึง่มนัไม่มีจิตมีใจมีวิญญาณ แลว้จะไปปลอ่ยเขา้

ทอ้งเขา้ไสค้นไดอ้ย่างไรถา้ไม่มีสมาธิ แตส่มาธิท่ีเป็นไปเพ่ือ

ความทาํลายเน่ีย มุ่งท่ีจะทาํลายเน่ีย เป็นมิจฉาสมาธิ  

อย่างญาติโยมทัง้หลายท่ีพากนัทาํสมาธิภาวนาเน่ีย พอ

ตัง้ใจจะภาวนาลงไปแลว้เน่ีย สาธุๆๆ ขา้พเจา้ภาวนาแลว้พรุง่นี ้

ขอใหถ้กูหวยเบอร…์มิจฉาสมาธิ ขอใหข้า้พเจา้มีคนนิยมนบัถือ

มากๆ…มิจฉาสมาธิ  

สมัมาสมาธินัน้ก็มุง่ใหจ้ิตสงบตัง้มั่นใหรู้จ้รงิเหน็จรงิภายใน

จิตในใจของตนเอง อย่างนอ้ยก็ใหรู้ว้า่ใจของเราจิตของเราน่ีมนั

เป็นอยา่งไร มนัเป็นคนขีโ้ลภ ขีโ้กรธ ขีห้ลง หรอือะไรก็แลว้แต ่

อา่นตวัเองใหม้นัออก น่ีคือจดุท่ีเราจะตอ้งการรู ้ 

รูส่ิ้งภายนอกนัน้ รูม้ากมายก่ายกองสกัเพียงใดก็ตาม ไม่

เกิดประโยชนส์าํหรบัผูรู้ ้ยิ่งรูม้ากก็ยิ่งยากนาน ท่านอาจารยเ์สาร ์

อาจารยม์ั่นทา่นไดท้ดสอบดแูลว้ ความรูท่ี้ท่านเคยทาํมานัน้ เช่น

อย่างสมมติุวา่ทาํสมาธิไดดี้แลว้ เกิดมีอิทธิฤทธ์ิตา่งๆ ทาํ
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เครื่องลางของขลงัก็วิเศษ สามารถรูก้ระทั่งจิตใจของคน และ

บางทีสามารถท่ีจะนกึภาวนาอยู่ท่ีคติ แลว้จะนกึใหใ้ครเป็น

อย่างไรๆก็ได ้แตเ่สรจ็แลว้ยิ่งเกง่ก็ยิ่งกิเลสตวัโตขึน้ ท่านจงึเหน็

วา่มนัไม่ถกูทาง  

เพราะฉะนัน้สมาธิท่ีจดัวา่เป็นสมัมาสมาธินัน้ คือมุ่งตรงตอ่

สุปฏปัินโนผูป้ฏิบติัดี อุชุปฏปัินโน ปฏิบติัตรง ญายะปฏปัิน

โน ปฏิบติัเพ่ือความรูย้ิ่งเหน็จรงิ สามีจปิฏปัินโน ปฏิบติัชอบยิ่ง 

ตามแนวทางแห่งสงัฆคณุจงึจะไดช่ื้อวา่เป็นสมัมาสมาธิ  

ทีนีต้อนท่ีอาตมากลา่ววา่ การทาํสมาธิไมจ่าํเป็นจะตอ้งมี

ศีล สมาธิท่ีไมมี่ศีลเป็นหลกัประกนันัน้เป็นมิจฉาสมาธิ ผูภ้าวนา

แลว้มกัจะกลายเกิดเป็นสัญญาวิปลาส นกัภาวนาท่ีภาวนา

เก่งๆแลว้บางทีเสียสติสตงัเป็นบา้เป็นบอไปเพราะศีลไม่บรสิทุธ์ิ 

ถา้หากวา่มีศีลบรสิทุธ์ิสะอาดดีแลว้ภาวนาอยา่งไร ไมเ่กิด

ความเห็นผิด สญัญาวิปลาสไม่มี เพราะศีลตวัเดียวเท่านัน้เป็น

เครื่องประกนัความบรสิทุธ์ิของผูป้ฏิบติั เพราะฉะนัน้สาธุชนผูมุ้่ง

ท่ีจะบาํเพ็ญเพียรทางจิตเพ่ือใหบ้รรลมุรรคผลกนัจรงิจงั จะตอ้ง
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มั่นใจหรอืจะตอ้งตัง้ใจใหแ้นว่แน่วา่ เราจะตอ้งเป็นผูมี้ศีลบรสิทุธ์ิ

ตามขัน้ภมูิของตวัเอง เพราะความเป็นผูมี้ศีลบรสิทุธ์ินัน้เป็นการ

ตดัผลเพิ่มของกรรม  

อย่างเม่ือวานนีเ้ราอาจจะตบยงุอยูห่ลายตวั แตว่นันีเ้รามีศีล 

เราก็เลิกการฆา่สตัว ์เม่ือเราเลิกการฆา่สตัวแ์ลว้ ผลบาปท่ีจะ

เกิดจากการฆา่สตัวเ์ป็นอนัยติุตัง้แตเ่วลาท่ีเราสมาทานศีลมา 

เพราะฉะนัน้ศีลเน่ียนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใชกิ้เลสของ

คนแลว้ ยงัเป็นหลกัประกนัความบรสิทุธ์ิ เป็นการตดัผลเพิ่มของ

บาป  

คนเราน่ีสามารถท่ีจะคิดไดท้ัง้ดีและชั่ว แตเ่ม่ือเราคิดดี เรา

ทาํดีนัน้เป็นผลดี แตถ่า้เราคิดชั่วแลว้ทาํชั่วดว้ย อนันัน้เป็นผล

เสียหาย ไอเ้รือ่งของความคิดนีเ้ราหา้มไมไ่ด ้เพราะมนัคิดมา

เสียจนเป็นนิสยัประจาํสนัดานแลว้ แตเ่ม่ือเราคิดแลว้ เราก็นกึ

ถึงศีลท่ีเราสมาทาน คิดจะฆา่ นกึถงึปาณาติบาท คิดจะลกั นกึ

ถึงอทนินาทาน คิดวา่จะละเมิดขอ้ไหน นกึถึงศีลขอ้นัน้ แลว้เราก็
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ไม่ทาํลงไป เป็นอนัวา่ยติุการทาํความชั่วทางกาย ทางวาจาเสีย

ที  

ในเม่ือเราไม่มีการทาํชั่วทางกายทางวาจา ผลวิบากท่ีจะ

เพิ่มปรมิาณขึน้ เรยีกวา่เป็นบาปกรรมท่ีเราจะตอ้งตามไปรบัผล

สนองนัน้ ย่อมเป็นอนัสิน้สดุลงเพียงแคน่ัน้ สว่นของเกา่นัน้

ปลอ่ยใหม้นัมีอยู่อย่างนัน้ แลว้เราก็ทาํความดีใหม่เรื่อยไป เม่ือ

ความชั่วท่ีเราไม่ไดท้าํนัน้มนัห่างกนัไปนานๆเขา้ จิตใจของเรา

มนัก็ไมน่กึถงึบอ่ยนกั มนัก็หา่งจากความชั่วท่ีมีอยู่ เป็นโอกาสท่ี

จะใหเ้ราทาํดี ทาํดี ทาํดี ทาํดีเรื่อยๆไป  

การทาํดีเน่ีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาน่ี ถา้หากใครไม่

สามารถท่ีจะเขา้ใจในเหตผุลอะไรตา่งๆ ก็ทาํไปเถอะ ทาํไปอย่าง

ท่ีทา่นอาจารยเ์สารว์า่ ภาวนาพทุโธสิ ในเม่ือตัง้ใจภาวนาพทุโธอ

ย่างจรงิจงัแลว้ อยา่ไปกลวัวา่จิตมนัจะไมส่งบ อยา่ไปกลวัวา่

วิปัสสนากรรมฐานมนัจะไม่เกิดขึน้ ขอใหม้นัมีสมถะกนัเอาไว้

ก่อน อย่าไปกลวัส่ิงท่ีเรายงัไม่มี ถา้หากสมมติุวา่เราจะหาเงนิหา

ทองใหม้นัร ํา่รวย แตเ่รากลวัเป็นเศรษฐี เม่ือไหรม่นัจะไดเ้ป็นซกั
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ที ทีนีเ้ราจะภาวนาใหจ้ิตสงบ กลวัแตว่า่เราจะไปติดสมถะ ทัง้ๆ

ท่ีจิตของเราไม่เคยผ่านสมถะเลย แลว้เม่ือไหรม่นัจะถงึสมาธิ

สมถะกนัเสียที เพราะฉะนัน้อยา่ไปกลวั ขอใหท้าํจรงิ  

นอกจากท่ีจะกลา่วถึงเรื่องการทาํสมาธิตามแบบของท่าน

อาจารยเ์สารแ์ลว้ อาตมาใครจ่ะแทรกๆอะไรเขา้มาพอเป็นเครื่อง

พิจารณาสาํหรบัท่านบางทา่นอาจจะมีความสนใจ ไอเ้รื่องท่ี

ท่านทัง้หลายอาจจะมีความสงสยัอยา่งมากทีเดียว ก็คือเรื่อง

มโนมยทิธิ มาพดูกนัเรื่อง มโนมยิทธิ แตว่า่มโนมยิทธิคืออะไร

นัน้ อาตมาจะไม่ขออธิบาย เพราะความเขา้ใจในเรือ่งมโนมยทิธิ 

ขอออกตวัวา่ยงัไม่เขา้ใจ แตว่ิธีการท่ีจะทาํใหค้นไปดนูรกดู

สวรรคไ์ดน้ัน้ เขา้ใจและเคยทาํมาแลว้ และบางทีอาจจะทดลอง

ดก็ูได ้แตส่าํหรบัวนันีเ้วลาไม่พอ ไมท่ดลอง  

วิธีการไปดนูรก ดสูวรรคน์ัน้เคา้มีไปกนัไดห้ลายวิธี หนึ่ง 

ภาวนาพทุโธแลว้นอ้มใจไปดนูรกดสูวรรค ์เม่ือจิตสงบลงเป็น

อปุจารสมาธิตามท่ีกลา่วแลว้ ไปดนูรกดสูวรรคไ์ด ้ประการท่ีสอง 

ภาวนาคาถาพระเจา้เปิดโลก ประการท่ีสาม ภาวนาคาถาปลกุ
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พระคือ นะ มะ พะ ทะ ประการท่ีส่ีใชว้ิธีการสะกดจิตแบบ

ชาวตะวนัตกเขาใช ้สามารถท่ีจะสง่คนไปดนูรกดสูวรรคไ์ด ้ 

ถา้หากบรรดาท่านท่ีนั่งฟังเทศนอ์ยู่น่ี ถา้รูจ้กัวิธีการทาํเพียง

นิดเดียว ทา่นสามารถท่ีจะควบคมุคนนั่งไปดนูรกดสูวรรคไ์ด ้แต่

เม่ือเรายงัไม่รูจ้กัวิธีการท่ีจะทาํคนใหไ้ปดนูรกดสูวรรคไ์ด ้เราไม่รู ้

วิธีการ และไมรู่ข้อ้เท็จจรงิ เราอาจจะเหน็เป็นเรื่องอศัจรรย ์

อาตมาจะขอแนะวธีิการเอาไวอ้ย่างหนึ่ง ซึง่เป็นวิธีท่ีไดท้ดสอบ

มาแลว้ วิธีการไปดนูรกดสูวรรคด์ว้ยการภาวนาคาถาพระเจ้า

เปิดโลก คาถานัน้มีอยูว่า่ ทา่นผูมี้เทปอาจจะไม่ลาํบากในการ

จดจาํ วธีิการในเบือ้งตน้ใหห้าดอกไมคู้ห่นึง่ เทียนคูห่นึ่ง เอามา

เสกดว้ยคาถาพระเจา้เปิดโลก แลว้นาํผูท่ี้จะใหน้ั่งภาวนานัน้ไหว้

พระอรหงั สวากขาโต สปุฏิปันโน นาํวา่ นะโมตสัสะ แลว้ก็เอา

ดอกไมใ้สมื่อใหเ้คา้ประนมเอาไวอ้ย่างนี ้แลว้ก็บอกเคา้วา่  

“พุทโธ ทปัีงกะโร โลกะทปัีง อากาสะ กะสณัิง วิโส

ทะย ิ 

 ธัมโม ทปัีงกะโร โลกะทปัีง อากาสะ กะสิณัง วิโสทะย ิ
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สังโฆ ทปัีงกะโร โลกะทปัีง อากาสะ กะสิณัง วิโสทะย ิ

พระพทุธเจา้ พระธรรมเจา้ พระสงฆเจา้เป็นดวงประทีปแกว้

สอ่งโลก ขอจงโปรดสอ่งสวา่งทางนรก ทางสวรรคใ์หข้า้พเจา้

เห็นจรงิแจ่มแจง้ในกาลบดันีด้ว้ยเถิด”  

แลว้ก็ใหค้นถือดอกไมบ้รกิรรมภาวนา ถา้จะใหไ้ปดสูวรรค ์ก็

ใหภ้าวนาวา่สวรรค์ๆ ๆ แลว้ก็คอยสงัเกตดวูา่คนภาวนานัน้มี

อาการสั่นๆๆขึน้ พอสั่นขึน้แลว้แสดงวา่จิตของเขาน่ีกาํลงัเริม่ มี

อาการเคลิม้ๆ แลว้เราก็ออกคาํสั่งไดท้นัที วา่ทาํใจใหอ้อ่นๆ ทาํ

ใจใหส้วา่ง แลว้ก็มองไปไกลๆ ถา้เห็นเทวดาใหเ้ทวดาพาไปดู

สวรรค ์ถามทางเคา้ไป ทีนีใ้นเม่ือเคา้เหน็เทวดาแลว้ เคา้จะบอก

กบัเราวา่เหน็แลว้ เอา้ ขอไปกบัเทวดา แลว้เทวดาจะพาไป 

ในขณะท่ีเขาไปนั่น แสดงอาการไปเขาจะสั่นแรงขึน้ ถา้ไปเรว็ก็

ยิ่งสั่นแรง ถา้เดินไปธรรมดาก็สั่นไปธรรมดาๆ น่ีถา้เหาะไปเคา้

จะกางปีกออก ทาํทา่เหาะ อนันีไ้ปทดลองดไูด ้ 

และอีกวิธีหนึง่นัน้ อนันีเ้ป็นวธีิสะกดจิตแบบฝรั่ง อนันีจ้บั

เด็กมา เด็กอายปุระมาณ ๑๒ ขวบถงึ ๑๕ ขวบ หรอืจะเป็นใครก็
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ได ้เอามาแลว้ก็บอกเคา้วา่บดันีฉ้นัจะสะกดเจา้ใหไ้ปดนูรกดู

สวรรค ์ถา้มีอะไรท่ีมีแสงมีเงา มีเงาสะทอ้นก็เอาย่ืนใสมื่อใหเ้คา้ 

บอกวา่น่ีของวเิศษ ถา้จะมองดขูองส่ิงนี ้แลว้จะมองดขูองส่ิงนี ้

แลว้เจา้จะนอนหลบั แลว้ก็บอกใหเ้คา้หลบัซะ หลบัๆๆ พอ

สงัเกตดหูนงัตาเคา้หนกัลงๆๆ แลว้ทีนีเ้ราก็โบกมือบอกใหเ้คา้

หลบั เอา้ นอนหลบัซะ พอเคา้หลบัตา แลว้ปลอ่ยใหเ้คา้หลบัอยู่

ซกัพกันงึ แลว้ก็ไปบอกกบัเคา้วา่บดันีฉ้นัจะสะกดเจา้ใหไ้ปดู

นรก ดสูวรรค ์ฉนัจะปลกุเสกเจา้ใหเ้ป์นผูมี้ฤทธ์ิมีอิทธิพล 

สามารถเหาะเหินเดินอากาศได ้สามารถจะไปไหนมาไหนไดท้กุ

หนทกุแหง่ ตามท่ีฉนัจะสั่งใหเ้จา้ไป เอา้ เจา้ไปดนูรกได ้นรกอยู่

ทางทิศโนน้ มองไปไกลๆ แลว้เจา้จะเหน็นรก เจา้เหน็อะไรแลว้ 

เจา้พดูกบัฉนัได ้บอกฉนัได ้พอเคา้ไปเหน็แลว้ เคา้จะบอกวา่ โอ ้

เห็นแลว้ ยมบาลมีรูปรา่งลกัษณะอย่างนัน้ สตัวน์รกมีลกัษณะ

อย่างนี ้หมอ้นรกใหญ่ขนาดโนน้ขนาดนี ้เคา้จะเลา่ใหเ้ราฟัง

ทนัที อนันีคื้อวิธีการไปดนูรกสวรรค ์ 
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ใครจะวา่เป็นมโนมยิทธิหรอืไม่ อาตมาไม่สนใจ แตถ่า้ใคร

สามารถทาํได ้ดี! อย่าไปตาํหนิท่านผูท้าํได ้ในฐานะท่ีเรายงัไม่รู ้

แจง้เหน็จรงิ อย่าไปตดัสินวา่ของใครผิด ของใครถกู อนันีอ้าตมา

เป็นหว่ง อยา่งมีครูบาอาจารยบ์างท่านท่ีทา่นทาํอยู่ในปัจจบุนันี ้

เราตอ้งพยายามพิจารณาใหค้วามเป็นธรรมแก่ท่านผูท้าํ การ

ศกึษาเน่ียไม่วา่ทางโลกทางศาสนา เรามีโสตศกึษา ทศันศกึษา 

การเทศนว์า่นรกเป็นอยา่งนัน้ สตัวน์รกเป็นอย่างนัน้อยา่งนี ้

สวรรคเ์ป็นอยา่งนัน้อยา่งนี ้เทวดามีรูปรา่งลกัษณะอยา่งนัน้

อย่างนี ้น่ีเป็นโสตศกึษา เป็นแตเ่พียงไดย้นิไดฟั้ง แตถ่า้ใคร

สามารถสะกดจิตคนใหไ้ปดหูนา้เทวดา ใหไ้ปดหูนา้สตัวน์รกได้

เป็นดีวิเศษ ไดท้ัง้โสตศกึษา ทัง้ทศันศกึษา  

ท่ีวา่ไดน้ั่นคือไดอ้ย่างไร คนท่ีไปเหน็สตัวน์รกตกนรกอยู่ใน

นรกเน่ีย มนัเป็นสถานท่ีทรมานเหลือเกิน ไปเห็นแลว้อยู่ใน

สภาพท่ีน่าราํคาญ นา่เบ่ือ เพราะมนัทกุขจ์รงิๆ ทีนีเ้สรจ็แลว้เคา้

ก็ไปรูว้า่สตัวท่ี์มาตกนรกเน่ียทาํบาปอะไร พอเคา้รูแ้ลว้วา่ทาํ

บาปอย่างนีม้าตกนรก พอเคา้กลบัมาแลว้ทีนีเ้คา้ก็กลวับาป เคา้
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ไม่ทาํบาป ทีนีค้นท่ีไปเหน็เทวดา เหน็วิมานสมบติัของเทวดา

แลว้ อยากเป็นเทวดา อยากไดส้มบติัของเทวดา กลบัมาแลว้ก็

ทาํบญุ น่ีคือผลท่ีจะพงึได ้ 

เพราะฉะนัน้อนันีเ้ป็นอบุายสอนคนใหรู้จ้กัศีล รูจ้กัธรรม ให้

รูจ้กัทาํบญุสนุทาน อยา่งอาตมามาเทศนใ์หท้า่นทัง้หลายฟังน่ี

วา่ทาํสมาธิแลว้จิตเป็นอยา่งนัน้ๆๆ อาตมาก็ไม่สามารถท่ีจะเอา

จิตของอาตมาออกไปใหญ้าติโยมดไูด ้และบางครัง้ญาติโยม

บางคนก็อาจจะไม่เคยผ่านความเป็นสมาธิมา เราก็ไดย้นิ ไดฟั้ง

แตเ่สียงพดู ก็ไดแ้ตโ่สตศกึษา แตท่ศันศกึษาน่ีเรายงัไม่ไดเ้พราะ

เรายงัไม่ไดเ้ป็นสมาธิ เพราะฉะนัน้การปฏิบติัธรรมเน่ียหรอืการ

สอนธรรมเน่ียแลว้แตอ่บุาย การทาํใหค้นไปดนูรกดสูวรรคไ์ดน่ี้ 

ขอยืนยนัวา่เป็นของดี ใครสามารถท่ีจะทาํไดเ้ชิญเถอะ บางที

อาจจะทาํใหพ้วกเด็กๆไดเ้ช่ือวา่นรกสวรรคมี์บา้ง คนทกุวนันี ้

สว่นมากไม่เช่ือวา่นรกมี สวรรคมี์ เพราะฉะนัน้ถา้ใครหยบิเอา

นรกมาตีแผ่ใหเ้คา้ดไูด ้เชิญเลย จะเป็นประโยชนแ์ก่สงัคมไม่

นอ้ยทีเดียว  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 26 
 

สาํหรบัการกลา่วธรรมะพอเป็นเครื่องประดบัสติปัญญาของ

บรรดาท่านผูฟั้ง ก็เห็นวา่พอสมควรแก่กาลเวลา การพดูมาก็

โกหกมาก การพดูมากก็ผิดพลาดมาก ดงันัน้อะไรท่ีมีความ

ผิดพลาดหรอืขาดตกบกพรอ่ง อาตมาก็ถือโอกาสนีข้ออภยัท่าน

ผูฟั้งดว้ย ถา้หากวา่ส่ิงใดพอท่ีจะเป็นประโยชนแ์ก่การปฏิบติัก็

ใหน้อ้มไปพนิิจพิจารณา แลว้ก็พยายามพากเพียรปฏิบติัตาม 

บางทีก็จะเกิดผลแก่ผูป้ฏิบติับา้งตามสมควร  

ในทา้ยท่ีสดุนีด้ว้ยอาํนาจแห่งคณุพระศรรีตันตรยั คณุบิดา

มารดา ครูบาอาจารยจ์งช่วยเป็นส่ือดลบนัดาลจิตใจของทกุทา่น

ใหด้าํเนินเขา้ไปสูค่วามตัง้มั่นเป็นสมาธิ มีสติปัญญารูแ้จง้เหน็

จรงิในสภาวะธรรมตามความเป็นจรงิ สามารถท่ีจะละกิเลสอนั

เป็นส่ิงซึง่เป็นขา้ศกึรบกวนความสขุภายในจิตใจ ใหจ้ิตใจมี

ความสงบสวา่ง และบรรลผุลสาํเรจ็คือมรรคผลนิพพานโดยทั่ว

กนัทกุท่านเทอญ 

ท่ีมา: https://youtu.be/2Qp8fQ47dvk  
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