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  อะไรคืออุปจารสมาธิ

อุปจารสมาธิ หมายถึง สมาธิเฉียดฌาน

คือใกลจะถึงปฐมฌาน มีกำลังใจเปนสมาธิ

สูงกวาขณิกสมาธิเล็กนอย แตตํ่ากวาปฐมฌาน

นิดหนอย เปนสมาธิที่มีอารมณชุมชื่นเอิบอิ่ม

ผูปฏิบัติพระกรรมฐาน ถาอารมณเขาถึง

อุปจารสมาธิแลว จะมีความเอิบอิ่มชุมชื่นไม

อยากเลิก ทานที่มีอารมณเขาถึงสมาธิขั้นนี้

จึงตองระมัดระวังตัวใหมาก เคยพักผอนเวลา

เทาไร เมื่อถึงเวลานั้นตองเลิกและพักผอน

ถาปลอยอารมณความชุมชื่นที่เกิดแกจิต

ไมคดิจะพักผอน ไมชาอาการเพลยีจากประสาท

ทางรางกายจะเกิดขึ้น ในท่ีสุดอาจจะเปนโรค

ประสาทได ที่ตองรักษาประสาทก็เพราะปลอย

ใจใหเพลิดเพลินเกินไปจนไมไดพักผอน ตอง

เชื่อคำเตือนของพระพุทธเจา

  จงละสวนสุด ๒ อยาง

ที่ทานทรงแนะนำปญจวัคคียฤๅษีทั้ง ๕

มี ทานอัญญาโกณฑัญญะ เปนประธาน

โดยที่พระพุทธเจาทานตรัสวา

"เธอทั้งหลายจงละสวนสุด ๒ อยางคือ

(๑) ปฏิบตัเิครียดเกินไปจนถึงข้ันทรมาน

ตนคือเกิดความลำบาก

(๒) ความอยากไดเกินไป จิตใจวุนวาย

เพราะความอยากไดจนอารมณไมสงบ

ถาเธอท้ังหลายติดอยูในสวนสุดสองอยาง

นี้อยางใดอยางหนึ่ง ผลในการปฏิบัติคือ

มรรคผลจะไมมีแกเธอเลย ขอใหทุกคนตั้งอยู

ใน มัชฌิมปฏิปทา คือ อารมณปานกลาง

ไดแกอารมณพอสบาย"

เมื่อพระพุทธเจาทรงแนะนำไวอยางนั้น

ก็ยังมีบางทานฝาฝนปฏิบัติเพลิดเพลินเกินไป

ไมพกัผอนตามเวลาทีเ่คยพกัผอน จึงเกดิอารมณ

ฟุงซานวุนวายจนเปนโรคประสาท ทำใหพระ

พุทธศาสนาตองถูกกลาวหาวา การปฏิบัติพระ

กรรมฐานทำใหคนเปนบา

ฉะนั้น ขอทานปฏิบัติทุกทาน จงอยา

ฝนคำแนะนำของพระพุทธเจา จงรูจักประมาณ

เวลาท่ีเคยพักผอน ตองพักผอนใหเพียงพอ

และปฏิบัติแคอารมณสบาย

ถาเกนิเวลาพกัทีเ่คยพกักด็ ีอารมณวนุวาย

ฟุงซานคุมไมอยูก็ดี ขอใหพักการปฏิบัติเพียง

แคนั้น พักใหสบายพอใจผลที่ไดแลวเพียงนั้น

ปลอยอารมณใจใหร่ืนเริงไปตามปกติ

     นิมิตทำใหบา

มีเรื่องท่ีจะทำใหบาอีกเรื่องหนึ่งคือ นิมิต

นิมิต คือ ภาพที่ปรากฏใหเห็น เพราะ

เมื่อกำลังสมาธิเขาถึงระยะอุปจารสมาธินี้ จิต

ใจเร่ิมสะอาดจากกิเลสเล็กนอย เมื่อจิตเร่ิม

สะอาดจากกิเลสพอสมควรตามกำลังของสมาธิ

ที่กดกิเลสไว ยังไมใชการตัดกิเลส อารมณ

ธัมมวิโมกข ฉบับท่ี ๓๔๙ เดือนเมษายน ๒๕๕๓ หนา ๑-๑๐๕

วธิฝีกกรรมฐานดวยตนเองแบบงายๆ

ตอนท่ี ๓

เรื่อง อุปจารสมาธิและฌาน
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ใจเร่ิมเปนทิพยนิดๆ หนอยๆ ยังไมมีความ

เปนทิพยทรงตัวพอท่ีจะเปน ทิพจักขุญาณ ได

จิตท่ีสะอาดเล็กนอยนั้นจะเริ่มเห็นภาพนิดๆ

หนอยๆ ชั่วแวบเดียวคลายแสงฟาแลบ คือ

ผานไปแวบหน่ึงก็หายไป ถาตองการใหเกิด

ใหมก็ไมเกิด เรียกรองออนวอนเทาไรก็ไมมา

อกี ทานนกัปฏบิตัติองเขาใจตามน้ี วาภาพอยาง

นีเ้ปนภาพท่ีผานมาชัว่ขณะ จิตไมสามารถบังคับ

ภาพนั้นใหกลับมาอีกได หรือบังคับใหอยูนาน

มากๆ ก็ไมไดเหมือนกัน

ภาพที่ปรากฏนี้จะทรงตัวอยูนาน หรือ

ไมนานอยูที่สมาธิของทาน เมื่อภาพปรากฏ ถา

กำลังใจของทานไมตกใจพลัดจากสมาธิ ภาพ

นั้นก็ทรงตัวอยูนานเทาที่สมาธิทรงตัวอยู

ถาเมือ่ภาพปรากฏทานตกใจ สมาธกิพ็ลดั

ตกจากอารมณ ภาพนั้นก็จะหายไป สวนใหญ

จะลืมความจริงไปวา เมื่อภาพจะปรากฏน้ัน

เปนอารมณสงัด ไมมีความตองการอะไร จิต

สงัดจากกิเลสนิดหนอยจึงเห็นภาพได

ครั้นเมื่อภาพปรากฏแลว เกิดมีอารมณ

อยากเห็นตอไปอีก

อาการอยากเห็นน้ีแหละ เปนอาการ

ฟุงซานของจิต

จิตตกอยูภายใตอำนาจของกิเลส

จิตมีความสกปรกเพราะกิเลส อยางน้ี

ตองการเห็นเทาไร ก็ไมเห็น

เมื่อไมเห็นตามความตองการก็เกิดความ

กลุม ยิ่งกลุมความฟุงซานยิ่งเกิด เมื่อความ

ปรารถนาไมสมหวัง ในที่สุดก็เปนโรคประสาท

บางรายบาไปเลย ที่เปนอยางนี้เพราะไม

เชื่อตามคำแนะนำของพระพุทธเจา ที่ทรงแนะ

นำไววา จงอยามีอารมณอยาก หรืออยาให

ความอยากไดเขาครอบงำบังคับบัญชาจิต

  เม่ือนิมิตเกิดข้ึนควรทำอยางไร

คำวา "นิมิต" มี ๒ ประเภท คือ

นิมิตท่ีเราสรางขึ้น

กับ นิมิตท่ีลอยมาเอง

(๑) นมิติทีเ่ราสรางขึน้ จะแนะนำในระยะ

ตอไป นิมิตประเภทน้ีตองรักษา หรือควบคุม

ใหทรงอยู เพราะเปนนิมิตท่ีสรางกำลังใจให

ทรงสมาธิไดนาน หรืออาจสรางกำลังสมาธิให

ทรงอยูนานตามที่เราตองการ

(๒) นมิติท่ีลอยมาเอง สำหรบันมิติประเภท

นี้ ในที่บางแหงทานแนะนำวา ควรปลอยไป

เลย อยาติดใจจำภาพนั้น หรือไมสนใจเสีย

เลย เพราะเปนนิมิตท่ีไมมีความแนนอน ถา

ขืนจำหรือจองตองการภาพ ภาพนั้นจะหายไป

กำลังใจจะเสีย

แตบางทานแนะนำวา เมื่อนิมิตเกิดขึ้น

จะปลอยใจใหเพลิดเพลินไปในนิมิตนั้นก็ได

เพราะใจจะไดเปนสุข จะมีความชุมชื่นในนิมิต

นั้น เปนเหตุใหทรงสมาธิไดดี แตจงอยาหลง

ในนิมิต ถานิมิตหายไปก็ปลอยใจไปตามสบาย

ไมติดใจในนิมิตนั้น คงภาวนาไปตามปกติ ทั้ง

สองประการน้ี ขอใหทานนักปฏิบัติเลือกเอา

ตามแตอารมณใจจะเปนสุข

แตขอเตอืนไวนดิหนึง่วา เมือ่นมิติปรากฏ
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ขึ้น ถาปลอยใจใหเพลิดเพลินไปกับนิมิต

ทานอยาลมืวาเม่ือนมิติหายไปนัน้ เพราะ

ใจเราพลัดจากสมาธิ

ใหเร่ิมต้ังอารมณโดยจับลมหายใจ และ

ภาวนาใหม ไมสนใจกับภาพนิมิตท่ีหายไป

จงอยาลืมวานิมิตเกิดข้ึนมาเพราะจิตมี

สมาธิ และเราไมอยากเห็นจึงเห็นได

และนิมิตนั้นไมใช ทิพจักขุญาณ เมื่อ

หายไปก็เชิญหายไปเราไมสนใจกับนิมิตอีก

เราจะรักษาอารมณใจใหเปนสุขจากคำภาวนา

และรูลมหายใจตอไป ถาความกระวนกระวาย

เกิดขึ้นใหเลิกเสียทันที

  วิธีสรางนิมิตใหเกิดข้ึน

เรื่องสรางนิมิตนี้ ในที่นี้ไมมีการบังคับ

ทานตองการสรางก็สราง ทานไมตองการสราง

ก็ไมตองสรางสุดแลวแตความตองการ

ขอแนะนำผูที่ตองการสรางไวดังนี้

การสรางนมิติมหีลายแบบ แตทวาในหนงัสือ

นีแ้นะนำกรรมฐานหลกัคอื พทุธานุสสติกรรมฐาน

จึงขอแนะนำเฉพาะกรรมฐานกองนี้

นึกถึงภาพพระพุทธรูปมีผล ๒ อยาง

อนัดบัแรกขอใหทานหาพระพทุธรูปท่ีทาน

ชอบใจสักองคหนึ่ง ถาบังเอิญหาไมไดก็ไมตอง

หา ใหนึกถึงพระพุทธรูปท่ีวัดไหนก็ไดที่ทาน

ชอบใจท่ีสุด ถานึกถึงพระพุทธรูปแลวใจไม

จับในพระพุทธรูป จิตจะจดจอในรูปพระสงฆ

องคใดองคหนึ่งท่ีทานชอบก็ได

เมื่อนึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ดี ภาพพระ

สงฆก็ดี ใหจำภาพนั้นใหสนิทใจแลวภาวนา

วา "พุทโธ" พรอมกับจำภาพพระนั้นๆ ไว

ถาทานมีพระพุทธรูปใหทานนั่งขางหนา

พระพุทธรูป ลืมตามองดูพระพุทธรูปแลว

จดจำภาพพระพุทธรูปใหดี รูปพระพุทธรูปนั้น

เปนกรรมฐานไดสองอยางคือ

(๑) เปน พุทธานุสสติกรรมฐาน นึก

ถึงพระพุทธเจาก็ได

(๒) และเปน กสิณ ก็ได

เมื่อทานมีความรูสึกวารูปท่ีตั้งอยูขางหนา

เรานี้เปนพระพุทธรูป ความรูสึกอยางนั้นของ

ทานเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน

ถามีความรูสึกตามสีของพระพุทธรูปเชน

ถาพระพุทธรูปสีเหลืองเปน ปตกกสิณ

ถาพระพุทธรูปสีขาวเปน โอทาตกสิณ

ถาพระพุทธรูปสีเขียวเปน นีลกสิณ

ทั้ง ๓ สีนี้ สีใดสีหนึ่งก็ตามเปนกสิณ

ระงับโทสะเหมือนกัน

เม่ือทานจะสรางนิมิตใหทำดังนี้

อันดับแรกใหลืมตามองดูพระพุทธรูป

จำภาพพระพุทธรูปพรอมทั้งสีใหครบถวน ใน

ขณะน้ันเมื่อเราเห็นสีพระพุทธรูปไมตองนึกวา

เปนกสณิอะไร ตัง้ใจจำเฉพาะพระพทุธรูปเทานัน้

เมื่อจำไดแลวหลับตานึกถึงภาพพระพุทธ

รูปนั้น ภาวนาควบกับลมหายใจเขาออกไปตาม

ปกติ เมื่อภาวนาไปไมนานนักภาพพระอาจ

จะเลือนจากใจ เรื่องภาพเลือนจากใจนี้เปนของ

ธรรมดาของผูฝกใหม เมื่อภาพเลือนไป ก็ลืม
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ตาดูภาพพระใหม ทำอยางนี้สลับกันไป

เมื่อเวลาจะนอนใหจำภาพพระไวตั้งใจนึก

ถงึภาพพระ นอนภาวนาจนหลบัไปท้ังๆ ทีจ่ำภาพ

พระไวอยางนั้น แตถาภาวนาไปเกิดมีอารมณ

วุนวายนอนไมยอมหลับ ตองเลิกจับภาพพระ

และเลิกภาวนา ปลอยใจคิดไปตามสบายของ

ใจมันจนกวาจะหลับไป

   อานิสงสสรางนิมิต

การสรางนิมิตมีอานิสงสอยางนี้คือ

(๑) ทำใหใจเกาะนิมิตเปนสมาธิไดงาย

(๒) และทรงสมาธิไดนานตามสมควร

(๓) สามารถสรางจิตใหเขาถึงระดับฌาน

ไดรวดเร็ว

    ข้ันตอนของนิมิต

นิมิตขั้นแรกเรียกวา อุคคหนิมิต

อุคคหนิมิต นี้มีหลายขั้นตอน

ในตอนแรกเมือ่จำภาพพระไดจนติดใจแลว

ไมใชติดตา ตองเรียกวา "ติดใจ" เพราะ

ใจนึกถึงภาพพระจะน่ัง นอน ยืน เดินไปทาง

ไหน หรืออยูที่ใดก็ตาม ตองการนึกถึงภาพ

พระ ใจนึกภาพไดทันทีทันใด มีความรูในภาพ

พระน้ันครบถวนไมเลือนลาง อยางนี้เรียกวา

"อุคคหนิมิตข้ันตน" เปนเครื่องพิสูจนอารมณ

สมาธิไดดีกวาการนับ

ถาสมาธิยังทรงอยู

ภาพน้ันจะยังทรงอยูกับใจ

ถาสมาธิสลายตัวไป

ภาพน้ันจะหายไปจากใจ

ถาทานทำไดเพียงเทานี้ อานิสงสคือบุญ

บารมีที่ทานจะไดจะไดมากกวา มัฏฐกุณฑลี

เทพบุตร มาก

อุคคหนิมิตข้ันที่สอง เมื่อสมาธิทรงตัว

มากขึน้ ภาพพระจะชดัเจนมากขึน้ จะใสสะอาด

ผุดผองกวาภาพจริง ถาทานนึกขอใหภาพพระ

นั้นสูงข้ึน ภาพนั้นจะสูงข้ึนตามที่ทานตองการ

ตองการใหอยูขางหนาหรือขางหลัง เล็กลงหรือ

ใหญขึ้น จะเปนไปตามนั้นทุกประการ อยาง

นี้จัดเปน อุคคหนิมิตข้ันท่ีสอง สมาธิจะทรง

ตัวไดดีมาก จะสามารถทรงเวลาไดนานตาม

ที่ตองการ

อุคคหนิมิตข้ันท่ีสาม เปนขั้นสุดทายของ

อุคคหนิมิต เมื่อภาพนิมิตคือภาพพระปรากฏ

ใหถือเอาสีเหลืองเปนสำคัญ ความจริงสีอื่น

กม็สีภาพเหมอืนกนั แตจะอธิบายเฉพาะสเีหลอืง

เมื่อสมาธิทรงตัวเต็มอัตราภาพสีเหลือง

หรือสอีืน่กต็าม จะคอยๆ คลายตวัเปนสขีาวออก

มาทีละนอยๆ ในที่สุดจะเปนสีขาวสะอาดและ

หนาทึบ อยางนี้ถือวาเปน อุคคหนิมิตข้ันสุด

ทาย ถาประสงคจะใชเปน ทิพจักขุญาณ ก็ใช

ในตอนนี้ไดทันที แตตองมีความฉลาดและ

อาจหาญพอ ถาไมฉลาดและอาจหาญไมพอ

ก็จะสรางความเละเทะใหเกิดมากขึ้น วิ ช า

ทิพจักขุญาณ เปนหลักสูตรของวิชชาสาม ใน

ที่นี้แนะนำในหลักสูตรของสุกขวิปสสโก จึง

ของดไมอธิบายเพราะจะทำใหเฝอและวุนวาย

วาไปตามทางของสุกขวิปสสโกดีกวา

อุคคหนิมิต นีเ้ปนนมิติของ อปุจารสมาธิ
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จึงยังไมอธิบายถึง อัปปนาสมาธิ

 อาการและอารมณของอุปจารสมาธิ

อาการของอุปจารสมาธิคือ ปติ ไดแก

อารมณความอิ่มใจ เมื่อทำมาถึงตอนนี้อารมณ

จะชุมชื่นมาก อารมณสะอาดเยือกเย็น มีความ

เปนสขุอยางยอดเยีย่ม ไมเคยพบความสขุอยาง

นีม้ากอนเลยในชวีติ ตอนนีเ้วลาภาวนาลมหายใจ

จะเบากวาปกติมาก อารมณเปนสุข รางกาย

ของนักปฏิบัติที่เขาถึงระดับนี้ ผิวหนังจะนวล

ขึ้นเพราะอารมณที่มีความสุข

แตอาการทางรางกายนี่สิ ที่ทำใหนัก

ปฏิบัติตกใจกันมาก นั่นก็คือ

(๑) อาการขนลุกซูซา เมื่อเกิดอาการ

อยางนี้ หรืออยางอื่นที่กลาวถึงตอไป จะมี

อารมณใจเปนสุข ขอใหทุกทานปลอยอาการ

อยางน้ันไปตามสภาพของรางกาย จงอยาสนใจ

เมื่อสมาธิสูงข้ึน หรือลดตัวลงตํ่ากวานั้น

อาการอยางนั้นก็จะหมดไปเอง อาการขนลุก

พองถามีขึ้นพึงควรภูมิใจวา เราเขาถึงอาการ

ของปติระดับท่ีหนึ่งแลว อยากังวลกับอาการ

ของรางกาย

(๒) อาการของปติขั้นที่สอง ไดแก

อาการน้ําตาไหล

(๓) อาการของปติขั้นที่สาม คือ ราง

กายโยกโคลง โยกไปขางหนาบางขางหลังบาง

บางคราวโยกแรงจนศีรษะใกลถึงพ้ืน

(๔) อาการของปติขั้นที่สี่ ตามตำราทาน

วา ตัวลอยข้ึนบนอากาศ

แตผลของการปฏิบัติไมแนนัก

บางรายก็เตนเหมือนปลุกตัว

บางรายก็ตัวลอยขึ้นบนอากาศ

เมื่อลอยไปแลว ถาสมาธิคลายตัวก็กลับ

มาที่เดิมเอง อยาตกใจ

(๕) อาการของปติขั้นที่หา คือ มีอาการ

แผซานในรางกายซซูาเหมอืนมีลมไหลออก ใน

ที่สุดเหมือนตัวใหญและสูงข้ึน หนาใหญ แลว

มีอาการเหมือนลมไหลออกจากกาย ในที่สุด

ก็มีความรูสึกวาตัวหายไปเหลือแตทอนหัว

อาการทั้งหมดนี้ เมื่อเกิดขึ้นอารมณใจ

จะมีความสุข

ฉะนัน้ นกัปฏบิตัใิหถอือารมณใจเปนสำคญั

อยาตกใจในอาการตามท่ีกลาวมาแลวนั้น

พอสมาธิสูงถึงระดับฌานก็จะสลายตัว

ไปเอง ปตินี้เมื่อเกิดขึ้นแลวอารมณจะเปนสุข

คือถึงระดับท่ีสี่ ที่จะเขาถึงปฐมฌาน ตอไป

ก็เปนปฐมฌาน เพราะอยูชิดกัน

  อัปปนาสมาธิหรือฌาน

ตอไปนีจ้ะพูดหรือแนะนำใน อปัปนาสมาธิ

คำวา "อัปปนาสมาธิ" เปนสมาธิใหญ

มีอารมณมั่นคง เขาถึงระดับฌาน ตั้งแตฌาน

ที่หนึ่งถึงฌานท่ีสี่

แตกอนที่จะพูดถึง อัปปนาสมาธิ หรือ

ฌาน ขอยอนมาอธบิายถงึอุปจารสมาธเิลก็นอย

กอน การที่พูดมาแลวเปนการพูดในเรื่องของ

นิมิตโดยตรง ทานที่ไมนิยมนิมิตจะไมเขาใจ

 อุปจารสมาธิระดับสุดทาย
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เมื่อจิตเขาถึง อุปจารสมาธิข้ันสุดทาย

ถาผูปฏิบัติไมสนใจในนิมิตหรือสรางนิมิตให

เกิดขึ้นไมได ใหสังเกตอารมณใจดังนี้

อารมณนีม้เีหมอืนกนัทัง้ทานทีถ่อืนมิติหรือ

ไมถือนิมิต คือจะมีความรูสึกวามีอารมณตั้ง

มั่นทรงตัวดี มีความชุมชื่น ไมอิ่มไมเบื่อใน

การปฏิบัติ มีอารมณเปนสุขเยือกเย็นมาก ซ่ึง

ไมเคยพบมาเลยในชีวิต และมีอารมณเปนหนึ่ง

กำหนดอารมณไวอยางไร อารมณไมเคลื่อน

จากที่ตั้งอยูไดนาน ตอนนี้เปน ฌาน

    อาการของฌาน

อารมณที่สังเกตไดคือ

      ฌานท่ี ๑

(๑) รูลมหายใจเขา รูลมหายใจออก

คำภาวนาทรงตัว ไมลืมไมเผลอ ไมฟุงไปสู

เร่ืองอื่นนอกเหนือจากที่คิดจะภาวนา มีอารมณ

เต็มเปยมดวยกำลังใจ ไมอิ่มไมเบ่ือไมอยาก

ลุกออกจากที่ มีความสุขหรรษาเปนพิเศษ ซ่ึง

ไมเคยมีความสุขใดในชีวิตท่ีเคยพบมากอนเลย

มีอารมณตั้งมั่นดิ่งอยูในที่เดียวเปนพิเศษ

หูไดยินเสียงทุกอยางชัดเจนมากที่เขา

มากระทบประสาทหู เสียงคน หรือเสียงสัตว

ธรรมดาไมใชเสยีงทิพย แมแตเสยีงเคร่ืองขยาย

เสียงที่มีเสียงดังมาก ตอนนี้ไดยินทุกอยาง

ชัดเจนตามปกติแตไมรำคาญในเสียงนั้นเลย

คงภาวนาหรือกำหนดรูลมหายใจเขาออกไดเปน

ปกต ิ เหมอืนไมมเีสยีงรบกวน ลมหายใจจะเบา

กวาเวลาปกติจนสังเกตไดชัด อาการอยางนี้

ทานเรียกวา ปฐมฌาน หรือ ฌานท่ี ๑

      ฌานท่ี ๒

(๒) เมื่อจิตเปนสมาธิใน ฌานที่ ๒ มี

ความรูสึกดังนี้คือ จะรูสึกวาคำภาวนาหายไป

บางทานหรือหลายทานควรจะพูดวามาก

ทานก็คงไมผิด เมื่ออารมณเขาถึงฌานท่ี ๒

ใหมๆ อารมณยังไมชิน เมื่อขณะท่ีจิตทรง

อยใูนฌานนี ้จะมีความเอบิอิม่สขุสบาย จะเผลอ

ตัวเมื่อจิตมีสมาธิลดลง เพราะกำลังจิตถอย

สมาธิจะลดลงอยูที่อุปจารสมาธิ ตอนนี้อารมณ

คิด คือความรูสึกก็เกิดขึ้น

เมือ่จิตต้ังอยใูนฌานจะไมสามารถคดิอะไร

ได เพราะ เอกัคคตารมณ คืออารมณเปน

หนึ่งไมมีอารมณคิด จะทรงตัวเฉยอยูและไม

มีคำภาวนา

คำภาวนาน้ีตั้งแตฌานท่ี ๒ ถึงฌานท่ี

๔ จะไมมีคำภาวนา

เมื่อรูสึกตัววาไมไดภาวนา ก็จะคิดวา

ตนเองหลับไป หรือเผลอไป ความจริงไมใช

ซ่ึงเปนอาการของ ฌานท่ี ๒

          ฌานท่ี ๓

(๓) เมื่อจิตมีสมาธิเขาถึง ฌานที่ ๓

ตอนนี้จะรูสึกวาลมหายใจเบาลงมา เกือบไม

รูสึกวาหายใจ แตความจริงยังรูสึกถนัดอยู

แตเบามากนั่นเอง

อาการทางรางกายจะรูสึกเหมือนเกร็งไป

ทั้งรางกาย
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แตความจริงรางกายเปนปกติ

แตที่มีความรูสึกอยางนั้น เปนอาการของ

สมาธิ เสียงภายนอกที่เขามากระทบหูเกือบไม

ไดยินเสียงนั้นเลย ไดยินแตเบามาก จิตทรง

อารมณเปนหนึ่งสงัดดีมากเปนพิเศษ อยาง

นี้เปนอาการของ ฌานที่ ๓

      ฌานท่ี ๔

(๔) อาการของ ฌานที่ ๔ เมื่อจิต

เขาถึง ฌานท่ี ๔

ฌาน ๔ นี้มี ๒ ขั้น คือ

หยาบ กับ ละเอียด

สำหรับฌานหน่ึง สอง สามนั้น แตละ

ฌานมี ๓ ขั้น คือ หยาบ กลาง ละเอียด

ที่ไมอธิบายไวก็เพราะกลัวจะเฝอ เพราะ

เมือ่ฝกไดใหมยงัไมมกีำลงัใจท่ีแนนอน ประเด๋ียว

ไดประเดี๋ยวสลายตัว ถาไปอธิบายละเอียด

เขาแทนที่จะเปนผลดี จะกลายเปนอาหารผสม

ยาพิษ ไปจุกจิกเขาเลยเลิกดีกวา

เปนอันวารูกันวาเปนฌานขั้นที่สี่ก็พอ

ฌานอื่นๆ พอรูวาถึงฌานก็พอ จงอยาลืมวา

เมื่อถึงฌานแลว เวลาไมนานก็พลัดจากฌาน

คืออารมณลดลงมาที่อารมณปกติ ใหคิดวา

เราถึงฌานไดแลวจะอยูนานหรือไมนานก็ชาง

เปนอันวาเราเขาถึงธงชัยแลวก็ดีถมไป

วันนี้ฌานสลายตัววันหนาเวลาหนายังมีอีก

เมื่อเรายังไมตายเพียงใดเราก็เลนเพลิดเพลิน

ในฌานใหอารมณเปนสุข เพื่อเพาะกำลังสมาธิ

ไวเปนกำลังชวยตัดกิเลสในโอกาสหนาตอไป

เลอะเทอะมาเสียนาน ตอนนี้เขาตอน ฌาน

๔ กันเถอะ

    ฌาน ๔ หยาบ

เมื่อจิตเขาถึง ฌาน ๔ หยาบ ตอน

นั้นจะมีความรูสึกวา ลมหายใจหายไป ไม

รูสึกวาหายใจ แตที่จริงแลวลมหายใจยังมีตาม

ปกติ แตทวาจิตไมรับทราบวารางกายทำอะไร

หายใจหรือไม จิตใจยอมไมรับรู ตามบาลี

ทานพูดวา จิตกับประสาทแยกกันเด็ดขาด

แตตอนฌาน ๔ หยาบนี้ จิตแยกออก

จากประสาทจริงแตยังไปไมไกลนัก

ฉะนั้น เมื่อมีเสียงดังขนาดเครื่องขยาย

เสียงที่ดังมากๆ ตั้งอยูใกลหู ยังพอไดยิน

แววเหมือนอยูไกลกันมาก

       ฌาน ๔ ละเอียด

เมื่อจิตเขาถึง ฌาน ๔ ละเอียด ตอน

นี้สบายมาก เพราะไมรูอะไรเลย ไมใชหลับ

ภายในกำลังของจิตเขมแข็งมาก มีความ

สวางโพลง แตจติไมยอมรับรเูร่ืองของประสาท

เลย ไมวาเสียงหรือการกระทบกาย จิตไม

ยอมรับทราบดวยประการท้ังปวง

อาการของ ฌาน ๔ ละเอยีด เปนอยางนี้

ที่นำอาการของฌานมากลาวไวในที่นี้

ก็เพราะวา การปฏิบัติในหมวดสุกขวิปสสโก

ก็ทรงฌานเหมือนหมวดอื่นเหมือนกัน เพื่อนัก

ปฏิบัติจะไดทราบอาการเอาไว เพราะมีผูมา

ถามเรื่องอาการของฌานนี้นับรายไมถวน
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บางรายถามแลวถามอีกถามบอยๆ ชัก

สงสัยวาทำจริงหรือเปลา เพราะผูทำจริงเขา

ไมถามบอย เมื่อถามแลวเอาไปปฏิบัติไดแลว

รู เ ร่ือง ก็ไมมีเร่ืองถามตอไป

 อาการพลัดตกจากฌาน

เร่ือง อาการพลัดตกจากฌาน นี้  มีผู

ประสบกันมามาก แมผูเขียนเองอาการอยาง

นี้ ก็พบมาตั้งแตอายุ ๗ ป ตอนนั้นถามี

อารมณชอบใจอะไรจิตจะเปนสุข สักครูก็มี

อาการเสียววาบคลายพลัดตกจากท่ีสูง

 แมพาไปหาหลวงพอปาน

ตอนนั้นเปนเด็กไมไดถามใคร เพราะไม

รู เรื่องของฌาน เปนอยูอยางนี้มานานเกือบ

หนึ่งป เมื่อทานแมพาไปหา หลวงพอปาน

หลวงพอปาน ทานเห็นหนา

ทานก็ถามทานแมวา

"เจาหนูคนนี้ชอบทำสมาธิหรือ?"

ทานถามทั้งๆ ที่เพิ่งเห็นหนา ทานแม

ยังไมไดบอกทานเลย หลวงพอปาน ทานก็พูด

ของทานตอไปวา

"เอ..เจาหนูนี่มันมี ทิพจักขุญาณ ใช

ไดแลวนี่หวา..."

ทานหันมาถามผูเขียนวา

"เจาหนูเคยเห็นผีไหม?"

ก็กราบเรียนทานวา

"ผีเคยมาคุยดวยขอรับ แตทวาเขาไม

ไดมาเปนผี เขามาเปนคนธรรมดา ตอเมื่อเขา

จะลากลับ เขาจึงบอกวา เขาตายไปแลวกี่

ปแลว ก็สั่งใหชวยบอกลูกบอกหลานเขาดวย"

หลวงพอปาน ทานก็พูดตอไปวา

"อาการที่ เสียวใจคล ายหวิ ว เหมือน

คนตกจากที่สูงน้ัน เปนอาการท่ีจิตพลัดตกจาก

ฌาน  คือเมื่อจิตเขาถึงฌานมีอารมณสบาย

แลวประเดี๋ยวหนึ่ง อาศัยที่ความเขมแข็งยัง

นอย ไมสามารถทรงตัวได ก็พลัดตกลงมา"

   วิธีแกอาการพลัดตกจากฌาน

ทานบอกวา "กอนภาวนาใหหายใจยาวๆ

แรงๆ สกัสองสามคร้ัง หรือหลายคร้ังกด็ ีหายใจ

แรงยาวๆ กอนแลวจึงภาวนา ระบายลมหยาบ

ทิ้งไปเหลือแตลมละเอียด ตอไปอาการหวิว

หรือเสียวจะไมมีอีก ถาทำครั้งเดียวไมหาย

ก็ทำเรื่อยๆ ไป"

เมื่อทำตามทาน ก็หายจากอาการเสียว

ใครมีอาการอยางนี้ลองทำดูก็แลวกัน หายหรือ

ไมหายก็สุดแลวแตเปอรเซ็นตของคน คนเปอร

เซ็นตมากบอกครั้งเดียวก็เขาใจและทำได

แตทานที่มี เปอร เซ็นตพิ เศษไมทราบ

ผลเหมือนกัน ตามใจเถอะ

เปนอันวาเรื่องสมาธิหมดเรื่องกันเสียที

เรือ่งปฏภิาคนมิติกข็องดไมอธบิาย ไมรจูะอธิบาย

ไปทำไมเพราะพูดถึงฌานแลวก็หมดเรื่องกัน

อัปปนาสมาธิ เปนสมาธิขั้นฌาน ก็คือ

อารมณฌานนั่นเอง

ปฏิภาคนิมิต เปนนิมิตของฌานมีรูปสวย

เหมือนดาวประกายพรึก รูเทานี้ก็แลวกัน

   (โปรดอานตอฉบับหนา)
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ทานผูฟง และทานผูอานทั้งหลาย

วันนี้ วันที่บันทึกตรงกับ วันท่ี ๒๑

กุมภาพันธ ๒๕๓๓

สำหรับวันนี้ ก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัท

ฟง หรืออานเรื่องของคุณปากับคุณหลานตอ

ไป

ตนไมที่มีแกนจะมีรุกขเทวดา

เปนอนัวา หลงัจากการเจรญิพระกรรมฐาน

แลว คุณปากับคุณหลานก็นั่งคุยกันตามปกติ

วนันีเ้ปลีย่นสถานทีใ่หม ออกมาจากวหิาร ๑๐๐

เมตร นั่งท่ีแทนขอบตนแจง ตนแจงมีพุมสวย

คุณหลานก็มองไปมองมา มองมามองไป

คุณหลานก็ถามคุณปาวา

"คุณปาเจาคะ เวลานี้ ตนแจงตนนี้เปน

ตนไมที่มีแกน ตนไมที่มีแกนนี่ตามธรรมดา

ตามพระบาลีทานบอกวา ตนไมที่มีแกน สูง

ตัง้แต ๑ คบืขึน้ไป ยอมมวีมิานของรกุขเทวดา

หนูอยากจะทราบวา ตนนี้มีหรือเปลาเจาคะ?"

ปานอย ก็มองไปมองมา ไมไดหลับตา

คือ มองตํ่า ไมมองสูง การที่มองตํ่าก็คือวา

ไมตองการใหตาทอดไปไกล ใชกำลังใจเปน

สมาธิ ใชเวลาประมาณครึ่งนาที

คุณปาก็ตอบวา "ตนนี้มีรุกขเทวดา มี

ทั้งเทวดาผูชาย และมีทั้งเทวดาผูหญิง และ

เปนเทวดา หรือนางฟาที่มีคุณกับเรามาก ใน

วันกอนโนนที่เรามานั่งคุยกันตรงนี้ เราเที่ยว

เพลินไป ใชเวลาในเมืองมนุษยตั้ง ๓ วัน

ทานรกุขเทวดาทัง้สองทาน กจั็ดการทำรัว้

รอบขอบชิดกันไมใหคนเขามาเกี่ยวของ รวม

กับเทวดาชั้นจาตุมหาราช"

หนูจุไร ก็บอกวา "นั่งตรงน้ีโปรงสบาย

พุมก็สวย ลานก็เรียบ ความจริงตนแจงน่ี เปน

ตนไมที่มีคุณ มีประโยชนมาก"

คุณปานอย ก็ถามวา

"มีคุณ มีประโยชนอยางไร?"

จุไร ก็บอกวา "ถาตนแจงน้ีเปนตนยาง

หรือตนไมเต็ง ไมรัง ไมสัก ปานนี้ตนแจง

นี้ก็ไมมีแลว บังเอิญตนแจงเปนตนแจง เปน

ไมที่คนไมนิยมใช ในลานที่หลวงปูทานทำไว

ที่หนาวิหาร ๑๐๐ เมตร จึงเปนปาแจงท่ีมี

ความสวยสดงดงามมาก หนูชอบตนแจง"

มีโยมมาจากหลายจังหวัด

แลว จุไร ก็พูดตอไปวา

"คุณปาเจาคะ เมื่อตอนบาย วันท่ี ๑๗

กุมภาพันธ ๒๕๓๓ วันนั้นตอนบาย หนูออก

จากกรรมฐานแลว ก็ไปฟงหลวงปูทานคุยกับ

แขก ก็ปรากฏวา มีแขกมาจากหลายถิ่น มา

จากกรุงเทพฯ บาง มาจาก นครสวรรค บาง

มาจาก บุรีรัมย บาง และมาจาก จังหวัด

สุพรรณบุรี บาง เหมารถบัสกันมา

หลวงพอเลาใหฟง

เรื่อง ปญหาของคนบุรีรัมย
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และก็มีรถเล็กๆ เยอะ จาก นครสวรรค

ก็มาถึงสองพวก แตวาในจำนวนนั้นทั้งหมด

ไมใครจะมีใครคยุ มคีนคยุทีต่องคดิอยคูนหนึง่

คอื คณุลงุคนนัน้มาจาก จงัหวดับุรีรัมย หลวง

ปูทานก็ไมไดถามชื่อ หนูก็ไมรู จักชื่อ อายุ

ของทานประมาณ ๗๐ ปเศษๆ เห็นจะได

ทานเขามาใกลหลวงปู ยกมือไหวดวยความ

เคารพ ทานถามวา

"ทำบุญอยางไร ไดบุญขอรับ และ

ทำบุญอยางไร ไมไดบุญขอรับ?"

หลวงปูทานก็ตอบวา

"โยม การทำบุญมันตองไดบุญ"

   อานิสงสของทาน

แลวคุณลุงคนนั้นพูดตอไปบอกวา

"เวลานีเ้หน็เหลอืงไปหมด นัน่หมายความ

ถึง พระ ตามถนนหนทางก็เหลือง ตามวัด

ก็เหลือง ที่ไหนๆ ก็เหลือง

ผมอยากจะถามวา เหลืองไหน ทำบุญ

จะไดบุญ เหลืองไหน ทำบุญไมไดบุญ?"

หลวงปูทานก็ตอบใหมวา

"คุณโยม การทำบุญทุกจุดไมวากับ

พระองคไหน ไดบุญทั้งหมด นั่นก็หมายความ

วา การทำบุญท่ีพระพุทธเจาตรัส ตองไดบุญ

แตวาอานิสงสจะไมเสมอกัน

อยางทำบุญกับทานที่ไมมีศีลเลย ๑๐๐

คร้ัง ก็มีอานิสงสเหมือนกัน แตมีอานิสงส

สูคนที่เคยมีศีล แตศีลขาดแลว ๑ ครั้งไม

ได

ทำบุญกับคนที่เคยมีศีล แตศีลขาดแลว

๑๐๐ ครั้ง ก็สูทำบุญกับคนที่มีศีลบริสุทธ์ิ

๑ ครั้งไมได

ทำบุญกับคนที่มีศีลบริสุทธ์ิ ๑๐๐ ครั้ง

ก็มีผลไมเทากับทำบุญกับคนที่ปฏิบัติเพื่อพระ

โสดาปตติมรรค ๑ ครั้งไมได"

หลวงปูทานก็อธิบายวา

"ผูปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรคหมาย

ความวา คนที่ตั้งใจเจริญกรรมฐานดวยความ

จริงใจ ตามแบบฉบับท่ีพระพุทธเจาทรงสอน

แตวายังไมเปนพระโสดาปตติมรรค แลวทาน

ก็ไลเบี้ยไปถึงในท่ีสุดทานบอกวา

การถวายสังฆทาน

มีอานิสงสมากท่ีสุดทางดานวัตถุ

ที่สูงจากสังฆทานคือ วิหารทาน

ที่ไดบุญสูงสุดยิ่งกวาทานใดๆ ทั้งหมด

ก็ไดแก ธรรมทาน

ตามที่พระพุทธเจาตรัสวา

"สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ"

การใหธรรมเปนทาน ชนะทานทุกอยาง

หนูนั่งฟง หนูก็พยายามจำ แลวหนูก็มี

ปากกาอยูดามหนึ่ง หนูก็จดใสฝามือ ที่หลวง

ปูทานพูด คุณลุงคนนั้นฟงแลว ทานจะหาย

สงสัย หรือไมหายสงสัยก็ไมทราบ

ทานก็เดินถอยหลังกลับไปเขาที่เดิม

ทำบุญแบบไหนจึงไมไดบุญ

ทานก็ยอนถามใหมวา

"หลวงพอขอรับ ผมอยากจะถามจริงๆ
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วา ทำบุญอยางไรจึงไมไดบุญ?"

ตอนนี้หลวงปูทานบอกวา

"ไมเคยพบตำรา ตามลำดับทานที่กลาว

มาแลวก็ถือวา เปนบุญทุกอยาง แตไดบุญ

มาก บุญนอย ไมเสมอกัน"

ตอมาหลวงปูทานก็บอกวา

"อาตมานึกขึ้นมาไดแลว คือ ในสมัย

ครั้งหนึ่ง เม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๘ อาตมาไป

ชวยที่ วัดปากคลองมะขามเฒา ชวยในการ

กอสราง แตสัญญาการชวยมีแค ๒ ป

ในเวลานั้นทานก็สอนกรรมฐาน ถึงเวลา

๒ ทุมทุกวัน พระเณรท้ังหมดตองมาเจริญ

กรรมฐานรวมกัน แตก็มีอยูวันหนึ่งปรากฏวา

มีบานๆ หนึ่ง อยูใกลวัด เขามีคนตาย เขา

ก็มานิมนตพระ ทั้งพระ ทั้งเณรท้ังหมด

เปนอันวา คืนวันนั้น ในเมื่อมีคนตาย

กันขึ้น และนิมนตพระเณรไปหมดท้ังวัด การ

เจริญพระกรรมฐานก็ตองหยุด เมื่อถึงเวลา

เจริญกรรมฐาน ในเมื่อไมมีใครมาเจริญดวย

เพราะวาเขาไปกันหมดวัด อาตมาเองไมไดไป

เมื่อถึงเวลาก็เร่ิมสมาทานกรรมฐานแตผู

เดียว เมื่อสมาทานกรรมฐานเสร็จ เริ่มจับ

อานาปานุสสติกรรมฐาน ตามปกติ เมื่อจิต

รวมตัวดีแลว ก็มีความรูสึกวา คืนนี้ไมมีใคร

ปฏิบัติรวมดวย เราจะไปทางไหนดี การไป

เทีย่วนรกกด็ ี แดนเปรตก็ด ี แดนอสรุกายกต็าม

สวรรคก็ตาม พรหมโลกก็ตาม นิพพานก็ตาม

เปนของปกติ แตทวาเรามาอยูวัดนี้ เปนเวลา

หลายเดือนแลว ยังไมเคยเดินรอบบริเวณวัด

เพราะตอนดานขางของวัดก็ดี ตอนหลังวัดก็ดี

เวลานั้นเปนปาไผทึบ กลางวันก็ไมเคยไปเดิน

ดู เพราะไมมีเวลาวาง มีแขกมาบาง ทำงาน

ประจำบาง เวลากลางคืนก็ไมมีเวลาวาง ตอง

สอนกรรมฐานบาง อธิบายธรรมะกันบาง

วันนี้เราวาง ไปเดินรอบๆ วัดดูทีรึ

เมื่อสมาทานเสร็จ รวบรวมกำลังใจดีแลว

เห็นวาจิตมีกำลังดีพอ ก็ออกจากกุฏิ เดินไป

เรื่อยๆ ตั้งแตทางดานทิศใตของวัด เดินออม

บริเวณไปในปาทึบ พอถึงตอนหลังวัด ทาง

ดานทิศตะวันตก หรือทิศใต ตอนนั้นเปนปา

ทึบ ปาใหญ แลวก็อยูใกลกองฟอนที่เขาเผา

ศพ เดินเขาไปใกลกองฟอน

พอเลยไปนิดหนึ่ง ก็พอดีเห็นอาคารหลัง

หนึ่ง เปนบานที่มีความสวยสดงดงามมาก มี

ยอดกลาง ดูแลวคลายกับมณฑป แตทวา

พืน้ไมสงู พืน้สงูจากแผนดนิประมาณเมตรเศษๆ

แลวก็มีคนๆ หนึ่งนั่งอยูบนบานนั้น

แลวก็มีบรรดาบริวารประมาณ ๒๐ คน

นั่งอยูขางลาง ดานหนาของบาน

พออาตมาไปยืนตรงน้ัน

ก็ไดยินเสียงคนบนบานเขาถามกันวา

"เฮย! พวกเรา คนบานใตวัดเขาตาย

กัน แลววันนี้เขานิมนตพระนิมนตเณรทั้งหมด

วัด ดูเหมือนวาจะไมไปกันอยู ๒ องคคือ

พระครูวิชาญชัยคุณ เจาอาวาส

กับ พระมหาวีระ ที่มาชวยงาน

ขาอยากจะทราบวา มีใครไปบานนั้นบาง

หรือเปลา?"



ธัมมวโิมกข

12
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

ก็มีคนยกมือขึ้นประมาณ ๑๐ คนเศษ

แลวกลาววาจาบอกวา

"พวกผมไปมาขอรับ"

แลวคนบนบานเขาก็ถามวา

"แลวพวกเอ็งไดอะไรมาบาง?"

บรรดาคนพวกนั้นก็บอกวา

"พวกผมไมไดอะไรมาเลยขอรับ"

ทานก็ถามวา "ทำไม เขาทำบุญ แลว

ก็นิมนตพระ นิมนตเณรท้ังวัด จัดวาเปน

คณะสงฆ การถวานทานแกสงฆ หรือถวาย

สังฆทาน มีอานิสงสมาก ทำไมเอ็งจึงไมได

มา"

พวกนั้นก็บอกวา "มันเปนอยางนี้ครับ

ผมจะเลาใหฟง คือวา คนที่บานนั้น เมื่อ

ศพตายไปแลว คนที่มาชวยงานศพก็ดี หรือ

วาเจาของบานก็ดี เขาก็ตั้งวงเหลาวงใหญ นั่ง

กนิกนัแบบสบายๆ เปนการคลายความโศก พวก

ที่มีความโศก ก็กินคลายความโศก คนที่ไม

มีความโศก ก็กินเพื่อความรื่นเริง

เปนอันวา คนทุกคนที่มาในงานนั้น เมา

เกือบหมด เมื่อเวลาพระมาถึงบาน ก็ไมแสดง

ความเคารพอะไร เพราะเขาถือวาพระคลายๆ

กับลูกจาง ที่จะมาในงาน จางมาสวด ตาม

ความรูสึกของเขา เขาก็ทำตัวเปนกันเองกับ

พระตลอดเวลา

แลวเวลานั้น ตางคนก็ตางยังเมากันอยู

ตอมา เวลาอาราธนาศีล อาราธนาธรรม

ก็คนเมาอาราธนาศีล อาราธนาธรรม เวลาพระ

ใหศีล คนเมาก็รับศีล เวลาพระสวดอภิธรรม

คนเมาก็ฟงอภิธรรม ในที่สุด ในเมื่อความ

เมามันเปนบาป มันเขาไปขังอยูในจิตใจแลว

ความเยือกเย็นคือบุญมันก็เลยเขาไมได

ก็เปนอันวา บรรดาพวกผมทั้งหมดที่ไป

ไมไดอะไรมาเลยครับ"

จุไร จึงบอกกับ ปานอย บอกวา

"คุณปาเจาขา พอหลวงปูทานเลามาถึง

ตอนนี้ แลวทานก็บอกคุณลุงท่ีมาจาก จังหวัด

บุ รี รัมย บอกวา

อาตมาไมมีตำรา เปนแตเพียงไดยินได

ฟงมาอยางนี้วา

การทำบุญไมไดบุญ เพราะวาคนที่เร่ิม

จะทำบุญสรางบาปกอน คอืการกนิเหลา ทำลาย

ศีลขอท่ี ๕ คือ สุราเมรัย

แลวคุณลุงคนนั้นก็ถามวา

"ก็ศีลอีก ๔ ขอ เขายังมีนี่ครับ?"

หลวงปูทานก็บอกวา

"ในเมื่อเทวดาทานพูดอยางนั้น แลวโยม

ก็ลองคิดดูว คนเมาจะมีศีลขอไหนเหลือบาง

(๑) ปาณาติบาต ในงานนั้นมีการฆาสัตว

ตัดชีวิต

(๒) อทินนาทาน ที่บานนั้นมีการเลน

การพนันกัน ไมไดรับอนุญาต

(๓) กาเมสมุจิฉาจาร กท็ราบไมไดเหมอืน

กันวา ใครจะทำอะไรกัน

(๔) มุสาวาท เมื่อเมามาแลวก็โม เปน

ของธรรมดา

ก็รวมความวา ศีล ๕ แมแตขอใดขอ

หนึ่ง ถาพลาด ก็ชื่อวาบุคคลนั้นบาป ในเมื่อ
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บาปเขาไปสิงใจแลว บุญมันก็เขาไมได

ก็ตามที่โยมถามมาวา

"ทำบุญประเภทไหน จึงจะไมไดบุญ"

ก็ขอตอบตามนี้

คุณลุงก็ถามวา "คนที่นั่งอยูบนบานหลัง

นั้น เปนใครขอรับ?"

ก็ไดยินเสียงหลวงปูทานตอบวา

"ตอนกลางวนัอาตมากไ็ปดคูวามจรงิ บาน

ที่นั่นไมมี ไปดูมันก็เปนแตเพียงปา

ตามการสันนิษฐานก็เห็นวา ที่เห็นนั่นเปน

วมิานของภมุเทวดา เพราะวาวมิานของภมุเทวดา

นั้น ตั้งอยูกับภาคพื้นดิน และพ้ืนก็ไมสูงนัก

มีความสวยสดงดงามมาก เทาที่เห็นในเวลา

กลางคืน

และอีกประการหนึ่ง ทานเจาของบานก็ดี

หรือคนที่นั่งอยูขางลางก็ดี ลักษณะทาทางสวย

สดงดงาม ลักษณะดีมาก แลวก็มีแสงสวาง

ออกจากตวั แสดงวาทกุทานทีพ่ดูนัน้เปนเทวดา

ทานอาจจะใหอาตมาเขาใจวา

การทำบุญท่ีไมไดบุญน้ัน ก็คือ

เอาบาปนำหนา แลวก็ทำบุญ

อยางการจะทำบุญท่ีบาน หรือที่วัดก็ตาม

ฆาสัตว เชน ฆาปลาบาง ฆาหมูบาง ฆา

เปดบาง ฆาไกบาง แลวก็เอามาทำบุญอยาง

นี้ ในเมื่อบาปเขาไปสิงใจแลว บุญก็เขาไป

ไมได อาตมามีความเขาใจตามนี้นะ

แลวก็เทวดาทานพูดอยางนี้ จะผิดจะถูก

ก็เปนเรื่องของเทวดาไป"

จุไร ก็บอกกับ คุณปานอย บอกวา

"ในเมื่อหลวงปูทานพูดอยางน้ี คุณลุง

คนนั้นก็ยกมือ สาธุๆ บอก เขาใจแลวครับ"

นี่ก็เปนปญหาขอที่หนึ่ง

เรามาคุยกันเรื่องเล็กๆ นอยๆ

ภาวนาวา "พุทโธ" เห็นพระ

ทนีีก้เ็ปนเรือ่งของคนกรงุเทพฯ เปนผหูญิง

ตอมา ในเมื่อคุณลุงนั้นมีความเขาใจแลว

ก็ปรากฏวามีผูหญิงคนหนึ่งมาจากกรุงเทพฯ

เปนคนผิวขาว ทรวดทรงดี อายุประมาณสัก

๔๐ ป การพูดการจามีลักษณะทาทางดี มีลีลา

ดีมาก เขามาใกลหลวงปู แลวเขาก็ยกมือไหว

ไหวแลวเขาก็กราบ เขาบอกวา

"ทานเจาคะ ฉันเพิ่งมาวัดนี้เปนครั้งแรก

แตความจริง เมื่อกอนนี้ วัดอื่นฉันก็ไมคอย

จะไป ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาไมเขาใจเรื่อง

ของบุญของกุศล คือพูดกันงายๆ ก็เรียกวา

เรื่องบุญ เรื่องกุศล ไมคอยจะเชื่อ แตทวา

เวลานี้เชื่อแลว"

เสียงหลวงปูทานก็ถามวา

"แลวหนูอยูที่ไหน?"

หญิงคนนั้นก็บอกวา

"หนูอยูกรุงเทพฯ เจาคะ"

เสียงหลวงปูทานก็ถามวา

"แลวหนูทำงานอะไร?"

เธอบอกวา "เธอเปนคนทำงานเสริมสวย

ตั้งรานเสริมสวย"

หลวงปูทานก็บอกวา "มีเรื่องอะไรก็คุย

ไปเถอะ ดีเปนเพื่อนกัน จะไดไมเหงา เวลา
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นี้ฉันเหงา ฉันหาเพื่อนคุยไมได"

เธอบอกวา "เมือ่กอนหนาจะมานีป้ระมาณ

สัก ๓ เดือน คืนหนึ่งนอนอยูที่บาน เวลา

วางจากงานแลว ขณะท่ีนอนอยู วันนั้นไม

ทราบวามีความรูสึกเปนอยางไร มันนึกอยาก

จะสวดมนต จึงลุกขึ้นจุดธูปบูชาพระ

แตความจรงิก็ไมคอยเชือ่บญุ ไมเชือ่กศุล

แตวาทางบานสามีเขาชอบบูชาพระ ก็บูชา

ตามเขา ทุกวันที่บูชา ไมไดมีความเลื่อมใส

บูชาเฉยๆ เขาบูชา ก็บูชา

ที่บูชาก็เพราะรักสามี เกรงวาถาไมบูชา

ตามเขา เขาจะไมรัก ก็เลยบูชาพระ

แตวาคืนนั้นเกิดศรัทธาข้ึนมาเอง นอน

แลว หลังจากนอนไปประเดี๋ยวหนึ่ง จิตใจ

ก็เร่ิมสงบสบาย ก็อยากจะบูชาพระ จึงลุก

ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระ และท่ีโตะพระก็มีทั้ง

เทยีนไฟฟาแสงสวางหลายดวง สวางมาก กเ็ปด

ทุกดวง สามีเห็นเขาก็ถามวา

"เธอบูชาพระหรือ?"

เธอกต็อบวา "เมือ่กีน้อนรสูกึอยากจะบชูา

พระ"

สามีก็ดีใจ โมทนาดวย แตวาสามีเขา

บูชาแลว เขาก็ไมบูชาอีก เขาก็นอนหันหลัง

ให ในเมื่อขณะท่ีบูชาพระอยู จิตใจมันอยาก

จะสงบ พอบูชาพระวา นะโมฯ พุทธัง

ธัมมัง สังฆัง สวด อิติป โส จบ ก็นั่ง

เฉยๆ เห็นสามีเขาบอกวา เวลานั่งเฉยๆ ให

ภาวนาวา พทุโธ กว็าตามทีน่กึไดวา เขาภาวนา

วา พุทโธ เราก็ภาวนาวา พุทโธ ได

ขณะท่ีภาวนาอยู ๒-๓ คำ ก็เห็นภาพ

พระสงฆองคหนึ่ง ลอยมาในอากาศ เปนภาพ

ปูนปลาสเตอร ในเมื่อเขามาใกล หางจากตัว

ออกไปสัก ๒ วา ภาพปูนปลาสเตอรคอยๆ

กลายมาเปนคน เมื่อกลายมาเปนพระสงฆ

ธรรมดาแลว ปรากฏวา รูปรางหนาตาทาน

แชมชื่น ยิ้มแยม สดช่ืนมาก และก็มีแสง

สวางออกจากกาย

ในเมื่อมองดูทาน ทานก็ยิ้มเฉยๆ เห็น

มีแสงสวงมาก ภาพสดชื่น ก็นึกในใจวา ที่

สามีเขาเต็มใจบูชาพระ เขาอาจจะเคยเห็น

ภาพอยางนี้ ภาพอยางนี้เปนภาพที่มีความสด

ชื่น ชื่นใจมาก และก็ดูไมอิ่ม ไมเบื่อ

เวลาดูนั้นไมไดหลับตาดู ลืมตาดู เธอ

เห็นในการลืมตา ประมาณสัก ๕ นาที ภาพ

นั้นก็เร่ิมคอยๆ คลายตัว คอยๆ จางไป

เมื่อเริ่มคอยๆ คลายตัวทานก็บอกวา

"ฉันคือ หลวงพอปาน วัดบางนมโค"

เพียงเทานี้ทานก็หายไป

แลวหลังจากน้ันเธอก็บอกวา ตั้งแตวัน

นั้นเปนตนมาก็เร่ิมมีความเลื่อมใสวา การที่

ชาวบานเขาบูชาพระ มีคุณมีประโยชนอยาง

นี้ บูชาแลวก็เห็นพระ ถาใจสบายเห็นพระ

ตอมาคนืวนัหลงัๆ เธอกล็องทำใหม ลอง

ทำอีก ถาใจไมสบายถึงขนาดนั้น เธอไมเห็น

ถาวันไหนบูชาไปโดยไมตั้งใจ คิดวาบูชาไป วา

ไปเรื่อยๆ แบบสบายๆ จิตไมคำนึงถึงอะไร

ทั้งหมด พอจิตเร่ิมสงบ ก็เห็นภาพ หลวง

พอปาน อีก และทานก็ประกาศตัววา
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"ฉันคือ หลวงพอปาน วัดบางนมโค"

มาในลักษณะเดิม มีแสงสวางออกจาก

กายมาก

หลังจากนั้นมาเธอก็เริ่มสนใจในพระพุทธ

ศาสนา ความจรงิเวลาไมนานประมาณ ๓ เดอืน

มานี่เอง สนใจแลวก็หาประวัติความเปนมาของ

หลวงพอปาน วา หลวงพอปาน วัดบางนมโค

นั้นอยูที่ไหน ไมเคยไดยินชื่อมาเลย

ตอมาก็มาไดประวัติของ หลวงพอปาน

วดับางนมโค ทีบ่านเจากรมเสรมิฯ ทีก่รงุเทพฯ

พออานแลวก็ทราบวา หลวงพอเปนลูก

ศิษยของ หลวงพอปาน วัดบางนมโค

เธอก็บอกวา "หนูก็มานี่แหละ"

หลวงปูทานก็ถามเธอวา

"เธอมามีความประสงคอะไร?"

เธอก็บอกวา "ความประสงคใหญนั้นไม

มี มีอยางเดียวคือ อยากจะทราบวา

หลวงพอปาน นั้น มีองคจริงไหม?

แลวก็ที่หลวงพอเปนลูกศิษยของ หลวง

พอปาน นั้น มีองคจริงหรือเปลา?

เวลานี้พบแลวทุกอยาง ก็มีความมั่นใจ

 การทำสมาธิมี ๔ แบบ

หลวงปูก็เลยบอกกับเธอวา

"ถาตองการจะเขาใจจริงตามพุทธศาสนา

ก็พยายามใชอารมณสมาธิ

การทำสมาธิมี ๔ แบบ

แบบท่ีหนึ่งเรียกวา สุกขวิปสสโก แบบ

นีท้ำจิตใจเปนสมาธไิด เปนฌานสมาบตัไิด และ

ก็เปนพระอริยเจาได เขานิพพานได

แตไมมีความเปนทิพยของจิต จิตไม

สามารถจะเห็นผี เห็นสวรรค เห็นนรก เห็น

เทวดา เห็นพรหมได

วิธีที่สอง ที่เรียกวา เตวิชโช หรือ วิชชา

สาม วิชชาสาม นี้กอนที่จะเปนพระอริยเจา

ก็เ ร่ิมฝก ทิพจักขุญาณ กอน

เมื่อได ทิพจักขุญาณ แลว

ตอมากฝ็ก ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ คอื

ระลึกชาติได เมื่อจิตเปนทิพย และสามารถ

ระลึกชาติได เราก็จะเห็นสวรรค เห็นเทวดา

เห็นพรหมโลก เห็นอะไรตออะไรไดตามความ

ตองการ สามารถระลึกชาติตางๆ ได

หลังจากน้ันก็ทำจิตใหหมดกิเลส ไป

นพิพานได อยางนีจ้ะหมดความสงสยัในคำสอน

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

อยางท่ีสาม เรียกวา ฉฬภิญโญ หรือ

อภญิญาหก อยางน้ีมคีวามเปนทพิย เห็นสวรรค

เหน็พรหมโลก เหน็นรก เหน็แดนเปรตได แลว

ก็ไปแดนนั้นๆ ได อยางนี้เรียกวา อภิญญา

ตอมาก ็ปฏิสมัภิทาญาณ มคีวามสามารถ

ทั้ง วิชชาสาม และ อภิญญาหก และก็มี

ความฉลาดมาก

การที่หนูเห็น หลวงพอปาน ในวันนั้น

เวลานั้นจิตกำลังเขาถึง อุปจารสมาธิ พอดี

ตามธรรมดาจิตของเราถาเขาถึง อุปจารสมาธิ

จะมอีารมณเปนทพิย จิตจะเร่ิมเปนทพิย เพราะ

สะอาดจากกิเลสพอสมควร

ในเมื่อจิตเร่ิมเปนทิพย ก็สามารถจะได
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ยินเสียงท่ีเปนทิพยได จะสามารถเห็นภาพที่

เปนทิพยได แตความจริงการเห็นนั้น เห็น

จากจิต ไมไดเห็นจากลูกตา

แตวาถากำลังกิเลสบางมากจริงๆ ก็จะ

มีความรูสึกวาคลายกับเห็นจากลูกตาจริงๆ แต

ความจริงเห็นจากจิต ไมใชจากลูกตา"

เธอฟงแลวเธอก็เขาใจ

จุไร ก็บอกคุณปาวา

หลวงปูก็ถามวา

"เธอเคยเจริญกรรมฐานไหม?"

เธอก็ตอบวา "เพิ่งทำคราวนั้นเปนครั้ง

แรก ก็ไมทราบวาเปนกรรมฐาน"

หลวงปูก็บอกวา "นั่นแหละกรรมฐาน

และความเปนทิพยของจิตเธอ คือ ทิพจักขุ

ญาณ เธอเคยไดแลวมาในชาติกอน และเธอ

คงจะมีความผูกพันกับ หลวงพอปาน ในฐานะ

เปนลูก เปนหลาน เปนลูกศิษยลูกหากันมา

กอนก็ได

ฉะนั้น ตอไปขอใหพยายามฝกกรรมฐาน

ในดานของ วชิชาสาม หรือ อภญิญาหก จะได

พบพูดจากับ หลวงพอปาน ก็ดี เทวดา หรือ

พรหมทั้งหลายก็ดี สามารถจะคุยกันได คนที่

ตายไปแลวก็คุยกันได"

จุไร ก็บอกกับคุณปาวา

"เอาละ คุณปา พอถึงเวลาเทานี้ ก็เปน

เวลาพอดีที่หลวงปูกลับจากการรับแขก หนู

ก็หยุดแคนี้ นะ  ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒ

นมงคลสมบรูณพนูผล จงมีแดบรรดาทานพทุธ

ศาสนิกชนผูฟง และผูอานทุกทาน" สวัสดี*

วิปสสนาญาณมี ๓ นัย

วิปสสนาญาณ ที่พิจารณากันมานั้น

ทานสอนไวเปน ๓ นัย คือ

(๑) พิจารณาตามแบบ วิปสสนาญาณ

๙ ตามนัย วิสุทธิมรรค

(๒) พิจารณาตามนัย อริยสัจ ๔

(๓) พิจารณา ขันธ ๕ ตามนัย พระ

ไตรปฎก ที่มีมาใน ขันธวรรค

ทั้ง ๓ นัยนี้ ความจริงก็มีอรรถ คือ

ความหมายเปนอันเดียวกัน

โดยทานใหเห็นวา ขันธ ๕ ไมเท่ียง

เปนทุกข เปนอนัตตา เหมือนกัน

ทานแยกไวเพื่อเหมาะแกอารมณของแต

ละทาน เพราะบางทานชอบคอยทำไปตามลำดบั

ตามแบบ วิปสสนาญาณ ๙ เพราะเปนการ

คอยปลดคอยเปลื้องตามลำดับทีละนอย ไม

หนักอกหนักใจ

บางทานก็ชอบพิจารณาตามแบบ อริยสัจ

๔ นี่พระพุทธเจาทรงคนพบเอง และทรงนำมา

สอน ปญจวัคคีย เปนครั้งแรก

โอวาทหลวงพอวัดทาซุง

เรื่อง วิปสสนาญาณ
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อสุภกรรมฐาน ขึ้นมาเปนเครื่องเปรียบ

ยก กายคตานุสสติกรรมฐาน ขึ้นมาเปน

เครื่องเปรียบ

เปรียบเทียบกันวา

ไอสิง่ท่ีเรารักนะ มนัสะอาดหรอืมนัสกปรก

เม่ือรางกายมนัเปนของสกปรก มนักเ็ปน

ของไมเท่ียง มีอนัตตาคือสลายตัวไปในท่ีสุด

จิตก็ไมยึดม่ันถือมั่น ไมผูกพันในรูปกายใดๆ

ทั้งหมด จะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม

เหน็วาไมเปนสาระ หรอืวาไมเปนแกนสาร มนั

มีแตความสกปรก

เครือ่งประดับท่ีแตงกายเปนของหลอกลวง

ไมมีอะไรดี ผาผอนทอนสไบหามาแลวอยาง

ดี สีสดสวยเดี๋ยวก็ทรุดโทรม ความจริงนึก

วาสวมแลวก็เก็บ จะใชใหมก็ตองซักตองฟอก

นี่แสดงวามันสกปรก

เครื่องอาภรณตางๆ ก็ตองคอยปดคอย

สีขัดเกลา ทำลายสิ่งสกปรกอยูเสมอ

ทีนี้อะไรมันเปนของสะอาด

เปนอันวา วัตถุก็ดี สิ่งท่ีมีชีวิตก็ดี มัน

ก็ของไมสะอาดทั้งหมด จิตคิดอยางนี้ใหมัน

เปนปกติ จิตก็ตัดความรักเสียได

กำลังของฌาน ๔ นี่เปนกำลังท่ีกลามาก

ปญญามนัเกดิเอง เกดิชดั มคีวามหลกัแหลมมาก

ประเด๋ียวเดียวมันเห็นเหตุผลชัด

พอตัดไดแลวมันไมโผลนะ รูสภาพยอม

รับสภาพความเปนจริงหมด

เหน็คนปบไมตางอะไรกับสวมเดนิได จะเอา

เครื่องหุมหอสีสันวรรณะขนาดไหนก็ตาม มัน

ทานเหลานัน้ไดมรรคผลเปนปฐม กเ็พราะ

ไดฟง อริยสัจ ๔

แตทวาท้ัง ๓ นัยนี้ก็มีความหมายอยาง

เดียวกันคือ  ให เห็นอนัตตาในขันธ ๕

เหมือนกัน ทานกลาวไวใน วิสุทธิมรรค ใน

ขันธวรรค และใน พระไตรปฎก วา

ผูใดเห็นขันธ ๕

ผูนั้นก็เห็นอริยสัจ

ผูใดเห็นอริยสัจ

ผูนั้นก็ชื่อวาเห็นขันธ ๕

 วิธีพิจารณาวิปสสนาญาณ

กอนที่จะคำนึงถึง วิปสสนาญาณ

ก็จงทำใจใหมีความสุขดวยอำนาจของ

สมาธิจิตกอน

เม่ือจิตมีสมาธิดีแลว

ก็ใชปญญาพิจารณาใหปรากฏ

เมื่อพิจารณาไปแลว

ถาหากยังเห็นไมพอเพราะจิตมันจะซาน

ก็ดับความรูสึกในการพิจารณาเสียกลับ

มาภาวนา และทรงจิตใหหยุดในอารมณเดิม

กอน ใหจิตสบายเปนสมาธิ ทำสลับกันไปสลับ

กันมา

ถาใครสามารถทรงฌานไดดี เวลาเจริญ

วิปสสนาญาณนี่มันรูสึกวางายบอกไมถูก

เมื่อถึงฌาน ๔ เต็มอารมณแลว เรา

จะใชวปิสสนาญาณกถ็อยหลงัมาถงึอุปจารสมาธิ

เราจะตองการตัดตัวไหนละ

ตัด ราคะ ความรักสวยรักงามเราก็ยก
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บังปญญาของพวกทานพวกนี้ไมได

ใหปรับปรุงอารมณ ไมใชปรับปรุงวัตถุ

เรื่องญาณตางๆ นี่พระพุทธเจาทรงยืน

ยนัเปนของมจีริง แตขออยางเดยีวอยาใหบรรดา

ทานพุทธบริษัทเอาแตคิดกับอานตำรา แลว

ก็พูดแคนี้มันใชไมได อยาลืมวาคำสั่งสอนของ

พระพุทธเจา ตองใชอารมณเปนสำคัญ

ใหปรับปรุงอารมณ ไมใชปรับปรุงวัตถุ

นี่ตองเขาใจไวดวย ถาปรับปรุงอารมณ

แลวมันจะไดอะไรข้ึนมาบาง

พิจารณา กายคตานุสสติกรรมฐาน ตัว

เดียว คือพิจารณา ขันธ ๕ วา

"รางกายมันไมใชเรา ไมใชของเรา

เราไมมีในมัน มันไมมีในเรา"

ใหเขาใจ แลวก็ถอยหลังไปดูรางกายที่

เราทิ้งมาแลว มันเปนอะไรมาบาง เปนสัตว

บาง เปนคนบางมาแลวเทาไร

ดูใหมันชํ่าใจจะเกิดความเบื่อในตัวเอง

แลวก็ทานที่ไมตองเกิดอีกมีบางไหม

อนันีไ้มยาก ถาสรางอารมณเขาถงึ โคตรภู

ญาณ อันนี้เราจะใช ทิพจักขุญาณ เห็นพระ

นิพพานไดอยางแจมใส แลวก็ชัดเจน

ถาอารมณของทานยังไมถึงโคตรภูญาณ

เพียงใด อยาเพิ่งพูดไปนะเร่ืองนิพพาน

แลวก็ยังไมได ทิพจักขุญาณ ดวย

ไมได โคตรภูญาณ ดวย

ขอเก็บใสเซฟไวกอนดีกวาเรื่องนิพพาน

ยังไมตองพูดกัน พูดเทาไรผิดเทานั้น ไมตอง

หวง ไมพูด ไมผิดดีกวา

ใหเขาฌานกอนพิจารณาวิปสสนาญาณ

จงอยาลืมวา

กอนพิจารณาทุกคร้ังตองเขาฌานกอน

แลวถอยจากฌานมาหยุดอยูเพียงอุปจารฌาน

แลวพิจารณาวิปสสนาญาณ จึงจะเห็น

เหตุเห็นผลงาย

ถาทานไมอาศัยฌานแลว วิปสสนาญาณ

ก็มีผลเปนวิปสสนึกเทานั้นเอง ไมมีอะไรดีไป

กวานั่งนึกนอนนึก แลวในที่สุดก็เลิกนึก

และหาทางโฆษณาวา

"ฉนัทำมาแลวหลายป ไมเหน็ไดอะไรเลย"

จงจำระเบียบไวใหดี และปฏิบัติตาม

ระเบียบใหเครงครัด วิปสสนาญาณไมใชตม

ขาวตม จะไดสุกงายๆ ตามใจนึก

ทุกคร้ังท่ีจะเจริญวิปสสนาญาณ

ทานใหเขาฌานตามกำลังสมาธิที่ไดเสีย

กอน เขาฌานใหถึงท่ีสุดของสมาธิ

ถาเปนฌานท่ี ๔ ไดยิ่งดี

ถาไดสมาธิไมถึงฌาน ๔ ก็ใหเขาฌาน

จนเต็มกำลังสมาธิที่ได

เม่ืออยูในฌานจนจิตสงัดดีแลว คอยๆ

คลายสมาธิมาหยุดอยูที่อุปจารฌาน

แลวพิจารณาวิปสสนาญาณทีละข้ัน

อยาละโมบโลภมาก ทำทีละข้ันๆ อยาง

นั้นจนเกิดเปนอารมณประจำใจ ไมหวั่นไหว

เปนเอกัคคตารมณ เปนอารมณที่ไมกำเริบ

แลวจงึคอยเลือ่นไปญาณตอไปเปนลำดบั
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ทุกญาณปฏิบัติอยางเดียวกัน ทำอยาง

นี้จะไดรับผลแนนอน

ผลที่จะไดตองมีการทดสอบจากอารมณ

จริงเสมอ อยานึกคิดเอาเองวาได เมื่อยังไม

ผานการกระทบจริง ตองผานการกระทบจริง

กอน ไมกำเริบแลวเปนอันใชได

ทำนิพพิทาญาณและสังขารุเปกขาญาณ

ใหเกิดข้ึนในวิปสสนาญาณ

ความเบื่อหนายในรางกาย เบ่ือในการ

เกิดเปน นิพพิทาญาณ ในวิปสสนาญาณ

ถาทานคิดใครครวญในรูปสมถะใหเห็น

ซากศพอยูเสมอ และใครครวญหากฎธรรมดา

ควบคูกันไป คือเมื่อเกิดความทุกขอันเกิดจาก

การปวยไข หรืออารมณที่ไมพอใจ หรือความ

แกเฒาเขารบกวน ทานก็วางใจเฉยเสีย ไม

ดิ้นรนกระเสือกกระสน โดยคิดวา

นี่เปนเร่ืองของธรรมดา

เกิดมามันก็ตองเจ็บไขไมสบาย

มีลาภแลวมันก็เสื่อมได

มียศแลวยศมันก็เสื่อมได

มีสุขแลวทุกขมันก็มีได

มีคนสรรเสริญแลวคนนินทาก็มีได

เกิดแลวก็ตองตายได

ทุกอยางมันธรรมดาแทๆ จนจิตชินตอ

อารมณ มีอะไรท่ีเปนทุกขเกิดขึ้นก็รูสึกวาเปน

ปกติ ไมดิ้นรนหว่ันไหวอยางนี้ ทานเรียกได

วาได สังขารุเปกขาญาณ ในวิปสสนาญาณ

เปนคณุธรรมท่ีใกลความเปนผบูรรลุพระอรหันต

แลว

    ควรมุงตัดกิเลสเปนขอๆ

การพจิารณาวิปสสนาญาณควรมงุตัดกเิลส

เปนตอนๆ ไป ถาตอนใดคิดวาจะละใหเด็ด

ขาด ก็ยังละไมได ก็ไมยายขอที่ตั้งใจจะละ

ตอไปในขออื่น ตองย้ํา ซ้ําซากๆ อยูในขอ

นั้น จนเห็นวาตัดไดเด็ดขาดไมกำเริบแลว จึง

เลื่อนไปพิจารณาละขอตอไป

อยาทำแบบสุกเอาเผากิน คราวเดียวมุง

ละหมดทั้ง ๑๐ (สังโยชน ๑๐ ประการ)

หรือคราวละหลายๆ ขอ ถาทำอยางนัน้ จะกลาย

เปนพวก โมฆกรรม คอืทำไมไดผลไป  จงอยา

ใจรอน เพื่อผลแนนอนในการปฏิบัติ

  ตองต้ังใจจริงเจริญเพ่ือมรรคผล

การเจริญวิปสสนาญาณตองเจริญเพื่อ

มรรคผล อยาทำแบบคิดวาพอเปนอุปนิสัยเทา

นั้น การปฏิบัติแบบคิดวาพอเปนอุปนิสัย ไม

ควรมีในหมูพุทธศาสนิกชน เพราะเปนการ

ดูแคลนพระพุทธศาสนาเกินไป

พูดกันตรงๆ ก็คือวา ไมมีความเชื่อถือ

จริง และไมใชนักปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามเขา

พอไดชื่อวา "ฉันก็ปฏิบัติวิปสสนา"

คนประเภทนีแ้หละ ทีท่ำใหพระพุทธศาสนา

เสื่อมโทรม เพราะทำไปไมนานก็เลิก

แลวก็เอาความไมจริงไมจังของตนเองน่ี

แหละ ไปโฆษณาบอกวา

"ฉันปฏิบัติวิปสสนามาแลวนาน ไมเห็น
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มีอะไรปรากฏ"

นี่เปนการทำลายพระศาสนาโดยตรง

ฉะนั้น นักปฏิบัติแลวควรตั้งใจจริงเพื่อ

มรรคผล ถารูตัววาจะไมเอาจริง ก็อยาเขา

มายุงทำใหศาสนาเสื่อมทรามเลย

ใชปญญาพิจารณาใหเห็น คอยๆ คิด

นึก ใหเห็นตามความเปนจริง นี่เราเรียนหา

ความจริงกัน ในหลักพระพุทธศาสนา ไมใช

จะมานั่งโกหกมดเท็จตนเอง

ถาเห็นตัวเราแลวก็เห็นบุคคลอื่น ดูหา

ความเปนจริงใหพบ จนกระท่ังจิตสลดคิดวา

รางกายของคนและสัตวเต็มไปดวยความ

สกปรกจริงๆ

รางกายของคนและสัตวมีทุกขจริงๆ

รางกายของคนและสัตวหาความเท่ียงไม

ไดจริงๆ

มันมีการสลายตัวไปในท่ีสุด

ไมมใีครจะบังคบับัญชารางกายใหมสีภาพ

ทรงตัว

ไมมีใครกลาจะแสดงวาเราเปนเจาของ

รางกายจริงจังโดยการบังคับใหทรงตัวได ใน

เม่ือรางกายมันไมดีอยางนี้ เราจะไปเมามัน

เพ่ือประโยชนในโลกียวิสัยทำไม

จงคิดไวเสมอวา

เรามีรางกายที่ไมใชเรา ไมใชของเรา

เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา

รางกายเปนของไมเท่ียง เปนทุกข

มีการสลายตัวไปในท่ีสุด

รางกายเปนเรือนเชาชั่วคราวเทานั้น เรา

จะไมติดใจในรางกาย จะไมเมาในรางกาย เรา

จะไมหวังในรางกายตอไปอีก

ขึ้นช่ือวาความเกิดจะไมมีสำหรับเราอีก

และก็ตั้งใจตัดความโลภดวยการใหทาน

ตดัความโกรธดวยการเจรญิ พรหมวหิาร ๔

ตดัความหลงดวยการยอมรบันบัถอืกฎของ

ธรรมดา ไมหวั่นไหวในเมื่อรางกายมันจะเปน

อะไรเกิดขึ้น

และจงมีความเคารพในพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ เปนสรณะ คือเปนที่พึ่งอยาง

แทจริงดวยความจรงิใจ เมือ่เคารพแลวกป็ฏบิตัิ

ตามคำแนะนำของทาน

   (โปรดอานตอฉบับหนา)

    "เรามีรางกายที่ไมใชเรา  ไมใชของเรา  เราไมมีในรางกาย

รางกายไมมีในเรา  รางกายเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  มีการ

สลายตัวไปในที่สุด  รางกายเปนเรือนเชาช่ัวคราวเทาน้ัน  เราจะไม

ติดใจในรางกาย  จะไมเมาในรางกาย  เราจะไมหวังในรางกายตอ

ไปอีก  ข้ึนชื่อวาความเกิดจะไมมีสำหรับเราอีก"
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   เที่ยวผูหญิงโสเภณีผิดศีลไหม

ลูกศิษย "แลวพวกผูชายที่แตงงานแลว

เขาจะไปหาพวกผูหญิงโสเภณี เขาวาเขาบาป"

จะไปบาปอะไร

ลูกศิษย "เพราะเขาแจกสตางค"

เขาแจกสตางค พวกนัน้เขารบัจางช่ัวคราว

ลูกศิษย "ไมผิดศีลเหรอคะ?"

ผิดสิ ผิดศีลนี่ไมบาป ถาชนศีลขาดสิ

บาป ก็มันเดินไปไมชนศีลนี่ ศีลมันก็ชวย มัน

เดินชนมันอาจจะลม หัวอาจจะแตกได มัน

วิ่งขางๆ มันไมชน

อันนี้ยังถือเปนโทษกาเมไมได จะปรับ

ผูหญิงคนนั้นไปแยงผัวเขาก็ไมได เพราะเขา

เปนการคา

ลูกศิษย "แลวภรรยาเขาที่บานก็ไมวา

อะไร"

จะไปวาอะไร ก็หมดเรื่องกันไป

ลูกศิษย "แลวแบบเอาใจไปรักคนอื่น

ก็บาปทางใจหรือคะ?"

ไมเปนไร ถาตัวไมตายไมเปนไร

ลูกศิษย "ก็ไมผิดสิคะ"

ก็ยังไมผิด ยังไมไดละเมิดนี่

ลูกศิษย "แตใจไปละเมิด"

ใจเขายังไมไดปรับศีล นี่เขาตองตัด ถา

ตัวละเมิดจริง ลงมือทำนะ

ถาอยางพระนี่อาบัติบางอยาง แคคิดยัง

ไมถือวาอาบัติใชไหม แตถาลงมือทำเปนแน

 พระท่ีคิดถึงสีกาเปนอาบัติหรือเปลา

ลูกศิษย "ถาอยางพระท่ีคิดถึงสีกาละ

คะ?"

ดีมาก (หัวเราะ) ไอสีกานี่สีดำใชไหม

พระคิดถึงสีกา เปนความจริง พระปกติยัง

คิดถึงสีกาอยูเสมอ ถาไมคิดถึงสีกาเดี๋ยวอด

ตาย (หัวเราะ) ตอนเชาเดินบิณฑบาต สีกา

ใหมากกวาสีนก

ถาไปคิดถึงทางดานความรักนะ คือรัก

ระหวางเพศนี่ยังไมปรับ

สนทนาท่ีชิคาโก

เร่ือง เท่ียวผูหญิงโสเภณีผิดศีลไหม

(วันอังคารท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๒๗)
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ถาพาดพิงหรือพูดเกี้ยว หรือทำทาทาง

แสดงออก อันนี้ปรับเลย บาปหนักมาก

ลูกศิษย "แลวถาคิดถึงแบบเปนพี่นอง

ละคะ?"

ออ! ไมเปนไร อยางนั้นไมมีความผิด

หรอก คิดถึงแบบเปนพี่เปนนอง คิดถึงอยาก

จะเปนสามีเขาก็ยังไมเปนไร ยังไมพูด ยัง

ไมเปนไรหรอก แตถาพูดละปรับ หรือเขียน

เครื่องหมายแสดงทาทางใหเขาทราบวา

"ฉันรักเธอนะ"

อันนี้อาบัติเลย หนักมากดวย หนัก

มากกวากินขาวเวลาบาย

  การจองเวรจองกรรม

ลูกศิษย "แลวถาเกิดคนที่ตายไปแลว

เกิดมาเปนผูหญิงนี่ไมตองใชกรรมเหรอ?"

ก็มันยังไมถึงวาระมั้ง เปน อุปฆาตกรรม

ขณะหน่ึง ถาตองใชกฎของกรรมเขาก็ไปเลย

ไมรอ ถาบาปก็ตองดิ่งไปนรกทันที ถามีบุญ

ถึงก็ไปสวรรคทันที ไมใหรออยู

ลูกศิษย "ผมอานหนังสือเขาบอก ถา

มีคนหนึ่งฆาเขาตาย แลวเขาก็บอกวาจะตอง

จองลางไป แลวก็คนที่ถูกฆาตายก็มาเกิดเปน

ลูก ๒ คน"

เออ..ดีมากๆ

ลกูศิษย "แลวกพ็ยายามจะฆา เขาบอกวา

ไมใชพอฉันเอง"

บุคคลตวอยางคือองคุลิมาล

จองเวรจองกรรม ถาแบบน้ันกฆ็าแน เปน

เวรท่ีจองกัน เขาไมเรียกกรรม ถาถูกฆากอน

จะตายอยาง องคุลิมาล

อยาง องคุลิมาล สมัยนั้นทานเกิดเปน

ควายปา เกงมาก ปราบสัตวทั้งปาไดหมด

แกก็คิดว า "สัตวทั้ งป า เราปราบได

ไอสัตวที่ชาวบานเลี้ยงมามันจะแคไหน?"

ลองดู แกออกมาขวิดวัว ขวิดควาย

ขวิดมาเขา ออกมาทีไรอาละวาดควายเขาตาย

บาง บาดเจ็บบาง ลมตายบาง

วันหลังชาวบานเขาคิดวา "ควายปาที่มัน

หนีออกมา ออกมาทีไรอาละวาดทุกครั้ง"

เขาก็ทำคอกแนนหนามาก เอาควายฝูง

หนึ่งไปไว และก็ทำชองหมือนกับโปะนะ จาก

เล็กมาหาใหญ ในคอกนั้นนะ

ไอควายปาตัวนั้นเขามาที่นี่ก็ไมได

แกนึกวา "ไอฝูงนี้ทะนงตัว ตองจัดการ

ปราบ ตองหาทางเขาคอกใหได"

แกเดินไปเดินมาเห็นชองก็วิ่งเขาไป

พอถงึคอกกต็ดิตวัคบั ขยบัตัวไมได ชาว

บานก็เอาไมมาสกัด ก็เลยถูกตีตาย ไอที่ลง

มือตีตายมันไมกี่คน

กอนจะตายแกก็ลืมตาขึ้นมาวา

"ไอคนนี้มันฆากู ชาติหนาถามีจริง กูขอ

ฆามึงบาง"

พอเกิดมาชาติหลังน่ี ความจริงแกเปน

คนดีมาก เกิดมานี่เปนคนดีมาก ไอที่ตองเปน
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โจรฆาคนก็เพราะวากรรมนี้เขาไปสนอง

ก็พอดีเรียนหนังสือท่ี ตักศิลา หลักสูตร

๔ ป เขาเรียน ๒ ปจบนะหมอนะ ภาษา

เจกก็เรียกวา "เกงท้ังฝายบูและฝายบุน"

ฝายบูนี่เวลาเขาประลองอาวุธกัน ฟน

ดาบ ๔ คน ยังปะทะกันไมไหวเลย นี่แก

เกงมาก

  กรรมเกาเร่ิมเขาสนอง

ตอมาครูก็ใหสอนวิชาการ ทั้งฝายหนังสือ

ฝายตำรา ฝายอาวุธ ไอคนที่ไปดวยกัน ที่

เขาเปนลูกศิษย เปนเพื่อนเขาก็จองจะริษยา

นี่กฎของกรรมมันเริ่มแลวนะ

เพื่อนก็ไปบอกครูวา

"เจาอหิงสกกุมาร มันคิดจะฆาอาจารย

มนัจะต้ังตัวเปนอาจารยเสยีเอง มนัจะยดึสำนกั"

นี่คือคำยุยง ยุบอยๆ เขา จิตใจของ

ครูที่ยังไมเปนพระอริยะก็หวั่นไหว

ครูก็คิดวา "ไอนี่อกตัญู เราตองฆา

มัน ครั้นจะฆาดวยมือตัวเองก็จะเสียชื่อ"

วันหนึ่งครูจึงเรียก อหิงสกกุมาร เขา

ไป แลวบอกวา

"เธอนี่เกงมาก มีการคลองตัวดีมาก แต

วาฉันมีความรูพิเศษอยูอยางหน่ึง มีมนตชื่อ

วา วิษณุมนต ถาใครไดมนตนี้แลว จะปราบ

ไปท่ัวไตรภพ ปราบมนุษย เทวดากับพรหม"

ทนีีค้นทีม่นัเกงอยแูลว กรรมสนองกอ็ยาก

จะได อยากจะเรียนมนตนี้

ครูก็เลยบอกวา "ไอการเรียนมนตนี้มัน

ลำบาก ตองยกครูสูงมาก"

แกก็ถามวา "อะไรครับ?"

ครูก็เลยบอกวา "ตองฆาคนถึงพันคนถึง

จะเรียนได"

แลวครูกค็ดิวากวาจะฆาคนถงึพันคน ตอง

เปนคนที่มีความสามารถ และสามารถจะฆา

เขาตายได ใชไหม

ทีนี้ไอมนตนั้นไมมีหรอก ครูแกโกหก

ที่มาของคำวา "องคุลิมาล"

หลังจากน้ันเปนตนมาแกก็เ ร่ิมฆาคน

ฆาคนทีแรกนะ ฆาคนไมใชนับของ ถาวันนี้

ฆาไดหนึ่งคนก็ยังพอทำเนา อีกรายนี่พอวัน

รุงข้ึนนี่ฆาอีกหนึ่งคน ไมมีใครเดินแลวใชไหม

ก็ฆาเรียงกันไป ฆาไปฆามาจำไมไดวา

กี่คน ทีหลังก็ตองเร่ิมตนใหม

ฆาหนึ่งคนเอานิ้ว ๑ นิ้ว

ไอนิ้วนี่ภาษาบาลีเขาเรียก "องคุลี"

เขาจึงเรียก "องคุลิมาล"

องคุลิมาล คือ โจรท่ีฆาคนเอานิ้วมือ

พอฆาตอนหลังนี่ ๙๙๙ นิ้ว ถานับกัน

กอนโนนก็เกินพัน ก็เกือบจะครบ

ก็เวลานั้นไปใกล เมืองพาราณสี บาน

ทานอยู เมืองพาราณสี ก็ตั้งใจวาเหลืออีก

นิ้วเดียว วันพรุงนี้ใครก็ตามเถอะ ไมวาใคร

ถาเขามาฆาหมด ตองเอา ๑ นิ้วใหได นี่หา

ไมยาก

ความจริงแมของทานก็เปนหนึ่งในจำนวน

ที่รวมกันฆาควายปาตัวนั้นนะ
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ที่ฉันเลาใหฟงมันตรงกัน

คืนนั้น แมแกก็ทราบขาวก็คิดวา

"พรุงนี้เชาจะไปหาลูก จะไปขอรอง"

ถาแมทานออกไปก็ตองถูกฆา

พระพุทธเจาตองเสด็จไปชวย

ตอนเชาเมื่อพระพุทธเจาทรงโปรดสัตว มี

ภาพ องคุลิมาล ตกอยูในขายพระญาณ

ก็ทรงทราบวา องคุลิมาล จะไดเปนพระ

อรหันต ถาพรุงนี้ตอนสาย แมออกมา ถา

ฆาแม จะมีโทษเปน อนันตริยกรรม บาป

หนัก บุญเกาจะถูกปด จะตองลงอเวจีกอน

พระพุทธเจาทรงตัดหนาไปกอน

พอเชาตรูก็เสด็จไป พอทานเห็นพระ

พุทธเจาไปมือเปลา สบายมาก

พอเห็นพระพุทธเจาเขาบอกวา

"เจาสมณะโลน หยุดกอน"

และก็เดินตามไป พระพุทธเจาก็ทรงเดิน

ไปเร่ือยๆ ทานก็เดินสูงๆ ตํ่าๆ ทานก็วิ่งกวด

วิ่งเทาไรก็ไมทัน ทานเลยบอกวา

"เจาสมณะโลน หยุดกอน"

พระพุทธเจาทรงบอกวา

"ฉันหยุดแลว"

พระพุทธเจาทานก็เดินไปเร่ือย ทานก็วิ่ง

ไมทัน ก็ถามเปนครั้งท่ี ๓ วา

"สมณะทำไมพูด มุสาวาท ?"

อีตอนนี้ไอกรรมเกามันออกมาพอดี แลว

บุญเกาเขามาสนอง เขามาแทน

พระพุทธเจาทรงหันมาถามวา

"อหงิสกกมุาร ฉนันะหยดุทำบาปทำกรรม

มานานแลว แตเธอยังไมหยุดอีกหรือ?"

เทานี้ ทานเกิดความสลดใจ วางดาบ

วางนิ้วมือ เขาไปกราบพระพุทธเจา

นี่ความจริง กฎของกรรม อยางน้ีเขา

เรียกเวรนะ

เออ..นี่ ถาไมมีพระพุทธเจา หรือพระ

อรหันตเขามาระงับ จะตองจองเวรจองกรรมอยาง

นี้ ลอกันถึง ๕๐๐ ชาติ ผลัดกันฆานี่ตาย

แลว ๕๐๐ ชาติ ชาติหนาแก ชาตินี้ฉัน ชาติ

โนนแก มีอะไรก็วากันไป

(โปรดอานตอฉบับหนา)

รางกายของคนและสัตวเต็มไปดวยความสกปรกจริงๆ

รางกายของคนและสัตวมีทุกขจริงๆ

รางกายของคนและสัตวหาความเท่ียงไมไดจริงๆ มันมีการสลายตัวไปใน

ที่สุด  ไมมีใครจะบังคับบัญชารางกายใหมีสภาพทรงตัว

ไมมีใครกลาจะแสดงวาเราเปนเจาของรางกายจริงจัง  โดยการบังคับให

ทรงตัวได
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แลวบทสุดทายนั้น เหตุปจจโย (พระ

มหาปฏฐาน) หมายถึงวาเหตุที่จะเกิดที่เปน

กศุลและอกุศล ทำคน ทำบุคคลใหเปนคนดหีรือ

คนเลว ก็อยูที่เหตุ มีเหตุมีปจจัยใหเปนสำคัญ

จากนั้นมาวากันถึงผลของพระอภิธรรม

วันนี้ไมใชจะเทศนอภิธรรมโดยละเอียด

จะพูดกันถึงผลของการฟงพระอภิธรรม วา

ทำไมเวลาคนตายก็ดี งานเนื่องในการศพก็ดี

ตองสวด บทอภธิรรม ๗ คมัภรี หรือ บทมาติกา

ทั้งน้ีก็แสดงวา อาจารยหงา แกใกลตายเต็ม

ทีแลว (หัวเราะ) ไมใชขอโทษนะ

แหม..เผลอไป (หัวเราะ) เห็นนั่งซึมๆ

นี่หวา..

ทั้งน้ีก็เพราะวา บทอภิธรรม ๗ คัมภีร

และ บทมาติกา

โดยเฉพาะอยางยิง่ บทอภธิรรม ๗ คมัภีร

ที่สวดในตอนเย็น ตอนนั้น พระอนุรุทธ ซ่ึง

เปนสาวกขององคสมเดจ็สัมมาสมัพทุธเจา องค

สำคัญทานหน่ึง ที่หนักไปดวย ทิพจักขุญาณ

เปนผูประพันธ เปนบทคำฉันทเขาไว เปนการ

รวบรวมใจความที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรม

ศาสดาทรงเทศนโดยพิสดาร ใชเวลาถึง ๓

เดือน เอามายนยอพอไดความตามเนื้อความ

โดยละเอียด ยอแลวขยายความไดละเอียด

เปน ๗ บทดวยกัน

ความหมายของแตละศัพท

สำหรับ บทมาติกา นั้นชื่อวาเปนบทคลุม

แสดงถึงผลแหงบุคคลที่จะพึงทำอารมณที่เปน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต

สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา อัพยากตา

ธัมมา ตีติ

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระ

สัทธรรมเทศนา ในประวัติความเปนมาของการ

สดับอภิธรรมศรัทธา เพ่ือเปนเครื่องโสรจสรง

องคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดี

ไดพรอมใจกันมาบำเพ็ญกุศล เนื่องใน วัน

สงกรานต เปนวันที่ ๓

โดยความจริง วันนี้ตรงกับวันแรม ๑๔

คํ่า เดือน ๕ เปนวันพระ

ในตอนตนเหน็บรรดาหวัหนาทายกสมาทาน

อุโบสถศีล ก็คิดวาจะเทศนเร่ืองราวของอุโบสถ

ศีล แตวาปรากฏมาตอนทาย

  การสวดบทอภิธรรม ๗ คัมภีร

เมื่อเขาใหศีลเสร็จ ทายกก็อาราธนาธรรม

เปนการสวด บทอภิธรรม ๗ คัมภีร

แตการสวดเมื่อกี้นี้เปน ๒ จบ ตอน

เย็นที่แลวมาสวด ๗ จบ เมื่อสักครูนี้สวด

ไป ๒ จบ บทแรกเขาเรียกวา "บทมาติกา"

คำวา "มาติกา" นี้แปลวา แมบท คลุม

ไปได ๖ บท (พระอภิธรรมมี ๗ บท)

พระธรรมเทศนา

เ ร่ือง อานิสงสการฟงพระอภิธรรม

(วันจันทรที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓)
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กุศลและอกุศล ตามศัพทวา กุสลาธัมมา

อกุสลาธัมมา อัพยากตาธัมมา

     กุสลาธัมมา

คำวา "กุสลาธัมมา" หมายถึง ธรรม

ที่เปนกุศล คือคนฉลาดเขาทำกันในดานของ

ความดี

    อกุสลาธัมมา

คำวา "อกุสลาธัมมา" หมายถึง ธรรม

ที่เปนอกุศล คือธรรมที่คนโงเขาทำ

อกุศล ก็แปลวา โง คนโงทำก็เปนเหตุ

เปนปจจัยใหเกิดความทุกขแกตัว

    อัพยากตาธัมมา

คำวา "อพัยากตาธมัมา" หมายถงึ ธรรม

ที่ เปน อัพยากฤต  คื อจิ ต ท่ี ไม คิ ดต อ ง

การมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก ใน

ดานกามาวจรสวรรค หรือวาพรหมไมตองการ

และก็ไมตองการอบายภูมิ จึงมีอารมณเฉยตอ

อารมณตางๆ ที่ เรียกกันวา "สังขารุเปก

ขาญาณ" นั่นคืออารมณของพระนิพพาน

ฉะนั้น บทอภิธรรม ๗ คัมภีร นี้

องคสมเดจ็พระชินศรบีรมศาสดาทรงชีแ้จง

เหตุผล ๓ ประการเทานั้น คือ

(๑) ธรรมท่ีเปนกุศล เรียกวา ธรรมท่ี

ทำบคุคลใหเปนคนด ีมคีวามสขุในปจจุบนั และ

ก็มีความสุขที่สุดในสัมปรายภพ หมายความ

วา การมีชีวิตอยูก็เปนสุข ตายไปแลวก็เปน

สุขที่เรียกกันวา "กุสลาธัมมา" ถาปฏิบัติตาม

(๒) สำหรับ อกุสลาธัมมา คือ ธรรม

ที่เปนอกุศล ธรรมเปนปจจัยของความทุกข

บุคคลใดทำกรรมท่ีเปนอกุศล มีชีวิตอยูก็มี

ความทุกข ตายไปแลวก็มีความทุกข

(๓) สำหรับ อัพยากตาธัมมา หมาย

ถึง ธรรมท่ีมีอารมณเปนอัพยากฤต คือตั้ง

อยูใน สังขารุเปกขาญาณ ไดแกอารมณของ

พระอรหันต มีชีวิตอยูก็มีความสุข อารมณ

ความทุกขไมมีแมแตนอยหนึ่ง ตายไปแลวก็มี

ความสุขที่สุด คือเขาพระนิพพาน

แตนี้มาวากันอีกทีหนึ่ง สำหรับคนฟง

อภิธรรมท้ังบทซอยที่ พระอนุรุทธ กลาวไว

ทั้ ง บทอภิธรรม ทั้ง ๗ บทก็ดี และพระ

สวด บทมาติกา ก็ดี นี่ผลเปนยังไงบางสำหรับ

คนฟง คนฟงอภิธรรม ฟงแลวบางทีก็นั่งหลับ

ไปบาง บางบานขึ้นไปพระก็สวดอภิธรรม ชาว

บานก็กินเหลากันไป ดีไหม อาจารยหงา

บางทีกอ็าราธนาเสร็จ พระเร่ิมสวดอภธิรรม

ชาวบานก็คุยกัน ดี ตกนรกเสียบางก็ดี มนุษย

จะไดวาง เห็นไหม ถาอยางนี้ไมมีผล ไมมี

ผลในดานแหงความดี แตผลเขาก็มีเหมือน

กัน คือลงอบายภูมิ ตกนรกกันแน ไมได

แชงนะ เขาไปเขาเอง แชงเขาก็ไมไป

อยาง อาจารยหงา ทำบุญทุกวันๆ แชง

ใหมันลงนรกมันก็ไมลง คนระยำแบบน้ี

เออ..ขอโทษนะ (หัวเราะ)

แหม..คนดีเรียกคนระยำเขาแลว

เปนอันวาการฟง บทอภิธรรม ๗ คัมภีร
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นี้ ความจริงเร่ืองนี้พระนี่เปนผูมีความเคราะห

รายมากทีส่ดุ เพราะวาเวลาทีพ่ระจะสวดอภิธรรม

ใครเขาตายกัน เขาจะนิมนตพระไปคราวละ

๔ องค ไปสวดอภิธรรมน่ีจะนิมนตไปคราว

ละ ๔ องค เพราะวาตามพระวินัยมีอยูอวา

"ถาถวายของแกคณะสงฆตัง้แต ๔ องค

ข้ึนไป ถือวาเปนการถวายสังฆทาน"

ฉะนั้น การถวายสังฆทานนี่ ไมตองไป

จางให อาจารยหงา ขึ้นมาวา

"อิเมหิ สักกาเรหิ"

 บุคคลตัวอยางผูวาอธิษฐานนานไป

แต อาจารยหงา อยาวาชานะ ตองวา

ไวๆ พระจะไดไมดา ถาวาอยาง อาจารย

สุม จังหวัดสุพรรณบุรี ถูก หลวงพอทวม

แกดาเอา เพราะแกวา อิเมหิ สักกาเรหิ ก็ยัง

ไมพอ ดันตอทายคำอธิษฐาน ทิพพวัตถัง

ทิพพานัง แลวก็ตาม

แกวายาวเหยียดไปต้ังคร่ึงช่ัวโมง

ไอพระจะไดฉันตามบานมันก็สายอยูแลว

ไอบางบานทำบุญก็ตกนรก พระไปก็สายแสน

สาย สวดแลวก็สาย แตวาชาวบานทำกับขาว

ยังไมเสร็จ กลับบอกวาไมเปนไร

ทำไมดีนี่ตกนรกทั้งบาน ไมมีเหลือ

การทำบญุนีจ่ะตองรเูวลา วาพระนะ ทาน

ฉัน ๒ เวลา ไมใชเอาพระไปทรมานแบบนั้น

เปนการสรางกรรมท่ีเปนอกุศลใหแกตน

วันนั้น อาจารยสุม แกไปตอทายวา

ทิพพวัตถัง ทิพพานัง คำอธิษฐานตอทาย

ไปเกือบคร่ึงช่ัวโมง หลวงพอทวม นะทาน

หิวจัด ทานบอกวา

"ไอ...แมสุม ทิพยโคตรพอโคตรแมมึง

ไอหา! ไอ...แม มึงตกนรกแลว ไมมีทิพย

แลว มัวตะบันอยูนั่นแหละ โคตรแมมึงไม

ไดขึ้นหรอก ลงโลกันตนรก"

แหม..นับแตวันนั้นเปนตนมา อาจารย

สุม วาสั้นลงไปเยอะเลย (หัวเราะ)

เห็นไหม ไมง้ันแกวาทิพยเสียจนกระทั่ง

พระหิวแลวหิวอีก ทิพยอยูนั่นแหละ จะไป

ทิพยเทิพอะไรกัน ทรมานพระเปลาๆ

   การถวายสังฆทาน

เปนอันวาเวลาที่เขาจะนิมนตพระ เขา

ก็นิมนต ๔ องค ถือวาเปนคณะสงฆ

ตานี้พระก็เคราะหราย ถาเดินไป ๔ องค

จะเขาบานไหน เขาใหเขาไมครบ ๔ องค เขา

หาวาไปแชงใหเขาตาย เห็นไหม ฉันโดนบอย

เคยไปแลว ๔ องค เขาบอกวา

"นิมนตบานโนนองคหนึ่งครับ ขึ้นบาน

นี้ ๓ องค"

เลยถามวา "ทำไม?"

เขาบอกวา "กลัวจะตองตาย"

นี่แนะ! หาวาพวกเราเปนพระจัญไรไป

เลย แตความจริงตามวินัยทานถือวา ถาพระ

๔ องคขึ้นไปนี่ ถาพระนั่งอยูรวมกัน หรือ

ฉันรวมกัน ๔ องค เรามีขาวถวยนอยๆ แลว

กแ็กงนิดๆ หรือกบัขาวหนอยๆ อะไรก็ได ถวาย

เขาไปโดยไมตองวาอะไรเลย นีม่นัเปน สงัฆทาน
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ครบถวนบริบูรณ ไมตองไปต้ังทาวา อิเมหิ

สักกาเรหิ อยางนั้นหรอก

สังฆทาน แปลวา ใหกับหมูสงฆตั้งแต

๔ องคขึ้นไป

ฉะนั้น พระ ๔ องค เปนคณะสงฆ

เวลาคนตายเขานิมนตพระไป ๔ องค

ชาวบานเขามีสตางตนอย จะไดถวายไมมาก

นักแค ๔ องคใชไหม และต้ังแต ๔ องค

ไปถึง ๕ องค ๑๐ องค ๑๐๐-๒๐๐ องค

ก็เปนคณะสงฆเหมือนกัน นี่เขาใจไวตามนี้นะ

วาไมเปนเรื่องหมดไป ๑๕ นาทีแลว

หลังจากนี้ไป ก็จะขอพูดถึงอานิสงสแหง

การฟงพระอภิธรรม การฟงพระอภิธรรมของ

บรรดาทานพุทธบริษัทวันนี้ ก็ยังดี ยังรูเร่ือง

คือรูเร่ืองวาเวลานี้บทตนพระเขาข้ึนวา

"กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา อัพยากตา

ธัมมา"

นี่แสดงวา อาจารยหงา ใกลจะตาย

แลวอยางง้ีเปนตนเนอ

เปนอันวา พระสวดอภิธรรมก็ดี ฟงรู

เร่ืองไหม รูเรื่องวาพระสวดวา "กุสลาธัมมา

อกุสลาธัมมา อัพยากตาธัมมา" แตแปลวา

อะไรก็ไมรู แลวก็นั่งพนมมือกันเปนแถว

ผูที่ฟงพระสวดอภิธรรมมี ๒ ประเภท

การนั่งพนมมือนี้ ก็ตองแบงเปน ๒

ประเภท คือ

ประเภทท่ีจำใจพนมมือนี้อยางหนึ่ง

แลวก็เต็มใจพนมมือนี้อยางหนึ่ง

ประเภทท่ีจำใจพนมมอื จำใจฟง ไมตัง้ใจ

ฟง ยอมไมอยูในขอบเขตท่ีจะเทศนตอไป

แตสำหรับทานท่ีตั้งใจฟง และอยูในขอบ

เขตท่ีจะเทศนตอไป

อานิสงสการฟงพระอภิธรรม

เปนอันวาการฟงธรรมะ ที่พระพุทธเจา

ทรงสอน ที่พระทานสวด ทานจะรูวาแปลวา

อะไร หรือไมรูก็ตามที แตวาจิตของบรรดา

ทานพุทธบริษัทท้ังหมดนี้

อันดับแรกทานเขามาถึง มีความเคารพ

ในพระรัตนตรัยกอน คือเคารพในพระพุทธเจา

เคารพในพระธรรม เคารพในพระอริยสงฆ

อนันีเ้ปนกำลงัใหญ นีถ่าพดูดานกรรมฐาน

จัดวาเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน ธัมมานุสสติ

กรรมฐาน สังฆานุสสติกรรมฐาน ถาอารมณ

ยดึไวแคนีก้ต็กนรกไมเปนแลว ไดแตไปสวรรค

ไปเกดิบนสวรรค หรือเปนพรหม หรือไปนพิพาน

ตอมาบรรดาทานพทุธบริษัททกุทาน ตัง้ใจ

สมาทานศีล ถาตั้งใจสมาทานศีล ตั้งใจรักษา

ศีลจริง แมแตวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ก็ชื่อวาจัด

อยูใน สีลานุสสติกรรมฐาน

สีลานุสสติกรรมฐาน นี่ ถาหากวาทาน

ไมเลิกรักษาละก็ รับรองวากันอบายภูมิไดอยาง

แนนอน คำวาเกดิเปนสตัวนรก เปนเปรต เปน

อสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉานนั้นไมมีแน แต

ตองรักษาใหจริงนะ

และประการท่ี ๓ บรรดาทานพุทธบริษัท

ตั้งใจถวายทาน การถวายทานนี้ ขอพูดโดย
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ยอ เวลามันนอย ขอยกพุทธภาษิตท่ีวา

"ทานัง สัคคโส ปานัง"

ทานเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค

ในการถวายทานนีเ้ปนสงัฆทาน การถวาย

สังฆทานน่ีถวายคร้ังเดียวดวยความเต็มใจ ไม

สักแตวาทำ ถาบังเอิญจะตองเกิดใหมอีกกี่

แสนชาตกิต็ามท ีคำวาจนจะไมมกีบัทานผถูวาย

ทานแลว นี่เปนเรื่องของทาน

แลวตอมาทุกทานตั้งใจสดับรับรสพุทธ

พจนเทศนา ฟงเทศน เทศนตองฟงดวยปญญา

ตั้งใจฟงดวย ใชปญญาดวย เปนผลใหเขา

ถึงนิพพานไดงาย เปนตัวปญญา

นี่วาถึงอานิสงสที่ผานมาแลวนะ

อนันีอ้านสิงสทีฟ่ง บทอภิธรรม ๗ คมัภีร

โดยเฉพาะทุกคนที่ฟง บางทานก็จะรูเรื่องวา

ที่พระทานสวดไปแปลวาอยางไร ดีไมดี พระ

ที่สวดแกก็ไมรูวาแปลวาอยางไรเหมือนกัน

แลวพระท่ีสวดไมรู แลวไอคนฟงเสือก

รู ก็เสือกมากเกินไปนะ อาจารยหงา (หัวเราะ)

ไมแนนะ คนฟงบางทีก็มีความรูมากกวาพระ

เคยไปเทศนมาหลายหน ปรากฏวาเจอะคนฟง

มีความรูมากกวาพระเยอะ

รวมความวา บรรดาทานพุทธบริษัททุก

ทาน ฟงดวยศรัทธา

ทีนี้ จะกล าว โดยผล  ผลคนที่ฟ ง

บทอภิธรรม ๗ คัมภีร ที่ไมรูภาษานี่ พระ

พุทธเจาไมไดเทศนไว ในเมื่อพระพุทธเจาไม

ไดเทศนไว อาตมาก็ไมเทศน ถาขืนเทศนจะมี

ความรูดีกวาพระพุทธเจา ก็ตองไปอยูกับ พระ

เทวทัต ไมไปละ จะเอาเฉพาะทานที่ฟงเทศน

บทอภิธรรม ๗ คัมภีร พอใจเสียงพระสวด

ทั้ง ๗ บท หรือวา บทมาติกา ทั้งหมด

อยางท่ีฟงเมื่อเชานี้ ก็ฟง ๗ บทเหมือน

กัน เพราะ บทมาติกา นี่คลุม ๖ บท และ

บทเหตุปจจโย (พระมหาปฏฐาน) อีกบทหนึ่ง

ก็เปน ๗ บท ฟงเมื่อตอนเย็นก็ครบ ๗ บท

เปนอันวาฟงจบครบดวยความเลื่อมใส ทั้งๆ

ที่ไมรูภาษา แตวาทุกทานรูวาพระสวดมนต

  บุคคลตัวอยางในสมัยพุทธกาล

ในสมัยองคสมเด็จพระทศพลมีพระนาม

วา พระพุทธกัสสป เวลานัน้มทีานผฟูงอภธิรรม

อยู ๒ พวก คือวา ๒ พวก

พวกหนึ่งมีหลายคน มี ๕๐๐

อีกพวกหนึ่งมีคนเดียว

แตไมใชคนทั้ง ๒ พวก

ในพวกหนึ่งท่ีมี ๕๐๐ ก็เปน คางคาว

อีกพวกหนึ่งมีทานเดียว ก็คือ งูเหลือม

แก

เมื่อ สมเด็จพระพุทธกัสสป ทานทรง

แสดงพระธรรมเทศนาดวยอภิธรรม บรรดา

พระท้ังหลายก็ไปสาธยายสวดซอมจำเพื่อจำไว

ปฏิบัติ ไปในถํ้าแหงหนึ่ง ในถํ้านั้นก็มีคาง

คาว ๕๐๐ ตวั หอยหวันอนกลางวนั มงูีเหลอืม

แกอยูใกลๆ ฟงไป ฟงพระสวด ทานสวด

พรอมกัน อยางเมื่อกี้นี้ แตวาเขาไมควรสวด

เสียงสูง เสียงเย็นกวานี้อีกสักหนอย

เมื่อกี้รูสึกวาพระทานสวดเสียงหนักไป
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นิดหนึ่ง ฟงแลวรูสึกสะดุดหูไปหนอย

การสวดพระอภิธรรมหรือสวดมนต เขา

ตองสวดขึน้กบัลงใหมนัมสีำนวนเพราะๆ สบายๆ

ฟงสบายๆ คนฟงเกิดความเลื่อมใส

   คางคาวฟงธรรม

เมื่อคางคาวฟงไปๆ เพลิน ไมรูวาพระ

ดวยนะ คนที่ไปสวดนี่ แกก็นึกวา

"คางคาวตัวเหลืองๆ หัวโลน นี่มันวา

อะไรของมันนะ"

ฟงไปๆ ก็เพลินไปๆ หลับขาหลนจาก

เพดานถํ้าลงมาตายหมด ถาสมัยนี้เขาก็ตอง

ดาวา ไอพระจัญไร ไปสวดใหคางคาวตาย

ก็อาศัยกำลังใจของทานคางคาวทั้งหมด

ตองเรียกวาทานคางคาวแลวตอนนี้ เปนกุศล

ทุกทาน ตายแลวไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรค

ชั้นดาวดึงสเทวโลก นี่ฟงไมรู เ ร่ืองนะ

แลวก็ไมรูวาผูสวดเปนพระ แลวก็ไม

รูวานั่นเปนเรื่องราวของธรรม แตวาจิตมีความ

พอใจในเสียงของธรรมที่เปนอภิธรรม เพราะ

เปนธรรมช้ันสงูท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญมาก

วาเปนยอดของธรรม

  พระสารีบุตรเปนพระท่ีมีเสนห

และเมือ่สมยัองคสมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธ

เจาองคนี้เสด็จลงมาแลว คางคาวเหลานั้นก็มา

เกดิเปนลกูชาวประมง เอาเสยีอกี ลกูชาวประมง

มันตองหาปลา แตวา พระสารีบุตร ทานเปน

พระท่ีมีเสนห ตั้งแตเด็กขึ้นมาถึงคนแก เพราะ

เปนผูมีปญญามาก ไปบานไหนถามีเด็กมากๆ

ก็เปนที่รักของเด็ก เด็กก็วิ่งมาหาบอกวา หลวง

ลุงสารีบุตร มาแลว หลวงปูสารีบุตร มาแลว

จูงแขน จูงขา จูงสบง จูงจีวร บางคนก็ขึ้น

บาขี่คอ บางทีบางคนก็เอาหัว พระสารีบุตร

เปนกลองยาวเลนเทิงบอง บางทีทานก็นั่งเลน

กับเด็กกลางลานบาน

สมัยนี้ เวลานี้ ถา พระสารีบุตร มาที่

นี้ไมมีใครไหวหรอก ไมรูวาพระดี พระดีเขา

ทำอยางนั้น เขาไมถือตัว เขาเขาถึงใจเด็ก แลว

เด็กพวกนี้มีความรักใน พระสารีบุตร ในที่

สุด เมื่อโตข้ึนมาเปนหนุม ก็ขอบวชในสำนัก

ของ พระสารีบุตร

วันหนึ่งเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา ไปเทศนโปรดพุทธมารดา

ตอนเชากลับมาจากบิณฑบาต ทรงทราบ

วาพระของ พระสารีบุตร มาจากคางคาว และ

เคยฟงอภิธรรมมากอน สมเด็จพระชินวรจึง

มาดัก พระสารีบุตร ที่ปากสระโบกขรณี

คร้ัน กลับมาจากบิณฑบาต องคสมเด็จ

พระชินศรีจึงไดทรงเรียกเขามา วา

"สารีบุตร เธอจงจำ ปกรณ ๗ ประการ

นี่เทศนใหเขาฟง เพราะวาเขาทั้งหมดนี้เคยเกิด

เปนคางคาว ในสมัย พระพุทธกัสสป ฟง

อภิธรรมมาแลว ฟงแลวก็ตายจากคางคาว ไป

เปนเทวดา เพราะจิตพอใจในเสียงธรรม เวลา

นี้ถึงแมวาเขาจะเกิดเปนลูกชาวประมง นั่นมัน

ก็อีกเรื่องหนึ่ง บุญก็บุญ บาปก็บาป ถาเขา

ฟงจบจะไดเปนอรหันตทั้งหมด"
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เมือ่สมเดจ็พระบรมสุคตทรงแนะนำ ปกรณ

๗ ประการ แคหัวขอ แลวก็เสด็จกลับไป

ดาวดึงส พระสารีบุตร ก็ปฏิบัติตามสั่ง

พอฉันขาวเสร็จ ก็เรียกพระมาเทศนให

ฟง พระท้ังหมดเปนพระอรหันตหมด

นี่การฟงพระอภิธรรมท่ีไมรูภาษาวาเปน

ธรรมะ แลวก็ไมรูวาคนสวดเปนพระ ยังมี

ผลถึงขนาดนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทท่ีเขามา

นี่ มีความเคารพในพระรัตนตรัย มีทุนใหญ

มาแลว ยังมีการสมาทานศีล มีการใหทาน

ฟงดวยความเคารพ หากวาทานไมทิ้งความ

ดีอันนี้ ตายจากชาตินี้อยางเลวทานก็ไปสวรรค

ถาไปสวรรคก็ไมทันมาเกิดเปนมนุษย ไป

เปนเทวดา แลวไปเปนพรหม ไมชา พระศรี

อารยิ กต็รัส พระศรีอารยิ จะเทศน บทอภิธรรม

๗ คัมภีร สอนโปรดพระพุทธมารดาเหมือน

กนั ตอนนีแ้หละ บรรดาพวกทานทัง้หมด จะเปน

อรหันตหมด ชาติหนาเปนก็เปน ชาตินี้อยา

เพิ่งเปนนะ จะเปนตอนตายนะ ไมง้ันพระอด

ตายหมด (หัวเราะ)

อาจารยหงา นะ นี่จำไววา ผลแหงการ

ฟงอภิธรรมเปนอยางนี้

   งูเหลือมฟงธรรม

และอีกทานหนึ่งก็คือ งูเหลือมแก ที่

นอนอยูในถํ้าเหมือนกัน

คางคาว เขาชอบใจใน ๗ บทตาย

แต งูเหลือม ชอบใจในบทเดียว คือ

บทอายตนะ

เมื่อกี้พระไมไดสวด เพราะมันเปน

บทพิสดาร ที่ขึ้นวา จักขุนทริยัง โสตินทริ

ยัง ฆานินทริยัง อยางนี้เปนตน บทนี้จะมา

ลงยังๆ ตางูเหลือมแกชอบตรงนี้ ชอบไอตัว

ยังๆ ไอตัวไปแกไมชอบ

พอฟงไปๆ แกชอบใจอยูบทเดียว ตาย

จากความเปนงูเหลือม ก็ไปเกิดเปนเทวดา

ในเมือ่พระพุทธเจานพิพานไปแลวประมาณ

๒๐๐ ปเศษ ก็ลงมาเกิดเปนคนทั้งสองฝาย

เมือ่ลงมาแลวกพ็ลาดพระพุทธศาสนาหมด

เหมือนกัน

ฝายแรกลงมาเปนลูกชาวประมง

ฝายหลังนี่ลงมาเกิดในศาสนาของพวก

อเจลก คือนักบวชประเภทไมมีทรัพยสินคือ

แกผาเดิน เขาบอกวา

"พระสมณโคดม บอกวาเปนคนไมมคีวาม

โลภนะ ไมจริงหรอก ยังมีผานุงผาหม เรา

นี่สิ สละจริงนะ ผาผอนนิดเดียวก็ไมมี"

(หัวเราะ) อาจารยหงา แกก็ควรสละตาม

นั้นนะ วันนี้เลย ๓๐ นาทีหนอยนะ การ

บันทึกเสียงนะ

เปนอันวาลงมาเกิดในศาสนาของพวก

อเจลก หรือวา เชน สมัยนี้เขาเรียกวา "เชน"

ถึงแมวาแกจะเสือกเกิดนอกพระพุทธศาสนา

เพราะผลบุญท่ีชอบ จักขุนทริยัง โสตินทริ

ยัง ฆานินทริยัง จะแปลดีไหมละ

จักขุนทริยัง ตาเปนใหญในการเห็นรูป

โสตินทริยัง หูเปนใหญในการฟงเสียง

ฆานนิทริยงั จมกูเปนใหญในการดมกลิน่
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อาจารยหงา รไูหม แหม..นัง่หัวเราะสงเดช

แกก็วาไป เมื่อคืนนี้สวด แอรองแอ นึกวา

หมารอง ฮึ! ไมใชหรอก นึกวาคนรองแต

ไมรูแปลวาอยางไร

ก็เปนอันวา เมื่อเธอฟงแลวชอบยังๆ แก

ก็เลยยังลงมาเกิดในศาสนาของพวก อเจลก

ทีไ่มนบัถอืพระพุทธเจา ไมนบัถอืพระพุทธศาสนา

แตผลบุญ จักขุนทริยัง โสตินทริยัง

ฆานินทริยัง เห็นไหม จำใหดีนะ

จักขุนทริยัง ตาเปนใหญในการเห็นรูป

โสตินทริยัง หูเปนใหญในการฟงเสียง

ฆานินทริยงั จมกูเปนใหญในการดมกลิน่

ไอตัว อายตนะ นี่ มันก็เกิดกับทาน

ทานกลายเปน อเจลก ที่ได ทิพจักขุญาณ

มอีภญิญาสมาบตั ิ เหน็ไหม นีน่ดิเดยีวนะ จำให

ดีนะ เพราะไดอภิญญาสมาบัติ

พระเจาอโศกมหาราชไดรับการพยากรณ

วันหนึ่ง พระเจาอโศกมหาราช ตอนนั้น

ยังเปนเด็ก เปนเด็กแตเห็นวาจะเดินไดหรือ

ไมได ก็ยังไมทันจะเดินได เปนเด็กเล็กเพราะ

บิดาวางจากการออกขุนนาง ดวยมีความรัก

ในลูก ก็เอาลูกมานั่งบนตัก นั่งไปนั่งมา ทาน

ก็แสดงความรักพอมากเลย ขี้แตกรดตักพอ

ทานพอก็จับเหวี่ยง คำวาเหวี่ยงนี่ เขา

ไมไดเหวี่ยงดวยความโกรธ ขี้เปนของธรรมดา

ก็จับออกไปจากตัก ในเมื่อทานเปอน

แมกเ็อาลกูไปอาบนํา้เรยีบรอยแลว กเ็หน็

วาบางทีคิดวาพออาจจะใจไมสบาย ก็พาลูก

ชายคนเล็กไปเดินนอกวัง

พอดีไปเจอะพระอาจารยใหญ อาจารย

เชนพอดี แตวาเวลานั้นเชนปกติเขาเห็นเปน

ของไมแปลก ถึงแมวาจะแกผา ตาเชนคนนี้

แกมองหนาเดก็ และกม็องหนาพระบรมราชนินีาถ

พระราชินีก็สงสัยทานเปนคนฉลาด

จึงไดกราบเรียนถามวา

"พระคุณเจามองดวยเหตุใดพระเจาคะ?"

ทานเชนกบ็อกวา "เดก็คนนีม้บีญุญาธิการ

มาก เมื่อพระราชบิดาทิวงคตไปแลว จะได

เปนกษัตริยแทน แตทวานองชายตางมารดา

๘๒ คน จะกบฏ จะยึดอำนาจ แลวเด็กคนนี้

พรอมดวยนองชายอีกคนหนึ่งช่ือวา ติสสะ

จะสามารถปราบปรามกบฏไดทั้งๆ ที่มีกำลัง

นอย มกีำลงัทหารเฉพาะทหารรักษาวัง สามารถ

จับนองชายไดแลว ก็เขาจับประหารชีวิตนอง

ชายหมด แลวครองราชสมบัต ิตอไปจะมีอำนาจ

ปกครองชมพูทวีป แลวก็จะเปนคนบำรุงพระ

พุทธศาสนา มีความเปนใหญในการบำรุงพระ

พุทธศาสนา มีอำนาจมาก"

ความจริงแกไมมีความรูเรื่องพระพุทธ

ศาสนา แตทานวาตามความรูของทาน

ทานแมก็จำไว ก็จำไวแตก็ไมไดคิดวา

มันจะเปนอยางไร ก็จำไวเฉยๆ

ตอมาเมือ่ทานโตข้ึน ทานกเ็ปนคนด ีพระ

เจาอโศกมหาราช ไมใชคนใจราย อำมาตย

ขาราชบริพารมีความรักชอบใจทานมาก

เวลาทีโ่ตข้ึนทานพอกส็งใหไปอยเูมอืงดาน

ตอมาเมื่อทานพอตายแลว เขาก็เชิญมา
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เปนพระมหากษัตริย และก็มนีองชายเปนอปุราช

คือ ทานติสสะ ตอมาเปนพระอรหันต

ภายหลังนองชาย ๘๒ คน ก็เปนลูก

ตางแม ก็พากันยกกองทัพเขามา เพื่อจะจับ

ทั้งพ่ีทั้งนองนี่ฆา เพื่อจะครองราชยเสียเอง

ทานก็ถามนองชายวา

"เราจะสู หรือเราจะยอม ทหารของเรา

มีแคทหารรักษาวังไมกี่คน เราก็แค ๒ คน

เขามีตั้ง ๘๒ คน"

ทานติสสะ ผูเปนนองชายก็บอกวา

"ในฐานะทีเ่ราเปนกษตัริย ถาจะตายกต็อง

ตายอยางกษัตริย ไมใชตายอยางคนขี้ขลาด

ตองสู สูไดก็สู สูไมไดก็สู"

ผลท่ีสุดก็สู สูแลวทานก็เลยจับฝายขา

ศึกได ขางนอกทหารเห็นพระราชาออกไป ทาน

ประกาศตามความเปนจริงวา ไอพวกนี้กบฏ

จะตองวางอาวุธเสีย เขาก็เลยวางอาวุธ เมื่อ

ทหารวางอาวุธ ไอ ๘๒ คนมันก็ไมไหว

ผลท่ีสุดก็ยอมใหทานจับ ทานก็ฆานอง

ชายตางแม โดยสั่งประหารชีวิต

แลวตอมาทานจึงถามพระมารดาวา

"เหตอุยางนีม้ใีครเคยพยากรณบางไหม?"

ทานมารดานึกไปนึกมา ก็นึกออกวา

" โอ !  อีวันนั้ นที่ ลูกขี้ แตกรดตักพอ

แมพาลูกไปเดินนอกเขตพระราชฐาน และก็มี

อเจลก ทานหนึ่งพยากรณไว ตรงตามความ

เปนจริง"

พระเจาอโศกมหาราช ทานก็ถามวา

"อเจลก คนนั้นเวลานี้อยูที่ไหน?"

ทานแมก็บอกวา "เวลานี้อยูไกลออกไป

จากประเทศน้ี จากท่ีอยนูีป้ระมาณ ๑๐๐ โยชน"

ทานก็สั่งใหคนนำคานหามที่ประทับของ

ทาน พรอมดวยกองเกียรติยศ ไปรับอเจลก

เขามาเพือ่เปนอาจารย จะไดเปนท่ีปรึกษา สมยั

โนนเขาใชพระเปนที่ปรึกษาดวยทางราชการ

ของเราก็มีที่ปรึกษา สมัย อยุธยา ที่

ตั้งพระราชาคณะข้ึน ที่เรียกวา "พระราชา

คณะ" นี่เปนพระที่เปนที่ปรึกษาของพระราชา

และทำงานรวมกัน  แต เวลานี้พระราชา

คณะเกลื่อนมากเกินไป เลยไมไดเรื่อง

พอหลังจากน้ันแลวคานหามไปถึง แก

เปนพระแกผา มวีอชอฟาไปรับ มกีองเกยีรติยศ

ไปรับ แกก็นึกครึ้มๆ สักหนอย นั่งคานหาม

มาก็โก พอคานหามหามผานมา ก็ปรากฏวา

ผานสำนักของพระอรหันต พระองคนั้นเปน

พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ

พอแกเจอะวัดของพระพุทธศาสนาเขา แก

ไมรูวาพระอรหันตหรือกังหันนี่แกไมรูเรื่องรู

ราว แกก็ถือวาแกก็เปนหนึ่งในตองอู

ก็เลยบอกใหชาวคานหามบอกวา

"พักกอนๆ เรามีกิจท่ีจะตองสั่งสนทนา

กับสมณะดวยกัน"

ทานก็เดินเขาไปอยางทาคนเบง วาทาน

เปนคนด ีคนเกง และเปนคนทีพ่ระราชามีความ

เคารพ จึงเดินเขาไปแกผาเดินนวยนาดไปตาม

อัธยาศัย ในวัดของพระอรหันตนั้น บรรดา

สัตวทั้งหลายท่ีมันเปนศัตรูกัน มันเปนมิตร

กันหมด ทั้งเสือ ทั้งสิงห ทั้งกวาง ละมั่ง
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พวกหมู สัตวทุกอยางมันนอนเกลื่อน และ

ไมมีการแสดงวาจะทำอันตรายกัน ตางคนตาง

รักกัน เพราะพระอรหันตมีจิตเมตตา พอเขา

ไปถึงพระองคนั้นทานก็ออกมารับ

พระองคนั้นทานเห็นทานก็รู เพราะพระ

อรหันตนีท้านรทูกุอยางแหละ แตเวนไววา เวลา

มันควรหรือไมควร ถาเวลาไมควรนี่ ถึงแม

จะรูเขาก็ทำเปนไมรู ถาเวลามันควรเขาตอง

แสดงความรูออกมา

เมื่อเห็นหนา อเจลก คนนี้เขา ทานก็รู

ทันทีวา คนนี้ควรจะเปนพระอริยเจา

ก็ เพราะว า เขาเคยฟง จั กขุนท ริยั ง

โสตินทริยัง ฆานินทริยัง มา

   พระอรหันตเตือนเร่ืองอายตนะ

อเจลก ไปถามพระอรหันตเขาก็บอกวา

ชี้ไปท่ีเสือ ถามวา "นี่ตัวอะไร?"

พระทานก็บอกวา "ตัวนี้คืออายตนะ"

เห็นไหม ไอตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

นี่เขาก็แปลวา อายตนะภายใน

ชี้ไปท่ีสิงห ถามวา "นี่ตัวอะไร?"

พระทานก็บอกวา "ตัวนี้คืออายตนะ"

ชี้ไปท่ีไก ถามวา "นี่ตัวอะไร?"

พระทานก็บอกวา "ตัวนี้คืออายตนะ"

ชี้ไปท่ีหมูปา ถามวา "นี่ตัวอะไร?"

พระทานก็บอกวา "ตัวนี้คืออายตนะ"

ชี้ไปท่ีกวาง ถามวา "นี่ตัวอะไร?"

พระทานก็บอกวา "ตัวนี้คืออายตนะ"

พอชี้ไปช้ีมา ชี้จบ พระทานก็ถามวา

"เธอนะลืมอายตนะเสียแลวหรือ เธอมา

จากอายตนะ ทำไมถึงท้ิงอายตนะ"

พอทานกระตุกเทานี้ ความดีคือบุญเกา

เขาถึงใจทาน ปรากฏวาพระแกผาเกิดความ

อาย มี หิริ และ โอตตัปปะ เลยนั่งพับเพียบ

เอาขาทับหนาไว (หัวเราะ) อาจารยหงา

หนาอะไรวะ ฮึ! เอาขาทับหนาหายใจ

ออกหรือ นั่งพับเพียบเอาขาทับหนาไว

อีตอนนี้เกิดความอายใชไหม พระทาน

ก็ทราบ ทานก็รู ทานก็สงผานุงให แลวก็สง

ผาหมให แลวก็เตือนวา

"เธอนี่มาจากอายตนะ เธอทำไมถึงไดทิ้ง

อายตนะเสีย ความเปนผูทรงอภิญญาสมาบัติ

๕ ประการ ก็อาศัยอายตนะเปนเหตุ แลว

ก็ทำไมละ จึงมาท้ิงพระธรรมคำส่ังสอนของ

องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ควรจะรักษา

ของเกาไว และบำรุงของเกาใหมันดี"

พอทานพูดจบเทานี้ ก็ปรากฏวาทานผู

นั้นบรรลุพระโสดาบัน เห็นไหม นี่มาจากการ

ฟง จักขุนทริยัง มาจากงูเหลือมนะ พอได

พระโสดาบันทานก็รูเลยวาจิตของเรายังไมจบ

ที่เราคิดวาดีแลวนะ มันยังไมได

จึงไดขออนุญาตบอกวา

"เดี๋ยวๆ ขออนุญาตไปขางนอกหนอย"

ก็ ไป ส่ังพวกขบวนแหกองเกียรติยศ

และพวกคานหามบอกวา

"เธอจงกลับไปเฝาพระราชากอน กิจท่ี

เราจะพึงตองทำยังมีอยู เมื่อกิจท่ีจะพึงทำมี

อยูเสร็จเรียบรอยแลว เสร็จภารกิจแลว เรา
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จะไปเอง ไมตองมารับ"

ทานสั่งใหเขากลับ แลวทานก็กลับมาใหม

ตอนนีพ้ระอรหันตองคนัน้ทานกเ็ทศนใหม

เทศนอายตนะ การฟงพระอภิธรรม ที่องค

สมเดจ็พระชินศร ีตอนนัน้จะไปแสดงพระธรรม

เทศนาสนองคุณพระมารดา ที่ทรงเลือกแลว

วา พระวินัย ก็ดี พระสุตตันตปฎก ก็ดี

ก็เปนของดี ถาหากวาทานจะไปเทศนสนอง

คุณพระมารดานี้ยังไมคูควรกัน ยังไมคุมกับ

ขาวกอนและนํ้านมของแมที่เลี้ยงมา

เมื่อพิจารณาไปองคสมเด็จพระพิชิตมาร

กท็รงทราบวา จะตองใช บทอภิธรรม ๗ คมัภีร

ถาหากวาใช บทอภธิรรม ๗ คมัภรี นี้ สมเด็จ

พระชนนีจะไดเปนพระโสดาบัน แลวจะเปน

พระอรหันตในวันหนา

ฉะนั้น องคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงใช

บทอภิธรรม ๗ คัมภีร ไปเทศนโปรดพุทธ

มารดา แตกอ็ยาลมืนะ ถาเทศนโปรดคนธรรมดา

ตางก็หลับหมด เขาเทศนเปนตอน

สำหรบัเทศนกบัเทวดากับพรหมนีอ่ีกเรือ่ง

หนึ่ง เพราะจิตทานละเอียด

พอพระพุทธเจาเทศนจบ กป็รากฏวาเทวดา

และพรหมสวนใหญเปนพระอรหันตไปตามๆ

กัน

นี่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน วันนี้

หรือเมื่อวานนี้ ทานฟง บทอภิธรรม ๗ คัมภีร

แตวันนี้ถาหากจะคิดวา เอะ! เราฟงนอยไป

พระสวด ๒ จบ แตความจริงบทแรกนะคลุม

ไป ๖ บท ๗ คัมภีร นี่ก็คือ ๗ บท

แตบทแรกท่ีเรียกวา "บทมาติกา" ที่

เปนบทแม สวดแลวคลุมไปได ๖ บท

สำหรับบทหลัง เหตุปจจโย (พระมหา

ปฏฐาน) นั้น ก็เทากับบทหลังท่ีพระสวดเม่ือ

วาน หรือวาเหตุที่จะทำ ผลที่จะทำตามที่พระ

สวดแลวในบทตน ตองอาศัยเหตุ ถาทำเหตุ

แบบนี้ ผลจะเปนแบบนี้

แตเหตุในการสวด จะเปนอยางไรก็ตาม

ที อาตมาก็ไมสนใจ เพราะสนใจมากญาติโยม

พทุธบริษัทกเ็หนือ่ย เพราะจะตองเทศนกนัอยาง

ที่พระสวดไมจบ เทศนอยางพระพุทธเจาเทศน

ก็นั่งเทศนกันอยางนี้ ไมมีกลางวัน ไมมีกลาง

คืน ใชเวลาถึง ๓ เดือน พระเทศนจบ โยม

ฟงก็จบ ตายหมด (หัวเราะ) อาจารยหงา

ถานั่งเทศนกันไมเลิก ตางคนก็ตางจบนะ

สิ ถาจบอยางมีศรัทธาก็ไปสวรรค ไปพรหม

ไปนิพพาน ถาจบอยางรำคาญ ก็ไปนรกกัน

เปนแถวใชไหม ก็เอากันแตแคหัวขอ

เปนอันวาการที่ทานฟง บทอภิธรรม ๗

คัมภีร ที่นี่ก็ดี หรือวาท่ีไหนก็ดี เวลาฟงก็นึก

วานี่คือพุทธพจนบทพระบาลี เปนคำสอนของ

องคสมเด็จพระชินศรีพระบรมศาสดาสัมมา

สัมพุทธเจา และก็จำอานิสงสวา แมแตคาง

คาวเขาพอใจฟงครบ ๗ บท เขาตายจากคาง

คาวไปเปนเทวดานะเขาฟงไมรูเรื่อง แลวตาย

จากเทวดามาเปนลูกชาวประมง ตองมาหาปลา

แตมาพบ พระสารีบุตร และองคสมเด็จ

พระบรมศาสดาทรงเตือนให พระสารีบตุร ทราบ

วา เขาเคยฟงอภธิรรมมา พระสารีบตุร กเ็ทศน
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อภิธรรมจบเดียว เปนอรหันตพรอมไปดวย

ปฏิสัมภิทาญาณ

นี่เปนอันวา จงจำไววา ธรรมะบทใด

บทหนึ่ง ขององคสมเด็จพระพิชิตมาร แมแต

การปฏิบัติในพระกรรมฐานก็เหมือนกัน ถาเรา

ยึดอะไรเปนอารมณแนนอนจริงๆ เวลาที่ไป

พบพระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดี ถาเรา

ยังไมถึงนิพพานในชาตินี้ พระอรหันตก็ตาม

พระพุทธเจาก็ตาม ทานจะตองดูของเกา วา

คนนี้ของเกา ความจริงไอบุญนะ เขาทำมาก

แตวาทานจะดูจุดเดนของบุญ วาบุญท่ีมีจุด

เดนจริงๆ ของคนนี้ มีอะไรเปนตัวนำ

ถามีจุดไหนเปนตัวนำ ทานจะเคาะจุดนั้น

แบบนักมวย ถารูสึกวา เจานี้เปราะตรงไหน

ก็ชกตรงนั้นแหละ (หัวเราะ) อาจารยหงา

ชกพรวดเขาไป เดีย๋วมนักต็าย ดไีมดกีช็นะแบบ

เทคนิคัลน็อคเอาทก็ยังดีนะ

  ใหนึกถึงเปนอนุสสติ

นี่เปนอันวา พระธรรมคำส่ังสอนขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ถาหากวาทาน

พอใจใน พทุธานุสสตกิรรมฐาน รักพระพุทธเจา

เปนอารมณ ชอบภาวนาวา "พุทโธ" หรือ

"อรหัง" หรือ "สัมมาอรหัง" ก็ตาม ใน

บทพุทธคุณก็ยึดใหมั่นคง พอใจในพระธรรม

และพระสงฆ และพอใจในศีลและในทาน

หรือวาถาการสวดมนต พอใจบทไหนท่ี

พระทานสวด ทุกบทตั้งใจฟงดวยความเคารพ

เวลาฟงนะ ฟงดวยความเคารพจรงิๆ อยา

สนใจกับพระท่ีมาสวด เพราะพระท่ีมาสวดนะ

บางองคก็ถูกใจเรา บางองคก็ไมถูกใจเรา เรื่อง

ของพระท่ีมาสวด ดหีรือเลวเปนเรือ่งของพระองค

นั้นนะ แตวาตอนฟงธรรมน่ีเราคิดวา ธรรม

นีเ่ปนธรรมขององคสมเดจ็พระชินศรบีรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจา เราฟงธรรมนี่ เราฟงธรรม

ของพระพุทธเจา ที่บรรดาพระอรหันตปฏิสัม

ภิทาญาณทั้งหลาย รอยกรองเปนครั้งแรก ที่

เรียกกันวา "ปฐมสังคายนา"

แลวการฟงธรรมคร้ังหนึ่ง เราก็ไดทั้ง

พุทธานุสสติกรรมฐาน ธัมมานุสสติกรรมฐาน

สังฆานุสสติกรรมฐาน คือเรารูวาพระธรรมน้ี

เปนธรรมคำสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจา เปน พุทธานุสสติกรรมฐาน

ฟงธรรมหรือฟงสวดเปน ธัมมานุสสติ

กรรมฐาน

แลวก็พระสงฆที่มาสวด ถาเราไมชอบ

ใจพระสงฆที่มีจริยาไมดี ที่มาสวด เราก็นึก

ถึงพระสงฆรุนแรก มี พระมหากัสสป เปน

ประธาน เปนพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณทั้ง

หมด และทานพวกนั้นทานรอยกรองมา

มิฉะนั้นเราจะไมรูเร่ืองเลย ก็จัดวาเปน

สังฆานุสสติกรรมฐาน

ถาหากวาอารมณใจของทานจับอยางนี้นะ

ถาจับอยูใน พุทธานุสสติกรรมฐาน ธัมมา

นุสสติกรรมฐาน สังฆานุสสติกรรมฐาน หรือ

วาจิตรักพระนิพพานเปนอารมณ จะไปเกิดกี่

ชาติก็ตาม จะไมคลาดจากพระพุทธศาสนา

และก็ขอยืนยันวา ถาจะเกิดก็จะเกิดอีก
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ชาตเิดยีว เกดิมากกเ็ปลอืงขาวชาวบานเขา กเ็ลกิ

เกดิกนั พวกทีน่ัง่นีส่วนมากเพราะวาอะไร เพราะ

วาถาเกิดอีกชาติเดียว ถาชาตินี้ ถาไมเผลอ

ลงนรกกันเสียกอน

นี่กลับบานอยาไปทำบาปเขานะ

ตอนนี้ฟงอภิธรรมแลว เมื่อคืนเจริญ

กรรมฐาน วนันีฟ้งเทศน แลวกลบัไปบานรกัษา

ศีล ๕ ใหครบ ถารักษาศีล ๕ ครบจนตลอด

ชีวิต ขอยืนยันวา ทุกทานไมตกนรก

และก็ประการท่ี ๒ ถาไมไดนิพพานชาติ

นี ้ทานตายจากความเปนคนกไ็มมโีอกาสจะเกดิ

เปนมนุษยตอไป ขอสาปแชงไวเลย

(หวัเราะ) อาจารยหงา เพราะอะไร เพราะ

วาอีกไมนานเทาไร ประมาณลานปเศษ พระ

ศรีอาริย จะตรัสขึ้นในโลก ลานปเศษนี่ ถา

เราเกิดในดาวดึงส นี่มันไมครบอายุนะ

ดาวดึงสมีอายุพันปทิพย แตวาถาเราเกิด

ในดาวดึงสไมถึง ๓๐๐ ปทิพย

พระศรีอาริย จะตรัสขึ้นในโลก

ตามธรรมดาพระพุทธเจาตรัสหรือเทศน

ทีไร มนุษยนะ บรรลุมรรคผลนอยกวาเทวดา

หรือพรหม ทีนี้หากวาพระพุทธเจาทรงเทศน

จิตใจเราจับอยูใน พุทธานุสสติกรรมฐาน

ธัมมานุสสติกรรมฐาน สังฆานุสสติกรรมฐาน

ทานเทศนจบเราก็เปนอรหันต

นีโ่ดยเฉพาะอยางย่ิง วนันีท้านฟงอภธิรรม

เมื่อเย็นนี้ทานก็ฟงอภิธรรม ถาจิตใจทานรัก

ในอภิธรรมดวยความเลื่อมใสในขณะฟง

เวลาที่พระพุทธเจาไปเทศนโปรดพุทธมารดา

ทุกองคตองเทศน บทอภิธรรม ๗ คัมภีร

ตอนนี้ทุกทานที่เปนเทวดาหรือพรหมอยู ก็จะ

ไดบรรลุอรหันตหมด

เปนอันวาธรรมใดท่ีองคสมเด็จพระบรม

สุคตทรงมีความประสงค ที่บำเพ็ญบารมีมา

ถึง ๔ อสงไขย ก็ตั้งใจจะโปรดบรรดาทาน

พุทธบริษัทใหพนจากวัฏสงสาร ที่เวียนวาย

ตายเกิด เปนสัตวนรกบาง เปนเปรตบาง เปน

อสรุกายบาง เปนสตัวเดรจัฉานบาง เปนคนบาง

เปนเทวดาบาง เปนพรหมบาง ถึงเปนพรหม

ก็กลับมาตั้งตนลงนรกใหม ก็เวียนวายตาย

เกิดกันเรื่อยไป อยางนี้เขาเรียกวาวัฏฏะ

พระพุทธเจาทรงตองการใหพันจากวัฏฏะ

คือเขาสูพระนิพพาน

    พรหมวิหาร ๔

ถาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน มีความ

เคารพในพระพุทธศาสนาจริง เขาถงึพระพุทธคุณ

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แลวก็มีศีล ๕

เปนทุน หมายความวา มีศีล ๕ เปนปกติ

ศีล ๕ หรือศีล ๘ ที่จะทรงอยูไดเพราะอาศัย

พรหมวิหาร ๔ คือ

(๑) จิตมีความ เมตตา ความรักเปน

ปกติ ไมประทุษรายกัน

(๒) จิตมีความ กรุณา คือความสงสาร

เปนปกติ หวังจะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

(๓) จิตมี มุทิตา ในเมื่อจิตออนโยน

ไมอิจฉาริษยากัน เห็นบุคคลอื่นไดดี พลอย

ยินดีดวย
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(๔) จิตมี อุเบกขา ถากฎของกรรม

มันเกิดกับเราหรือเขา เกินวิสัยที่เราจะชวย

ได เราจะแกไขได เราก็วางเฉย

  โทษการละเมิดศีล ๕

อยางเราอยูดีๆ มีชาวบานเขามาดาเรา

ก็ถือวาเราเคยดาเขามากอน เขามาดาเราก็ใช

หนี้มันไป ความปวยไขไมสบายเกิดขึ้นก็ไม

ดิ้นรน ถือวาเปนกฎของกรรมเดิม ไดแก

ปาณาติบาต เราก็ใชหนี้มันไป

แลวของมันหาย ก็ถือวาเราเคยละเมิด

อทินนาทาน มากอน มันมาขโมยก็ใชหนี้มัน

ไป

ถาคนอยใูตบงัคบับัญชามนัดือ้มนัดาน กถ็อื

วาไอนี่มันโทษของ กาเมสุมิจฉาจาร ก็ชาง

มันเถอะ วาไดก็วา วาไมไดก็ตัดหางปลอย

มันไป เปนอันวาทำใจใหสบาย ดวยกำลังของ

สังขารุเปกขาญาณ

ถาวาจาที่จะพูดอะไรออกไป ถึงแมวา

จะเปนความจริง ทั้งชายและหญิงท่ีเขารับฟง

เขาไมยอมเชือ่ กถ็อืวานีม่นัเปนโทษของ มสุาวาท

ที่เราทำมากอน เราก็วางเฉย ชางมัน ใชหนี้

กฎของกรรม

ถาเกิดมาชาตินี้เปนโรคเสนประสาท ปวด

หัวประสาทไมดี เปนบาเปนคลั่งก็ตาม ก็ถือ

วานี่มันเปนโทษของ การดื่มสุราและเมรัย เมื่อ

นึกขึ้นมาได วางเฉย ชางมัน ใชหนี้มันไป

ตามใชหนี้ชาตินี้เปนชาติสุดทาย ชาติตอไปไม

มีอีกแลว

อยางนีบ้รรดาทานพทุธบริษัท จะมีผลตาม

ทีอ่งคสมเดจ็พระประทีปแกว มพีระพุทธประสงค

คือไปนิพพาน ตามที่ อาจารยหงา วาเมื่อกี้

นี้ว า นิพพานะ ปจจโย โหตุ ซ่ึงแปลวา

ผลบุญน้ีจงเปนเหตุใหเขาถึงซ่ึงพระนิพพาน

แกขาพเจา

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย

วาไปวามาก็วาเสีย ๕๐ นาทีเศษ ใครกิน

ขาวแลวหรือยัง ไมกินขาวก็หิวไปตามอัธยาศัย

พระกินแลวไมเปนไร มีแรงก็เทศนไป เดี๋ยว

กลับไปนอนใหม แรงก็คงมี

ในท่ีสุดนี้ อาตมภาพในฐานะพระสงฆ

ในพระพุทธศาสนา ก็ขอตั้งสัตยาธิษฐาน อาง

คุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรม

รัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง ๓ ประการ ขอจง

อภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยทั่ว

หนา ใหมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล

สมบูรณพูนผล

ธรรมใดท่ีองคสมเด็จพระทศพลบรม

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี และพระอรหันต

สาวกก็ดี ซ่ึงทรงบรรลุแลว ขอบรรดาสาวก

ขององคสมเด็จพระประทีปแกว ที่สดับธรรม

นี้ทั้งหมด จงพากันบรรลุตามที่องคสมเด็จพระ

ทศพลมคีวามตองการ คอืเขาถงึซ่ึงพระนิพพาน

ในชาตินี้โดยทั่วหนา

อาตมารับทานวิสัชนามา ก็ขอยุติพระ

สัทธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้

เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้.
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๑. ป ติ

ผูถาม  : ลูกอยากกราบหลวงพอมา ๔-๕

    ป ลูกไดกราบหลวงพอเปนครั้ง

แรก ลูกรูสึกซูซาที่หนาที่ศีรษะ โลงใจมาก

ปกติลูกนั่งนึกถึงหลวงพอ ลูกก็ขนลุกทุกๆ

ครั้งเจาคะ อยากทราบวาเปนเพราะอะไรคะ?

หลวงพอ : อยางนั้นเขาเรียก "ปติ" นะ

    ปติ เปนความดีดานกรรมฐาน

การเจริญกรรมฐานถึงข้ัน ปติ มันทำได

ยาก แสดงวากำลังใจดีมาก

ถาจิตเราถึง ปติ ก็มีหวัง หวังเทวดา

หรือพรหมก็ได แลวก็อยาวาง ปติ ทิ้งนะ

๒. อาการปติ

ผูถาม  : เวลาอานหนังสือของหลวงพอบอย

   ครั้งจิตนิ่ง เกิดความสงบ แลว

ตอจากนั้น ก็มีอาการโยกไปโยกมา เหมือน

หลวงพอโยกเกาอี้อยางนั้นแหละ เวลาไมอาน

ก็ไมโยก แตเวลาอานโยกทุกที อยางน้ีมัน

เปนเพราะเหตุใดเจาคะ?

หลวงพอ : อานิสงสแรง ถาไมแรงจับราง

        กายโยกไมได ถาพูดตรงไปตรง

มานะ เร่ิมอานจิตเร่ิมมีสมาธิ ตัวท่ีจิตสงบ

คือเกิดสมาธิ

พอเริม่อานปบจิตเกดิมคีวามเคารพในธรรม

สมาธิ แปลวา ตั้งใจม่ัน หมายความ

วาตั้งใจใหทรงตัว นั่งก็ได นอนก็ได ยืน

ก็ได เดินก็ได อานหนังสือก็เปนสมาธิ เพราะ

ตั้งใจอานหนังสือ และหนังสือนั่นเปนธรรมะ

เขียนหนังสือก็เปนสมาธิ นั่งพูดก็เปนสมาธิ

กินขาวก็เปนสมาธิ เขาสวมก็เปนสมาธิ

เขาสวมมีทั้ง สมภะ และ วิปสสนา นะ

สมถะ คือ ตั้งใจจิตสงบ เขาสวมถา

สติไมสมบูรณแบบมันออกนอกสวม

วิปสสนา คือ ปญญา ตองรูวาไอนี่มัน

รองสำหรับถายหรือเปลา แลวก็มีสัมปชัญญะ

วาชำระแลวจึงออกไป

คำวา "สมาธิ" แปลวา ตั้งใจม่ัน

คนที่ถามเมื่อกี้นี้เวลาอานหนังสือเขาตั้งใจ

อาน เขามีความเคารพในธรรม ธรรมเกิดขึ้น

หลวงพอ

‘ ตอบปญหา ’
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เขาก็เกิดความปติ ความอิ่มใจ

ไอตัวโยกคือ ปติตัวท่ี ๓ เรียกวา

"โอกกันติกาปติ" โยกไปโยกมา

ผูถาม  : แลวบางคนอานไป  นํ้าหูนํ้าตา

    ไหลละครับ

หลวงพอ : นํ้าตาไหล เปนปติตัวที่ ๒ เรียก

       วา "ขณิกาปติ"

๓. อุพเพงคาปติ

ผูถาม  : กระผมสงสัยเรื่อง อุพเพงคาปติ

      ตัวลอยไปในอากาศ มันลอยไปได

จริงหรือครับ?

หลวงพอ : พอถึง อุพเพงคาปติ มันสนุก

       มาก อุพเพงคาปติ มีหลายทา

ตามธรรมดานี่ทำไมไดเลยนะ นั่งอยูนี่หัวกม

ไปท่ีพื้น หมุนต๋ิวเปนลูกขาง บอกซายมั่งซีวะ

มันก็หมุนซาย พอเลิกแลวลองกมดู กมไม

ลงเลย ไอตอนนั้นมันก็ไมปวด

บางทีกน็ัง่แบบเกาอีล้ม มนัเอนกายเหมอืน

กับนั่งเกาอี้ มันก็ยืนของมันอยูได ไมลำเดียว

มันก็ยืนอยูไดอีทานั้น ดวยอำนาจของปติ มัน

เปนไปตามเรื่องตามราวของมัน

มพีระอยอูงคหนึง่ทานนัง่ในปาชา พอเกดิ

อุพเพงคาปติ เขามีงานกัน ดันลอยไปลงท่ี

งาน พอกลับมาตองเดินมา เพราะแกไปนึก

ถึงภาพท่ีเขาไหวพระกัน ภาพวัดนั้นทานเคย

ไป ทานน่ังสมาธิปบ ก็เจอะภาพในโบสถวัด

นัน้ พอถงึ อพุเพงคาปต ิพอมนัเกดิปบ กล็อย

ไปลงท่ีโนนเลย อตีอนจะมาปตมินัไมเขา กต็อง

เดินมา มาถึงเชา

ถามวา "ไปไหนมาวะ?"

แกบอก "กูไมรู เปนยังไง ไปลงท่ีโนน

พอรูสึกตัว อาว! ที่นี่ เขามีงานกันนี่หวา"

นี่ไปเจริญกรรมฐานลิเกเสียพักหนึ่ง

อีตอนนี้ปติหายเลย

ผูถาม  : ถาลอยไปอยางน้ันเกิดไมทราบ

       ละครับ?

หลวงพอ : มันลอยไปไมทราบก็ชางมันเปน

        ไร ลอยไปไมทราบก็ฝนนะสิ แต

ฝนเขายังรูเลย

ผูถาม  : ถาเขาลอยหลับตาเลาคะ?

หลวงพอ : หลับตาลืมตา เขารูตัว สภาพ

        ของจิตมันเปนทิพยแลว กำลัง

ปติมันสูงเรารู แตวาจิตมันก็อิ่มเอิบ ไปไหน

ก็ไป แตวาถาปลอยมันลอยไปเฉยๆ ไมตกใจ

เสียกอนนะ มันไปแลวมันก็กลับมาที่เดิม

ผูถาม  : ถาตกลงมาจะเจ็บไหมคะ?

หลวงพอ : ไมเจ็บหรอก มนัลงเบาๆ อนัตราย

      ไมมี เรื่องของความเปนทิพยนี่

อนัตรายไมม ี จิตมนัคลายนดิหนึง่จะคอยๆ ลง

แบบกอนจะลม ก็วางของกอนนะ กลัวของ

แตก ใชไหม

อยาลืมวา เวลานั้นสภาพจิตมันเปนทิพย

แลว สภาพจิตท่ีเปนทิพยนี่แคอุปจารสมาธิ

ปตินี่มันอยูในชวงอุปจารสมาธิ

คอืวาตองการจะเห็นอะไร เราเห็นไดหมด
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ตองใชจิตอารมณนั้น ไมใชฌานนะ จุดที่เรา

จะเห็นตัวเราไมใช มโนมยิทธิ ชวย มันไม

ไดถอดไปเลยนะ อันนี้ถาจะเห็นอวัยวะในราง

กาย ตองเปนแคอุปจารสมาธิ จิตวิ่งเขาไป

หาฌานกอนได เพื่อการทรงตัว แตถาตอง

การร ูตองลดอารมณจิตลงมา ถาต้ังแตปฐมฌาน

ขึ้นไปมันก็ไมเห็น ถาตํ่ากวาอุปจารสมาธินิด

หนึ่งมันก็ไมเห็น ตองแคอุปจารสมาธิพอดี

๔. ออกจากฌาน

หนาตาผองใส

ผูถาม  : ไดฟงเทปหลวงพอ บอกวาถาได

    ฌานแลว หนาตาจะผองใส อยาก

จะเรียนถามวา เมื่อออกจากสมาธิแลว ยัง

จะผองใสเหมือนเดิมหรือเปลาเจาคะ?

หลวงพอ : เออ..หนาตาก็เห่ียวตามเดิม ถา

       คนไดฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน

๓ ฌาน ๔ มันผองใสตามลำดับ หนาตามัน

สดชื่นไมเหี่ยวหรอก เหี่ยวนี่เหี่ยวผอง คำวา

"เหี่ยวผอง" ก็คือ ความแกมันมีอยูใชไหม

แตอารมณมันสดชื่น ไมมีอารมณเศรานะ จิต

ใจมันเอิบอิ่ม เพราะวาฌานที่ ๒ นะมันปติ

เต็ม เปนอารมณของปติ มีแตความสดชื่น

ผิวพรรณก็เปลี่ยนไป

ผูถาม  : แลวอีกขอหนึ่งเขาบอกวา มีบาง

   ครั้งพอผองใสเรียบรอยแลวเกิด

ความรูสึกหนักหนาตึงตา และเครียดขึ้นทันที

ครั้นจะปฏิบัติตอไปก็กลัวจะวิกลจริต ถาไม

ทำตอไปกก็ลวัจะไปนิพพานไมได จึงขอใหหลวง

พอชวยแนะนำดวยเถอะเจาคะ

หลวงพอ : อันนี้ลักษณะท่ีมีอารมณชุมชื่น

       ใชไหม แลวก็มีการเครียดขึ้นใช

ไหมละ อาการเครียดตึงแบบนั้นเปนเรื่องของ

ฌาน ๓ นะ แกไมเขาใจเอง ควรจะทรงตัว

ตอไปนะ ถาจิตเขาถึงฌาน ๓ แลวนั่งเฉยๆ

เหมอืนกบัใครมดัตงึเปงนีน่ะ นัน่แหละลกัษณะ

ของฌาน ๓ ก็ใหทำตอไปนะ ก็ไมตองสนใจ

วาจะเครียดหรือไมเครียดก็ตาม

แตวาจิตมันสบายใชไหม

พอเขาถงึฌานที ่๓ นีม่นัตดัปตอิอกเหลอื

แตสุขกับเอกัคคตา ถานอนมันเหมือนกับนอน

ตึงเปง แตความจริงมันสบายๆ นั่งก็นั่งเหมือน

ตงึเครียด ลกัษณะเปนอยางน้ันนะ เปนลกัษณะ

ของฌาน ๓ ทำตอไปนะ

ผูถาม  : ครับ

๕. ทำสมาธิมีอาการ

ตัวนอกใหญข้ึน

ผูถาม   : ลูกไดมาทำสมาธิกับหลวงพอ

     พอทำสมาธิก็มีอาการเบาสบาย

ดี สักประเดี๋ยวหนึ่งก็มีอาการตัวนอกใหญขึ้น

เรื่อยๆ จนมีความรูสึกหนักตัวมากขึ้น แต

ใจไมกลัว ใจสบายมาก และแผสวนกุศลดวย

อยากทราบวาอาการเชนนี้เปนเชนไร และ
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ดีไหมครับ?

หลวงพอ : เปนอาการ ผรณาปติ เบื้องตน

    การรูสึกตัวพองขึ้นๆ แลวหนัก

เปน ผรณาปติ และปฐมฌานหยาบ ดี!

๖. ทำบุญแลว

ตัวโยกไปโยกมา

ผูถาม   : กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยาง

  สูง อยากจะถามหลวงพอสักนิด

หนึ่ง เกี่ยวกับเร่ืองโยกไปโยกมา ประหลาด

มาก ทำบุญท่ีไหนไมชื่นใจเทา ซอยสายลม

ถวายเสร็จแลวไปนั่งตัวก็โยกไปโยกมา

เวลาหลวงพอสอนก็โยกไปโยกมา

เวลาหลวงพอเลิกก็โยกไปโยกมา

และแมแตเพียงตั้งใจโมทนาก็โยกไปโยก

มา ในที่สุดพอเต็มกลั้นจริงๆ ก็รองไหโฮออก

มา รูสึกอับอายเขาจริงๆ

จึงอยากถามหลวงพอวา อาการอยางนี้

เปนเชนไร และจะแกไขอยางไร เพื่อไมอับ

อายขายหนาเจาคะ?

หลวงพอ : เปนอาการของปติ ปติ แปลวา

   ความอิ่มใจ อิ่มใจปลื้มใจในบุญ

ที่เราทำ กำลังใจเขาถึงปตินะ ใกลฌานสมาบัติ

ตัวโยกเปนปติตัวที่ ๓ ที่เรียกวา "โอกกัน

ติกาปติ" อาการของปติมี ๕ อยาง คือ:-

(๑) ขนพองสยองเกลา ขนลุกซูซา

(๒) นํ้าตาไหล ที่โฮ...เม่ือกี้นี้

(๓) รางกายโยกโคลง

(๔) ตัวลอยบนอากาศ

(๕) มีอาการซาบซาน

ไมมีอะไรมาก ดีมาก โยกนะดี ไมมี

ใครเบียด...

๗. อานหนังสือแลวเคลิ้ม

ผูถาม   : อานหนังสือของหลวงพอแลวมี

    ความรูสึกเคลิ้มคลายจะหลับ เห็น

รูปพระสงฆเดินจากองคของหลวงพอมาหลาย

องค แตนาประหลาด เมื่อทานเดินเขามาหา

ลูกแลวทำใหลูกมีแสงสวางไสวมาก ขอเรียน

ถามหลวงพอวา หนังสือของหลวงพอมีบรรจุ

อะไรเปนพิเศษหรือเปลาเจาคะ?

หลวงพอ : จิตเขาอานหนังสือแลวเคลิ้มใช

   ไหม เคล้ิมน่ีจิตเปนอุปจารสมาธิ

ในเม่ือจิตเปนอุปจารสมาธิ อารมณยอม

เปนทิพย

ถาอารมณเปนทพิยได การทีเ่หน็พระเพราะ

การอานหนงัสือ เขาเขาใจวาหนงัสือนีเ้ปนหนังสือ

ของพระสงฆ เวลานั้น สังฆานุสสติ กับ

ธัมมานุสสติ จิตมีอารมณสูงมาก เวลาเคลิ้ม

ไปจิตก็เห็นภาพพระสงฆ อันนี้ดีนะ

๘. ภาวนาไมรูสึกลมหายใจ

ผูถาม   : หนูเจริญภาวนาจนจิตเปนสุข
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     ไมรูสึกวากำลังหายใจอยู เมื่อ

นั้นลูกก็จะควานหาลมจนพบ ลูกจะทำอยาง

ไรจึงไมตองควานหาลมอีกเจาคะ?

หลวงพอ : ก็ไมตองควานหา  ลมละเอียด

   จนไมรูสึกวาหายใจ เวลาน้ันจิต

เปนฌาน ๔ เขาไมตองไปควานหาหรอกมัน

มาเอง จิตมันแยกออกจนไมรูสึกลมหายใจเขา

ออก ทีหลังไมตองควานหานะ

แตความจริงลมไมไดหายไป เราเขาใจ

ผิด เพราะการเจริญสมาธินี่เมื่อถึง ฌานที่

๑ จิตจะแยกหางจากประสาทมานดิหนึง่ เพราะ

ตามธรรมดาถาเราตองการความสงัด จิตจะไม

รำคาญในเสียง

พอถึง ฌานที่ ๑ หูจะไมรำคาญในเสียง

พอมาถึง ฌานที่ ๒ ก็หางไปอีกหนอย

พอถึง ฌานท่ี ๓ ก็หางไปอีกหนอย

พอถึง ฌานท่ี ๔ จิตกับประสาทตัด

กันเด็ดขาดไมรับทราบ คือรางกายหายใจเปน

ปกติ แตวาเราไมรูวาจิตกับประสาทตัดกันออก

ไป ทีหลังไมตองควานหานะ

๙. ภาวนาตัวเบาหวิว

ผูถาม   : ดิฉันเปนลูกศิษยสำนักอื่น ภาวนา

   แลวปฏิบัติตามแบบฉบับของเขา

ปฏิบัติไดแคจิตสงบตัวเบาหวิว

บางคร้ังหัวใจจะวายขาดไปรอนๆ

ถามอาจารยทานก็บอกวา

"กูก็หวิวเหมือนกัน"

แลวก็ถามอาจารยวาจะแกอยางไร

อาจารยก็บอกวา

"ก็ยังแกไมตกเหมือนกัน"

แกถามวาอยากจะเปนลูกศิษยหลวงพอ

เพื่อจะแกหวิวๆ นี่หนอยไดไหมเจาคะ

หลวงพอ : กถ็อืวาปฏบิตัไิดเตม็ขัน้ของอาจารย

    อาจารยนี้นานับถือ ถาจิตสงบ จิต

เยือกเย็น และใจหวิวๆ น่ันเปน ผรณาปติ

ใหญ ความจริงเปนปติตัวสุดทายแตหยาบไป

ทีหลังถาจะปฏิบัติตองหายใจยาวๆ และ

แรงๆ ระบายลมหยาบทิ้ง เทานั้นเอง

๑๐. นั่งสมาธิมีอาการ

เหมือนตัวใหญ

ผูถาม   : หลวงพอครับ  เพื่อนของผม

        เวลานั่งสมาธิแลวมีอาการเหมือน

ตัวใหญหนาขึ้น และตัวจะเอนลงไปขางหลัง

อยากจะเรียนถามวา จะแนะนำใหเขา

ปฏิบัติอยางไรตอไปครับ?

หลวงพอ :  ก็ตองขอแนะนำวา  เวลาที่จะ

        ปฏิบัติพระกรรมฐานน้ัน อาการ

ทางกายมันจะเกิดข้ึนอยางไร ก็อยาไปสนใจ

เพราะเปนอาการของจิตท่ีจะเขาถึงอุปจาร

สมาธิ นี่ตองเขาถึงปติกอน

ปติ แปลวา ความอ่ิมใจ

ปติ นี่แบงเปน ๕ ขั้น คือ
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ขั้นที่ ๑ ขนลุกชัน ขนพองสยองเกลา

เวลาทำไปบางทีขนลุกซูซา

ขั้นที่ ๒ นํ้าตาไหล

ขั้นที่ ๓ รางกายโยกโคลง

ขั้นที่ ๔ มีอาการสั่นเท้ิมเหมือนกับปลุก

พระ หรือวาตัวลอยข้ึนบนอากาศ

ขั้นที่ ๕ มีอาการซาบซาน ถามีขนาด

ถึงท่ีสุด จะมีความรูสึกวาตัวไมมี มีแตหนา

รวมความวา อาการ ๕ อยาง อยาง

ใดอยางหนึ่ง ถาเกิดขึ้นก็ตองปลอยมัน เรา

รักษากำลังใจของเราใหเปนสุขก็แลวกัน อาการ

อยางนั้นมันเกิดขึ้นก็จริง แตใจมันจะทรงสมาธิ

นั่งสบายๆ มีอารมณเปนสุข เปนอาการของ

ปติ ในเมื่อสมาธิมันสูงข้ึนมันก็ผาน อาการ

อยางน้ันมันก็หายไป

๑๑. นั่งกรรมฐานมีคนดึง

ผูถาม   : กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยาง

    สูง เวลาลูกนั่งพระกรรมฐานที่

บานก็ตาม ที่หองพระก็ตาม สวนใหญก็ถนัด

เรื่อง "พุทโธ" ที่ประหลาดใจก็คือวา เวลา

นั่งภาวนาไปคลายๆ จะมีใครก็ไมทราบ ดึง

ไปขางหนาหงายไปขางหลัง เอียงไปขางๆ ตัว

โยกเยก เขาเรียกกรรมฐานโยกเยกเปนเพราะ

อะไรครับ?

หลวงพอ : อยางนี้เขาเรียก "โอกกันติกา

   ปติ" ปติตัวท่ี ๓ จิตเร่ิมดีแลว

แตทวาเทวดาประจำบานทานบอกวา

"อารมณหยาบไป เวลาขึ้นตน"

อาจารยอานฉันก็ถามเทวดาทาน ไมยาก

ทานบอกเวลาเริ่มตนอารมณหยาบไป

ใหใชอยางนี้นะ กอนเริ่มตน พอนั่งปบ

หายใจยาวๆ แรงๆ สัก ๕-๖ ครั้ง เปนการ

ระบายอารมณหยาบ ตอไปอาการอยางนั้น

จะคลายตัว พออาจารยถาม ฉันก็ถามทาน

เหมือนกัน ทานก็เลยบอก ใชได

ผูถาม   : ออ! ที่หลวงพอตอบเกง เพราะ

     มีการถามตอบอยางนั้นหรือครับ?

หลวงพอ : ใช  อยางเมื่อคืนนี้อุทิศเจงจ๊ัง

    หลายตอยุงเลย

ผูถาม   : ผมจะขอตออีกนิดคือวา  บาง

        คร้ังจะเห็นเปนคลายๆ ดวงสี

ขาวๆ คลายๆ แกว ลูกไมทราบวาเปนเพราะ

อะไรครับ?

หลวงพอ : นั่นละถูกแลว ปติ พออารมณ

    ใจเขาถึง ปติ อารมณเร่ิมเปน

ทิพย เมื่ออารมณเริ่มเปนทิพย เริ่มเห็นนิมิต

ที่ไมมีภาพจริงๆ นะ มองดวยตาเปลาไมเห็น

เปนของธรรมดา

ผูถาม  : ครับ ที่เห็นนั่นก็เปนของดีนะ

หลวงพอ : ดีแลว แตวาใชอารมณใหละเอียด

    กวานั้นนะ อยาลืมเอาแบบการ

เกณฑทหาร เขาทำอยางไร หายใจเขาลึกๆ

หายใจออกแรงๆ ใชไหม สัก ๕-๖ ครั้ง เพื่อ

ระบายอารมณหยาบ
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๑๒. ทำสมาธิตัวโยก

ผูถาม   : กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยาง

    สูง เวลาที่ลูกสวดมนตก็ดี ฟง

เทปกด็ ีตวัโยกไปเยกมาระงับไมอย ู แตกแ็ปลก

นะครับ สบายใจดีมาก อยางนี้เปนเพราะอะไร

ครับ ถาจะแกไขใหดีไปกวานี้อีก หลวงพอ

จะแกไขอยางไรครับ?

หลวงพอ : รูแคเฉพาะโยกไปนะ แตเยกมา

    นี่ไมรูนะ อยางนั้นเขาเรียกวา

"โอกกนัติกาปต"ิ ปตติวัท่ี ๓ เรงรัดมนัจะเสยี

อยากจะโยกก็เชิญมันโยกไปตามชอบใจ ถา

ปติตัวนี้เต็มอารมณเมื่อไร ก็เลิกโยก มีอารมณ

ดิ่งเปนฌาน

๑๓. นั่งสมาธิศีรษะสั่น

ผูถาม   : กระผมฝกสมาธิอยูที่บาน พอ

        ถึงระดับหนึ่งเกิดศีรษะส่ันอยาง

รุนแรง พอตอนเชาคอระบมไปหมด ทำอยง

ไรตอไปดีครับ?

หลวงพอ : ความจริงก็ดีเหมือนกันนะ ก็ตอง

   สั่นใหมันหายระบม ตองแกกัน

ความจริงไมเปนไรปลอยไปเรื่อยๆ ก็แลวกัน

นะ เวลานั้นก็ตองถือวาขณะนั้นจิตเขาถึง

อุพเพงคาปติ แตวาหยาบไปหนอยคอจึงระบม

ถาจิตละเอียดนี่จะไมเปนอยางนั้น จะไม

มีอาการอื่น คงจะมีจิตกระสับกระสายกังวล

นะ พอถึงอาการสั่นหัวละก็ จิตหยาบ

๑๔. ภาวนาแลวจิตตกวูบไป

ผูถาม   : กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยาง

    สูง ลูกภาวนา "พุทโธ" ควบ

กับ อานาปานุสสติ ควบกันไป ก็ปรากฏวา

จิตสงบมันก็ไมใช แตวาเปนอุปจารสมาธิก็ไม

เชิง มันจะมีจุดๆ หนึ่งอยางนี้ครับ จิตมัน

ไปตกวูบ พอวูบไปปบ ผมก็เกิดความกลัว

ก็เลยภาวนาใหม เริ่มตนใหมก็วูบอีก ลักษณะ

แบบน้ีแกไมตก ไมรูจะแกยังไง ขอพึ่งบารมี

หลวงพอแนะนำวิธีลูกหนอยเถิดครับ?

หลวงพอ : อาการแบบนี้นะ ขณะที่จิตสบาย

    ขณะนั้นจิตตั้งอยูในปฐมฌาน แต

วาสมาธิไมทรงตัว สมาธิตก ฌานเริ่มตก มีวูบ

เสียวๆ คลายตกตนไมใหญ นั่นเขาเรียก "จิต

พลัดจากฌาน"

วิธีแกไมยาก เพราะวาเร่ิมตนทีแรกลม

หยาบเกนิไป ใหใชหายใจยาวๆ แบบการเกณฑ

ทหารนะ ๕-๖ ครั้ง หายใจแรงๆ ยาวๆ นะ

ทำอยางนี้ทุกวันๆ ไมชาอาการนั้นจะหาย เปน

การขับลมหยาบทิ้งไปกอน อันนี้ไมยาก

เอาละ สำหรับฉบับนี้ก็ขอยุติไวแตเพียง

เทานี้ เอาไวพบกันใหมฉบับหนา...สวัสดี*
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 ความมงุหมายของการเจริญกรรมฐาน

ญาติโยมพุทธบริษัท ตอนี้ไปขอบรรดา

ญาติโยมทั้งหลายฟงคำแนะนำในการเจริญพระ

กรรมฐานสกัครหูนึง่

เรือ่งการเจริญกรรมฐาน  ขอทกุทานโปรด

ทราบวา เปนการปฏิบตัเิพือ่ความดับไมมเีช้ือ

คำวา "ความดบัไมมเีช้ือ" กห็มายถงึวา

การตดักเิลสไมใหเหลอืเลย

  จงละสวนสดุ ๒ อยาง

การตดักเิลสนี ่ ถาหากวาจะเรงรัดในการ

ตดัเปน อตัตกิลมถานโุยค  เครยีดเกนิไปไมมผีล

ถามีความปรารถนาคือ อยากจะชนะ

กเิลสใหเร็ว ตัง้ใจอยางน้ันเปน กามสขัุลลกิานโุยค

ไมมทีางพน  อยากไดจนเกนิไปไมมผีล

ตองใช มชัฌิมาปฏิปทา  คอือารมณแบบ

สบายๆ

วธีิจริงๆ ถาพดูมากมนัจะเฟอ

เปนการฝกสตสิมัปชัญญะ

วิธีจริงๆ การท่ีเราภาวนากันก็ดี  รูลม

หายใจเขาออกกต็าม  เปนการฝกสตสิมัปชญัญะ

ใหมกีารคลองตัว

สต ิ คอื ระลึกได

สมัปชัญญะ คอื การรตูวั

ในการฝกรูลมหายใจเขาหายใจออกก็ดี

รคูำภาวนากด็ ี จิตจะไดควบคมุวา

เวลานี้หายใจเขาเรารูอยูวาหายใจเขา

หายใจออกรอูยวูาหายใจออก

หายใจเขายาวหรอืสัน้กร็อูยู

หายใจออกยาวหรอืสัน้กร็อูยู

ถ า ขณะใดรู อยู ต ามนี้ ถื อว าสติก็ ดี

สัมปชญัญะก็ด ี ใชได

หรือวารคูำภาวนากใ็ชไดเหมอืนกนั

การมสีตสิมัปชัญญะสมบูรณ

กเ็ปนปจจยัใหตดักเิลสไดโดยงาย

แตวาทัง้น้ีทกุคนจะตองคอยๆ ฝก  อยา

รุกรานเกนิไป

อันดับแรก  ขอบรรดาทานพุทธบริษัท

ธรรมปฏิบัติ

เร่ือง การปฏิบัติเพ่ือ...

ความดับไมมีเช้ือ
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กอนทีจ่ะทำอะไรท้ังหมด  ใหมคีวามเขาใจวา

สมาธจิะเกิดข้ึนไดเพราะศีลบริสทุธ์ิ

ถาศลีบรสิทุธ์ิสมบรูณแบบ สมาธกิเ็กดิ

เอง  เพราะศลีจะมไีดเพราะ

(๑)  เมตตา  ความรกั

(๒)  กรณุา  ความสงสาร

ถาธรรมท้ัง ๒ ประการมีอยปูระจำใจ

จติใจก็มคีวามเยอืกเย็น  ศลีกท็รงตัว

เม่ือจติใจมีความเยือกเยน็  สมาธกิเ็กดิ

คำวา "สมาธ"ิ แปลวา ความต้ังใจ  ตัง้ใจ

จะคิดถงึเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  ตัง้ใจคิดวา

เวลานี้เราจะรูลมเขารูลมออก  เวลานี้เราจะรู

คำภาวนา  อยางนีเ้รียกวา "ตัง้ใจ"

ต้ังใจท่ีจะรแูลวกร็ตูามนัน้  อยางนีช้ือ่วา

มสีตริะลึกได  สมัปชญัญะรตูวั

ฝกใหชิน

การทรงอารมณแบบนีก้เ็ปนธรรมดาของ

การฝก  ในเมือ่เรายงัไมเปนพระอรหันตเพยีงใด

ความเผลอยอมปรากฏแกเราเปนธรรมดาเหมอืน

กนั  ฉะนัน้หากวา เวลาทีบ่รรดาทานพทุธบริษัท

ทกุทานรลูมหายใจเขาออกกด็ ี รคูำภาวนากด็ ี

บางคร้ังมนัเผลอไปไมเปนไปตามทีต่อง

การ  กพ็งึเขาใจวาเปนเรือ่งธรรมดาของจิตท่ีคบ

นวิรณ มานาน ในเม่ือเราเผลอไปรตูวักต็ัง้ตนใหม

ทำอยางน้ีบอยๆ  ไมชาอารมณกช็นิ

ผูทรงฌาน

ในเมือ่อารมณชนิอยากจะรลูมหายใจเขา

ออกเมือ่ไรรไูดทนัท ี อยากจะรคูำภาวนาเมือ่ไรก็รู

ไดทนัท ี อยางน้ีเรียกวา "ผทูรงฌาน"

ผทูรงฌานจริงๆ ไมใชไปรทูกุเวลานะ

รแูตเพยีงวา

ตองการเมือ่ไร ใชสมาธไิดเม่ือนัน้

ตองการเม่ือไร รูลมหายใจเขาหายใจ

ออกไดทนัที

ตองการเม่ือไร รคูำภาวนาไดทนัที

โดยทีอ่ารมณอืน่ไมกวน  อยางนีเ้รยีกวา

"ผูทรงฌาน"

เบือ้งตนทำ ศลีใหบริสทุธ์ิ

หลังจากนั้นพยายามระงับ นิวรณ จาก

อารมณใจ  วธีิระวังนวิรณกไ็มยาก  คอืไมสนใจ

กบัมนัเลย  นวิรณมชีือ่วาอยางไรบางไมตองสนใจ

สนใจอยางเดียวคือรูลมหายใจเขาลม

หายใจออก  กบัรคูำภาวนา

ขณะใดที่รูลมหายใจเขาลมหายใจออก

รคูำภาวนา  โดยไมคดิถงึอยางอ่ืน  อยางนีช้ือ่วา

นวิรณระงับ  เมือ่นวิรณทัง้ ๕ ระงับเมือ่ไร  เวลา

นัน้จติเปน ปฐมฌาน ทนัที

    อาการของปฐมฌาน

อาการของปฐมฌานไมใชมอีาการสงู

         อาการของปฐมฌานมีดงัน้ี

คือวาขณะใดท่ีจิตภาวนาก็ตาม คิด

พจิารณาก็ตาม  หรือรลูมหายใจเขาออกกต็าม  หู

ไดยนิเสยีงชดัเจนแจมใสรเูรือ่งทกุอยาง  คนพดู

มาเราฟงรับทราบทัง้หมด  แตไมรำคาญในเสยีง

         ขณะใดท่ีจติไมรำคาญในเสยีง
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ขณะน้ันจติเปนปฐมฌาน  คอืฌานที ่๑

เอาแคนีน้ะ  หลงัจากนัน้ไป

เม่ือจิตเปนฌาน อารมณก็สงบมีความ

เยือกเยน็  ฌานเกิดข้ึน  สมาธิเกิดข้ึน  ปญญา

กเ็กดิ  คอืปญญาจะเกดิเพราะอารมณเปนสมาธิ

ทรงตัว

รวมความวา ตอนีไ้ปกพ็ดูกนัถงึปญญา

ปญญานีเ่ราจะเอาใครเปนเครือ่งเปรียบ

วนักอน พระโมคคัลลาน พระสารีบตุร ใชไหม

เมือ่วาน พระรัฐบาล  ปญญาขัน้อรหนัต

อาจจะสูงไปหนอย  แตกไ็มเกนิไปนกั

พระรปูนันทาเถรี

วันนี้ลองใชปญญาของผูหญิงดูบางใคร

จะสไูดไหม  ของ ทานรูปนันทาเถรี

สำหรบั รูปนันทา นีม่ ี๒ องค

พระนางรูปนันทา องคหนึง่

พระรูปนันทาเถรี องคหนึง่

พระนางรูปนนัทา นีเ่ปนอรหนัตตอหนา

พระพุทธเจา

แต ทานรูปนันทาเถรี นีเ่ปนอรหันตหลงั

จากฟงเทศนมาแลว  ขณะทีน่ัง่ฟงเทศนไมไดเปน

พระอรหันต  กลบัไปถึงกระทอมเปนพระอรหันต

เหตุที่ทำใหเปนพระอรหันต

สำหรบั ทานรูปนันทาเถรี นีท่านมจีริยา

แบบน้ี คอืวาขณะทีท่านฟงเทศนจากพระพทุธเจา

ขณะฟงนีฟ่งเทศนแลวแตวาไมไดเปนพระอรหันต

พอกลบัมาถงึกระทอมทานตักนํา้มาลาง

เท า   ตักนํ้ ากระบวยแรกมาเ พ่ือล าง เท า

ลางกระบวยแรกราดเทาลงไป  นํ้าไหลไปแลว

กห็ยดุอยซึูมลงไปในดิน  ขางๆ ทานนะ  ซึมไป

ในดนิใกลๆ

ตกักระบวยที ่๒ มาลางเทา  นํา้ไหลเลย

ไปหนอย  แลวก็หยดุซมึไปในดนิ

ตักกระบวยท่ี ๓ ตักมาแลวนํ้าไหล

เลยกระบวยท่ี ๒ ไปหนอยแลวกซึ็มไปในดนิ

ทานกม็คีวามรสูกึวา

ตามทีพ่ระพุทธเจาตรัสวา

"ชีวติเปนของไมเท่ียง  แตความตายเปน

ของเท่ียง  ขอเธอท้ังหลายจงอยาคดิวาความตาย

จะเขามาถงึเราในวันพรงุนี ้ ใหคดิวาความตาย

อาจจะถงึเราวันน้ีไวเสมอ"

เมือ่คดิตามนีท้านกค็ดิวา

นํ้ากระบวยที่ ๑  เราตักราดเทาซึมไป

หนอยเดยีวนํา้กแ็หง

นํา้กระบวยที ่๒  ตกัราดเทาแลวซึมเลย

ไปนดิหนึง่นํา้กแ็หง

นํา้กระบวยที ่๓  ตกัราดเทาแลวเลยไป

นดิแลวกแ็หง

นํา้กระบวยที ่๑ เหมอืนกบัคนทีม่อีายอุยู

ในปฐมวัย  ยงัเปนเด็กยงัตองตายเมือ่อายนุอยๆ

นํา้กระบวยที ่๒ เหมอืนกบัคนทีต่ายเมือ่

อายกุลางคน

นํา้กระบวยที ่๓ เหมอืนกบัคนตายเมือ่

อายมุากแลว

ขณะนัน้ทานกส็รปุวา  ขึน้ชือ่วาความตาย

ยอมมกีบัคนทกุวยั  จะเปนเดก็กด็ ี จะเปนคนวยั
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กลางคนกด็ ี คนแกกด็ยีอมตายไดเสมอ

เมือ่คดิอยางนีแ้ลวเกดิความเบือ่หนายใน

รางกาย  เปนพระอรหันตทีน่ัน่

นี่อยาไปเรียกพระอรหันตกระบวยนะ

จะลงนรก  รวมความวาบรรดาทานพุทธบริษัท

หากจะลองใชปญญางายๆ  แตจงอยาเรงรัดเกนิ

ไปนะ

คอยๆ คิดใหมีความรูสึกตามคำแนะ

นำขององคสมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจาทีต่รัสวา

"เธอท้ังหลายจงอยาคิดวาความตาย

จะเขาถงึเราในวันพรงุน้ี  ความตายอาจจะเขาถงึ

เราวันน้ีเสมอ  จะไดมคีวามไมประมาท"

ถาคิดวาเรายังไมแกไมตาย  นี่มันผิด

เพราะคนเกดิทหีลงัเราตายกอนเราเยอะ  รนุราว

คราวเดยีวกบัเราตายกอนเรากเ็ยอะ  ทานทีแ่กกวา

เราอาจจะยังไมตายเราตายกอนกไ็ด

จงปรารภตัวเองวา  ขึน้ชือ่วา รางกายมนั

ไมใชเรา  ไมใชของเรา  เราไมมใีนรางกาย  ราง

กายไมมใีนเรา  เราไมสามารถจะหามหรอืยบัยัง้

มนัได  ในเมือ่ความตายเขามาถงึ

ถาบงัเอญิความตายจะเขามาถงึจริงๆ  ถา

เรายงัหวังความทกุขอย ู กจ็งอยากเกดิตอไป

ถาไมหวังความทกุข กจ็งอยาคดิเกดิ

        คดิตดัมนษุยโลก  เทวโลก  และพรหม

โลก  หวงันิพพานเปนท่ีไปเพียงทีเ่ดียว

การหวังนพิพานเพือ่ความแนนอน

ขอทกุคนจงตดัสงัโยชน ๓ ประการเบ้ือง

ตน  คอืหนึง่ สกักายทฏิฐิ  ตวันีถ้าเปนสมถภาวนา

ทานเรยีกวา "มรณานุสสติกรรมฐาน"  คอืนกึถงึ

ความตายเปนอารมณ

อารมณพระโสดาบนั

คดิวาเราอาจจะตองตาย

ถาเปนวิปสสนาญาณก็มีความรูสึกวา

         "ชวีตินีต้องตายเหมือนกนัในเบือ้งตน"

พระโสดาบัน  พระสกิทาคามี  นึกถึง

มรณานุสสต ิคลายคลงึกนั  มคีวามรสูกึคอืคดิ

วาชวีติหรือรางกายนีต้องตาย

ตามทีพ่ระพุทธเจาตรัสวา

"พระโสดาบันก็ดี  พระสกิทาคามีก็ดี

มปีญญาเลก็นอย  และมสีมาธิเลก็นอย  แตมี

ศลีบริสทุธ์ิ"

สมาธขิองพระโสดาบนักบัพระสกทิาคามี

แคปฐมฌาน

ทางดาน สกักายทฏิฐ ิ จะมีความรสูกึวา

ชีวติน้ีตองตาย  เมือ่เหน็วาชีวติจะตายจริงๆ

กย็ดึพระพุทธเจา  พระธรรม  พระอริย-

สงฆ  เปนท่ีพ่ึง

ถาคดิวายดึพระพุทธเจากด็ ี  พระธรรม

กด็ ี พระอริยสงฆกด็ ี ในเมือ่จติเปนกศุล  เรา

ตายแลวไมไปนรกแนพระทานชวย

หลงัจากนัน้ก ็ทรงศีล ๕ ใหบริสทุธ์ิ

         จติหวงัพระนิพพานเปนอารมณ

ถาบรรดาทานพทุธบริษัทสามารถควบคมุ

อารมณ   มนักเ็ผลอบางเปนของธรรมดา  วาไม

ประมาทในชีวติ  คดิวาชวีตินีจ้ะตองตาย  ยดึพระ

ไตรสรณคมนคอื พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ

เปนทีพ่ึง่  โดยเฉพาะอยางย่ิงพยายามทรงศีล ๕
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ใหบริสทุธ์ิ  มนัจะเผลอบางเปนของธรรมดา  แต

จิตหวงัพระนิพพาน  ถาเปนอยางนีน้ะ  ถาทกุ

คนหวงันพิพานกไ็ดแน  เผอญิถาตายจากความ

เปนคนยงัไปนพิพานไมไดตองเกดิเปนเทวดาหรือ

พรหม  หลังจากเกดิเปนเทวดาหรอืพรหมแลว

ถา พระศรีอาริย ตรัส ฟงเทศนจบเดยีว

กเ็ปนพระอรหันตสมยันัน้ไปนพิพานได

ฉะนัน้  ขอบรรดาทานทัง้หลาย  วนันีเ้ปน

วนัสดุทายของงวดน้ี (วนัท่ี ๑ มถินุายน ๒๕๓๐)

และวันนีข้อบรรดาทานพทุธบริษัทใชปญญาเลก็

นอยพอสมควร  คดิตามความเปนจริงวา

(๑) ชีวติน้ีตองตาย

(๒)  ความตายม ี๒ ประการ  คอืสสูคุติ

กบัทุคติ  เราจะไมยอมไปสทูคุติแนนอน  หวงั

สคุติเปนท่ีไป  การหวงัสคุติกม็กีารยอมรบันับถอื

พระพุทธเจา  พระธรรม  และพระอริยสงฆ

(๓)  หลงัจากนัน้พยายามรกัษาศีลใหทรง

ตัว ใหมๆ มันเผลอบางอะไรบางก็เปนของ

ธรรมดา  พยายามควบคมุกำลงัใจเขาไว  ตัง้ใจ

เฉพาะพระนิพพานจดุเดียว

นี่ขอยอนตนนิด สำหรับญาติโยมพุทธ

บริษัททีไ่มเคยปฏบิตัมิากอน

วนันีน้ะใหใชคำภาวนาวา "พทุโธ"  เวลา

หายใจเขานกึวา "พทุ"  หายใจออกนกึวา "โธ"

ญาติโยมท้ังหลาย ถาเคยปฏิบัติมาจาก

สำนกัอืน่  ใชคำภาวนากด็ ี พจิารณาก็ตาม  อยาง

ไหนคลองไดโปรดอยาเปลีย่น ใชอยางนัน้เปนปกติ

ถาขนืเปลีย่นจะเปนการขึน้ตนใหม  จิตจะวนุวาย

สวัสดี*

คำวาเทศนนี่แปลวาแสดงนะ พูดใหฟง

"ไมไดหมายความวาขึ้นธรรมาสนถือใบ

ลานหรือครับ...?"

ไมจำเปนๆ  ฉนันัง่บนธรรมาสน

          ธรรมาสน คอืพระอาสนเปนทีแ่สดงธรรม

กค็อืพระเกาอี ้ ไอธรรมาสนแบบน้ีมนันิม่ดี

      ภาวนาคำวา "พุทโธ"

เร่ืองท่ี ยกทรง (ทายก) พดูเมือ่กีน้ีม้นัไป

เกีย่วกบัเร่ือง  หลวงพอปาน  จะเทศนเร่ืองนีโ้ดย

เฉพาะ  หลวงพอปาน เวลาทานอบรมกรรมฐาน

ไอตอนสอนฉันโดยเฉพาะอีกเรื่องตาง

หากนะ  มาถงึวันพระกลางเดอืนทานมกัจะเรียก

พระมาอบรม  ใครจะทำกท็ำ ไมทำกแ็ลวไปไมวา

อะไร ไมขดัใจใครนะ

แลวทานก็ลงทายวา "นิพพานัสสะ

สจัฉิกริิยายะ  เอตัง  กาสาวงั  คเหตวา"

แปลวา เรารับผากาสาวพสัตรเพือ่ทำให

แจงซึง่พระนิพพาน  ถาใครไมทำกล็งนรกไป

คอื หลวงพอปาน ทานเลาใหฟงยังง้ี....

เมือ่สมยัทานเปนเดก็ๆ ยงัเลก็อยนูะ  กไ็ป

เลนอยใูตถนุบานยา  บานยากบับานทานนะติดกนั

ทนีีค้ณุยาของทานกำลงัจะตาย

กเ็สยีงขางบนเขาบอก

"พทุโธ พทุโธ พทุโธ  ไวนะ"

พทุโธ ๆ ๆ ๆ  เดีย๋วคนนัน้มาก ็พทุโธ

คนนีม้าก ็พทุโธ  ใชไหม  ทานเปนเดก็  กจ็ำได

ธรรมปกิณกะ

เรื่อง คำวา "พุทโธ"
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มนัมอียคูรัง้หน่ึง  นกัเลงซ่ึงเปนรนุนอง

ของนาทานนะ  ชือ่ "ปาน" เหมอืนกนั  ไมใช

หลวงพอปาน นะ  ชือ่ "ปาน" เหมอืนกนั  เปน

นกัเลงท่ี ตลิง่ชัน  นกัเลงใหญคนกลวัมาก  แต

วาคนนีไ้มเกเรใครนะ  เปนนักเลง

นกัเลงสมยักอนเขาไมใชอนัธพาลนี ่ เปน

บคุคลทีค่นรกั  ถาใครมทีกุขทีไ่หนไปชวยทีน่ัน่

ของหายชวยตามอะไรๆ พวกนีน้ะ

ใครถูกขมเหงก็ไปชวยแกไขให  นี่เปน

บคุคลทีค่นรกั  แตกเ็ปนคนหนงัเหนยีว  แตวา

ถาใครมารวนกบัคนตำบลนัน้  นกัเลงกอ็อกหนา

ต ี ตองออกหนาเขาท้ังๆ ทีไ่มใชเร่ืองของตัว  แต

คนตำบลนัน้ไมได  ใครมาโกงไมได

ฉะนัน้ นกัเลงตล่ิงชัน  กบั  นกัเลงบาง

ระมาด กเ็ปนนกัเลงประสานกัน

นกัเลงบางระมาด เปนลกูพี่

นกัเลงตล่ิงชัน เปนลกูนอง

รวมกนัสองตำบลใชไหม

มวีนัหนึง่นกัเลงคอื พีป่าน นี ่ ฉนัเรยีก

"พีป่าน" นะ  ฉนัทนัแก  กม็าหานาที ่บางระมาด

มาคยุกนั  กลบัไปกด็กึไปหนอย

เมื่อเดินไประหวางทางก็อยากนํ้าเห็นไร

ออยของเจก  เจกเขาทำไรออยใชไหม  แกกอ็ยาก

จะกินนํา้  เอามดีเขาไปตัดออยลำเดยีว เจกกรมูา

เปนฝงูเลย  จับมดั  แกสไูมได

เอา ! มดักย็อมมดักนั  มนักม็ดัแขงมดั

ขาฟนบางแทงบางไมเขา  จนกระทัง่เอาภรรยาเอา

ผหูญิงเอาเมยีเจกนะ  เอานัง่ครอมหวัแลวทัง้แทง

ทัง้ฟนกไ็มเขา

กว็ิง่ไปว่ิงมาก ็พทุโธๆ  นะ

อตีอนนัน้ไมเทาไหร

อตีอนกนิขาวเยน็ซ ิ กำลงักนิขาวเยน็อยู

ในวงใชไหม  ทานกนิขาวกน็กึขึน้มาไดกว็า

"พทุโธๆ ๆ ๆ"

แมจับโยนปงไปกลางนอกชานบอก

"มงึจะตายโหงตายหาอยามาตายท่ีนีเ่ลย"

(หวัเราะ)  แบบเดียวกบัเร่ืองเมือ่กีน้ี้

ทานบอกวาคำวา "พทุโธ" นี ่ ฝอยทวม

หลงัชาง  สมยักอนคำอธบิายนีเ่ขาเรยีกวาฝอยใช

ไหม  เขยีนๆ คำอธบิายใสเศษกระดาษวางเลย

หลังชางยังไมพอเลย คุณสมบัติเฉพาะคำวา

"พทุโธ" คำเดยีว

ทั้งนี้เพราะอะไร  พุทโธ  ถาเราอยาก

จะเปนคนมเีมตตามหานยิม  กน็กึถงึพระพุทธเจา

ภาวนา "พทุโธ" ไว  ไปท่ีไหนกม็คีนเมตตา

ทีนี้อยากจะเปนคนแคลวคลาดหนัง

เหนยีวกใ็ชศพัทคำวา "พทุโธ"  คำเดยีวกใ็ชได

"อนันีเ้มตตา  อนันีแ้คลวคลาด"

ก็ใชไดทุกอยาง  ฝอยทวมหลังชางนะ

เพราะอะไรรไูหม  เพราะวามนีกัเลงคณะหนึง่ท่ี

บางระมาด และ ตลิง่ชนั

"อย ูธนบุรี นีอ่กีแลว"

ใชๆ  ๆ บานยายอย ูธนบุรี

กม็ ีอาจารยเทศน  อาจารยเทศน ทานมี

ชือ่เสยีงมาก  แลวกส็อนลกูศษิยใหหนงัเหนียว

แคลวคลาดโดยใชศพัทคำวา "พทุโธ" คำเดยีว

หนังเหนียว

คอืวา "พทุโธ" หนงัเหนียว  ใชไหม
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ทนีีเ้จกคนหนึง่บอก "เอาไฟเผา"

กจุ็ดไตขึน้มา  พอจุดไตจะมาจ้ิมหนา  ที่

ไหนพอเหน็หนา พีป่าน เขาไตรวงเลย (หวัเราะ)

ไตหลน  เจอนกัเลงใหญเขา  เจกกแ็ก

แลว พีป่าน เลยถามวา

"นีเ่ถาแก  ทำไมถงึทำแบบนีล้ะ  ไอฉนั

นะกนิออยลำเดยีวมนัอยากนํา้  นีฉ่นัไมโกรธแก

หรอกนะ  มนัของของแก  มนัทรพัยสนิของแก

ฉนัไมพบแก  มนัดกึแลว"

เจกบอก "ไมใชยงัง้ัน  ขโมยมนัลกัตดั

หลายคนืแลวลกัตดัทหีลายๆ  ลำ เอาไปมากๆ  ใช

ไหม ทน้ีีกน็ัง่ดกัขโมยกบ็งัเอิญ พีป่าน ไปพอด"ี

(หวัเราะ)

กเ็ปนอนัวา พทุโธ นีถ่านบัถอืจริงๆ หนงั

เหนยีว  "แมแตนงุผาถงุของอะไรก็...."

โอย ! ไมม ี พทุธคุณไมมคีำวาเส่ือม  ไม

ใชไสยศาสตร  นีพ่ทุธศาสตรนะ  เหลอืเวลาอกี

๓ นาที

สมัยเปนฆราวาส

ตอนนีก้จ็ะพูดถงึเร่ือง พทุโธ อกีหนอย

หนึง่นะ  วนันีไ้งๆ แค พทุโธ  พทุโธ สงูสุดใช

ไหม  ในสมัยกบฏบวรเดช  เวลานัน้นะ  เขากำลงั

ยงิกนัที ่บางเขน ตมูตามๆ ๆ  ฉนักก็ลบัจากท่ี

ทำงาน ๓ คนในตอนเยน็ จะลงเรือท่ี ทาพระจนัทร

กลบับาน  กม็พีระองคหนึง่คอื ทานอาจารยเทศน

ทานนัง่อย ู ความจรงิไมรจัูกทานเลย  ไมเคยไป

หาทานเลยนะ  ทานเหน็เขาบอก  "๓ คนนีม่านีซิ่"

เลยไปหาทาน  ทานถามวา

"พรงุนีจ้ะออกแนวรบใชไหม"

บอก  "ใชครบั"

ทานฉกีจวีรขอดผาให ๓ ขอด  ใหคนละ

อนั  บอก  "อยาใหพนตวันะ  พนตวัตาย  ตอง

ตดิตวัไว"  กเ็ปนความจริง

เวลานัน้เขายงิกนั นํา้แคเอวใชไหม หมอบ

กห็มอบไมได  หมอบมากจ็มกูจม จะนอนหงาย

กไ็มรจูะยงิใคร  ไอตนขาวกส็งูสงัเกตกนัไมได

ทนีีเ้ขายงิกนัดานนี ้ ไอดานอืน่เงยีบ  เรา

กย็องไปอีดานโนน  เหน็มนัเงยีบด ี  คดิวาไมมี

อะไร  ปลอดภยั  จะหลบกระสุน  ไปเจอะเอารัง

ปนกลหนกัเขาให  มนัยงิซะไมมี

โอโฮ ! เปร้ียงๆ ๆ  ยงิตัดเลยีดนํา้เลย  เรา

ทำไง  วิ่งเอาปนทำหางขึ้นทางรถไฟ  ก็อาศัย

พทุโธ นี ่ แหม..กระสุนมนัวิง่ฉุยๆ ๆ   ไอปนกลมนั

ไมยาก  ยงิกวาดใชไหม  กวาดเฉพาะจดุ  ไอจุด

แคคน ๓ คน  ถาเอาจรงิๆ แลวกข็าดกลางตวั

ทีเ่ขายงิมานะ  แตบงัเอิญไมถกู

อานิสงสของการภาวนาวา "พทุโธ"

(หลงัจากท่ีลกูศษิยหลวงพอไดสวดอติปิ

โสฯ จบแลว  หลวงพอไดสนทนาตอไปวา)

ขณะท่ีเขาสวดอติปิ โสฯ ฉนักน็กึถงึพระ

ทาน  พระทานกม็าลอยอยขูางหนา  ทานบอก

"พทุโธ ของคณุยงัไมจบ  แลวคณุทำไม

ไมบอกเขาวาการภาวนาวา พทุโธ เปนปกต ิเกิด

ชาติหนาจะเปนคนสวยและมีอำนาจ นีข่อหนึง่นะ

(๒)  ภาวนาพทุโธไปสวรรคกไ็ด

 (๓) ภาวนาพทุโธไปพรหมโลกกไ็ด

 (๔)  ภาวนาพทุโธไปนิพพานกไ็ด"

     (โปรดอานตอฉบบัหนา)



ธัมมวโิมกข

53
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

ประวัติหลวงพอปาน

ตอนท่ี  ๑๕

"ไปพระจุฬามณี"

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม

ลูกหลานที่รักทั้งหลาย วันนี้ลูกหลาน

คงจะแปลกใจ เพราะวามีทั้งการบวงสรวง

มีทั้งการชุมนุมเทวดา แลวมีการต้ังนะโม

แตความจรงิเร่ืองของการบวงสรวง การ

ชุมนุมเทวดา การตั้งนะโมนี่ ของฉันมีเปน

ปกติ

แตบางขณะที่ตองการจะทำอะไรฉัน

อาจจะต้ังของฉันในใจ เอาจิตนอมถึงบรรดา

เทพเจาท้ังหลาย และมีพระพรหมท้ังหลาย

พระพุทธเจาและพระอริยสาวกเปนสำคัญ

อันนี้เปนเรื่องธรรมดาของฉันนะ แลว

ลูกหลานทั้งหลายจะมีความแปลกใจ เพราะ

วันนี้มีการแถมตั้งนะโมใหไดยิน

เรื่องท่ีเกิดขึ้นอยางน้ีก็เพราะวาเมื่อ

วานนี้เมื่อฉันบันทึกเสียงเสร็จ ฉันก็ไปนอน

ใครครวญตัวเองวา กอนที่ฉันจะพูดเรื่อง

ของหลวงพอปานนี่นะ ฉันก็มักจะเอาอะไร

ตออะไรมาเลาตอนหนาเสียกอนเปนการ

เปลืองเวลา มาวันนี้วันที่ ๒๐ ตั้งใจจะไม

มีอารัมภบท

หมายความวาจะไมมเีรือ่งพาดหนาเรือ่ง

แตมันก็ตองมี ตองมีเพราะอะไร เพราะ

วาเมื่อคืนวันที่ ๑๙ ฉันนั่งพระกรรมฐาน

วันนี้นึกจะซอมอารมณเดิม คิดวาจะไมเหาะ

ละ จะไมทำอะไร

ก็ควากสิณกองใดกองหนึ่งเขามาใช

วันนี้สมาธิใชไมไดเลย จมไมลง ไอที่จมไม

ลงไมใชวาอารมณของฉันเสีย เปนอำนาจ

พระพุทธานุภาพที่ไมทรงอนุมัติ

เร่ืองของพระพทุธานภุาพนีน่ะไมมอีะไร

จะไปขัดขวางทานได พอทำอยูตั้ง ๒-๓

นาที ก็ปรากฏเสียงบอกวา

ฉันสั่งใหคุณระงับคุณก็จงอยาลอง ไม

ตองซอม กรรมฐานกองอื่นถมเถไป ๓๐

กองทำไมจึงไมซอม ทำไมจึงตองมาซอม
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กสิณ ไมจำเปนสำหรับคุณ คุณนะไมมี

โอกาสที่จะพนคนเขาไปอยูในปาแลวไปตาย

คนเดียวไดหรอก มันจะตองตายอยูกับคน

ถาหากวาคุณไปใชกสิณเขา ความเบื่อ

หนายของคุณมีอยูมากแลว ดีไมดีคุณก็จะ

หนีเจาหนี้เขาปา จะเกิดประโยชนอะไร

ทำไปชำระหนีเ้ขาไป แลวเราสรางความ

ดีชำระหน้ีใหหมด สิ่งใดควรจะเปนกำรี้กำไร

คือเปนดอกเบี้ย ก็หาใหเจาหนี้เขา จะได

เปนการชดเชยกับที่เราเอาของเขามาใช เรา

ใชเขามากอน เอาของเขามาใชกอน เวลา

นี้เขาจึงใชเราบาง เราก็ปลอยเขาสิ

ถาสิ่งใดท่ีมันไมขัดตอพระธรรมวินัย

เราก็ทำไป ถาสิ่งใดท่ีมันขัดตอพระธรรม

วินัยเราจงอยาทำ ในเมื่อเราไมทำใครจะเปน

เจาหัวใจของเรา

ฟงแลวก็สะดุง พอฟงแลวก็เลยตอง

ขอขมาทาน

ก็กราบเรียนทานแตเพียงบอกวาที่

จะทำนะไมใชอะไร คือกสิณเปนกำลังสมาธิ

ใหญ สรางความสุขใจมาก อยากจะทรง

พละในฝายกสิณไวเพื่อเปนการรักษากำลัง

ใจ

ทานก็บอกวาไมได เมื่อแกทำกสิณ

เขา แกก็ทำจบฌาน ๔ แลวดีไมดีแกก็จะ

เปดอีก นี่เมื่อวานนี้ถาฉันไมทวงไวนะ ดีไม

ดีแกก็ไปเชียงตุงเชียงรายแลว ไปหาเจา

เพื่อน ๒ คน นี่ทานดักคอรูมา

แตความจริงถาหากวาทำไดก็นากลัว

เหมือนกัน เวลานี้มันไมไดทำเพราะเกรง

ใจทาน เอา..เร่ืองนี้พับไป เมื่อทานระงับ

แลวฉันก็ เลยจับอารมณ วิปสสนาญาณ

ชำระใจพอสบาย เมื่อใจพอสบายแลวฉัน

ก็ไป พระจุฬามณีเจดียสถาน

ขณะท่ีเคลื่อนขึ้นไปปรากฏวาเห็นหลวง

พอปานแลวก็พระหลายทานสวนลงมา

เมื่อทานสวนลงมา ทานก็เลยบอกวา

เธอจะไปไหนก็ไป พวกที่นั่งพระกรรมฐาน

นี่ฉันคุมเอง

ก็ดีใจยกมือนมัสการทานแลวก็ไป

แตพอไปไดค ร่ึงทางก็นึกหวงพวก

กรุงเทพฯ ขึ้นมา แลวก็พวกพิจิตร วา

เวลานี้นะเขาทำอะไรกันบาง เลยแถมาขาง

บานเจากรมเสริม เห็นในบานกำลังวุนวาย

ไปหมด

คุณออยเห็นเดินเขาเดินออก เดิน

ออกเดินเขา เออ..เลยคิดวานี่เขากำลังมีงาน

กนัหนกั ชาวบานเขามคีวามลำบากมาก อาศยั

ความเปนอยู เองก็หนัก แลวเขาก็ตองมา

หนักบำรุงฉันดวย

แลวฉันก็บอกบุญเขาหาเงินมาบำรุง

พระพุทธศาสนาเปนการเพิ่มความหนักอีก

สองเทา ในทุกบานเขาก็เหมือนกัน

ไปดูบานคนอื่นก็เห็นวามีแตความ

วุนวาย แถไปทางสุพรรณฯ ไปราชบุรี ไป

ชัยนาท ไปพิจิตรก็เหมือนกัน
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ไปดูกุฏิพระสุรินทร เห็นมันวางๆ อยู

หนากุฏิเห็นใครมาคุยอยู ๒-๓ คน นึก

วา เอ..นี่เขายังคุยกัน แตเอาเถอะมันเปน

ภาระที่เขาจะตองทำแตละบุคคล ก็หมดกัน

ไป

ฉนัยอนกลบัไป ยอนขึน้ไปพระจุฬามณี

วันนี้เขาไปเฝาพบพระพุทธกัสสป ทานประจำ

อยูที่นั่น มีพระอรหันตเต็มไปหมด ฉัน

ยกมือไหวตั้งแตหนาพระจุฬามณีขึ้นไป

พอเขาไปกราบๆ ทาน ทานก็ทวง

วา คุณ... เมื่อวานนี้คุณบันทึกเสียง บอก

ถึงความดีของบรรดาลูกศิษยลูกหาลูกหลาน

ทั้งหลายที่เขาทำกันวาแตละคนมีวิมาน นี่

คุณนะยังพูดไมครบถวนนะ วันพรุงน้ี คือ

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ คุณ

ตองยอนพูดใหมนะ เวลาจะพูดอะไรละพูด

ใหมันครบซี ทำอะไรน่ีก็ทำใหมันพอดีๆ อยา

ใหมันขาดตกบกพรอง คุณไมตองไปเกรง

ใคร ในเมื่อเราพูดตามความเปนจริง

ก็กราบทูลถามวา ขาพระพุทธเจาพูด

บกพรองตรงไหนพระพุทธเจาขา ทานกบ็อกวา

อีตอนที่คุณบอกวาทุกคนเขามีวิมาน

นะ แตคุณไมไดบอกนี่วาวิมานนะมันเปน

วิมานประเภทไหน คุณตองบอกเขา วิมาน

บนสวรรคมันมีอยูหลายชนิด คือ

๑. วิมานเงิน

๒. วิมานทอง

๓. วิมานแกว แกวอยางเดียวนะ

เปนแกวๆ

๔. วิมานแกว ๓ ประการ

๕. วิมานแกว ๕ ประการ

๖. วิมานแกว ๗ ประการ

๗. วิมานแกว ๙ ประการ

นี่บุญญาธิการของเทวดาแตละคน

ยอมไมเสมอกัน วิมานไมเทากัน มีวิมาน

เหมือนกันแตทวาความสดสวยของวิมาน

ไมเหมือนกัน

แลวคุณทำไมไมบอกเขาละวา ทุก

คนนะท่ีเปนลูกหลานของคุณ ที่เปนบริษัท

ของคุณนะเขามีวิมานขนาดไหน ประเภท

ไหน คุณตองบอกเขาสิ

บอกเขาวาทุกคนที่เปนบริษัทของคุณ

นะเขามีวิมานชั้นแกว ๗ ประการดวยกัน

ทุกคนแลวเปนอยางต่ำ

ถึงแมวาใครเขาจะทำบุญมากก็ตาม

ใครเขาจะทำบุญนอยก็ตาม แตวาที่ทำไป

ดวยศรัทธาแท ไมใชจำใจทำนะ

คำวา บริษัทของคุณ นะหมายความ

วา ที่ เขามีความเลื่อมใสในคุณจริงๆ มี

ความเลื่อมใสในการท่ีคุณนำเอาพระธรรมคำ

สั่งสอนมาบอกเขา

แลวก็แนะนำเขาใหทำในสิ่ ง ท่ี เปน

ประโยชน แลวเขามีความเลื่อมใสจริงๆ

อยางน้ีเราเรียกกันวาบริษัท

แตหากวาประเภทท่ีจำใจทำเขายังไม

เรียกกันวาบริษัท ถือวาเปนบุคคลภายนอก
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แตวาเขาใหมาเขาก็พอได ชนิดวิมานเงิน

วิมานทองก็พอมีอยู

แตถาบริษัทแทๆ ที่มีความมั่นใจใน

คุณจริงๆ เขามีวิมานแกว ๗ ประการหมด

แลว เปนวิมานอันดับ ๒ สำหรับวิมาน

อันดับ ๑ นั้นมันเปนวิมานแกว ๙ ประการ

ทีนี้ ก็มาว ากันถึ งความผองใสของ

วิมาน ความผองใสของวิมานยอมแตกตาง

กันดวยอำนาจของบุญบารมีคือกำลังใจ แต

ก็ควรจะบอกเขาวาวิมานแตละวิมานก็มี

ความสวยสดความนาร่ืนรมยทั้งน้ัน

เขตวิมานแตละวิมานบริเวณนะกวาง

ขวางไพศาล มีที่อยูเปนสุขสบาย มีความ

เลื่อมสวยสะอาด วิจิตรตระการตา

นี่ก็เรียกวาความงามของแตละวิมาน

นะพรรณนากันไมถูก นี่ความจริงมันเปน

ยังง้ันนะ ความจริงเปนยังง้ัน

ฉันไปเห็นมาแลวก็เห็นตามนั้น แต

ฉันไมไดบอก นี่ลูกหลานฟงไวนะ ที่ใคร

คิดวาฉันดี ใครเขาเคยคิดวาฉันเปนผูวิเศษ

สมมติเอานะวาเขาคิดอยางนั้น ก็ตองจำไว

ดวยวาฉันเองนะฉันไมดีอะไรนะ แลวฉัน

ไมมีอะไรจะวิเศษอีกดวย

ไอความดีที่ จะปรากฏขึ้นไดนี่ เปน

ความดีของครูบาอาจารย มีพระพุทธเจาเปน

พระประมุข แลวก็มีเทวดาหรือพรหมท้ัง

หลายเขาคอยกระตุนเตือนใจอยูนี่ละ พูด

มามันชักจะผิดๆ หลายคำแลว ตั้งแตเริ่ม

ทำงานในปนี้แหละ ปกอนๆ ก็ไมคอยจะมี

ปนี้รูสึกวามันแกมาก มันใกลตาย

มาก จึงไดเอาหีบศพมาตั้งคอยไว คิดวา

จะซอมกสิณนะ มันมีฤทธ์ิก็จะเก็บฤทธ์ิเขา

ไว เมื่อเวลาจิตจะตายบันดาลรางกายใหเขา

ไปนอนในหีบศพ คิดไวแคนี้องคสมเด็จ

พระผูมีพระภาคเจาทานมาทรงยับยั้ง

เมื่อทานยับยั้งหลายวาระแลวนี่เรียก

วาหลายคราวแลว จะใหทานวาทุกคราวก็ไม

ถูก

ตอไปนี้ เห็นจะงดกัน  ไม เอาละ

อารมณอีลุยฉุยแฉกแบบนี้ ไมเอา เลิก

กัน มันจะตายดวยวิถีทางแบบไหนก็ปลอย

ตามใจมัน

มันอยากตายดีก็ใหมันตาย ตายชั่ว

ก็ใหมันตาย ตายแบบไหนก็ตาม ฉันไป

นิพพานไดก็แลวกัน ชางมัน รางกายจะเปน

ยังไงชางมัน เอาแบบชางเถอะตามเดิมกัน

นะ แบบวิชาลูกเสือที่เขามือโบกๆ ปดจมูก

ไอสัญญาณอันนี้ฉันแปลวาเหม็นขี้หมา เอา

มือโบกๆ ขางหนา แตเขาแปลวาชางเถอะ

ตามเดิม ทีนี้ฉันจะเอาแบบน้ัน

นี่หันมาพูดเรื่องวิมานกันใหม แลว

ทานก็บอกวาวิมานขั้น เทวดา นะ บริษัท

ของเธอมีวิมานแกว ๗ ประการเหมือนกัน

หมด

แต ว า วิม านใดที่ ป ระกอบไปด วย

กระแสไฟบูชาพระรัตนตรัยหรือใหไฟเปน
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ประโยชนสาธารณะ วิมานนั้นก็มีแสงสวาง

มากกวาวิมานอื่น

ลุงเสริมนี่แกทำบุญเงียบๆ อึกอักแก

ก็ควาสตางคมาหมื่นหาพันบาทใหตอไฟฟา

เขาวัด นี่เรียกวาเปนเจตนาเงียบๆ ทำหมกๆ

ที่เรียกวาไมประกาศ ไมประกาศกึกกอง ไม

ชักชวนใคร ทำดวยกำลังใจแทๆ หวังให

ประโยชนความสุขแกพระพุทธศาสนา

หมายความวาคนที่ เดินผานวัดผาน

วาก็มีใจชุมชื่น เห็นแสงไฟก็มีใจสบาย เวลา

ดึกๆ ดื่นๆ นะฉันเคยเดิน

สมัยโนนเมื่อเปนหนุมๆ ตี ๒ ตี

๓ ฉันเดินอยูกลางทุงเงียบสงัด มีแตเสียง

จักจั่นเรไรจิ้งหรีดมันรอง รูสึกวังเวงใจ เดิน

อยูคนเดียว แตพอมองเห็นแสงไฟบานใคร

ไกลประมาณ  ๔ -๕  กิ โล ริบห ร่ีๆ  อยู

กำลังใจมันก็ชุมชื่น นี่ขั้นไฟเล็กๆ นะ

นี่ทานเจากรมเสริมมาทำไฟใหญไวให

แลวคุณสรรเสริญก็พลอยตอทาย แลวก็มี

ครูนนทา อนันตวงษ พระครูปลัดผอง ตาม

เปนแถว วิมานประเภทนี้ มีคนพลอยโมทนา

ดวยก็ดี ที่ทำก็ดี ยอมมีความสดใส

อันนี้เวลาลูกหลานทั้งหลายฟงแลวจะ

หาวาฉันลำเอียงนะ นี่ฉันพูดตามความเปน

จริง ใครอยากจะใหสดใสตามนั้นบาง ก็

เอาไฟฟาเขาวัด หรือสาธารณประโยชน หรือ

ไมมีที่จะเขาจะมาชวยกันเสียคากระแสไฟฟา

ก็ ได

เพราะถาไมมีสตางคเสียคาไฟฟา ถึง

แมจะมีอุปกรณมีหลอดอยูแลว แสงไฟมัน

ก็ไมปรากฏ นี่เราก็ยังมีสวนที่จะพึงไดบุญ

อยูนะ ที่วัดฉันก็ไดนะ ที่วัดไหนก็ได ฉัน

ไมไดจำกัดนะ การทำบุญไมใชวาจะไดบุญ

แตเฉพาะทำที่ฉันคนเดียว

 ลูกหลานทำบุญกับฉันนะมันทำกับ

ขโมยนะ เห็นไหมละ นี่เมื่อวานซืนนี้นะ

วันที่เทาไหร ๑๗ ฉันขโมยเงินคาอาหาร

ไปพิมพหนังสือเสียบาง พิมพหนังสือร่ำ

รวยคาถาพระปจเจกพุทธเจา

ซ้ือยานะไมเปนไร ไปซ้ือรถเข็นทราย

เข็นกรวดเสียบาง เอาไปชวยคนแกคนไข

ไมสบายเสียบาง นี่ฉันนะมันเปนตนขโมย

เสียดวย แลวก็ขโมยมานาน แถมขโมย

เงินของลูกของหลานเอาไปสรางบานเรือน

เออ..อยาวาคนแกเลยนะลูกหลานนะ

ก็ทำมาหากินเองไมไดนี่ เมื่อทำกินเองไม

ไดมันก็ตองขโมยแบบน้ีแหละ แตขโมยแบบ

นี้ไมมี เวรมีภัยนะลูกหลานนะ ไมเปนไร

เพราะหวงลูกหวงหลานเกรงวาจะเปนคนจน

นี่ลูกหลานฉันคนไหนที่มีบุญบารมี

ถงึกามาวจรสวรรค จัดวาตกอยใูนฐานะคหบดี

แลว ฉันดีใจ ดีใจท่ีพระใหญทานบอกวา

ครบถวนบริบูรณ

ทานวาแลวทานก็พาไปชี้วิมานใหดูวา

คุณเห็นไหม วิมานของเขาสวยสดงดงาม

ขนาดนี้ แลวก็ชี้วิมานเงิน วิมานทอง วิมาน
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แกวธรรมดา วิมานแกว ๓ ประการ วิมาน

แกว ๕ ประการ นั้นมีความสวยสดงดงาม

ไมเทากัน มีความสงาผาเผยไมเทากัน ฉัน

ปลื้มใจ ปลื้มใจที่ลูกหลาน ของฉันเปน

คนรวย

แลวตอไปทานก็พาไปชั้น พรหม ไป

ดูวิมานระดับพรหม นี่จะเปนเลนไปนะ ลูก

หลานของฉันนะมีคุณสมบัติระดับพรหมก็

ไมนอยนะ ไมนอยแลว ฉันไมบอกละวา

ใครบาง บอกเดี๋ยวจะหาวาลำเอียงหรือรัก

ไมเทากัน เพราะฉันรักเทากันหมดทุกคน

คนไหนเปนคนดีฉันรัก เพราะฉันรัก

ความดี แตตัวฉันนะมันมีความดีนอย ไม

รูจะเหวี่ยงมันไปไวที่ ไหน

นี่เวลาจะทำอะไรก็ตองบวงสรวง ตอง

ชุมนุมเทวดา ตองต้ังนะโม เพราะอะไร

เพราะอาศัยบารมีทานทั้งหลายสงเคราะห

ไมยัง ง้ันก็พูดไมได

ดีไมดีแรงก็ไมมี นึกอะไรก็ไมออก

ขอใหทานเขาดลจิต นี่เวลานี้ทานมายืนกัน

อยูพร่ังพรอม ทานทาวมหาราชทั้ง ๔ หมอ

ดูพุฒิมา วันนี้กางตำราแตเชียว เอาลูก

นองมาดวย เอาคนคุมบัญชีมาดวย จะเปน

บัญชีเงินกูหรือบัญชีอะไรของแกก็ไมทราบ

มันเปนสมุดขอย

ลูกนองของแกคนนี้แตงตัวเหลืองๆ

เหมือนกัน แกยืนยิ้มอยูขางหนา พอฉัน

พูดตรงน้ีแกก็เอามือชี้มาใกลลูกตาฉัน แก

บอกวาอยาทำปากเสียนา เดี๋ยวจะจดเอาไป

เก็บในนรกเสียบาง แนะ ! ไมใชเลน แลว

ก็หัวเราะกิ๊กๆๆๆ ชอบใจ พุงใหญนี่พอ

คุณ หัวเราะดังๆ เหอะ ใหมันสมกับพุง

นะ หัวเราะงอไปเลย

เอา..แลววาไป แลวตอไปก็อันดับ

สูงสุด ชั้นพรหมนี่ฉันกลาววาฉันเปรียบ

เทียบวาเปนเศรษฐีแลวนะ เลยคหบดี แลว

อันดับสูงสุดก็มีอยูหลายวิมานดวยกัน

ทานพาไปชมทานก็ชี้จุด คนนั้นเปน

ยังง้ัน คนนี้ เปนยังง้ี คนนี้ เปนยังโงน ชี้

แตวิมาน ชี้ถึงอุปนิสัยใจคอของแตละคน

ชี้ถึงคุณสมบัติที่ปรากฏในใจ แลวก็พากลับ

มาที่ จุฬามณี

อีตอนนี้ฉันก็สงสัยวาบริษัทของฉัน

นี่ไมใชพระอริยเจาหมดทุกคน บางคนอาจ

จะใชก็ไดใครจะไปรู บางคนอาจจะเปน

โสดาบัน สกิทาคา อนาคา ก็ได ใคร

จะรู สิ่งเหลานี้ เปน ปจจัตตัง แตฉันก็ไม

มีหนาท่ีจะต้ังใหใครเปนอริยเจา

ฉันคิดวา สมมติวาบริษัทของฉันลูก

หลานของฉันยังเปนปุถุชนคนธรรมดาอยู ถา

หากวาเขามีวิมานแลว ในอันดับกามาวจร

สวรรคก็ดี อันดับพรหมโลกก็ดี เลยไป

ก็ดี ที่เลยไปนะเมืองมหาเศรษฐี

สมมติวาคนทุกคนเกิดมาแลวการ

ไมทำความชั่วไมมีความผิดนะมันไมมี ความ

ชั่วท่ีทานเรียกกันวาบาป การผิดศีลมันยอม
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ปรากฏ อยางนี้ยอมจะมีกับคนทุกคน ตรง

นี้ฉันหวงมาก หวงมากเพราะเกรงวาจะพลัด

ที่ อ ยู

จึงกราบลงไปแลวทูลถามสมเด็จบรม

ครูวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระ

ผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาขา ขา

พระพุทธเจามีความสงสัยที่องคพระจอม

ไตรทรงช้ีแจงใหขาพระพุทธเจาทราบวา

ลูกหลานของขาพระพุทธเจาเปนคนมี

วิมาน ๗ ประการก็ดี วิมานอยูพรหมก็ดี

วิมานอยูนิพพานก็ตาม แตคนทั้งหลายเหลา

นี้ยังไมไดเปนพระอริยเจาทุกคน แตใคร

จะเปนบางนั้นขาพระพุทธเจาไมทราบ

สมมติวาถาเขายังไมเปนพระอริยเจา

กันทุกคน คนทุกคนยอมมีความผิด ยอม

ตกอยูในความชั่ว เพราะสิ่งแวดลอมเปน

เครื่องบีบบังคับ ถาบังเอิญวาเขามีจิตชั่ว

เขามีวาจาชั่วในบางขณะ แลวตอนกลางวัน

เขาชั่ว ตอนกลางคืนเขาชั่ว แลวอยางนี้

เขาไมไปตกนรกกอนหรือพระพุทธเจาขา

เมื่อกราบทูลถามทาน ทานก็ทรงแยม

พระโอษฐตรัสวา สัมพเกษี เวลานี้ทานอยู

ดวยนะ เมื่อกี้ตั้ง นะโม ทานมา สวย

เหลือเกิน สวยมาก ทรงย้ิมแยมแจมใส

เปนปกติ ฉันเห็นแลวฉันก็ชื่นใจ ฉันมี

กำลังใจพูด

ความจริงเวลานี้ฉันเพลียมาก ฉัน

นอนตื่นโมงเชาพอดี นอนตื่นมาตี ๒ แลว

กวาจะหลับไปก็ตี ๕ มาต่ืนเอาโมงเชาพอดี

รูสึกเพลีย

แตพอบวงสรวงเห็นเทวดามากันครบ

ตั้ ง สัคเคฯ เห็นพรหมและเทวดาชั้นสูง

มากันครบ พอตั้งนะโมเห็นองคสมเด็จพระ

ผูมีพระภาคเจา ฉันเลยมีแรงเลย เวลาพูด

นี่ไมรูสึกเหนื่อย ขอใหทานชวย

ตาพุฒิเขาแยกเขี้ยวอีก เขาบอกวา

ชวยซี ไมชวยก็นอนแหงแกไปแลว ลุก

ไมขึ้นละวันนี้ ไมตองนึกละ ยังง้ีตองถือ

วาทานชวย แกเปนคนจี้พุงฉัน

เพราะเทวดาทุกองค พรหมทุกทาน

พระทุกทาน ทานเปนแตเพียงยิ้มๆ วันนี้

หนาที่ในการพูดนากลัวจะเปนเรื่องของหมอ

พุฒิเขาละมั้ง เปนเจากี้เจาการเหลือเกิน ยืน

ใกลเชียววันนี้ ยืนไมไกลหรอก แคมือจิ้ม

พุงถึงก็แลวกัน นี่แกจิ้มใหดีๆ นะ อยา

จ้ิมขาขี้แตกละ โมโหกันเชียวนะ เขาบอกวา

เขาไมทำ เอา..วากันตอไป

ทานกต็รัสบอกวา สมัพเกษ ี วธีิปองกนั

นะ การยึดเหนี่ยวสถานที่หรือบุญกุศลที่

ไดแลวมันเปนของไมยาก พวกเธอจะเรียน

กันมากไปนะ เวลาที่เธอเทศนเธอก็เทศน

มากไป สอนชาวบานก็สอนมากไป แตการ

สอนมากก็ใหเปนไปตามอัธยาศัยของคน ก็

เปนของธรรมดานะสัมพเกษีนะ

แมแตตถาคตเองก็เหมือนกัน ตอง

สอนถึงแปดหม่ืนสี่พันพระธรรมขันธ ทั้ง



ธัมมวโิมกข

60
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

นี้ก็เพราะวาอัธยาศัยของคนไมเหมือนกัน

คนกลุมนี้พูดอยางนี้รู เรื่อง คนกลุมโนน

พูดอยางนี้ไมรู เ ร่ือง ตองพูดกันใหม

เธอกลับลงไปบันทึกเสียงเขาไวนะ

บอกวาตถาคตบอกวาอยางนี้ ใหลูกหลาน

ของเธอทุกคนหรือบริษัทของเธอทุกคนเขา

ตั้งใจไวอยางฉันพูดนะ

การจะไปสวรรคก็ดี ไปพรหมโลกก็ดี

ไปนิพพานก็ดี เปนของงาย ไมใชของยาก

ไมใชยากอยางท่ีนักปราชญในโลกเขาพูดกัน

เวลานี้

เวลานี้บรรดานักปราชญทั้งหลายนิยม

ความยาก สิ่งไหนก็ตามที่มันยากเขาถือวา

มันดี เปนแบบฉบับท่ีถูกตอง แตวาฉัน

เห็นวานั่นไมถูก ถาตามคติของฉัน

คำวาฉันในที่นี้ไมใชตัวฉันเองนะ พระ

ใหญทานพูด พระใหญทานใชคำแทนตัว

ทานวา ฉัน จำใหดีนะ ฉันวาไมถูก เพราะ

สอนคนหรือพูดใหคนเขาใจงายนั่นดี

และก็วิธีปฏิบัติเพื่อผลที่จะพึงไดให

งายที่สุดนั่นแหละดี เรียกวาทำงายที่สุด

และไดผลมากที่สุด อันนี้ดีกวา ดีกวาหา

วิธีการท่ีสอนใหมันยากที่สุด แลวไดนอย

ที่สุด อยางนี้ไมดี ไมใชความประสงคของ

ฉัน

สัมพเกษี เตือนบริษัทและลูกหลาน

ของเธออยางนี้นะวา ใหทุกคนรูตัวแลววา

มีวิมานอยูบนสวรรคชั้นกามาวจร เมื่อเวลา

ที่เขาจะทำความชั่วอะไรมาก็ชางเถิด

เวลากอนจะนอนใหนึกถึงความดีที่ทำ

ไว ขึ้นชื่อวาความชั่วทั้งหลายปลอยมันไป

คิดนึกถึงแตความดี

แลวเอาใจนี่จับไววานี่เรามีวิมานแกว

๗ ประการไวบนสวรรคชั้นกามาวจรแลว

เวลาเราจะตายเราจะไปอยูวิมานนั้น

ถา เวลาปวยไขไมสบายไมตองเอา

อะไร นึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือพระพุทธ

พระธรรม พระสงฆ จะนึกถึงพระพุทธก็ได

พระธรรมก็ได พระสงฆก็ได สิ่งกอสราง

ก็ได อยางใดอยางหน่ึงไวในใจ

แลวก็ตั้งใจวาเราจะไปอยูวิมานของ

เราท่ีมีอยูแลว ตั้งใจเพียงเทานี้นะ ถาตาย

เขาจะถึงสวรรค ชั้นกามาวจรทันที

พวกที่จะไปพรหมโลกก็เปนของไม

ยากนะ สัมพเกษี บอกเขานะวาคนที่ตอง

การไปพรหมโลกนะ คืนหนึ่งใหสรางความ

ดี ๑๐ นาที ตอนกลางวันมันอาจจะเลว

เอาดีกันตอนกลางคืน

นั่งนับลมหายใจเขาออกก็ตาม นั่ง

ก็ได นอนก็ได ยืนก็ได เดินก็ได นับ

ลมหายใจเขาออกก็ได หรือจะนึกถึงพระ

กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ได เพียง ๑๐

นาที ใหรูลมหายใจเขาหายใจออกเทานี้ก็พอ

เวลาตายแลวเปน พรหม แน

ทีนี้คนไหนตองการจะไปพระนิพพาน

ก็เปนของไมยาก สัมพเกษี ใหเขาคิดเห็น
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วาโลกนี้ทั้งโลก ไมมีอะไรท่ีเราชอบ ไม

มีอะไรท่ีเรารัก เราไมรักอะไร เราไมชอบ

อะไรในโลกน้ี

แมแต ร า งกายของเรา เอง เราก็ ไม

ชอบไมรัก เพราะมันเต็มไปดวยความทุกข

เต็มไปดวยความทรมาน

แลวใหใครครวญหาความจริงในโลก

จะเปนสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิตก็ตาม มัน

มีสภาพคงตัว ไดตลอดกาลหรือเปลา ถา

มันมีการเปลี่ยนแปลง มีการสลายตัว ก็ถือ

วานี่โลกทั้งโลกหาความดีไมได แลวก็หัน

เขามาคิดถึงกายของตัววา

กายของเราเองนี่มันยังจะตายยังจะ

พัง เรายังจะปรารถนาอะไรภายนอกอีก เรา

ไมตองการ เราจะไปพระนิพพาน เขาคิด

เทานั้นเพียงคืนละ ๑๐ นาทีนะ

สมัพเกษนีะ ลกูหลานของเธอทกุคนพน

นรกหมด พนอบายภูมิ อยางนอยก็ไป

กามาวจรสวรรค อยางกลางก็ไปพรหมโลก

อยางดีก็ไปพระนิพพาน

นี่ทานวาไวอยางนี้นะ ลูกหลานที่รัก

ทุกคนไดยินหรือยัง ถาไดยินละก็จำไวนะ

ทานสั่งสอนแบบนี้เปนการสั่งสอนแบบงายๆ

นี่เปนความดีของพระ ของเทวดา ของพรหม

ทานนะ

ลูกหลานจงจำไว ถาใครเขาวาฉันดี

ใครเขาวาฉันเปนผูวิเศษละก็ อยาไปคลอย

ตามเขานะ อยาไปคลอยตามเขา ตัวฉัน

ไมมีอะไรจริงๆ นะ ฉันตองพ่ึงพระ พึ่ง

เทวดา พึ่งพรหมทุกอยาง

ตอนนี้ลุงพุฒิแยกเขี้ยวอีก วาไงละ

แยกเขี้ยววาไงพอคุณ บอกจริง พูดจริง

แลวไมจดลงนรกหรือไง ถาพูดแบบวาตัว

เองดีจริงๆ ดีเสียคนเดียว เขาจะจดจำไว

ในอเวจีและใหนานเปนพิเศษ เพราะมีบุญ

บารมีมาก บุญมากที่ไปแขงบารมีกับพระ

พุทธเจาวาตัวรูจริง

ลุงพุฒิวันนี้ขำๆ นะ นั่งยิ้มตลอด

วนัเลย อารมณด ี วางหรือไงพอคณุ ออ..ตอน

บายมีงานเรอะ เขาบอกวาตอนเชาเขาวาง

ตอนบายมีงาน เขาเลยมานั่งคุม ดีเหมือน

กัน

เออ..ลุงเอย ไอรางกายนี่มันไมคอย

ดีนะลุงนะ ใหขาตายสบายๆ หนอยนะ เวลา

จะตายอยาใหมันอืดมันจุกมันเสียดมากนัก

นะ ลูกหลานเขาจะหนักใจ ยังไงๆ ขาก็ตาย

แลว มันก็จะตองตายกันแลว ใหมันตาย

เรียบๆ สักหนอยนะ ลูกหลานเขาจะไดไม

ดิ้นไมรน

ถาเขาเห็นเปนอะไรมากแลวใจเขาจะ

ไมสบาย วาไง แกตอบมาวาไงรูไหม บอก

เสือกทำกรรมชั่วไวมากทำไมละ ฮึ ! ลอง

พอสิ บอกวาเสือกทำกรรมชั่วไวมากทำไม

รางกายมันก็ถูกทรมาน

เอาเปนอันวาเจากันนะ ชวยไดก็ชวย

นะ ชวยไมไดก็ตามใจ แตพยายามชวย
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ก็แลวกันนะ ไอเรามันพวกเดียวกัน เออ..ลูก

หลาน นี่เวลามันเสียไปมากอีกแลวสินี่

ฉันจะเลาเรื่องของหลวงพอปานนี่มัน

มากแลว เวลามันเขาไปเยอะแลว เอาตอ

อีกนิดนะ เรื่องนี้จบกันนะ

ลูกหลานเขาใจแลวใชไหม จำไวนะ

ทำตามที่พระทานสั่งนะ ทำแบบสบายๆ อยา

ลืมนะ เวลาปวยไขไมสบายไมตองไปนึก

ถึงอะไรนะ นึกถึงวิมานบนสวรรค นึกถึง

วิมานบนพรหม นึกถึงพระนิพพาน อยาง

ใดอยางหนึ่งก็ตามใจ ไมวาอะไรหรอก

แลวทุกสิ่งทุกอยางสิ่งท่ีเปนสถานที่

อยูก็ดี จะเปนเหตุมีทรัพยสินมากหรือทิพย

สมบัติมากก็ดี สิ่งท่ีเปนตาทิพย หูทิพย

ก็ดี ฉันเอาเงินของลูกของหลานมาสรางไว

ครบแลวนะ ที่ฉันวาฉันฟูใจ ฉันดีใจฉัน

ครบ เวลานี้ ซ้ือเครื่องฟงเสียง เครื่องสง

เสียงงายๆ เขามาอีกเครื่องหนึ่ง ก็เปนหนี้

เขาเหมือนกัน บอกไวกอนนะ

ทีหลังถาใครเอาสตางคมาใหละก็จะ

ขโมยไปใชหนี้เขาแบบนี้อีกนะ ตานี้มีครบ

ละ สบายละ แตอุปกรณบางอยางมันยัง

ไมครบนัก ถาตึกหลังใหมที่จะสรางหลัง

ใหญ ถาสรางข้ึนแลว ก็จะซ้ืออุปกรณมา

เสริมที่นั้น มันก็ตองเพิ่มเงินไปอีก ไม

เปนไร ไมตองเดือดรอนนะ เจาหนี้เขาไม

เรง

ที่ฉันทำแบบนี้เพราะฉันใชเสียงตะโกน

เรียกลูกนองฉันไมไหว บางวันมันเหนื่อย

เหลือเกิน เรียกเขาขนาดเต็มๆ เสียงนี่นะ

เขาไมไดยินเสียงกันหรอก หันหลังใหแลว

ไมมีใครไดยิน ก็เลยตองซ้ือเครื่องชวยเสียง

เมื่อซ้ือมาแลวฉันก็คิดในใจวานี่ฉัน

ซ้ือมอบเปนสมบัติของพระศาสนา บุญของ

ลูกหลานจะไดเปนบุญใหญยังไงละ ฉันตาย

แลวจะแบกไปไหน ฉันแบกไปไมไดหรอก

มอบใหเปนของพระศาสนาไป แตอุปกรณ

ตางๆ นอกจากวิหารแลวที่อยู ถาฉันตาย

แลวนะ พิจารณากันดู

ถาพระรุนหลังเขาจะปกครองไดก็ให

เขาปกครองไป ถาเห็นวาเขาปกครองไมได

ใหประมูลขายใหหมด ทุกอยางท่ีเปนอุปกรณ

ที่ฉันสรางขึ้นมา เวนไวแตตัวอาคาร ให

ประชุมกัน จัดการประชุมใหหมด เอาเงิน

อันนั้นแหละมาจัดการเพื่อประโยชนแกสงฆ

จะจัดการเพื่อประโยชนแกศพฉันก็ได หรือ

วาจะสรางอะไรอยางใดอยางหน่ึง ที่มันเปน

ถาวรวัตถุไวในพระศาสนาก็ได ทำอยางนี้

นะ อยาปลอยตามใจพระสมัยนี้

ถาหากวาเขาถามวาเอาอะไรมาเปนเหตุ

เปนผลเปนเครื่องยืนยัน ก็เอาเสียงของฉัน

บาง หรือวาใครเขาลอกเสียงแลวไปพิมพ

ก็ตาม มายืนยันกับเขา วาฉันพูดไวเมื่อ

๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ วาอุปกรณ

ตางๆ ที่มีอยูนี้ เมื่อเวลาฉันตายแลวให

ประมูลขายใหหมด
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ฉันแนใจเหลือเกินวาพระท่ีจะมาอยู

ใหมนี้ใชไมได คากระแสไฟฟาก็ไมไหวแลว

นี่ดีว าลูกหลานสงเคราะหฉันนะ นนทา

อนันตวงษ เขาใหคากระแสไฟฟาประจำเดือน

เงินของลูกหลาน แลวก็สวนอื่นอีก

อุปกรณตางๆ ซ้ือเพิ่มเขามาทุกปก็เอาเงิน

จำนวนคายาคาอาหารนี่แหละมาใช นึกวา

พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ีมันจะเหลือกิน

เหลือใชสักนิดหนึ่งนะ นี่มันไมทันจะเหลือ

สิ ยังไมทันมีเลย ฉันแอบไปซ้ืออีกแลว

เครื่องหูสำคัญมาก ตาดีแลวหูก็ตองดีดวย

แลวอีกประการหนึ่งมันก็ชวยฉันเบา

แรง ฉันคิดวาถาฉันขืนเรียกบริษัทฉันแบบ

นี้ซ่ึงเปนบริวาร ภายในไมชาฉันก็ขาดใจตาย

ไมไหวจริงๆ เขาพูดกันฉันไดยิน แตฉัน

ตะโกนเรียกเขา เขาไมไดยิน แปลก เลย

ตองใชเครื่องมาชวยแทน

ลูกหลานฟงแลวโมทนานะ ทุกจังหวัด

แหละ เงินของใครบางฉันไมรู ฉันเอามา

แลวฉันก็เอารวมๆ กันไปซ้ือ แลวก็ยังเปน

หนี้เขาอยู ชางเถอะไมตองเดือดรอนใหกัน

มา ใหตามกำลังศรัทธา

เมื่อมีศรัทธาก็ให ไมมีศรัทธาก็ยับยั้ง

มีแลวยังไมมีศรัทธาก็ไมตองให ฉันก็รวบ

รวมของฉันเอง พอเมื่อไรฉันก็ใหเขาเมื่อ

นั้น เอาสบายๆ กัน

นี่เวลาก็จะหมดไป เรื่องของหลวง

พอปานจะเขาก็ยังไมไดเขา มาเขาสักหนอย

ไหม มาเขากันสักนิด มาเอาเรื่องของเมื่อ

วานนี้...

(โปรดติดตามอานตอในฉบับหนา)

"โลกนี้ทั้งโลก  ไมมีอะไรท่ีเราชอบ  ไมมีอะไรท่ีเรารัก

เราไมรักอะไร  เราไมชอบอะไรในโลกนี้

แมแตรางกายของเราเอง  เราก็ไมชอบไมรัก

เพราะมันเต็มไปดวยความทุกข  เต็มไปดวยความทรมาน

แลวใหใครครวญหาความจริงในโลก  จะเปนสิ่งมีชีวิตหรือส่ิงไมมีชีวิต

ก็ตาม  มันมีสภาพคงตัวไดตลอดกาลหรือเปลา  ถามันมีการเปลี่ยนแปลง

มีการสลายตัว  ก็ถือวาน่ีโลกทั้งโลกหาความดีไมได

แลวก็หันเขามาคิดถึงกายของตัววา  กายของเราเองน่ีมันยังจะตาย

ยังจะพัง  เรายังจะปรารถนาอะไรภายนอกอีก  เราไมตองการ  เราจะไป

พระนิพพาน"
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ตอนท่ี ๑๓

(๑๒ พ.ค. ๓๓)

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม

คำสอนที่สายลม

ป ๒๕๓๓

วันนี้วันที่ เทาไหร ที่มาลาไปก็เพราะ

เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา วันนี้จะคุยเรื่องอะไร

กันดี เสียงก็ไมคอยจะออก หนักใจมาก

ถาญาติโยมขางหลังฟงไมรูเรื่องก็บอกดวย

ก็เปนอันวาวันวิสาขบูชา พระพุทธเจา

นิพพานวันนั้น ก็ถือวาเปนวันสำคัญของ

พระพุทธศาสนา

พระพุทธเจาคลอดจากครรภมารดาก็วัน

วิสาขบูชา บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ

ก็วันวิสาขบูชา

คำวา วิสาขะ แปลวากลางเดือน ๖

วันนิพพานก็วันวิสาขบูชา

ก็เปนอันวาการปฏิบัติของบรรดาทาน

พุทธบริษัทก็ขอยอนตน

อันดับแรกการเจริญกรรมฐานจะตอง

ใหฌานทรงตัว เพราะตองอาศัยศีล

คำวา ศีล สมาธิ ปญญา ทั้งสาม

อยางนี้หางกันไมได

ทีนี้ก็มีปญหาวา ถาเรายังเปนปุถุชน

คนธรรมดา ยังไมเปนพระโสดาบันนะ ก็

ตองพรองในศีลบางเปนของธรรมดา

ถาจะถามวา คนที่พรองดวยศีลเปน

ปกติจะสามารถเปนพระอริยเจาไดไหม

ฉันถามเอง ฉันก็ตอบเอง เพราะไม

มีใครขัดคอ

ขอตอบวา คนที่พรองดวยศีลเปนปกติ

ถาเวลาใดบุญเกาเขาสนอง ก็สามารถเปน

พระอริยเจาได

การท่ีพรองจากศีลก็ เพราะวากรรม

ที่เปนอกุศลในกาลกอน คือบาปเขาสิงใจ

เพราะคนทุกคนตองการดี

คำวาดีก็คือบุญ

คำวาชั่วก็คือบาป
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เพราะบาปแปลวาชั่ว

ถาขณะใด ถาบาปเขาสิงใจ เวลานั้น

ก็เห็นผิดเปนชอบ

บรรดาท านพุทธบ ริ ษัท ท่ีนั่ งอยู ที่ นี่

ทุกคน ก็แสดงวากำลังบุญเหนือกำลังบาป

แตบางคร้ังก็เผลอบาง เปนของธรรมดานะ

บางครั้งก็เผลอ ทำบาปเพราะการเผลอ

บางคร้ังก็ตั้งใจทำบาป

อยางเชนการมาทำงานสายนี่ ผูบังคับ

บัญชาถามวาทำไมมาสาย

บอกวา รถติด รถมันติดถนน มีไหม

ถาหากถามวา ถาอยางนี้จะตกนรกไหม

ก็ตองตอบวา มันยังไมแน เพราะ

กำลังบุญของเรามีมาก

ตอนสำคัญคือเวลากอนจะตาย ถากอน

จะตาย ถากำลังใจเกาะกุศล คนนั้นถึงแม

วาจะทำบาปมากสักเทาไรก็ตามที อยางนอย

ตองไปสวรรคกอน

บางทานทำบาปอยางสาหัส พอจะตาย

เปนพระอรหันต อยางนี้ก็มี ถาไมเชื่อไป

ถามพระพุทธเจาดู

ตัมพทาฐิกโจร

อยาง ตัมพทาฐิกโจร ทานเปนโจร

มาตั้งแตเด็ก อยางพวกเราถาจะเทียบคำวา

บาปกันนี่ เราเทียบกับตัมพทาฐิกโจรไมได

ทานเกิดมาตั้งแตเด็ก ไมเคยพบคำวา

ทำความดี

แลวตอมาเมื่ออายุ ๑๖-๑๗ ปก็ไป

เขาอยูในคณะของโจร ก็ปลนเขาบาง ฆา

เขาบาง ตลอดเวลา

ตอมาเมื่อเลิกจากความเปนโจร ก็มา

เปนเพชรฌาต เปนเพชรฌาตก็ฆาพวกกัน

เอง ๕๐๐ คน เพราะเขาใหเปนเพชรฌาต

ฆา

เขาบอกวา ถาใครเปนเพชรฌาตฆาโจร

๕๐๐ ได เขาจะปลอยคนนั้น ไมเอาโทษ

คนนั้น แลวใหเปนเพชรฌาตตอไป

พอตอนหลังทานแกมากแลว มีลูกสาว

โตแลว ถามีลูกสาวโตก็แสดงวาพอแก

พอดีฟงเทศนจากพระสารีบุตรครึ่ ง

จบก็เปนพระโสดาบัน ทำไมจึงฟงครึ่งจบ

คือครึ่งจบหลัง

เพราะครึ่งจบแรก พระสารีบุตรทาน

เทศนเร่ืองของโทษของปาณาติบาต ทาน

เหงื่อแตกพลัก เพราะวาพระสารีบุตรเทศน

ตรงกับความเปนจริงท่ีทานทำมาแทบทุกอยาง

แลวก็ตองลงนรกบาง เปนเปรตบาง

เปนอสุรกายบาง

พระสารีบุตรทานเปนพระฉลาด เมื่อ

เห็นวาไมสบายใจ ทานก็หยุดเทศน

ถามวา โยมไมสบายใจหรือ

ก็ตอบวา ไมสบายใจ

แลวตอมาทานก็เทศนใหม ในที่สุด

ทานตัมพทาฐิกโจรก็เปนพระโสดาบัน

พอเปนพระโสดาบันแลว เปนอันวา
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บาปเกาทั้งหมดท่ีทำแลวในชาตินี้ก็ดี หรือ

ชาติกอนก็ดี ไมสามารถใหผลได

เพราะวาพระโสดาบัน เขาแปลวา

ผู เขาถึงกระแสพระนิพพาน

คนที่ เข าถึงกระแสพระนิพพานแลว

อบายภูมิลงโทษไมได

ตอนนี้ญาติโยมพุทธบริษัทก็ยังมีบาป

ไมเทาตัมพทาฐิกโจร

ขณิกนิพพาน

พระอรหันตมีความสำคัญอยูอยางเดียว

คือสังขารุเปกขาญาณ

หลวงพอวัดพระพุทธบาทตากผ า

ท านบอกว า  อรหันต ช่ั วคราว หรือ

ขณิกอรหันต หรือ ขณิกนิพพาน

แตวาถาเปนอยางนั้นบอยๆ อารมณ

มันชิน อยาลืมนะคุณนะ บางคร้ังเราอาจ

จะเห็นวารางกายของเรานั้นไมเปนเรื่อง

รางกายมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มี

ความแปรปรวนไปในทามกลาง มีการสลาย

ตัวไปในท่ีสุด

การมีชีวิตอยูก็ประกอบกิจการงานมี

ความลำบาก แลวในที่สุดก็ตองตาย

ถายังเวียนวายตายเกิดอยู เราก็ตอง

เกิดอยางนี้ตอไป จิตใจเกิดวางเฉยใน

รางกายขึ้นมา

คิดวารางกายอยางนี้ ถามันจะตาย

เมื่อไหรก็เชิญตาย แตฉันจะไปนิพพาน

อารมณอยางน้ีเคยมีไหม

นี่แหละเวลานี้ ถาจิตใจแบบน้ีมันเปน

อรหันตบางคร้ัง หรืออรหันตชั่วคราว

แตขณะท่ีเปนอรหันตชั่วคราวน่ี ใคร

จะมาดาที่หลังบานนี่ไมไดนะ เดี๋ยวอรหันต

ลากลับ นักเลงมาแทน (หัวเราะ)

แตก็ไมแนนะ เพราะจิตมันมีอารมณ

หนักกวา คำวาหนักนี่เรียกวาบุญมากกวา

ฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐาน และการ

ทำบุญของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ทุก

คนก็อยาประมาทในชีวิต อยาคิดวาเราจะ

ไปนิพพานไมได

บารมี ๓ ช้ัน

เพราะวา บารมี นี่พระพุทธเจาทรง

จัดไว ๓ ชั้น

ชั้นที่ ๑ คือ บารมีตน ทานเรียก

บารมีเฉยๆ

ชั้นที่ ๒ คืออุปบารมี บารมีขั้นกลาง

ชั้นที่ ๓ ชั้นสูงสุด คือ ปรมัตถบารมี

บารมีสูงสุด

คำวาบารมีนี่หมายความวามีกำลังใจเต็ม

ถาแปลเปนภาษาไทยก็เรียกวา เต็มใจใน

การสรางความดี

แตขณะท่ีเราสรางความดี ถาเรายังไม

เปนพระโสดาบัน มันก็มีพลาดบางเปนของ

ธรรมดา

การบรรลุมรรคผลจริงๆ ไมไดใชธรรมะ
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มาก ใชธรรมะนอยๆ

การจะบรรลุมรรคผลขอญาติโยมพุทธ

บริษัทฝกลมหายใจเขาออก ฝกการทรงตัว

ของสติสัมปชัญญะ

หายใจเขารูอยูวาหายใจเขา หายใจออก

รูอยูวาหายใจออก

ถารูอยางนี้ ใชเวลาสักสองสามนาที

ใหมันรูจริงๆ นะ ขณะท่ีรูลมหายใจเขา

รูลมหายใจออกใหรูจริงๆ โดยไมคิดถึง

อยางอ่ืน สักสองสามนาที อยางนี้ถือวา

สมาธิดีมาก และเวลานั้นจิตจะวางจากกิเลส

ขณะท่ีรูลมหายใจเขา รูลมหายใจออก

นี่ และก็ไมนึกถึงความรักในระหวางเพศ

ไมนึกถึงความโกรธ ไมนึกถึงความงวง ไม

ฟุงซาน ไมสงสัย อยางนี้ถือวาจิตวางจาก

นิวรณ เปนผูทรงฌาน กำลังไมใชเล็กนะ

กำลังของฌานก็เปนกำลังเพ่ือไปนิพพาน

วิปสสนาญาณ

ทีนี้ถาบังเอิญขณะท่ีจิตรูลมหายใจเขา

ออก บางคราวเราก็ภาวนาดวย บางคราว

คำภาวนาหายไป จิตลดกำลังลงนิดหนอย

แลวก็มาคิดถึงรางกายวา

รางกายเรามีสภาพไมเท่ียง เปนทุกข

เปนอนัตตา

ที่ไมเที่ยง เพราะการเกิดของเราไมมี

การทรงตัว จากเด็กเล็กเปนเด็กใหญ จาก

เด็กใหญเปนหนุมสาว จากหนุมสาวเปน

วัยกลางคน จากวัยกลางคนเปนคนแก จาก

คนแกเปนคนตาย

จากคนตายเปนผี จากผีเปนอะไร เปน

สาง จากสางเปนคางแดง จากคางแดงเปน

แขงดาง (หัวเราะ)

ก็รวมความวา เกิดแลวก็ตองตาย ถา

จิตเราคิดอยางนี้ก็คิดตอไปอีกวา ถาเรายัง

เวียนวายตายเกิดในวัฏฏะอยางน้ี เกิดกี่ชาติ

ก็ทุกขทุกชาติ

ก็ตัดสินใจคิดวา ขึ้นชื่อวาการเกิด

อยางนี้ ขอมีชาตินี้ เปนชาติสุดทาย ตอ

ไปไมมีสำหรับเรา เราตองการจุดเดียวคือ

นิพพาน

ถาอารมณมันทรงตัวแบบน้ีสัก ๒ นาที

ตอหนึ่งวัน ไมเอามาก แตเอาจริงๆ

แตวาจะไปทรงกันเวลาหลับ ไมเอา

นะ เอากอนหลับ

บางคนบอก เวลาหลับฉันคิดเสมอ ไม

ยุงอะไรท้ังหมด หิวก็ไมยอมหิว หนาว

ก็ ไมยอมหนาว  รอนก็ ไมยอมรอน  นี่

สังขารุเปกขาญาณ อยางนี้อยูในบัญชีของ

พระยายม

เราตองตัดสินใจ จะเปนเวลากลางวัน

ก็ตาม เวลากลางคืนก็ตาม คิดถึงความ

เปนจริงวา

คนทุกคนในโลกเต็มไปดวยความทุกข

ไมมีคนมีฐานะเชนใดมีความสุข
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ความทุกขของบุคคลสำคัญ

ดูตัวอยางงายๆ คือทานนายก ทาน

ทุกขมากกวาเรา กิจการงานทานก็มากกวา

เรา ตองคุมทั้งประเทศ

โดยเฉพาะนักขาวนี่สัมภาษณกันวันละ

ไมรูกี่ครั้ง เทานี้ก็ทุกขแลวนะ

ท านเปนนายกก็ถือว า เปนตำแหนง

ขาราชการชั้นสูงสุดของประเทศไทย คนสูง

สุดก็มีทุกข

อยาง พระเจาอยูหัว นี่ เปนอันดับ

สูงสุด เปนที่บูชาสักการะเคารพของบุคคล

ชาวไทยทั้งชาติ ทรงเปนประมุขของชาติ ทาน

ก็แก แกนี่มันเปนทุกข

ทานก็ปวยไขไมสบาย การปวยไขไม

สบายก็เปนทุกข

นอกจากนั้นความกังวลของทานยังมี

มากกวาพวกเรา พวกเรามีกังวลแคตัวกับ

แคครอบครัว

พระเจาอยูหัวกังวลท่ัวประเทศ ตอง

หวงใย ตองอาศัยความเมตตา ก็เปนทุกข

ฉะนั้นขึ้นชื่อวา การเกิดเปนคนมันเปน

ทุกข แลวเกิดที่ไหนจะไมทุกข

เกิดเปนสัตวนรกทุกขไหม คุณเคย

เกิดแลวหรือ ฉันถามวา เกิดเปนสัตวนรก

ทุกขไหม เขาบอกวาทุกข แสดงวาเขาเคย

เกิดแลว อันนั้นทุกขหนัก

ถาอยูในอบายภูมิแลวไมมีสุข มาเปน

มนุษยนี่ยังมีเวลาเปนสุข

ความทุกขของพรหมเทวดานางฟา

แลวถาเกิดเปนนางฟาเปนเทวดาเปน

พรหมมีทุกขไหม

ก็ตองตอบวา เทวดาก็ดี นางฟาก็ดี

พรหมก็ดี ไมมีทุกขแน ในชวงท่ีอยู ใน

สภาพอยางนั้นหาความทุกขไมได

แตวาความทุกขมีอยูตอนสุดทายของ

ชีวิต ตอนที่หมดบุญบารมีจากความเปน

นางฟาเปนเทวดาหรือพรหมจะตองลงมาจุติ

ลงมาเกิด เกิดที่ไหนกันแน

ถาบังเอิญเราเปนคนมีบาป ทำบาปไว

มากก็ตาม นอยก็ตาม ผลของบาปตอง

ใหผล

ทีน้ีเวลากอนจะตาย เราไมนึกถึงบาป

เรานึกถึงบุญกอน บุญพาเราไปสวรรคบาง

ไปพรหมโลกบาง

พอหมดกำลังของบุญขึ้นมา บาปพาพุง

ลงนรกเลย อันนี้มีมาก แลวก็ตองเปนทุกข

เราก็เลือกวา แดนสวรรคก็ดี พรหม

โลกก็ดี ไมพนทุกข เราไมเอาละ เราตอง

การนิพพาน

ทีนี้วิธีปฏิบัติเพื่อเขาพระนิพพานงายๆ

ทำอยางไร เอาแบบงายที่สุดของฉันนะ แต

พวกคุณจะงายหรือไมงายฉันไมรู

เอางายตามที่พระพุทธเจาทานวา

พระพุทธเจ าท านบอกว า  อะ จิ รั ง

วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อธิเสสสะติ ฉุฑโฑ

อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง
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ซ่ึงแปลวา รางกายนี้ในไมชาไมนาน

นัก ลมปราณก็จะส้ินแลว จะไมมีลมหายใจ

เขาออก คือจะตองตายแลว

รางกายเมื่อตายแลวก็เปนของที่ชาวบาน

เขาตองท้ิง มีสภาพเหมือนกับทอนไมที่ไร

ประโยชน

แตความจริงพระอรรถกถาจารยบอกวา

ทอนไมที่ไรประโยชนยังดีกวารางกายเนา

รางกายเราท่ีเนานารังเกียจมากกวา

คิดถึงความตาย

พระพุทธเจาแนะนำวาคนเราทุกคนให

เห็นวารางกายของเรามันจะมีชีวิตอยูชั่วคราว

ในเมื่อสภาวะการหมดบุญวาสนาบารมีของ

การเปนคนเขามาถึง เราก็ตองตาย

เรื่องความตายนี่เราจะคิดวาเราจะตาย

เมื่อไหร จะอายุเทาไรก็ตามที ตองคิดวา

ความตายอาจจะเขาถึงเราวันนี้ไวเสมอ

เพราะคนไมแนวาตองอายุ ๖๐ ป ๗๐

ป ๘๐ ปจึงตาย อันนี้ไมแนนอนนัก

บางคนจะเห็นวาไมทันจะออกจากครรภ

มารดาก็ตาย บางรายออกจากครรภมารดา

ใหมๆ ก็ตาย

พอเปนเด็กขึ้นมาหนอยแลวก็ตายก็มี

เปนเด็กโตตายก็มี เปนหนุมเปนสาวตาย

ก็มี ก็ตองนึกถึงคำสอนที่พระพุทธเจาทรง

สอนกับทานเปสการีวา

ชีวิตเปนของไมเท่ียง แตความตาย

เปนของเท่ียง

ทุกคนจงอยาประมาทในชีวิต ให

คิดถึงความตายไวเสมอ

คิดวาความตายอาจจะมีกับเราในวันน้ี

ถาเรานึกถึงความตายอยางนี้ ความ

ประมาทในชีวิตมันก็ไมมี เพราะวาเรากลัว

ลงนรก

วิธีกันนรก

ทีนี้ถาเรากลัวลงนรกจะตองทำอยางไร

๑. ตั้งใจท่ีจะใหทาน เขาเรียกวา จาคา

นุสสติ การตั้งใจใหทานนี่ไมไดหมายความ

วาถามีนอยก็ใหหมด ไมใชอยางนั้นนะ

การใหทานนี่ตองใหใหพอสมควรแก

ฐานะ

ถามีนอยเกินไป มีเฉพาะกินเฉพาะใช

ก็อยาพึ่งให ถาขืนใหเราอด อยางนี้ไมควร

แตวาจิตคิดจะใหมีอยู ถาเรามีพอเมื่อ

ไหร พอจะใหได เราจะให

อยางนี้ทานเรียกวา จาคานุสสติ ทาน

ไมเรียก ทานบารมี

ตัวจาคานุสสตินี่เปนตัวตัดโลภะ ความ

โลภ เปนการตัดรากเหงาของกิเลสตัวหนึ่ง

แลวตอไปเราก็ตั้งใจรักษาศีล ศีลมี

กี่สิกขาบท ศีลมี ๕ สิกขาบท และใน

๕ สิกขาบทที่เราตัดไดจริงๆ มันมีหลาย

สิกขาบทใชไหม

อยางสุราเคยดื่มไหม ฉันรับรองวาเวลา
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นี้ไมไดดื่มสุรา เพราะนั่งอยูที่นี่

ออ..เลิกแลวใชไหม เลิกนานหรือยัง

กี่ชั่วโมง เปนอันวาเขาเลิกมาแลว

เมื่อเลิกมาแลวก็ถือวาพนไปแลว ดื่ม

สุราถาเราเลิกแลว ก็แสดงวาไอขอนี้ เรา

พนแนนอน เรารักษาได

ขอตอไปคือ ปาณาติบาต การฆาสัตว

ตัดชีวิต ก็มีหลายๆ คนที่นั่งอยูที่นี่ รักษา

ศีลขอปาณาติบาตไดดี

เวนไวแตสัตวที่เราคิดวามันไมมีคา นั่น

คือยุง แตความจริงตียุงก็บาป บาปจาก

ยุงนะ บางคราวมือมันเคย เราไมคิดจะฆา

มัน มันเกาะปุบเราตบปบ เพราะมันชิน

อันนี้เจตนาจริงๆ ไมมี อยางนี้ทาน

ไมปรับเปนบาป ยังพอไปไดนะ

ขอตอไปคือ อทินนาทาน การลักการ

ขโมย ฉันเขาใจวา คนที่นั่ง ท่ีนี่ศีลขอนี้

รักษาไดมั่นคงมีเยอะ

ศีลขอไหนท่ีรักษายาก

ขอตอไปคือขอที่ รักษายากที่สุด คือ

มุสาวาท  บางทีมันก็มีความจำเปนตอง

พูดมุสาวาท

แตวาคำวามุสาวาทจริงๆ นี่นะ ให

เขาใจวาตองทำลายประโยชนเขา จึงเปน

มุสาวาท

เมื่อเราพูดไปเพื่อรักษาประโยชนของ

เรา แลวไมไดทำลายประโยชนของเขา อัน

นี้ไมใชมุสาวาทนะ

สมมุติวามีคนมาขอยืมสตางค ไอเจา

หมอนี่เราจำหนาได ขอยืมไปทีไรสูญทุกที

แตเมื่อมาขอยืมสตางคเราใหม

เราก็บอกวาที่จะใหกูนะไมมีหรอก แต

เราไมไดบอกสตางคเราไมมีเลยนี่ ถาพูด

วาฉันไมมี เลย อันนี้ก็ผิดแหงๆ

เราบอกวาสตางคที่จะใหกูนะเราไมมี

จะให ไอที่มีบางเราก็มีความจำเปน ขอ

นี้ ไมจำเปนตองพูด แคบอกวาไมมี ไม

มีเ งินใหกู ไมมีเ งินใหยืม ไมมีแลว

อยางนี้ความจริงเรามี แตวาทานไม

ปรับเปนโทษมุสาวาท เพราะวาเปนการรักษา

ประโยชนของเรา ไมใชทำลายประโยชนของ

เขา

คำวาทำลายประโยชน นั่นก็หมายความ

วาเงินของเราเขามีสวนจะตองได เขามีหุน

สวนอยู เราโกงเขาในเรื่องหุนสวน เราได

กำไรบอกวาขาดทุน อยางนี้คือการทำลาย

ประโยชน อันนี้คือมุสาวาท

แตว าถ า เงินเรามี แต เขาไม ใหคืน

เพราะเขายืมไปทีไรก็ไมใหคืน มาคราวหลัง

ถาขืนใหไปอีก เขาก็ไมใหอีก เราก็แย

เราก็บอกวาเงินจะใหไมมีแลว อยาง

นี้คือการรักษาประโยชนของเรา ไมใชทำลาย

ประโยชนของเขา ยังไมเปนมุสาวาท

ฉะนั้น คนที่นั่งท่ีนี่ที่นึกเขาใจวาศีล

ขาดเพราะโกหก ความจริงไมขาด ฟงแลว
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ใจช้ืนขึ้นมานะ นี่เปนเรื่องจริงๆ นะ

คำวามุสาวาทตองทำลายประโยชนเขา

กาเมสุมิจฉาจาร ขอนี้ไมพูดหรอก ไม

มีใครเขาทำกัน

สุราเมรัยบางคนก็เลิกแลว เมื่อกอน

นี้ขนาดคอหนังหรือคอทองแดง ตอนดื่ม

นี่บางทีกลับบานไมถูกมีไหม ไมมีรึ กลับ

บานถูกทุกวัน คอยยังช่ัวหนอย

ก็รวมความวา ถาเราจะหนีนรกกัน

เอาแคหนีนรกกันกอนนะ ก็ใชเวลาเปนปกติ

สัก เวลาหนึ่ ง ให เปน เวลาของบุญกุศล

แลวเวลาไหนละ ก็สุดแลวแตจะเหมาะ

คำวาเวลาไหนก็ตอบไมได ก็สุดแลว

แตใครจะเหมาะเวลาไหน

สมมุติวาเชาเราไมมีงาน ก็ใชเวลาเชา

ได ถาบางคนตื่นขึ้นมาแลวตองรีบไปทำงาน

รีบแตงตัว รีบหาอาการกิน อันนี้ไมไดนะ

สมมุติวาเวลาเชามี เราก็ตั้งใจอยาง

นี้ คิดวาวันนี้ถาเราเจอคนมีทุกขหรือวา

สัตวมีทุกข ถาไมเกินวิสัยที่เราจะสงเคราะห

ไดเราจะให

ตองใชศัพทวาไมเกินวิสัยนะ ไมใช

เงินมีเทาไรก็ให อยางนี้ จิตเริ่มมีสมาธิใน

จาคานุสสติกรรมฐาน เปนการทำลายโลภะ

ใหสลายตัวไป

แลวก็ประการท่ีสอง วันนี้ตั้งแต ๖

โมงเชาถึง ๙ โมงเชา เราจะไมละเมิดศีล

๕ พอไหวไหม เวนไวแตบายสองโมงเศษ

จึงขอลาศีลชั่วคราว เพราะหนีกลับบานเร็ว

เอาแค ๖ โมงเชาถึง ๙ โมงเชา เรา

จะไมทำลายศีล ๕ คือศีล ๕ มีกี่สิกขาบท

เราจะกำหนดไวใหทรงตัว

อยาลืมนะวาทำไดแคนี้ทุกวันเปนการ

ทรงในสีลานุสสติกรรมฐานวันละ ๓ ชั่วโมง

การทรงศีลไมไดหมายถึงนั่งสมาธิ คือ

เปนการปฏิบัติ ตั้งแตเชาตรูจากนี้ไปถึง ๙

โมงจะไมยอมละเมิดศีล ๕ เด็ดขาด

อะไรก็ตามที่มีความจำเปนตองละเมิด

เราเก็บไวกอน เอาไวตอน ๙ โมงกวาๆ

ถาเราจะโกงสตางคใครเขาน่ี เอาไว ๙

โมงกวาๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนที่จะโกง

เวลานะ

อนุสสติ

ทีนี้ตอไปก็อีกจุดหนึ่งคือการใชอานา

ปานุสสติ ซ่ึงควรจะควบคูกับอนุสสติ

ใหนึกถึงพระพุทธรูปองคใดองคหน่ึง

ที่เราชอบ หรือวานึกถึงพระสงฆองคใดองค

หนึ่งท่ีเราชอบ หรือนึกถึงธรรมะขอใดขอ

หนึ่งส้ันๆ ที่ เราชอบ

อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสวา "เย ธัม

มา เหตุปปภวา เตสัง เหตุง ตถาคโต

เตสัญจะ โย นิโรโธจะ เอวัง วาที มหา

สมโณ"

แปลวา ธรรมใดเกิดแตเหตุ พระ

พุทธเจาตรัสเหตุของธรรมน้ัน และความ
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ดับของธรรมน้ัน สมเด็จพระมหาสมณ

ตรัสอยางนี้

หรือเราชอบใจวา นะโม ตัสสะ ภะ-

คะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ซ่ึงแปลวา ขาพเจาขอนอบนอมนมัสการ

พระผมูพีระภาคเจาผเูปนพระอรหันตพระองค

นั้น อยางนี้ก็ได

หรือเอาแคนึกเฉยๆ วาตอนนี้เราจะ

ออกจากบานก็นึกวา พุทโธ งายดี

หายใจเขา นึกวา พุท

หายใจออก นึกวา โธ

ถามีเพื่อนคุยก็คุยกันไป ถาไมมีใคร

จะคุย เราก็นึกถึงพุทโธบาง นึกถึงกิจการ

งานบาง ถายามวางเราก็นึกถึงพุทโธ

แตวาเวลาที่แนนอนใหมีสักเวลาหนึ่ง

จะเชาหรือกลางคืนก็ได หาเวลาบูชาพระ

เอาใหแนนอนวาเวลานี้เราจะบูชาพระ

เราจะบูชาพระดวยความเคารพ

อันดับแรกต้ังแต อรหัง สัมมาสัม

พุทโธ ภควาฯ ตอนนี้ตั้งใจดวยความจริง

ใจวาเคารพพระพุทธเจา

แลวตอมา สวากขาโตฯ ก็ตั้งใจเคารพ

พระธรรม

สุปฏิปนโนฯ เคารพพระอริยสงฆ

หลังจากนั้นก็ตั้ง นะโม หรือวา พุทธัง

ธัมมัง สังฆังฯ ดวยความเคารพ

สวดอยางมาก ถามีเวลาก็สวด อิติป

โสฯ บทเดียวก็พอ แตถามากกวานั้นก็ไม

วานะ

ถาสวดอิติป โสฯ บทเดียวก็หมาย

ถึงพรรณาคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระ

อริยสงฆครบถวน

เราตั้งใจบูชาดวยความเคารพ นี่ยัง

ไมพูดถึงการเจริญกรรมฐาน แตวาพอถึง

เวลานั้นเมื่อไหร เราตองบูชาพระทุกที

ถาถึงเวลาไมไดบูชาพระ เราไมสบาย

ใจ อยางน้ีก็แสดงวาทุกทานที่มีกำลังใจ

อยางนี้มีฌานในพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ

และสังฆา นุสสติ อารมณจิตเปนฌานดวย

นะ ไมใชกอยนะ

ถาหลงัจากนัน้ ถาเราบชูาพระเสร็จ สวด

มนตนอยๆ ใชเวลานอยๆ

ถาเจริญสมาธินั่ ง ขัดสมาธิก็ได นั่ง

พับเพียบก็ได นั่งเกาอี้ก็ไดตามสบายใจ

ภาวนาบทภาวนาที่เราพอใจ สักสอง

สามนาทีพอจิตสงัด

ถาจิตเร่ิมฟุงซานเราก็เลิก อยางนี้จะมี

กำลังสูง ข้ึน

ถาทำเพียงแคนี้นะทุกคนนะ ถาตาย

จากความเปนคน กอนที่จะตายกุศลจะเขา

สนองใจทาน บาปเขาไมทันหรอก

ถายิ่งปวยมากเทาไหร บุญทุกอยาง

จะรวมตัวกันเขามา

ถาตายจากความเปนคน อยางต่ำก็ไป

เกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส ถาอยางสูงขึ้น

ไป ก็ไปเกิดบนชั้นยามา นี่มีเยอะ
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ทีนี้ถ า เราเปนคนอยากไปนิพพานก็

เปนของไมยาก พอภาวนาจบ หรือวาสวด

มนต หรือวาไหวพระจบ เราก็ตัดสินใจวา

ขึ้นชื่อวาโลกมนุษยที่เต็มไปดวยความ

ทุกขอยางนี้ รางกายที่เต็มไปดวยความทุกข

อยางนี้ ก็ขอมีชาตินี้ เปนชาติสุดทาย

ถาสิ้นลมปราณเม่ือไหร ขอไปนิพพาน

จุดเดียว

แลวก็ทำอยางนี้ทุกวันจนชิน มันชิน

แลวเปนอยางไร

ถาเวลามันใกลจะตายจริงๆ ถาปวย

หนักนะ คำวา อาการปวยหนัก มันอาจ

จะไมถึงแบบวาพูดไมไดก็ได แตอาการ

ปวดมันจะมาก

พออาการปวดพอเริ่มมากขึ้นปบ ตัว

สงัขารุเปกขาญาณมนัจะเกดิขึน้ อารมณตางๆ

ที่เปนกุศลของเรามันจะมีการรวมตัว

เวลานั้นมันจะวางเฉยในรางกายเอง

จะวางเฉยในทรัพยสินทุกอยางมันจะไมหวง

มันจะมีความรูสึกวาการเกิดแคนี้ขอ

ถือวาเปนที่สุดของการเกิด ตอไปไมมีอีก

ไอที่พูดอยางนี้พอดีฉันก็เคยประสบ

มา และก็คนอื่นเขาก็เคยพบมา บางราย

หรือหลายๆ รายจะมีความรูสึกเหมือนกัน

วาไมอยากจะหายโรค

พอหายจากโรคทีไรมันก็วุนวายทุกที

พอเปนโรคขณะน้ันจิตโปรง จิตมีอาการ

สบาย มันเฉยจริงๆ นะ

คำวาวางเฉย ไมไดหมายความวาไม

พูดกับใคร ยังพูดและคุย

แตไมเห็นวาอะไรเปนสาระเลยในโลก

จิตเปนสุข จิตวางเฉยๆ

ถ ามีอารมณว า ง เฉยๆ  อย า งนี้ ถ า

ตายเวลานั้นไปนิพพาน

เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุก

ทาน วันนี้ เสียงแหงเต็มที

ตอนี้ ไปขอทุกทานตั้งใจสมาทานศีล

สมาทานพระกรรมฐาน สวัสดี.

อปฺปมตฺตา น มียนฺติ. ผูไมประมาท ยอมไมตาย.

อปฺปมาทรตา โหถ. ทานท้ังหลายจงเปนผูยินดีในความไมประมาท.

อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ. บัณฑิตยอมสรรเสริญความไมประมาท.

อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต. ผูไมประมาทพินิจอยู ยอมถึงสุขอันไพบูลย.

อปฺปมาทฺจ เมธาวี ธนํ เสฏฺ รกฺขติ.

ปราชญยอมรักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพยประเสริฐสุด.
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ขอคิดจากธรรมะ

"พอเปนพระโสดาบันแลว  เปนอันวาบาปเกาทั้งหมดที่ทำแลวในชาตินี้ก็ดี  หรือ

ชาติกอนก็ดี  ไมสามารถใหผลได  เพราะวาพระโสดาบัน  เขาแปลวาผูเขาถึงกระแส

พระนิพพาน  คนที่เขาถึงกระแสพระนิพพานแลว  อบายภูมิลงโทษไมได"

"รางกายมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน  มีความแปรปรวนไปในทามกลาง  มีการ

สลายตัวไปในท่ีสุด การมีชีวิตอยูก็ประกอบกิจการงานมีความลำบาก แลวในท่ีสุดก็ตอง

ตาย ถายังเวียนวายตายเกิดอยู เราก็ตองเกิดอยางน้ีตอไป จิตใจเกิดวางเฉยในราง

กายขึ้นมา คิดวารางกายอยางนี้ ถามันจะตายเมื่อไหรก็เชิญตาย แตฉันจะไปนิพพาน"

"ขณะท่ีเราสรางความดี  ถาเรายังไมเปนพระโสดาบัน  มันก็มีพลาดบางเปน

ของธรรมดา  การบรรลุมรรคผลจริงๆ  ไมไดใชธรรมะมาก  ใชธรรมะนอยๆ"

"รางกายเรามีสภาพไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ที่ไมเท่ียง เพราะการเกิด

ของเราไมมีการทรงตัว  จากเด็กเล็กเปนเด็กใหญ  จากเด็กใหญเปนหนุมสาว  จาก

หนุมสาวเปนวัยกลางคน  จากวัยกลางคนเปนคนแก  จากคนแกเปนคนตาย"

"ถาเรายังเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะอยางนี้  เกิดกี่ชาติก็ทุกขทุกชาติ  ก็ตัดสิน

ใจคิดวา ขึ้นชื่อวาการเกิดอยางนี้  ขอมีชาตินี้ เปนชาติสุดทาย  ตอไปไมมีสำหรับเรา

เราตองการจุดเดียวคือนิพพาน"

"บางคนจะเห็นวา  ไมทันจะออกจากครรภมารดาก็ตาย  บางรายออกจากครรภ

มารดาใหมๆ ก็ตาย  พอเปนเด็กขึ้นมาหนอยแลวก็ตายก็มี  เปนเด็กโตตายก็มี  เปน

หนุมเปนสาวตายก็มี"

"ชีวิตเปนของไมเที่ยง  แตความตายเปนของเที่ยง  ทุกคนจงอยาประมาทใน

ชีวิต  ใหคิดถึงความตายไวเสมอ  คิดวาความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้  ถาเรา

นึกถึงความตายอยางนี้  ความประมาทในชีวิตมันก็ไมมี  เพราะวาเรากลัวลงนรก"

"ขึ้นชื่อวาโลกมนุษยที่ เต็มไปดวยความทุกขอยางน้ี  รางกายท่ีเต็มไปดวยความ

ทุกขอยางนี้  ก็ขอมีชาตินี้เปนชาติสุดทาย  ถาสิ้นลมปราณเมื่อไหร  ขอไปนิพพาน

จุดเดียว"
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ตอนท่ี ๔

(๕ ก.พ. ๓๒)

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม

คำสอนที่สายลม

ป ๒๕๓๒

ญาติโยมทั้งหลายตอนี้ไปก็ขอแนะนำ

ในวิธีการเจริญพระกรรมฐาน วันนี้ก็คงวา

กันเรื่องวิปสสนาญาณ เบื่อไหมวิปสสนา

ไมเบื่อรึ ไมเบื่อก็พูดตอ

คำวา วิปสสนา แปลวา รูแจงเห็น

จริง ก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททราบ

ตามความเปนจริงวา ในที่บางแหงมักจะพูด

วาท่ีนี่เปนสำนักวิปสสนา ที่นี่เปนสำนักสมถะ

ความจริงสมถะกับวิปสสนานี่มันแยก

กันไมออก ถาทำเฉพาะอยางใดอยางหน่ึง

อันนี้ ไมมีผลเลย

การเจริญสมถภาวนาก็ตองใชปญญา

สมถะคือสมาธิตองใชปญญาเขาชวย

ถาไมใชปญญาเขาชวย การเจริญสมาธิ

ก็ไมมีผล  เพราะวาไมมีความเขาใจวาสมาธิ

คืออะไร

ไอตัวที่ เขาใจวาสมาธิคืออะไรนั่นคือ

ปญญา

การเจริญวิปสสนาญาณ ถาไมมีสมาธิ

คุม อารมณไมทรงตัว วิปสสนาญาณก็ไม

เกิดผล

ก็รวมความแลวสมถะก็ดี วิปสสนา

ญาณก็ดี ตองใชรวมกัน แตการใชรวม

กัน ใชเฉพาะ ๒ อยางไมได ตองมีศีล

ดวย

การ เจ ริญพระกรรมฐานตองมีทั้ ง

ศีล สมาธิ ปญญา

การเจริญวิปสสนาญาณจะทำรวดเดียว

ตลอดเวลามันก็ไมไดเหมือนกัน

ถาถามวาใครหาม

ก็ตองตอบวา ไมมีใครหาม แตสมาธิ

ไมทรงตัว เพราะการเจริญวิปสสนาญาณ

ตองใชอารมณคิด

ถาสมาธิคลายตัว อารมณคิดก็คิดออก
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นอกลูนอกทาง

เวลาทำจริงๆ อันดับแรกขอใหสมาทาน

ศีลกอน เพราะวาการเจริญพระกรรมฐาน

ทั้ง ๒ อยาง ถาไมมีศีล สมาธิก็ไมเกิด

ถาสมาธิไมมี ปญญาก็ไมเกิด

อันดับแรกตองมีศีล เพื่อความมั่นใจ

ของตัวเองใหสมาทานศีลเสียกอน

ถาบกพรองในศีลมาบาง เวลานั้นถือ

วาเราเปนผูมีศีล ใจก็สบาย

หลังจากนั้นตอนทำสมาธิ คำวาสมาธิ

นี่ เราจะแพหรือชนะสมาธิก็อยูที่ นิวรณ

ถ าขณะใดนิวรณกวนใจ เวลานั้น

สมาธิไมเกิด

เวลาที่ญาติโยมพุทธบริษัทจะทำสมาธิ

ตองพยายามกำจัดนิวรณใหพนไปจากใจ

เฉพาะเวลานั้น

ความจริงเร่ืองนิวรณนี่เราฆามันไมตาย

ถาเราไมใชพระอริยเจาเบื้องสูง

พระอริยเจาเบื้องสูงข้ันพระอนาคามีก็

ฆาไดแค ๒ ตัว (กามฉันทะกับปฏิฆะ)

จะฆาไดหมดทั้ง ๕ ตัวก็ตอเมื่อเปน

พระอรหันต

ฉะนั้นในเมื่อเรายังไมเปนพระอนาคามี

หรือพระอรหันต ก็แคระงับ คือหลบหนา

มันชั่วคราว

เวลาที่ภาวนาจงอยาคิดถึง นิวรณ ๕

ประการ นั่นคือ

๑. ความรักในระหวางเพศ

๒. อารมณไมพอใจ

๓. ความงวง

๔. จิตฟุงซาน คิดนอกรีตนอกรอย

๕. สงสัยในผลของการปฏิบัติ

นิวรณ ๕ อยางนี้ ถาอยางใดอยาง

หนึ่งมีในกำลังใจของทาน เวลานั้นสมาธิ

ไมเกิด

ถาเวลาใดนิวรณระงับ เวลานั้นจิตของ

ทานเปนปฐมฌาน จิตเปนสุข

อันดับแรก เมื่อสมาทานศีลแลว ก็

ตองสูกับอารมณวุนวาย คือทรงสมาธิ

ตองใชสมาธิเขาขมอุทธัจจะกุกกุจจะ

คือความวุนวายของใจ

การขมอาจจะใชเวลาไดไมนาน ใหมๆ

อาจใชเวลา ๑ นาทีบาง ๒ นาทีบาง จิต

ก็ตกอยูภายใตอำนาจของนิวรณ คิดโนน

คิดนี่ ไปตามเร่ือง

ถาเปนอยางน้ีก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา

ของจิต เราหามไมได

ในเมื่อเรารูสึกตัวก็เริ่มตนใหม จับ

อานาปานุสสติคือลมหายใจเขาออก

วิ ธีสั ง เกตวา จิตเปนสมาธิ ใหสั ง เกต

ตามนี้ คือเวลานี้เรารูลมหายใจเขาลมหายใจ

ออกหรือเปลา

ขณะใดท่ีจิตรูลมหายใจเขาหายใจออก

ก็ตาม เวลานั้นจิตเปนสมาธิ

ถาเราภาวนาอยู เวลานี้ เรารูคำภาวนา

หรือเปลา เราภาวนาวาอยางไร คำภาวนา
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ทรงตัวไหม ถาทรงตัวเวลานั้นจิตเปนสมาธิ

ตอนฝกใหมๆ ก็ตองสูกันไปสูกันมา

เอาแนนอนไมได

เวลาปฏิบัติวิปสสนาญาณใหเริ่มตนดวย

การสมาทานศีล แลวก็ทำจิตใหเปนสมาธิ

โดยการกำหนดรูลมหายใจเขาออก

เมื่อรูลมเขาลมออก ก็ใชคำภาวนาตาม

พอจิตเร่ิมเปนสุข ตอไปก็ใชปญญาพิจารณา

การใชปญญาพจิารณานีจ่ะไมทรงตัวนาน

ประเด๋ียวจิตก็เ ร่ิมฟุงซาน

ถาจิตเร่ิมฟุงซานก็ทิ้งวิปสสนาญาณมา

จับสมถภาวนาใหม คือรูลมหายใจเขาออก

ใหม

ตองสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้

ถาจิตสามารถทรงตัวถึงปฐมฌานเพียง

ใด เวลานั้นการกำจัดกิเลสขั้นพระโสดาบัน

และพระสกิทาคามีก็มีขึ้น

ถาจะทำวิปสสนาญาณใหเร่ิมจับลมหาย

ใจเขาออกกอน พรอมคำภาวนา

พอจิตเร่ิมเปนสุข ใจเร่ิมสบาย ก็ใช

ปญญา คือเลิกภาวนาเสีย แลวใชปญญา

พิจารณา แตยังรูลมเขาออกอยู

ขณะใดที่ยังรูลมหายใจเขาออก แลว

พิจารณาไปดวย เวลานั้นจิตเปนสมาธิและ

มีกำลัง ท่ีจะตอสูกับนิวรณได

สำหรับวิปสสนาญาณวันนี้เปนขอที่ ๕

ทานเรียกวา นิพพิทาญาณ

นิพพิทาญาณ แปลวา เ บ่ือ

คอืมอีารมณเบ่ือในรางกาย เบ่ือในความ

เกิด เบ่ือในความเปนอยู

การเจริญวิปสสนาญาณมีถึง ๙ ขอ

แตความจริงแลวมันก็เหมือนขอเดียว

การพิจารณาทั้ง ๙ ขอก็พิจารณา

ที่รางกายอยางเดียว

เราเรียกกันวารางกายหรือขันธ ๕ ก็ได

เหมือนกัน แตเรียกงายๆ วารางกายดีกวา

ขอท่ี ๑ พิจารณาเห็นวารางกายมีทั้ง

ความเกิดและความดับ

ขอที่ ๒ พิจารณาวารางกายมีแตความ

ดับอยางเดียว

ขอที่ ๓ พิจารณารางกายเห็นวาเปน

โทษ

ขอที่ ๔ พิจารณารางกายเห็นวาเปน

ภัย

ขอท่ี ๕ เบื่อรางกาย

ก็รวมความวา การใชวิปสสนาญาณ

ถายังไมถึงนิพพิทาญาณเพียงใด ก็ชื่อวา

อารมณของทานพุทธบริษัท ยังไมมีผล

ในวิปสสนาญาณ

นิพพิทาญาณนี่เปนตัวแรกท่ีเขาถึงผล

แตผลที่ เขาถึงตอนแรกนี่อยาคิดวามันจะ

ทรงตัว เอากันแคเบ่ือเล็กนอยเฉพาะเวลา

ใหมๆ นี่เบื่อตลอดเวลาไมไดนะ คือ

เราจะบังคับใหเบ่ือตลอดเวลาแตมันจะไม

เบื่อตลอดเวลา

บางคร้ังเราจะมีความรูสึกเบื่อในรางกาย
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ของเราเอง ถือเอารางกายเราเปนสำคัญ

แตบางคร้ังมันก็ไมเบื่อ อารมณเบ่ือ

มันจะนอยกวาอารมณไมเบื่อ ก็ชางมัน ถือ

วามีความเบื่อบางก็แลวกัน

เบื่อตรงไหนละบรรดาทานพุทธบริษัท

เบื่อตรงท่ีคิดวา กอนจะเกิดมาไดมัน

เตม็ไปดวยความทกุข เราไมสามารถจะทบทวน

ความทุกขที่อยูในครรภมารดาได

ถาเราสามารถทบทวนได ก็จะรูสึกวา

เวลานั้นมันทุกขหนัก จะเปนเด็กตัวเล็กๆ

ซ่ึงนั่งนอนอยู ในหองแคบๆ

รางกายคอยๆ โตข้ึนทีละนอยๆ แต

หองไมไดโตไปดวย

ทีแรกเม่ือปรากฏตัวข้ึนมา คือปฏิสนธิ

ขึ้นมา จะรูสึกวาหองในครรภมารดานะ

กวางขวางมาก เหมือนกับถ้ำใหญๆ

เพราะเวลานั้นรางกายยังไมมี มีแต

กำลังจิตเขาไปสนธิกับกอนเลือดเล็กนอย

ตอมาเมื่อปรากฏรางกายขึ้น รางกาย

ยังเล็กอยู ยังไมมีการคับแคบ ก็ยังสบาย

มีความรูสึกสบาย

ตอมาเมื่อรางกายใหญขึ้นเต็มที่ มัน

เริ่มจะโตกวามดลูกธรรมดา แขนขาเหยียด

ไมไหว มันจะเลยมดลูกไป

ตอนนั้นก็เริ่มคับแคบ ตองงอมืองอเทา

ตอนนั้นก็มีทุกขเวทนาหนัก

ในที่สุดก็ทนไมไหวตองเคลื่อนออกมา

ตอนนี้มันทุกขหนัก

แตทุกขตัวนี้เราไมสามารถจะยอนกลับ

ไปเห็นได ก็มาคิดทุกขขางนอกก็แลวกัน

เมื่อเราออกจากครรภมารดาแลว ให

สังเกตเด็กเล็กๆ เพราะตัวทานเองอาจจะจำ

ไม ได

พอออกจากครรภมารดาแลว ความ

กระทบกระท่ังข้ันแรก อยูในครรภมารดา

มีแตความอบอุน ออกมากระทบอากาศภาย

นอกเขามีการแสบตัวจากความหนาวบาง

ความรอนบาง ก็มีการแสบตัวมาก เด็ก

จึงรอง

ไอที่รองน่ี บางคนบอกเด็กรองเสียง

ดังน่ีแข็งแรง แตความจริงไมถูก มันรอง

ก็เพราะไมดี ไมดีจึงรอง

มาคิดตอไปวา ตอนนั้นเด็กยังชวย

ตัวเองไมได ทุกอยางข้ึนกับพี่ เลี้ยงหรือ

มารดา

ความหิวเกิดขึ้นก็ยังพูดบอกวาหิวไม

ได หากินเองก็ไมได กวาพี่เลี้ยงหรือมารดา

จะทราบก็ตองรอง

การที่มันหิวจึงรอง แสดงวาหิวจัด มัน

เปนทุกขเวทนาจัด ความหิวเปนความทุกข

ในเมื่อปวดอุจจาระปสสาวะจะลุกไป

ถายไมได ตองถายรดตัวเอง ตัวนี้ก็ตัว

ทุกข ทุกขมาตั้งแตเด็ก

พอถึงเด็กใหญชวยตัวเองไดบาง ก็มี

ความทุกขตองอยูภายใตบังคับบัญชาบาง

ตองเรียนหนังสือบาง ตองมีทุกขเวทนา
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จากการปวยไขไมสบายบาง ตองประกอบ

กิจการงานบาง

ตองถูกบังคับบัญชาจากผูใหญ จะให

เปนไปตามใจชอบของตนเองไมได อารมณ

ก็ เปนทุกข

พอถึงความเปนผูใหญ พอจะคิดได

ก็คิดวาความหิวเปนทุกข อยางนี้เรียกวา

นิพัทธทุกข ทุกขเนืองนิจ มันทุกขทุกวัน

ความหิวเราไมไดหิววันละหนึ่งเวลา มัน

หิววันละหลายครั้ง วันละหลายเวลา

กินแลวมันก็อิ่ม อิ่มแลวก็หิว หิว

แลวก็กิน กินแลวก็อิ่ม อิ่มแลวก็หิว

กิจการงานก็ตองประกอบกิจการงาน

ตางๆ มีความเหนื่อยยาก

จุดใหญที่ สำคัญก็ม าจากความหิ ว

เปนตนเหตุ ความหิวเปนใหญ

เครื่องแตงตัว เครื่องประดับ และ

บานชอง เราสรางไวมันก็นานพัง

เครื่องแตงตัวชุดหนึ่งก็หลายวันจึงคอย

เปลี่ยน แตความหิวนี่มันตองเปล่ียนจาก

ความหิวเปนความอิ่มวันละหลายครั้ง

ก็ชื่อวาหิวเปนตัวทุกขใหญ

ตอมาความปรารถนาไมคอยจะสมหวัง

ก็เปนอาการของความทุกข

ความปวยไขไมสบายก็เปนอาการของ

ความทุกข

ความแกที่เขามาถึงเราก็เปนอาการของ

ความทุกข

ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ

เขามาถึงก็มีอาการของความทุกข

กอนจะตายมีทุกขเวทนาอยางหนัก มัน

หนักที่สุดก็เปนความทุกข

เมื่อพิจารณาตามน้ีแลวก็คิดวารางกาย

นี้น า เบื่อ แลวสิ่ ง ท่ีนา เบื่อตอไปน่ันก็คือ

ถาเรายังไมสิ้นกิเลสเพียงใด การเวียนวาย

ตายเกิดในวัฏฏะยังมีอยู

ถาตายจากความเปนคนแลวมาเกิด

เปนคนก็ยังดี แตสวนใหญก็ไปอบายภูมิ

จะไปสวรรคไปพรหมก็มีนอย

ถาไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเปนตน

มันทุกขหนักกวานี้

ก็รวมความวา ถาเรายังเวียนวายตาย

เกิดอยูอยางนี้ เราก็ไมสิ้นทุกข

ฉะนั้นการเกิดประเภทนี้เปนของนาเบื่อ

อันนี้เปนนิพพิทาญาณนะ มันจะเบื่อวันละ

นิดวันละหนอย

บางทีก็เบื่อหน่ึงวัน ไมเบื่อไปสักสิบ

วัน ก็ชางปะไร ก็ยังมีความเบื่อ

สมมุติวาบรรดาทานพุทธบริษัทเกิดมี

อารมณเบื่อขึ้นมา เบื่อจริงๆ ถาเบื่อสัก

๒-๓ นาทีตอหนึ่งป

ถาปหนึ่งเบ่ือหนึ่งคร้ัง หรือสองปเบ่ือ

ครั้ง เบื่อครั้งละสองนาที ใหมันเบื่อจริงๆ

ถาทำอยางนี้ไดผลใหญก็มีแกทานพุทธบริษัท

จะยกตัวอยางใหฟงสักทานหนึ่ง เปน

พระสูตรเร่ืองของ ทานจูฬปนถก
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ทานจูฬปนถกเปนนองชายของทาน

มหาปนถก ทานเปนพระท่ีมีบุญญาธิการ

มาก

แตวาในตอนตน กรรมที่เปนอกุศล

สนอง ก็กลายเปนคนโงไป

เมื่อมาบวชอยูกับพระพ่ีชาย ๔ เดือน

พระพ่ีชายใหทองคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณ

หรืออิติป โสฯ บทตน

๔ เดือนทานจำไมไดเลย

พระพ่ีชายเปนอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ

พระพ่ีชายก็พิจารณาเห็นวานองชาย

ของเรา ถาขืนอยูกับเราก็คงเอาดีไมได เรา

เองก็ไมสามารถสงเคราะหนองชายได

ความจริงพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ

ทานทราบวาผลใหญจะมีกับใคร เมื่อไหร

ที่ไหน ใครจะเปนผูชวยเหลือ นี่ทานทราบ

พระปฏิสัมภิทาญาณนี่สำคัญมาก

ทานก็ทราบวาคนที่จะสงเคราะหนอง

ชายได ก็มีพระพุทธเจาองคเดียว

ในเมื่อพิจารณาอยางนั้นแลวทานก็ขับ

นองชาย

ทานถือวาถายังมีความรักมีความเยื่อใย

วาเปนพี่เปนนองกันอยู ความเปนอรหันต

จะไมมี ตองตัดเยื่อใยคือความรักในตน

ตระกูลเสียกอน

ทานก็ขับพระจูฬปนถกใหออกไปใหพน

จากสำนักของทาน

พระจูฬปนถกเมื่อพอแมตายแลวก็ไม

มีใคร มีแตพี่ เมื่อมีพี่ก็เหมือนพี่ เปนพอ

ในเมื่อพี่ขับก็ไมทราบวาจะไปไหน ก็

ไปลาพระพุทธเจา

พระพุทธเจาถามวา เธอจะไปไหน

ทานบอกวา พี่ชายขับ อยูไมได ตอง

ไป

พระพุทธเจาก็ถามวา เธอบวชในสำนัก

ของใคร

พระจูฬปนถกก็บอกวา บวชในสำนัก

ของพระองคพระเจาขา

พระพุทธเจาก็ตรัสวา ถาพี่ชายของเธอ

ขับ ก็จงมาอยูกับฉัน

ทานก็เลยอยูกับพระพุทธเจา

พระพุทธเจาจึงใหฝกกรรมฐาน โดย

ใชผาเช็ดหนาขาวๆ ที่สะอาดมากผืนหนึ่ง

สงให แลวบอกวา

เธอจงเอามือวางเขา แลวหงายมือขึ้น

แลวเอาผานี่ใสฝามือ แลวเอามืออีกมือหนึ่ง

ทับลงไป แลวคลึงไปคลึงมา แลวภาวนา

วา "ระโชหรณัง ระโชหรณัง"

ใหภาวนาอยางน้ีเร่ือยๆ ไป

ทานก็ภาวนาอยางน้ีเร่ือยๆ สักครูเดียว

ก็ลืมตาข้ึนดู ก็เห็นวาผาขาวท่ีสะอาดมัน

กลายเปนผาดำที่ เปอนเหงื่อไคลในมือ

ทานก็พิจารณาวา รางกายของเรานี้

แคขี้มือยังสกปรกขนาดนี้ แลวในรางกาย

ทั้งหมดไมสกปรกยิ่งไปกวานี้หรือ

เพียงเทานี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
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ทานตัดกิเลสเปนสมุทเฉจทปหาน เปนพระ

อรหันตทันที และมีอานุภาพมาก

แลวพอวันรุงข้ึน นางวิสาขาก็นิมนต

พระพุทธเจาพรอมไปดวยพระสงฆทั้งหมด

ไปฉันอาหารเพลในบาน

พระพุทธเจาก็แจงพระมหาปนถก ซ่ึง

เปนพระภัตตุเทสก คือเปนคนนิมนตพระ

ทานมหาปนถกก็นิมนตพระท้ังหมด

เวนนองชายคนเดียว ที่นั่งฟงอยูนี่คิดวา

พระอรหันตอคติใชไหม เอาละ..นี่นั่งดาพระ

อรหันตกันแลวนี่ ตกนรกนะ ใครนึกดา

นองชายไมนิมนต แตพระอ่ืนทั้ง ๕๐๐

องคนิมนตหมด ทั้งนี้ เพราะทานตองการ

ประกาศอานุภาพของพระนองชาย

แตความจริงพ่ีชายกับนองชายเมื่อบรรลุ

อรหันตแลวยังไมพบกันนะ ทานอยูกันคนละ

สำนัก นองชายอยูกับพระพุทธเจา

ในเมื่อพระไปหมดพรอมกันถึงบานนาง

วิสาขา พระพุทธเจาก็บอกวา วิสาขา พระ

ยังมาไมหมด

นางวิสาขาถามวาเพราะอะไร

ทานบอกวา มีพระยังหลงท่ีวิหารองค

หนึ่ ง

นางวิสาขาก็ใชคนไปนิมนต ก็ปรากฏ

วาพอไปถึงท่ีนั่น มีพระอยูเต็มวิหารเลย รูป

รางหนาตาเหมือนกันหมด

อีตาคนนั้นก็กลับเขามาบอกวา ไมใช

มีพระองคเดียวแลว มีพระเต็มวิหาร ตั้ง

พันองค

นางวิสาขาก็ทูลถามพระพุทธเจ าว า

ทำไมมีพระมาก

พระพุทธเจาตรัสวา มีองคเดียวชื่อ

จูฬปนถก ใหคนนั้นกลับไปใหม ใหกลับ

ไปถามวา ใครชื่อจูฬปนถก

อีตานั่นก็กลับไป พอไปถึง ก็ถาม

คนตนก็บอกวา ฉันจูฬปนถก อีกพันคนก็

จูฬปนถกเหมือนกันหมด

ตานั่นเห็นถกมากก็อยูไมได ก็เลยกลับ

มาใหม เพราะถกเปนพันถกใชไหม ก็กลับ

มาใหม

พระพุทธเจาบอกวา กลับไปใหม ถา

คนไหนพูดกอน จับมือองคนั้นไว

ทานกลับไปใหมก็ถามวา องคไหนชื่อ

จูฬปนถกครับ

องคตนบอกฉันชื่อจูฬปนถก อีกพัน

คนก็จูฬปนถกเหมือนกัน

ก็เลยจับมือองคนั้นไว เมื่อจับมือองค

ตนไว อีกพันองคก็หายไป

รวมความวาเปนพระท่ีมีอานุภาพมาก

ตอนนี้ก็พูดถึงวา ทำไมพระจูฬปนถกตอน

บวชใหมๆ จึงเปนคนโง

พระพุทธเจาก็บอกวา เพราะกรรมเกา

ที่เปนอกุศล คือวาในชาติกอนพระจูฬปน-

ถกเปนคนฉลาด

เมื่อเวลาบวชพระ ก็มีพระองคหนึ่ง

ทานปญญาทึบ ทองหนังสือจำไมคอยจะได
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ทานจูฬปนถกก็ไปหัวเราะเยาะทาน

อานิสงสที่หัวเราะเยาะ พระท่ีจำไมคอย

ได ชาติหลังจึงเปนคนโงในตอนตน

คือวาในตอนตนอกุศลใหผล

แลวพระก็ถามพระพุทธเจาวา ทำไม

ทานจฬูปนถกเมือ่เจรญิพระกรรมฐานประเดีย๋ว

เดียวจึงเปนอรหันต และมีอานุภาพมาก

พระพุทธเจาก็ตรัสวา เพราะกรรมเกา

ที่ เขาทำความดี

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไอความ

ดีความชั่ วนี่มันใหผลกับเราในชาตินี้ทั้ ง

สองอยางนะ ใหดูตัวอยางทานจูฬปนถก

พระก็ถามวาความดีคืออะไร

พระพุทธเจาก็บอกวา ทานใชศัพทวา

ดึกดำบรรพ ในสมัยดึกดำบรรพที่นานมา

แลว ไมใชอตีเต กาเล

บาลีโดยมาก มักจะข้ึนตนวา อตีเต

กาเล ในอดีตกาล แตวาบทนี้ขึ้นตนวาดึก

ดำบรรพ

เมื่อดึกดำบรรพนานมาแลว มีพระราชา

องคหนึ่งครองประเทศ วันหนึ่งทรงเสด็จ

เลียบพระนคร

เวลานั้นเปนฤดูรอน เหงื่อก็ไหล คือ

ขณะท่ีนั่งแครที่ เขาหามไปเลียบพระนคร

เมื่อเหง่ือไหลก็นำผาเช็ดหนาขาวๆ มา

เช็ดตัว เช็ดไปเช็ดมา เช็ดมาเช็ดไป เอา

ผามาดูปรากฏวาผาเปอนเหงื่อมันก็ดำ มี

ความสกปรก

ทานก็นึกว าร างกายของเราสกปรก

ขนาดนี้ เชียวหรือ

ความจริงรางกายไมใชสภาพสะอาด

มันเปนของสกปรก เปนของนาเกลียด ไม

นาจะเมาติดรางกายเลย

แตความรูสึกนี้บรรดาทานพุทธบริษัท

ทานจูฬปนถกคิดเพียงเทานั้นนะ

วันหลังตอมาทั้งชาติไมไดคิดอีก แลว

ก็ตอมาอีกหลายสิบชาติก็ไมไดคิดอีก

ทานคิดนิดเดียวเวลานั้นเทานั้น รวม

เวลาแลวสักสองนาทีจะไดหรือเปลาก็ไม

ทราบ

แตพอมาในชาติสุดทายที่มีบารมีเต็ม

ทานจูฬปนถกก็มาบรรลุพระอรหันตดวย

กรรมฐานกองนี้กองเดียวกัน คือใชผาเช็ด

หนามาคลึงเหมือนกับเช็ดตัว

เมื่อเห็นผาสกปรกก็เกิดนิพพิทาญาณ

มีความเบื่อหนายเกิดขึ้น ตอมาก็ไดสังขารุ

เปกขาญาณ คือวางเฉยในรางกาย เปนพระ

อรหันต

ก็รวมความวาวันนี้มาศึกษากันเรื่อง

นิพพิทาญาณ ก็ดูตัวอยางทานจูฬปนถก

ทานจูฬปนถกทานรูสึกวารางกายของ

เรามันนาเกลียดและสกปรกเพียงแคเวลา

ประเด๋ียวเดียว

ทานนั่งคานหามไป แลวก็เอาผาเช็ด

หนามาเช็ดตัว นึกตาม เห็นผาสกปรก

ทานก็มองดูผา คิดวารางกายสกปรก
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ขนาดนี้เชียวหรือ มีความรูสึกรังเกียจราง

กาย

แตความเปนพระราชาก็รังเกียจไมได

นาน ตอไปก็ลืมความรังเกียจ ลืมทั้งชาติ

ไมเคยนึกถึง

แลวตอมาอีกหลายสิบชาติก็ไมไดนึก

ถึง แตผลของความดีที่มีอานิสงสนี้มาสนอง

ในชาติสุดทาย

ถาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลาย

พิจารณารางกายใหเกิดเปนนิพพิทาญาณ

คำวานิพพิทาญาณคือใหเบื่อรางกาย

นิพพิทา แปลวา เบื่อ

คือมีความเบื่อในรางกาย จะเบ่ือวัน

ละหนึ่งนาที หรือเจ็ดวันเบื่อครั้งก็ได ถา

เจ็ดวันมันถี่ ไปก็หนึ่ ง เดือนเบื่อสักหนอย

หนึ่งก็ได ไหวไหม

เบื่อหรือไมเบื่อ ตองนั่งดูวาสวนไหน

มันนาเบื่อ ก็คิดวาถาความหิวเกิดขึ้น ถา

บังเอิญมันนึกไดคิดวา

รางกายนี้มันนาเบ่ือจริงนะ กินไมรูจัก

จบ กินเทาไรก็ไมอิ่มจริง กินประเดี๋ยวอิ่ม

ประเด๋ียวก็หิวใหม มันก็นาเบื่อ

ถาประกอบกิจการงานมันตองรีบไป

ทำงาน เราจะพักผอนใหสบายก็ตองรีบไป

พักไมได

ก็คิดวาถาเราไมมีรางกาย เราก็ไม

ตองทำงานเหน็ดเหนื่อย ไมตองรีบไปอยาง

นี้ มันนาเบื่อ ที่เราจะพักผอนมันก็ไมได

จำเปนตองทำงาน หาจุดเบื่อ

ถ าอาการปวยไข ไมสบายนิดหนอย

เกิดขึ้น ก็คิดวารางกายนี้ถาเราไมมีรางกาย

การปวยก็ไมมี

เมื่อมีรางกายมันปวยอยางนี้ รางกาย

มันก็นา เบื่อ

รวมความวาหาจุดใดจุดหนึ่งคิดทบทวน

กอนหลับก็ได คิดทบทวนดูวาวันนี้มีอะไร

บางในสวนของรางกายเราท่ีนาเบ่ือ

แลวก็ตัดสินใจวาเราควรจะเบื่อมัน

แลวต้ังใจตอไปวา รางกายท่ีนาเบ่ือ

อยางนี้ ตอไปจะไมมีสำหรับเราอีก

เราจะไมมกีารเกดิเปนมนษุย เปนเทวดา

หรือพรหม เราตองการจุดเดียวคือนิพพาน

คิดทบทวนแบบน้ี จะฝกไวเปนแบบ

ฉบับก็ไดนะ ถาเอาไวคิดพิจารณาเวลาเจริญ

พระกรรมฐานก็ตองสังเกตใหดี

ถาคิดไปคิดมา คิดมาคิดไป ถาจิต

เร่ิมฟุงซานก็เลิกคิด แลวเร่ิมจับลมหายใจ

เขาออกใหม

หายใจเขารู หายใจออกรู แลวภาวนา

ไปดวย

ขณะใดท่ีรูลมเขา รูลมออก รูคำภาวนา

เวลานั้นจิตเปนสมาธิ

พอจิตเปนสุขเริ่มพิจารณาใหม หรือ

บางทานบางทีเขาทำกันแบบน้ีนะ แตละ

คนทำไมเหมือนกัน

บางทานใชสมถะขึน้ตน คอืทำสมาธกิอน
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บางทานใชวิปสสนาญาณขึ้นตน

พวกที่ใชวิปสสนาญาณขึ้นตน เมื่อ

เขาสมาทานศีลแลว นั่งเรียบรอยหรือนอน

ก็ตาม นั่งนอนยืนเดินเหมือนกัน ไมตอง

เลือก

เขาใครครวญพิจารณารางกายกอน

ตามที่เราจะเห็นชอบ เมื่อพิจารณาไปๆ จิต

จะรวมตัวทีละนอย ถานอนนะ ถานอน

จะไดผลมาก

เมื่อรวมตัวทีละนอย ในที่สุดจิตเร่ิม

เปนสมาธิมากขึ้นขณะพิจารณา

เม่ือจิตเขาถึงฌานมันจะตัดหลับทันที

อันนี้มีประโยชนมาก

ถาหลับในขณะนั้นเปนกำลังฌาน หลับ

กี่ชั่วโมงเขาถือวาทรงฌานหรือวิปสสนาญาณ

ขอนั้นจนกวาจะต่ืน

มีประโยชนเยอะนะ หากินทางข้ีเกียจ

นี่สะดวกและบรรลุงาย

นั่งบาง นอนบาง ตัวฉันเองฉันก็ใช

นอนเปนพื้นฐานเหมือนกัน ไมใชวานอน

เมื่อแกนะ หนุมก็นอนนะ ทั้งนั่งท้ังนอน

นั่งๆ นอนๆ

เพราะวากลางวันเรามีงานทำ ถากลาง

คืนนั่งเครียดมันก็ฝนเกินไป อยาใหฝน

ถานั่งรูสึกวาฝนจงนอน ถานั่งเราอยาก

จะน่ังทาไหน ทานั่งแบบน้ีไมสบาย คือ

นั่งขัดสมาธิไมสบายก็นั่งพับเพียบ ถานั่ง

พับเพียบไมสบายก็นั่งเกาอี้ นั่งยืดขาก็ตาม

ใจชอบ คือนั่งใหมันสบายอยาฝน

ถานั่งไมสบายก็นอน นอนไมชอบก็ยืน

ยืนไมชอบก็เดิน ถาเดินเขาเรียกจงกรม

รวมความวาทำไดทั้ง ๔ อิริยาบถนะ

นิพพิทาญาณนี่ เปนอารมณของพระ

อนาคามีนะ

แตวาอยาเพิ่งเปนกันนะ เดี๋ยวตอง

ทำหนังสือหยารางกันเปนแถวๆ เดี๋ยวพระ

จะถูกปนนะสิ ไปยุผัวเมียเขาแตกกัน ไม

ไหว ไมนาสอน

ตอนี้ไปก็ขอใหทุกคนตั้งใจสมาทานศีล

และสมาทานกรรมฐาน สวัสดี.

มา มโท ภรตูสภ. ผูมีภาระปกครองรัฐ จงอยาไดประมาทเลย.

สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ. การอยูในอำนาจของผูอ่ืน เปนทุกขทั้งสิ้น.

สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ. พึงระแวง สิ่งที่ควรระแวง.

สาธุ ธมฺมรุจี ราชา. ผูปกครองชอบธรรมจึงจะดี.

ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ. พึงยกยองคนท่ีควรยกยอง.

สพฺพํ รฏฐํ สุขํ เสติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก.

ถาผูปกครองทรงธรรม  ประเทศชาติก็เปนสุข.
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ขอคิดจากธรรมะ

"การเจริญวิปสสนาญาณ  ถาไมมีสมาธิคุม อารมณไมทรงตัว วิปสสนาญาณ

ก็ไมเกิดผล  ก็รวมความแลวสมถะก็ดี วิปสสนาญาณก็ดี ตองใชรวมกัน  แตการ

ใชรวมกัน  ใชเฉพาะ ๒ อยางไมได  ตองมีศีลดวย  การเจริญพระกรรมฐานตอง

มีทั้งศีล  สมาธิ  ปญญา"

"ความหิวเปนทุกข อยางนี้เรียกวา นิพัทธทุกข ทุกขเนืองนิจ  มันทุกขทุกวัน

ความหิวเราไมไดหิววันละหนึ่งเวลา  มันหิววันละหลายครั้ง  วันละหลายเวลา  กิน

แลวมันก็อิ่ม  อิ่มแลวก็หิว หิวแลวก็กิน  กินแลวก็อิ่ม อิ่มแลวก็หิว  กิจการงาน

ก็ตองประกอบกิจการงานตางๆ มีความเหนื่อยยาก จุดใหญที่สำคัญก็มาจากความหิว

เปนตนเหตุ  ความหิวเปนใหญ"

"ความปรารถนาไมคอยจะสมหวังก็เปนอาการของความทุกข  ความปวยไขไม

สบายก็เปนอาการของความทุกข  ความแกที่ เขามาถึงเราก็เปนอาการของความทุกข

ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเขามาถึงก็มีอาการของความทุกข  กอนจะตาย

มีทุกขเวทนาอยางหนัก  มันหนักที่สุดก็เปนความทุกข  เมื่อพิจารณาตามน้ีแลว  ก็คิด

วารางกายนี้นาเบื่อ  แลวสิ่งท่ีนาเบื่อตอไปนั่นก็คือ  ถาเรายังไมสิ้นกิเลสเพียงใด

การเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะยังมีอยู"

"รางกายนี้มันนาเบื่อจริงนะ  กินไมรูจักจบ  กินเทาไรก็ไมอิ่มจริง  กินประเดี๋ยว

อิ่มประเด๋ียวก็หิวใหม  มันก็นาเบื่อ  ถาประกอบกิจการงานมันตองรีบไปทำงาน  เรา

จะพักผอนใหสบายก็ตองรีบไป  พักไมได  ก็คิดวาถาเราไมมีรางกาย  เราก็ไมตอง

ทำงานเหน็ดเหนื่อย  ไมตองรีบไปอยางนี้  มันนาเบ่ือ  ที่เราจะพักผอนมันก็ไมได

จำเปนตองทำงาน  หาจุดเบื่อ  ถาอาการปวยไขไมสบายนิดหนอยเกิดขึ้น  ก็คิดวา

รางกายนี้ถาเราไมมีรางกาย การปวยก็ไมมี  เมื่อมีรางกายมันปวยอยางนี้  รางกาย

มันก็นาเบื่อ"

"คิดทบทวนดูวา วันนี้มีอะไรบางในสวนของรางกายเราที่นาเบื่อ แลวก็ตัดสินใจ

วาเราควรจะเบ่ือมัน แลวต้ังใจตอไปวา รางกายท่ีนาเบ่ืออยางนี้ ตอไปจะไมมีสำหรับ

เราอีก เราจะไมมีการเกิดเปนมนุษย เปนเทวดาหรือพรหม เราตองการจุดเดียวคือนิพพาน"
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คำสอนที่สายลม

ป ๒๕๓๑

ตอนท่ี ๔

(๒ เม.ย. ๓๑)

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม

ญาติโยมทั้งหลาย ตอนี้ไปก็เปนวาระ

ที่จะรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐาน

การแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็

เปนมหาสติปฏฐานสูตร เปนบรรพท่ี ๔

เรียกวา ปฏิกูลบรรพ

ปฏิกูลเขาแปลวาสกปรก

จะเปนบรรพท่ีพูดถึงความสกปรก ทาน

จำแนกอาการ ๓๒ ไว คือ เกสา โลมา

นขา ทันตา ตะโจ เปนตน

ซ่ึงไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง

เนื้อ ตับ ไต ไส ปอด ถาพรรณากัน

จริงๆ มันถึง ๓๒ อยาง ไปๆ มาๆ

ญาติโยมท่ีฟงก็หลับหมด

ก็รวมความวารางกายทั้งรางกายมัน

เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เมื่อคิด

แบบน้ีนะ คิดตามความเปนจริง แลวก็ไม

สนใจในรางกาย

ตอนนี้ขอพักไวกอน เพราะวาวันนี้ก็ดี

วันท่ีสองก็ดี วันท่ีสามก็ดี วันท่ีสี่ก็ดี ทั้ง

สามคืนนี้เปนเรื่องของกายานุปสสนามหาสติ

ปฏฐานสูตร เร่ืองของทางกาย

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ท้ังสามคืนนี้ เปน

เปนพื้นฐานขั้นตนของพระอนาคามีและพระ

อรหันต

คนที่จะเปนพระอนาคามีไดก็ดี เปน

พระอรหันตก็ตาม ตองคลองใน ๓ กอง

นี้ ถา ๓ กองนี้ไมมีการคลองตัวจะเปน

พระอนาคามีไมได

โดยเฉพาะอยางย่ิงการเจริญกรรมฐาน

เฉพาะมหาสตปิฏฐานสตูร พระพุทธเจาบอกวา

ใหปฏิบัติหวังผลสองอยาง คือ

๑. พระอนาคามี

๒. พระอรหันต
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ทานแนะนำตอนทายพระบาลีวา ให

หวังผลเดือนแรก ปฏิบัติหนึ่งเดือนแรกหวัง

ผลเปนพระอนาคามีหรือพระอรหันต

ถาเดือนที่หนึ่งไมไดก็หวังเดือนที่สอง

ถาเดือนที่สองไมไดก็หวังเดือนที่สาม สรุป

แลวไมเกิน ๗ ป

ถาถามวาปฏิบัติมหาสติปฏฐานสูตร

ทั้ง ๔ บรรพใชไหม คือกายานุปสสนา

เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา ธัมมา-

นุปสสนา

ก็ตองตอบวาไมใช คือเฉพาะบรรพ

ใดบรรพหนึ่งเทานั้น กายานุปสสนาก็ได จิต

ตานุปสสนาก็ได อยางใดอยางหน่ึง เฉพาะ

กายานุปสสนาก็ตาม เฉพาะบรรพเฉพาะจุด

อยางวันนี้คือปฏิกูลบรรพ

เฉพาะปฏิกูลบรรพนี่ ก็สามารถทำ

บุคคลใหเปนพระอนาคามี เปนพระอรหันต

ได บรรพใดบรรพหน่ึง

แตว าการปฏิบัติ เพื่อความเปนพระ

อนาคามีหรือพระอรหันต ก็หนักใจอยูนิด

หนึ่ ง ก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทถือ

อารมณงายๆ ไวกอน

อันดับแรกให ใครครวญถึงมหาสติ

ปฏฐานสูตร

แลวก็ใครครวญสังโยชน ๓ เสียกอน

ตอนนี้ขอใหเปนทุน

ถาสามารถละสังโยชน ๓ ได ซ่ึง

สังโยชน ๓ นี่ละได ๔ ขั้น คือ

๑. สัตตักขัตตุง

๒. โกลังโกละ

๓. เอกพิชี

๔. พระสกิทาคามี

คำวา สัตตักขัตตุงน่ีอารมณหยาบมาก

ตองอยูอีก ๗ ชาติจึงเปนพระอรหันต

โกลังโกละ อารมณละเอียดเขาไปหนอย

อยูอีก ๓ ชาติจะเปนพระอรหันต

เอกพิชีกับพระสกิทาคามีอีกชาติเดียว

เปนพระอรหันต

ถึงแมวาทานทั้งหลายจะทรงอารมณ

หยาบก็ตามก็ถือวามีประโยชน

เพราะวาขึ้นชื่อวาบาปกรรมทั้งหมดที่

เราทำมาแลวแตชาติกอนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถา

สามารถตัดสังโยชน ๓ ไดแมแตอยางหยาบ

บาปอกุศลทั้งหมดไมสามารถจะใหผลได

เพราะโอกาสที่จะเปนสัตวนรก เปน

เปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ไม

มีสำหรับเราอีก จะวนไปวนมา อยางนอย

ก็เปนมนุษย เปนเทวดาหรือพรหม ในท่ี

สุดก็ไปนิพพาน

สังโยชน แปลวากิเลสเปนเครื่องรอย

รัด ๓ อยางขั้นตนคือ

๑. สักกายทิฏฐิ

๒. วิจิกิจฉา

๓. สีลัพพตปรามาส

สักกายทิฏฐิ คือ มีความรูสึกวาราง

กายเปนเรา เปนของเรา เรามีในรางกาย
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รางกายมีในเรา อันนี้อยางละเอียด

ถ าอย า งหยาบไป นิดหนึ่ ง ก็ เ ห็ นว า

รางกายสวดสดงดงาม

ถาหยาบกวานั้นอีกหนอยหนึ่งก็เห็นวา

รางกายไมรู จักตาย

ถาอยางหยาบที่สุดก็มีความรูสึกว า

รางกายนี้มันตองตาย ยังไงๆ เราก็ตาย

แน กอนจะตายเราก็ไมประมาทในการทำ

ความดี

ขอยอมรบันบัถือพระพทุธเจา พระธรรม

พระอริยสงฆ ทรงศีลใหบริสุทธ์ิ จิตหวัง

นิพพาน อยางนี้ชื่อวาสามารถตัดสังโยชน

๓ เบื้องตนได

เพียงแคนี้เปนทุนสำคัญท่ีบรรดาทาน

พุทธบริษัทจะไมลงอบายภูมิตอไป

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคือ สังโยชน ๓ ขั้น

แรกคือ

๑. ทำความรูสึกวาเราเกิดแลวตองตาย

๒. กอนจะตายไมประมาทในชีวิต ยึด

พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ เปน

ที่พึ่ง มีความเคารพจริง เพื่อกันอบายภูมิ

๓. ยกกำแพงกั้นอบายภูมิ คือมีศีล

๕ หรือกรรมบถ ๑๐ บริสุทธ์ิ จิตต้ังไว

เฉพาะพระนิพพานจุดเดียว

ทั้งสามขอนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัท

ยึดถือเปนกำลังใจไวกอน เพราะวามหาสติ

ปฏฐานจุดนี้หรือทั้งหมดก็ตาม ทานใหหวัง

พระอนาคามีและพระอรหัตผล

วันนี้ก็จะขอขึ้นตนปฏิกูลบรรพ เปน

บรรพท่ี ๔

คำวาปฏิกูลหมายถึงความสกปรก

ทานใหพิจารณาอาการ ๓๒ ซ่ึงมี ผม

ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ ตับ ไต ไส

ปอด เปนตน

สรุปงายๆ ในฐานะนักปฏิบัติใหถือวา

รางกายเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก

ไมตองไลเบี้ยตรงไหนวา ผมสกปรก

ฟนสกปรก หนังสกปรก เนื้อสกปรก

รวมความวาทั้งรางกายไมมีอะไรสะอาด

มันมีแตความสกปรกโสโครก คอยๆ คิด

กรรมฐานกองนี้บรรลุยาก

เพราะสามารถทำกรรมฐานเขาถึงข้ันที่

สุดไดยากหนอย แตก็ไมยากมากสำหรับ

คนที่มีบารมี เต็ม

ยากหนอยสำหรับคนที่มีบารมีปานกลาง

ยากหนักที่สุดสำหรับคนที่มีบารมีต่ำ

แตวาการตัดนี่จะตัดใหเร็วๆ มันก็เปน

ของแสนยาก ตองคอยๆ พิจารณา

ตามที่พระพุทธเจาตรัสวา ทุกสิ่ง

ทุกอยางในรางกายมันสกปรก

ขั้นแรกทานบอกวา เกสา คือ ผม

สกปรก โลมา ขนก็สกปรก หนังก็สกปรก

เนื้อก็สกปรก ฟนก็สกปรก

แลวทานไลเบี้ยไปหมด อาการ ๓๒

สกปรกหมด เราก็คิดตามวา รางกายทั้ง

รางกายมีความสกปรกจริงไหม
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อยางสิ่ง ท่ีมีความเนาไมมี ที่ไม เนา

นะ ผมนี่ไมเนา ขนไมเนา เล็บไมเนา

แตทำไมของไมเนา พระพุทธเจาจึง

กลาววาสกปรก

ก็ลองคิดดูวา ผมที่อยูบนศีรษะ มัน

อยู ๒ แหง อยูบนศีรษะดวย อยูบนหัว

ดวย อันเดียวกันไหม ที่เดียวกันหรือ เห็น

เขียนไมเหมือนกันนี่

ผมอยูบนศีรษะเปนของสูง ปกติก็ไม

เปอนโคลน ไมเปอนอะไรทั้งหมด ทำไม

จึงวาสกปรก

เราก็ตองพิสูจนตามคำที่พระพุทธเจา

ตรัส ผมทั้งหมดของเราลองไมสระไมสาง

ไมชำระลางสัก ๗ วัน อยางนี้กลิ่นเหนือ

น้ำมันจันทร กลิ่นดีกวาน้ำมันจันทร

น้ำมันจันทรตองไปสูดใกลๆ จึงหอม

อันนี้อยูไกลยังเหม็นเลย เกงกวาน้ำมันจันทร

ใชไหม

รวมความวาผมเปนของท่ีไมเนา ก็ยัง

สกปรก

ทีนี้ตอไป ขนกับเล็บ ก็สกปรกเหมือน

กัน

รวมความวารางกายของคนก็ดี ราง

กายของสัตวก็ดี ไมมีสวนไหนท่ีสะอาดจริง

ของที่สะอาดจริงๆ จะตองไมเสียหาย ไม

มีการสกปรกโสโครก

รวมความวาเราก็พิจารณารางกายตาม

ความเปนจริงตามท่ีพระพุทธเจาสอนวา

รางกายเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก

สวนไหนบางท่ีสกปรก มองดสูทิีม่นัไมสกปรก

ก็หาไมได

อุจจาระท่ีถายออกมาแลวเรารังเกียจ

ความจริงอุจจาระมาจากอาหารท่ีเราชอบ

อาหารท่ีจะบริโภคเราเลือกแลวเลือกอีก

ที่ เราชอบจึงกิน

แตวาในเมื่อเปนกาก ถายมาแลวเรา

ก็รังเกียจ ก็แสดงวาในกายนี่เต็มไปดวย

ความสกปรกโสโครก

สำหรับน้ำลายก็ดี เสมหะก็ตาม น้ำลาย

นี่ปกติเรากลืนเขาไปอยูปาก กลืนได แต

วาพอบวนมาขางนอกไมสามารถจะหยิบ

หรือกลืนเขาไปใหมได คือไมอยากหยิบ

ก็รวมความวา น้ำลายมันมาจากไหน

มาจากรางกายภายใน แคน้ำลายที่ผ าน

อวัยวะตางๆ ออกมาเรายังรังเกียจ แลว

อวัยวะตางๆ ก็ตองสกปรกเชนเดียวกัน

ในเมื่อพระพุทธเจาทรงแนะนำใหทุก

คนเห็นวารางกายเต็มไปดวยความสกปรก

โสโครก คอยๆ คิดนะ

อันนี้ถากรรมฐาน ๔๐ เขาเรียกวา

กายคตานุสสติ ในมหาสติปฏฐานเรียกวา

ปฏิกูลบรรพ แตเหมือนกัน

ปฏิกูลบรรพก็ดี กายคตานุสสติก็ดี

ทานใหพิจารณาสวนตางๆ ของรางกายทั้ง

หมดวาเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก

คอยๆ คิด
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ที่พระพุทธเจาตรัสเรื่องนี้ แลวก็มีพระ

ทั้งหลาย ๖๐ องคกวา พิจารณาแลวเกิด

การเบื่อหนายรางกาย

เบื่อหนายนี่เขาเรียกนิพพิทาญาณ เปน

อารมณของพระอนาคามี

เบื่อหนายแลวก็ไมพอ ในที่สุดก็ฆา

ตัวเองตายบาง จางคนอื่นฆาบาง เพราะ

มีความรังเกียจในรางกาย

ตอมาพระพุทธเจาออกมาจากถ้ำ จึง

ตรัสใหม เทศนอานาปานุสสติกรรมฐาน แลว

ทานทรงแนะนำวา เมื่อกระจายออกแลวจง

รวมเขา

คำวากระจายออก นั่นหมายความวา

รางกายทั้งรางกายมีอาการ ๓๒ อยาง เปน

ชิ้นเปนอัน

คำวารวมเขา ก็หมายความวา ถาราง

กายยังไมพังตามสภาพของมันก็ถนอมไวกอน

ถามันหิวก็กิน มันรอนก็หาเครื่องเย็น

ให มันหนาวก็หาเครื่องอุนให อยาพึ่งทำลาย

มัน

การพิจารณารางกายตองคอยๆ คิด

ตามแบบวิสุทธิมรรคทานบอกใหพิจารณา

ครั้งละ ๕ อยาง อยาง ผม ขน เล็บ

ฟน หนัง เปนตน

แตความจริงการปฏิบัติของบรรดาทาน

พุทธบริษัทไมตองวาทั้ง ๕ วาทีเดียวหมด

เลยดีกวา

ก็ดูรางกายทุกสวนของคน สวนไหน

บางที่สะอาด น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง

ที่มีภายในรางกาย สะอาดหรือสกปรก

เราตองการเลือด ถาเลือดดีรางกาย

ก็ผองใส ถาเลือดไมดีรางกายก็ทรุดโทรม

ตอมาพอเลือดไหลออกมาเราก็รังเกียจ

ไมอยากจะแตะเลือด ทั้งท่ีเลือดเปนของ

เราเอง ของในรางกายเปนสิ่งท่ีเราชอบ เรา

ก็ไมตองการ แสดงวามันสกปรก

น้ำเหลือง น้ำหนองก็เหมือนกัน เปน

ของในรางกายของเรา ถามันไหลออกมาเรา

ก็มีความรังเกียจ

รวมความวารางกายทั้งรางกายเปนของ

ที่นารังเกียจที่สุด ตองคอยๆ คิดนะ อัน

นี้มันไดผลจริงๆ ยาก แตวาถาคอยๆ คิด

ไปผลก็จะเกิด

ถาผลเกิด อันดับแรกเราก็เปนพระ

อนาคามี

ถาขั้นสุดทาย เปนสังขารุเปกขาญาณ

ก็เปนพระอรหันต

อันนี้ เปนจุดแรก ถาเราพิจารณาวา

รางกายเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก คือ

เปนกายคตานุสสติกับอสุภกรรมฐานรวมกัน

เปนสมถภาวนา ขอแนะนำไวยอๆ นะ

ตอไปพระพุทธเจาทรงแนะนำกรรมฐาน

บทเดียวกัน หลังจากพิจารณาแบบนี้แลว

ใหพิจารณากายภายในหรือกายภายนอก

กายภายในก็ไดแกรางกายของเราเอง

กายภายนอกก็ไดแกรางกายของคนอื่น
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รางกายของเราเต็มไปดวยความสกปรก

โสโครกเพียงใด รางกายของคนอื่นก็เต็ม

ไปดวยความสกปรกโสโครกเพียงนั้น

คอยๆ คิด คอยๆ เห็น จะทำปุบ

ปบแลวได ไมไดแน

เมื่อคิดไป ใครครวญไป ตอไปเม่ือ

ปญญาเกิดขึ้ น  บารมี เต็มขึ้ น  ตอไป

นิพพิทาญาณก็เกิด

นิพพิทาญาณ แปลวา ความเบื่อหนาย

ความเบื่อหนายในรางกายก็เกิด ใน

เมื่อความเบื่อหนายเกิดขึ้นมาจริงๆ มันมี

การทรงตัว

ความเบือ่หนายตอนนีเ้ปนวปิสสนาญาณ

เห็นวาสกปรก เราก็เริ่มรังเกียจ รังเกียจ

ในสิ่ง ท่ีสกปรก นี่ เริ่มเปนวิปสสนาญาณ

ตอไปจนกระท่ังเบ่ือจริงๆ

เมื่อเบื่อจริงๆ แลวจิตก็ทรงตัว

เมื่อจิตทรงตัวในนิพพิทาญาณ ตอน

นั้นอะไรเกิดขึ้น สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นกับเราก็มี

๒ อยาง คือ

๑. ระงับความโกรธ ความโกรธจะไม

เกิดในความรูสึกของเรา โกรธจริงๆ นะ

ไมใชโกรธหลอกๆ นะ

โกรธหลอกๆ ที่แกลงโกรธน่ีประเภท

หนึ่ง ตองทำเปนโกรธน่ีประเภทหน่ึง มัน

โกรธจริงๆ ไมมี

๒. ความรูสึกในเพศจะไมมีกับเรา มัน

ไมมีทั้งอารมณที่ประจัญหนากันและอารมณ

สงัด จะไมมีความรูสึกในเพศตรงกันขาม

อยางนี้ก็ถือวานิพพิทาญาณเต็มอัตรา

พอนิพพิทาญาณเต็มอัตรา ตอไปพระ

พุทธเจาก็ทรงแนะนำในบรรพเดียวกันตอน

ทายวา

เธอท้ังหลายจงเห็นความเกิดขึ้นและ

ความเสื่อมไปของรางกาย นอกจากมันจะมี

ความสกปรกโสโครกแลว มันยังเส่ือมไป

ดวย

อนัดบัแรกมีการเกดิขึน้ในเบือ้งตน แลว

มีการเสื่อมไปในทามกลาง มีการสลายตัว

ในที่สุด

ทานบอกวา รางกายภายใน คือราง

กายของเราก็ดี รางกายภายนอกคือรางกาย

คนอื่นก็ดี มีสภาพเหมือนกัน นอกจาก

สกปรกมันก็เสื่อมทุกวัน

ถามนุษยเราเรียกวาแกทุกวัน

ในท่ีสุดก็สลายตัวคือตาย

รวมความวารางกายนี้ นอกจากสกปรก

และเปนที่นารังเกียจแลว ตอไปมันจะเสื่อม

ความเสื่อมนี่เราก็ไมชอบ เราไมตอง

การความเสื่อม แตรางกายมันก็เสื่อม

รางกายมันทำสิ่งท่ีเราไมชอบใจ

ในที่สุดรางกายก็ตาย ความตายเรา

ก็ไมชอบเหมือนกัน แตมันก็ตาย

รวมความวารางกายประเภทนี้ไมควร

มีสำหรับเราตอไปอีก แตไมใชฆาตัวตาย

นะ ใหถือวาถารางกายนี้พังเมื่อไหร เรา
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ไมตองการมันอีก

ขอสุดทายที่พระพุทธเจาตรัสคือ เธอ

ทั้งหลายจงไมยึดถือรางกายภายใน แลว

ก็ไมยึดถือรางกายภายนอก

นั่นก็หมายความวา กายของเราก็ดี

กายคนอื่นก็ดี เราไมตองการมันอีก

เมื่อความเบื่อหนายเกิดจาก

๑. ความสกปรกของรางกาย นี่เปน

สมถภาวนา

๒. เห็นความเสื่อมของรางกาย ราง

กายเราก็เสื่อม รางกายคนอื่นก็เสื่อม ตัว

นี้เปนวิปสสนาภาวนา ความจริงมันอยูดวย

กันนะ

ในเมื่อเบื่อหนายในความเสื่อม ในที่

สุดมันก็ตาย รางกายเลวๆ อยางนี้เราถือ

วาเราไมตองการในมัน

ขั้นสุดทายทานบอก จงไมมีความตอง

การหรือสนใจในรางกายภายใน คือรางกาย

ของเราเอง

ไมสนใจในรางกายภายนอก

ไมสนใจในวัตถุธาตุตางๆ ของโลก

คำวาไมสนใจ คือไมติดใจ

ใหมีความรูสึกตามความเปนจริงวา

รางกายมันจะตองตาย ถือวาความตายเปน

ธรรมดาของรางกาย เกิดมาแลวตองตาย

กอนที่มันจะเสื่อมถือวาเปนธรรมดา

ของรางกายเหมือนกัน เมื่อเกิดมาแลวก็เสื่อม

เสื่อมถึงท่ีสุดมันก็ตองพังคือตาย

เราก็ตาย ชาวบานทั้งหมดในโลกนี้ก็มี

ความเสื่อม มีความตายเหมือนกัน หาอะไร

เปนที่พึ่ ง ไม ได

แมแตวัตถุธาตุตางๆ ในโลก มีความ

เกิดขึ้นในเบื้องตน มีความเสื่อมไปในทาม

กลาง แลวมีการสลายตัวในท่ีสุดเหมือนกัน

เราก็คิดในใจวา ของในโลกนี้ทั้งหมด

เราไมตองการอะไรเปนที่พึ่งเลย เพราะโลก

ทั้งโลกไมมีอะไรเปนที่พึ่งจริง

จะหวังพ่ึงรางกายใหทรงตัวอยู มัน

ก็ไมทรงตัว รางกายของเรา

จะหวังพ่ึงรางกายคนอื่นใหมันทรงตัว

อยู มันก็ไมทรงตัว

จะหวังพ่ึงวัตถธุาตใุดๆ หรือสิง่ศักดิส์ทิธ์ิ

ใดๆ ในโลกใหทรงตัวอยู เปนที่พึ่งท่ีพัก

ของเรา มันก็ไมทรงตัว

ฉะนั้นขอทุกคนจงตัดสินใจ ขึ้นชื่อวา

รางกายของเราก็ดี รางกายของบุคคลอื่น

ก็ดี มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มีความ

แปรปรวนในทามกลาง มีการสลายตัวใน

ที่สุด มันเปนของไมดี

และขณะท่ีมีการทรงตัวอยูก็เต็มไปดวย

ความสกปรกโสโครก หาอะไรดีไมได

ในเมื่อรางกายไมมีการทรงตัวมันเปน

สุขหรือเปนทุกข เราก็ตองคิดตอ อันนี้

เขาอริยสัจ เปนวิปสสนาญาณเหมือนกัน

ตัวสำคัญ

ก็ตองดูวารางกายของเราก็ดี รางกาย
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ของคนอื่นก็ดี มันเปนสุขหรือเปนทุกข

ถาใชปญญาเล็กนอยจะเห็นวารางกาย

เต็มไปดวยความทุกข

และความทุกขตางๆ ที่เกิดกับเรา ก็

เกิดจากรางกายทั้งส้ิน

ความหนาวเกิดขึ้นเพราะมีรางกาย

ความรอนเกินไปเกิดขึ้นเพราะมีรางกาย

ความหิวเกิดขึ้นเพราะมีรางกาย

ความแกเกิดขึ้นเพราะมีรางกาย

ความปวยไขไมสบายเกิดขึ้นเพราะมี

รางกาย

ความสลายตัวคือตายเกิดขึ้นเพราะมี

รางกาย

รวมความวารางกายของคนก็ดี ราง

กายของสัตวก็ดี รางกายของเราก็ดี ราง

กายของคนอื่นใดก็ตาม ไมมีความดี เปน

ปจจัยของความทุกข

ตอไปเราก็ใชสังขารุเปกขาญาณ อัน

นี้ เปนอารมณพระอรหันต

ถานิพพิทาญาณเปนอารมณของพระ

อนาคามี การใชสังขารุเปกขาญาณ คือวาง

เฉยในรางกาย ทำจิตใจยอมรับนับถือกฎ

ของธรรมดา

ใหมีความรูสึกตามความเปนจริงวา

ธรรมดาของโลกยอมเปนอยางนี้

กฎธรรมดาของโลกก็คือวา

๑. เกิดขึ้นมาแลวในเบื้องตน

๒. เปนอนิจจัง ไมมีอะไรทรงตัว ไม

มีอะไรเท่ียง มันหาความทรงตัวจริงๆ ไม

ได

รางกายของคน รางกายของสัตวมีแก

ทุกวัน วัตถุธาตุตางๆ มีเกาลงไปทุกวัน

ทรุดโทรมทุกวัน เหมือนกับคน เหมือน

กับสัตว

หลังจากนั้นก็พัง คือสลายตัวเหมือน

กันหมด รางกายของคนก็พัง รางกายของ

สัตวก็พัง

อนันีเ้ปนกฎธรรมดาของชาวโลก สมบตัิ

ของโลกท้ังหมดเปนอยางน้ี รางกายของเรา

เปนสมบัติของโลก

ในเมื่อโลกมีสภาวะอยางนี้เราก็ยอมรับ

นับถือมันตามความเปนจริง คือใชอารมณ

วางเฉยกับการเคลื่อนไหวของมัน

ในเมื่อของมันเกิดขึ้นใหม มันก็ใหม

ก็ตองมีความรูสึกวา ของใหมที่ เราไดมา

มันก็เ ร่ิมเกาลงไปทุกวันทุกวินาที

ตอไปก็มีแตความคร่ำครา ในท่ีสุด

ก็พังฉันใด รางกายของคนและสัตวก็เชน

เดียวกัน

มีความเกิดในเบื้องตน มีความแปร

ปรวนไปในทามกลาง มีการสลายตัวไปใน

ที่ สุ ด

เอาจิตเขาไปยอมรับนับถือวาความจริง

มันเปนอยางนี้ อารมณของเราจะไมฝนความ

เปนจริง ยอมรับกฎธรรมดาของมัน

เมื่อความเกิดเกิดขึ้น เราทราบวานี่มัน
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เกิดแลว ความเปนหนุมเปนสาวเกิดขึ้นก็

ทราบวานี่ เวลานี้ เราแกขึ้น

แกจากความเปนเด็กไปถึงความเปน

หนุมเปนสาว ไมใชหนุมสาวจริงมันแก

ในเมื่อถึงแกขนาดนี้ ตอไปมันจะแก

มากกวานี้ แกลงไปทีละนอย ในที่สุดมัน

ก็ตองตาย

ในขณะท่ีมีการทรงตัวอยู สิ่งท่ีรบกวน

คือการปวยไขไมสบาย มันก็รบกวนรางกาย

ปกติ

ที่พระพุทธเจาตรัสวา รางกายเปนโรค

นิทธัง มันเปนรังของโรค รางกายตองเปน

โรคเปนปกติ

ในเมื่อความแกเกิดขึ้น จิตใจเราก็ไม

หว่ันไหวในความแก

เอาจิตเขาไปยอมรับวาเราทราบอยูแลว

วารางกายจะตองแก เมื่อมันอยากจะแกก็

เชิญแกไป

เราเชิญมันแกหรือไมเชิญมันแก มัน

ก็แกใชไหม เราหามไมได

ถารางกายมันปวยเราก็ไมตกใจเกินไป

เราก็ยอมรับตามความเปนจริงวารางกาย

อยางนี้มันตองปวย รางกายเราก็ปวย ราง

กายคนอื่นเขาก็ปวย

ในขณะเดียวกันที่ เรานั่งคุยนี่ คนที่

นอนโรงพยาบาลนับไมถวน ปวยตามบาน

ก็นับไมถวน มีการปวยเปนปกติธรรมดา

ของชาวโลก

ในเมื่อความปวยเกิดขึ้น จิตก็ยอมรับ

นับถือวานี่มันเปนธรรมดาของรางกาย

ตอไปถารางกายจะพัง มันจะตาย ก็ถือ

วานี่เปนเรื่องธรรมดาของมัน คนและสัตว

ทั้งหมดเกิดมาตองตายเหมือนกันหมด

วัตถุธาตุตางๆ เกิดมาตองพังเหมือน

กันหมด จิตยอมรับนับถือวาเปนกฎธรรมดา

มีอารมณไมหว่ันไหวในการเคลื่อนไป

ของรางกาย ทั้งรางกายเราก็ดี รางกายคนอื่น

ก็ดี วัตถุธาตุตางๆ ก็ตาม มันจะเกาจะพัง

ถือวาเปนเรื่องธรรมดา จิตวางเฉย

คำวาจิตวางเฉย ถาถามวาทุกขเวทนา

มีไหม ก็ตองตอบวามี

เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้น จิตก็ยอมรับ

วารางกายตองมีทุกขเวทนาอยางนี้ อาการ

ปวยอยางนี้ตองมีกับเรา

เวทนาตางๆ ที่ไมชอบใจอยางนี้มัน

มีขึ้น มันตองมีกับเรา เราทราบมาแลว

มันอยากจะปวยก็เชิญปวยไป รักษา

หายก็หาย ไมหายก็ตายแหล

ตายแลวไปไหน?

ถาหากวามันจะพึงตาย เราตัดสินใจ

วา ขึ้นชื่อวารางกายอยางนี้จะไมมีสำหรับ

เราอีก สิ่งท่ีเราตองการนั่นคือนิพพาน

ถาเราตัดรางกายตัวเดียวความเปน

อรหันตก็เขามาถึงทาน

พระพุทธเจาทรงเทศนมา ๘๔,๐๐๐

พระธรรมขันธ ทานเทศนเร่ืองขันธ ๕ อยาง
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เดียว แตวาใชสำนวนตางกัน

เทศนแบบไหนก็ตามก็ไปลงท่ีขันธ ๕

ถาเราตัดขันธ ๕ ได วางเฉยในขันธ ๕

ได เราก็ไปนิพพานได

ตัวอยางท่ีทานเทศนกับพระพาหิยะ

ทานพาหิยะขอพระพุทธเจาทรงเทศนระหวาง

ที่บิณฑบาต

พระพุทธเจายับยั้งถึงสองครั้ง พอครั้ง

ที่สามทานเทศนใหฟง แตเทศนแบบส้ัน

บอกวา

"พาหิยะ เธอจงอยาสนใจในรูป"

เพียงคำเดียวเทานี้ ทานพาหิยะเปน

พระอรหันต

ความจริงการเปนพระอรหันตนี่เขาตัด

สังโยชนตัวเดียวคือตัวตนที่เรียกวาสักกาย

ทิฏฐิ

สักกายทิฏฐิที่ เห็นวารางกายเปนเรา

เปนของเรานี่ มันตัดตัวนี้ออก ใหมีความ

รูสึกตามความเปนจริงวา

รางกายน้ีไมใชเรา ไมใชของเรา เรา

ไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา

ถาจะถามวา แลวเราคือใคร

ตองตอบวา เราคืออทิสสมานกายที่

สิงอยูในรางกายนี้

รางกายนี้เปนที่อาศัยของอทิสสมานกาย

ชั่วคราวเทานั้น ในที่สุดมันก็พัง แตอทิส

สมานกายไมพังไปดวย

ถามีอารมณชั่วก็ไปอบายภูมิ มีอารมณ

ดีก็สวรรค

เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุก

คน ก็ขอสรุปคำแนะนำขององคสมเด็จพระ

ทศพลวา

อันดับแรกใหเห็นวารางกายเต็มไปดวย

ความสกปรกโสโครก นี่เปนสมถภาวนานะ

ตอไปเห็นการเกิดและการเส่ือมของ

รางกาย แลวก็มีความเบื่อหนายวารางกาย

สกปรก เราก็ไมชอบใจ รางกายมีความเสื่อม

เราก็ไมชอบใจ ตัวนี้เปนวิปสสนาภาวนา

ตอไปก็ทำจิตวางเฉยในรางกาย คือ

วารางกายของเราก็ดี รางกายคนอื่นก็ดี ตัว

นี้เปนการตัดอวิชชา วิปสสนาญาณตัวปลาย

จะเปนพระอรหันต

ก็ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน

มหาสติปฏฐานสูตรน่ียากหนอย และก็มี

หลายสิบบรรพ

ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเลือก

ปฏิบัติเอา พอใจบรรพไหน ปฏิบัติบรรพ

นั้นนะ บรรพก็คือตอน

ถาพอใจตอนไหนปฏิบัติตอนนั้น ตอง

ขึ้นตนตั้งแตอานาปานุสสติเปนตนมา

ตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท

ทั้งหลายโดยถวนหนา ตั้งใจเพ่ือสมาทาน

ศีล สมาทานพระกรรมฐาน สวัสดี.
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ขอคิดจากธรรมะ

"โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจริญกรรมฐาน เฉพาะมหาสติปฏฐานสูตร พระพุทธเจา

บอกวา  ใหปฏิบัติหวังผลสองอยาง คือ  ๑. พระอนาคามี  ๒. พระอรหันต"

"สักกายทิฏฐิ คือ มีความรูสึกวารางกายเปนเรา เปนของเรา เรามีในรางกาย

รางกายมีในเรา  อันนี้อยางละเอียด  ถาอยางหยาบไปนิดหนึ่ง  ก็เห็นวารางกาย

สวดสดงดงาม  ถาหยาบกวานั้นอีกหนอยหนึ่ง  ก็เห็นวารางกายไมรูจักตาย  ถา

อยางหยาบท่ีสุด  ก็มีความรูสึกวารางกายนี้มันตองตาย"

"อุจจาระท่ีถายออกมาแลวเรารังเกียจ  ความจริงอุจจาระมาจากอาหารที่เราชอบ

อาหารท่ีจะบริโภคเราเลือกแลวเลือกอีก  ที่ เราชอบจึงกิน  แตวาในเมื่อเปนกาก

ถายมาแลวเราก็รังเกียจ  ก็แสดงวาในกายนี่เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก"

"สำหรับน้ำลายก็ดี เสมหะก็ตาม  น้ำลายนี่ปกติเรากลืนเขาไปอยูปาก กลืนได

แตวาพอบวนมาขางนอกไมสามารถจะหยิบ หรือกลืนเขาไปใหมได  คือไมอยากหยิบ

ก็รวมความวา  น้ำลายมันมาจากไหน  มาจากรางกายภายใน  แคน้ำลายที่ผานอวัยวะ

ตางๆ ออกมา เรายังรังเกียจ  แลวอวัยวะตางๆ ก็ตองสกปรกเชนเดียวกัน"

"ถาเลือดดีรางกายก็ผองใส  ถาเลือดไมดีรางกายก็ทรุดโทรม  ตอมาพอเลือด

ไหลออกมาเราก็รังเกียจ  ไมอยากจะแตะเลือด  ทั้งท่ีเลือดเปนของเราเอง  ของใน

รางกายเปนสิ่งท่ีเราชอบ  เราก็ไมตองการ  แสดงวามันสกปรก  น้ำเหลือง  น้ำ

หนองก็เหมือนกัน  เปนของในรางกายของเรา  ถามันไหลออกมาเราก็มีความรังเกียจ

รวมความวา รางกายทั้งรางกายเปนของที่นารังเกียจที่สุด"

"จงไมมีความตองการหรือสนใจในรางกายภายใน คือรางกายของเราเอง  ไมสนใจ

ในรางกายภายนอก  ไมสนใจในวัตถุธาตุตางๆ ของโลก

คำวาไมสนใจ  คือไมติดใจ  ใหมีความรูสึกตามความเปนจริงวา  รางกายมัน

จะตองตาย  ถือวาความตายเปนธรรมดาของรางกาย  เกิดมาแลวตองตาย  กอน

ที่มันจะเสื่อมถือวา  เปนธรรมดาของรางกายเหมือนกัน  เมื่อเกิดมาแลวก็เสื่อม  เสื่อม

ถึงท่ีสุดมันก็ตองพังคือตาย"



ธัมมวโิมกข

97
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

หลวงพอสอนไว

ถารางกายจะพัง  มันจะตาย  ก็ถือวานี่เปนเร่ืองธรรมดา

ของมัน คนและสัตวทั้งหมดเกิดมาตองตายเหมือนกันหมด

วัตถุธาตุตางๆ  เกิดมาตองพังเหมือนกันหมด  จิตยอมรับ

นับถือวาเปนกฎธรรมดา

คือมีอารมณไมหวั่นไหวในการเคลื่อนไปของรางกาย  ทั้ง

รางกายเราก็ดี  รางกายคนอื่นก็ดี  วัตถุธาตุตางๆ  ก็ตาม

มันจะเกาจะพังถือวาเปนเร่ืองธรรมดา  จิตวางเฉย

คำวาจิตวางเฉย  ถาถามวาทุกขเวทนามีไหม  ก็ตองตอบวา

มเีม่ือทุกขเวทนาเกิดข้ึน  จิตก็ยอมรับวารางกายตองมีทุกขเวทนา

อยางน้ี  อาการปวยอยางนี้ตองมีกับเรา  เวทนาตางๆ ที่ไม

ชอบใจอยางนี้มันมีข้ึน  มันตองมีกับเรา  เราทราบมาแลว

มันอยากจะปวยก็เชิญปวยไป  รักษาหายก็หาย  ไมหายก็ตาย

ตายแลวไปไหน?

ถาหากวามันจะพึงตาย  เราตัดสินใจวา  ข้ึนช่ือ

วารางกายอยางนี้จะไมมีสำหรับเราอีก  สิ่งที่เราตองการ

นั่นคือนิพพาน.
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ความหมายของคำวา "มิจฉาทิฐิ"

เทวดาที่เปนมิจฉาทิฐิ

พรหมก็มีมิจฉาทิฐิเหมือนกัน

คำวา "มิจฉาทิฐิ" แปลวา มีความเห็น

ผิด เพราะอาศัยยังมีกิเลสใชไหม

และก็มีความคิดวา การเปนเทวดาหรือ

พรหมจะทรงตัวอยูแคนั้น ไมมีการจุติ ไมมี

อาการเคลื่อน อันนี้มีอยู แตเห็นผิดไมมาก

เทาเราผิด เรามากกวาราคาถูกกวา ของเขา

แพงคือใชมากไมได

พรหม แปลวา ผูประเสริฐ

เทวะ ก็แปลวา ผูประเสริฐ

คำวา "พาล" นี่ เทวดาที่เปนพาล

พรหมที่เปนพาล

ไอ พาล ตัวนี้ เขาแปลวา โงเฉยๆ

ไมใชเกกมะเหรกเกเร

อยางกับ ทานพกาพรหม หลงคำปอยอ

ของบรรดาพรหมท้ังหลาย ทานเปนพรหมช้ัน

สูงมาแลวตั้งหลายสิบกัป เคลื่อนออกมาอีก

ชั้นหนึ่ง จุติจากชั้นมาเกิดอีกชั้นหนึ่งต่ําลงมา

หนอย หมดบญุวาสนาบารมเีคลือ่นมาอกีหนอย

เปนชั้นที่สาม เคลื่อนมาสามครั้งยังสูงอยูนะ

ก็มาเปนทาวมหาพรหมช้ันที่สาม

พอครั้งท่ีสามนี่ ทานก็ถูกพรหมที่เปน

มิจฉาทิฐิเขาใจผิดปอยอวา

"ไมมีใครสูงกวาพรหม แลวทานก็เปน

ทาวมหาพรหม ก็ไมมีใครสูงกวาทาน ทาน

เปนผูประเสริฐสุด"

ก็เลยสืมตัวไปนั่งนึกถึงพระพุทธเจาวา

"พระสมณโคดม หรือ สิทธัตถราชกุมาร

ที่ประกาศตนเปนพระพุทธเจากับเราใครจะแน

กวากัน เราเปนพรหม นั่นเปนมนุษย"

พระพุทธเจาทรงทราบทานก็ขึ้นไป

พระพุทธเจาความจริงเปนนักสู ก็ไปถาม

ว า

"พกาพรหม เธอมีความรูสึกอยางนั้น

รึ?"

ทานก็บอกวา "ใช"

พระพุทธเจาทานก็พูดใหฟงวา

สนทนาท่ีสายลม

เร่ือง การตั้งศาลพระภูมิ

(เม่ือบายวันจันทรที่ ๖ เมษายน ๒๕๓๐)

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

ถอดเทปและเรียบเรียงโดย....สุทธิชาติ
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"เธอเกิดชั้นนั้นมาแลวเทานั้นกัป เวลา

นี้บุญนั้นหมดไปเคลื่อนตํ่าลงมาเกิดชั้นนั้นเทา

นั้นกัปแลวมาชั้นนี้อีก การเปนพรหมไมมีการ

ทรงตัว ยังมีการจุติ"

เลนซอนหากับพระพุทธเจา

แตวา ทานพกาพรหม กย็งัไมเชือ่ กต็อง

ทดลองดูกอน

ตอมาก็ทดลองฤทธิ์ไมใชตีกัน เลนซอน

หากัน ทานพกาพรหม ซอนกอนซอนที่ไหน

ความจริงพรหมน่ีจะเปนชัน้ไหนกต็าม แม

แตอรูปพรหมก็มีรางกายหยาบกวาพระอรหันต

จะซอนที่ไหนพระพุทธเจาก็มองเห็นชี้ถูกหมด

ตอมาถึงวาระใหพระพุทธเจาซอนมั่ง

ทานไมไดซอน ทานนั่งอยูตรงน้ัน ทำใหเสียง

ปรากฏที่นั่นบาง ที่นี่บาง ทานพกาพรหม ก็ชี้

ผิด เปนอันวาแพ

ตอมาฟงเทศนจากพระพุทธเจาจบเดียว

ก็เปนพระอนาคามี เขาเกะกะแคนี้นะ เขาไม

ไดเกะกะเทาเรา

   ชวยปองกันคุณไสย

ทานพกาพรหม นี่สำคัญคอยชวยเหลือ

อยูตลอดเวลา

มวีนัหนึง่ปทีแ่ลวมากำลงัปวย พวกทำไสย

ศาสตรมา กำลังนอนอยูประมาณสักเกือบทุม

โดดครอมตัวขาวโพลนเขามาใกล

ถามวา "ใคร?"

ทานบอก "ผม พกาพรหม ครับ"

ถาม "ทำไม?"

ท านบอก  "วันนี้มันรวมกัน  ๓๐

คนบนยอดเขา"

ถามวา "เปนยังไง?"

ทานบอก "ถาผมยงัคมุอยอูยางนี ้อนัตราย

เกิดขึ้นไมได"

ถามวา "แลวมีอะไรอีก?"

ทานบอก "ดูสิ!"

ที่ไหนไดเทวดาชั้นจาตุมหาราชยืนเรียง

แถวเปนตับเปนรอย เดี๋ยวองคหนึ่งมาลิ่วๆ

ถามวา "มายังไง?"

ทานบอก "ไมเปนไรครับ ผมตั้งกำลัง

ลอมอยูสี่สิบ"

ถามวา "มันจะเปนยังไงตอไป?"

ทานบอก "มนัทำเทาไรเขาตวัมนัหมดครบั"

ทานพกาพรหม ตัวเบอเร่ิมเลย

การอารักขา ทานพกาพรหม กับ ทาว

มหาชมพู คืออดีตเปนทาวมหาราชมาดวยกัน

เวลานี้ก็เปนประธานทาวมหาราช

ทาวมหาชมพู เคยเปน ทาวเวสสุวัณ

ทานพกาพรหม เคยเปน ทาววิรุฬหก

สองทิศนี้เฮี้ยน!

เวลานี้เวลาไปไหนทานไปดวยกัน

ก็มีวันหนึ่งปาไม อำเภอมโนรมย ตอน

นัน้ฉนัอย ู ชัยนาท เขานมินตไปยกศาลพระภมูิ

ที่บาน เวลานั้นยังทำอยู

ไอเราไปก็แปลก บานปาไมไมมีคนรูจัก

ก็เลยวันอื่นเขานิมนตไปฉันเพล กวาจะตาม

พบเลยเที่ยงไปแลว ไปถึงก็ยกศาลพระภูมิ
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บวงสรวงแลวเทวดาไมมาสักองค เปนเวลา

เท่ียงกวาๆ ไปเฝาพระอินทรนะสิ

เวลาเฝาพระอินทรเห็นอยูสององคคือ

ทานพกาพรหม กับ ทาวมหาชมพู

ถามวา "ทั้งสององคมาไดยังไง?"

ทานบอก "ผมไมเฝากับเขา อีกประการ

หนึ่งผมเปนประธานทาวมหาราช ในเมื่อเชิญ

ทาวมหาราชเขามาไมมา ผมก็ตองมา"

  หลวงพอเลาเร่ืองหวย

ก็คุยกันไปคุยกันมา เลยถามวา

"รูเร่ืองหวยไหม?"

ทาวมหาชมพู บอก

"ผมรูเหมือนกันแตบอกไมได"

แลวกัน!

ถาม ทานพกาพรหม ทานบอก

"ผมก็บอกไมได ใหมันจำเลขทายรถมัน

สิ"

นี่บอกไมได แตใหไปดูเลขทายรถมัน

พอเลิกพิธีกรรม ไอเจานั่นถาม

"หวยออกอะไรครับ?"

เรารูวามันจะถามหวยก็บอกวา

"เวลาบวงสรวงเสียงบอกวาใหดูเลขทาย

รถ"

รถจอดอยูไหนเราก็ไมรูนะ วันนั้นไปไม

เห็นรถ ไมรูวามีรถ

เลยถามวา "รถยนตประจำตัวมีไหม?"

แกก็บอกวา "มีครับ"

เลยบอกวา "เออ..เอาเลขรถแทงก็แลว

กัน ผิดเอ็งก็เสียไป ถาถูกขาไดดวย"

ไอนั่นเลยจํ้าเต็มรัก ถาจนก็จนไปเลย

ถูกแฮะ! ดันถูกได เราเลยพลอยมีเอี่ยว

จาตุฯ ไมรวมพิธีไปเฝากลัวพระอินทร

หาย รับคำสั่ง พระอินทรก็เหมือนกับพระน่ัน

แหละ อบรมเทวดาตามกาลเวลาของทาน

ทำบุญอะไรจึงมาเกิดช้ันจาตุมหาราช

เทวดาชั้นจาตุมหาราชเขาถือวาเปนทหาร

ของพระอินทร แตวาทานคงไมสั่งไปรบกับใคร

เพราะวาเทวดาชั้นนี้กอนจะไปเกิดเปนเทวดา

ชั้นนี้ได ตองเคยไดฌานตั้งแตฌานหนึ่งถึง

ฌานสาม แตเวลาตายไมไดเขาฌานตาย ตอง

ไปเปนเทวดาชั้นจาตุมหาราชตามกำหนดเวลา

พอเปนเทวดาแลวฌานก็ทรงตัว

พอพันจากเทวดาชั้นนนี้ ถาไมมาเกิดเปน

มนุษย ก็ไปเกิดเปนพรหมตามกำลังของฌาน

จึงถือวาเปนเทวดาที่มีกำลังมาก อานุภาพมาก

อยาคิดวาเทวดาชั้นที่หนึ่งกระจอยรอย โดย

มากก็คิดอยางนั้นนะ

เลาเร่ืองการต้ังศาลพระภูมิ

เวลานั้นมีเจกคนหนึ่งแกขายหมู เวลา

นั้นถาที่วัดมีงาน ตองบวงสรวง แกก็ถวาย

หมูครั้งละ ๖ หัวตลอดเวลานั้นนะ เพราะ

วาบานนี้เมื่อกอน (อยู วัดทาซุง เปนปแรก

ตอนนั้นยังต้ังศาลอยู) แกก็นิมนตไปต้ังศาล

พระภูมิ หนาบานก็เปนถนนตั้งไมได หลังบาน

เปนหองแถวยันกันหลังคาชนกัน ตั้งไมไดอีก



ธัมมวโิมกข

101
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

ไปนั่งนึกจะเอาที่ไหนกันไดตามตำราทำไม

ได ก็เลยถามภุมเทวดาวา

"นี่จะเอายังไงกันแน"

ภุมเทวดาทานบอกวา

"หาไมไดก็หัวนอนมันก็แลวกัน"

นี่แกลอหัวนอนเขาให

แกต้ังศาลที่หัวนอนมีชาวบานมาติหาวา

แกทำผิดระเบียบ ตั้งศาลพระภูมิที่หัวนอน

ในที่สุดแกเลยกลายเปนคนมีโชค ชาว

บานเลิกนินทา ตั้งแตเวลานั้นมาฉันเลยไดหัว

หมูฟรีเรื่อย ถาตามตำราไมไดนะ

ความจริงตองถามเจาตัวทาน เพราะวา

พิธีกรรมจะใชไดหรือไมได ตำราเขาเขียนเปน

เรื่องของตำรา วิธีที่มีความจำเปนเจาตัวเขา

อนญุาต ทีไ่หนกท็ีน่ัน่ เพราะวาศาลนีภ่มุเทวดา

ไมไดอยู มันเปนการแสดงยอมรับนับถือซ่ึง

กันและกันเทานั้น เหมือนที่บูชา

ภมุเทวดาเขามวีมิานของเขาอย ูถาทานอยู

ในศาลละ โอโฮ! หลังงอ ศาลหลังเล็กๆ แต

เทวดาตัวโตกวา เราตองอดขาวหลายวันลด

ความอวน บงัเอญิเทวดาไมมกีระดูก       ถา

มีกระดูกลดไมไหว

พวกเราก็เลยเขาใจผิดวาเทวดาตองอยู

บนศาล ความจริงไมใช

มีคนถามเร่ืองร้ือศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิเปนสถานที่บูชาเคารพนับถือ

ถาไปร้ือแบบนั้น ก็แสดงวาเลิกนับถือกันนะ

สิ มีอาการปวยใชไหม ตองปวย สังเกตจะมี

ความรูสึกรอนๆ ตามผิวหนัง

เพราะอะไร เพราะภุมเทวดามือขวาจาก

ขอมือไปถึงนิ้วจะมีสีแดง

ถาองคไหนมีอานุภาพมาก สีแดงจัด

ถาองคไหนมีอานุภาพนอย สีแดงนอย

ลงมา

ไอที่มันตองปวยเขาไมไดทำอะไร เขามา

จับตัวถามวาไปรื้อทำไมเทานั้นแหละ

อาการปวยจะสังเกตงายคือมีความรอน

ตามผิวหนัง

แตความจริง ถาคุยกันไดก็หมดเรื่องกัน

พิธีกรรมก็ไมหนัก ราคาก็ไมแพงใชไหม

ถาคุยกันไมได ดีไมดีทานไมชอบ แต

คนตั้งชอบ

 ภุมเทวดาแสดงตัวใหเห็น

ก็มีคนหนึ่งท่ีกรุงเทพฯ นี่แหละ ฉันไม

ขอบอกตัว ตอนนั้นยังต้ังศาลพระภูมิอยู

พอตั้งใหแกแลว ตอนเชาแกก็สั่งเด็กไป

ซ้ือเหลาแมโขงมาแบนหน่ึงถวายพระภูมิ

มาถึงแกหยอดพระภูมิหนอย นอกนั้น

เปนเรื่องของแก ทุกวัน

มีวันหนึ่งเจาเด็กไปซื้อเหลา ไมมีแมโขง

มันมีกวางทอง ก็เลยซื้อกวางทองมา

แกบอก "ไมไดเอาไปคืน พระภูมิไมชอบ

กวางทอง ชอบแมโขง"

แลวตอมาก็ไมชาหรอก แกก็บูชาแบบ

นั้นแหละ มีวันหนึ่งตอนหัวคํ่าประมาณสักสอง

ทุมเศษๆ แกก็ไปไหวที่ศาลพระภูมิ เกิดเห็น
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ภุมเทวดาออกมาแตงตัวเหมือนลิเก มีชฎามี

ยอดแหลม ก็เลยพูดคุยกัน แสดงตัวใหเห็น

ไมตำหนิอะไร

แลวตอมาอีกสามวันฉันก็ไปท่ีนั่น ก็นั่ง

คุยกัน แกก็เลาใหฟงถึงภุมเทวดารูปรางสวย

ก็ถามวา "ภุมเทวดามีชฎาหรือเปลา?"

แกบอกวา "ถาเขาแตงตัวเต็มอัตราก็มี

ชฎาเปนเครือ่งประดบัสวยมาก แพรวพราวระยิบ

ระยับ"

ถาม "ทำไม?"

แกก็บอกวา "เมื่อคืนวานซืนผมคุยกัน

ออกไปที่ศาลเห็นทานยืนอยู"

ตอมาก็คุยเรื่อยเฉื่อยไป ไมรูคุยอะไร

บาง ไปถึงเร่ืองดานสุรา เลยคุยบอกวา

"ตามธรรมดาบูชาเทวดาเขาไมใชเหลา"

ก็ไมทราบวาแกเอาเหลาไปใส

แกถามวา "ทำไม?"

ก็บอก "ถาเทวดาเมาแลวยุง เพราะเคย

ไปเจอะท่ี วดับางซายใน เจาคณุอดลุยธรรมวาที

เวลานั้นเขาเปนเจาอาวาสและเจาคณะอำเภอ

เวลาเขาบวงสรวงจะยกศาลาจะยกเสาศาลา เขา

แอบมีเหลาใสไปหนอย"

ถามวา "ทำไมตองมีเหลา?"

เขาวา "ตามตำรายังง้ัน"

ก็บอก "เออ..ดีแลว วันนี้มันเมาทุกตน

แหละเสา เสาขึ้นแลวตองเมาทุกตน"

นั่งรานดีแลวไมเปนไร จริงๆ แหละข้ึน

เมาทุกตนโยเยๆ ชางก็กลุมเคยทำไมมีแบบ

นี้ พอสามตนผานไปแลว ทายกก็มาบอก

"ทานไปชวยดูเามันเมาจริงๆ"

แลวก็พอทายกเขาบอกก็ไปยืนดู

ตนที่สี่ก็เมาโยเยๆ เลยยืนมองก็บอก

"นี่พอคุณ! เหลานิดเดียวทำไมเมานาน

นักละ เลิกเมาเสียทีสิ"

แหม..เลยตรงเลย

พอคุยเรื่องนี้ขึ้นมาแลวก็กลับ

ตั้งแตวันนั้นเปนตนมาเจาของบานเลิกเอา

เหลาบูชาพระภูมิ ตอนเชาเด็กก็ถาม

"คุณตาขอสตังค"

แกถาม "สตังคเอาไปทำไม?"

เด็กก็ตอบวา "ซ้ือเหลาแมโขงครับ"

แกบอก "เฮย! พระภูมิเลิกกินแลว ตอ

ไปนี้พระภูมิไมชอบเหลา"

เขามายืนใหเห็น สวย! เขาไมแสดงให

กลัว เขายืนเต็มภาคภูมิ ตามธรรมดาเราเห็น

นุงขาวหมขาวเฉยๆ มือขางขวามีสีแดง แดง

มากหรือแดงนอย สุดแลวแตบุญฤทธ์ิ ถา

เต็มอัตราของเขาเทวดาก็มีชฎามีเครื่องประดับ

สวยมาก ที่มาใหเห็นเปนเหตุใหมนุษยอยาก

เปนเทวดา ตองเสียสตังคบาง เสียเวลาทำการ

งานบาง ไปทำบุญทำกุศล

ก็แสดงวาที่เขาแสดงใหเห็นเปนกฎของ

กรรมท่ีเปนอกุศลมันบางเต็มทีจะหมดแลว

เทวดาจึงแสดงตัวใหเห็น

   คุณธรรมของเทวดา

อยาลืมวาเทวดานี่อยูในอนุสสติ ๑๐ ขอ

ที ่๖ พระพุทธเจาใหใช เทวตานสุสตกิรรมฐาน
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ใหนึกถึงความดีที่ทำบุคคลใหเปนเทวดา คนที่

เปนเทวดาไดตองมีคุณธรรม ๒ อยาง

หิริ กับ โอตตัปปะ

หิ ริ คือ อายความชั่ว

โอตตัปปะ คือ เกรงกลัวผลของความ

ชั่วจะใหผลเปนทุกข

ถาจะวาไปอกีทคีนกนิเหลาเมายากส็ามารถ

ไปเกิดเปนเทวดาได ตอนที่เขาใกลจะตายเขา

เกิดนึกกลัวความชั่วอายความชั่ว ตั้งใจทำดี

นึกถึงพระช่ัวขณะเดียว เขาก็ไปเปนเทวดาได

มือแดงแสดงถึงบุญ สิ่งท่ีเปนฤทธิ์

บุญของเขากำลังไมเทากัน

คือคนที่เปนภุมเทวดาชั้นเดียวกัน บุญ

ไมเทากัน เทวดาท่ีมีมือสีแดงจัดเขาก็มีอยาง

อื่นควบมาก นอกจากวาเขาจะมี หิริ กับ

โอตตัปปะ แลว เขาอาจจะใชเวลามากกวา

คนอื่น คือกลัวบาปอายบาปนานกวา

ภุมเทวดาตาไมแดง ตาเขาสวย

    รูปรางลักษณะของเทวดา

ถาชัน้จาตมุหาราชทางดานทศิเหนอืนีต่าแดง

ที่เราเรียกวา "ยักข"

คำวา "ยักข" นี่ไมไดมีเขี้ยวเหมือน

เรื่อง "รามเกียรต"

ยัก-ขะ เขาแปลไดสองอยาง

แปลวา เทวดา ก็ได

แปลวา ผูควรบูชา ก็ได

ถาเวลาแตงตัวครบถวนบริบูรณตามกำลัง

บารมี จะมีสภาพคลายพรหมแตวาเนื้อไมเปน

แกวเหมือนพรหม เครื่องแบบคลายคลึงกัน

ทุกอยาง แตวาเวลาที่อยูประจำสถานที่อารักขา

ที่ตางๆ เขามีอีกแบบตางหาก ทาทางออกดุดัน

ภาพเปนนักเลง เขามีสองสภาพนะ

ถาลูกศิษย ทาวธตรฐ อันนี้ รูปรางเขา

สวยคือ คนธรรพ นะ

ถาลูกศิษย ทาววิรุฬหก ชื่อ "กุมภัณฑ"

กุม-ภะ แปลวา หมอ

ทัง้หมดน่ีถาหากทรงเทวดาสวยเหมือนกนั

หมด ถายามปกตรัิกษาอาณาเขต พวก กมุภัณฑ

อวนเตี้ยเหมือนกับหมอ จึงเรียก "กุมภัณฑ"

เวลาเขาทรงแบบเทวดาก็เหมือนพรหม

แตวาถาใครจะขอหวย ตองขอชั้นทิศใตชื่อ

"กุมภัณฑ" มีหนาที่รูหวยแลวก็บอกได เคย

มีครั้งหนึ่งไปท่ี อำเภอสะพานใหญ จังหวัด

ประจวบฯ ตอนนี้เคยเลาใหฟงหลายครั้ง

   เทวดาท่ีรูเร่ืองหวย

ก็มีบานหนึ่งเขาตั้งศาลพระภูมิ ก็พอดีไป

พบเขาพอดี เขานิมนตไปฉันเพล

ความจริงฉันไมไดตั้งคนอื่นเขาตั้ง ก็เวลา

ไปนัง่อยนูัน่ ตามธรรมดาเทวดาชัน้จาตมุหาราช

ทานจะอารักขาอยู ๔ องคตามปกติ เพราะ

วาทานทาวมหาราชส่ังไว

ก็พอดีคนที่นั่นเขาถามเรื่องหวย ก็ถาม

เทวดาทั้ง ๔ องค องคตน ๑, ๒, ๓,

ทานบอกวา "ผมสามคนบอกไมไดไมรู

หวย ไออวนทายแถวมันบอกไดมันรู"

เลยถามวา "ลุงอวน เลขทายสามตัว
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รางวัลที่หนึ่งจะออกอะไร?"

ทานบอกวา "รางวัลทีห่นึง่มนัหกตวันะครับ

ไมใฃสามตัว"

เราถามผิด บอกวา "มันออกอะไรละ?"

ทานบอกวา "ผมบอกหมดทั้งหกตัวไม

ไดเขาหาม ไอเลขสี่ตัวหนาเขาหามพูดนะครับ

หามบอก"

แกบอกอีกหาตัว ก็ถามวา

"คนทั้งหมดประมาณ ๓๐ คนกวา ใคร

จะถูกบาง"

แกบอกวา "ถูกคนเดียว แมบาน ถูก

๕๐ สตางค"

ก็เลยบอกเขาฟง ทานก็เลยบอกวา

"ถาเขาถามทานพูดไดแคสองตัวทายนะ

อีกสี่ตัวหามพูด"

พอเขาถาม ก็เลยบอก

"เทวดาเขาบอกมายังง้ี ออกหรือไมออก

ไมรู"

ทุกคนตางคนตางจดแคสองตัว

วันรุงข้ึนคนขายโพยหวยมา ทุกคนลืม

หมด ยายแมบานก็ลืม พอซื้อไปซ้ือมาหมด

สตังค เหลือ ๕๐ สตังค นึกขึ้นมาไดเขา

บอกเทวดาบอกวายังง้ัน ซ้ือ ๕๐ สตังค ถูก

คนนั้นคนเดียว เห็นไหม เขารูขนาดน้ัน เลข

ทายที่ใหจำไมไดมันหลายปมาแลว

เหลือเวลาอีก ๑๐ นาที ก็อยูที่โชคใคร

จะถูก อยางลอตเตอร่ีถามวาใครจะถูกรางวัล

ที่หนึ่ง เขาบอกไดเลย ง้ันถาซื้อลอตเตอรี่ไม

ตองเลือกเลย ฉีกแวบไมตองเสียเวลา หรือ

จะเอาแหวน (จักรพรรดิ) ใสนิ้ว

มาเดือนกอนมีหลายรายเขียนมาหลัง

จดหมาย ไดเพราะแหวน

   เทวดามาฝากใหบอกเลขหวย

สมัยกอนเขาเคยมีฝากเลข นั่งๆ ไปก็ไม

อยากใหหวย เขาเดินมาบอก

"ขอฝากเลขตัวนี้ดวยนะ ถาคนนั้นมาให"

แตวาเขาไมบอกชื่อเฉยๆ เขาเอาตัวให

ดูดวย แกแตงตัวสีอะไร มาลักษณะไหน ถือ

อะไรมาบาง มีหมดครบทุกอยาง บอกชื่อบอก

บานหมายเลขบาน บอกเสร็จ

ก็ตองรอไอคนนั้น เขาใหไวเปนงวดที่

สี่ คนนั้นจึงมา มารูปรางลักษณะเดียวกัน

จูงลูกมาคน แกมาสามคนแตเดินสี่ขา แกเดิน

มาคนจูงลูกมาคน อีกคนอยูในทอง นุงผา

กส็นีัน้ พอมาถงึนัง่มอืหนึง่กถ็อืขวดมาขอนํา้มนต

เขาทำภาพใหดูเสร็จ

ไอเราเห็นก็นึกวาไอคนนี้แหละ ถามชื่อ

จดไวก็ตรง ถามนามสกุล ถามหมายเลขบาน

ก็ตรง เลยบอก

"เออ..หนู มีเทวดาเขาฝากเลขไว แต

วาผิดหรือถูกเปนเรื่องของเอ็งนะ หลวงพอไม

ยืนยัน"

เขาก็รับเอาไป ทาทางแกจนมาก แลว

ก็ทำนํ้ามนตให แกถวาย ๒๐ บาท บอก

"เอา ๒๐ บาทไปเลนหวยถือเปนเงินของ

หลวงพอนะ เอ็งดาหลวงพอไมไดถาผิด"

ดาไมไดเงินของเรา แกกลับไปบานพอ
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บอกผัว ผัวไปกูมาอีก ๒๐๐ บาท เอาหนัก

เลย ถูก แลวแกเอาเงินมาถวายพันหนึ่ง

ถาม "เงินคาอะไร?"

แกบอก "ถูกหวย"

บอก "ไมเอา เอ็งเอากลับไปเถอะ เอา

ไปเพ่ือการคลอดบตุรเพราะจำเปนตองใชสตงัค"

ไอนี่เขาขนาดฝาก ก็มันผานมาสามงวด

ก็คิดวาไมมีใครมา ไอเลขนั่นก็ไมออก

พองวดท่ีสี่ ยายนั่นก็มาคนเดียว

มีคราวหนึ่งไปท่ี ดำเนินสะดวก ใชเจิม

เรือ แกก็ใหเขียนเลขสามตัวท่ีหัวเรือ แกบอก

งวดท่ีเจ็ดจึงออก เลยบอกเจาของบาน

บอก "เฮย! นี่เขาบอกงวดที่เจ็ดนะ ไอ

งวดตนๆ มึงอยาทุมหนักพังนะ"

คราวนี้คนหลายคนนี่ เขาบอกตองกระ

ซิบบอกเจาของบาน ไอเจาพวกนั้นมันเห็นเขา

พวกท่ีเห็นเลขก็จวกกันใหญ พังเปนแถวๆ

ไอเจาของบานกต็ามไปทีละหนอยๆ พอถงึ

งวดที่เจ็ดเอาหนักหนอย ถูกคนเดียว เขาแน

นอนตามนั้น เหลือเวลา ๕ นาที

ก็เตรียมตัวรับสตังค ใครจะใสยามตอ

นี้ไป สวัสดี*

ขโณ โว มา อุปจฺจคา.

อยาปลอยกาลเวลาใหลวงไปโดยเปลาประโยชน

หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ.

คนท่ีผลัดวันวาพรุงนี้  ยอมเส่ือม  ยิ่งผลัดวามะรืนนี้  ก็ยิ่งเสื่อม

กาลคตฺจ น หาเปติ อตฺถํ.

คนขยันพึงไมใหประโยชนที่มาถึงแลวผานไปโดยเปลา

โภคา สนฺนิตยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ.

คอยๆ เก็บรวบรวมทรัพย  ดังปลวกกอจอมปลวก

อโหรตฺตมตนฺทิตํ ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ.

คนขยันทั้งคืนทั้งวัน  จักไมซึมเซา  เรียกวาแตละวันมีแตนำโชค

อสเมกฺขิตกมฺมนฺตํ ตุริตาภินิปาตินํตานิ กมฺมานิ ตปฺเปนฺติ อุณฺหํ วชฺโฌหิตํ มุเข

ผูที่ทำการงานลวกๆ  โดยมิไดพิจารณาใครครวญใหดี

เอาแตรีบรอนพรวดพราดจะใหเสร็จ  การงานเหลาน้ัน

ก็จะกอความเดือดรอนให  เหมือนตักอาหารท่ียังรอนใสปาก


