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ข่าวจากยมบาล 

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

นั่งภาวนา สาํรวมใจของตนใหดี้ ใจมนัจะน่ิงไดก็้เพราะ

อาศยัสติ สติระลกึเขา้มาหากายหาใจ ใจอยูต่รงไหน สติหยั่งเขา้

ไป เรามารวมกนัในท่ีน่ี ใหพ้งึเขา้ใจวา่เพ่ืออบรมตน ทาํอย่างไร 

จิตใจมนัจะสงบลงไป เราก็ทาํลง แตก่ารท่ีใจจะสงบลงได ้อาศยั

ความอดทน อดกลัน้ตอ่ความเจ็บความปวด อดกลัน้ตอ่เวทนา

ตา่งๆ อดกลัน้ตอ่ความคิด ไม่คิดสง่ไปภายนอก กาํหนดอยู่แต่

ภายใน พยายามมีสติประคองจิต ใหก้าํหนดรูอ้ยู่ภายใน อนันี ้

เป็นกรรมวธีิท่ีจะทาํใจใหส้งบระงบัลงไปเบือ้งตน้ ถา้ขาดความ

อดทนแลว้ ไม่ไหว จิตน่ีมนัสงบลงไม่ได ้เพราะมนัออ่นแอ ถกู

กิเลสผลกัดนัเอา สูอ้าํนาจของกิเลสไม่ได ้ก็เล่ือนลอยไป ทีนีเ้ม่ือ

เราสรา้งความอดทนใหเ้กิดขึน้ในใจวา่เราจะไม่คิด เราจะหยดุ

น่ิงอยู่ในปัจจบุนันี ้เราตัง้ความอดลงไปอยา่งนี ้มนัก็พอบรรเทา

แหละ เพราะความอดนีย้่อมเอาชนะทกุส่ิงทกุอย่างได ้อะไรๆก็สู้

ความอดไม่ได ้ 
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ดงันัน้อยา่ไปลืมธรรมะขอ้นี ้สาํคญัมาก สาํคญัไปจนถึงวนั

สดุทา้ยแห่งชีวิตโนน่ วนัสดุทา้ยแห่งชีวิตนั่น ความเจ็บ ความ

ปวด ความเม่ือยลา้ อะไรสารพดั มนัจะไปรวมกนั อยู่ตรงนัน้

แหละ บรรดาความทกุขท์ัง้หลาย มนัก็ไปรวมลงในวาระสดุทา้ย

แห่งชีวิตนัน้นะ่ ฉะนัน้ถา้ใครไม่สรา้งความอดทนไวแ้ตเ่วลายงั

ปกติอยู่น่ี พอไปถึงเวลานัน้เขา้มาแลว้ มนัก็ตา้นทานตอ่อาํนาจ

ของกิเลสไม่ได ้จิตน่ี ตา้นทานตอ่ทกุขเวทนาไม่ไหว จิตใจก็เล่ือน

ลอย ควบคมุไม่ได ้นั่น มลูเหตท่ีุจะไปสวรรค ์ไปนิพพานไม่ได ้ก็

เพราะเหตนุัน้แหละ อยา่วา่แตจ่ะไปนิพพานเลย จะไปสวรรคน่ี์ก็

ไม่ได ้จิตใจบงัคบัไม่ไดอ้ย่างนัน้ แลว้มนัก็วกเวียนอยู่ในโลกน่ี ไม่

ไปไหน ถา้หากวา่...อยา่งวา่ทาํบญุ ทาํดี แลว้ก็มาเกิดเป็นคนอีก

เท่านัน้แหละ ไม่ไดไ้ปนรก  

ถา้ทาํบาปไวแ้ลว้ก็ ไม่ไดว้นเวียนอยู่ในโลกอนันีแ้ลว้ ไปสู่

ยมโลกนู่น แลว้แตย่มบาลจะตดัสินไปยงัไง ก็ขึน้อยู่กบัยมบาล 

จะพงึซกัถามวา่ไดท้าํบญุอยา่งไร ไดท้าํบาปอย่างไรตัง้แตเ่ป็น

มนษุย ์จะไปโกหกยมบาลก็ไม่ได ้เพราะวา่ยมบาลรู ้มีบญัชีอยู่
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หมด ใครทาํบาปก็มีอยู่อีกบญัชีนงึ ใครทาํบญุก็มีอยู่อีกบญัชีนงึ 

อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้จิตวิญญาณใด ตายแลว้ถา้ไปสูส่าํนกั

ยมบาลนะ มนัตอ้งพดูตรงไปตรงมา ถา้หากวา่เวลายงัมีชีวิตอยู่

ในโลกนี ้ผูน้ัน้มาปรารภถึงความแก ่ความเจ็บ ความตายอยู่

เสมอๆ วา่คนเราน่ีชีวิตน่ะเป็นของไม่เท่ียง ความตายเป็นของ

แน่นอน ตายลงไปแลว้ เราทาํกรรมดีไวม้าก กรรมดีก็จะนาํไปสู่

ความสขุ ถา้เราทาํกรรมชั่วไวม้าก ความชั่วก็จะนาํไปสูค่วาม

ทกุข ์ไดห้มั่นพจิารณาอยู่อยา่งนีจ้นชนิ จนไม่เห็นวา่ชีวิตนี ้

เป็นไปอย่างอ่ืน จนมนัเหน็ตามสภาพความจรงิอย่างนี ้ 

เวลาไปสูส่าํนกัยมบาล ยมบาลก็จะถามวา่ ตอนเป็นมนษุย์

อยู่นั่นน่ะ เคยเห็นคนแก่ไหม เคยเหน็คนเจบ็ไหม เคยเหน็คน

ตายไหม ก็จะตอ้งตอบวา่เคยเหน็ เม่ือเหน็แลว้พิจารณาอย่างไร 

ถา้ผูท่ี้เคยพิจารณาบอ่ยๆอย่างวา่นัน้นะ ก็จะตอบยมบาลวา่ 

"เม่ือเหน็อยา่งนัน้แลว้ก็เกิดความสงัเวชสลดใจ วา่คนเราน่ี เกิด

มาแลว้ชีวิตสงัขารรา่งกายน่ีเป็นของไม่เท่ียง ไม่ยั่งยืน มีความ

เกิดขึน้เป็นเบือ้งตน้ แลว้ก็แปรปรวนในท่ามกลาง ก็แตกดบัใน
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ท่ีสดุ" ก็เป็นอย่างเนีย้ เคยคิด เคยพิจารณา จนเกิดความสงัเวช

สลดใจในนามในรูปอนันี ้ยมบาลถามวา่เม่ือเกิดความสงัเวช

สลดใจแลว้ทาํอย่างไรตอ่ไป ก็จะตอ้งตอบยมบาลวา่ "เม่ือเห็น

วา่ชีวิตนีเ้ป็นของไม่เท่ียง ไมย่ั่งยืน แลว้เชน่นีก็้รบีเรง่ทาํบญุกศุล

เขา้ไป ไม่ประมาท ส่ิงใดท่ีเป็นบาปเป็นโทษก็ไมท่าํ ไมพ่ดู ก็

พยายามทาํ พยายามพดูแตใ่นส่ิงท่ีมนัไม่เป็นบาปเป็นโทษมา

โดยลาํดบั" เออ…ถา้เชน่นัน้น่ะ เจา้ก็เป็นผูท่ี้ไม่ประมาทในชีวิต 

สมควรท่ีจะไดร้บัความสขุความเจรญิตอ่ไป แลว้ยมบาลก็ปลอ่ย

ขึน้สวรรคบ์ดันี ้

ถา้ยมบาลถามอย่างนัน้ บางคนน่ะไม่เคยไดภ้าวนา ไม่เคย

ไดพ้ิจารณา ถงึความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ไดพ้ิจารณาถึง

กรรมดี กรรมชั่ว ไม่ไดพ้ิจารณาถึงผลแห่งกรรมดีกรรมชั่ว มนั

เป็นอยา่งไร เม่ือยมบาลถาม ก็ตอบไม่ได ้ตอบไดแ้ตว่า่ "คนเรา

เกิดมาแลว้ก็ตอ้งแก่ เจ็บ ตายเป็นธรรมดา" เม่ือเหน็อยา่งนัน้

แลว้ ทาํอย่างไรตอ่ไป "ก็ไม่ไดท้าํอะไรตอ่ไป ไม่ไดท้าํความดี

อะไร" เม่ือไม่ทาํความดีแลว้ไปทาํอะไร ก็ไปทาํบาป ฆา่สตัวบ์า้ง 
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ลกัทรพัยบ์า้ง ประพฤติผิดในกามบา้ง กลา่วมสุาวาทบา้ง ด่ืม

สรุา กญัชา ยา ฝ่ิน เฮโรอีนบา้ง ผูใ้ดทาํกรรมชั่วอย่างไรก็ตอ้ง

ระบอุอกไปอย่างนัน้ โกหกไม่ได ้ยมบาลมีลงบญัชีไวแ้ลว้ 

ยมบาลก็จะพจิารณาบดันี ้พิจารณาก็เหน็วา่แกน่ีเป็นผูป้ระมาท 

เกิดเป็นคนทัง้ที ไดพ้บพทุธศาสนาดว้ย ทาํดีไม่ได ้ทาํแตก่รรม

ชั่ว กรรมชั่วนั่นจะตอ้งตามสนองแกใหเ้ป็นทกุข ์เราก็ช่วยไม่ได ้ 

พอยมบาลตรสัอย่างนัน้แลว้ก็น่ิงอยู ่ตอ่จากนัน้นายนิรบาล

ก็นาํนกัโทษอนันัน้นะ่ ไปแลว้บดันี.้..ไปโยนลงนรกโน่น ไดร้บั

ทกุขท์นทรมาน นํา้รอ้นลวก ไฟเผา ตายแลว้ บาปกรรมไม่หมดก็

เกิดขึน้มาใหม ่เกิดขึน้มาแลว้ก็ถกูนํา้รอ้นลวกไฟเผา รอ้งครวญ

คราง ดิน้กระเสือกกระสนไปมา ปีนป่ายขึน้ไปบนบก อา้ว นาย

นิรบาลก็จบัซดัลงไปสูน่รกอีก ทนทกุขท์รมานอยู่อย่างนัน้น่ะ 

นานแสนนาน กวา่จะพน้จากนรกใหญ่มา เม่ือพน้จากนรกใหญ่

มาแลว้ ก็มาตกนรกนอ้ยบดันี ้นรกขมุนอ้ย ทนทกุขท์รมานอยู่

นั่นอีก ก็ไมห่นกัเหมือนนรกใหญ่ นานไปๆ บาปกรรมท่ีมนัใหไ้ป

ตกนรกหมดลง ก็พน้จากนรกนัน้  
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พอพน้จากนรกนัน้ไปแลว้ ก็ไปเกิดเป็นเปรตบดันี ้เพราะ

บาปกรรมยงัไม่หมด เสวยทกุขท์นทรมานจากความเป็นเปรตอยู่

นั่นก็นาน อดขา้วอดนํา้ เพราะวา่ตนไม่ไดท้านขา้วมาแตก่อ่น

โนน้ ไม่มีผา้นุง่ผา้ห่ม เพราะวา่ตนไม่ไดใ้หผ้า้นุง่ห่มเป็นทานมา

แตก่่อน ไม่ไดใ้หน้ ํา้เป็นทาน หวินํา้ นํา้อยู่ใกล้ๆ ก็ด่ืมไม่ไดเ้พราะ

ท่านกลา่วไวใ้นตาํราวา่ ปากของเปรตน่ีมนัเลก็เหลือเกินนะ 

เพียงแตแ่คว่า่เอาเข็มหยั่งเขา้ไดเ้ท่านัน้เอง แลว้นํา้มนัจะเขา้ได้

ยงัไงอะ้ เป็นอย่างนี ้บคุคลผูท่ี้มีบาปติดตวัไป จะตอ้งไดเ้สวย

ทกุขท์นทรมานไปโดยลาํดบัๆ อา้ว หมดจากกรรมเวรอนัท่ีใหไ้ป

เป็นเปรตหมดลง ก็ไปเกิดเป็นอสรุกาย เกิดเป็นคนดรุา้ย เป็นคน

อาํมหิต เป็นคนขีก้ระจอกงอกง่อย หาเลีย้งตวัเองก็ไม่ได ้อาศยั

ผูอ่ื้นเป็นอยู่ อา้ว หมดจากกรรมเวรท่ีใหเ้กิดเป็นอสรุกายนั่นแลว้ 

ก็ไปเกิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน พน้จากสตัวเ์ดรจัฉานนั่นแหละถึงได้

เกิดมาเป็นคน  

เม่ือหากวา่ผูน้ัน้ไดส้รา้งบญุกศุลไวบ้า้งแตก่่อนนั่น บดันีถ้ึง

วาระบญุมนัใหผ้ลมนั ถา้ไดเ้กิดมาเป็นคน แตว่า่เม่ือเศษบาปอนั
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นัน้ยงัไมห่มด ก็ตอ้งมาเกิดเป็นคนขีก้ระจอกงอกง่อยอีกแลว้ 

รา่งกายก็ไม่สมบรูณพ์ลูสขุ มีขอ้บกพรอ่งอนัใดอนัหนึ่งอยู่นั่น

แหละ แลว้ก็ไม่เป็นท่ีพอใจของบคุคลทัง้หลาย คนทัง้หลายได้

เห็นเขา้ก็รงัเกียจเดียจฉนัท ์ไม่ปรารถนาจะคบหาสมาคมดว้ย 

อนันีเ้รยีกวา่เศษบาปน่ีน่ะ มนัปานนัน้แหละ เราเห็นกนัอยู่ไม่ใช่

เหรอ หมู่มนษุยท่ี์เกิดมาบางหมู่บางพวกนะ่ มีรา่งกายทพุพล

ภาพ ชว่ยตวัเองไม่ได ้ตอ้งขอทานเขากินไปวนัๆนะ่ อยา่งนีน้ะ 

มนัเห็นกนัอยูด่าษด่ืน แตเ่หน็แลว้ไมคิ่ด ไม่เอามาคิดใสใ่จ ไม่

สอนใจตวัเองวา่ไอท่ี้ตนมีอวยัวะรา่งกายครบถว้นสมบรูณอ์ย่าง

นีเ้น่ีย ตนไม่มีกรรม ไม่มีเวรอย่างคนเหลา่นัน้ ทัง้นีเ้พราะอะไร 

อา้ว บางรายก็วา่กรรมเวรท่ีทาํมาแตก่่อนนะ่มนัหมดลงแลว้ บญุ

อาํนวยผลใหต้อ่บดันีน้ะ จงึไดมี้รา่งกายสมบรูณบ์รบิรูณ ์อา้ว 

บางจาํพวกก็จติุจากสวรรคน์ั่นลงมา มาเกิดเป็นคนในโลกนี ้บญุ

อนันัน้ก็ตามมาตกแตง่อวยัวะรา่งกายใหค้รบถว้นบรบิรูณ ์ทัง้

สวยทัง้งาม ทัง้มีอายยืุนยาวนานอีกดว้ย  
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อนันี ้ความท่ีสตัวท์ัง้หลายมาเกิดในโลกอนันีน้ะ มนัมีอยู่ ๒ 

ประเภทอย่างนี ้หรอืจะวา่ ๓ ก็ได ้ประเภทหนึ่งจติุจากพรหมโลก

ลงมาเกิด ประเภทท่ีมาจากพรหมโลกน่ี เกิดขึน้มาแลว้สว่นมาก

ไม่คอ่ยจะแตง่งาน เม่ือเจรญิวยัใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึน้มา 

ชอบแตจ่ะออกบวช เพราะวา่พรหมนัน้นะ่ เป็นผูท่ี้เจรญิพรหม

วิหาร ๔ เจรญิฌาณตัง้แตเ่ป็นมนษุย ์อานิสงสฌ์าณนั่นน่ะ พอ

ตายแลว้ก็ใหไ้ปเกิดพรหมโลก แลว้กามวิตก พยาบาทวิตก 

วิหงิสาวิตกเหลา่นีไ้ม่มีอยู่ในพรหม พรหมนัน้มีใจสงบระงบัอยู่

เรื่อยไป ท่านวา่ไม่เพศหญิง ไม่มีเพศชาย รูปพรหมเน่ีย 

เพราะฉะนัน้ หมดอายสุงัขารจากพรหมแลว้ นิสยัอนันัน้ก็

ติดตามมา พอมาเกิดในโลกน่ีขึน้มาแลว้ก็ไม่ปรารถนาจะ

แตง่งาน เบ่ือหนา่ยการครองเรอืน ก็มกัจะออกบวชกนั  

อนันีค้วามเป็นมาของมนษุยเ์รา เป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้

ผูศ้กึษาเรื่องราวของพทุธศาสนาแลว้ ก็ควรใหเ้ขา้ใจไวอ้ย่างนัน้ 

เม่ือเขา้ใจถกูตอ้งแลว้บดันี ้มนัก็จะไดล้งมือปฏิบติัตนใหด้าํเนิน

ไปในทางท่ีดี ทางท่ีชอบ เพราะวา่การท่ีเราจะไดอ้ตัภาพเป็น
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มนษุยโ์ดยสมบรูณด์งักลา่วมานัน้ ไดด้ว้ยกศุลธรรม ไดด้ว้ยการ

กระทาํความดี ดว้ยกาย วาจา ใจ ไม่ใช่ไดด้ว้ยการกระทาํความ

ชั่ว เราถือเอาใจความอยา่งนี ้นั่นแหละ เม่ือเราถือเอาอยา่งนีไ้ด ้

ผูน้ัน้ก็จะพยายามทาํแตค่วามดีเรื่อยไป ไม่ทาํความชั่ว สะสมแต่

บญุแตก่ศุลไป ทาํการทาํงานก็หาการงานท่ีไม่เป็นบาปเป็นโทษ

นัน้ ทาํการงานท่ีปราศจากบาปอกศุลตา่งๆหมู่เนีย้ นั่นแหละ

เรยีกวา่ เป็นผูไ้ดภ้าวนา พจิารณาเหน็เหตปัุจจยัของชีวตินีแ้จง้

ตามเป็นจรงิ แลว้บดันีผู้น้ัน้เห็นแจง้ในชีวิตตามเป็นจรงิอย่างนัน้

แลว้ ก็จะไมย่อมทาํความชั่วเลยตลอดชีวติ จะพยายามทาํแต่

ความดี ใหท้าน รกัษาศีลใหบ้รสิทุธ์ิ ไหวพ้ระ ภาวนา พยายาม

นั่งสมาธิภาวนา ประคบัประคองจิตท่ีเป็นบญุกศุลอยู่น่ีแลว้ ให้

มนัตัง้มั่นตอ่บญุตอ่กศุลเรื่อยไป ไม่ใหจ้ิตใจน่ีเบื่อหนา่ยคลาย

จากบญุจากกศุล  

เม่ือพยายามประคองจิตใหต้ัง้มั่นในบญุในคณุไปไดเ้ท่าไร 

บญุคณุน่ีก็ยิ่งเจรญิขึน้ในจิตใจเท่านัน้ แลว้เม่ือเป็นเชน่นีใ้จมนัก็

สงบดี เยือกเยน็ ถงึแมว้า่มนัจะไม่สงบละเอียดจนถงึอปัปนา
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ฌาณไปโนน้ก็ไม่เป็นไร ก็แตข่อใหม้นัตัง้มั่นอยู่ในบญุในคณุน่ี 

มนัก็ใชไ้ด ้ก็เจรญิปัญญาได ้สามารถเพง่พจิารณาธาต ุ๔ ขนัธ ์

๕ น่ี เหน็แจง้ตามเป็นจรงิได ้ไม่ใช่วา่พิจารณาไม่ได ้ขอ้นีผู้ใ้ด

บาํเพ็ญ ผูน้ัน้แหละรูเ้อง เขา้ใจเอง ไดด้ว้ยตนเอง เม่ือตน

พิจารณาเหน็ขนัธ ์๕ น่ีไดอ้ยู่ก็รู ้นั่นแหละ หรอืวา่ตนพิจารณา

เห็นไม่ได ้ก็รู ้ทาํไมจะไม่ได ้เม่ือใจมนัตัง้มั่นอยู่ภายในแลว้ 

นิวรณ ์๕ ดบัไป เช่นนัน้แลว้จิตใจน่ีมนัสวา่งไสวเบกิบานอยู่

ภายในนั่นน่ะ  

เม่ือกระแสจิตน่ีมนัผ่องใสแลว้น่ี มนัก็อปุมาเหมือนอยา่งตา

คนเราน่ีแหละ เม่ือมนัไม่บอด พอลืมตาออกไปน่ี มนัก็มองเหน็

วตัถอุะไรตอ่อะไรไดเ้ลย แตเ่ม่ือหลบัตาอยูน่ี่ก็ยงัมองไม่เห็นน่ะ 

ถา้ลืมตาขึน้แลว้ก็มองเหน็วตัถ ุส่ิงของ ปรากฏเฉพาะหนา้นั่นได้

เลย อนันีฉ้นัใดก็อย่างนัน้นะ่ การท่ีปลอ่ยใหนิ้วรณธรรมครอบงาํ

จิตอยู่นั่นน่ะ เหมือนอย่างเราหลบัตาอยู่ นั่นแหละ ย่อมมองไม่

เห็นอะไร การท่ีมาเพียรภาวนา ละนิวรณท์ัง้ ๕ น่ีออกไปจาก

ดวงจิตน่ี นิวรณเ์หลา่นัน้คือ ความรกั ความชงั ความพยาบาท
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จองเวรตา่งๆหมู่นีน้ะ ความงว่งเหงาหาวนอน ความท่ีปลอ่ยจิต

ใหคิ้ดฟุ้งซา่นราํคาญไปตา่งๆนานา ความสงสยัลงัเล ในเรื่อง

บาปบญุคณุโทษ ประโยชนห์รอืไม่ใช่ประโยชนห์มู่นี ้เน่ีย 

อารมณเ์หลา่นีด้บัไปจากจติใจแลว้ ใจก็ผ่องใส ก็มองเห็นธาตุ 

๔ ขันธ ์๕ น่ีเป็นอนิจจัง ทกุขัง อนัตตา ไดต้ามเป็นจรงิ  

เม่ือเหน็ไดช้ดัอย่างนัน้แลว้ก็ปลอ่ยวาง ไม่ใช่วา่ตอ้งให้

พิจารณาเรื่อยไปอยู่อย่างนัน้ ก็ปลอ่ยวาง ปลอ่ยวาง ไมคิ่ด ไม่

วิตกไม่วิจารไปในขนัธ ์๕ อีกตอ่ไป ก็รูแ้ลว้น่ีวา่ไม่ใช่ของเรา แลว้

จะไปพวัพนัอยู่กบัมนัอะไรนกัหนา ปลงเสียเถิด วางเสียเถิด ก็

วาง พอหยดุคิด หยดุพิจารณา มนัก็เหลือแตค่วามรูอ้ย่าง

เดียวกบัสติ ปรากฏอยู่ปัจจบุนัเฉพาะหนา้น่ี ก็เพง่อยู่ในความรู้

ความเห็นอนัแจ่มแจง้อนันัน้แหละ เพง่ดอูยู่ท่ีรูน้ั่นแหละ ดวูา่

ความรูอ้นันีม้นัจะเปล่ียนแปลงมัย้ เม่ือไม่เปล่ียนแปลง ก็แสดง

วา่มนัปลง มนัวางขนัธ ์๕ ลงได ้เราก็กาํหนดรกัษาความรู ้

ความเห็นอนันัน้ไป เม่ือภาวนาทีไรก็ตอ้งทาํอยา่งนัน้แหละ ถา้มี

เวลาอยูก็่ เอา้ พจิารณาอีก อย่างนัน้นะ พจิารณาใหม้นัเหน็แจง้
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อีกตอ่ไป พิจารณาแตล่ะทีมนัก็ละเอียดละออเขา้ไปโดยลาํดบั 

มนัเป็นอย่างนัน้ พิจารณาเหน็ชดัอะไรตอ่อะไรลงไปแลว้ก็ปลอ่ย

วาง หยดุคิด เม่ือหยดุคิดก็เหลือแตค่วามรูก้บัสติ รูว้า่จติไม่ยดึ

ไม่ถืออะ้ ขนัธ ์๕ นี ้จิตตัง้มั่นอยู่โดยลาํพงั อย่างนีน้ะ  

น่ีแหละเรยีกวา่ การฝึกจิตเพ่ือใหม้นัละบาปอกศุลออกจาก

ดวงจิตนีใ้หห้มดไป ดว้ยอาํนาจแห่งสมถะและวิปัสสนา เม่ือ

อกศุลน่ีดบัไปแลว้ ก็มีแตก่ศุลเท่านัน้นะตัง้อยู่ในจิตนี ้กศุลอนันี ้

เม่ือมนัรวมกาํลงักนัเขา้ เป็นหนึง่ลงไป เป็นมรรคสมงัคีลงไป

แลว้ก็สามารถท่ีจะใหบ้รรลโุลกตุรธรรมได ้ขอ้นัน้เป็นปัจจตงั 

เวท ิตพัโพ วญิ�หูิ วิญ�ชูนผูฉ้ลาด พงึรูแ้จง้เฉพาะจิตใจของ

ตนโดยตรง ดงัแสดงมา… 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/Bl3RJPnHAKM 
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