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ความมุงหมายในการเจริญสมาธิ

การที่เจริญสมาธิมีความมุงหมายดังนี้คือ

สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจาทรงมพีระพุทธ

ประสงค เพ่ือใหพนจากความทุกข

มีการเกิดเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย

สัตวเดรัจฉาน เปนตน

ถาจะเกิดก็ตองการใหเกิดเปนมนุษยชั้น

ดี มีรูปสวย เสียงไพเราะ มีโรคนอย มีอายุ

ยืนยาวนานถึงอายุขัย

มีท รัพยสมบัติมากมีความสุข เพราะ

ทรัพยสิน และทรัพยสินไมถูกทำลายเพราะ

โจร ไฟ นํ้า ลม

มีคนในปกครองดีไมฝาฝนคำสั่ง

มีเสียงไพเราะ ผูที่ฟงเสียงไมอิ่มไมเบื่อ

ในการฟง พูดเปนเงินเปนทอง คือรวยเพราะ

เสียง

ไมมีโรคประสาท หรือโรคบารบกวน

มีหวังพระนิพพานเปนที่ไปแนนอน

หรือมิฉะนั้นเมื่อยังไปนิพพานไมได ไป

เกดิเปนพรหมหรือเทวดากอนแลวตอไปนพิพาน

แตความประสงคของพระพุทธองคมีพระ

พุทธประสงคใหไปพระนิพพานโดยตรง

เกิดดี ไมมีการไปอบายภูมิ

เมือ่ยงัตองเกดิกเ็กดิดไีมมกีารไปอบายภมูิ

ทานใหปฏิบัติดังนี้

เ ร า เปนนักสมาธิคือมีอารมณมั่นคง

ถามุ งแตสมาธิธรรมดาท่ีนั่ งหลับตาปฏิบัติ

ความดีไมทรงตัวไดนานตอไปอาจจะสลายตัว

ได มีมากรายแลวที่ทำไดแลวก็เสื่อม

และกเ็สือ่มประเภทเอาตวัไมรอด คอืสมาธิ

หายไปเลยในอดีต เชน พระเทวทัต ขนาด

ไดอภิญญายังเสื่อมแลวก็ลงอเวจี

ในปจจุบันนี้ที่ไดแลวเสื่อมก็มีมาก เพื่อ

เปนการปองกันการเสื่อม และเปนผูมีหวังใน

การเกิดที่ดีแนนอน ทานใหทำดังนี้

ทานใหทำจิตใหทรงตัวในอารมณตอไป

นี้คือ

(๑) คิดวา ชีวิตน้ีตองตายแน แตเรา

ไมทราบวันตาย ใหคิดตามที่พระพุทธเจาทรง

สอนไววา

วธิฝีกกรรมฐาน

ดวยตนเองแบบงายๆ

ตอนท่ี ๔

เร่ือง ความมุงหมาย

ในการเจริญสมาธิ
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"เธอท้ังหลาย จงอยาคิดวาความตายจะ

เขามาถึงเราในวันพรุงน้ี ใหคิดวาอาจจะตาย

วันนี้ก็ได"

เมือ่คดิถงึความตายแลวไมใชทำใจหอเหีย่ว

คิดเตรียมตัววาเราตายเราจะไปไหน

จงตัดสินใจวาเราตองการนิพพาน

ถาไปนิพพานไมไดขอไปพักที่พรหมหรือ

สวรรค ถาตองกลับมาเกิดเปนมนุษยจะตอง

ไมลงอบายภูมิ แลวพยายามรักษากำลังใจให

ทรงตัวในความดีที่เปนที่พึ่ง เพื่อใหเราเขาถึง

ไดแนนอนตามที่เราตองการ

(๒) ยอมรบันบัถอืพระพทุธเจาดวยความ

เคารพ โดยปฏิบัติใน พุทธานุสสติ ตามที่

แนะนำมาแลวอยาใหขาด

(๓) เคารพในพระธรรมคำสัง่สอนของพระ

พทุธเจา โดยใจนกึถงึความตายอยางไมประมาท

ทรงอารมณไวใน อานาปานสุสตกิรรมฐาน และ

กรรมฐานขออื่นๆ ที่ทำไดแลวเปนปกติ

อยาใหกรรมฐานนั้นๆ เลือนหายจากใจ

ในยามที่วางจากการงาน

เวลาทำงาน ใจอยูที่งาน

เวลาวางงาน ใจอยูที่กรรมฐาน

(๔) ยอมรับนับถือพระอริยสงฆสาวกของ

พระพุทธเจา ดวยการปฏิบัติตามพระธรรมของ

พระพุทธเจา ทีพ่ระสงฆนำมาแนะนำ และเลอืก

ปฏิบัติตามที่พอจะทำได

(๕) ปฏิบัติและทรงกำลังใจใน ศีล และ

กรรมบถ ๑๐ อยางเครงครัด ไมยอมละเมิด

ศีล และ กรรมบถ ๑๐  อยางเด็ดขาด เวน

ไวแตทำไปเพราะเผลอไมตั้งใจ

ผลของศีลและกรรมบถ ๑๐

สำหรับ ศีล และ กรรมบถ ๑๐ ทาน

ใหปฏิบัติดังนี้

อันดับแรก จงมีความเข าใจว าการ

ปฏิบัติคือการใชอารมณใหเปนสมาธิ หมาย

ถึงวาจำไดเสมอ ไมลืมวา ศีล และ กรรมบถ

๑๐ มีอะไรบาง เมื่อจำไดแลว ก็พยายาม

เวนไมละเมิดอยางเด็ดขาด ใหมๆ อาจจะมี

การพลั้งเผลอละเมิดไปบางเปนของธรรมดา

เมือ่ชินคอืชำนาญทีเ่รียกวา "จติเปนฌาน"

คือปฏิบัติระวังจนชินกระทั่งไมตองระวัง ก็ไม

ละเมิด อยางนี้ทานเรียกวา "เปนฌานใน

ศีลและกรรมบถ ๑๐ ประการ"

ผลท่ีทำไดก็มีผลในขั้นตนก็คือ ไปเกิด

เปนเทวดาหรือพรหม หรือมาเกิดเปนมนุษย

ชั้นดีตามที่กลาวมาแลว

ผลของ ศีล และ กรรมบถ ๑๐ มีดัง

นี้

(๑) เวนจากการฆาสัตวและทรมานสัตว

ใหไดรับความลำบากตลอดชีวิต

ถาเวนอยางนี้ได ถาเกิดเปนมนุษยใหม

จะเปนคนมีรูปสวยมาก ไมมีโรคเบียดเบียน

และมีอายุยืนยาวครบอายุขัย ตายไปไมตอง

ลงอบายภูมิตอไป จนกวาจะเขานิพพาน

(๒) เวนการถือเอาทรัพยสินท่ีคนอ่ืนไม

เต็มใจให หรือขโมยของเขาตลอดชีวิต และ

มีการใหทานตามปกติ
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ถาเวนตามนี้ได และใหทานเสมอตามแต

จะใหได ถายังไมมีพอจะใหได ก็คิดวาถา

เรามีทรัพยเราจะใหเพื่อเปนการสงเคราะห

อยางนี้ถาตายไปจากชาตินี้ ก็ไปเกิดเปนเทวดา

หรือพรหม หมดบุญจากเทวดาหรือพรหมมา

เกดิเปนคนจะเปนคนรํา่รวยมาก มคีวามปรารถนา

ในทรัพยสมหวังทุกอยาง ทรัพยไมถูกทำลาย

เพราะ โจร ไฟ นํ้า ลม และจะรวยตลอด

ชาติ

(๓) เวนจากการทำชู ลูกเขา ผัวเขา

เมียเขา ตลอดชีวิต

ถาเวนอยางน้ีไดตายจากความเปนคน

ไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม แลวลงมาเกิดเปน

คนจะมีคนในปกครองดีทุกคน จะไมหนักใจ

เพราะคนในปกครองเลย

(๔) เวนจากการพูดปด

(๕) เวนจากการพูดคำหยาบ

(๖) เวนจากการพูดยุใหชาวบานแตกราว

กัน เวนจากการพูดวาจาที่ไมเปนประโยชน

ตลอดชีวิต

ถาเวนอยางนี้ได หลังจากเปนเทวดาหรือ

พรหมแลวมาเกิดเปนคน จะเปนคนที่มีวาจา

เปนที่รักของผูรับฟง ไมมีใครอิ่มหรือเบื่อใน

การฟง ถาพูดตามภาษาชาวบานทานเรียกวา

มีวาจาเปนมหาเสนห หรือมีเสียงเปนทิพย

คนชอบฟงเสียงท่ีพูด การงานทุกอยางจะสำเร็จ

เพราะเสียง ทรัพยสินตางๆ จะเกิดขึ้นเพราะ

เสียง ถาพูดโดยยอก็ตองพูดวา รวยเพราะ

เสียง หรือเสียงมหาเศรษฐีนั่นเอง

(๗) เวนจากการดื่มนํ้าเมาที่ทำใหเสีย

สติทุกประเภท ตลอดชีวิต

ถาเวนไดตามนี้ เมื่อเกิดเปนคนใหมจะไม

มีโรคปวดศีรษะ ไมเปนโรคประสาท ไมมีโรค

บามารบกวน เปนคนมีมันสมองดีปลอดโปรง

ในอารมณ เปนคนฉลาดมาก

(๘) เวนจากการคิดอยากไดทรัพยของ

ผูอื่นเอามาเปนของตน

ขอนี้ไมไดขโมยและไมคิดวาจะขโมยดวย

เปนการควบคุมอารมณใจ

(๙) ไมคิดประทุษรายจองเวรจองกรรม

จองลางจองผลาญใคร มีจิตเมตตาคือความ

รักในคนและสัตวเหมือนรักตัวเอง

(๑๐) ยอมรับนับถือพระพุทธเจา และ

ปฏิบัติตามที่พระองคทรงส่ังสอนทุกประการ

ไมสงสัยในคำสอนและผลของการท่ีปฏิบัติตาม

คำสอนแลวมีผล ความสุขจะปรากฏข้ึน

ผลของการเวนในขอ ๘, ๙, ๑๐ นี้

เมื่อเกิดใหมจะเปนคนมีอารมณสงบสุข ไมมี

ความทุกขทางใจอยางใดอยางหนึ่งเลย และ

เปนผลที่ทำใหเขาถึงพระนิพพานงายที่สุด

เมื่อทานเวนตามนี้ได การเวนควรเวน

แบบนกัเจรญิสมาธ ิคอืมอีารมณรเูพือ่เวนตลอด

เวลา เมื่อเวนจนชิน จนไมตองระวัง ก็ไม

ละเมิด อยางนี้ถือวาทานมีฌานใน ศีล และ

กรรมบถ ๑๐ ทานเรียกวา "เปนผูทรงฌาน

ในสีลานุสสติกรรมฐาน"

  อานิสงสที่ไดแนนอน
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อานิสงส คือผลของการปฏิบัติไดครบ

ถวน และทรงอารมณคือไมละเมิดตอไป

ทานบอกวาเมื่อตายจากความเปนคนชาตินี้ ไม

มีคำวาตกนรก เปนตน ตอไปอีก ในระยะ

แรกกอนปฏบิตัทิานจะมบีาปหนกัหรอืมากขนาด

ใดก็ตาม บาปนั้นหมดโอกาสลงโทษทานตลอด

ไปทุกชาติจนกวาทานจะเขาพระนิพพาน

   เมื่อไรจะไปนิพพาน

ในเมือ่ทานปฏบิตัติามนีค้รบถวนแลว จะไป

นิพพานเมื่อไร ทานตรัสไวดังนี้คือ

(๑) ถามี อารมณเขมขน คือบารมีเขม

แข็ง บารมี คือ กำลังใจ มีกำลังใจม่ันคง

ปฏิบัติแบบเอาจริงไมเลิกถอนหรือยอหยอน

แตไมทำจนเครียดเอาแคนึกไดเต็มใจทำจริง

อยูในเกณฑอารมณเปนสุข อยางนี้ทานบอกวา

ตายจากความเปนคนไปเกดิเปนเทวดาหรือพรหม

ลงมาเกิดเปนมนุษยชาติเดียว ในชาตินั้นเอง

เปนพระอรหันตไปนิพพานในชาตินั้น

(๒) ถามีบารมี คือ กำลังใจปานกลาง

ทำไปไมละแตการทำนั้นออนบางเขมแข็งบาง

อยางนี้เกิดเปนมนุษยอีกสามชาติไปนิพพาน

(๓) ประเภท กำลังใจออนแอ ทำได

ครบจริง แตระยะการกระตือรือรนมนีอย ปลอย

ประเภทชางเถอะตามเดิม ฉันรักษาไดไมขาด

ก็แลวกัน อยางนี้ทานบอกวามาเกิดเปนมนุษย

อีกเจ็ดชาติไปนิพพาน

รวมความแลวคือ

ประเภทแข็งเปร๊ียะไปนิพพานเร็ว

ประเภทแข็งบางออนบางไปนิพพานชา

นิดหนึ่ง

ประเภทออนไมคอยจะแข็ง แตไมยอม

ทิ้งความดีที่ปรากฏได เรียกตามภาษาชาวบาน

วา ถึงก็ชางไมถึงก็ชาง อยางน้ีถึงชานิดหนึ่ง

แตกต็องถอืวาเปนผมูโีชคดเีหมอืนกนัหมด

คืองดโทษบาปที่ทำมาแลวทั้งหมด มีกำหนด

เขาพระนิพพานแนนอน

ถายังไปนิพพานไมไดแตเมื่อมาเกิดเปน

คน ก็เปนคนพิเศษ มีรูปสวยรวยทรัพยสิน

เปนตน ตายจากคนก็เปนเทวดา นางฟา หรือ

พรหม ตองถือวาโชคดีมาก

เปนอันวา วิธีฝกกรรมฐานปฏิบัติดวย

ตนเองแบบงายๆ แตไปถึงนิพพานได ก็ยุติ

กันเพียงเทานี้ ตอไปก็มีพระสูตรใหอาน เพื่อ

เปนตัวอยางในการรับผลของการปฏิบัติ สอง

สามเรื่องเพื่อแกเหงา สวัสดี*

หินชจฺโจป เจ โหติ อุฏฐาตา ธิติมา นโรอาจารสีลสมฺปนฺโน นิเส อคฺคีว ภาสติ.

"คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ  แตหากขยันหม่ันเพียร  มีปญญาประกอบ

ดวยอาจาระและศีล  ก็รุงเรืองได  เหมือนไฟถึงอยูในคืนมืดก็สวางไสว"
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ทานผูฟง และทานผูอานทั้งหลาย

สำหรับวันนี้ตรงกับ วันท่ี ๗ มิถุนายน

๒๕๓๓ รูสึกวาเสียงจะเบาไปมาก ทั้งนี้เพราะ

วาเวลานี้กำลังปวดเทามาก รางกายก็รูสึกวา

ไมดี ก็ไมเปนไร ในเมื่อยังมีชีวิตอยูก็มาคุย

กัน วันนี้จะขอคุยเรื่อง "พุทธพยากรณ"

คำวา "พุทธพยากรณ" ไมไดหมาย

ความวา พระพุทธเจาพุทธพยากรณ ไวกอน

นิพพาน พระพุทธเจาทรงพยากรณไวตั้งแต

พ.ศ. ๒๕๒๘

เพราะวาในระหวางนั้น กอนหนานั้น ตั้ง

แต พ.ศ. ๒๕๒๑ อาตมาไดรับพระราชดำรัส

จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่

๙ ที่ พระราชวังสวนจิตรลดา วา ขอใหตั้ง

ศนูยสงเคราะหบคุคลผยูากจนในถิน่ทุรกนัดาร

ก็ทำตามรับสั่งของทานเรื่อยมา

ก็มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลาย

โดยถวนหนา ตางก็สละทรัพยสินเปนเงินบาง

เปนวัตถุบาง เปนอาหารบาง เปนผาผอนทอน

สไบบาง เปนขาวบาง ก็ชวยกันบริจาคมาเปน

จำนวนมาก เปนการบรรเทาทุกขเฉพาะเวลา

แกทานทั้งหลายที่กำลังตกอับ

เวลานั้นฝนแลงมาก ขาวปลาไมไดกัน

   หลวงพอขอลาตาย

หลังจากน้ันมา ปพ.ศ. ๒๕๒๕ ก็เร่ิม

ปวย มีอาการไขเพราะการเขาปา ถาพูดตาม

ภาษาชาวบาน เขาเรียกวา "ไขปา"

ไขปากินมาแลวทางทองก็กำเริบ มันไม

ถาย ใชยาแบบไหนก็ไมไหว ใชหมอรักษา

แบบไหนก็ไมลด มันเอาหนัก สภาพที่เรียก

วา "เอากันขั้นตาย"

เมือ่ปพ.ศ. ๒๕๒๘ เวลานัน้อาการเครยีด

มาก วนัหนึง่ออกไปจากรางกาย ไปยนืดปูระสาท

หลวงพอเลาใหฟง

เร่ือง พุทธพยากรณ
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การไหลวนไปมาของเลือดเปนอยางไรบาง มัน

ไหลไดนอยและชาเต็มที เทาที่สังเกตวา คนที่

เขาจะตายจริงๆ เลือดไหลเร็วกวานั้น

และก็ประสาทบางสวน เลือดเกือบจะไม

ไหล มีอาการไหลซึมๆ ก็คิดวา อาการอยาง

นีไ้มใชอาการของคนอย ูแตเปนอาการของคนตาย

จึงกราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตร คือ พระ

พุทธเจาวา

"ในเมื่อรางกายมันเปนอยางนี้ มันทนไม

ไหว ขอลาตาย คือลาจากรางกายนี้ ไปอยู

ในสถานที่ที่ควรจะไป"

แตทวาองคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา

"เอาไวกอน ยังจะไปกอนไมได ฉันตอง

การจะใชรางกายของเธอทำงานตอไป ขออยู

ชวยงานกันกอน"

ก็ถามทานวา "จะอยูชวยงานอยางไร นี่

มันไปไมไหวแลว"

พระพุทธเจาทานก็บอกวา

"ฉันจะเอาไวใหได"

  รายช่ือแพทยที่มารักษาหลวงพอ

หลงัจากน้ันทานกบ็อกยา ยากเ็ปนยาแพทย

แผนปจจุบัน บอกยาขนานนั้นบาง บอกยา

ขนานนี้บาง นายแพทยก็ชวยกัน

ในระหวางนั้น นายแพทยประสิทธ์ิ

ฟูตระกูล กำลังทำการรักษาอยู ทานก็ชวย

ทกุอยาง เมือ่มอีาการหนกัขึน้มาเมือ่ไร กป็รากฏ

วา นายแพทยประสิทธ์ิ มาทันทีทันใด

หลังจากนั้นก็มีแพทยมาชวยกันหลายคน

โดยเฉพาะอยางยิง่ในเวลานี ้ แพทยกช็วย

กันมาก เชน

นายแพทยจรูญ ปรยะวราภรณ

แพทยหญิงแสงโสม ปรยะวราภรณ

นายแพทยชนะ สิริยานนท

นายแพทยมนตรี อมรพิเชษฐกุล

นายแพทยวัฒนะ ฐิตะดิลก

แพทยหญงิพงศภารดี เจาฑะเกษตรินทร

นายแพทยนพพร และแพทยหญงิเตือน

ใจ กลั่นสุภา นี่ฝายฟน

และนายแพทยพเิชษฐ จนัทรอสิสระ กบั

ภรรยาทานเปนแพทยเหมือนกัน ที่ อยุธยา

ตางคนตางก็ชวยกันอยางหนัก พระ

ทานบอกยาอะไรมา หมอก็หาตามนั้นมาให

อาการโรคอยางไหน หมอก็หามาให การที่มี

แพทยรักษามากๆ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท

ไมใชวาจะจายเงินมาก นายแพทยเปนคนจาย

ทั้งหมด ที่พูดมานี้ทั้งหมด แพทยเปนคนจาย

และไมจายเฉพาะคายา คารถ จายสตางค

ใหกินใหใชดวย มันก็ดีขึ้นมาไมได มันมีแต

จะตกอับไปทุกที ลดตัวลงไปทุกที อาการหนัก

ขึ้นมาทุกที แตทวาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท

ทั้งหลาย เวลาที่พบหนากัน มีหลายคนบอกวา

ไมเห็นมีอาการปวย

นี่ก็ขอพูดตรงๆ วา เปนลีลาของพระ

ถาจะถามกันอีกทีวา

"พระพุทธเจานิพพานไปแลว นิพพานมี

สภาพสูญ ไมมีอะไรท้ังหมดจะพบพระพุทธเจา

ไดอยางไร?"
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ในตอนนี้ก็ไมขอตอบ ไมขอเถียงใคร

เพราะถาเถียงกันทั้ง ๒ ฝาย ก็จะกลายเปน

คนบาทั้ง ๒ ฝาย ตอนนี้อาตมาขอบาคนเดียว

บาฝายเดียว บาพบพระพุทธเจาไดก็แลวกัน

ในเมื่อพระพุทธเจาทานบอกวา

"ฉันจะเอาไวใหได"

ทานก็หาแพทยมา และแพทยตางๆ ก็มา

ตามความตองการของทาน และก็ตรงกับจุด

ของโรคท่ีเปน แพทยก็เกงจริงๆ หายาไดตรง

กับโรค แตโรคก็ไดแตทรงตัว นานๆ ไปก็ทรุด

นิดหนึ่ง ดีไมดีก็ทรงตัว

   จิตออกจากรางพบพระพุทธเจา

ตอมา เม่ือปพ.ศ. ๒๕๓๑ เดือนธันวาคม

เวลานั้นอาตมาไมสบายมาก อาการเครียดจัด

ดูเหมือนวาทาทางจะไมไหว รางกายนอนอยู

ที่เตียง แตวาจิตใจไปนอนที่นิพพาน

นี่พูดกันตรงๆ นะ ใครไมเชื่อก็อยาเชื่อ

ถาอยากเชื่อก็เชื่อ พูดกันอยางพระ

และในที่สุดก็ตัดสินใจวา วันนี้เราจะไม

กลับ เวลานั้นเวลาประมาณตีสองเศษๆ เรียก

ใครเขาก็ไมไหว อาการทางรางกาย ทองก็อืด

ขึ้นมา มันอืดขึ้นจุกหนาอก ไมมีอาการเสียด

แตมีอาการเพลียมาก ก็คิดวาปลอยใหรางกาย

มันตายไปเถิด ขออยูที่นี่ดีกวา

เวลานัน้กพ็บองคสมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธ

เจาทานบอกวา

"อยาเพิ่งตัดสินใจแบบน้ัน การตัดสิน

ใจแบบนั้นไมถูก เพราะฉันตองการรางกายของ

เธอทำงานตอไป"

วันนี้เสียงแหงมาก โยม

ก็ถามทานวา "จะทำงานไหวหรือ?"

ทานบอกวา "ตองไหว"

เลยบอกวา "อาการนี่มันจะตายอยูแลว

นะครับ"

ทานบอกวา "ตั้งแตเดือนธันวาคมนี้เปน

ตนไป อีก ๒ ธันวาคม คือถึงธันวาคมปพ.ศ.

๒๕๓๑ รางกายของเธอจะดีเปนปกติ จากนี้

ไปถึงเดือนมีนาคม รางกายจะดีขึ้น ถึงเดือน

เมษายนจะดีขึ้น เดือนพฤษภาคมจะดีขึ้น แต

วากรรมบางอยางท่ีเปนอกุศลที่ทำไว มันก็จะ

ริดรอนในระหวางน้ันเปนธรรมดา"

   พระพุทธเจามาบอกยารักษา

และก็ตอมา เม่ือปพ.ศ. ๒๕๓๒ ทาน

ก็มาบอกยา ใหหมอไปหา ก็ หมอจรูญ กับ

หมอชนะ เปนคนไปหา หมอจรูญ หมอชนะ

กับ หมอมนตรี ดวยละมั้ง ไปชวยหายาที่

พระทานบอก ก็ไดมาแค ๒ หลอด

ทานบอก "อาการที่เปนอยูนี่ อาการไข

มันไมไดคลายตัว มันเกาะกินอยูขางใน ให

ใชยานั้นมาฉีดทำลายเชื้อไข เชื้อไขมันกินมา

ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๕"

หมอไปหายามาไดแลว

ตอมาก็หาเพิ่มมาอีก ก็ฉีด ฉีดจนอาการ

ไขนั้นคลายตัว แตมันก็ยังไมดีขึ้นนัก

ตอมาทานก็บอกยาอีกขนานหนึ่ง

ความจริงเวลานอนธรรมดามันจะไมหลับ
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ตองใชยาชวยใหหลับ อาการไมหลับนี่ ความ

จริงถาไมมีงานประจำ ไมใชของแปลก เรา

ก็อยูดวยธรรมปติ สบายๆ จะเปนไรไป

ทีนี้เวลาเชาจะตองมีงาน เวลาบายจะตอง

พบกับแขก งานมันก็หนักเกินตัว ก็ตองใช

ยาชวยใหหลับ ไมอยางนั้นรางกายจะแย

พอไดยาประสาทขนานนีม้า รสูกึวาประสาท

ในรางกายดีขึ้นมาก คอยๆ ดีขึ้นตามลำดับ

จนกระ ท่ัง เ ห็นว าประสาทในร างกายใกล

จะสมบูรณ แตทวาอาการรวนเรทางรางกาย

ยังมีอยูมาก อุจจาระถายมันก็ไมคอยจะออก

ก็ตองใชการสวนกัน ใชวิธีสวนกันมานี่ตั้ง ๓

ป บางทีสวนทุกอาทิตย ทานทั้งหลายลอง

คิดดูวา มันจะไหวไหม

แตตอมาก็ถามทานวา

"ยาขนานนี้เปนยาถึงท่ีสุดแลวหรือยัง?"

ทานบอกวา "ยัง จะตองมียาสมุนไพร

อีกชุดหนึ่ง จึงจะหาย"

ก็พอดีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ประมาณ ๒-๓ วันนี้เอง ก็พบทานเจาของ

ยามีลูกสาวแนะนำวา แมของเธอเปนโรคอาการ

คลายคลึงแบบน้ี อาการแยเต็มที แมของเธอ

หายดวยยาขนานนี้ แตวาลูกสาวคนนี้ก็ดี หมอ

ก็ดี ไมตองการใหประกาศตัว เขาไมตองการ

ใหประกาศวา เธอคือใคร หมอคือใคร

นี่ก็แปลกเหมือนกัน ระหวางนี้ก็ใชยา

แพทยแผนปจจุบันที่ทานบอก ที่หมอสั่งไวก็ดี

แลวยาสมุนไพรนี่ใชมา ๓-๔ วัน รูสึกวา

อาการจะดีขึ้นมาก คอยๆ ดีขึ้น

ทานก็บอกวา รางกายอยางนี้จะถือวา

ดี ยังไมได เพราะยังตองบังคับการขับถาย

อยู ยังกินไมคอยได นอนไมคอยหลับ การ

จะหลับก็ตองใชยา

หมอบอกวา ยาที่ใหมานี่ เปนยาปรับ

ปรุงรางกายเสีย ๗๐ เปอรเซ็นต แลวเปน

ยารักษา ๓๐ เปอรเซ็นต เพราะรางกายเรรวน

มาก ประสาทเรรวนมาก ตอไปเมื่อประสาท

ไมเรรวนแลวก็จะใหยารักษาโดยตรง

เมื่อรักษาหายดีแลวใหยาบำรุง เห็นวา

ถาเปนอยางนีจ้ริงกค็งจะหายกนั เดอืนธนัวาคม

๒๕๓๓ ตามพุทธพยากรณ

นี่เปนอันวา พระพุทธพยากรณที่ทรง

พยากรณไวตรงทุกอยาง บรรดาทานพทุธบริษัท

  นิพพานมีสภาพไมสูญ

ทีนี้หากมีคนเขาเถียงวา

"พระพุทธเจานิพพานไปแลวพบไดอยาง

ไร?"

ตอนนี้ก็ขอตอบวา มีพระมาก พระสมัย

กอนซ่ึงไมนานนักอยาง หลวงพอโหนง ก็ดี

หลวงพอเนียม ก็ดี หลวงพอปาน ก็ดี หลวง

พอจง ก็ดี ที่อาตมาอยูใกลชิด หรือวา พระ

ครูอุดมสมาจารย (พระครูสังข) วัดน้ําเตา

อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ดี

นี่ เปนลูกศิษย หลวงพอปาน

ทานใชคำวา "พระ" ทานจะทำทุกอยาง

ตอเมื่อพระสั่ง หรือพระยินยอมใหทำ

เมื่อถามทานแลว ทานก็บอกวา
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"พระ คือ พระพุทธเจา"

ทีนี้สำหรับพระพุทธเจานิพพานไปแลว

นักวิชาการตางๆ เขาเถียงวา

"นิพพานมีสภาพสูญ"

อาตมาก็ไมขอเถียงกับพวกนักวิชาการ

ขอพูดเฉพาะบุคคลผูปฏิบัติ ไดผลเท านั้น

นักปฏิบัติที่ปฏิบัติไดผลตรงตามคำสั่งสอนของ

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจริงๆ เอากัน

ตั้ งแตหลักสูตร วิชชาสาม อภิญญาหก

ปฏิสัมภิทาญาณ สามสวนนี้

ถาทั้ง ๓ สวนนี้ละก็ เขาจะยืนยันวา

"นิพพานมีสภาพไมสูญ"

และถึงแมวา ทานสุกขวิปสสโก ทาน

จะไมเห็นนิพพาน ทานก็ยืนยันวา

"นิพพานมีสภาพไมสูญ"

แตทานอาจจะไมเถียงกับใครเขา โดย

เฉพาะ พระวิชชาสาม ก็ดี พระอภิญญาหก

ก็ดี พระปฏิสัมภิทาญาณ ก็ดี ถาอยางน้ีไป

พูดกับทาน ถาพูดอยางอวดรูทานก็คงจะไม

ตอบ ทานคงจะนิ่ง

ทั้งน้ีเพราะอะไร เพราะวาทานทราบวา

คนที่พูดนี่มันบา ทั้งหูหนวก และท้ังตาบอด

ดวย ทั้งน้ีเพราะอะไร

คำวา "หูหนวก" หมายความวา ฟง

เสียงท่ีเปนทิพยไมไดยิน

ตาบอด ไมเห็นสภาพที่เปนทิพย

ทานก็บอกวา นิพพานปราศจากขันธ ๕

อันนี้ก็ยอมรับ

ทีนี้ เรามาคุยกันอีกที พวกที่บอกวา

นพิพานสญู เขายนืยนัวา นรกมจีริงไหม สวรรค

มีจริงไหม พรหมโลกมีจริงไหม

ถาเขาบอกวา มี

ก็ถามเขาดูทีสิวา "นรกมีขันธ ๕ ไหม

เปรตมีขันธ ๕ ไหม อสุรกายมีขันธ ๕ ไหม

เทวดา นางฟา พรหมมีขันธ ๕ ไหม"

ถาใครคนไหนตอบวา มี

ก็ทราบวา คนนั้นบา ๑๐๐ เปอรเซ็นต

เพราะทานทั้งหมดพวกนี้ ทานไมมีขันธ ๕

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคเทวดามีรางกาย

เปนทิพย ภาคนรกเปนรางกายของบาป ไม

มีขันธ ๕ เชนเดียวกัน

ในเมื่อเทวดา นางฟา หรือพรหม ทาน

ไมมีขันธ ๕ แตวาคนที่มีตาทิพยสามารถมอง

เห็นได คนที่มีหูทิพยสามารถฟงเสียงทานได

ตามปกติแลวคนที่มีความเปนทิพยของ

จิตเขาสามารถจะคุยกับเทวดา กับพรหม กับ

นางฟาได

ทีนี้เรามาพูดกันถึงนิพพาน

นิพพานก็ไมมีขันธ ๕

ถาเขาบอกวา นิพพานไมมีเมืองก็อยาไป

เถียงเขาเลย การเถียงคนบา ทานจะบาไป

ตามเขาดวย ในเมื่อคนบาพูดอะไรมา เปนที่

ไมถูกไมตองตามทำนองคลองธรรม ก็ตองนิ่ง

เสีย ถาทานไปเถียงเขา แสดงวาทานยอมรับ

ความเปนบาของเขา ทานก็บาดวย

ทีนี้ในเมื่อเทวดากับพรหม ทานมีความ

เปนทิพย มีวิมานเปนที่อยูได แลวก็นิพพาน

มีความเปนทิพยสูงสุดกวา สะอาดกวาเทวดา
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หรือพรหม เทวดากบัพรหมมีจิตสะอาดนดิหนอย

คือวามี หิริ และ โอตตัปปะ อาจจะทำบาป

มากๆ แตวาเวลาใกลจะตาย จิตใจนึกถึงบุญ

ถานึกถึงบุญมีกำลังใจออนหนอยหนึ่ง

ก็สามารถเปนเทวดา เปนนางฟาได

ถานึกถึงบุญมีกำลังใจเขมขน มีความ

เขมแข็ง ที่เรียกกันวา "ฌาน" ก็สามารถ

ไปเปนพรหมได

ทีนี้ถาคนที่ถึงนิพพาน มีจิตสะอาดท่ีสุด

ทำไมจะไปนิพพานไมได

ในเมื่อเทวดากับพรหม ซ่ึงมีบุญญาธิการ

นอยกวานพิพาน มวีมิานทีเ่ปนทิพยอยไูด คนที่

จะไปนิพพานมีความสะอาดของจิตมาก มี

บุญญาธิการมาก ทำไมจะมีวิมานอยูไมได

นิพพานเปนธรรมวางอยางยิ่ง

เวลานี้แมแตเด็กเล็กๆ ก็รู จักนิพพาน

คนแกที่ยากจนเข็ญใจก็รูจักนิพพาน คนหนุม

คนสาวก็รูจักนิพพาน เขารูจักกันเยอะ

แลวพวกทีส่อนคนใหไปสวรรค ไปพรหม

โลก สามารถจะไปนิพพานไดไหม รจัูกนพิพาน

ไหม ถาไมรจัูกนพิพานกพ็งึทราบเถดิวา สภาวะ

ของทาน หรือการปฏิบัติของทาน ความรูสึก

ของทาน ตรงกันขามกับพระพุทธเจา คือวา

ไมปฏิบัติตามธรรมะท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอน

จริง ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะติดตำรา

ตำรานี่เขาเขียนถูก แตกำลังใจของทาน

มีความเขาใจไมถูก ที่บอกวา

"นิพพานัง ปรมัง สุญญัง"

มักจะอางกันวา "นิพพานมีสภาพสูญ"

ถาอางอยางนี้ก็แสดงวา ไมมีความรูเลย

คำวา "สูญ" เขาแปลวา วาง

นิพพานัง ปรมัง สุญญัง นี่แปลวา

นิพพานเปนธรรมวางอยางยิ่ง

คือวา ธรรมวางอยางยิ่ง

ไมใชสภาวะวางอยางยิ่ง

คำวา "วาง" ก็หมายถึง วางจากกิเลส

คือความชั่ว ความชั่วในใจนิดหนึ่ง ที่เปนความ

ชั่วทางความรักก็ดี ความโลภก็ดี ความโกรธ

ก็ดี ความหลงก็ดี ความติดในรางกายของ

เราก็ดี ของคนอื่นก็ดี ติดในวัตถุก็ดี ติดใน

ภพในชาติก็ดี ไมมีกับบุคคลผูนั้น

ถ าอาการอย างนี้มีอยู กับ บุคคลผู ใด

บุคคลนั้นสามารถเขาถึงนิพพานได

ถา สวรรค ก็แคมีจิตเปนบุญนิดหนอย

ไปสวรรคได

ถา พรหมโลก มีจิตเปนฌานนิดเดียว

ก็ไปพรหมโลกได

กร็วมความวา พทุธพยากรณ ทานจะเชือ่

หรือไมเชื่อก็เปนเรื่องของทาน

วนันีม้าพดูกนัใหฟงท่ีทานพยากรณบอกวา

จะตองมียาสมุนไพรอีกขนานหนึ่ง เขามาชวย

กับยาที่หมอจัดมาให และรางกายจะดีขึ้น

ความจริงพอกินเขาไปประมาณ ๓ วัน

มันก็เร่ิมดีขึ้น จนกระท่ังวันนี้ก็รูสึกวารางกาย

ดีขึ้นมาก แตวาเสียงมันแหง เปนของธรรมดา

ทั้งนี้เพราะวา กอนที่จะมาพูดนี่ไปข้ีมา

แลว คอมันก็แหง เสียงมันก็แหง แตก็จำ
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เปนตองพูด ถาไมพูดเกรงวาหลายวันจะลืม

ไป เผอิญเมื่อคืนนี้โทรศัพทกับคนที่เขาติดตอ

หมอ เขาบอกวา หามออกชื่อเขา เขาไมอยาก

จะปรากฏช่ือในการชวยเหลอื กน็าแปลก เพราะ

หมอเองก็ไมอยากจะปรากฏชื่อ

และหมอกำลังคิดจะเตรียมยา จะจัดยา

มาอีก หมอจะมาตรวจใหอีก

เปนอันวา ทั้งหมอ แพทยแผนโบราณ

กับแพทยแผนปจจุบันชวยกัน ก็มีผลดวยกัน

ทัง้ ๒ ฝาย แพทยแผนปจจุบนัประคับประคอง

มาหลายป จนกระท่ังประสาทเร่ิมมีกำลังข้ึน

เวลานีแ้พทยแผนโบราณมาชวยอกีชัน้หนึง่

ก็อาศัยยาทั้ง ๒ ประเภทน้ีรวมกัน รางกาย

คอยๆ ดีขึ้น คอยๆ มีกำลังข้ึน

ฉะนั้น การพุทธพยากรณ บรรดาทาน

พุทธบริษัท กอนจะจบ เหลือเวลาประมาณ

สัก ๔ นาที ก็ขอยืนยันวา

"เร่ืองของนิพพานมีสภาพไมสูญ"

ใครเขาจะวาสูญท่ีไหน ก็เชิญเขาสูญไป

ตามชอบใจของเขา แตอาตมาขอยันยันวา

"พระนิพพานมีสภาพไมสูญ"

ครูบาอาจารยของหลวงพอ

ถาถามวา ใครบอก

ก็ตองตอบวา

(๑) หลวงพอปาน เปนองคบอก

(๒) หลวงพอวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ

(หลวงพอสด) เปนองคบอก

(๓) หลวงพอเนียม วัดนอย เปนองค

บอก

(๔) หลวงพอโหนง วัดคลองมะดัน

เปนองคบอก

(๕) หลวงพอจง วัดหนาตางนอก

เปนองคบอก

(๖) พระครูอุดมสมาจารย (พระครูสังข)

วัดน้ําเตา เปนองคบอก

แลวก็ในเมื่อทานบอก ทานไมบอกเฉยๆ

ทานสอนให ลีลาการสอนของทาน ก็สอนตาม

แนวของทาน ซ่ึงมันไมลำบากเลย ใชลีลาการ

ปฏิบัติงายๆ ทำแบบเบาๆ ใชกำลังใจไมแนน

นัก แตใชกำลังใจพอดีพอควรที่ เรียกว า

"มัชฌิมาปฏิปทา"

ในที่สุดพวกเราก็สามารถ คำวา "เรา"

ขออภัยนะ คณะของอาตมา ๒-๓ องค

ก็สามารถไปนิพพานได

  หลวงพอยึดพระนิพพานเปนที่พึ่ง

และก็เวลานีก้อ็าศยันพิพานเปนทีพ่ึง่ กอน

จะหลับ หัวถึงหมอน ทำกรรมฐานนี่นั่งไมไหว

แลว มันแยเต็มที ลุกก็ไมคอยจะขึ้น

พอนั่งก็ลุกไมคอยจะไหว

พอหัวถึงหมอนปบ ก็จับอานาปานุสสติ

กับคำภาวนาตามความตองการ

คำภาวนานี่เอาแนนอนไมได ตามใจชอบ

เวลาจิตชอบอะไร ทำตามนั้น

หลังจากนั้นก็ออกจากรางกาย ก็สนทนา

ปราศรัยกบัทานทาวมหาราชบาง ทานอนิทกะบาง

เทวดาอื่นบาง ลุงท้ังสองบางตามสมควร
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ใชสังขารุเปกขาญาณเปนปกติ

ขอท านทั้ ง หล ายผู ห วั งดี กั บ ตั ว เ อ ง

พจิารณาทกุลมหายใจเขาออก เตอืนใจของตนเอง

ไววา วันไหนมันหลงในรางกายของเราบางไหม

วารางกายของเราแข็งแรงก็ดี สวยสดงดงาม

ผิวพรรณผองใสมีไหม

ถามีจงรูวา นั่นโงเต็มทีแลว เปนอารมณ

ของอบายภูมิ

วันไหนท่ีเราเห็นวารางกายคนอื่นมันสวย

มีไหม ถามีก็แสดงวาเราโงเต็มที

เราพึงคิดไปวา ไอเจาโงตัวนี้เราไมคบ

เพราะรางกายมันเปนอยางไรเรารูอยูแลว เรา

ก็สกปรก คนอื่นก็สกปรก รางกายมันไมใช

เรา มันเปนบานเชาชั่วคราว

สังขารุเปกขาญาณ ใชใหเปนอารมณ

วางเฉยตอสิง่ท่ีจะเขามากระทบ มจิีตใจจับเฉพาะ

อยางเดียวคือพระนิพพาน

ทำศีลใหบริสุทธิ์

ทำสมาธิใหต้ังม่ัน

ใชปญญายอมรับนบัถอืกฎของความ

เปนจริง ไมด้ินรน มีอารมณสบาย

ถาทำไดแคนี้ ทานก็เปนอรหันต มันไม

ยาก คิดไวเสมอทุกวัน ทุกลมหายใจเขาออก

ตื่นขึ้นมาแลวก็

บางทีทานทั้งหมดทานก็แนะนำตางๆ

หลงัจากน้ันกไ็ป พระจุฬามณเีจดียสถาน

ไปไหวพระท่ีนั่น ออกจากที่นั่นก็ไปหาโยม

(พระอินทร) ที่  บัณฑุกัมพลศิลาอาสน

แลวก็ไปหาทานผูมีคุณท้ังหมดที่ระหวาง

บัณฑุกัมพลศิลาอาสน กับ พระจุฬามณีเจดีย

สถาน นมัสการทานผูมีคุณ และคุยกับทาน

เปนที่สมควร

หลังจากนั้นก็ไปท่ีอยูที่นิพพาน ไปเสวย

ความสุขที่นั่น ไปท่ีนั่นมีอารมณโปรง มีจิต

เปนสุข นี่เราพูดกันอยางคนใกลจะตาย ทาน

ฟงเสียงก็คงจะทราบวา อาตมานี่ใกลตายเต็ม

ทีแลว เสียงก็แหง คอก็แหบ แตก็พยายาม

พูด ทั้งนี้ก็พูดเพื่อความเปนจริง

เวลานี้อายุก็ ๗๐ ปกวาแลว มันใกล

จะตาย มันควรจะตายนานแลว

แต ว า อ งค สม เด็ จพระประ ทีปแก ว

ทานบอกวา ยังไมควรตาย และทานก็สามารถ

เอาไวได อยางนี้ถือวามีความสำคัญอยางย่ิง

บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงตองเช่ือวา

พระพุทธเจาตรัสอะไรแลว จริงทุกอยาง

เวลานี้พอลงคำวา "จริงทุกอยาง"

เวลาบอกหมดเวลาก็ปรากฏ

เมื่อสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแลว

ก็ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน มงคล

สมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธ

ศาสนิกชนผูรับฟง และผูอานทุกทาน สวัสดี*

โอวาทหลวงพอวัดทาซุง

เร่ือง วิปสสนาญาณ (๒)
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ฟาก ถาขณะใดท่ียังอาศัยเรืออยู เมื่อนํ้ามัน

ร่ัวขึ้นมาเราก็ตองอุด มันผุตรงไหนก็ตองทำนุ

บำรุง ซอมแซม ไมใชวาปลอยใหมันรั่วให

มันพังไปจนกวาเราจะข้ึนฝงได

ใชสังขารุเปกขาญาณเปนวิปสสนาญาณ

นับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป เธอจงถือกำลัง

ใจใน สังขารุเปกขาญาณ เปนอารมณ อะไร

จะเกิดขึ้นแกรางกายก็ถือวาเฉยไว

เขาจะชมก็เฉย เขาจะดาก็เฉย

แลวรางกายจะเจ็บไขไมสบายก็ทำใจ

สบายๆ เฉย ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา

ธรรมดามันเปนอยางไร

คิดวารางกายของเรา มันตองเปนอยาง

นั้น อยาใชอารมณฝนกฎของธรรมดา

แลวอารมณจิตของเธอจะเปนสุข

จงวางอารมณเสยี ใครเขาจะอยางไรก็ชาง

เขาจะดี เขาจะชั่ว เขาจะเลว เขาจะอยางไร

ก็ตามเถอะ ไมสนใจ

เห็นหนาคนเราคิดไวเสมอวา เปนคนที่

เราควรแกการปรานี

เห็นหนาสัตวเราก็คิดวา เปนสัตวที่เรา

ควรแกการปรานี

พยายามไมถือตน คนและสัตวก็ตามถือ

วามีธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม

ธาตุไฟ เสมอกัน มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน

มีความเกิดข้ึนในเบ้ืองตน

มีความเปล่ียนแปลงไปในทามกลาง

มีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกัน

ดูกายสกปรก

ดูกายไมเที่ยง

ดูกายเปนทุกข

ดูกายเปนอนัตตา

อารมณมันจะชิน จะเปนปกติ

ในที่สุดมันก็เปลื้องได

ใช สังขารุเปกขาญาณ เฉยทั้งอาการ

ที่เขามากระทบกระท่ังจิต ในดานของโลกีย

วิสัย

เฉยทั้งคำชม เฉยทั้งคำนินทา

เฉยทั้งไดมา เฉยทั้งเสื่อมไป

เฉยหมด ไมมีอะไรสนใจ

คำนินทาวารายเกิดขึ้นกระทบใจแผล็บ

ปลอยหลุดไปเลย ชางมัน ฉันไมยุงอารมณ

และอาการตางๆ ที่เกิดขึ้นกับรางกาย จะปวย

ไขไมสบาย มันจะแก มันจะตาย ก็ชางมัน

แตการรักษาพยาบาล การบริหารรางกาย

เปนของธรรมดา ถือวาทำตามปกติ

ถาเขาจะถามวา "ถาทำจิตไดอยางนี้

ยังสูบบุหร่ีไหม ยังกินหมากไหม ยังจะตอง

ใชของท่ีเคยใชกับรางกายไหม"

ก็ตองตอบวา ใชตามปกติ เขาไมไดติด

แตรางกายตองการ

เหมือนกับพระพุทธเจาที่เปนพระพุทธเจา

แลวยังฉันภัตตาหาร

เร่ืองอะไรท่ีประสาทตองการเปนเรื่อง

ธรรมดาท่ีตองบำรุงประสาท เพื่อเราจะเอาไว

ใชเปนประโยชน

เหมือนกับคนที่ลงเรือร่ัวเพ่ือหวังจะขาม
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สรางอารมณใหเปน สังขารุเปกขาญาณ

ในวิปสสนาญาณอยางน้ี การระวังการถือตัว

ถือตนยอมเปนของไมยาก

 ใชทั้งสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา

ความรักที่มันเกิด เราเขาใจวามันดี

เขาใจวามันสวย เขาใจวามันสะอาด อารมณ

อยางนี้เปน อารมณของตัณหา ดึงใหเราไป

อบายภูมิมีนรกเปนตน

นี่พระทุกองค เณรทุกองค ฆราวาสทุก

ทานจงทำจิตอยางนี้เปนปกติ จะสังเกตไดวา

ใครสนใจหรือไมสนใจ คนที่สนใจเขาไมสราง

ความเดือดรอนใหเกิดกับบุคคลอื่น

เพราะอะไร เพราะตองดูตัวไวเสมอวา

เรามีจดุบกพรองขนาดไหน อยาปลอยใหกเิลส

มันลนจากใจ ถาจะเลวอยูแคในใจ

ความรักจะพึงเกิดขึ้นในเพศก็อยูแคใจ

อยาใหมันไหลมาทางตา อยาใหมันไหลมาทาง

ปาก อยาใหมันไหลมาทางกาย อยางนี้เขา

เรียกวา "ขังรัก" เปนแคกำลังของสมาธิ

เปน สมภภาวนา

แตถาทำลายอารมณรักภายในใจเสียได

นี่เปนอารมณของ วิปสสนาญาณ

เขาทำกันอยางนี้นะ มีอารมณใหทรงอยู

เปนปกติ

 จงเวนจากเดรัจฉานคาถา

จงจำไววาอารมณใดที่ประกอบไปดวย

ความรัก ประกอบไปดวยความโลภ ประกอบ

ไปดวยความโกรธ ประกอบไปดวยความหลง

อันนั้นพระพุทธเจาทรงกลาววาเปน อารมณ

ของเดรัจฉาน

คำวา "เดรัจฉาน" ก็หมายความวา ไป

ขวางๆ

เดรัจฉาน นี่เขาแปลวา ไปขวางๆ

คือมันขวางจากความดี มันไมตรงดี

เพราะอาการอยางนั้นเปน อาการของเดรัจฉาน

ใจคิดเปนใจของ เดรัจฉาน

วาจากลาวเปน เดรัจฉานคาถา เปนวาจา

ของ เดรัจฉาน

อาการทำเปนอาการของ เดรัจฉาน ใช

ไมได พระพุทธเจาไมมีความประสงค

      ศีล สมาธิ ปญญา

บางทานบอกวา "สุกขวิปสสโก ไมตอง

ใชสมถะเลย ใชแตวิปสสนาญาณตัวเดียว"

อันนี้ผิด ถาพูดอยางนั้นก็แสดงวา

"ทานผูพูดไมไดอะไรเลย"

ความจริงศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี

สามประการนี้จะแยกกันไมได

อันดับแรกปรับปรุงศีลใหดี

เม่ือปรับปรุงศีลดีแลว สมาธิก็ทรงตัว

เม่ือสมาธิทรงตัว ปญญามันก็เกิด

นี่เปนพื้นฐานของการเจริญวิปสสนาญาณ

 ใชนิพพิทาญาณเปนวิปสสนาญาณ

ถาทำใจสบาย จิตเขาถึงฌาน ๔ หรือ

ฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ ก็ตาม เวลาที่
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จิตสงัด ปญญามันจะเกิดเอง มันจะบอกชัด

มันจะมีความเบื่อหนายในรางกายขึ้นมาเอง มี

ความรูสึกวารางกายนี่มันไมเปนสาระ ไมเปน

แกนสาร ไมมีการทรงตัว

เพราะอะไร เพราะเมื่อมีความเกิดขึ้นแลว

ก็มีความปวย ความตาย

ในขณะที่ทรงกายอยูก็เต็มไปดวยความ

ทุกข หาความสุขไมได เราจะบริหารรางกาย

ในขณะท่ีทรงกายอยูก็เต็มไปดวยความทุกข

หาความสุขไมได เราจะบริหารรางกายสักเพียง

ใดก็ตามที รางกายก็เต็มไปดวยความทรุด

โทรมอยูตลอดเวลา ทำใหเกิด นิพพิทาญาณ

ความเบื่อหนายในขันธ ๕ คือรางกายเสีย

นี่ตัวปญญามันจะเห็น ปญญามันจะสอน

ตอไปวา ถาหากวาเราไมตองการการเกิดตอ

ไปแลว ก็ตองตัดรากเหงาของกิเลสทั้ง ๓

ประการท้ิงเสียใหหมดคือ

ตัดอำนาจของความโลภดวยการใหทาน

ตัดรากเหงาของความโกรธดวยการเจริญ

เมตตาบารมี

และตัดรากเหงาของความหลงดวยการ

พิจารณาหาความจริงของขันธ ๕

ปญญามันจะเห็นชัดวา รางกายเปนแต

เพียงธาตุ ๔ ไมมีการทรงตัว มีการเปลี่ยน

แปลง ภายในเต็มไปดวยความสกปรก

นี่มันจะบอกชัด ปญญามันดีกวานี้มาก

ถามันทำไดถึงจริงๆ

ควบคุมกำลั ง ใจของ เรา ในด านของ

นิพพิทาญาณ พิจารณาดูรางกายของเราก็ดี

รางกายของบุคคลอื่นก็ดี รางกายของสัตวก็ดี

แลวก็วัตถุทั้งหลายในโลกก็ดี พิจารณาท้ังหมด

วามันไมดีตามความเปนจริง

ความเปนจริงมันเปนอยางไร

รางกายของเรามันไมมีการทรงตัว เกิด

ขึ้นมาแลวมันก็เสื่อมไปทุกวันๆ

พอ เปนเด็ก มันก็คลานเขาไปหาความ

เปนหนุมเปนสาว

พอ เปนหนุมเปนสาว มันก็คลานไป

หาความเปนคนแก

พอถึง ความเปนคนแก มันก็คลานไป

หาความตาย

 ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง

เมื่อพิจารณากายของเราไมดี ไมทรงตัว

แลวความรักดวยอำนาจของตัณหามันก็นอย

ไป ดีไมดีมันก็หมดเลย เขาตัดตรงน้ี

ความโลภ จะตะเกียกตะกายไปเพื่อ

ประโยชนอะไร เราตายแลวมันก็ไมไปกับเรา

ความโลภมันก็ตัดได

ความโกรธ อยากจะฆาเขา เราจะตอง

ตาย เขาก็จะตองตายเหมือนกัน จะไปฆาทำไม

ทีนี้ ความหลง นั่นเปนของกู นี่เปน

ของกู แมแตรางกายของเรามันยังไมเปนของ

กูเลย แลวรางกายคนอื่น วัตถุอื่นมันจะเปน

ของเราหรือ

   วิธีที่จะถอนการเกิด

เมื่อเราจะถอนความเกิด เราก็ตองถอน
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รากของความเกิดทิ้ง คือใชกำลังใจและสมาธิ

ใหทรงตัว พิจารณาดูวา วัตถุธาตุทั้งหลาย

มันไมใชเปนปจจัยใหเราทรงความสุข

ความสุขที่จะมีอยูไดในปจจุบันก็คือ

"การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน"

และถาจิตใจของเราไมติดอยูในทรัพยสิน

นี้จนเกินไป หมายความวามีชีวิตอยู เราจำตอง

หา เราจำตองใช ถาตายแลวก็แลวไป ไม

หวงใยในมัน จิตจะคิดอยางนี้ไดก็อาศัยใจท่ี

มีความดี คือมุงการใหทานสงเคราะหบุคคล

อื่นใหมีความสุข ตามฐานะท่ีเราจะพึงเกื้อกูล

ได จนกวากำลังใจของเรามีความชุมชื่นพอใจ

ในการสงเคราะห อนุเคราะห

เมือ่มทีรัพยสนิพอจะสงเคราะห อนเุคราะห

ได เห็นใครมีความลำบาก จะเปนคนหรือสัตว

ก็ตาม เราพรอมใหดวยจิตชื่นบาน

จิตใจของเรานี้นั้นก็คิดไวเสมอวา

การใหเปนปจจัยของความสุข

เขามีความสุข เราก็มีความสุข

ไมหวังผลในการตอบแทน

จิตใจเมื่อคิดถึงการใหเมื่อไรใจก็สบาย

อารมณชื่นบาน อยางนี้นี่เราก็สามารถตัดราก

เหงาของความโง นี่ตัดอันดับแรกไดแลว

 เฉยตออาการตางๆ ที่เขามากระทบ

ขอพูดยอๆ อารมณที่ทำนี่ ไมใชตอง

นั่งหลับตา ทานเดินไปเดินมา นั่งทำอะไรอยู

นอนอยู ยืนอยู แลวก็เดินอยู ทำอะไรก็ตาม

มองดูสภาพของความจริง

เห็นตนหญาที่มันรวงโรยลงไป ก็คิดวา

"โอหนอ..ชวีติของคนเรากเ็ปนแบบนีเ้หมอืน

กัน"

ก็คิดมันวนไปวนมา ถอยกำลังใจใหมัน

คิด คือวาเม่ืออาการอยางนั้นเกิดขึ้น เราเห็น

อะไรเกิดขึ้น ถาอาการของความทุกขเกิดขึ้น

ความขัดของเกิดขึ้น เราก็เฉย ที่เรียกกันวา

"สังขารุเปกขาญาณ" มันอะไรจะมาก็ชางมัน

มันจะแกก็เชิญแก ใจสบายๆ ถือวาหนี

ความแกไมได

ถ าความป วยไข ไมสบายมัน เกิดขึ้ น

ทุกขเวทนามันมีเราก็ตองรักษา ใจเราก็เฉย

รักษาหายก็หาย ถาไมหายก็ชางมัน

อยากจะตายเมื่อไหรก็เชิญ เราเกิดมา

เพื่อตาย

ใครเขาดาใครเขานินทาเราก็เฉย

ไอการชมการสรรเสริญก็ดี

การดาการนินทาก็ดี

เราไมไดเปนไปตามปากของเขา

เราจะดีหรือจะช่ัวมันอยูที่กำลังใจ

ของเราเทาน้ัน

รวบรวมกำลังใจไวอยางน้ีนะขอรับ

เราก็เฉยตออาการท้ังหมด

หนุมก็เฉยไมดีใจในความเปนหนุม

แกก็เฉยไมเสียใจในความเปนคนแก

มันจะตายก็เฉยเพราะวาเราจะตองตาย

ตายแลวไปไหน เราภูมิใจไดวา

"ตายแลวเราไปนิพพาน"

   (โปรดอานตอฉบับหนา)



ธัมมวโิมกข

17
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

อานิสงสของการเจรญิอานาปานุสสติ

คือการกำหนดรูลมหายใจเขาออกเปน

การระงับความเพลยีนะ  และกร็ะงับทุกขเวทนา

คอือาการปวยไขไมสบาย

อยาลมืลมหายใจเขาออก ถาเราสามารถ

ทรงอารมณไดถงึ อปุจารสมาธิ หรือ ฌาน เบาๆ

นดิๆ สบายๆ อนันีม้นัจะดบัทุกขเวทนาถงึ ๗๐

เปอรเซน็ตกวา ความปวดนีม่นัจะนอยลงไปเหลอื

หนอยเดยีว

ถาจติเปน ฌาน จะไมรสูกึปวดเลย

อนันีอ้ยาทิง้นะ พระพุทธเจาเองกต็รัสวา

"ตถาคตเองกม็ากไปดวยอานาปานสุสต"ิ

บุคคลตัวอยางในสมัยพุทธกาล

อยางทาน พระอัสสชิ ทานจะนพิพานรอง

ออยๆ  เปนโรคอะไรรองออย  คอืมนัเสยีดมนัแนน

พระน่ีเปนโรคกระเพาะ ๙๙.๙๙ เปอรเซ็นต

เหลอืเปอรเซ็นตเดยีว  พระตาย

คือวาทานก็เปนโรคกระเพาะอาหาร

ทัง้จุกทัง้เสยีด มนัทนไมไหว นีพ่ระอรหันตนะ

เบื้องแรกก็สงพระไปอาราธนาพระ

พทุธเจามา บอกวา

"ขออาราธนา ขอใหมาโปรด อสัสชิ ดวย

เถดิ"

ทานนอนโคนไมที่แคร ตองนอนแคร

อกีขางหน่ึงมนัต่ำ

พระพุทธเจาเสดจ็มา ทานจะลกุขึน้

พระพุทธเจาทรงบอกวา

"นอนนัน่แหละ อสัสช ิตถาคตจะนัง่ในท่ี

เขาจัดไวให"

กต็่ำกวา กท็านปวยนีไ่มเปนไร

พระอัสสชิ กก็ราบทลูถามวา

"ความดีที่ขาพระพุทธเจาได นากลัว

จะหมดเสยีแลว อรหนัต เสือ่ม อรหนัต หาย"

พระพุทธเจาตรัสวา

"หายหรอืไมหายพจิารณากนักอน"

ทานถามวา "อสัสช ิเธอถอืวารางกายเปน

ของเธอหรอื?"

พระอัสสชิ บอกวา "ไมใช"

ทานถามวา "เธอมรีางกายหรอื"

พระอัสสชิ บอกวา "ไมใช"

ทานถามวา "รางกายมใีนเธอหรือ"

พระอัสสชิ บอกวา "ไมใช ไมใชหมด"

ทานบอกวา "ถาความรูสึกเปนอยางน้ี

ความดไีมสลาย ไมเสือ่ม ยงัทรงอย"ู

คือความเปนอรหันตไมไดอยูที่สมาธิ

ความรสูกึตางหาก เพราะรางกายมนัเปนธาต ุ๔

เขามาประชุมกนั ใชไหม เกดิ แก เจ็บ ตาย มนั

เปนของธรรมดา จิตไมไดตายไปดวย

แลวทานกเ็ขา นพิพาน

ตอนตนพระพทุธเจาถามวา

"อัสสชิ เธอระงับกายสังขารไมไดหรือ

คอื อานาปานสุสติ ดบัไมอยหูรือ"

สนทนาที่ชิคาโก

 เร่ือง....อานิสงสของการ

เจริญอานาปานุสสติ

(วนัศุกรที ่๒๐ เมษายน ๒๕๒๗)
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อรหนัต ยงัเบงอย ูอัว๊เกง ใชไหม ถายงัอ๊ัวเกงอยู

ไมไหว พระยายมราช คอยอยู

พระอรหันต นีย่อมสยบหมดไมใชเพราะ

ขีเ้กยีจ แตรวูาคนทีร่อูะไรทุกอยาง ไมพลาด คอื

พระพทุธเจาองคเดียว เขารตูวัเขา

แตกอนน้ีฉนัใชอารมณเอง ไมใช ฉนัเปน

พระอรหันต  ฉนัใชอารมณเองดวย

บางคร้ังฉนักถ็ามพระพทุธเจาตรงนะ

แตตอมาฉันก็เปรียบเทียบรู เอง ใช

อารมณดีที่สุดแลว กับถามพระพุทธเจา ผลไม

เสมอกนั ของทานถกู แมแตวนัเวลาไมพลาด กี่

เดอืนกไ็มพลาด

ทีหลังฉันก็เลิกทำเองเหนื่อย ถามพระ

พทุธเจาดกีวา

พบพระอาจารยทอง

ตอมากพ็บ พระอาจารยทอง เปนรนุพี่

องคนีก้เ็หน็จะเปนพระข้ีเกยีจเกดิ เหน็เงนิเปนขีไ้ก

ตาไมด ี บอกเงนิหรอืขีไ้ก

แนะไอพระตาบอดน่ี เห็นเงินเปนขี้ไก

ตาดทีีไ่หนละ แตเปลาทานไมตดิ ทานกอสราง คอื

ใหมาเทาไรก็สัง่กอสรางหมด คอืไมตดิในเงนิใช

ไหม คอืคนเหน็เงนิเปนขีไ้ก สรางอะไรเดีย๋วกเ็สรจ็

คอืถาเหน็เงนิเปนทองคำ กไ็มสรางนะสิ

เคยเปรยีบเทยีบคยุกนัเองระหวางพีน่อง

บอกวา "เงินกค็อืขีไ้ก ฉนัไมเอาดือ้ๆ"

ถามวา "ไมอยเูหรอ"

บอก "ไมอย"ู

ถามวา "เพราะอะไร ไมใชเงนิซือ้อาหาร

หรือ"

พระอสัสช ิบอก "ไมไหวพระพุทธเจาขา"

อันนี้อยาลืมนะจำใหดีนะ ถาใครท่ีเขา

ปวยไขไมสบาย หรือจะตาย เจริญกรรมฐาน

วปิสสนาไปแลว อยาไปนกึวาเขาไมรองนะ

พระอรหันต ยงัรอง ไอความเจบ็ปวดเปน

ของธรรมดา แตวาจติของเขานะมนัมคีวามมัน่คง

ตรงน้ีนะ อยาไปคดิวาเขาปวยรองออยๆ อยางน้ี

อยาไปนกึวาเขาเปลีย่น

ความเจบ็ของรางกาย พระอริยะทุกองค

เจ็บเทาคน แตวา พระอรหันต เจ็บมากกวา

คนธรรมดา คือวาประสาทไวมาก พระอรหันต

ประสาทไวมาก สตสิมบรูณ  คำวาเผลอในเรือ่ง

ของประสาทนี ่ของทานไมมเีลย

แตทำไมทานไมบน ทานถอืวา เปนเรือ่ง

ธรรมดา เกดิ แก เจบ็ ตาย อนันีม้นัเปนสมบตัิ

ของมนั ทกุคนหนไีมได ใชไหม

ไอการพลดัพรากจากของรกัของชอบใจ

กถ็อืวาเปนเรือ่งธรรมดา  กว็างลง

ญาณตางๆ ใหถามพระพุทธเจาโดยตรง

ทีนี้สำหรับ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

อยากรใูหถามพระพุทธเจาโดยตรง  อยาไปรเูอง

ญาณตอไปก ็อตตีงัสญาณ รเูหตกุารณ

ในอดตี กถ็ามอยางนัน้ ถามหมด

ญาณสำคัญ คือ ยถากัมมุตาญาณ

ถาเราฝกรเูองนะเหนือ่ยมากอยาไปฝก  ถามเลย

คนทีเ่ขาฝกแลวเขากถ็าม พระอรหันต ที่

ไดคลองแลวกถ็าม

พระอรหันต นีไ่มใชอารมณของทานเลย

นะ ถาทานทีบ่อกวาใชอารมณตนเองนะ ไมใช พระ
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บอก "เฮย! ทำไมเดนิเหมอืนไก"

บอก "กนิแลวเปนขีน้ีห่วา"

นีเ่ถยีงไปขางๆ เรากนัเอง

ทานถามวา

"การรทูกุอยางใชฌาน ๔ ใชไหม"

บอก "ใช"

บอก "เฮย! ไอชาตหิมาหนอยแนะ"

เลยถาม "ทำไม"

ทานบอก "อปุาทาน"

บอก "เออ! แลวทานใชอะไรละ"

บอก "ฉนัถามพระพุทธเจาทานกอน"

ถาม "ใชอะไร"

บอก "ใชฌาน ๔"

บอก "ชาติหมาเหมอืนกนั แกหมาใหญ

ฉนัหมาเลก็"

ถาม "ทำไม"

บอก "เคยใชฌาน ๔ เพราะมนัผดิบาง

ถกูบาง  แตวาถามนัเปนหมอดธูรรมดา เขาจะถอื

วาเกง คือมันผิดนิดเดียว แตวาถาเปนพระ

ทานบอกเองไมพลาดเลย"

หลังจากนั้นเลยใชวิธีทำสบายเลย

ยถากัมมุตาญาณ คือรูกฎของกรรม

ตางๆ อยาทิง้ ถามกีารเคลือ่นไหวอะไรเกิดขึน้มา

ทำใหเราสบายกด็ ีไมสบายกด็ี

พออารมณวางหนอยก็ถามเลย เพราะ

อะไร อยางปวยไขไมสบาย ทำไมฉนัไมบน ฉนั

ไมเคยบนเลย ฉนัปวยทัง้ป  บางทีกป็วยขึน้มา

เปนระยะๆ แรกๆ ทรุดมาก พออยวูดัเดนิเป จะมา

นีเ่ดนิเปนะ แตถงึเวลานดัตองมา

แตถาใหมาเพือ่การอืน่อยาหวงัเลย  บอก

จะใหเงินสักแสนลานไมมีทางขยับเขยื้อนหรอก

ถามาเพือ่ธรรมเอาแน  ฉนัถอืตวัเดยีวกรรมฐาน

ใชไหม  บอกสตางคทีใ่หเอาไปทำไม ใหแลวตอง

เอาไปไมอยางนัน้เสยีระเบยีบ

อาว! เขาทำบญุ  อยาถอืวาเปนสวนตวั

ส ิลงนรกแหงเลย นีเ่ขาสรางบุญสรางกุศล

แตไมเปนไร กลับไปไมตองกลัวเหลือ

นีเ่ดอืนเมษายน นองๆ ๓ ลาน สบายมากเอง็เปน

ลูกคนรวยนี่ ลูกมหาเศรษฐี เงินใชเลนๆ ๒-๓

ลาน แตอยาถามเงินทีเ่หลอืนะถกูตบปากนะ  ใช

ไหม มหาเศรษฐเีปนคนใชเงนิ ไมใชคนเกบ็เงิน

แตบางครัง้กเ็ปนเศรษฐหีนี ้คาท่ีจะตอง

จายจริงๆ เดอืนหนึง่ลานเศษ ซ้ือของนะ บางราย

กเ็ลก็ๆ นอยๆ นดิๆหนอยๆ แสน ๒ แสน ต่ำ

กวา ๒ ไมม ีคาแรงงาน เดอืนละ ๒ แสนกวา

เฉพาะคาแรงงานนะ ๒ แสนกวา คาแรงงานมัน

หลายหมวด ชางกอสราง จริงๆ  ๒ จุด อกีจดุ

หนึง่มลีกูนองเกือบ ๒๐๐ คาแรงงานอ่ืนอกี ถา

จะไมยอย  เดอืนกอนตกเกอืบ ๔ แสน จาย ๒

งวด ๑๕ วนั จายงวดเหมอืนกนั เหมอืนกบัรนุนี้

จายตามแบบอเมรกินั กโ็ตเต อเมรกินัเกา

เฮย! เหนือ่ยวะ

เออ..ถึงเวลาแลว

เวลาถงึแลวเหลอื ๒๐ นาทนีะ

อยาท้ิงวิชามโนมยิทธิ

เออ..ตอนี้ไปก็เปนเรื่องการเจริญพระ

กรรมฐานนิดหนอย  ทุกคนที่ไดแลวจงอยา

ประมาท และกจ็งอยาทิง้  และอยาลมืวาความรู
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ทีศ่กึษานีเ่ปนของทีห่าไดยากทีส่ดุ ตัง้แตเกดิมาเรา

เคยพูดเรื่องสวรรค นรก กันใชไหม แลวทุก

คนกอ็ยากเหน็ เวลานีเ้รากเ็หน็แลว  ถาท้ิงก็รสูกึ

จะเฮงมาก ลงุ (พระยายม) แกหนกัใจ บอก

"เฮย!  กูมาอีกแลววะ จะไปขุมไหนดี

เฮย! พอมนักไ็ปแลว แมมนักไ็ปแลว เกบ็มนัที่

เยน็ๆ เถอะโลกนัต อาว! ลกูหลานจะรอน ลำบาก

มนัอยขูางบน มนัใชแอร ชอบเยน็ๆ"

เลาเรือ่งกฎของกรรมของพวกเรา

แตวาเพิง่ทราบกฎของกรรมของพวกเรา

ทัง้หมด พดูถงึคนไมประมาทนะ ทัง้หมดนีอ่ยาคดิ

วาเราจะไมมีการเคลื่อนไหวของจิต ความทรุด

โทรมของจิตจะไมมี

ทานยา เปนผคูวบคมุอกีทหีนึง่นะ

ทีเ่หน็เรือ่งเดอืดรอนนะ เคยไปถามทาน

เมือ่ฝกแบบน้ีผานไปปเศษ

ตอนตนจรงิๆ แมศรี จะลงมาด ู เขาไม

ไปกนั เขาไมตดัสนิใจขึน้กค็อยลกูทหีลงั

อันดับแรกทีเดียว  โยม (พระอินทร)

ทานกม็าบอก บอกวา

"ลกูหลานทกุคนอยางนอยคณุตองไลไป

ดาวดงึสทัง้หมด"

เลยถามวา "ทำไม"

ทานบอกวา "ถาเขาไปไมไดชาตินี้ เมื่อ

พระศรีอาริย ลงมาตรัสรู  ฉันจะพาลงใหหมด

และก็ไปในชาตินัน้เลยเปนอยางนอยนะ"

จึงถามทานวา

"การไลไป ดาวดึงส เปนอยางไร?"

ทานบอก "ม ี๒ อยาง คอื สงัฆทาน กบั

วิหารทาน  กอสรางนี่ เลิกไมได  เขาเปน

คนจนทำบุญสลึงเขาก็ไดไป ดาวดึงส ถึงไมมี

สตางคสลงึ ชวยหยบิอะไรตออะไรนดิหนอยดวย

ความตัง้ใจจริงเขากไ็ป ดาวดึงส เปนจดุแรก"

และตอมาเมื่อเจริญกรรมฐานบทนี้ที่

ทำกนัขึน้มาได ๒ หนวย ป ๒๒ ผานไปนะ ๒

หนวย มาพฤศจกิายนป ๒๒ ผานไป ขึน้ไปพบแม

จะลา

โยมบอก "คณุมานี ่เดีย๋วเขาจะลากัน"

ถาม "ใครจะลา"

ก ็๓ แม และอีกหลายแม อกี ๒๐๐ กวา

แม ทีจ่ะไปจาก ดาวดึงส ยงัอยอูกี ๒๐๐ กวา

ตรงอ่ืนยงัอีกเยอะแยะ ไมตองหวงเร่ืองแม เราไม

จนแมเบงไดเลย เบงไดเลย และกม็ผีชูาย ๔๐๐

กวา ผชูายเปนลกูและเปนเทวดา

พอไปถงึท่ี บณัฑุกมัพลศลิาอาสน เขา

มากราบ

ถาม "ไปไหน"

บอก "ไป นพิพาน"

ถามวา "นพิพาน ไปงายหรือ"

เขาบอก "ความจริงเขาเต็มมานานแลว

เขายัง้ตัวเทานัน้เอง"

ถาม "ยัง้ตัวเพราะอะไร"

เขาบอก "เพราะลกู เพราะหลาน เพราะ

พี ่เพราะนอง เขาจึงคอยเรง"

พวกเขากลวัวาเราจะแถไปรับสมบตัใิหญ

ในนรก เขาจงึไดคอยเรา เลือ่นเวลาไป (นพิพาน)

หลงัจากนัน้ผานไปปเศษ ทานป ูกต็ดัสนิ

ใจ ถามคีนแทนเมือ่ไร  ทานจะไปนพิพานเมือ่นัน้
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แมศรี กจ็ะไป (นพิพาน)

ฉนัถาม แมศรี วา

"แนใจหรือวาลกูแกจะไปไดทกุคน"

แมศรี บอก "ฉนัแนใจ"

ฉนัถามวา "กรรมของคนไมเสมอกนันะ

ตอนตนมนัอาจจะด ีตอนปลายจะเสยีกไ็ด"

แกบอก "ตอนตนดี ตอนกลางเสียได

แตตอนปลายเสยีไมได"

ตอมา ทานป ูตดัสนิใจไป (นพิพาน)

ฉนัถามวา "ไมหวงหลานหรอื"

ทานบอก "ภาระของฉนัหมดแลว โอกาส

ของฉนัมาถงึแลวนะ"

แตทานกไ็ปไมไดตองคอยคนมาแทน

พอตดัสนิใจปบ ทานปกูข็ึน้พรืดไปเปน

อรหัตตมรรคเลย รางกายสวยมาก

ตอมาปที ่๓ เขาปที ่๔ ทานยา

ฉนัถามวา "โยม ตอนนัน้เมือ่โยมผชูาย

(พระอินทร) ตดัสนิใจไป"

ทานยา นะ ทำทาบงเบงๆ นะแกลง

บงเบง ไอตวัจริงยิม้ตรงหนาฉนั

ฉนัถามวา  "โยมไมไปหรือ"

ทานยา บอกวา "ยงัคณุ"

ฉนัถามวา "ทำไม"

ทานยา บอกวา

"สงสารหลานๆ ดมูนักอน มนัจะไปไหว

ไหมหมดไหม ถาไปไมไหวไมหมด ฉนักย็งัไมไป"

พอปที่ ๔ ผานไปทานก็บอกโยมทาน

ตดัสนิใจไปแลว แตยงัไปไมได ตองรอพอกอน

คอืตัดสนิใจปลอย  ปลอย ดาวดึงส ใชไหม หวงั

นพิพาน เพราะทานมสีทิธ์ิ นากลวัทานจะไปเม่ือ

พวกเราไปหมด ถาถงึเกณฑ

กเ็ลยถาม ทานยา วา

"ทานตดัสนิใจตอนไหน วาทานจะตดัสนิ

ใจปลอยหลานๆ โยมแนนอนหรอืจะไปได"

ทานบอก "ตอนกลางๆ มนัเสยีไดนะ ถา

ตอนปลายมอืทกุคนตองไมเสยี มหีวังแนนอน"

อนันีท้านรทูานเปนพระอรยิะ อยาลมืนะ

๒ องค คือ ทั้งปู ทั้งยา เปนอรหัตตมรรคนะ

ยงัไมมผีล รอผลนดิเดยีว ตดัสนิใจพักเดยีวกเ็ตม็

ทานยงัอยู

หลวงพอแนะนำเร่ืองมโนมยิทธิ

ก็รวมความวาการเจริญพระกรรมฐาน

ทกุคนอยาท้ิงนะ และก็การจะเจริญ อยาใชเวลา

ใหมาก การใชเวลามากนี่ไมไดผล เครียดไมดี

ใชเวลานอยๆ ใหจิตสะอาดจริงๆ

โดยเฉพาะอยางยิง่ไอจิตสะอาดนะไมแน

นอน ถาอยเูฉยๆ ถาพอมกีำลงัพงุตัวได ขึน้ไปเลย

ไอการขึ้นไปจิตวางจากกิเลสทั้งหมด  เวลานั้น

กิเลสทุกอยางไมติดเลย  เปนการฝกใหมีกิเลส

นอย

และกฝ็กการไปนพิพาน  นีส่ำหรบัคนที่

ยงัไมไดนะ ทีไ่มไดจริงๆ นะ บางคนแนนเกนิไป

อารมณเครียดมากเกินไป หนักเกินไปนะไมได

เครียดๆ ขึ้นไมได ตองทำใจเบาๆ สบายๆ ใช

อารมณปกต ิ เวลาหายใจเขาออกปลอยตามสบาย

แตวาเวลาที่ภาวนาใหจิตดิ่งไดไมหามปลอย

แตวาเวลาท่ีจะเคลือ่นออก เวลาครเูขาสอน ตอง

ปลอยอารมณสบายเลยไมภาวนา ไมสนใจกบัลม
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หายใจเขาออก ปลอยอารมณปกติ  ฟงเขาแบบ

ฟงธรรมดานีแ่หละ  และทำใจเบาๆ สบายๆ โดย

เฉพาะเวลานัง่ ตดัสนิใจวากเิลสทัง้หมด ครแูนะ

นำวาเราไมม ี คอืมนัไปไหนกช็าง         คอืไม

คบมนั เวลานัน้ไมมเีลย

และประการท่ีสองท้ิงตัวสงสัย ตวัสงสยั

นีร่ายกาจมาก คอื นวิรณ ตวัท่ี ๕

อารมณจิตเบ้ืองแรกเกิดขึ้นเมื่อไร มี

ความรสูกึแบบไหน ตดัสนิใจตอบทันทมีนัถกูตอง

กม็เีทานีน้ะพูดกนัมาทกุวนั

สำหรับคนที่มาใหมจริงๆ คงไมมีเทานี้

ใหมเอีย่มไปไมมหีรอก มรีมูกีีค่น

เออ..คนมาใหมหายใจเขานกึวา "นะมะ"

หายใจออกนกึวา "พะธะ" จำคำภาวนาไวอยาทิง้

หายใจเขานกึตามวา "นะมะ"

หายใจออกนึกตามวา "พะธะ"

และกเ็วลาหายใจอย ู ภาวนาอย ู จงอยา

อยากรอูยากเหน็อะไรท้ังนัน้

และเวลาทีค่รเูขาจะเขามาสอน  พอเขา

จะเร่ิมสอนกห็ยดุไมภาวนาเลย  และกล็มหายใจ

ก็ไมตองสนใจ เอาสิ่งท่ีเราจะไดหรือไมได คือ

ทพิจกัขญุาณ เปนตวัตัง้

 ทพิจักขญุาณมี ๓ ข้ัน

คำวา "ทพิจกัขญุาณ" นีไ่มไดแปลวาลกู

ตาเปนทพิย

ถาลกูตาเปนทพิยเรยีกวา "ทพิยเนตร"

จะมีไดเฉพาะพวกผ ี เทวดา  คนทีเ่ปนพระอริยะ

ทีน่พิพานไปแลว มนษุยจะได ทพิจกัขญุาณ

คำวา "ทพิจกัขญุาณ"

ญาณ เขาแปลวา รู

คอืมคีวามรทูางใจถูกตองคลายตาทพิย

ใชไหม อยางเวลานี้ใครอยูที่บานทำอะไรอยู

กนิขาวหรอืนอนหลบั หรือไปเทีย่ว มคีวามรสูกึ

บนัทกึไว จำเวลาไว กลบัไปแลวไปถาม

ความจริงเราไมอย ู แตความรสูกึมนัรไูป

แลวมนัถกูตองใชได

แตวาคำวา "ทพิจกัขญุาณ" กม็ ี๓ ขัน้

ตามทีไ่ดมาทีท่ำกนัไดนะ  ความจรงิพระพุทธเจา

ไมไดแยกนะ พวกเราแยกเอง

จติสะอาดนอย มนัจะไมเหน็ภาพ จะมีแต

ความรสูกึใหเชือ่ความรสูกึ

จติสะอาดปานกลาง มคีวามรสูกึจติเหน็

ภาพ เห็นทางจิต แตไมชดัเจน ไมเห็นภาพ  แตรู

ไดชดัเจน บอกไดละเอยีดหมด บอกตามความ

รสูกึของจิต

และก็ถาหากวา จิตสะอาดมากจริงๆ

เหน็แจมใสมาก ตัง้แตวนัตน ใชไหม

ไอทีม่าวนัตนเหน็แจมใสไปเลย นีค่รเูขา

ฝกไดคนหนึง่ แตวาอยาไปหลงตัวเองนะ  วนัหลงั

ไปจับ ขุนชาง ไดระวังนะ ระวังใหด ีขุนชาง จะตอ

วา ๑ ขนม ๒ ขาว ๓ แกง ดไีมดกีล็งุแหวนเพชร

ขอเถอะ ลุงใหไมใหรูดจากมือไปเลย ลุงทำตา

ปริบๆ ยิม้ๆ แลวหาเอาใหม

อยาลมืทานวาอยางนัน้ ไอคนืนีต้อนเชาๆ

หงุขาวใหมาก  ตมแกงใหมาก ทำขนมใหมาก ลกู

ไอแผนจะมา หว่ันกลวัไมมลีกูดแีลว  อยากไมมี

ลกูกนิเสยีใหเขด็ จะไดรจัูกมลีกูเสยีบางนะ

   (โปรดอานตอฉบบัหนา)
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต

สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

อิติป โส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ

ภควาตีติ

วันวิสาขบูชามีเหตุสำคัญ ๓ ประการ

ทานสาธุชนพุทธบริษัทท้ังหลาย

วันนี้เปน วันวิสาขบูชา หรือวาเปนวัน

สำคญัท่ีพวกเราเหลาพทุธบริษัทจะลืมไมได ตรง

กับวัน ๓ วันคือ

(๑) วันประสูติ ที่พระพุทธเจาออกจาก

ครรภพระมารดา ก็เปนวันกลางเดือน ๖

(๒) วันตรัสรูอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ

เปนพระอรหันตองคแรกในโลก กเ็ปนวนักลาง

เดือน ๖

(๓) วนัพระพุทธเจาทรงปรินพิพาน กเ็ปน

วันกลางเดือน ๖ เหมือนกัน

นั่นคือวา วันกลางเดือน ๖

วิสาขะ นี่แปลวา กลางเดือน ๖ เปน

วันสำคัญท่ีเราควรจะนึกถึงพระพุทธเจา พระ

ธรรม และพระอริยสงฆ เปนวันสำคัญในพระ

พุทธศาสนา

ทีนี้วันนี้จะคุยกันเรื่องอะไร หรือเทศน

เรื่องอะไร ยังไมรูเหมือนกัน เพราะวาเรื่อง

ที่บรรดาทานพุทธบริษัทฟงมาก็รูเรื่องกันหมด

แตวาเวลาไปนมัสการพระพุทธรูป ทั้ง

พระพุทธรูป หรือพระพุทธเจา ทานบอกวา

ใหเทศนประวัติเกาๆ ใหมๆ ไมรูอะไรมันเกา

มันใหม ถาใชเกามาพูดใหมมันก็ใหมเหมือน

กัน ถาเรื่องใหมๆ นานๆ พูด มันก็เกาเหมือน

กัน รวมความวา ตามที่จะนึกไดสุดแลวแต

ทานจะดลใจ

   เรื่องพระเตมียใบ

ประวัติความเปนมาของพระพุทธเจา

นี่ควรจะคิดเอากันตอนนี้นะ

เอาเกาๆ ก็ เร่ืองทศชาติ มาคุยกัน

สมัยหนึ่งพระพุทธเจาเกิดเปนพระเตมีย

พระธรรมเทศนา

เ ร่ือง มหาปรินิพพานสูตร

(วันจันทรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐)
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ใบ พระเตมีย นะ ความจริงไมไดใบ มา

ตอทายวา "ใบ" ขณะนั้นทานเกิดมาแลวทาน

ระลึกชาติไดเลย ไมมีใครสอน

พอเกิดมาแลววิชาระลึกชาติติดตัวมาเลย

กำลังน่ังอยูบนตักพระราชบิดา พระราชบิดา

เปนกษัตริย วันหนึ่งเขานำคนทำความผิดเขา

มากราบทูลใหทราบ

คนมีความผิดนี่ตองมีโทษประหารชีวิต

พระราชบิดาก็สั่งประหารชีวิตตามกฎหมาย

พระเตมีย ทานนั่งอยูบนตัก ก็มีความ

รูสึกวา เราเคยเกิดเปนกษัตริยก็หลายวาระ

ดวยกัน  หลังจากตายแลว เราก็ลงอเวจี

หลายวาระเหมือนกัน เปนการสนองกรรม จะ

ถือวาทำตามกฎหมาย แตวาไมมีความผิดทาง

ธรรมและวินัยอันนี้ไมได

ก็รวมความวา ทานคิดวาถาเรายังขืนพูด

อยเูมือ่โตข้ึนในภายหนา เขาจะใหเราเปนกษตัริย

เราจะไมยอมพูดตอไป ถาไมอยากเปนกษัตริย

ก็ตองทำตนใหเปนคนใบเสีย

ตัง้แตวนันัน้เปนตนมา ทานกแ็กลงทำเปน

คนใบ ใบนะ ไมใบจริง เขาทรมานทุกอยาง

ก็ไมยอมพูด ขนาดเอาไปลนไฟบาง เรียกวา

ทำทุกอยางท่ีเราทนกันไมได แตทานก็ทนได

ทานบอกวาทานทนความรอน ทนถูกทรมาน

เทาน้ันดีกวาทนทุกขเวทนาในนรก ทานเห็น

ภาพเดิม

ในที่สุด เขาก็ตัดสินใจ ใหโหรพยากรณ

โหรก็หอยแหละคราวนี ้ โหรไมใชโหรแลว หอย

แลว เหน็เดก็ไมพดูทำอยางไรๆ กไ็มพดู กบ็อก

เปนกาลกิณีของบานเมือง ใหนำไปฝงท้ังเปน

ไอการที่ใหนำไปฝงนี่ เขาสั่งอยางนั้นแลว เรียก

คนมานำขึ้นรถ ก็มีความประสงควา ถากลัว

คงจะพูดขึ้นมาเอง

ทานก็เลยไมกลัวตายขึ้นมาเสียอีก ก็ไม

รูจะทำอยางไร ผลที่สุดก็ใหนำขึ้นรถ ไปออก

ทางประตูผี คือประตูทางทิศตะวันตก

พอไปถึงท่ีปาเปลี่ยว คนไปนะ ๔ คน

พระเตมีย ทานไมพดูดวย คนใชกป็ลอย พระ

เตมีย นั่งอยูบนรถมานะ ๔ คนนั้นก็ไปขุด

หลุม เขาไปขุดหลุมหางๆ ทานก็ยืนขึ้น

ทดลองกำลัง สลัดแขงสลัดขา แขนขากำลัง

ยังดีอยู ความจริงทานนั่งไมลุกมาหลายป

เมื่อแรงยังดีอยู ก็ทดลองกำลัง ดูสิวา

กำลังจะมีสักขนาดไหน ตามเดิมไหม

ก็จับแอกรถข้ึนควง ควงก็ควงไดรวด

เร็ว พอเสียงวืดๆ เขามาขางหลัง เจาคน ๔

คนที่ไปขุดหลุมเหลียวมาก็ตกใจวา พระเตมีย

สามารถเอารถควงขึ้นมาได ถาจะตีเราหรือทุบ

เรา เราก็ตายเปลา ก็เลยไปขอกราบขอขมา

ทานก็บอกวา "ฉันไมเอาโทษเลย เพราะ

เธอทำตามคำสั่ง แตทวาฉันจะไมกลับเขาบาน

เมือง"

ทานก็เลาความเปนมาใหฟง ทานเห็นโทษ

ในการเปนกษัตริย

ตอมาทานก็บวชอยูในปา ตอนนั้นก็ถือ

วาบวชก็แลวกันนะ เมื่อพอแมทราบขาว

สำหรับแมนั้นหวงมาก ทราบขาววาลูก

ไมเปนใบ ลกูไมตายกด็ใีจมาเยีย่ม ทานกเ็ทศน
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เสยีพอแมบวชไปอีก คนทกุคนทีม่าหาทานกบ็วช

หมด

เปนอันวาเมืองนั้นทั้งเมืองบวชหมด

(หัวเราะ) ไมตองทำหมัน วิชาทำหมัน

วิชาที่ดีที่สุดคือบวชนะ

เมืองก็กลายเปนเมืองราง ไมมีกษัตริย

ปกครอง ไมมีคน วัวควายก็เปนอิสรภาพนี่

หากินตามสบาย นอนเมื่อไหรกินเมื่อไหรก็ได

ตอมากษัตริยเมืองอื่นยกทัพมาทราบวา

พระเตมีย เขาปา เมอืงนีม้สีภาพออนแอ อยาก

จะยดึไวในอำนาจนะ เมือ่ยกทพัมาเหน็เปนเมอืง

ราง ก็ไมทราบวาคนไปไหนหมด

เขาบอกวาเวลานี้กษัตริยก็ดี ใครก็ดี

ไปอยูที่ไหนก็ยกติดตามไป ก็ปรากฏวาไปเจอะ

พระเตมีย เทศนเขา เลยละความเปนกษัตริย

บวชอีก เลยลอบวชเสียหลายองค

นี่เมื่อกี้นี้กราบทาน ทานบอกใหเลาเรื่อง

เกาๆ ก็ไมรูจะเลาเรื่องอะไร

พอนึกขึ้นมาไดตอนนี้ก็เลยเลาอยางนี้

นี่เปนอันวา ตอนตนที่พระพุทธเจาทรง

บำเพ็ญบารมีเพื่อความเปนพระพุทธเจา ตอน

นั้นใน ทศชาติ นะ ทานมีกำลังบารมีขนาด

นี้ คำวา "ทิพจักขุญาณ" ก็ดี ระลึกชาติ

ไดก็ดี ทานทำไดแลว

เปนอันวา บรรดาทานพุทธบริษัทฟงแลว

ก็จงคิดวา พระเตมีย นะ

(๑) เปนลูกกษัตริย

(๒) มีบุญญาธิการมาก ใหอดขาว อด

นํ้า ก็ทนได เอาไฟเขาไปลนก็ทนได ทรมาน

ตางๆ ก็ทนได ทั้งน้ีเพราะกลัวนรก

ความอดทนของทานในที่สุดก็บวช ตาย

ชาตินั้นก็ไปเกิดเปนเทวดาบน ช้ันดุสิต บาง

สำหรับทานอยู ช้ันดุสิต นะ

สำหรับผูติดตามบางคนก็ไปอยูพรหมบาง

บางคนเปนเทวดาบาง นางฟาบาง

ก็รวมความวา กำลังรางกายของพระ

พุทธเจา แมแตสมัยเปนพระโพธิสัตวก็ผิด

คนธรรมดา ถือเปนอัจฉริยมนุษย มนุษย

มหศัจรรย แตวาอยาลมืวาสมยันัน้ พระพุทธเจา

กท็รงตายเหมอืนกนั ถงึตอนสดุทาย ทานกบ็อก

ตายจากความเปนคนเวลานัน้กไ็ปเกดิเปนเทวดา

ช้ันดุสิต

  พิจารณาบังสุกุลตาย

ก็รวมความวา ความตายเกิดแกคนทุก

คน ที่พระพุทธเจาตรัสวา

"อนิจจา วะตะ สังขารา"

รางกายทั้งหลายไมเที่ยงหนอ

ที่พระบังสุกุลกัน

"อุปปาทะวะยะธัมมิโน"

เมื่อเกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป

"อุปปชชิตวา นิรุชฌันติ"

เกิดขึ้นแลวก็ยอมดับไป คือตาย

"เตสัง วูปะสะโม สุโข"

การเขาไปสงบกายนั้นจึงจะมีความสุข

คำวา "สงบกาย" นั่นหมายความวา

ไมมีรางกายตอไป นั่นคือนิพพาน

วันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายมา
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ทำบุญกนั หรือมาจากตางจังหวัดบาง กรงุเทพฯ

บาง หรือมาจากที่ไกลๆ คนประจำถิ่นจะมี

ถึง ๓๐ คนหรือเปลายังไมทราบ เพราะคนมัน

มีนอยแตวัดมาก แลวก็ศรัทธานอย ดีนั้นมี

ศรัทธานั้นมีจริงๆ แตกำลังอยางอื่นนั้นมีเยอะ

ก็เปนอันวา วันนี้ทานทำบุญ ๓ กาล

คอื กาลประสตูพิระพุทธเจา ในวนัทีพ่ระพุทธเจา

ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณหรือวาเกิด

ใหม เกดิเปนพระพทุธเจาวนันี ้ เกดิเปนคนกว็นันี้

นิพพานจากทั้งคนทั้งพระพุทธเจาก็วันนี้เหมือน

กัน

ในเมื่อพระพุทธเจาทานมีการเกิดขึ้นใน

เบือ้งตน และมีการแปรปรวนในทามกลาง แลว

รางกายกม็กีารแตกสลายในทีส่ดุฉนัใด ขอบรรดา

ทานพุทธบริษัททั้งหลายจงคิดถึงตัวทานเอง วา

พระพุทธเจาทรงมีบุญบารมีมากขนาดไหน ราง

กายของพระองคก็แก รางกายของพระองค

ก็ปวย ในท่ีสุดก็ตองพัง

พระมหากัสสปขอลาไปเพื่อจะไปธุดงค

การแกของพระพุทธเจา มีวันหนึ่งตอน

ใกลจะนิพพานที่ ปาวาลเจดีย อันนี้คงจะไม

เลาเหมือนคราวอื่นๆ นะ วาเรื่องเกร็ดเล็ก

เกร็ดนอย นึกวาอะไรควรตอนไหน ก็วากัน

ตอนนั้น คือที่ ปาวาลเจดีย วันนั้น พระ

มหากัสสป เขาไปลาเพื่อจะไปธุดงค

พระพุทธเจาทรงกลาววา

"กัสสป เธอก็แกแลว ตถาคตก็แกแลว"

นี่ตรัสวาแกแสดงวาพระองคตองแกแน

เปนพรรษาท่ี ๘๐ คืออายุ ๘๐ พอดี

ทานบอกวา "กัสสป เธอก็แกแลว

ตถาคตก็แกแลว เธออยาไปธุดงคเลย"

ตามธรรมดาธุดงคของ พระมหากัสสป

นะกินขาวกับเทวดา คือบิณฑบาตกับเทวดา

ทานบอกวา "ควรจะอยูรับไทยทานของ

บรรดาญาติโยมท้ังหลาย ทายก ทายิกา เปน

การฉลองศรัทธา"

พระมหากัสสป ก็กราบทูลวา

"ขาพระพุทธเจาไปธุดงค ความจริงไม

ไดมีความมุงหมายเพื่อการโออวดใคร แตวา

ตองการใหเปนตัวอยางกับพระรุนหลัง วาใน

สมัยพระพุทธเจายังมีพระสาวกทานหนึ่งช่ือ

มหากัสสป ธุดงคเปนปกติ ธุดงคเปนวัตร"

ไอคำวา "วัตร" คือวาปกตินะ

ตอมาพระพุทธเจาทรงเห็นวา พระมหา

กัสสป ไมยอม ทานไมถือวาดื้อ ทานถือวา

พระมหากัสสป ทำตามหนาที่ และยังบอกวา

"มหากัสสป สังฆาฏิของเธอนะ เกาแลว

ของตถาคตยังใหมอยู เธอจงนำสังฆาฏิของ

เธอมาถวายตถาคต แลวเอาสังฆาฏิของ

ตถาคตนะมานำเอาไปในปา เอาไปธุดงคดวย"

พระมหากัสสป ก็นอมถวายผาสังฆาฏิ

พระพุทธเจาก็ทรงมอบผาสังฆาฏิของพระองค

ใหแก พระมหากัสสป

นี่ตอนนี้แสดงวาพระพุทธเจายอมรับวา

แก ตอมาเมื่อ พระมหากัสสป ไปแลว

หลังจากนั้นไมนานนัก พระวรกายของ

พระพุทธเจาคือรางกาย ถาวาวรกายจะไมรู
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เร่ืองกนั วร แปลวา ประเสริฐ รางกายประเสริฐ

รางกายของพระพุทธเจาก็เร่ิมทรุดโทรม เปน

โรคหนัก โรคก็ไมเหมือนอาตมา อาตมาเปน

โรคอยางหนึ่ง พระพุทธเจาทานเปนโรคของ

พระพุทธเจา อาตมาเปนโรคของสาวก ไม

เหมือนกันนะ แตทานคงไมมีไอ ไมเห็นบอก

วาไอ

แตโรคของพระพุทธเจาหนักมาก เปน

แผลท้ังในกระเพาะและลำไส

เวลานั้น ทานโกมารภัจ ไมอยู ไปธุระ

ที่อื่น ลาพระพุทธเจาไป พอกลับมาแลวเห็น

รางกายของพระพุทธเจาซูบซีดมาก

ความหมายของคำวา "ปลงอายุสังขาร"

คือหลังจาก พระมหากัสสป ไปไมนาน

พอถึงกลางเดือน ๓ พระพุทธเจาก็ทรงปลง

อายสุงัขาร คำวา "ปลงอายสุงัขาร" นี ่บรรดา

ทานพุทธบริษัทเปนศัพทภาษาบาลี แตคนที่

แปลบาลีบางที วาฉุดหนาฉุดหลังเหมือนกัน

ศัพทวา "ปลงอายุสังขาร" คือ ตัดสิน

ใจวาจะตายเม่ือไร จำงายๆ นะ ไมตองแปล

ตามศัพท ถาแปลไปก็ฉุดไปฉุดมา ฉุดมาฉุด

ไปไมตรงตามความมุงหมาย

ที่พระพุทธเจาตัดสินใจวา

"นับต้ังแตวันนี้ไปถึง ๓ เดือนขางหนา

เราจะนิพพานที่ระหวางนางรังท้ังคูใน เมือง

กุสินารามหานคร"

หลังจากน้ันแลว ทานไมยอมเทศนเร่ือง

พระสูตรและชาดก เทศนเฉพาะ ศีล สมาธิ

ปญญา อยางเดียว ใครไปก็เทศนเฉพาะ ศีล

สมาธิ ปญญา เพราะเวลาที่จะไลเบี้ยกันตาม

พระสูตรไมมี

ทานโกมารภัจทำยาเพ่ือถวายพระพุทธเจา

พอใกลถึงวันจะถึงกลางเดือน ๖ ก็พอ

ดี ทานโกมารภัจ กลับมาจากธุระ หลังจากลา

พระพุทธเจาไป กลับมาเห็นพระพุทธเจามีพระ

วรกายเศราหมองมาก ก็ทราบวาพระพุทธเจา

ปวยหนัก เขาไปกราบทูลถามวาปวยเปนโรค

อะไร อาการเปนแบบไหน พระพุทธเจาก็ไม

ตรัส ทานไมตอบ ถาขืนตอบทานโกมารภัจ

ทานก็นิพพานไมลง ทานนิ่งเสีย ถาม ๓ คร้ัง

ถามพระพุทธเจาได ๓ ครั้งนะ พระสงฆควร

จะเปนอยางนั้น อยาใหเกิน ๓ ครั้ง

พระพุทธเจาไมตรัส ไมทรงตอบ

ทานโกมารภัจ ก็เลยทำยาขึ้นมาเม็ดหนึ่ง

เพื่อถวายพระพุทธเจา ถาพระพุทธเจาฉันยา

เม็ดนี้ เขาไป ๑ เม็ด จะทราบไดทันทีวา

พระพุทธเจาปวยเปนโรคอะไร และทานจะทำ

ยาถวายอีกเม็ดหนึ่งโรคจะหายทันที

พอนำยานี้เขาไปถวายพระพุทธเจาก็ไม

ทรงรับ ควํ่ามือไมยอมหงายมือ ๓ ครั้ง

ในเมื่อไมยอมหงายมือรับ

ทานโกมารภัจ ก็เลยตองเอายาไป

เมื่อไปแลวก็คิดวา ยาขนานนี้เราจะทำ

ถวายพระพุทธเจา ก็ไมควรแกคนอื่น จึงไป

ใสในบอนํ้า นํ้าฟูขึ้นมาเปนอัศจรรยถึงปาก

บอ
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พระอานนทประกาศเผดียงสงฆ

หลังจากนั้นไมนานนักคือ วันขึ้น ๑๓

คํ่า พระพุทธเจาก็ทรงประกาศให พระอานนท

ทราบ พระอานนท ประกาศเผดียงสงฆ

คำวา "เผดียงสงฆ" นี่คือประกาศนะ

ประเดี๋ยวเขาจะมาถามวา เผดียงสงฆ จะไม

รูศัพทวายังไง เผดียง คือ ประกาศ

คอืประกาศใหสงฆทราบวา เราจะไป เมอืง

กุสินารามหานคร จะไปพักที่บาน นายจุณฑ

กอน แลววันรุงข้ึนจะนิพพานระหวางนางรัง

ทั้งคูใน เมืองกุสินารามหานคร พระสงฆองค

ใดจะไปดวยก็จงไป ไมอยากไปก็จงอยาไป แต

ก็ไมมีพระสงฆองคไหนท่ีจะไมไปดวย ทุกองค

พรอม

วันรุงขึ้นวันเผดียงเห็นจะเปนวัน ๑๓ คํ่า

หรือวัน ๑๔ คํ่า พระพุทธเจาก็ทรงออกเดิน

แตเชา ระยะทางไปได ๖๐ โยชน

ก็ทรงบอก พระอานนท วา

"อานันทะ ดูกอน อานนท ปูผาสังฆาฏิ

เวลานี้ตถาคตจะพักเหนื่อย เพราะเหนื่อยเหลือ

เกิน"

ตอนนั้น พระอานนท รองไห เพราะ

วาระยะทางเทานีพ้ระพุทธเจาไมเคยบนวาเหนือ่ย

เมื่อ พระอานนท ปูผาสังฆาฏิแลว องค

สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงประทับ

เมื่อนั่งลงไปแลวก็ตรัสวา

"อานันทะ ดูกอน อานนท ไปตักนํ้า

มาใหตถาคตหนึ่งบาตร เวลานี้ตถาคตกระหาย

นํ้ามาก"

พระอานนท ถึงกับรองไห ก็พอดีเวลา

นั้นแมนํ้ามันตื้น นํ้าไหล เกวียน ๕๐๐ เลม

ผานไป พระอานนท ไปถึงนํ้าขุนคลั่กเปน

โคลน กก็ลบัมากราบทลูใหองคสมเดจ็พระสัมมา

สัมพุทธเจาใหทรงทราบ วาเวลานี้นํ้าขุนมาก

พระพุทธเจาก็ตรัสวา

"อานันทะ ดูกอน อานนท ไปตักมา

เถอะ ตถาคตกระหายนํ้ามากเหลือเกิน"

พระอานนท กลับไปแลวเห็นนํ้าใสผิด

ปกติ ใสเหมือนแกวงสารสมอยางดี ก็ตักมา

ถวายพระพุทธเจา มันชั่วระยะเดินไปเดินมา

แตระยะทางไมถึง ๒๐ เมตร ใกลๆ

พระอานนท ก็ถือวาเปนเหตุอัศจรรย

ก็กราบทูลใหพระพุทธเจาทรงทราบ

เมื่อพระพุทธเจาทรงฉันนํ้าแลว

พระอานนท กราบทูลวา

"มีเหตุอัศจรรยพระเจาขา เมื่อกี้นี้นํ้ามี

เกวยีน ๕๐๐ ขามไปเปนตมมาก แตพอสมเดจ็

พระผูมีพระภาคเจาตรัสเปนครั้งท่ี ๒ นํ้าใส

สะอาด"

 เหตุที่ทำใหนํ้าใสสะอาด

พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา

"อานันทะ ดูกอน อานนท บุญท่ีทำให

นํ้าใสนี้ ไมใชอานิสงสที่ตถาคตบรรลุอภิเษก

สัมมาสัมโพธิญาณ แตวาเปนบุญสมัยหนึ่งเมื่อ

ตถาคตเกิดเปนลูกคนจน เวลานั้นพอกับแม

ไถนา เมื่อไถนาแลว ถึงเวลาก็ปลดควายจาก

ไถ ก็มีความรูสึกวาควายจะอยากนํ้า จึงให
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ลูกชายตัวยอมๆ ขี่หลังควายไปนำไปกินนํ้า

ในปลักควายเล็กๆ มันจะกวางถึง ๒ คืบ

หรือเปลา มันมี ๒ บอ บอเล็กๆ

พอควายไปถึง ความจริงมันไมไกล

พอโยกหนาจากบอนี้ก็ยายมาบอนี้ได

โดยไมตองใชขาเดิน บออยูติดกัน ควายก็ไป

เจอะบอนํ้าที่ขุน ทานเปนคนอยูบนหลังก็คิด

วา ควายนี้มันเหนื่อยมากไมนาจะกินนํ้าสกปรก

ควรจะกินนํ้าสะอาดกวา ก็ดึงสะพายเอาปาก

ไปจุมที่บอนํ้าใส

ทานบอกวาเปนเพราะกรรมที่เปนกุศล

เพียงเทานี้ ในสมัยที่ตถาคตเปนเด็กชายลูก

ชาวนาคนหนึ่งเปนลูกคนจน เมื่อควายจะกิน

นํ้าขุนไมยอมใหควายกิน ดึงสะพายใหกินนํ้า

ใส

ฉะนั้น เวลาที่ตถาคตจะนิพพาน กรรม

นิดหนอยก็ตามมา คือกรรมขัดคอตอนแรก

พออยากจะฉันนํา้เกวยีน ๕๐๐ เลม กม็า

ขามคลองเปนโคลน แตวาพอครั้งท่ี ๒ ตอง

การจริงๆ เขานํ้าก็ใสสะอาด"

ทานบอกเปนบุญสมัยที่ทานเปนเด็กลูก

ชาวนา นี่ก็คุยกันอยางเล็กนอยนะ

นายจุณฑถวายเนื้อสุกรออน

ตอนี้ไปก็ขอวาตอไป หลังจากฉันนํ้าแลว

ก็ปรากฏวา พระองคทรงพาพระเสด็จเดินไป

ที่บาน นายจุณฑ พอไปถึงบาน นายจุณฑ

พอรุงข้ึน นายจุณฑ ก็จัดเลี้ยงเปนพิเศษ

ฆาเนื้อหมูอยางมาก

ไอเนื้อหมูนี่ก็แปลกันไปกันมานั่นแหละ

ความจริงเปนบาลี เฝอไปดวย มันหมู

จริงๆ ไมใชเห็ดหมูเห็ดฟางอะไรไมใชอยาง

นั้น ตอมาพระพุทธเจาทรงยืนยันเบื้องหลัง ฆา

หมูมากใชเนื้อสุกรออนทำอาหารเลี้ยงพระ

แลวก็พระตอนนั้นเปนแสนนะ ไมใชเปน

รอย พระประชุมกันคราวนั้นเกือบสองแสนรูป

ถาหาเห็ดก็คงไมพอกิน คนก็มาก จึงตองฆา

หมูมาก แลวก็ตองใชอาหารมาก

ตอมาขณะที่เขาปรุงอาหารเพื่อจะถวาย

พระ กระทะน้ีเปนเนื้อสุกรออน เขาถือวาเนื้อ

หมอูอนๆ นัน่เหมาะกบัธาตพุระพุทธเจา บรรดา

เทวดากับพรหมก็รวมเอาของทิพยมาโปรยรวม

ผสมดวย ของทิพยนี่ไมเหมาะกับธาตุพระท้ัง

หมด ถาพระท้ังหมดฉันเขาไปจะตายจะยอย

ไมออก พระท้ังหมดไมทราบ แตพระพุทธเจา

ทรงทราบ เวลาที่ นายจุณฑ นำอาหารมา

ถวาย พระพุทธเจาจึงบอกวา

"จุณฑ อาหารท่ีทำดวยเนื้อสุกรออนทั้ง

หมดใหนำมาถวายตถาคตแตผูเดียว จงอยา

ถวายพระอ่ืน"

ความจริงทานปวยขนาดนั้น การอยาก

ฉันในอาหารยอมไมมี

เมื่อฉันเสร็จก็บอกให นายจุณฑ ไปฝง

ใหหมด แลวก็แจงใหทราบวาอาหารชุดนี้เทวดา

กับพรหมเอาของทิพยมาโปรยลง ธาตุของพระ

อื่นไมสามารถที่จะยอยได

เมื่อพูดถึง นายจุณฑ ก็พูดไปเลย เมื่อ

นายจุณฑ ฆาหมูเอง ตองถือวาฆาหมูจริงๆ
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อาหารท่ีถวายพระพุทธเจา

อานิสงสสูงสุดมีอยู ๒ คราว

ตอมาเมื่อใกลจะนิพพาน พระพุทธเจา

ทรงเรียก พระอานนท เขาไปบอกวา

"อานันทะ ดูกอน อานนท ถาใครเขา

ตำหนิอ าหารที่  นายจุณฑ  ทำถวาย

ตถาคตกับพระสงฆแลว ก็จงบอกวา อาหาร

ที่ถวายใหตถาคตเอง อานิสงสสูงสุดมีอยู ๒

คราว

อาหารคราวแรกคือ วันท่ีจะบรรลุอภิเษก

สมัมาสมัโพธญิาณ ไดแกอาหารของ นางสุชาดา

อาหารที่มีอานิสงสสูงท่ีสุดวันที่สองไดแก

อาหารของ นายจุณฑ ก็คือ วันนิพพาน

นายจุณฑ ถวายกับพระพุทธเจาพรอม

ไปดวยพระอริยสงฆทั้งหลาย เปนอาหารที่มี

อานิสงสสูงสุดในการถวายพระพุทธเจาเหมือน

กับอาหารของ นางสุชาดา"

   พระพุทธเจาปวยดวยโรคอะไร

หลังจากนั้นมาพระพุทธเจาก็ทรงลา นาย

จุณฑ ไปสูวิหารระหวางนางรังท้ังคูใน เมือง

กสุนิารามหานคร ตรงน้ันเขต เมืองกุสนิารามหา

นคร อยูแลว อยาลืมวาพระพุทธเจานะปวย

มากแลวนะ ตอนนั้นปวยอยางหนัก ทานเดิน

ไปเพราะปวย ทานปวยอยูแลว ทานปวยกอน

หนานั้น คือกอน ๓ เดือน เมื่อถึงกลางเดือน

๓ ถึงกลางเดือน ๖ มัน ๓ เดือนพอดี แสดง

วาปวยยัง้ไมอยจูนกระทัง่ตัดสนิใจปลงอายสุงัขาร

คือตัดสินใจวาจะตาย

และเมือ่พระพุทธเจาปวยมาก อาการปวย

ของพระพุทธเจาเปนอยางไร ตามบาลีวา

ปกขันทิกาพาธ (โรคทองรวง)

คำวา "ปกขันทิกาพาธ" นี่เปนโรคทาง

ทองถายเปนโลหิตสดๆ แสดงวาเลือดออกจาก

ลำไสมาก แสดงวาลำไสอกัเสบ กระเพาะอักเสบ

มาก อาตมาก็เปนโรคน้ี นี่โรคเดียวกัน ยัง

ถายไมเปนเลือด ถายเปนเลือดก็นิพพานเมื่อ

นั้น นิพพานหรือไปนรกก็ไมรู คงนิพพานสัก

แหงไมบนก็ลางนะ

กเ็ปนอนัวา พระพุทธเจาทรงถายเปนโลหติ

สดๆ ถายแลวกเ็ขาไปนอนกบัท่ี ม ีพระอานนท

ถวายงานพัด และมีพระอีกองคถวายงานพัด

พระอีกองคจำชื่อไมได เมื่อมีพระมาถวายงาน

พัด พระอานนท ก็ไปเกาะสลักประตู ยืน

รองไหคิดวา เวลานี้พระพุทธเจาจะทรงนิพพาน

แลววันนี้ เราเองยังเปน เสขบุคคล

คำวา "เสขบุคคล" นั่นคือ เปนพระ

อริยเจา ยังไมเปนพระอรหันต

พระอรหันต นี่เขาเรียก "อเสขะ" คือ

ไมตองศึกษา

เสขบุคคล คือ บุคคลที่ยังตองศึกษา

อยู

อเสขบุคคล คือ บุคคลเลิกการศึกษา

แลว ไมตองศึกษาตอไปในการตัดกิเลส ไดแก

พระอรหันตตัดแลว ถาจะศึกษาก็ศึกษาวิชา

อื่นเปนกรณีพิเศษ เรื่องการตัดกิเลสไมตอง

ศึกษากัน

พระอานนท คิดวาเวลานี้เรายังเปนเสข
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บคุคล คอืเปนพระโสดาบัน ในเมือ่พระพุทธเจา

นิพพานแลว ตอไปไมมีครู คำวา "ศาสดา"

แปลวา ครู ไมมีศาสดาจะสอนเรา เราก็เลย

ไมไดเปนอรหันต

พระพุทธเจาทรงทราบ จึงใหพระไปเรียก

พระอานนท มา ถามวา

"อานนท ยืนรองไหทำไม?"

ความจริงทานทราบแลว พระอานนท กเ็ลา

ใหฟง พระพุทธเจาจึงบอกวา

"อานันทะ ดูกอน อานนท วิชาความ

รูใดที่ตถาคตสงวนไวเพ่ือครู นั่นหมายความ

วา วิชาอยางนี้เราไมสอนลูกศิษย เก็บไวดีแต

ผูเดียว ไมมีในตถาคต วิชาใดท่ีตถาคตมีแลว

ตถาคตสอนทุกอยางแลวทั้งหมด

เมื่อตถาคตนิพพานไปแลว ขอทุกคนถือ

วาคำสอนของตถาคตเปนศาสดา"

คือพระธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระ

บรมศาสดาถือเปนครู ใหเลือกเอาวาตอนไหน

สมควรแกตน เพราะคำสอนนะไมจำเปนตอง

ใชทุกถอยคำ เพราะทานเทศนเหมาะกันคนบาง

คน บางหมวดเหมาะกับคนบางคน

ก็ถาเลาไปเวลามันยาวนานมาก

กร็วมความวา พระพุทธเจาทรงแนะนำกบั

พระอานนท และแนะตอไปวา

"อานันทะ ดูกอน อานนท เมื่อตถาคต

นพิานไปแลว วนัรงุข้ึนที ่พระมหากสัสป จะทำ

มหาสังคายนา (ความจรงิวันนัน้พระมหากสัสป

ไมอยู พระพุทธเจานิพพานนี่ พระมหากัสสป

ไมทราบ ไปธุดงคยังไมกลับ) วันนั้นเธอจะได

บรรลุอรหันต (ทรงพยากรณไวกอน) แลว

คนตอไปไดฟงเทศนของ อานนท จะไมอิ่ม

ไมเบื่อในการฟง อยากจะฟงเทศนตลอดไป

เพราะไมอิ่มไมเบื่อในการฟง"

เมื่อตรัสอยางนั้นแลว ก็ปรากฏวา พระ

อานนท ทานก็กราบ ตอมาบรรดาเทวดากับ

พรหมมองหนาพระพุทธเจาไมชดั กพ็ากนันนิทา

พระองคนี้ขวางหนาเรา แนะ! ความจริงใช

ตาทิพยมองเลยหัวพระไปก็ได

พระพุทธเจาทรงบอกวา

"นี่คุณ! เธอถอยหลังไปนิดสิ นี่เทวดา

เขาหาวาบงัหนาเขา เขาเหน็หนาตถาคตไมถนดั"

หลังจากนั้นไป ก็ถึงเวลานิพพาน

นี่ขอเลาลัดๆ เพราะมันยาว เดี๋ยวจะไม

ไดนิพพานกัน เวลามันหมดไป ๓๐ นาทีแลว

ใหมันตอไปอีก

การบูชาในพระพุทธศาสนามี ๒ แบบ

เมื่อถึงเวลาพระพุทธเจาเขานิพพานมีพระ

เขามาประชุม และก็มีการประกาศกันใหญ แต

กอนที่จะถึงนิพพาน พระอานนท เขาไปกราบ

ทูลใหทรงทราบ วาเวลานี้เทวดากับพรหมโปรย

ปรายดอกชบาลงมาบชูาพระพทุธเจาขนาดคนเดนิ

หากันตองลุยแคเขา ดอกชบาทานบอกใหญ

เทากระดงเต็มบริเวณนะ

เปนอันวา พระพุทธเจาก็เลยบอกวา

"อานันทะ ดูกอน อานนท ที่เทวดา

บูชาตถาคตดวย อามิสบูชา (อามิส นี่แปล

วา สิ่งของ) เปนของดี มีประโยชนสามารถ
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ไปสวรรคได ไปนิพพานไดเหมือนกัน

แตวาความจริงแลวการบูชาที่ดีที่สุดนั่น

คือ ปฏิบัติบูชา คือ บูชาดวยการปฏิบัติ จะมี

อานิสงสมากไปกวานั้น"

อยางท่ีบรรดาทานพุทธบริษัททำวันนี้

ถวายสังฆทานก็ดี นี่ก็เปน อามิสบูชา ดวย

ปฏิบัติบูชา ดวย ประเด๋ียวตอนบาย ๒ โมง

เจริญกรรมฐานกัน เปน ปฏิบัติบูชา ตรง

การรักษาศีลก็เปน ปฏิบัติบูชา

การใหทานก็เปน ปฏิบัติบูชา

การมเีมตตาสงเคราะหซ่ึงกนัและกนักเ็ปน

ปฏิบัติบูชา  การเกื้อกูลซ่ึงกันและกันก็เปน

ปฏิบัติบูชา

ยินดีกับบุคคลที่เขาไดดีไมอิจฉาริษยาเขา

ก็เปน ปฏิบัติบูชา

พระอนุรุทธ นี่เลิศในดาน ทิพจักขุญาณ

สงฆทั้งหมดแมแตอัครสาวกก็สูไมได

ทาน พระอนุรุทธ ก็นั่งดานปลายเทา

เขาฌานตาม พระอ่ืนก็เขาฌานหรือหลับฌาน

หรือซึมฌาน นากลวัจะซึมฌานตามนะ อรหันต

ปฏสิมัภทิาญาณเวลานัน้ เตม็พรบึหมด ตดิตาม

พระพุทธเจาไมได แตมีพระวิชชาสามตามได

เฉพาะพิเศษจริงๆ

พระอานนท ก็ยองไปถามวา

"เวลานี้พระพุทธเจานิพพานหรือยัง?"

เพราะการเขาฌานนี่ลักษณะเหมือนตาย

จิตสงบ พระพุทธเจาเขาฌานเวลานั้นเขาใจ

วาจะเปน นโิรธสมาบัต ิ เพราะวา นโิรธสมาบัติ

ดับความรูสึกทั้งหมด ไอการปวด การเมื่อย

การเสียดตางๆ มันไมปรากฏ เพราะเปน

นิโรธสมาบัติ อานิสงสมาก

พระอานนท ก็ยองไปถาม พระอนุรุทธ

ว า

"เวลานี้พระพุทธเจานิพพานหรือยัง?"

ในตอนตนๆ นะ เมื่อกายสงบแลว

พระอนุรุทธ ก็บอกวา

"ยัง เวลานี้อยูฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน

๓ ฌาน ๔ เปนรูปฌาน แลวก็ไปอรูปฌาน

ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่เรียกวา สมาบัติ

๘ ไปฌานแตละชั้นก็พักอยูเฉพาะมีความสุข

พอใจก็ขยับไป ๑ ฌาน เมื่อถึงอรูปฌานที่

๔ แลวก็ถอยหลังมาอรูปฌานที่ ๓ พักชั่ว

คราว ถอยมาถึงอรูปฌานที่ ๒ พักชั่วคราว

ถอยมาถึงอรูปฌานที่ ๑ พักชั่วคราว ตอไป

ก็เขารูปฌานที่ ๔ ทรงอยูตามนั้นตลอดเวลา

เมื่อถึงเวลาแลวก็ทรงนิพพาน"

นิพพานเวลาไหน เวลาเทาไรหนอ เวลา

ศูนยนาฬิกา เพราะตางคนตางไมรูใชไหม

(หัวเราะ) เวลาศูนยนาฬิกา มันไมมีนาฬิกา

นะ ตางคนตางไมรูกัน

  ทานโกมารภัจตัดสินใจกอนตาย

รวมความวาการที่เทศนแบบนี้ ก็ขอเลา

ถึงบุคคลอีกคน นั่นคือ ทานโกมารภัจ บุคคล

คนนี้เราไมควรจะละเลยไป ทานโกมารภัจ นี่

สมัยเมื่อพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ทาน

คิดเอาเปรียบพระพุทธเจา ทานเปนหมอรักษา

ใหพระพุทธเจาหายจากโรค ทานคิดวาทานจะ
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ชลอใหตายทีหลังทานใชไหมละ หมอเสียอยาง

ถาพระพุทธเจาตายกอนเราก็ไมมีที่พึ่ง

ไมมีใครแสดงธรรมใหเราฟง ถาเราสงสัย

ถาพระพุทธเจาตายทีหลัง เราตายกอน

เราไดเปรียบ ทานตั้งใจตามน้ัน

แตนี่พระพุทธเจาไมยอมฉันยา ถาฉัน

ยานั้นไมมีทางนิพพานจริงๆ ทานโกมารภัจ

เวลาที่เขาถวายพระเพลิงพระพุทธเจาก็เสียใจ

มาก ก็คิดวาเราไมควรจะมีชีวิตอยูตอไป ใน

เมื่อเราสิ้นพระพุทธเจาแลว ก็ถือวาสิ้นทุกอยาง

ทรัพยสินท้ังหมดไมมีความหมายสำหรับ

เรา บุตร ธิดา ภรรยา ขาทาสหญิงชายทั้ง

หมดไมมีความหมายสำหรับเรา แมแตรางกาย

ที่แสนจะเลวน้ีก็ไมมีความหมายสำหรับเรา

อันน้ีเขาเรียกอารมณพระอรหันตนะ

ทุกคนจำใหดีนะ คนท่ีจะเปนอรหันต

เร่ิมตนตองมีอารมณแบบน้ีกอน

คือรางกายไมสำคัญแตลูกสำคัญ ลูก

ไมสำคัญแตสตางคสำคัญ ดึงกันไปดึงกันมา

ก็ยังดีกวา คือวาตัดสินใจวาทุกอยางไมสำคัญ

ในเราท้ังหมด แมแตรางกายก็ไมมีความหมาย

สำหรับเรา

ขอเลยไปเพราะมีประวัติแลว เอาเรื่อง

ตอนที่ไมมีประวัติมาคุยกัน

หลังจากถวายพระเพลิงแลว ทานก็กราบ

พระบรมสารีริกธาต ุคอืพระธาตุขององคสมเดจ็

พระประทีปแกวแลวเขาปา บานนะไมแวะ เขา

ปาลึกไปหนอย ตองใชคำวาหนอย แลวก็เขา

นอนในถํ้า ขาวปลาไมกินไมลุกจากที่นอน คิด

วา เวลานีเ้ราเปนคนไมมอีะไรท้ังหมด นีอ่ารมณ

ของพระอรหนต อยาลืมนะ

แตทานบอกวาระยะตนๆ คนสืบขาวรู

ไปขอยาอกี จำใหดนีะ คนยองไปขอยาอกี ทาน

ก็รำคาญในคนวา เราตัดสินใจแลว เลยเขา

ปาลึกที่คนเขาไมถึง ใครก็ไมรูวาไปไหน คือ

เขาถํ้าลึก ปาก็ลึก ถํ้าก็ลึก

พอเขาไปนอนแลวตัดสินใจ วารางกาย

จะเปนอยางไรเปนเรือ่งของรางกาย เราไมสนใจ

อะไรท้ังหมด เวลานีเ้ราเปนสาวกขององคสมเดจ็

พระบรมสุคต ในเมื่อทานนิพพานแลวไปทาง

ไหน เราจะไปทางน้ัน ไปไดหรือไมไดแตกูจะ

ไปเสียอยางใชไหม ตัดสินใจวาเราจะไป

ทานก็นอนเฉย หลับตาภาวนานึกถึงพระ

พุทธเจา ภาวนาวาอยางไร ทานบอกวา ทาน

ไมไดภาวนาวา "พุทโธ" (มายืนขัดคอ)

คิดวารางกายไมมีความหมายตัวเดียว

รางกายไมมีความหมาย รางกายไมใชเรา

ไมใชของเรา มันจะพังก็เชิญพัง มันเปน

ปจจัยแหงความทุกข เราไมตองการมันอีก

ทานแนะนำเพียงเทานี้นะ ทานมายืนพูด

ใหฟงอยนูี ่หลงัจากนัน้แลวทานกบ็อกวา กน็อน

หลบัจิตมัน่คงไมหลบัตา ในขณะน้ันมแีสงเหมือน

ฟาแลบสวางมาก ในเวลานี้ทานมายืนยันวา

สวางมากทั้งถํ้า ไมใชสวางแปบเดียวเหมือน

ที่เราเห็นนะ สวางแปบขึ้นมาสวางจัด เหมือน

กับไฟหลายแสนแรงเทียน ตอนนี้ทานมายืน

ยันนะ ใครจับโกหกก็ไปจับ ทานโกมารภัจ

ที่นิพพาน เวลานี้มายืนคุยอยูนี่แหละ
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ทานบอกวา แสงแปบเขามาก็มีเสียง

ประกาศ เสียงพูดดังล่ันมากกองถํ้าวา

"ทานโกมารภัจ เปนสาวกขององคสมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจาใชไหม"

ทานตอบวา "ใช"

เสียงดังเหมือนฟาผา และมีแสงฟาแลบ

เสียงพูดอยางนี้ ๓ ครั้ง

ทานบอกวาถึง ๓ คร้ัง ทานก็หลับเลย

ไมตื่น หลับไปไหน ไปนิพพาน

รวมความวา บรรดาทานพุทธบริษัททุก

คน ถานึกถึงเร่ืองของ ทานโกมารภัจ ก็ดี

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี ให

นึกถึงความเปนจริง วาพระพุทธเจาเองในชาติ

นี้ก็เปนลูกกษัตริย มีทรัพยสินมาก เขาตาม

ใจทุกอยาง พระองคยังเห็นทุกขในการเกิด

ในการทรงชีวิตอยู สมเด็จพระบรมครูจึงแสวง

หา โมกขธรรม คือ ธรรมเปนเคร่ืองพนจาก

ความตายคือนิพพาน เพราะวานิพพานดีกวา

ทานโกมารภัจ นี่เปนเชื้อเจานะ เชื้อสาย

ของ พระเจาพิมพิสาร มีฐานะดีมาก และมี

ความรูดีมาก แควิชาหมอนี่ก็กินไมหวาดไม

ไหว อยางนั้นก็ดี ทานก็ตัดสินใจวา

"อยางอื่นใดไมใชของเรา ไมมีความ

หมายแมแตรางกายก็ไมมีความหมาย ถายัง

มีรางกายเพียงใด เราก็มีทุกขอยางนี้"

ฉะนั้น ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทจำคติ

นี้ไวเตือนใจตนเอง วันหนึ่งใหคิดไวทุกวัน แต

มันอาจจะไมเต็มวันไมเปนไร เอาใหไดจริงๆ

สักวันละ ๕ นาที ไมตองมากนะ คิดวาโลก

ทั้งโลกเต็มไปดวยความทุกข คนทุกคนในโลก

หรือสัตวทั้งหมดในโลกไมมีใครมีความสุข มี

แตความทกุข การเดนิไปประกอบการงานกเ็ปน

ความทุกข ไมไปหาเงินก็มีความทุกข ไมมี

สตางคจะใช โลกมีแตความวุนวายมากขึ้นคือ

จะมีความเรารอน ความเยอืกเยน็จะไมม ีความ

เรารอนจะไมลดลง มีแตความเรารอนมากขึ้น

ความแกก็เปนทุกข ความปวยไขไมสบายก็เปน

ทุกข อยางนี้เราหนีไมไดเลย ความปรารถนา

ไมสมหวังก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากของ

รักของชอบใจก็เปนทุกข ทั้งหมดนี้เราเกิดเมื่อ

ไหร ตองพบกับอาการอยางนี้ทั้งหมด แลว

ในที่สุดความตายก็ทุกข เกิดแลวก็ตาย ตาย

แลวก็เกิด

ในเมื่อเกิดกี่ครั้งมีฐานะเปนอยางไรก็ตาม

ตองมีความทุกขอยางนี้เสมอ

จุด ท่ีจะหมดทุกขมีอยูอย างเดียวคือ

นิพพาน

มองเห็นทุกขไมตองยาวแบบนี้ก็ได คิด

วาการเกิดมันทุกข พอจิตเห็นทุกขแลวก็จับ

นิพพานัง ปรมัง สุขัง อยางนี้สักวันละ ๕

นาทีก็พอ ถาทำไดทุกวัน เหลือกินเหลือใช

เวลาท่ีมันจะตายจริงๆ อารมณนี้จะเขามารวม

ตัว ถามันจะตายจริงๆ ก็จะรู

พอเร่ิมปวยปบ แมแตปวยนอยอารมณ

ตัดมันจะเกิดขึ้นเรียกวา "อารมณสังขารุเปก

ขาญาณ" มันจะมีความรูสึกวา ทุกอยางไม

มีความหมายสำหรับเรา รางกายจะพังก็เปน

เร่ืองของรางกาย มันจะเปนอยางนี้ จิตจะเปน
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อยางนี้ ถาอยางนั้น ถาเปนฆราวาส วันไหน

เปนอรหันตวันนั้น นิพพานวันนั้น

ถาพระก็ไมจำเปนตองถึงอายุขัยเพราะวา

เปนเรื่องหนึ่งตางหาก

 ใหทรงความดีอยางน้ีไว

ก็รวมความวาขอบรรดาทานพุทธบริษัท

ตัดสินใจไวทุกวัน เมื่อตัดสินใจอยางนี้แลว

ยามปกติ เวลาเราทำงานไมใชคิดอยางนี้นะ

ทำงานปกติทุกวัน ใหทรงความดีไวคือ

(๑) ไมลืมความตาย

(๒) เคารพพระพทุธเจา พระธรรม และ

พระอริยสงฆ

(๓) พยายามทรงศีลใหบริสุทธ์ิ

(๔) ทานการบริจาคพยายามใหไวตาม

กำลัง อยาใหมากเกินไป มากเกินไปเกินกำลัง

นี่เดือดรอนภายหลัง

เพราะทานเปนปจจัยตัดโลภะ ความโลภ

ศีลเปนปจจัยตัดโทสะ ความโกรธ

การคิดวาการเกิดเปนทุกขเปนปจจัยตัด

โมหะ ความหลง ตัวสุดทาย

เปนอันวา การแสดงธรรมวันนี้ก็ขอยุติ

ไวแตเพียงเทานี้ เพราะเวลาเขาไป ๔๕ นาที

ใครเอาเทปมา ๓๐ นาทีหนาเดียวก็หมดเจง

ไปแลว วาจะเลานิทานเรื่องจริงใหฟงสักเรื่อง

  คาถาปองกันอันตรายทุกอยาง

เมือ่คนืนีเ้วลา ๓ ทมุกลบัไปจากท่ีนี ่กอน

จะฟงนะ ทุกคนตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจา แลว

ก็ภาวนาคาถาของทานวา สัมปติจฉามิ กับ

สัมปจิตฉามิ วาตอกันไปเลยนะ

สัมปติจฉามิ นี่ผลก็คือ

(๑) ขาศึกไมเห็นตัว

(๒) มีเมตตามหานิยมทุกอยาง เปน

เมตตาบารมี แลวก็

(๓) ปองกันอันตรายทุกอยาง

ทุกคนภาวนาวา สัมปติจฉามิ นะ แลว

ก็บทท่ี ๒ สัมปจิตฉามิ ถาใครเขากลั่นแกลง

เราสกัเพยีงใดกต็าม ผลการกลัน่แกลงนัน้จะตก

แกผูกระทำและพรรคพวก

ก็รวมความว า สัมปติจฉา มิ  กั บ

สัมปจิตฉามิ ใหทุกคนภาวนาไว เปนปกติ

เวลาจะภาวนาใหนึกถึงพระพุทธเจากอน ถา

ภาวนาคาถา ๒ บทน้ี หรือบทใดบทหน่ึงถือ

วาเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน

ทั้งนี้เพราะวาเปนคาถาที่พระพุทธเจาให

โดยตรง

มีคนมุงเขามาทำไสยศาสตรในเขตวัด

ตอไปก็เปนเรื่องนิทาน ความจริงสงสัย

มา ๓-๔ วันแลว วางานนี้นักไสยศาสตร

จะมาทำ แลวก็เมื่อคืนนี้กลับไปท่ีกุฏิปรากฏ

วา กระจกหนาประตูนอกแตก เห็น พรนุช

เฝาอยู แตกกระจายแตกมาก ไอหัวหมาชนนะ

ไมแตก มันชนหลายครั้งคอหมาจะหัก แต

กระจกมันหนา พอแตกแลวหมาทั้งฝูงรองอูอี๋ๆ

หมายความวา แสดงความกลัว

พอเห็นกระจกแตกก็เดินเขาไป พอเขา
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เลาใหฟงก็เฉยๆ เดินเขาไป ก็ถาม เทวดา

ช้ันจาตุมหาราช ที่เฝาอยู ถามวา

"กระจกมันแตกเพราะอะไร?"

ทานตอบงายวา "แตกเพราะตีนยักษ"

พูดกับปาก ถามพูดกับอะไร

พูดกับปาก ถามเรื่องราวมันเปนอยาง

ไร

ทานบอกวา "มผีหูญิงกลมุหนึง่ ชายกลมุ

หนึ่ง มุงเขามาทำไสยศาสตรในเขตวัด"

เมื่องานกอนโนนเคยเขามาทีแลวเพราะ

วา กุญแจดานหนึ่งไมไดไข หมาเขาไปไมได

ในรั้ว แกพยายามหักลูกกรงรั้วเขามา แกเผา

หุนจนกระทั่งตนมะพราวตายไปตนหนึ่ง แลว

ก็คราวนี้ก็ตองการจะเขาเหมือนกัน ก็บังเอิญ

มีทหารยืนรักษาการณอยู เขาเดินมาในสภาพ

ปกติ ใครจะไปจับเขาได เพราะเคร่ืองไมเครื่อง

มือขางในมองไมเห็น เขาเดินไปธรรมดา เขา

แตงตัวแบบไหน เขาก็แตงตัวแบบพวกเราน่ี

สวยๆ เขาอาจจะมาน่ังท่ีศาลารวมกับเราก็ได

เมื่อคืนนี้ ความจริงไมอาจจะนะ เขานั่งแน

นะ เวลาประมาณ ๒ ทุมครึ่ง พรนุช บอก

หมาเหาเสียงเกรียวกราวผิดปกติ แสดงวาเขา

ในร้ัวไมได

ตอมาสักครูหนึ่งไดยินเสียงกระจกเปรี้ยง

ดังสนั่น ไอกระจกนี่หมาชนไมหัก ไมแตก

มันชนหลายครั้งแลวคอหัก กระจกแตกเปร๊ียะ

เหมอืนของหนกัขวางเขาไป มนัแตกราวไปหมด

หมาทุกตัวนอนรองกลัวแสดงความกลัวมาก

แลวก็ตอนหมอจะใหยาฉีด เมื่อคืนกลับ

ไปก็ฉีดยา ก็พอดีพระทานมา ทานบอกวา

"ตอนกลางวันนี่จะมีคน ๒ พวก"

แตถาพูดอยางนี้อาจจะไมมีก็ได เตรียม

กลองมาถายหนา มาทุกงานนะ จะมีผูหญิง

๒ คน แตงตัวแบบชาวบานเกาๆ มาลักษณะ

นี้ทุกเที่ยว เรียกวาทวมใหญคนหนึ่ง ทวม

ยอมคนหนึ่ง แกวางของปุบแลวรีบกลับไป

คนพวกนีค้รัง้แรกท่ี ศาลานวราช แตงตัวปอนๆ

คลายขอทานนี่แหละ เขาหอผามาวาง

พอแกมาดูปรากฏวาเปนผายันตสีแดง

ก็ทราบวาเขาทำไสยศาสตร ก็ให นที ไปท้ิง

นํ้า พอ นที จับเขาปวดไปตลอดแขนเลย

มาครั้งท่ี ๒ ที่ ศาลานวราช เหมือน

กัน เขาวางปุบแลวก็ไปแกดูเปนฟนคน นี่อาจ

จะเปนฟนผี ลักษณะเขาทำอันนั้นจับแลวก็ไม

เปนไร

มาครั้งท่ี ๓ ที่ ๔ ที่นี่ ศาลา ๔ ไร

นี่ก็มาลักษณะนั้น แตอีกพวกหนึ่งจะแตงตัว

สวย ทาทางสุภาพ เรียกวาทาทางดี เหมือน

ผูดีชั้นดีแลวก็มีสตางค คนที่จะหาทางเขาไป

ใกลคือ เขาดานหลัง จะเอาเงินมาทำบุญบาง

แตวาเหตุผลไมพอ อยางงานท่ีหลอพระน่ี

มาตอนนี้นั่งลอมอยู ๕ คน

มีพันเอกคนหนึ่ ง ท่ีทำงานเสนาธิการ

ทานเจากรมบอกเปนนองชาย เจากรมเสริม

แกเกง มโนมยิทธิ แกบอกวา

"เอะ! ไอคนจะฆาหลวงพอนีอ่ยใูกลเหลอื

เกิน"

แกก็นั่งดูอยู แกเห็นมีปฏิกิริยาอยางใด
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อยางหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องวันนั้น แตเขาก็ ความ

จริงเขานั่ง ทำทาดูโนนดูนี่ แตเขาไมดู ไอ

ใจเขาใชคาถาไสยศาสตร ฉันก็รู แตก็นึกใน

ใจวา  สัมปติจฉามิ กับ สัมปจิตฉามิ บอก

"ของมึงเอามาเทาไร ไปเทานั้นนะ"

เราไมมีเวลาจะรับ ยามเยิ่มมันเต็มหมด

แลว ใชไหม บอกวา

"ของมึงเอามาเทาไร มึงก็ไปเทานั้นนะ

กูไมเอาละ"

ก็ปรากฏวาลักษณะนี้วันนี้ยังมี แตคนที่

ขึ้นขางบนมาขางหลังนี่ไมมีโอกาสเลนเสียแลว

งานกอนนั้นขี้เกียจ เขาไปทำทาดี แตงตัวดี

ยกมือไหวเรียบรอยอยางผูชายบอก

"ผมอยากจะถามปญหา"

ยกตัวอยางท้ังๆ ดร.ปริญญา พูดปาวๆ

ถาโดยคนที่มีมารยาทเขาไมไปคุยดวย อันนี้

พวกเมื่อคืนนี้ ของใหญมาก คุณไสยเปนของ

ประเภทที่โตมาก ถาถูกไมเขารางกายก็หมาย

ถึงลม ดีไมดีกระดูกหักไปเลย จึงไดชนเรียก

วาขนาดชนกระจกหนาๆ แตก เดี๋ยวไปดูก็

ไดนะ ถายรูปไว แตวาตอนที่หมอจะฉีดยา

ความจริงเวลาเห็นเข็มเขาไอตายไมกลัว มัน

หวาดเจ็บ กลัวนะไมกลัวนะ แตหวาด

จำใหดีนะ เออ..นี่เขาไมไดกลัวนะเวย

เหน็เขม็กค็ดิวาตายไมกลวั กลวัเจบ็ เปนธรรมดา

ถาหากวามีอะไรจะพึงเกิดขึ้นตองรวบรวมกำลัง

ใจ ใชไหม แมแตเล็กนอย เราจะเช่ือไมได

ปลายเข็มสะกิดนิดเดียว อาจจะตายก็ได ตอน

นั้นใจก็รวมเปนพิเศษ เมื่อใจรวมพิเศษเขาฉีด

ยาใหชวยหลับ ตามปกติมันจะไมหลับ ยัง

ไมหลับกอนมันจะใชนอยๆ นะ

อยางตอนนั้นพระทานมาบอกพอดีวา

"คนพวกนี้นะ พรุงนี้จะมีผูหญิง ๒ คน

แตงตัวขาดรุงร่ิงแบบชาวบานธรรมดาๆ"

ชาวบานแบบธรรมดาๆ ไมอยางนี้ ไอ

นีม่นัผดิธรรมดา อยบูานเธอกม็าในรปูเดมินำของ

มาใหวางแลวก็ไป แตของน้ันแตะตองเขาจะมึน

ก็มี ๒ คนมาชอบเขาดานหลังแบบเดิม เอา

เงินถวายแลวก็ตาม ฉันจับหลายหนแลวไม

เปนไร มันใหทีไรเอาทุกที

ผลกรรมจะตามสนองผูทำไสยศาสตร

ทานเลยบอกผล

ทน้ีีทานบอกเวลาประสาทมนัเคลิม้ลงเสยีง

ก็ออก (มีคนกำลังใชเครื่องไฟฟานวดอยูฟง

ไมถนัด) แตไอที่ทานบอกวา

"ผลกรรมของพวกนีน้ะมนักต็ามสนอง ใน

ชวงวันนีห้รือวนัตอไปแลวแตจังหวะกฎของกรรม

ถา อุปฆาตกรรม เปดพวกนี้จะถูกงูซ่ึง

มีพิษ เหมือนพิษนาคกัด"

ถาม "งูอะไรครับ?"

ทานบอก "งูของ ทาววิรูปกษ จะติดตาม

เลย"

รวมความวา ถาบังเอิญใครจะตายสัก

๕ ศพ ก็ไมเกี่ยวกับฉันนะ ไมเกี่ยว มัน

ตายนอกวัดนี่ไมชอบ ไมมีการบังสุกุล แต

อาจจะไมตายทนัททีนัใด เทวดานีต่องรอกฎของ

กรรม ถา อุปฆาตกรรม เกิดเมื่อไหร ไม
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ตองอายุขัย ก็จัดการเมื่อนั้น แสดงวาติดตาม

เลยคนละ ๔๐ องค คนละ ๔๐

งูประเภทนี้จะเปนสีเขียวตัวสั้นลักษณะ

แปลก ลองทำใหดูสิ

นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวาจบ ไสยศาสตร

ไมตองวิตกกังวลนะ ถาเรามีความกลัวหวาด

อยูบาง ตอนเชาขึ้นมานึกถึงพระพุทธเจาภาวนา

อยางอื่นไปพอสมควร แลวนึกถึงพระพุทธเจา

ภาวนาวา สัมปติจฉามิ นี่จะกันทุกอยาง

แลวก็ตอดวย สัมปจิตฉามิ อันนี้ยอน

ทุกอยางแมแตคนธรรมดาท่ีคิดกลั่นแกลงเรา

อิจฉาริษยาเรา ผลอันนั้นจะตกกับเขา เขา

และพวกไมใชบุคคลคนเดียวนะ

เวลาเหลือ ๑๐ นาที ยังไมไดสตางค

เลย นั่งพูดเลิกพูดกอน พูดนานนี่ไมไดสตางค

พูดนานนี่เสียเวลา

พอทุกคนจิตสบายก็เห็น ลูกศิษยทาว

มหาราช นำผูหญิงมา ๓ คน สอบถามวา

มายังไง ใครใชมา เธอก็บอกชื่อมา ไอที่บอก

ชื่อมานี่ขอปกปดนะ ที่พระพุทธเจาตรัสวา

"นัตถิ โลเก รโห นามะ"

ความลับไมมีในโลก

ถาฉนัจะบอกเสยีอยางกห็มดเรือ่ง คนอืน่

รู ฉันรู ก็ไมรับใชไหม เขาบอกที่มาเสร็จ

และก็ตอมาก็สอบสวนผูหญิง ๓ คน

แลวกเ็ลยบอก ลกูศษิยทาวมหาราช บอก

"ปลอยเธอไปตามสภาพปกติ"

คืนอิสรภาพเลย คาถาอาคมที่เขาคุมไว

นะ ทำลายเสียใหเปนอิสรภาพ ทานก็ทำตาม

นั้น หลังจากนั้นพระทานก็ชี้ใหดูที่มุมศาลาดาน

หนึ่ง บอกวา

"ใครเขาน่ังอยูตรงน้ัน"

อยาลืมวานึกวาบังธรรมาสนบังตูจะมอง

ไมเห็นนะ ยิ่งเหมาะ บอกวา

"นี่เขามาฟงขาว วาผลงานของเขาเมื่อ

คืนนี้มีผลเปนอยางไรบาง"

ใครเขาใชมาฟงขาวหรือ

กข็อแจงใหทกุคนรวูา ถาใครมาถามนะให

ตอบเขาวา

"ฉนักด็ ีลกูฉนัทุกคนก็ด ีทีม่คีวามเคารพ

ในพระพุทธเจาจริง จะไมตายดวยโรคไสย

ศาสตรและคาถาอาคมตางๆ"

บอกเขาดวย บอกมีแรงเทาไหรก็ทำไป

เถอะ มันหมดพุงไปเองนะ ถามันเกงจริงตอง

ทำ ๒๔ ชั่วโมงไมเลิก ใชไหม นี่แสดงวา

มันไมเกงจริงนะ บอกเขาไดเลย บอกวา ลูก

ศิษยฉันก็ดี ลูกของฉันก็ดี ทุกคนที่มีความ

เคารพในพระพุทธเจาจริง ถาประเภทผลุบๆ

โผลๆ นี่ไมเอานะ ตายไปเถอะ ไมเกี่ยว

ทานบอกวา ใหบอกเขาไดวา

"ลูกศิษยของฉัน หรือลูกของฉันทุก

คนจะไมตายดวยโรคไสยศาสตร และก็ไมตาย

ดวยโรคคาถาอาคม"

ก็รวมความวา ทุกคนพนภัยใหมั่นใจใน

พระพุทธเจานะ อยามั่นใจในฉันนะเดี๋ยวเอา

ไอแจกนะ อยามั่นใจในฉันไมไดนะ สวัสดี*
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๑. ของไสยศาสตรสงมา

ผูถาม   : ไดขาววา เมื่อ วันวิสาขบูชา

     มีคนสงของไสยศาสตรมาจริง

หรือครับ?

หลวงพอ : เขาสงของขวัญมาให  คือ วัน

       วิสาขบูชา ปราฏวามีเสียงตึงตัง

โครมคราม กระจกแตกหมารองกลัว ตอน

นั้นไมไดคิดอะไร แตเมื่อ ๒-๓ วันมานี่มี

มาอีก (วันที่ ๒๘ พ.ค.) แตวากอนที่จะมา

ตอนภาวนาอยูมันลุกไมขึ้น กำลังภาวนาอยู

ในระหวาง ๒ ทุมเศษ จิตมันเห็นวา รอบๆ

บริเวณ ตึกกลางนํ้า คือร้ัวขางนอกนะ มีผี

มายืนอยูรอบๆ ร้ัวมาก

แลวก็หลังจากผีออกไป เห็นผีพวกหนึ่ง

ถือกระบองใหญ กระบองเหมือนยักษ วัดพระ

แกว คุมเชิงดานหลังอยู

แลวกม็ผีพีวกหนึง่ยนืทีบ่ริเวณกฏุฉินัรอบๆ

แลวก็ทำเปนตัวสั้นบาง ตัวยาวบาง

บางทีก็แลบล้ินแหกตา หันหนาไปขาง

นอก ลอมพวกนั้น

ก็คิดวาจิตเราอาจจะฟนเฟอนไปไดละมั้ง

แตความจริงตอนปวยนีไ่มคอยจะฟนเฟอน

เพราะจิตระวังอยู ตอนนี้ก็ไมแนใจ

ตอนเชาเขารายงานใหทราบ ก็มีความมั่น

ใจ และพบกระจกมันแตก ๒ บานซอน

ก็ไมรูจะถามใครหันไปถามผี ผีที่ยืนที่

หนาประตูถือกระบองใหญ เปน ลูกศิษยทาว

มหาราช ถามวา

"เร่ืองราวมันเปนอยางไร?"

เขากบ็อกวา "ไอทีห่มาเหาเขามาหนาประตู

นั่นพวกผมเองครับ พวกผม ผมทำตัวอยาง

หมาก็เหากรรโชก แตวาที่กระจกแตก อยา

ลืมวามันแตกออก ไมใชแตกเขา"

ทานก็เลยบอกวา "ทั้งนี้ก็เพื่อใหทราบ

อำนาจพุทธานุภาพสงเคราะหอยู ของท่ีทำมา

มันยอนกลับ ที่ทุกคนรับไปแลวนะ ขอใหมี

ความมั่นใจวายอนกลับแบบนั้น"

หลวงพอ

‘ ตอบปญหา ’
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ก็ถามทานวา "ทำไมปลอยไสยศาสตร

เขามาได"

ทานบอกวา "เพื่อความมั่นใจ ไมง้ันได

แตพดูกนัวาของเขามาแตไมเหน็ แบบสมัยตะปู

ที่เขามาก็เหมือนกัน เขามาแลวหมดสภาพ"

ก็ถามทานวา "พวกผีหลายสิบท่ียืนรอบ

ร้ัวขางนอกเขามาไดอยางไร?"

ทานบอกวา "เปนความประสงคของพระ

อินทร หวังจะปลดพวกนี้ออกจากคาถาอาคม

ที่เขาบังคับมา ทานเลยปลอยเขามาได"

ก็เลยถามวา "พวกผีที่ยืนอยูขางบนหัน

หนาออกเปนผีพวกไหน?"

ทานบอกวา "พวกผมเองครับ"

ถามวา "ทำไมทานมาเปนผี"

ทานบอกวา "ไอพวกนั้นเปนผี ผมก็เลย

เปนผีบาง แหกตาหลอกบาง แลบล้ินหลอก

บาง ทำทาเปนผเีหมอืนกนั ความจรงิเปนเทวดา"

ก็ถามวา "พวกท่ีอยูขางหลังผีพวกนั้น

เปนใคร?"

ทานบอกวา "พวกผมเองครับ"

ถามวา "ทำไมบอกวาคุมไอพวกนั้นหนี"

แลวในท่ีสุดก็จับพวกนั้นปลดจากคาถา

อาคม ปลดเปนอิสรภาพ เรื่องก็จบแคนี้

๒. ถูกไสยศาสตร

ผูถาม   : หลวงพอเจาขา เดี๋ยวนี้ลูกรูสึก

    วาไมสบายใจ คาดวามันเลนไสย

ศาสตรกับลูกอยูเสมอเปนประจำ

วนัหนึง่ลูกไดมโีอกาสไปพบอาจารยคนหนึง่

ทานบอกวา

"แกไปถูกของ"

ก็ปรากฏวาเรียกของออกมาจากทางมือ

ขวาได

ทนีีท้ีล่กูสงสยักค็อืวา ลูกไดเปายนัตเกราะ

เพชรแลว ปรากฏวามันเขาไดเพียงแคขอมือ

ไมสามารถจะผานไปได

อาจารยคนนั้นเลยถามวา

"เอะ! มดีอีะไร ไสยศาสตรจึงเขาไดเพยีง

แคขอมือ"

ลูกก็บอกวา "ลูกเปนลูกศิษย หลวง

พอฤๅษีวัดทาซุง"

ทานก็บอกวา "เออ..ตอไป ขาตองไป

เรียนตอที่นั่นบาง"

หลวงพอ : แคขอมือ แคขอเทา ถูก เปน

       ธรรมดา

ผูถาม   : ไสยศาสตรเขาไดแคนั้น ก็มั่น

ใจไดเลยวายันตเกราะเพชรคุมครองได

๓. ถูกตะปู

ผูถาม   : นมัสการหลวงพอดวยความเคารพ

   หนูเคยถูกตะปู ขณะน้ีไดออกไป

หมดแลว ตอมาอีกระยะหน่ึงก็ถูกกระดูกผี

สนเทาที่เทาปวดมาก ขอศอกดวย จะทำอยาง

ไรดีใหออกไปใหหมด และมีวิธีปองกันการถูก
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คุณไสยศาสตรลมเพลมพัดไดอยางไรเจาคะ?

หลวงพอ : เดี๋ยวกอน! ที่ออกมากอนทำไง

        ถึงออก ไปทำท่ีเดิมเขาออกได

นะ คือหมอคนไหนเขาเคยรักษา ก็รักษากับ

คนนั้น เขาเอาออกได ในการที่ปองกันไสย

ศาสตรนี่ ความจริงยันตเกราะเพชรก็ปองกัน

ไดนะ แตวาจะนับถือจริงหรือเปลาเทานั้นแหละ

ถานับถืออยางเครงครัดขอยืนยันวาไสยศาสตร

ทำไมไดแน

๔. ถูกทำคุณไสย

ผูถาม   : ลูกชื่อ "สมคิด" อยูที่กรุงเทพฯ

    ปจจุบันนี้มีคนทำคุณไสยเพื่อจะฆา

ลูก ใหลูกคอขาดตายไปในชาตินี้

เมื่อเปนอยางนี้แลวลูกก็อาศัยบารมีหลวง

พอสวด อิติป โส นึกถึงพระพุทธเจา และ

ทองคาถาที่หลวงพอให ปรากฏวารอดมาได

จนถึงปจจุบันนี้ เมื่อ ๒ วันนี่ ไอหมอผีมัน

มา มาดูวาลูกตายหรือยัง

พอเห็นลูกยังไมตายปุบ มันบอกวา

"มึงมีอะไรดีวะ! ถึงทำมึงไมตาย"

หนูก็บอกมันวา

"ก็มีอาจารยที่ วัดทาซุง โวย"

มันบอกวา "ตั้งแตนี้ตอไปกูไมทำมึงอีก

แลว เพราะมึงไมตาย กูก็ไมไดเงิน"

เลยกลับเลย

หลวงพอ : เออ..เขามั่นคงดีมาก

ผูถาม   : มีอีกนิดหนึ่ง หลวงพอเจาขา

     ขอคุมครองลูกใหตลอดรอดฝง

ดวยเถิดเจาคะ

๕. ถูกกระทำไสยศาสตร

ผูถาม   : กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยาง

    สูง วันนี้ขอสักครั้งเถอะ ขอพึ่ง

บารมีหลวงพอ คือวาลูกเปนครูสอนหนังสือ

ถูกกระทำไสยศาสตรทุกรูปแบบท่ีเขากระทำมา

เปนเหตุใหครอบครัวเดือดรอนเหลือเกิน แก

หลายแหงไมหาย กันหลายที่ก็ไมอยู

วันนี้จึงบากหนามาพึ่งเพ่ือผอนคลาย ถา

หลวงพอไมชวยคราวนี้ลูกคงมวยแนเจาขา

หลวงพอ : เขาไมไดเขียนยังง้ันละมั้ง

ผูถาม   : ตอใหอีกหนอย

หลวงพอ : เอาอยางน้ีก็แลวกันนะ ฉันก็แก

        ไมเปน เวลาบูชาพระก็ภาวนา

วา สัมปติจฉามิ สัก ๗ ครั้ง แคนี้กันได

เลย

ผูถาม   : ติ หรือ จิต ครับ

หลวงพอ : ติ ก็ได ติจ ก็ได

ผูถาม   : มันมี ๒ คำ นะครับ จิต ก็มี

หลวงพอ : ออ! สัมปจิตฉามิ นั่นยอนกลับ

    สัมปติจฉามิ หรือ สัมปติฉามิ

นี่กันทุกอยาง ถา สัมปจิตฉามิ ถาเขาทำมา

ก็กลับไปหาเขาเอง
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๖. ถูกนํ้ามันพราย

ผูถาม   : กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยาง

     สูง ลูกมีความเดือดรอนอยูใน

ขณะนี้เปนอันมาก คือวาลูกไดเคยโดนนํ้ามัน

พราย แลวก็ถูกคุณไสยตางๆ เปนอยางมาก

ปจจุบันนี้ก็ยังมีวิญญาณที่ตายโหงสิงอยู แก

ที่ไหนอยางไรก็ไมไดรับผล เปนที่ทรมานกาย

เปนอยางยิ่ง ลูกก็เขาใจวาหลวงพอก็แกไม

ได เพราะไมถนัดในทางนี้ แคขอเปนเพียง

คำชี้แนะ จากหนักเปนเบา จากเบาเปนหาย

ดวยเถิดเจาคะ

หลวงพอ : จากหนักเปนเบา จากเบาเปน

       หาย จากหายเปนโรคใหม เอา

ยังไงกันแน นํ้ามันพรายก็มี ผีก็สิง เคราะห

ก็เกา เหาก็กวน ก็เปนอันวาเอาอยางนี้ดีกวา

ถาเปนผีจริงๆ เมื่อวานนี้ หมอจรูญ มา ก็เมา

เลาเร่ืองความเปนมาใหฟงวา หัวหนานิคมที่

เชียงราย คนที่นั่นเปนชาวเขา ปรากฏวาผีเขา

พูดไดทุกภาษา ฝร่ังไปพูดฝรั่ง เจกไปพูด

เจก ไทยไปพดูไทย ปกตแิลวแกพดูภาษากลาง

ไมได แตแกตอบได

ตอมาเขาทำพิธีไลกัน มันก็ไมไป

ตอมาพระคริสต บาทหลวงก็เอาคัมภีร

มาไลเวทยสวดไปสวดมาบอก

"พระเจามาแลว โปรดไปกับพระเจา"

ไอผีลุกขึ้นควาตำราเคี้ยวกินเลย พระ

เจาเผน พระเจากลัวผี เขาก็ไปบอกหมอหัว

หนานิคม หมอก็เกิดกลัวขึ้นมาเหมือนกัน แต

ในฐานะท่ีเปนหัวหนาเขาจำตองกลา กอนจะไป

หาคนผีเขาก็เอาธงมหาพิชัยสงครามนี่แหละ

อาราธนาเต็มที่เลยขอใหชวย

ทีนี้อยาลืมวายันตก็ดี แหนบก็ดี เวลา

ปลกุเสก พระพุทธเจาทานบอกให ทาวสหมับดี

พรหม กับ พระอินทร ใหสงเทวดาเขาควบ

คุมแตละองค ทุกชิ้น ทุกอันจะมีเทวดาและ

พรหมควบคุม แตวาเราลืมทาน ทานก็ไมชวย

เรา ก็เปนอันวาคุณหมอนั่นก็วาดะเลย

แลวก็เอาผายันตใสกระเปาไป

พอเดนิเขาไปยงัไมทนัจะถงึตัว เจาผเีงียบ

ฉี่ บอกไมไหวแลวพูดไมได ตาแดงมือแดง

มาแลว ไมเห็นหมอ เห็นเทวดาคุมนะสิ

ในทีส่ดุพอเขาไปกต็กลงกนัได ขอสตางค

๒๐๐ บาท ใหไปสงปากตรอก คำวาสตางค

๒๐๐ หมายความวาใหทำบุญใหดวย เพราะ

หิวมาก เวลานี้หนอนมันกินบากินหัว เห็นไหม

เลา ก็ไมมีใครเห็น เขาแสดงทาใหทราบ

สำหรับคนนี้เอาอยางน้ีก็แลวกัน

ถามีจิตใจมั่นคงจริง ก็เอาผายันตติดตัว

ไว ถาเปนผีจริง ถาเรามีความมั่นคงจริง ผีอยู

ไมไดนะ

   (ปญหาคลายคลึงกัน)

ผูถาม   : กราบเทาพระเดชพระคุณหลวง

    พอที่เคารพอยางสูง คือวาอยาง

นี้ขอรับ คุณแมของเด็กนักเรียนที่ลูกสอนอยู

ปจจุบันนี้ หลงถูกนํ้ามันพรายมา ๓๐ กวา
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ป ครั้งแรกผมก็ใชนํ้ามนตของหลวงพอเอาไป

ทามันก็บรรเทาลงไปดีมาก แตยังไมหายขาด

มีโอกาสไปที่วัดหลวงพอก็ไดสงเคราะห ก็ดี

ขึ้นเยอะ ทีนี้กลับมาถึงบานผมเลยเอาธูปเปา

ยนัตเกราะเพชรลองจ้ี ไมไดจุด เอาธปูจ้ีกป็รากฏ

วาเนื้อตรงน้ันเตนผางๆ แลวมีนํ้ามันไหลออก

มาอีก แตวายังไมหายสนิทดี

ที่จะเรียนถามก็คือวามีคำแนะนำเพิ่มเติม

อยางไรหรือไม ขอกราบขอบพระคุณลวงหนา

มาอยางสูงขอรับ

หลวงพอ : ทำตามนั้นเรื่อยๆ นะ เพราะเขา

        ทำไดผลแลวนะ แตอยาลืมวา

คนกินนํ้ามันพรายนี่กินนํ้ามันอื่นไมไดนะ ถา

กินนํ้ามันหมู กินนํ้ามันตางๆ เขาไปมันจะเพิ่ม

ผูถาม   : อยางนั้นคนถูกคุณไสยประเภท

       นี้ หามกินนํ้ามันเลยนะครับ

หลวงพอ : ใชๆ ๆ ประเภทนํ้ามันนะ เอา

        ยังง้ีก็แลวกันกินเจเลย แตเจ

ปลาไดนะ เจเนื้อได เจนํ้ามันหมูไมได

๗. กินกวยเต๋ียวกลายเปน

สายสิญจน

ผูถาม   : หนูปวยมา ๒ ปแลว  ขึ้นไป

     ถามพระพุทธเจาและ หลวงปู

ปาน ขางบน ทานบอกวา

"เอ็งหวังพุทธภูมิมากอนใหลาและใหสราง

วิหารทานเสีย"

หนูบนวาจะสรางหองกรรมฐานท่ี วัดทา

ซุง รุงข้ึนก็หายอยางปลิดทิ้ง

แตพอไปสะเดาะเคราะหที่ วัดทาซุง

หลวงพอบอกวา "คนปขาลกับปมะโรง

มีเคราะหมาก ใหถวายพระพุทธรูปต้ังแต ๓

นิ้วขึ้นไป และปลอยปลา"

หลังจากสะเดาะเคราะหกลับมาแลว หนู

ไปรับประทานอาหารท่ีคอฟฟชอปแหงหน่ึง กอน

จะทานอาหารหนูไดภาวนา "นะมะพะธะ" และ

นึกถึงยันตเกราะเพชร เวลากินก็เปนกวยเตี๋ยว

แตพอกลืนไปคร่ึงลำคอ ปรากฏวาเปนดายสาย

สิญจน ดึงออกมาวัดไดยาวศอกเศษ

ขอเรียนถามหลวงพอวาตอนกินเปนเสน

กวยเตี๋ยว ตอนเคี้ยวทำไมกลายเปนดายสาย

สิญจนเจาคะ

หลวงพอ : แสดงวาคนนี้มีบุญมาก สายศีล

       แสดงวาศีลมาก ศีลเหนียวดวย

เขาเรียกศีลเยอรมัน สงสัยเหมือนกันนะ มัน

อาจจะปนกับเสนกวยเตี๋ยวได แปลกจริงๆ นะ

ไอนี่ไมรูเหมือนกันนะ

พูดถึงเร่ืองนี้นึกขึ้นมาได สมัยไปธุดงค

ไปท่ี จังหวัดสุรินทร ตอนกลางคืนมันมีนกมา

จับหลังกลด ตัวมันใหญมาก แตวานกประเภท

นี้มันไมบินกลางคืน จะตองเปนเรื่องของไสย

ศาสตร ก็มีไมแหลมอยูอันหนึ่ง เสกไมแหลม

แลวก็แทงเขาไป วิธีเสกก็ใช อิติป โส นี่

นะ ไอนกก็กลายเปนหนังควายแหงท่ีเขาตาก

แลว นั่นถาพลาดทาเขาทองเราก็เสร็จ

พอตอนเชาก็คุยกับเพื่อน ๒ องค
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เพื่อนก็บอกวา "ผมก็โดนเหมือนกัน"

เขากเ็ลยเอาหนงัมาใหด ู เขาทำมา ๓ องคนะ

ตอนเชาไปบิณฑบาตกลับมาท่ีกลด ก็มี

คนเอาขาวแกงมาถวาย ทางแถวน้ันขาวซอม

ใชไหม สีไมคอยสวย แต ๒ คนที่เขานำมา

ขาวสวยมาก สวยเหมือนขาวโรงสี และก็มี

ตมยำพุงปลากับไขปลาของดี กับขาวคนอื่น

ไดอยางนี้มันไดยาก ใชไหม

พวกเราก็สงสัย สงสัยวาขาวกับตมยำ

นี่ไมใชของจริงแลวนะ เปนของไสยศาสตร

แลว และก็คนที่นำเอามา โยม ๒ คนแตง

ตัวเรียบรอยกวาคนอื่น เขาถามวา

"ทำไมไมฉันละครับ?"

เลยบอกวา "โยม ของมันดีมาก เอา

ไวฉันตอนเพล"

แตความจริงพระธุดงคไมฉันตอนเพล

พอฉันอยางอื่นเสร็จ กอนจะฉันขาวเขา

เอาหนังควายมาปูใหนั่งกอน ใหนั่งแทนเสื่อ

พอฉันขาวไปหนังควายก็หดเขามาทีละ

นอยๆ มันเล็กเขามาๆ ก็มองดู ไอนี่เอาแลว

เมื่อคืนก็ครั้งหนึ่งแลว ก็เลยเอานํ้าที่ฉันแลว

เสกหนอยก็พรมๆ มันก็กางออกตามเดิม

ตา ๒ คน ทำหนาเลิ่กลั่ก เราก็ทำเฉยๆ

เรามองหนาก็ไมสบตา

พอฉันขาวเสร็จ ก็เลยบอกวา

"ของโยมนี่ถาจะอรอยนะ ขาวขาวๆ หา

ยาก ไอตมยำพุงปลากับไขปลานี่ก็อรอย ตอง

ไวฉันตอนเพล แตวากอนที่จะฉัน เกรงวา

ขาวนี่มันจะแข็ง ขอนํ้าพรมกอน"

เราก็เอานํ้าในขันพรม นํ้านั่นเปนนํ้ามนต

นํ้ามนตเรานึกเมื่อไรก็เปนเมื่อนั้น ไมตองไป

นั่งทำปากหมุบหมิบๆ พอพรมปบ ปรากฏวา

ขาวทั้งหมดเปนทราย ไอพุงปลากับไขปลาเปน

หนามไขวกนั พอของมนัเปนอยางนัน้ แกจะถูก

ซอมนะสิ ญาติโยมที่นั่งอยูจะรุมซอม ตอง

ขอรองกัน

ทีนี้ไอเสนกวยเตี๋ยวนี่ก็เหมือนกัน เขา

ใจวาเปนรูปของเสนกวยเตี๋ยว แตความจริง

เปนเรื่องของไสยศาสตรปนมาดวย นี่คิดถึง

เร่ืองนี้ขึ้นมานะ มันเปนไปไดเลย

เอาละ ฉบับนี้ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้

เอาไวพบกันใหมฉบับหนา...สวัสดี*

  วาจํ ปมุญเจ กุสลํ นาติเวลํ.   ไมควรเปลงวาจาท่ีดี ใหเกินแกควรกาล

  น หิ มุญเจยฺย ปาปกํ.   ไมควรเปลงวาจาท่ีชั่วเลย

พทฺธาป ตตฺถ มุจฺจนฺติ ยตฺถ ธีรา ปภาสเร.

คนมีปญญา แมมีปญหาและถูกผูกมัดอยู พอพูดในเรื่องใด ก็หลุดไดในเรื่องนั้น

อพทฺธา ตตฺถ พชฺฌนฺติ.

คนพาลท่ียังไมถูกผูกมัด แตพอพูดในเร่ืองใด ก็ถูกผูกมัดตัวในเรื่องน้ัน
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คุณธรรมของพระอริยเจา

 "เออ..เมือ่กีน้ีต้อนหลวงพอบอกวาการ

เปนพระโสดาบนั เปนตวัอยางของกลวยๆ

กระผมคิดวาหลวงพอคงมีวิธีเรียนลัด

เปนพระโสดาบัน?"

ไมลดัหรอก  ถาลดัไมถงึ  รัดขาดเลย

ถาคอยๆ ไปตรง

"ครบัหลวงพอ  จะตองตัดเรือ่ง สกักาย

ทฏิฐิ ตอนตน"

ตอนนี ้เพราะวาคนเขยีนตำราใหเราอาน

เขาไมไดเปนพระโสดาบัน

คอืตำราท่ีเราอานนีเ่ขยีนผดิ

คอื สกักายทฏิฐนิีถ่าตดัขาดเลยนะเปน

อรหนัต  นีท่านเขยีนมาผดินี ่ ตองไปดูบาลตีอน

หนึง่  บาลทีีพ่ระพุทธเจาตรสัวา

"พระโสดาบันกบัพระสกทิาคามนีี ่ เปน

ผมูสีมาธเิลก็นอย  เปนผมูปีญญาเลก็นอย  แต

ทรงศีล ๕ บริสทุธ์ิ"

เทานีเ้อง  ใชไหม

แลวกอ็กีตอนหนึง่  ทานตรสัวา

พระโสดาบนั เปนผทูรง อธศิลี

พระโสดาบัน กบั พระสกทิาคาม ี เปน

ผทูรง อธิศลี

พระอนาคามี ผทูรง อธิจติ

พระอรหนัต ผทูรง อธปิญญา

ถาตรงนีน้ี ่ สองตอนนีช่ดั

การตดัสกักายทฏิฐนิีต่ดัไดเบาๆ เปนพระ

โสดาบนั

ละเอียดดีอกีเปนพระสกิทาคามี

ละเอียดมากเปนพระอนาคามี

ตดัไดหมดเปนพระอรหันต

เขาตัดตัวเดียวกเิลส

นี่คนที่ทานเขียนตำราใหเราอานบอกวา

ตดัขาดเลย  เสรจ็เลย  พงั!

ทีเ่ราไมไดกนักต็รงน้ี

  องคของพระโสดาบัน

แลวเรากไ็ปดอูงคพระโสดาบนั

ธรรมปกิณกะ

เร่ือง วิธีเรียนลัดเปนพระโสดาบัน
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คำวา "องค" นีก่ห็มายความคนทีเ่ปนพระ

โสดาบนัแลว  เขาจะทรงปฏิปทาตามนัน้นะ  คอื

องคของพระโสดาบนัมสีามประการ  คอื

๑.  เคารพในพระพุทธเจา  พระธรรม

พระอริยสงฆจริง

๒.  มศีลี ๕ บริสทุธ์ิจริง

๓.  แลวตองการพระนพิพานเปนอารมณ

เทานีเ้อง  พระโสดาบัน  พระสกิทาคามี

คอืชาวบานชัน้ด ี  จะทรงขอสำคญัทีส่ดุกศ็ลี ๕

บริสทุธ์ิ  ทวาถามศีลี ๕ บริสทุธ์ิ  มคีวามเคารพ

พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  จริงๆ  ถาจิตไม

มงุพระนิพพานเขากไ็มใชพระโสดาบนันะ

"ตองมคีำวาถงึพระนิพพาน"

ใช  จิตจับพระนิพพานจดุเดยีว

ถาไมมงุพระนิพพานจดุเดยีวกถ็อืวาเปน

ผูเขาถึงไตรสรณคมน  ยังไมแน  ยังเปน

อนิยตบคุคล  (บคุคลทีไ่มแนนอน) อย ู แลวจิต

ก็ปกมั่นโดยเฉพาะ  วาเราตองการจุดเดียวคือ

พระนิพพาน  อนันีค้อืเรือ่งพระโสดาบันและพระ

สกทิาคาม ี นีเ่ขาเปนไมยาก

    การตัดสักกายทฏิฐิ

ทีนี้คนที่เขียนใหเราอานนะซี  ทานวา

เตลดิเปดเปงไปเลย  ขึน้ตนก ็สงัโยชน ๑๐

พระโสดาบัน    พระสกทิาคาม ี  นีต่ดั

สงัโยชน ๓  คอื

(๑)  สกักายทฏิฐิ

(๒)  วจิกิจิฉา

(๓)  สลีพัพตปรามาส

พงัเลย  สกักายทฏิฐ ิ ตวัเดยีวกพ็งั

ทนีีถ้าไปดูที ่พระสารีบตุร แนะนำพระท่ี

จะเขาไปอยปูา ใชไหม

พระไปฟงและไปเรียนกรรมฐานจากพระ

พทุธเจา  เวลาเขาปาพระพุทธเจาถามวา

"ไปลา สารบีตุร แลวหรือยงั?"

พระก็บอก "ยงั"

พระพุทธเจาบอกวา

"ถาอยางน้ันไปลา สารบีตุร กอน"

ไปถึง พระสารีบุตร  พระสารีบุตร

กอ็ธิบายถงึวิธีปฏบิตัติามสมควร  พระพวกน้ัน

โดยมาก พระสารีบตุร ทานสอนทานกม็งุจุดเดยีว

คอือรหันต  คนปฏบิตัตินใหเขาถงึอรหัตผล  กค็อื

ของไมยากจรงิๆ  ถาแบบนี้

ตัดสักกายทฏิฐิแบบพระโสดาบัน

พระก็เลยถามวา "ในเมือ่ผมเปนปถุชุนอยู

ผมตองการเปนพระโสดาบนั  ผมจะทำอยางไร?"

ทานกบ็อก "ขอใหตดั สกักายทฏิฐ ิคอื

ขันธ ๕  เห็นวา  รูป  เวทนา  สญัญา  สงัขาร

วญิญาณ  มนัไมใชเรา  ไมใชของเรา  เราไมมใีน

ขนัธ ๕  ขนัธ ๕ ไมมใีนเรา  ถาคณุตดัไดแบบ

เบาๆ คณุกเ็ปนพระโสดาบนั"

ทนีีท้านกถ็ามตอไปวา

"แลวถาเปนพระโสดาบนัแลวจะเปนพระ

สกทิาคามตีองทำอยางไร?"

ทานบอก "พจิารณาแบบนัน้แหละ จิตละ

เอียดอีกหนอยก็เปนพระสกิทาคามี  เปนพระ

อนาคาม ี เปนพระอรหันต  พอตดัเสยีหมดกเ็ปน
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อรหันต"

ใชไหม  พดูไปกซ้ํ็า  พระพวกนัน้กด็ ี ถาม

ถงึขอที ่๕  ขอที ่๕ ถามวา

"เปนอรหันตแลวไมตองทำอะไรเลยใช

ไหม"

นีค่นขีเ้กยีจ  พระสารีบตุร บอก

"ไมใช  พระอรหันตทำมากกวา  ทวา

ทำเพือ่จิตอยเูปนสขุ"

คือวาพระอรหันตตัวทานขยันมากกวา

คนทีย่งัไมได  ทานใครครวญอยเูสมอ  เพราะ

จิตสบาย

ไอ ขันธ ๕ นีม่นัไมมกีารทรงตัว  ไมใช

พอเปนอรหนัตแลว  ไมปวดทอง  ไมปวดหวั  ไม

ปวดทองข้ี  ไมใชนะ  ยงัมทีกุอยาง  ใชไหม

เวทนา  ทกุขเวทนายงัมทีกุอยาง  แตวา

ทานเขาใจวาไอเวทนานัน้เปนของธรรมดาของราง

กาย  ในเมือ่ยงัมรีางกายอยอูยางนีน้ีค่น ถามนั

จะเกิดขึน้  มนัเกิดกบัรางกายไมใชกบัใจ  ใจ

ยอมรบันับถอืมนั  ใชไหม  กเ็รียกวา  เราตอง

กนิอาหารเปนของธรรมดา

ถาไมมอีาหารเสยีแลว  อารมณกไ็มตอบ

รางกายนี่ก็เหมือนกัน  ถาหากวาไมมีรางกาย

โรคนิทธัง ความเปนรงัของโรค  โรคก็ไมมี

ถามรีางกายเพียงใดกต็องมีโรคเพยีงนัน้

โรคกต็องมอีย ู ถอืเปนกฎธรรมดาของมนั  จิต

กเ็ปนสขุ สวสัด*ี

อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา. "ผูประพฤติดี ยอมฝกตนอยูเปนนิจ"

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย. "ชนะตนน่ันแหละ เปนดี"

ยทตฺตครหิ ตทกุพฺพมาโน. "ติตนเองเพราะเหตุใด ไมควรทำเหตุนั้น"

สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ.   "ความบริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์ เปนของเฉพาะตัว"

สทตฺถปสุโต สิยา. "พึงขวนขวายในเปาหมายของตน"

นาฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺย. "ไมพึงอาศัยผู อ่ืนยังชีพ"

สนาถา วิหรถ มา อนาถา.

"จงอยูอยางมีหลักยึดเหน่ียวใจ อยาเปนคนไรที่พึ่ง"

ลพฺภา ปยา โอจิตฺเตน ปจฺฉา.

"ตระเตรียมตนใหดีเสียกอนแลว ตอไปจะไดสิ่งอันเปนที่รัก"

ปเรสํ หิ โส วชฺชานิ โอปุนาติ ยถาภุสํ อตฺตโน ปน ฉาเทติ กลึว กิตวา สโฐ.

"โทษคนอ่ืนเที่ยวกระจาย เหมือนโปรยแกลบ

แตโทษตนปดไว เหมือนพรานนกเจาเลหแฝงตัวบังกิ่งไม"
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เมื่อวานนี้ ได รับหนังสือของวัดเขา

ชายธงวนาราม อำเภอตากฟา ทานจดหมาย

มาหา ลงต้ังแตวันที่ ๖ มาถึงฉันวันที่

๑๙ อานของทานแลว ทานตั้งใจใหฉันเปน

อุปชฌายบวชพระพุทธเจา คือไปนั่งปรก

ทานจะสรางพระประธาน แลวก็สรางพระ

แบบสุโขทัย ขนาด ๕ นิ้ว กับ ๙ นิ้ว

ไวใหชาวบานบูชา

ในฎีกาวาใหสวดลักขีดวย ใหไปรวม

ในงาน ฉันไปไมได ยังไมไดตอบหนังสือ

เลย

วันนี้จะตอบหนังสือ กวาหนังสือจะถึง

ก็นากลัวงานจะเสร็จไปแลว ไปรษณียของ

เรานี่นากลัวจะชามากเกินไป

แตวัดเขาชายธงมาถึงวัดทาซุงนี่ระยะ

ทางก็ราวๆ ๓๐ กม.เศษๆ เอา ๔๐-๕๐

กม. เปนอยางมาก

นี่ เดินทางต้ังแตวันที่ ๖ ถึงวันที่

๑๙ นี่หมดเวลาไป ๑๓ วัน เดินไกล

มาก เดินดวยเทายังถึงเร็วกวา

ที่ทานนิมนตใหไปน่ีถาคิดวาวางก็คง

ไมไป เรื่องนิมนตเวลานี้รับยาก ใครนิมนต

ยาก ไมคอยจะรับ

โดยเฉพาะอยางยิ่งทานนิมนตใหไป

เปนอุปชฌายบวชพระพุทธเจา ถาบวชองค

ใหญเห็นจะเอา คือบวชพระประธาน บวช

องค ๕ นิ้วกับ ๙ นิ้วนี่ไมเห็นดวย

เพราะสรางพระแบบน้ีแลวก็ขายกัน

สำหรับใหไปบูชานะ ไอบูชากับขายมันก็

เหมือนกัน เชา บูชา ขาย เหมือนกัน

ขายกันก็ตั้งราคาสิ ใชไหมละ ไอ

ศัพทนี่มันเหมือนกัน จะวามันยิ่งหยอนกวา

กันนั้นไมได

ประวัติหลวงพอปาน

ตอนท่ี  ๑๖

"หลวงพอสุนสอนกสิณ ๑๐"

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม



ธัมมวโิมกข

49
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

อยางคำวาเสวยของพระราชา แลว

ก็ รับประทาน ทาน กิน เ จ๊ียะ ยัดหา

สวาปาม ก็เปนอันวากินเขาไปอิ่มทองเหมือน

กัน มันมีคาเสมอกัน เปนแตเปลี่ยนศัพท

ใหแตกตางไปเทานั้น

การสรางพระขายแบบนี้ฉันไม เห็น

ดวย ฉันไมเคยขาย

พระพุทธรูปเล็กๆ ฉันเคยสราง สราง

ทีไรขาดทุนทุกที ฉันอยูวัดบางนมโค สราง

พระพุทธชินราชขนาด ๑๐ นิ้ว ทองนะ

ฉันหาของฉันเองนะ ชางเขาเอาคาแรงงาน

๒๕๐ บาท ฉันประกาศเทานั้น มีชาวบาน

มารับเทานั้น ฉันขาดทุนคาทอง คาพาหนะ

ไมขาย

หากว ามาถามว าทำไมไม เอากำไร

หันหนาไปดูลุงพุฒิแกซี แกบอกเอาสิเอา

สิ อีขุมนี้จะไดจดลงไปชื่อหนึ่ง ฮึ ! กำลัง

หันหนามายิ้มแหยบอกวา วาเอากำไรซี

ทีนี้พูดถึงวาเอากำไร แตทวาเขาเอา

ไปสรางถาวรวัตถุ หมายความไปสรางความ

ดีเปนศักดิ์ศรีของพระศาสนามันก็ดีไป แต

ทวากำไรเอาไปสรางในทางที่ผิดก็แยเหมือน

กัน

อันนี้ไมไดประณามทานนะ แตวา

ไมเห็นดวย

แลวอกีประการหนึง่ ในฎกีาทานบอกวา

ขอใหไปรวมงานและสวดลักข ี อายเรือ่งสวดๆ

นี่ฉันเห็นวาเปนประเพณีมากเกินไป สวด

กันแต อิติป โส ก็เหลือแหลแลว

ฉันไมเอาดวย ตอไปฉันไมเอาดวย

ฉันเหนื่อย เหนื่อยแลวไมไดประโยชนแลวจะ

เอามาทำไม ทำใหมันเหนื่อยทำไม ไมเอา

ยังไมไดตอบจดหมายเขาไปเลย เมื่อ

วันกอนมีคนเขามาตั้งใหเปนอธิบดีกรมตำรวจ

และพรอมกันวันเดียวก็ตั้งใหเปน พระยา

ยม

เมื่อวานนี้มีคนมาตั้งใหเปนอุปชฌาย

บวชพระพุทธเจา แลวก็สงมาทางจดหมาย

นี่ ฉันมันก็ ไม ใช เลน เหมือนกันนะ

วาสนาบารมีมันไมใชเลนเชียวนะ มันสูงมาก

ขนาดเปนอุปชฌายพระพุทธเจาน่ีไมใชเร่ือง

เล็ก ดูพอทำกันเถอะ

ตอไปน้ีมาวากันถึงเร่ืองหลวงพอปาน

กันดีกวา เร่ืองอารัมภบทนี่วาจะไมใหมีมัน

ก็อดไมได

ตอนตนเปนพระพุทธบัญชานะ พระ

พุทธบัญชาน่ีขัดไมได เพราะเปนประโยชน

หากไมเปนประโยชนทานก็คงไมบอกมา

ตัวฉันเองมันเปนคนบกพรอง เปน

คนไมครบถวนบริบูรณ ฉันเคยบอกแตตน

แลววา ฉันเปนคนไมเต็มบาทเต็มสลึง ถา

คนเต็มบาทเต็มสลึงก็ไมบกพรอง

ความดี ของลู กหลานพูด ไม หมด

โดนพระดุเขามาตองมานั่งพูดใหม ก็เปน

ความดี ไมโกรธทานและไมคิดอะไรกับทาน

รูสึกวาทานมีพระคุณสูง เปนพระคุณลน
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เหลือที่ทรงตักเตือน

เอา..วากันถึงหลวงพอปานตอไป

เมื่อวานเรื่องของหลวงพอปานมาจบ

เอาตอนกสิณน้ำ อาโปกสิณ ลูกหลานฟง

ใหดีนะ

ทีนี้ เ ร่ืองของกสิณจะเลาอยางลัดๆ

เพราะอะไร เพราะวาสมาธิจิตนี่ถาเราทำได

ถึงฌาน ๔ เพียงอยางเดียว อยางอื่นอีก

๓๙ กองไมมีอะไรยากเลย มันเหมือนกัน

เปลี่ยนนิดๆ หนอยๆ อยางมากก็

๒-๓ วันเขาอันดับ ไมมีอะไรมาก ถาชอบ

ใจกองไหนทำกองน้ันใหมันทรงตัว

แลวก็ฝกการทรงฌานไวใหดี จะเปน

กสิณหรืออะไรก็ตาม มาพูดถึงเร่ืองกสิณ

ก็เหมือนกัน นักปฏิบัติใหมๆ บางราย หลาย

รายละ พอพูดถึงกสิณก็ทำตาโต เลนกสิณ

เชียวหรือ เปนยังง้ันยังง้ีไป ดูทาทางเปน

ของอัศจรรย

ความจริงมันไมมีอะไรมากมายหรอก

หนาลูกหลานนะ เหมือนกับกรรมฐานทุก

กอง มีคุณคาเหมือนกัน คือทำจิตใหเปน

สมาธิเทานั้น

ที่พระพุทธเจ าตรัสไวหลายแบบก็

เพราะอัธยาศยัของคน วาสนาบารมขีองคนไม

เสมอกัน ก็บอกวิธีการไวเทานั้น ไมใชอะไร

จะวิเศษวิโสเกินกวากันหรอก เปนการทรง

สมาธิ

แตหากว า รักจะทำอภิญญาเทานั้น

แหละ จะตองใชกสิณเปนพื้น แตวาสมาธิ

ก็ไปทรงอยูระดับฌาน ๔ เหมือนกัน ไม

มีอะไรมากเลย

เวลาใครเขาพูดกันถึงเร่ืองกสิณเปน

เรื่องอัศจรรย บอกเขาดวยวาเคยทำหรือ

เปลา

คนไมเคยเห็นผีมันกลัวผีเกินพอดี แต

เห็นผีเสียแลวไมมีความรูสึกอะไร นี่เปน

เร่ืองของธรรมดานะ เอา..มาวากันตอไป

เมื่ อหลวงพอปานเพ ง น้ำ เปนแก ว

ประกายพรึกก็จัดเปนฌาน ๔ บังคับให

เล็กไดให ใหญได ใหสูงไดต่ำได

หลวงพอสุนทานนั่งอยูในกุฏิของทาน

เวลามาทำทานไมไดมานั่งคุยกันอยูตลอด

วันหรอกนะ ทานสอนแลวทานก็บอกใหไป

ทำเอาเอง

ลูกหลานที่ รักจำใหดีนะ แบบฉบับ

ตั้งแตสมัยพระพุทธเจาก็เหมือนกัน เวลา

ทานสอนแลวไมใชทานไปนั่งคุมกันทุกวี่ทุก

วัน คอยจี้คอยไช ไมใชอยางนั้น

ลูกศิษยลูกหาเขาไดรับคำสอนแลวเขา

รับไปทำตามคำสอน เวนไวแตสงสัยตรง

ไหน

ถาสงสัยตรงไหนเทานั้นแหละเขาจึง

จะมาถามใหมเพื่อความแนใจ แลวเกิดอาการ

ขดัของอะไรมนัเกดิขึน้มาละกม็าถามใหม เพือ่

ความมั่นใจและเพ่ือความโปรงใส จะไดไม

ขัดของในอารมณ
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เมื่อหลวงพอปานทานซอมจนดีแลว

หลวงพอสุนอยูที่กุฏิรู ทานรูวาไปแอบไป

ทำที่ ไหน

ในเมื่อหลวงพอสุนทานทราบ ทาน

ก็เรียกวา ปานเอย... มาหาพอหนอยสิ

หลวงพอปานก็หมจีวรเรียบรอย พาด

สังฆาฏิ ไปถึงแลวกราบ นี่พระเกาเขาทำกัน

อยางนี้นะ เดี๋ยวนี้พระแบบใหมติดฝรั่งหมด

เวลาครูบาอาจารยเรียกทำเปนยืนท่ือ

เหมือนไมทอน ความเคารพนบนอบก็ไม

คอยมี เต็มที

ลุงพุฒิวายังไง จดลงนรกไป วันนี้

เอาบัญชีมานี่ เลยคุยใหญ บอกแบบน้ีเอา

ลงนรกไปเลย

ถามวาก็เขายังไมไดวาครูบาอาจารย

เขานี่ ยังไมไดดูถูกดูหมิ่นทำไมลงนรก

วาไงนะเสียจริยาพระ จริยาของพระ

เสีย ทำตนไมเปนพระตามสมควร เอาลง

นรกเลยหรือ

เอา แกบอกวาเอา อยางน้ีเอา เอา

หนักดวย เพราะอะไร เพราะบวชแลวทำตน

เปนพระหลอกลวงชาวบาน เอาเขานั่นสิ

ฟงเอาไวนะลูกหลาน นี่ลุงพุฒิแกนั่ง

อยู ใกลฉัน วันนี้คุยกันถนัด นั่งกันอยู

ใกล ติดกันเลย ยิ้มตลอดวัน ใจดี นา

กลัวตอนบายจะไปลอใครเขาก็ไมรู เยอะ

หรือ เทาไรละ เจ็ดถึงแปดรอย โอโฮ !

นี่แกตัดสินความวันหนึ่งนะเจ็ดถึงแปดรอย

คนเชียวหรือ เขาวาบางทีมากกวานั้นก็มี

เห็นไหมลกูหลาน นีผ่คีนตายนะไปคอยตาพฒิุ

อยูตั้งเจ็ดแปดรอยคน

ตอนบายวันนี้ตาพุฒิจะไปตัดสิน จำไว

เขาตายใหตาพุฒิตัดสิน ลูกหลานตายอยา

ใหตาพุฒิตัดสินนา อยาผานสำนักแกนะ

วาไง ไมตองผานหรือ เออ..ถามันคิดยัง

ง้ันไมตองผานงั้นเหรอ เขารับรองๆ

เขาบอกวาคิดอยางสมเด็จทานสั่งไว

เมื่อกี้ ไมตองผาน แลวเขาก็ยิ้มชอบใจ

เขาบอกวาลูกหลานของทานมันก็ลูก

หลานของผมเหมือนกัน ผมก็หวงมันเหมือน

กัน เขาวายังง้ัน

แกหวงเหมือนกันนะ ที่แกขึ้นมานี่

ที่แกพูดอยางน้ีอยางน้ันเพราะแกหวงวาลูก

หลานท้ังหลายจะเผลอ จะยองลงไปในนรก

อยาไปนะ ทำตามพระพุทธเจาทานวา

ในเมื่อหลวงพอปานเขาไปกราบหลวง

พอสุนแลว หลวงพอสุนก็ถามวา ปานเอย...

กสิณน้ำหรือวาคาถาดูน้ำของลูกนะไดดีแลว

ใชไหม

หลวงพอปานก็บอกวา เห็นเปนสีแกว

ขอรับ

หลวงพอสุนก็บอกวา นั่นมันถึงท่ี

สุดแลวนะลูกนะ แลวก็หัดทรงเวลาหรือเปลา

ละ หัดตั้งเวลาทรงหรือเปลา

หลวงพอปานวาหัดตั้ง หัดตั้งเวลา

คือเอาเทียนขี้ผึ้งมา เอาเงินเหรียญไปติด
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หรือสตางคไปติดไวที่ตรงไหนก็ตามที่เทียน

แลวก็จุดเทียน ทำกสิณทรงภาพทรงสมาธิ

จับนิมิตนั้นใหทรงอยูตลอดเวลา จนกระท่ัง

เทียนนั้นไหมมาถึงสตางคที่ติดไว สตางค

มันก็หลน ลงขัน กง หรือหลนลงบนพ้ืน

เกกหนึ่งก็แสดงวาหมดเวลา

นี่หลวงพอปานทานทำจนใชเวลาต้ัง

๔-๕ ชั่วโมง ทานเกงมากนา ไมใชเกง

นอย สามารถจะทรงนิมิตไวไดถึง ๔-๕

ชั่วโมงได อยางสบายๆ

หลวงพอสุนก็บอกวา ลูกปาน พอ

รูแลวเอ็งนะทรงสมาธิไวได ถายังไมดีพอ

ไมเรียกมา เพราะเอ็งมันเปนคนดีนี่ พอ

สอนอะไรทำไดทุกอยาง

ลูกหลานฟงใหดีนะ ฟงใหดี วิธีนี้

นะมันเปนวิธีทำคนใหมีกำลังใจ แตก็เปน

ความดีที่ เขาทำไดดวย หลวงพอสุนมีวา

ทะสละสลวยเหลือเกิน

หลวงพอปานบอกวา หลวงพอสุน

นี่นะเสียงกังวาน ไพเราะ เสียงชัด ฟง

ชัดมาก เพราะมาก แลวลีลาการพูดของ

ทานจับใจ

ทานเลยบอกวา ปานเอย... กสิณ

น้ำนี่นะมีประโยชนมาก ถาเวลาคนไขเขา

มีความรอนจัด ที่เขารอนเขากลุมจัดนะ เรา

ก็เอากสิณน้ำนี่แหละเพงเขาไป ใหมันเขา

ไปอยูในรางกาย ชโลมกายเขาไว เขาจะมี

ความเยือกเย็น

นี่ เ ร า เปนหมอมันตอง มีวิ ช าอย า ง

นี้ชวยคนไขนะ ไมยังง้ันมันก็แยสิ คนไข

มันถูกทรมานกันแย

แลวเวลาอากาศรอนๆ ถาเราอยูที่ไหน

เรารอนมาก ที่เราไมมีพัดลมกับเขา สมัย

นั้นไมมีเครื่องปรับอากาศ ถึงมีคงไมไดใช

เพราะไฟฟาไมมี เราไมมีพัดลมกะเขา เรา

ก็ใชกสิณน้ำนี่ชวยบันดาลอากาศเฉพาะที่

เราใหมันเย็น

อยาไปยุงกับชาวบานเขานา เขาจะหา

วาเธออวดอุตริมนุสธรรม ชาวบานนะยอม

ไมคอยจะมองในแงของความดี

แมแตพระก็เหมือนกัน พระท่ีเขาไม

เอาดีนะ ถาพวกเรามีดีเขาก็มักจะกดขี่พวก

เรา เขาจะหาวาพวกเรานี้ทำผิดพระวินัย อวด

ชาวบาน เอาสิ่งท่ีไมจริงมาอวดชาวบาน ขอ

นี้ลูกปานจงจำไว

แลวนอกจากนี้กสิณน้ำนี่นะ ถาท่ีไหน

ไมมีนํ้าเราตองการใหมีนํ้าก็ได ถาของอะไร

มันแข็งเกินไปเราตองการใหออนก็ออนได

อยางเหล็กหรือหิน เหล็กมันแข็ง ทาน

ก็หยิบเหล็กขึ้นมาวา เหล็กนี่มันแข็งใชไหม

หลวงพอปานก็บอกวาใช นี่เราจะทำ

เหล็กนี่ ใหออนก็ได

แลวทานก็สงเหล็กใหหลวงพอปาน

เหล็กออนเหมือนขี้ผึ้ง

หลวงพอปานถามวาทำยังไง

ทานก็บอกวาไมยากหรอกลูก เวลา
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หยิบเหล็กขึ้นมาเราก็อธิษฐานวาขอเหล็กนี้

จงออน จะออนขนาดไหนก็ได

แลวก็ เอาจิตจับภาพนิมิตของกสิณ

แลวก็คลายนะ แลวก็อธิษฐานอีกทีวา เหล็ก

จงออน แลวเหล็กมันก็ออน จะเปนหิน

เปนดินก็เหมือนกัน

แผนดินท่ีไหนก็ตามที่มันไมมีนํ้า เรา

ตองการใหมีนํ้าก็ได

หรือวาอากาศมันแลงตองการใหฝน

มันตก จะตกตรงน้ี จะตกท่ัวโลก จะตก

เฉพาะที่ใด จะมากนอยเทาไรเราก็ทำไดตาม

ความประสงค

นี่เปนเรื่องของอาโปกสิณ กสิณนํ้า

นะลูกนะ เราเปนหมอมีความจำเปน

แตสิ่งเหลานี้ถานอกเหนือจากความ

เปนหมอก็ชางเถอะ ถาอากาศมันรอนจัดๆ

คนไขไมสบายอยูแลวมีอากาศรอนกลุมมาก

หลายๆ คน เราก็ทำอากาศภายในวัดของ

เราใหเยือกเย็น ใหเย็นพอคนไขสบาย

เทานี้ เราก็ทำได เปนการสงเคราะห

บุคคลใหมีความสุข ถาเราใหความสุขแก

เขาได ความสุขมันก็เกิดแกเรา นี่มันยอม

สนองกัน ถาเราดาเขาเขาก็ดาเรา เราไหว

เขาเขาก็ไหวเรา ผลมันตอบสนองอยางนี้

นะ ลูกปานนะ

ตอนนี้หลวงพอปานทานบวชแลวนะ

ลืมบอกไป เวลาหลวงพอปานบวชนะ มี

หลวงพอปน วัดพิกุล มาเปนคูสวด หลวง

พอสุน วัดบางปลาหมอ เปนอุปชฌาย แลว

คูสวดอีกคนไมทราบวาเปนใคร ไมไดถาม

ทาน จะเปนหลวงพอจอย วัดบานแพน

หรือยังไงไมทราบ องคนี้ เกงไมนอย

สององคที่วานี่เกงขนาดหนักเหมือน

กัน เรียกวาหลวงพอสุนทานคัดเอาพระ

แบบฉบับของทานมาคูกับทาน ถาไมคอย

จะเหมือนกันทานไมคอยเอา

หลวงพอปานก็ เหมือนกัน พระ

นอกรีตนอกรอยนี่ ท านไมค อย เอาด วย

เหมือนกัน ทานผานไปผานมาเสีย

ตอนนี้ทานถามหลวงพอปาน บอก

ปาน... อยากจะดูฝนตกไหมลูก

หลวงพอปานบอกวาอยากดู อยาก

ดูน้ำเกิดในแผนดินไหม

หลวงพอปานก็บอกวาอยากดู

ออกไปลานวัดดวยกัน ก็พากันไป

ที่ปาชา พอพากันไปถึงปาชาแลวหลวงพอ

สุนก็บอกตรงนี้มันแหงนะ เดี๋ยวพอจะทำ

ใหมีนํ้ า

พอทานชี้ลงไปเทานั้นตรงนั้นปรากฏ

วามีนํ้ าทวมขึ้นมาทันที

แลวหลวงพอสุนทานบอก ประเด๋ียว

พอจะใหฝนตกตรงนี้ วัดพื้นที่กวาง ๒

วา ยาว ๒ วา ฝนจะตกเฉพาะตรงน้ัน

พ อท า น บ อ ก แ ล ว ก็ แ ห ง น ข้ึ น ไ ป

บนอากาศ แลวก็กมหนา เทานี้ฝนตกเลย

นี่เปนเรื่องน้ำเรื่องฝนปรากฏ ความ
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เยือกเย็นทำได ทานก็เลยบอกใหหลวงพอ

ปานทำบาง

แลวทานบอกหลวงพอปานวา ถาเอ็ง

จะใหฝนตกอยาใหเลยปาชาไปนะ ชาวบาน

เขากำลังทำไรไถนาเขาจะลำบาก เอาเฉพาะ

ในเขตของเรา ลองทำสิ

หลวงพอปานก็ตั้งทาทำบาง อธิษฐาน

วาขอฝนจงตกภายในบริเวณปาชาใหเปนเม็ด

ใหญ ตกประมาณ ๑ ชั่วโมง แลวก็เขา

สมาธิแลวคลายสมาธิมาอธิษฐานอีกครั้งหน่ึง

เท านี้ท านบอกว าปรากฏว าฝนตก

ขนาดหนัก เม็ดใหญๆ ไมมีลมเลย แดด

จา ตกเฉพาะในปาชา

เ มื่ อ ฝนตก เ ต็ ม ที่ แ ล ว ป ร า กฏ ว า

หลวงพอปานเปยกหมดทั้งตัว ทั้งสบง จีวร

สังฆาฏิ ไม เหลือ ก็ตองนั่งอยูอยางนั้น

จนกวาฝนจะหาย จนกวาจะหมดเวลา

เพราะเปนการพิสูจนกันนี่

เมื่อฝนหายหมดแลวปรากฏวาหลวง

พอปานเปยกทั้งตัว หลวงพอสุนไมเปยก

หลวงพอสุนไมมีอะไรจะเปยก ตัวแหงแกรง

หลวงพอปานแปลกใจถามวา หลวง

พอขอรับ หลวงพอทำไมจึงไมเปยก

ทานบอกวาก็คุณมันทำฝนตกได แต

วาคุณเองไมสามารถจะปองกันฝนไมใหเปยก

ตัวได วิชาอยางนี้คุณยังไมมี อยางนี้เขา

เรียกกันวา วาโยกสิณ

เวลาที่คุณทำใหฝนตก ฉันก็บันดาล

ใหเกิดลมเฉพาะบริเวณรางกายของฉันปด

น้ำฝนไปเสีย ไมใหมาถูกตัวฉัน เอาแค

ตัวฉันหางไป ๒ ศอก อธิษฐานเทานั้น

เธอลองวัดดูสิ วัดดูวามันหางตัวฉันไปเทาใด

ดินมันแหง

หลวงพอปานก็กะประมาณวาประมาณ

๒ ศอก

ทานก็บอกวา ปาน วาโยกสิณมีความ

สำคัญตอคนไขมาก ถาเราจะเปนหมอ

ตามธรรมดาคนไขนี่นะ เมื่อเปนไข

ไมสบายแลวเดินเหินไมคอยถนัด เดินเหิน

ไมสะดวก บางทีตองเขาปกประคองกัน

เพราะความปวยไขไมสบายมันเปน

ทุกขเวทนาอยางหนัก ถาหากวาเราเปนหมอ

ถาเรารักษาคนไขแบบนั้นเราก็ลำบาก เวลา

จะลุกก็ตองประคองลุก เวลาจะน่ังก็ตอง

ประคองนั่ง เวลาจะเดินตองประคองเดิน

เราก็เอาวาโยกสิณชวย เวลาคนไข

เขาไมมีกำลัง เดินไมคอยไหว เราก็ใช

วาโยกสิณเขาชวย

วาโยกสิณนี้จะสามารถทำคนไขให

เดินไดคลอง ลุกคลอง นั่งคลอง ทำอะไร

คลองๆ ได เรียกวาเราตองใชกำลังทาง

ใจของเราชวย วาโยกสิณก็คืออำนาจทางใจ

หรือวาฤทธิ์ทางใจนั่นเอง

หลวงพอปานชอบใจ แลวทานบอก

ตอไปวาวาโยกสิณน่ีไมไดใชแตคนไขอยาง

เดียวนะ
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เวลาฝนมันจะตกมาเราก็ใหลมหอบ

ฝนไปตกท่ีอื่นเสียก็ได นี่เราหามฝนได หรือ

วาอะไรจะปรากฏข้ึน เราใชลมหอบไปทิ้ง

เสียก็ได

และยิ่งไปกวานั้น เราสามารถจะใช

วาโยกสิณบันดาลใหรางกายของเราเปนราง

กายเบา แลวรางกายของเราจะลอยไป คือ

เหาะไปลงตรงไหนก็ได ไปชาก็ได จะไป

เร็วก็ได

หลวงพอปานทานบอกวานึกอยากได

ขึ้นมาทันที ยังง้ีหมอนิดก็ชอบใจสินะ หมอ

นิดก็ชอบเหมือนกันนี่นา

ความจริงฉันก็ชอบ ถาไมถูกหาม

เอาเสียนานแลว เพียงต้ังทาทดลองจะซอม

เทานั้นแหละถูกตวาด แตหมอนิดนี่ยังไม

อยูในเกณฑนั้นนะ ยังไมอยูในเกณฑที่ถูก

ตวาด ยังมีสิทธ์ิทำได

วาไงลุงพุฒิ ออ..ยังง้ันหรือ ทานบอก

วาหมอนิดมันเพลินหมอ ใหมันเลนหมอ

ไปกอนเถอะ ทานวายังง้ันนะ ลุงพุฒิเขา

วายังง้ัน บอกใหมันเลนวิชาหมอไปกอน

คอยๆ ไปแลวทีหลังมันจะดีเอง

หลวงพอปานทานเกิดความสนใจก็

ขอเรียนกับหลวงพอสุน หลวงพอสุนก็บอกวา

มันเปนของไมยาก กสิณนะถาเราไดอยาง

ใดอยางหนึ่ง อีก ๙ อยางมันไดไมยาก

เลย มันของเหมือนกัน

โดยเฉพาะอยางยิ่งเธอเปากุญแจหลุด

เกงมาแลว แคแตะกุญแจก็หลุด อันนี้สมาธิ

สูงมาก แลวไดอนุสสติ แลวไดปตกสิณ

คือกสิณสี เหลือง เปนพระพุทธรูปองค

เหลืองๆ ไดมาแลว เพราะน่ันเปนการทรง

ฌาน ๔ เราไดฌาน ๔ แลว เราจึงทำกสิณ

อยางอื่นไดคลอง

ทีนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง เธอต้ังเวลา

รักษานิมิตไดเปนชั่วโมงๆ แบบน้ีกสิณอีก

๙ กองเปนของไมยาก ฉันจะสอนใหเอา

กันเดี๋ยวนี้ เลย

การขึ้นการบูชาก็ทำกันคราวเดียว ตอ

ไปเธอก็บูชาของเธอเองที่หนาพระพุทธรูปก็

แลวกัน

ทานก็ชี้ใหดูกิ่งไมมันไหวๆ อาการ

ของกิ่งไมไหว อาการของกิ่งไมไหวเปนอาการ

ของลมพัด จับภาพนั้นไวในใจใหเกิดนิมิต

ตามเดิม

เรียกว าทำตามแบบฉบับเดียวกับ

กสิณน้ำท่ีทำมาแลว จับภาพอาการไหวนั้น

ใหปรากฏแกใจจนกระท่ังเกิดนิมิตขึ้น นิมิต

ก็เปนภาพประกายพรึก เห็นอาการไหวตัว

ไดทั่ว เห็นลมพัดไปไดทั่วโลก

เพียงเทานี้ หลวงพอทานบอกวาทาน

ทำเทานี้แหละ อาการอยางนี้ทำแลว ๓ วัน

หลับตาลงไปหรือลืมตาก็ดีเห็นกระแสลมพัด

แบบสบาย

เวลารวมกำลังจิตเห็นกระแสลมพัด

อยูในอากาศ บางทีแมแตอารมณนี้ไมปรากฏ
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แกตัวเลยก็ยังเห็นวามันไหวอยู ยังมีอาการ

ของลมเคลื่อนอยู

แตคนเราขาดสติสัมปชัญญะ ยังมี

สติสัมปชัญญะนอย ยังไมรูวาอาการของ

ลมไหวอยูในอากาศ

ลมหายใจในรางกายทานบอกวาเห็น

ชัด เห็นชัดมากคลายๆ กับน้ำไหลขึ้นไหล

ลง ลมเขาลมออกจากรางกายมันไหลไปถึง

ไหนแลว รางกายมีลมพัดไปถึงไหน เห็น

ชัด

การไดกสณิแบบน้ี แลวกก็ารเพงดูภาพ

ลมมันละเอียด มันก็กลายเปนทิพจักขุญาณ

ไปดวย แตก็ยังไมใชตัวแท

ทานบอกวาทานทำได ๓ วัน หลวง

พอสุนก็เรียกเขาไป พอเรียกเขาไปก็บอกวา

ปานเอย... เอ็งมันไดแลวนี่ลูก เห็นไหม

มันของไมยากหรอกนา

ลูกหลานที่รัก เปนของไมยาก แต

วาถาเราไมรักกันเทานั้น เราจะทำไมได

ตอไปท านก็สั่ ง ใหทำลมไปปรากฏ

มันก็เปนของไมยากอะไร จะทำใหมันพัด

เทาไรก็ได

แลวตอไปทานก็สั่งวาทำตัวใหลอย

อธิษฐานใหตัวลอย จากตรงน้ีไปลงตรงโนน

จากตรงไหนไปลงตรงไหน

หลวงพอปานกท็ำไดตามความประสงค

ขนาดที่ทานบอกวาอยากจะมาเที่ยวบางกอก

กรุงเทพฯ นี่นะ นครหลวงอะไรละ กรุงเทพ

ธนบุรีนี่นะ กรุงเทพฯ สมัยนั้นเขาเรียก

วาบางกอก

บอกวาวันหนึ่งฉันนั่งอยูหนาสะพาน

สะพานทาน้ำ นึกอยากจะมาเที่ยวบางกอก

พอนึกในใจก็นึกถึงวาโยกสิณ ไอราง

กายมันก็มาบื๋อมาลงที่สนามหลวงพอดี ตั้งใจ

วาจะลงท่ีสนามหลวงก็มาถึงบางกอกได เดิน

เที่ยวเสียพักหนึ่ง

แลวเวลาจะกลับก็ไปท่ีลับๆ นึกถึง

วาโยกสิณข้ึนมามันก็กลับมาถึง ท่ีสะพาน

ตามเดิม

แตวาการเที่ยวอยางนั้นจะพนสายตา

ของหลวงพอสุนก็หาไม หลวงพอสุนทาน

จำวัดอยูในกุฏิ ทานรู

พอกลับมาอาบน้ำขึ้นไปแลว ทานถาม

วา ปาน... วันนี้ไปเท่ียวบางกอกมาเรอะ

ไปซ้ืออะไรมาบางละลูก

หลวงพอปานบอกไมไดซ้ืออะไรหรอก

ทานก็เลยสั่งวาทำไดนะลูกนะ อยา

ใหชาวบานเขาเห็นนะ การแสดงฤทธ์ิจงอยา

ให ชาวบานเขาเห็น ถาชาวบานเขาเห็นเปน

โทษตามท่ีพระพุทธเจาทรงหาม

นับต้ังแตนี้ตอไปถามีคนไขมานะ ถา

คนไขเขาไมแข็งแรงหรือคนไขเขามีความ

เดือดรอน จะใหปานชวย

คุณปาน คุณจงซอมไวนะในระหวาง

ที่พอยังมีชีวิตอยู

ทานกบ็อกวา ถาคนไขเขามคีวามหนาว
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ก็ตองเอาไฟชวย วิธีจะใชไฟชวยทางใจน่ี

เขาเรียกวา เตโชกสิณ นี่มันเปนวิชาหมอ

นะปานนะ แตสิ่งท่ีมันไดเปนกำไรนี่ก็เปน

สวนอื่นตางหาก

เปนผลกำไรนอกจากการใชทางหมอ

ทานฉลาด ทานเห็นวาหลวงพอปานชอบ

หมอ ทานก็เลยยกเรื่องของหมอข้ึนเปน

บรรทัดฐาน

ทานบอกวาถาคนไขเขามีความหนาว

สั่นสะทาน ผาหมกี่ผืนมันก็ไมพอ เราก็ตอง

ใชไฟชวย ตอนนี้ทานใหฝก เตโชกสิณ

เตโชกสิณนี่ก็นอกจากจะทำแสงสวาง

ใหปรากฏ  ที่ ไหนเปนที่มืดก็ทำใหที่นั้ น

สวางได ที่ไหนมันรกเราจะเผาท่ีไหนแคไหน

ก็ได

ใครเขามีความเย็นเราจะใหรอนก็ได

ที่อยูสบายๆ จะใหดิ้นรอนโครมครามก็ได

นี่อำนาจไฟมีประการใด เตโชกสิณก็ทำได

อยางนั้น

จะใหไฟลุกในอากาศ ไฟลุกในน้ำ ใน

ที่ไหนก็ไดทั้งหมด นี่เปนเรื่องของไฟ แลว

หลวงพอปานทานก็ทำได

เมื่อทำไดเสร็จเรียบรอยแลวหลวงพอ

สุนทานก็บอกวา ตามธรรมดาคนไขมีราง

กายไมแข็งแรง เมื่อรางกายเขาไมแข็งแรง

เราเปนหมอนี่เราก็ตองชวยเขาใหแข็งแรงให

ได

ตอนนี้เราก็ตองเลน ปฐวีกสิณ คือ

ทำรางกาย เพราะดินนะมันแข็ง

ปฐวีแปลวาดิน

ดินนะมันแข็ง ของออนเราทำใหแข็ง

ได รางกายคนออนแอเราทำใหแข็งได เขม

แข็งข้ึนมา แลวตองการจะใหวองไวก็ใชลม

ชวย ถาเขารอนเราตองเอาน้ําชวย ถาเขา

เย็นเกินไป เขาหนาวเกินไป เราก็เอาไฟ

ชวย นี่หมอตองทำอยางนี้ใหไดนะ

ถาหมอมีความรูขนาดนี้ไมไดละก็มัน

เปนหมอกันไมไดหรอก มันไมชวยเขาได

จริงๆ การรักษาโรคแบบเดาๆ ปลอยไป

ตามยถากรรมนี่มันใชไมได

แตการรักษาโรคน่ีก็ไดอยางเดียว ทำ

ใหคลายทุกขเวทนา หรือทำใหทุกขเวทนา

สิ้นไป แตวาเรานี่จะไปบังคับไมใหคนตาย

นะไมไดนา

ตรงน้ีตองจำไวนะวาคนตายบังคับ

ไมได ถาเขาจะตายเราหามไมได หมอ

เปนฝายระงับทุกขเวทนาเทานั้น นี่ เปน

วาทะของทาน

แลวหลวงพอปานก็เรียน เรียนปฐวี

กสิณ เรียนดิน แบบฉบับในการเรียนมี

อยูในคูมือพระกรรมฐานแลว พอทำดินได

แลว

หลวงพอสุนก็สั่งใหฝกทำของออนให

เปนของแข็ง ดินนี้มีสภาพทำของออนให

เปนของแข็ง เอานํ้าใสขันมา ใหอธิษฐาน

นํ้าในขันใหเปนน้ำแข็ง เอานิ้วจ้ิมลงไปมัน
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ก็แข็ง ตะปูตอกก็ไมลง

ทานก็สั่งวา อยางน้ีนอกจากจะทำนํ้า

ในตุ ม ให แข็ ง  หรือว านํ้ า ในขัน ให แข็ ง

อธิษฐานใหคนไขแข็งแรงก็ได

นอกจากนั้นเรายังทำน้ําในแมนํ้าใน

มหาสมุทรใหแข็งก็ได แตนํ้าในแมนํ้าใน

มหาสมุทร

ถาจะใหแข็งจงอยาใหแข็งท่ัวบริเวณ

การสัญจรเขาจะลำบาก เปนโทษ

ถาเราไปไหนไมมีเรือขามฟาก เรา

อธิษฐานวาเทาของเราที่เหยียบลงไปถูกนํ้า

ตรงไหนขอนํ้าตรงนั้นจงแข็ง เทานี้เราก็จะ

เดินขามแมนํ้าไดตามสบาย

พูดแลวทานก็พา หลวงพอปานเดิน

ไปทานํ้า แลวใหตั้งใจอธิษฐานใหดี พอตั้งใจ

อธิษฐานใหดี ก็ ให หลวงพ อปาน เดิน ไป

อธิษฐานวา

เทานี้เหยียบลงไปตรงไหน ขอใหนํ้า

ตรงนั้นแข็งเหมือนดิน อันนี้ตองเพงปฐวี

กสิณไวกอน

หลวงพอปานก็เดินเลนขามฟากเดิน

เลนในแมนํ้าอยางสบายๆ เวลานั้นปลอด

คนนะเพราะเปนเวลาคํ่าแลว

ตอมาหลวงพอสุนก็บอกวา เอายัง

ง้ีก็แลวกัน อากาศนี่เราก็ทำใหแข็งได แลว

ก็เดินไปบนอากาศได ถาเราไมใชวาโยกสิณ

เราไมรีบเหาะก็ไปไมไดเร็ว ไปตามกำลัง

อาการเดินของเรา

หากเราใชวาโยกสิณเรียกวาเหาะก็ไป

เร็ว ทีนี้เราจะเดินไปบนอากาศ เอา..ปาน

เธอจงอธิษฐานขอใหอากาศทุกจุดที่ เท า

เราจะเหยียบลงไปจงแข็งเหมือนดิน

แลวหลวงพอปานก็อธิษฐานจิตตาม

นั้น ยกนิมิตกสิณขึ้นแลวอธิษฐานจิตวา

ขอใหอากาศทุกจุดที่ขาพเจายางเหยียบไป

จงแข็งเหมือนดิน

อธิษฐานแลวก็คลายสมาธิจากฌาน

ออกมาถึงอุปจารสมาธิ เมื่อถึงอุปจารสมาธิ

แลวก็เหยียบขึ้นบนอากาศเดินสบาย เดิน

ไดแบบสบายๆ ทานบอกวามันสบายเหลือ

เกิน พอเสร็จแลวหลวงพอสุนก็เรียกกลับ

วากสิณทั้งหมดนี้ไดแลวตองซักซอม

อยูเสมอ อยาปลอยอารมณ อยาทะนงวา

มันดีแลว มันจะเสื่อม ถาเราไมใชแลวมัน

จะเสื่อม

ความปรารถนาในรูป รส กลิ่น เสียง

และสัมผัสก็ดี ความโกรธ ความพยาบาท

กด็ ีการสงสยัในคณุพระรัตนตรยักด็ ีอารมณ

จิตท่ีคิดนอกรีตนอกรอยก็ตาม นอกจาก

ความเปนพระจงอยามีในจิตของเธอ

คิดอย าง เดียวว า  "นิพพานัสสะ

สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คะเหตวา"

การท่ีเราบวชน่ีเราทำใหแจงซึ่งพระ

นิพพาน

ถึงแมวาเธอจะปรารถนาพระโพธิญาณ

ก็ตาม ก็มุงพระนิพพานเหมือนกัน เอา
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จิตจับพระนิพพานเปนปจจัย แลวก็ทำ

ทุกอยางๆ ที่อธิษฐานไวเพื่อพระนิพพาน

คราวนี้วิชาหมอที่เจาเรียนนี่มันยังไม

จบ มันยังไมจบนะลูกปานนะ มันยังมีอยู

อีก

คือวาคนไขที่เขามารักษาโรคกะเราน่ี

เราตองตรวจโรคเขานะ โรคนี่เราตองตรวจ

ถาเราไมรูวาเขาเปนโรคอะไรละก็มันก็เสร็จ

กันเทานั้น

วิชาเสกหมากนี่ เปนการตรวจแบบ

เบาๆ ตอไปถาหากวาเราสงสัยเราก็ทำราง

กายของคนไขใหเปนอากาศ ใหมันเปนชอง

วาง

แลวอธิษฐานใหตัวโรคจงปรากฏ แลว

เราก็ทำใจของเราใหสวาง มองเห็นโรคได

ชัด โรคท่ีมันเปนจริงๆ นะมันเปนตรงไหน

อาการมันเปนยังไง แลวก็การที่จะรักษาให

หายยังไง

นั่นมันเปนเรื่องของทิพจักขุญาณ มัน

มีวิชาอยางเดียวกันนี่ที่ทำพรอมกันได

ตอจากนั้นไปทานก็สอนอากาสกสิณ

ใหหลวงพอปานเพงอาการวางของอากาศ

เอาเขาแลว

วาในโลกนี้ไมมีอะไร มันสลายตัวหมด

วางหมด ไมมีหรอก กอไผ ตนไม ภูเขา

เลากา ผูคนที่เกิดมาปรากฏ บานเรือนก็ตาม

ในที่สุดมันก็มีอาการพังเหมือนอากาศ

มันมีสภาพวาง เรียกวา อากาสานัญ

จายตนะ เวลาเพงภาพภาวนาวา "อากาส

กสิณัง"

สำหรับกสิณดิน เวลาภาวนา ภาวนา

ปฐวีกสิณัง

ตอมาหลวงพอปานทานก็ทำได ไม

เกิน ๓ วัน ทานบอกวาไมเกิน ๓ วัน

หรอกคุณเอย มันเหมือนกัน ของมันเหมือน

กัน เปลี่ยนแตวิธีการนิดเดียว ใชอารมณ

เหมือนกัน มันจะไปยากอะไร วันแรกก็จะ

ไดเสียแลว ทานวายังง้ัน

ทานพูดแลวทานก็ยิ้ม ยิ้มแลวก็มอง

เจา ๒ เถรเพื่อนฉัน ทานก็มองๆ ดูไอ

๒ คน ทานบอกวานี่เขามีวิสัยปจจัยตาม

นั้นนะ เขาได เขาทำเขาไดไมยาก

แลวก็หันมาหาฉันวาเธอนะหามนะ

ทำไดแตทำหมดไมได ทำไดไมเกิน ๗-

๘ กอง ครบ ๑๐ ไมได ถาทำไดละ

ก็หามเลนฤทธิ์นา

ทานบอกวาเมื่อทำอากาสกสิณไดแลว

หลวงพอสุนก็ให อาโลกกสิณ กสิณแสง

สวาง

พอไดอาโลกกสิณแลวทานก็บอกวา

อากาสกสิณนี่นะ ถาที่ไหนอากาศไมบริสุทธ์ิ

เราทำใหอากาศบริสุทธ์ิได ที่ไหนมีอะไรเปน

เคร่ืองปดบังเราใชอากาสกสิณเปนเครื่อง

ทำลาย

กำแพงก็ดี หีบหรืออะไรก็ตามท่ีเขา

มีเครื่องปดบังอยู เราสามารถจะเห็นของ



ธัมมวโิมกข

60
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

ในนั้นไดอยางสบายๆ คือเพิกมันออกไป

เสีย

ใหของท่ีปดบังอยูมันเปนอากาศไป

มันจะวาง พอความวางปรากฏ เราก็ใช

อาโลกกสิณแสงสวางเขาไปดู แลวมันจะเห็น

แมแตเชื้อโรคท่ีในรางกายเราก็เห็น

เห็นไดชัด เห็นไดทุกอยางตามที่มันมีตาม

ความเปนจริง

แตนอกจากนั้น  ท านก็บอกว า

อาโลกกสิณนี่นะ หรือวาอากาสกสิณก็ดี

หรือว าปฐวีกสิณก็ดี ยังใช เปนญาณได

หลายอยาง

ญาณเคร่ืองรูคือ ทิพจักขุญาณ

เราสามารถจะเห็นผี เห็นเทวดา เห็น

พรหม เห็นสัตวนรกไดทุกอยาง หรือเห็น

อะไรเปนที่ปกปดได

จุตูปปาตญาณ คนที่ตายไปแลวเกิด

ที่ไหน แลวคนและสัตวที่มาเกิดนี้มาจาก

ที่ไหน เราก็รูได

เจโตปริยญาณ เราก็สามารถจะรูวาระ

น้ำจิตของคนและสัตวไดวาเขามีสุขหรือมีทุกข

และก็มีอะไร

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ สามารถ

จะระลึกถึงชาติตางๆ ได

อตีตังสญาณ รูเรื่องราวในอดีตของ

คนและสัตวหรือบานเมืองได หรือโลกก็ได

อนาคตังสญาณ รูเร่ืองราวตอไปก็ได

ปจจุปปนนังสญาณ รู เ ร่ืองราวใน

ปจจุบัน หรือคนที่อยูไกลวาเวลานี้เขาทำอะไร

อยู มีความสุขหรือมีความทุกข และ

ยถากัมมุตาญาณ รูกฎของกรรม

คนเราที่มีความสุขหรือมีความทุกข ที่ตาย

ไปแลวดีหรือชั่ว ที่เกิดมานี้มีความดีหรือ

ความชั่วเปนยังไง เพราะอาศัยกรรมอะไร

เปนปจจัย กรรมอะไรเปนตนเหตุ นี่เรา

สามารถจะรูได

แลวหลวงพอสุนก็สอนใหหลวงพอ

ปานฝกจนหมดครบถวนทุกอยาง

เปนอันวากสิณสำคัญหมด ยังเหลือ

กสิณ ๔ อีก ๔ อยาง เปนอันวาหลวง

พอสุนทานมีแบบฉบับในการสอนดวยวิธีลอ

ใจคน

คือคนชอบวิชาหมอท านก็ เอาวิชา

หมอเขาไปสอน แตความจริงเอากสิณเขา

ไปสอน

ถาพูดกันตามหลักแลวทานก็สอนไม

ผิด เพราะวาหมอทางใจน่ีนะถาไมไดกสิณ

เสียอยางเดียวไมมีทางจะชวยใครไดเลย ชวย

ไดก็ชวยไมจริง เปนการชวยแบบนั้นแหละ

เปนการชวยแบบตุยๆ นะ เขาเรียกวาชวย

แบบตุยๆ ชวยจริงจังไมได

เอาละสำหรับวันนี้ ขอความสุขสวัสดิ์

พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแกลูก

หลานทุกคนที่ รับฟง สวัสดี .

(โปรดติดตามอานตอในฉบับหนา)
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คำสอนที่สายลม

ป ๒๕๓๓

ตอนท่ี ๑๔

(๑๓ พ.ค. ๓๓)

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม

วันนี้ เปนวันที่สองในการเจริญพระ

กรรมฐาน สำหรับการเจริญพระกรรมฐาน

ก็ขอพูดยํ้า เมื่อวานนี้พูดเรื่องอะไรบาง เมื่อ

วานหลวงพอพูดอะไรบางหวา จำไมได

เมื่อวานนี้ เสียงมันแย

เ ร่ิมตนดวยอานาปานุสสติ

ก็ขอเริ่มตอนตน ตอนตนก็เหมือนกับ

ตอนปลาย คือ

๑. การใชอานาปานุสสติ อันนี้มีความ

จำเปนมากนะ อานาปานุสสติการรูลมหายใจ

เขาหายใจออกนี่ถือวาเปนเรื่องจำเปนตั้งแต

เ ร่ิมตนยันนิพพาน ไมมีใครเขาท้ิงกัน

ถาหากทิ้งอานาปานุสสติ เราจะรูสึก

วารางกายมีทุกขเวทนามาก

ถาหากเรายึดอานาปานุสสติไว รางกาย

จะมีทุกขเวทนานอย

ถาบังเอิญลมหายใจเขาออก (อานาปา

นุสสติ) ถึงฌาน เราจะไมมีความรูสึกใน

ทุกขเวทนาของรางกาย

ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงไดตรัสกับพระ

สารีบุตรวา พระสารีปุตตะ ดูกอนสารีบุตร

ตถาคตเองก็ เปนผูมากในอานาปานุสสติ

หมายความวาทำเปนประจำเหมือนกัน

ก็รวมความวาพระพุทธเจาเองยังใช

ถาเราไมใชเราก็เกงกวาพระพุทธเจา

ถาเกงกวาพระพุทธเจาเมื่อไหรก็ไปอยู

กับเทวทัตเมื่อนั้นแหละ

ก็เปนอันวา อันดับแรกทุกคนตองใช

อานาปานุสสติคือรูลมเขารูลมออก

หลังจากนั้นใหภาวนาดวย คำภาวนา

นี่ไมจำกัด จะใชอะไรก็ไดตามชอบใจ แต

วาทางท่ีดีอนุสสติมี ๑๐ อยาง
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อนุสสติ ๑๐

อนุสสติ แปลวาตามนึกถึง

นึกถึงใน ๑๐ อยางนี่ อยางใดอยาง

หนึ่งเปนประจำ อยางนี้ลงนรกไมได

๑. พุทธานุสสติ นึกถึงพระพุทธเจา

เปนอารมณ ที่เราภาวนาวา พุทโธ

๒. ธัมมานุสสติ นึกถึงพระธรรมเปน

อารมณ ที่เราภาวนาวา ธัมโม

๓. สังฆานุสสติ นึกถึงพระสงฆเปน

อารมณ ที่เราภาวนาวา สังโฆ

๔. สีลานุสสติ นึกถึงศีล คิดวาศีล

มีกี่สิกขาบทเราจะปฏิบัติใหได โดยเฉพาะ

อยางยิ่งศีล ๕

๕. จาคานุสสติ นึกถึงทานการบริจาค

๖. เทวตานุสสติ นึกถึงความดีของ

เทวดา

ความดีของเทวดาก็หมายความว า

คนที่เปนเทวดาไดตองมี หิริกับโอตัปปะ

คือธรรม ๒ อยาง ไดแก อายความชั่ว

กลัวความชั่ว

๗. กายคตานุสสติ นึกถึงรางกาย

วามีอาการ ๓๒

๘. มรณานุสสติ นึกถึงความตาย

๙. อุปสมานุสสติ นึกถึงพระนิพพาน

เปนอารมณ

๑๐. อานาปานุสสติ นึกถึงลมหายใจ

เขาออก

ในอนุสสติทั้ง ๑๐ ขอนี้ ขอใหเลือก

เอาอยางใดอยางหน่ึง ใหเปนประจำ

ถาพอใจอยางไหนมากใชอยางน้ันเปน

ประจำ แตอยางอื่นเราจะใชดวยก็ไดเปน

บางเวลา

แตสวนที่เราจะพึงใชทั้ง ๑๐ อยาง

อย า ง ใดอย างหนึ่ ง ให เปนประจำอย า ให

ขาด

คำวาไมขาดก็หมายความวาเวลากอน

จะนอนหรือเวลายามวางเราคิดเรื่องน้ี ถา

มีภาระอยางอื่น เราก็คิดอย างอื่นไปตาม

เรื่องตามงานท่ีเราจะพึงทำ

หรือกอนจะหลับนึกถึงกอน ตื่นใหมๆ

นึกถึงหนอยหนึ่ง อยางนี้เปนอารมณ แสดง

วาเรากันอบายภูมิกันได นี่วากันตามแบบ

ฉบับหนีนรกงายๆ นะ

นะโมตักสะ

ตัวอยางท่ีพูดวันนี้ เรื่องนะโมตักสะๆ

จำไดไหม

เขาบอกวามีเจ็กหรือจีนก็ไมรู ผูชาย

น ากลั วจะ เจ็ก  ไอ จีนน ะ เปนผู หญิ งนะ

(หัวเราะ) แกฆาหมูอยูเปนปกติ

แลวตอมาพอแกเขา ก็นึกวาการฆา

สัตวเปนของไมควร ก็ทำบุญใหญ ตั้งใจ

ทำบุญ

เวลาจะใสบาตร กอนจะใสบาตรก็ยก

มือไหวพระสงฆ แลวเวลาสวดมนตก็วา

นะโมตักสะ ๆ  ไดแคนี้
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พอเวลาปวยจะตายเขาจริงๆ เวลาแก

ปวยแกยังนึกนะโมตักสะของแกอยูนะ

พอดีเห็น ยมทูต คือเทวดา ๔ องค

จะมารับ เพราะเห็นแกเปนคนนารักนานับถือ

ใชไหม พอ ๔ องคจะมารับ

พอเห็นเทวดา ๔ องคเขาก็นึกขึ้นมา

วา นะโมตักสะๆ  เทวดาเปดเลย

นี่เลาใหฟงอยางนี้ เขาเลาสูกันมา ถา

พูดตามเหตุผลนี่ใชไดเลย

คำวา นะโม ตัสสะ นะโมแปลวา

นมัสการ ตัสสะ แปลวาพระพุทธเจาองค

นั้ น

คืออารมณแกเปนกุศล ขณะใดถา

อารมณเปนกุศล อกุศลก็ถอยลงจากตัว

จะตองไปสวรรคกอน

พระยายมราชสอบสวน

ทีนี้หากเวลานั้นคนของพระยายมคือ

เทวดา ๔ องคมารับเนี่ย เทวดา ๔ องค

มารับนี่ ไมไดหมายความวาเราจะตองตก

นรกแนนอนนี่มันยังไมแนนะ

คือยังไมมีเกณฑที่จะตองตกนรก เขา

ตองไปสอบสวนกันกอน ไปรอการสอบสวน

ถาเวลาสอบสวนจริงๆ พระยายมทาน

จะพูดถึงบาปท่ีเราทำตามความเปนจริงทุก

อยาง เขารูหมดไมตองหวง

แอบคนอื่นนะแอบไดแตแอบตัวเราเอง

แอบไมไดนะ

ทีนี้ตัวเราเองอาจจะเผลอได แตเทวดา

ทานไมเผลอ

ก็ เปนอันว า  บาปทุกอย าง ท่ี เราทำ

ทานพูดหมด ทานถามวาเอ็งทำอยางนั้น

มาใชไหมๆ วาเรื่อยไป

ถาถามไปงวดแรก เราหยุดไมตอบ

ก็แสดงวายอมรับไมเถียงนะ

ถาเขาถามใหมถามอีกเที่ยวหนึ่ง ถา

ยังน่ิงอยูก็แสดงวายอมรับ

ทีนี้ทานก็ถามใหมเปนเที่ยวที่สาม ถา

ยังนิ่งอยูก็แสดงวายอมรับวาบาปจริง

ถาไมบาปจริงน่ีเขาตองคาน ถาคาน

คำเดียวจะลงนรกไมได

ทีนี้ตอมา ทานก็ถามถึงเร่ืองบุญกุศล

ถามเรื่องบุญกุศลที่เราทำโดยตรง ที่เราทำ

บางทีเราจำไมไดหรอก แตทานจำได บัญชี

ทานแนนอน

ถาม ๓ คร้ัง

ทานถามทุกอยางโดยถามชาๆ ใหเรา

นึกถึง ถาเรานึกถึงไมไดเมื่อเขาถามถึง ๓

ครั้ง ถาหากใครไปสำนักพระยายมได บาง

ครั้งจะเห็นวาพระยายมปวดหัวเหมือนกัน

พอถามถึง ๓ ครั้งไมตอบวาทำบุญ

อยางใดอยางหนึ่งไมตอบ ลุกขึ้นกระทืบ

โตะตึงตังโครมคราม อยากจะใหนึกออก

แตวาถานึกไมออกจริงๆ ทานก็ถือวา

ตองเปนไปตามกฎของกรรม ตองสงใหนาย
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นิรยบาลเขาเอาไปลงโทษท่ีนรก

ทีนี้ถาบังเอิญเรานึกขึ้นมาไดอยางใด

อยางหนึ่ง บุญนะเราทำมากแตมันจะนึก

ไมออกทุกอยาง พอนึกไดอยางเดียวเขา

จะปลอยทันที

ตัวอยางคนตายแลวฟน

ขอเลายกตัวอยางนิดหนึ่งนะ ไมมี

ตัวอยางมันจะงวงกันนะ

ตัวอยางก็เหมือนในสมัยเมื่อฉันอายุ

๑๗ ป ไมใชฉันเองนะ พบพระองคหน่ึง

ทานบวชประมาณ ๑๐ พรรษา

ถามวาเขาคุยกันเรื่องธรรมะ ฉันก็ไม

คอยรูธรรมะธัมโม ทานพูดใหฟงเราก็ชอบ

ใจนะ เพราะทานพูดดี

ทานพูดธรรมะแลวก็เปรียบเทียบกับ

ทางโลกใหฟงอยางงายๆ เราก็เขาใจ คนฟง

ก็เขาใจ

ลงทายฉันก็ถามทานวา หลวงนาจะสึก

ไหมครับ

ทานบอกวา หลวงนาตัดสินใจตั้งแต

วันบวชแลววาจะไมสึก

ถามวาเพราะอะไรจึงไมสึก

ทานก็เลาใหฟง แลวชี้มาที่ฉัน

เมื่อขณะที่อายุ ๑๗-๑๘ ปตอนนั้น

เปนนักยิงนก โดยเฉพาะอยางยิ่งนกกระจาบ

นี่ยิงมาก นกกระจาบบาง นกกระยางบาง

นกพิราบบาง ยิงมาก ปริมาณมากจริงๆ

และก็มาชวงทายมีไก ๒ ตัว ทาน

เชือดคอไกเพื่อแกง เชือดคอแลวคิดวาตาย

เมื่อปลอยไกก็วิ่งไป ก็ไปจับมาเชือดใหม

เปนอันวาวันนั้นไอวันที่จะมีเรื่องใหญ

ที่ทานจะบวชไมสึก สมัยวัยรุนนะ

ทานบอกวามันปวดฟนมีความรูสึกวา

ปวดฟนมาก อยูๆ มันก็ปวดเฉยๆ ก็ไป

หาหมอเพื่อใหหมอรักษาหรือใหหมอถอน

ก็พอดีหมอเขายังไมวาง ยังมีคนไข

อยู พี่สาวก็เอาเสื่อปูใหที่หนาหองของหมอ

แลวก็นอนคอย

ในเวลานั้นเองก็มีทานผูทรงเกียรติ ๔

ทาน คนใจดี ๔ คนนุงแดงใสแดงมา มา

ถึงก็มารับเอาไป บอกไอหนูไปกับลุง ไอ

หนูก็วางายเดินตามลุงไป มันขืนกันไมได

แลว

พยานบาป

พอไปถึงเขตของพระยายมก็ปรากฏ

วาเห็นเจาไก ๒ ตัวท่ีเชือดคอ มันเที่ยว

จิกอะไรกินอยูแถวนั้น แลวก็เห็นนกบินวอน

จำไดเลยวาไอนกพวกนี้ที่ เคยยิงตาย

เขาก็พาไปหาสำนักพระยายม

พระยายมทานก็ถามตามความเปนจริง

ทานก็ถามวาเคยยิงนกและเคยฆาไกไหม

เจาไกก็วิ่งเขาไปเลยบอกวาไอนี่ใจราย

มากครับ ฆาผม ๒ คร้ัง ๒ หน

ทานถามวาฆายังไง
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ไกบอก พอเชือดคอแลวผมยังไมตาย

ผมวิ่งไปมันไปจับมาเชือดคอใหม ได ๑

คดีแลวนะ

มาคดีที่ ๒ เจานกที่บินไปบินมานะ

มันบินมารวมตัวกันมาเกาะที่นั่น มันรายงาน

วาไอนี่นะใจรายมากยิงพวกผมเปนปบ เอา

คราวเปนปบเลยใชไหม

ทานถามวาเปนความจริงไหม

ก็ยอมรับทานวาเปนความจริง

แลวทานก็ถามวาเคยทำบุญอะไรมา

บางไหม เร่ืองทำบุญนะถาม ๓ ครั้งนึก

ไมออก

ทานบอกวา ถานึกไมออกก็ขอใหถือ

เปนไปตามกรรมของคน

นายนิรยบาลก็นำออกไป

พยานบุญ

พอนายนิรยบาลนำออกไปยังไมทัน

จะผานประตู ก็มีเตาตัวหน่ึงคลานเขามา

ทานบอกวา ชากอนๆ ความดีเขามีอยู

พระยายมก็เรียกใหกลับมาใหม ทาน

ก็เรียกเตาเขามาถามวาความดีมีอยางไร

เตาก็บอกวา เมื่อสมัยนั้นขณะที่เขา

ยังมีชีวิตอยู วันหนึ่งเขาเดินมาปรากฏพบ

กับคนเมา จับเตาตัวนี้จะไปแกงกิน เขา

มาขอซื้อแลวนำไปปลอย

ทานก็ถามเตาวามีอะไรเปนหลักฐาน

เตาก็บอกวา มีชื่อของเขาเปนหลักฐาน

สลักชื่อที่หนาอก

พอเขาจับหงายข้ึนมา กลายเปนชื่อพี่

สาว แตนายบัญชีเขาละเอียด นายบัญชี

เขาบอกวาพี่สาวเปนคนใชใหไปซ้ือ และเปน

คนใชใหไปปลอย ก็ชื่อวาเปนบุญ

บอกเพียงเทานี้ พระยายมทานก็บอกวา

ในเมื่อความดียังมีอยู ก็ยังไมควรลงนรก

บอกนายนิรยบาลวาใหไปกอน ปลอย

ใหกลับฟนขึ้นมาใหม

ทีนี้พอฟนขึ้นมา ไอโรคปวดฟนก็หาย

นี่มันมี เ ร่ืองแบบน้ีนะ

ใหพระยายมเปนพยาน

แตวาพวกเรานี่สบายกวานะ พวกเรา

ไดเปรียบกวา เพราะวาการอุทิศสวนกุศล

ทุกครั้งเราใหพระยายมเปนพยาน

ไออยางนี้อยาวาเลนกันนะ คือเวลา

วาใหวาดวยความจริงใจ ทานจะบันทึกไว

เพราะวามีหลายรายแลวท่ีฉันไปเห็นมา

อันนี้เจริญกรรมฐานแลวคุยกันได ไป

ยืนหาทาน ปรากฏวาคนนั้นยังไมถึงคิวที่

จะเขามาสอบสวน พอดีเขานำไปพอดี

ทานก็เลยบอกวาเอาอี ๒ คนนั้นเขา

มากอน ยังไมตองรอคิว มายืนยุงเปลาๆ

พอเขามาถึงแลว ทานไมไดซักคนนั้น

นี่ ทานบอกวาเขาทำบุญแบบน้ัน ทานพูด

หมดเลยวาเขาใหฉันเปนพยานไว

ในเมื่อ เขาทำบุญแบบน้ีให เขาไปรับ
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ผลความดีกอน ไลออกไปเลย เปนนาง

ฟาไปเลย

อยางนี้นาเอาอยางนะ พอดาใครเขา

เสร็จ พอใจสบายก็นึกถึงวาลุงพรุงน้ีจะไป

ถวายสังฆทานกับหลวงพอ

ถาหลวงพอไมมาก็จะเก็บสตางคไวสัก

๒๐๐ กอน เพื่อถวายสังฆทาน (หัวเราะ)

ใหลุงเปนพยานดวย นากลัวจะไดมากนะ

ก็รวมความวาถากอนจะตายถาเรานึก

ถึงความดี ความดีก็จะชวย

วิธีหนีนรกแบบงายๆ

กม็าพดูกนัถงึการหนนีรกแบบงายๆ คอื

๑. ใชวิธีบูชาพระเปนประจำ การบูชา

พระ การสวดมนต โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

สวดมนตก็ไมมีความจำเปนตองสวดมาก

แตถาวาอะไรไมไดมาก ก็วา อิติป โสฯ

บทเดียวก็พอ

คือตั้ง นะโม ๓ จบ แลววา

พุทธัง สรณัง คัจฉามิฯ

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิฯ

สังฆัง สรณัง คัจฉามิฯ

แลววา อิติป โสฯ บทเดียวก็พอ

หลังจากนั้นถามีเวลาติดตอกันเลย ก็

นั่งภาวนาวา พุทโธ สัก ๒-๓ นาทีเทา

นี้ก็พอแลว

ถาทำอยางนี้ทุกวันตามเวลาที่กำหนด

ไว เวลาไหนเปนเวลาที่เราวาง เราควรจะมี

การบูชาพระ ใหทำเปนประจำ แลวก็ทำ

ไปอยางน้ีเรื่อยๆ

ตอไปในวันหนา ถาถึงเวลานั้นถาไม

ไดบูชาพระใจไมสบาย อยางนี้ถือวาเปนฌาน

ในพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ

คือพอถึงเวลาปบตองบูชาพระ ถาไม

บูชาพระ รำคาญใจ ตองทำ อยางนี้ทาน

ถือวาเปนฌาน

ถาอยางนี้ตายแลวลงนรกไมได ตอง

ไปสวรรคกอน

การถวายขาวพระพุทธ

และอีกประการหนึ่งถาจะใหยิ่งไปกวา

นั้น ก็จัดการถวายอาหารแกพระพุทธรูป

ทุกวัน

แตการถวายอาหารนี่ความจริงไมใชการ

ถวายทาน แตเปนการบูชา จะเปนอาหาร

หวาน อาหารคาวก็ได เปนผลไมก็ได ให

เปนประจำวัน

ถาถึงเวลาแลวตองถวายทาน ถาถึง

เวลาไมถวายไมสบายใจ อยางนี้ก็ถือวาเปน

ฌานในพุทธานุสสติดวย เปนฌานในจาคา

นุสสติดวย

ถาอยางน้ีทุกคนเวลาตายลงนรกไมได

นี่ เอาแบบเบาๆ กันกอนนะ คือหนีนรก

แบบเบาๆ

ทีนี้ตอมาก็เปนการหนีนรกแบบหนัก

เอาแนนอน ก็คือทุกคนต้ังอารมณไวเพื่อ
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พระโสดาบัน

ความจริงพระโสดาบันเปนของไมหนัก

หนักไหม ไมหนักหรือ พระโสดาบันนะ

ไมหนัก เราอาจจะหนักกวาทานนะ เราลง

นรกได ทานลงไมได ทานไมหนัก

สังโยชน ๓ ของพระโสดาบัน

พระโสดาบันก็มีแคสังโยชน ๓ คือ

พระโสดาบันก็ดีห รือพระสกิทาคามีก็ดี

มีหลักการปฏิบัติ ๓ ขอเหมือนกัน แต

ทวาเครงเครียดตางกัน

ขอแรกคือ ใหมีความรูสึกตามความ

เปนจริงวาชีวิตของเราตองตาย

ความตายนี่เราอยาประมาทนะ จงอยา

คิดวาเวลานี้อายุยังนอยยังไมตาย หรือวา

อายุมากแลวแตไมปวยไขไมสบาย จะยัง

ไมตาย

อยาลืมวาเวลานี้โรคไหลตายมีมากแลว

นะ กลัวไหม ไมกลัวหรือ ทำไมไมกลัว

ละ

ฉันวาเปนโรคไหลตายนะดีมันหลับ

สบายใชไหม แตอยาเพิ่งตายเลยนะ เดี๋ยว

ฉันจะอด

ก็เปนอันวา จงนึกวาชีวิตเปนของไม

เที่ยง แตความตายเปนของเที่ยง

ความตายจะมีกับเราเมื่อไหรก็ไมทราบ

คิดวาเราอาจจะตายวันนี้ไวเสมอ แลวก็สราง

ความดี

การสรางความดี ก็คือ

๑. ยอมรับนับถือพระพุทธเจา

๒. ยอมรับนับถือพระธรรม

๓. ยอมรับนับถือพระอริยสงฆ

พระสงฆที่จำกัดเฉพาะพระอริยสงฆ

ก็เพราะวาพระสงฆจริงๆ ไมแนนอนนัก

บางองคทานก็แยจริงๆ นะ บางองค

ก็พอไปไหว บางองคก็ไมไหว ถาไปเจอ

พระประเภทไมไหวเขา เราไปยอมรับนับถือ

เขา เราก็จะไปนรกกับทานดวย

เอากันแคพระอริยสงฆก็แลวกัน นี่

เปนประการท่ี ๒

ประการท่ี ๓ สำคัญท่ีสุดคือ ศีล

พยายามรักษาศีล ๕ ใหบริสุทธ์ิ และ

โดยเฉพาะศีลนี่มีความสำคัญมาก

เราอาจจะคิดวาเราบกพรอง ก็ตั้งใจ

ไววาวันนี้ทั้งวันเราจะไมยอมละเมิดศีล ๕

ขอใดขอหนึ่ง

ในเมื่อเวลากอนจะหลับก็ทบทวนวา

ตั้งแตเชาถึงเวลานี้ เราละเมิดศีลขอใดบาง

ถาเห็นวาบกพรองขอใดขอหนึ่งก็คิดตอไป

วาวันพรุงนี้ เราจะไมยอมบกพรอง

ถาทำอยางนี้จริงๆ ไมเกิน ๓ เดือน

ทุกคนจะสามารถทรงศีล ๕ ไดบริสุทธ์ิผุด

ผอง

ถาหากทรงศีล ๕ ไดบริสุทธ์ิผุดผอง

อารมณเวลานั้นก็ตองการพระนิพพานเปน

ที่ไป เขาเรียกวา อุปสมานุสสติ
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ความจริงถาละสังโยชนได ๓ อยาง

คือ

๑. สักกายทิฏฐิ มีความรูสึกวาราง

กายตองตาย

๒. วิจิกิจฉา ละสงสัย คือยอมรับ

นับถือพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ

๓. สีลัพพตปรามาส มีศีล ๕ บริสุทธ์ิ

ถ าอย างนี้ก็ เปนพระโสดาบันเต็มที่

เรียกวา สัตตักขัตตุง เปนพระโสดาบัน

อยางหยาบ

พระโสดาบันข้ันสัตตักขัตตุง

พระโสดาบันอยางหยาบน่ีก็หมายความ

วาถาตายจากความเปนคน ถาเราไมพบพระ

พุทธเจาเทศนนะ ก็ไปเปนเทวดาบาง เปน

นางฟาบาง เปนพรหมบาง แลวก็ลงมา

เปนคน คือลงนรกไมไดแน

ตองวนไปเวียนมาอยางนี้อีก ๗ ชาติ

จึงเปนพระอรหันต นี่หมายถึงวาไมพบพระ

พุทธเจาที่จะเทศนตอไปนะ

พระโสดาบันข้ันโกลังโกละ

ตอไปถาเราเริ่มมีกรรมบถ ๑๐ เขา

ครอบงำรวมกับศีล ๕ แตวาศีล ๕ นี่

เครงครัดไมตองระวังแลวไมขาดแน ทรง

ตัวแน

แตกรรมบถ ๑๐ ยังตองคอยระวัง

อยู แตก็ไมขาดในกรรมบถ ๑๐ คือวา

กรรมบถยังไมมั่นคงนัก

อยางน้ีเรียกพระโสดาบันขั้นโกลังโกละ

คือขั้นที่ ๒ นี่หมายถึงวาถาบำเพ็ญบารมี

อีกแค ๓ ชาติ จึงเปนพระอรหันต

พระโสดาบันข้ันเอกพิชี

ตอไปถาบำเพ็ญบารมีขั้นกรรมบถ ๑๐

ครบถวนไมตองระวัง ศีล ๕ ก็ไมตอง

ระวัง กรรมบถ ๑๐ ก็ไมตองระวัง จิต

ใจรักพระนิพพานเปนอารมณ

อยางน้ีถาไมพบพระพุทธเจาในชาติ

ขางหนา เราก็บำเพ็ญบารมีอีกชาติเดียวคือ

กลับลงมาเกิดเปนมนุษยอีกชาติ เดียวไป

นิพพาน เปนพระอรหันต

ทำบุญทุกอยางหวังพระนิพพาน

แตถาเวลานี้บรรดาทานพุทธบริษัททุก

คน จะทำบุญมากก็ตามนอยก็ตาม ทำบุญ

กับพระก็ตาม ใหทานกับคนก็ตาม ใหทาน

กับสัตวก็ตาม

ใหคิดไวเสมอวา เราใหทานหรือทำบุญ

ครั้ งนี้ เราไมหวังผลตอบแทนจากทาน

ผู รับ เราตองการผลอยางเดียวคือพระ

นิพพาน

ถาถึงเวลาบูชาพระก็เหมือนกัน เราตอง

การพระนิพพาน ถึงเวลาฟงเทศนฟงธรรม

อะไรทุกอยาง ทำความดีทุกอยาง เราตอง

การนิพพานทั้งหมด
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แมแตใหทานกับขอทานเล็กๆ นอยๆ

ก็ตาม เราใหเพื่อนิพพาน เราไมตองการ

เพื่อผลตอบแทนของเขา

ถาเราทำอยางนี้ ถาบังเอิญเรายังไม

เปนพระโสดาบัน และก็เวลาตายไมลงนรก

เวลาจะตายไปโกรธใครเขานิดเดียวลง

นรกนะ ตองฝกไมโกรธไวนะ ตายแลวไม

ลงนรกก็ไปเกิดบนสวรรค

ถาเกิดบนสวรรคก็พบพระศรีอาริยกัน

แน เพราะพระศรีอาริยนี่ใชเวลาอีกประมาณ

ลานป ทานจะอุบัติขึ้นมาใชไหม

อายุขัยบนสวรรค ช้ันดาวดึงส

ถาเราเปนเทวดาหรือนางฟาบนสวรรค

ชั้นดาวดึงสเทวโลก เทวดาหรือนางฟาก็ตาม

ชั้นดาวดึงสนี่มีอายุ ๑,๐๐๐ ปทิพย

๑๐๐ ปของเรา เปน ๑ วันของเขา

๓๐ วันเปน ๑ เดือน

๑๒ เดือนเปน ๑ ปเหมือนกัน

ฉะนั้นถาถามวาเราไปเกิดบนสวรรคชั้น

ดาวดึงสก็จะมีอายุเทาไร ฉันวามันไมถึง

๑๐๐ ปทิพย พระศรีอาริยก็ตรัสรู

เมื่อฟงเทศนจากพระศรีอาริยจบเดียว

อาศัยที่อารมณจิตเรานึกถึงพระนิพพาน ถา

มีอารมณออน ฟงเทศนจบเดียวก็จะเปน

พระโสดาบัน ในฐานะท่ีเปนนางฟาหรือ

เปนเทวดา เพียงแคครั้งท่ี ๒ ก็เปนพระ

อรหันต

ถาบังเอิญถาเรามีอารมณเขมขน ศีล

เราบกพรองบาง แตความเคารพพระพุทธเจา

พระธรรม พระอริยสงฆเรามีจริง

ความตายเราก็นึกถึงจริง มีเผลอบาง

ไมเผลอบางเปนของธรรมดา แตจิตใจรัก

พระนิพพานจริงๆ

ถาเพียงแคอยางนี้ ฟงเทศนจบเดียว

เปนพระอรหันตเลย นี่วิธีงายๆ นะ

แตวาขอสำคัญคือตอนที่จะตาย อยา

ใหจิตมันฟุงซาน คือวาอยาใหจิตมันเศรา

หมอง

จิตกอนตาย สำคัญมาก

พระพุทธเจาทรงตรัสวา

"จิตเต อสังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกังขา"

ถากอนจะตาย ถาจิตใจเศรางหมอง

ตองไปสูทุคติ

"จิตเต ปริสุทเธ สุคติ ปาฏิกังขา"

กอนจะตายจิตใจบริสุทธ์ิผองใสจะไป

สู สุ คติ

เร่ืองนี้มีความสำคัญมาก และก็ตอง

ระมัดระวังวา

๑. อยาโกรธเร็ว ใหโกรธชาๆ เลิก

เร็วๆ ถาเขาดามา ๑ คำ ยังไมโกรธเก็บ

ไวกอน

ถาเขาดามาเปนคำที่ ๒ ยังไมโกรธ

แตพอดาคำที่ ๓ เราดายอนไป ๑๐

คำให แถมเลย (หัวเราะ) อีแบบน้ีไปแน
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วิธีการฝกกอนหลับ

วิธีฝกคือเวลากอนจะหลับ ใหเราจับ

อานาปานุสสติ คือนึกถึงลมหายใจเขาออก

ตอนนี้ถึงแมวาเราจะไดมโนมยิทธิ เรา

ก็ไมอยากรูไมอยากเห็นอะไรท้ังหมด ตัด

การเห็นออกไป นึกถึงลมหายใจเขาออก นึก

ถึงคำภาวนา นึกถึงพระพุทธเจา

แตวาความจริงถาไดมโนมยิทธิแลว

ถานึกถึงแลวจิตมันเต็มกำลังมันไปเองนะ

ถามันไปเองก็ชางมัน

ถาหากเรานึกถึงอยู ไมคิดถึงอะไรเลย

ไมคิดอยากเห็นภาพเทวดา เห็นพรหม ไม

ตองการอะไรท้ังหมด ตองการรูวาเวลานี้

ลมเขา เวลานี้ลมออก เวลานี้ภาวนาตาม

และนึกถึงภาพพระพุทธเจาไว อยางนี้ทำ

ใหชิน แมคืนหนึ่งสัก ๒-๓ นาทีก็พอ

เอานอนนะ ไมตองนั่งนะ แลวก็ปลอย

ใหหลับไป

ตอไปอารมณนี้มันจะชิน ในเมื่อเรา

ลมตัวนอนเมื่อไหร มันจะภาวนาเอง มัน

ทรงตัวเองนะ

และบางคราวถาเราไดมโนมยิทธิแลว

ถากำลังมันเต็ม มันไปของมันเอง ก็ปลอย

มัน

ถามันไปเอง ก็อยายั้งตัว ปลอยมัน

ไปตามเรื่อง เพราะกำลังมันเต็ม

จิตมีสภาพ ๒ อยาง

เพราะจิตมันมีสภาพ ๒ อยาง  คือ

บางครั้งมันตองการสงบ บางครั้งมันตอง

การทองเที่ยว

ถาจิตทองเท่ียวออกจากรางกายก็ถือ

วาจิตไกลจากกิเลส

ถาจิตอยูกับรางกายเปนจิตสงัด ไม

นึกถึงอยางอื่นทั้งหมด จิตก็ไมยุงกับกิเลส

เหมือนกัน ไดผลเทากัน

ก็รวมความวาการแนะนำวันนี้บรรดา

ทานพุทธบริษัท คอก็ยังไมไหวเลย ไมรู

เที่ยวนี้มันเปนยังไง

เสียงแหงเพราะวาหมอบอกวา มีนํ้า

ที่หัวใจ  แลวหัวใจใครไมมีนํ้าก็ตายสิ  คือ

หัวใจก็มีเลือด

ทีนี้ไอนํ้าเขาไปอยูที่หัวใจมากเกินไป

มันไมใชเลือดนะ นํ้าอยูนอกหัวใจไมไดอยู

ในหัวใจ แตวาบริเวณรอบๆ หัวใจมีนํ้า

หมอก็เลยใหยาดึงน้ําออกจากหัวใจ

เสียงก็เลยแหง คอแหงไปดวย ก็รูสึกวา

หนักใจ เดินขึ้นเดินลงมันเหนื่อย แตวา

สองวันนี่ดีขึ้น หมอใหยาแลวดีขึ้นนะไม

เหนื่อย รวมความวาวันนี้เอาแคนี้นะ ตอ

นี้ไปก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย

ตั้งใจสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน

สวัสดี .
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ขอคิดจากธรรมะ

"การรูลมหายใจเขาหายใจออกนี่  ถือวาเปนเรื่องจำเปนตั้งแตเริ่มตนยันนิพพาน

ไมมีใครเขาทิ้งกัน  ถาหากทิ้งอานาปานุสสติ  เราจะรูสึกวารางกายมีทุกขเวทนามาก

ถาหากเรายึดอานาปานุสสติไว  รางกายจะมีทุกขเวทนานอย  ถาบังเอิญลมหายใจ

เขาออก (อานาปานุสสติ) ถึงฌาน  เราจะไมมีความรูสึกในทุกขเวทนาของรางกาย"

"แตวาพวกเรานี่สบายกวานะ  พวกเราไดเปรียบกวา  เพราะวาการอุทิศสวน

กุศลทุกครั้ง  เราใหพระยายมเปนพยาน  ไออยางนี้อยาวาเลนกันนะ  คือเวลาวา

ใหวาดวยความจริงใจ  ทานจะบันทึกไว  เพราะวามีหลายรายแลวท่ีฉันไปเห็นมา"

"การถวายอาหารแกพระพุทธรูปทุกวัน  แตการถวายอาหารนี่  ความจริงไมใช

การถวายทาน  แตเปนการบูชา  จะเปนอาหารหวาน  อาหารคาวก็ได  เปนผลไม

ก็ได  ใหเปนประจำวัน  ถาถึงเวลาแลวตองถวายทาน  ถาถึงเวลาไมถวายไมสบาย

ใจ  อยางน้ีก็ถือวาเปนฌานในพุทธานุสสติดวย  เปนฌานในจาคานุสสติดวย  ถา

อยางนี้ทุกคนเวลาตายลงนรกไมได  เอาแบบเบาๆ กันกอนนะ คือหนีนรกแบบเบาๆ"

"ใหมีความรูสึกตามความเปนจริงวา  ชีวิตของเราตองตาย  ความตายนี่เราอยา

ประมาทนะ  จงอยาคิดวาเวลานี้อายุยังนอยยังไมตาย  หรือวาอายุมากแลวแตไม

ปวยไขไมสบาย จะยังไมตาย"

"พยายามรักษาศีล ๕ ใหบริสุทธ์ิ  และโดยเฉพาะศีลนี่มีความสำคัญมาก  เรา

อาจจะคิดวาเราบกพรอง  ก็ตั้งใจไววาวันนี้ทั้งวันเราจะไมยอมละเมิดศีล ๕  ขอใด

ขอหนึ่ง  ในเมื่อเวลากอนจะหลับก็ทบทวนวา  ตั้งแตเชาถึงเวลานี้  เราละเมิดศีล

ขอใดบาง  ถาเห็นวาบกพรองขอใดขอหนึ่ง  ก็คิดตอไปวาวันพรุงน้ีเราจะไมยอม

บกพรอง  ถาทำอยางน้ีจริงๆ ไมเกิน ๓ เดือน  ทุกคนจะสามารถทรงศีล ๕ ได

บริสุทธ์ิผุดผอง  ถาหากทรงศีล ๕ ไดบริสุทธ์ิผุดผอง  อารมณเวลานั้นก็ตองการ

พระนิพพานเปนที่ไป  เขาเรียกวาอุปสมานุสสติ"



ธัมมวโิมกข

72
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

ตอนท่ี ๕

(๖ ก.พ. ๓๒)

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม

คำสอนที่สายลม

ป ๒๕๓๒

ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เปนวันที่ ๓

ของการเจริญพระกรรมฐาน เมื่อวานนี้พูด

ถึงนิพพิทาญาณ คือความเบื่อหนาย

วันนี้มุญจิตุกัมยตาญาณ คำนึงดวย

ความใครใหพนไป อันนี้ เปนวิมุติ

ในเมื่อจิตเขาถึงความเบื่อหนายเปน

นิพพิทาญาณ เมื่ออารมณเบ่ือเกิดขึ้นก็ตอง

การพน

การเจริญกรรมฐานอยาเอาเฉพาะวปิสสนา

ญาณเพราะมันไมมีผล ถาจะเจริญเฉพาะ

สมถภาวนาเฉยๆ ก็ไมมีผล จะตองมีทั้ง

๓ อยางพรอมกัน คือ ศีล สมาธิ ปญญา

ถาศีลไมบริสุทธ์ิ คือศีลบกพรอง สมาธิ

ไมทรงตัว

ถาสมาธิไมมี ปญญาไมเกิด

วิปสสนาญาณคือตัวปญญา

ขณะ ท่ี ใช อ ารมณพิจ ารณาร า งกาย

วิปสสนาญาณเขาทำอยางเดียวคือพิจารณา

ขันธ ๕

ขันธ ๕ คือ รางกาย

รางกาย คือ ขันธ ๕

คือใหพิจารณารางกายวามันไมเท่ียง

เปนทุกข เปนอนัตตา อันนี้เรียกวาตีรวม

แตถาจะทำกันจริงๆ ตองใชการตัด

เฉพาะจุด ถาใชการตัดตูมใหญแลวหวังความ

เปนอรหันตทีเดียว มันไมไดเปนอยางนั้น

เปนของยากเพราะอารมณพระอรหันตหนัก

มาก แตวาถาทำตามลำดับจะไมหนัก

เมื่อวานนี้พูดถึงนิพพิทาญาณ ขอยอน

อีกนิดหนึ่ง เผื่อญาติโยมบางทานไมไดมา

คำวา นิพพิทาญาณ หมายถึง ความ

เบ่ือหนายในรางกาย

การเจริญวิปสสนาญาณถาไมถึงจุดนี้
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ก็ถือวายังไมถึงมุมตนหรือจุดตนของวิปสสนา

ญาณ

วิปสสนาญาณมีจุดสำคัญอยู ๒ จุด

คือนิพพิทาญาณ ความเบื่อหนาย นี่เปน

เบ้ืองตน กับ สังขารุเปกขาญาณ ขั้นสุด

ทาย มีสองขอเทานั้น ความจริงมี ๙ ขอ

ถายังไมถึงความเบื่อหนาย มันจะไม

ถึงมุมตนของวิปสสนาญาณ คือเรียกวายัง

ไมเขาถึงวิปสสนาญาณก็แลวกัน เปนแต

เพียงการเตรียมตัว

ความเบ่ือรางกาย

ทีนี้การตัดจริงๆ การนึกถึงภาพการ

เบื่อ ตัวนี้ตัวสำคัญมาก เราจะเบ่ือตรงไหน

กันแน

ก็หาทางเบ่ือตามความเปนจริงท่ีมัน

เกิดกับอารมณของเรา ซ่ึงแตละคนจะไม

เหมือนกัน บางทานมีงานมาก อาจจะใช

อารมณเบื่อในงานก็ได

ขึ้นชื่อวาความเหนื่อยยากในงานเกิด

ขึ้นก็เพราะอาศัยรางกายอยางเดียว

ถาเราไมมีรางกายอยางนี้ ความหิวก็ไม

มี ความกระหายก็ไมมี ก็ไมตองมาเหนื่อย

อยางนี้

รางกายนี้นาเบื่อ เพราะทำใหเราเหนื่อย

เพราะมีการงาน

ถารางกายมีความหิวมีความกระหาย

ก็เบ่ือรางกายเพราะมันหิว อยางนี้ก็ได

ถารางกายมีการปวยไขไมสบายขึ้นมา

ก็คิดวาถาเราไมมีรางกายเสียอยางเดียว

ความปวยไขไมสบายก็ไมมี

การปวยไขไมสบายมีขึ้นก็เพราะอาศัย

มีรางกายอยางน้ีก็ได

การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ

เกิดขึ้น ก็คิดวาถาเราไมมีรางกาย เขาไม

มีรางกาย เราก็ไมมีเร่ืองตองเสียใจ

ที่เราตองพลัดพรากจากกัน ตองเสียใจ

เพราะมีรางกายเปนเหตุ อยางนี้ก็ได

วันหนึ่งไมตองใช เวลามาก เฉพาะ

วิปสสนาญาณใชเวลาเพียงเล็กนอย แตให

อารมณมันเบื่อจริงๆ

อยาลืมวา เบื่อแลวประเด๋ียวเดียวมัน

ก็เลิกเบื่อ ก็ชางมัน คอยๆ ทำ คอยๆ

เบื่อใหมันชิน

ทานจูฬปนถก

ก็ดูตัวอยางทานจูฬปนถก ซ่ึ ง เปน

ตัวอยางท่ีมีความสำคัญมาก เพราะวาพระ

พุทธเจาตรัสวา ในสมัยดึกดำบรรพ คำวา

ดึกดำบรรพนี่นานมาก นานแสนนาน

ในสมัยนั้นทานจูฬปนถกเปนพระมหา

กษัตริย แลววันหนึ่งก็เสด็จเลียบพระนคร

ขณะท่ีเลียบพระนครไป อากาศมันรอน

เหงื่อก็ไหล

ท านก็นำผ า เช็ดหน า ท่ีมีสีขาวมาซับ

เหง่ือเช็ดตัดเช็ดหนา เหง่ือก็ติดผา มีคราบ
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เกิดขึ้น ผาก็มีสีดำขึ้นมา

ทานก็พิจารณาคิดวา รางกายของคนเรา

มีความนาเกลียดโสโครกเพียงนี้เชียวหรือ

เวลานั้นมีความรูสึกวามันนาเกลียด

คือรังเกียจในรางกาย เบื่อรางกาย

แตอาการเบื่อของทานจูฬปนถก ซ่ึง

เปนพระมหากษัตริย ตามพระบาลีทานบอก

วามีประเด๋ียวเดียว

พอเลียบพระนครเสร็จก็เลิกเบื่อ

แลวในชาติตอมา ก็ไมเคยทำอารมณ

เบื่อแบบนี้ ให เกิดขึ้น

แตทวาพอถึงชาติสุดทาย พระพุทธเจา

ถือวากรรมฐานกองนี้เปนกรรมฐานสำคัญใน

อารมณของจูฬปนถก จึงไดใหผาขาวกับ

ทานจูฬปนถกไป

ใหเอาผาวางในมือแลวคลึงไปคลึงมา

ปรากฏวาไมชาผาก็ดำ

ทานพิจารณาเห็นวาผาดำ ก็เลยเห็น

วารางกายสกปรก ก็เกิดนิพพิทาญาณ ความ

เบื่อหนาย ก็เปนพระอรหันตในเวลานั้น

รวมความวา ความเบื่อแมวาเราทำได

วันละนอยก็เปนปจจัยใหญในการท่ีจะบรรลุ

มรรคผล

วิ ธีคิดและปฏิบัติ

แตอยาลืมนะวามันจะเบ่ือเดี๋ยวเดียว

ก็ชางมัน อยางเวลากอนนอนถาจะนึกถึง

ความเบื่อจุดใดจุดหนึ่ง หรือความลำบาก

ที่ เกิดขึ้นในวันนี้ก็ ได

หรือวาเวลาตื่นขึ้นมาใหมๆ จิตกำลัง

สบาย นึกถึงการงานอยางใดอยางหนึ่งท่ี

เราทำแลวเบื่อหนายก็ได

ใหมีความรูสึกวาการเกิดเปนมนุษยมัน

มีความทุกขอยางนี้ มีความไมดีอยางนี้ มี

ความเบื่ออยางนี้ เราไมตองการเกิดอีก เรา

ตองการนิพพาน

สมมุติวาถาทำไดดีอยางนี้ทุกวัน วัน

ละสองสามนาที จะน่ังก็ได จะนอนก็ได

ไมมีการจำกัด

ถานั่งสบายก็นั่ง นั่งไมสบายแตนอน

สบายก็นอน ก็ใชได คือใชอารมณคิด

ใหมันมีอารมณเบื่อจริงๆ สักนาทีสอง

นาทีก็พอ

หลังจากนั้นคิดถึงการงานอยางอื่นตอ

ไป อารมณอยางนี้มันจะทรงตัว เมื่อถึง

เวลาใกลจะตาย เพราะคนทุกคนตองตาย

มันก็ตองปวยไขไมสบายกอน

เมื่อความปวยไขไมสบายเกิดขึ้น แลว

อารมณเบื่อมันเคยมีมาแลว ก็เกิดเบื่อทั้ง

รางกาย

เมื่อ เบื่อทั้ งร างกายจริงๆ เวลานั้น

อารมณเบื่อมันจะเบื่อจริงๆ มันไมถอยหลัง

กลับมาชอบใจอีก

เพราะคนจะตายน่ีอาการดีขึ้นไมมี มี

แตอาการท่ีมันหนักขึ้นทุกวัน

ในเมื่ออาการนอยๆ ยังเบ่ือ อาการ
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มากขึ้นก็ เบื่อหนักขึ้น

ในเมื่อเบื่อถึงท่ีสุดจิตก็ไมรับในรางกาย

คนที่จะเปนพระอรหันตก็ดี จะไปนิพพาน

ก็ดี มันอยูตัวเดียวที่รางกาย

ตามที่พระพุทธเจาตรัสกับพระพาหิยะ

วา  พาหิยะ เธอจงอยาสนใจในรูป เพียง

แคนิดเดียวนะ

ก็รวมความวานี่เปนการยอนรอยถอย

หลังถึงนิพพิทาญาณ

มุญจิตุกัมยตาญาณคือการอยากจะ

ใหพนไป ในเมื่อรางกายในโลกนี้เปนของ

นาเบื่อก็อยากพน การพนนี่ถาอยากพนเฉยๆ

นี่มันไมพน

ถาอยากพนจริงๆ ตองปฏิบัติธรรม

เพื่อพน ที่ เรียกวาวิมุติ

วิมุติคือความหลุดพน

การปฏิบัติตองตัดสังโยชน

การหลุดพนทำอยางไร ก็ตองศึกษา

สังโยชน ๑๐

สังโยชน ๑๐ เปนตัวปฏิบัติเพื่อความ

พนจริงๆ

สังโยชน ๓ เบื้องตนถาเราตัดไดอยาง

หยาบ เราก็เปนพระโสดาบัน

ถาอารมณใจละเอียดขึ้นมาหนอย เรา

ก็เปนพระสกิทาคามี

ถาตัดสังโยชนได ๕ ขอ เราก็เปน

พระอนาคามี

ถาตัดสังโยชนได ๑๐ ขอ เราก็เปน

พระอรหันต

ก็ตองมาศึกษาสังโยชน ๓ เบ้ืองตน

ก็คือ

๑. สักกายทิฏฐิ

๒. วิจิกิจฉา

๓. สีลัพพตปรามาส

คำวา สักกายทิฏฐิ ตองแบงเปน ๓

ชั้นนะ ศัพทเดียวกันแตใชอารมณเปน ๓

ชั้น ไมเหมือนกัน

ถาสักกายทิฏฐิของพระโสดาบันกับพระ

สกิทาคามี ก็เพียงใชความรูสึกวาชีวิตนี้มัน

ตองตาย

อยาลมืวาพระโสดาบนักบัพระสกทิาคามี

ใชปญญาเล็กนอย มีสมาธิเล็กนอย แต

มีศีลบริสุท ธ์ิ

มีความรูสึกวารางกายนี้มันตองตาย อัน

นี้เปนสักกายทิฏฐิ ตัวตัดรางกาย คือยัง

ถือวารางกายเปนเราเปนของเราอยู แตใน

ที่สุดมันก็ตองตายไป

วิจิกิจฉา ตัดความสงสัยในความดีของ

พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ

คือวายอมรับนับถือพระพุทธเจา พระ

ธรรม พระอริยสงฆดวยความจริงใจ ไม

เคลือบแคลงสงสัย

สีลัพพตปรามาส ทรงศีล ๕ บริสุทธ์ิ

ชื่อวาเห็นตามหลักวิชา

ถานักปฏิบัติจริงๆ ตอนนี้จิตตองรัก
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พระนิพพานเปนอารมณ อันนี้แถมเขามานะ

รวมความวา วิมุติขั้นแรกคือหลุดพน

เราก็จะพนจากอบายภูมิกอน

พระโสดาบัน ๓ ข้ัน

ถาเราทรงความเปนพระโสดาบันไดก็ดี

พระสกิทาคามีก็ดี ก็ขึ้นชื่อวาการเกิดใน

อบายภูมิ คือการเกิดเปนสัตวนรก เปน

เปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ไม

มีอีก

อยางต่ำที่สุดเราจะมาเกิดก็แคพรหม

แลวขึ้นไปเปนเทวดาหรือพรหม

ถาเปนพระโสดาบันอยางออนที่เรียก

วา สัตตักขัตตุง อยางนี้ก็เกิดเปนมนุษย

๗ ชาติ เปนเทวดาหรือพรหม ๗ ชาติ

ก็ไดเปนพระอรหันตไปนิพพาน

ถาทรงอารมณพระโสดาบันขั้นกลางที่

เรียกวา โกลังโกละ ก็เปนมนุษย ๓ ชาติ

เปนเทวดาหรือพรหม ๓ ชาติ ก็ไปนิพพาน

ถาเปนพระโสดาบันขั้นละเอียด (เอก

พิชี) หรือพระสกิทาคามี ตายจากมนุษย

เปนเทวดา ลงจากเทวดาเปนมนุษย แลว

เปนอรหันตไปนิพพาน

รวมความวาวิมุติขั้นตนก็ตัดอบายภูมิ

กอน ถายังไปนิพพานไมได แตวามีความ

จำเปนตองทำ ถาไมทำตามหลักสูตร การ

บรรลุมรรคผลจะไมมี

สำหรับพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามี

ก็ดี ไมหนักสำหรับบรรดาทานพุทธบริษัท

ที่มีความไมประมาท

อันดับแรก สักกายทิฏฐิ พยายาม

ฝนใจ ตื่นขึ้นมาจากตื่นนอนใหมๆ ใหคิด

ทันทีทันใดวา

ชีวิตมันอาจจะตองตาย เพราะคนเกิด

มาแลวก็ตองตาย มันจะตายเมื่อไหรก็ตาม

ที เราขอยึดความดีไวเปนที่พึ่ง

นั่นคือเราขอยอมรับนับถือพระพุทธเจา

พระธรรม พระอริยสงฆเปนที่พึ่งแนนอน

ไมคลายตัว

แลวก็พยายามทรงศีล ๕ ใหบริสุทธ์ิ

สำหรับศีล ๕ มีความสำคัญ ก็ดู

วาศีล ๕ สิกขาบทนี่ความจริงเราไมตอง

ระวังท้ัง ๕ ขอ เพราะบางสิกขาบทเรา

รักษาไดแลว

ที่วารักษาไดแลวก็คือ สิกขาบทใดที่

เราไมละเมิดเปนปกติ สิกขาบทเหลานั้น

แสดงวาเราทรงตัวแลว

ก็เหลือแตสิกขาบทบางสิกขาบทของ

ศีล ที่เรายังทรงตัวไมได ตองระมัดระวัง

ตั้งใจไวกอนหลับวา

สิกขาบทท่ีเคยละเมิดสิกขาบทนี้ วัน

พรุงนี้ เราจะไมละเมิดเด็ดขาด

พอเชาตื่นขึ้นก็คิดวา วันนี้ทั้งวันเรา

จะไมละเมิดศีล ๕ เด็ดขาด

แลววันนั้นท้ังวันมันก็อาจจะลืม ก็เปน

ของธรรมดา เพราะมันชินในการเผลอ ชิน
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ในการลืม เผลอบางลืมบาง พลาดไป

พอเวลาจะนอนใกลจะหลับ ก็คิดทบทวน

ดูว า

วันนี้เราพลาดศีลขอไหนบาง ถาคิด

ออกวาพลาดศีลขอไหน คิดวาวันพรุงน้ีทั้ง

๕ ขอเราจะไมยอมพลาด

เราทดสอบแบบน้ี ทำแบบน้ีทุกวัน

อารมณจิตจะชิน ความระมัดระวังจะถ่ีขึ้น

จะชินขึ้น

ในที่สุด ไมนานนักก็จะทรงศีล ๕ ได

ถาทรงศีล ๕ ไดบริสุทธ์ิ แลวยอมรับนับถือ

พระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆจริง

คำวาความตายไมลืม นี่ไมไดนึกทั้ง

วัน วันหนึ่งอาจจะนึกครั้งเดียวก็ใชได แต

ไมประมาทในชีวิต คือคิดวาจะตาย

แลว จิตรักพระนิพพานเปนอารมณ

อยางน้ีทานเรียกวาพระโสดาบัน

ตอไปถาอารมณละเอียดขึ้น พอถึงข้ัน

พระสกิทาคามีนี่ตัดเทากัน แตความรูสึก

ในความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลง

ก็ดี จะนอยลงและเบาบางลง

เพราะความโลภตัดดวยสันโดษ ยินดี

เฉพาะทรัพยสินที่เรามีไดเปนของตน ถา

หากวาเปนพระสกิทาคามีนี่บรรดาทานพุทธ

บริษัท

หรือพระโสดาบันขั้นเอกพิชีก็ตาม อัน

นี้ไมใชมีแตศีล ๕ มีกรรมบถ ๑๐ ควบ

เพราะจะเห็นว า พระสกิทาคามี

หรือพระโสดาบันขั้นเอกพิชีจะมีความโกรธ

เบาลงมาก ความอยากรวยก็เบาลง

ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความ

หลงก็ดี เบาลง ทั้งนี้เพราะมีกรรมบถ ๑๐

ควบคุม

กรรมบถ ๑๐

สำหรับกรรมบถ ๑๐ มี ทางกาย ทาง

วาจา และทางใจ

ถาทางกายมี ๓ อยาง คือ

๑. ไมฆาสัตว

๒. ไมลักทรัพย

๓. ไมประพฤิตผิดในกาม

เหมือนศีล ๕

สำหรับดานวาจามี ๔ อยาง สำหรับ

ศีลนี่วาจามี ๑ ขอแคมุสาวาท แตกรรมบถ

๑๐ นี่ดานวาจามี ๔ อยาง คือ

๑. ไมพูดปด

๒. ไมพูดคำหยาบ

๓. ไมพูดสอเสียดยุยงสงเสริมใหเขา

แตกราวกัน

๔. ไมพูดเพอเจอเหลวไหลไรประโยชน

ทางกายคลายคลึงกับศีล แตยังขาด

ขอสุรา แตคนมีความดีขนาดนี้เขาก็ไมดื่ม

สุราแลว

สำหรับวาจาละเอียดกวาเพราะมี ๔ ขั้น

แตศีลไมเขาไปคุมใจ แตกรรมบถ ๑๐ นี่

คุมใจ
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สำหรับทางใจมี ๓ อยาง คือ

๑. ไมคิดอยากไดทรัพยสมบัติของ

บุคคลอื่นใดโดยไมชอบธรรม

คิดวาถาของเขาก็เปนของเขา ของเรา

ก็เปนของเรา ไมอยากลักไมอยากขโมยของ

เขา เรามีเทาไรพอใจเทานั้น

๒. ความโกรธยังมีอยู แตไมจองลาง

ไมจองผลาญ ไมจองเวรจองกรรมใคร

๓ .  ยอมรับนับถือคำสอนของพระ

พุทธเจาโดยเฉพาะไมเปลี่ยนแปลง ที่เรียก

วา สัมมาทิฏฐิ

พระโสดาบันขั้นเอกพิชีก็ตาม พระ

สกิทาคามีก็ตาม ตัดสังโยชนไดเทากันแต

มีอารมณละเอียดกวา

จะเห็นวาวาจาโกหกก็ไมโกหกดวย ไม

พูดคำหยาบดวย ไมยุยงเขาดวย ไมพูด

เพอเจอเหลวไหลดวย ระวังวาจามากขึ้น

แลวกต็องไประวังทางใจ ถาทรัพยสมบตัิ

ของใครก็เปนของเขา ของเราก็เปนของเรา

ของเขาก็เปนของเขา เราจะไมอยากไดทรัพย

สมบัติของใครโดยไมชอบธรรม ถาเขาไม

ใหดวยความเต็มใจ จิตก็ตัดไปเรื่องนี้

อารมณความอยากรวยก็นอยลงไป ลด

ลงไป

ตอมาอารมณความโกรธ ความพยาบาท

ไมมี มีแตความโกรธ ตามธรรมดาเรามี

โกรธแลวก็มีพยาบาท คือโกรธแลวยังมีการ

จองโกรธ คือโกรธคาง

แตวาพระสกิทาคามีกับพระโสดาบันขั้น

เอกพิชีไมมี ความโกรธมีอยู แตการจอง

ลางจองผลาญไมมี แสดงวาโกรธเบากวา

ตอมาก็สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ

คือเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา

สวนใดที่พระพุทธเจาทรงบอกวา ไม

ควร ใหเวนเสีย เราก็เวนตาม

สวนใดที่ควรปฏิบัติ เราก็ปฏิบัติตาม

อยางน้ีก็ถือวาจิตทานเขาถึงพระสกิทาคามี

ตัวอยางพระโสดาบัน

ตัวอยางของพระโสดาบัน ไมใชพระ

สกิทาคามี ก็มีคฑาชายนายหนึ่ง คือมี

คนขอทานคนหนึ่ง ขอเลายอๆ นะ เธอ

เปนขอทานและเปนโรคเรื้อน

ตอมาไดฟ ง เทศนจากพระพุทธเจ า

จบเดียวก็เปนพระโสดาบัน

กลางคืนมานอนที่บานก็คิดวา ถาพระ

พทุธเจาทราบวาเราเปนพระโสดาบนั พระองค

คงจะดีใจมาก

ตอนเชาก็ตั้งใจไปเฝาพระพุทธเจาเพื่อ

กราบทูลใหทรงทราบ

ตอนนั้นพระอินทรทานก็ทดลองใจวา

อตีาขอทานโรคเรือ้นคนนี ้ จะเปนพระโสดาบนั

จริงหรือไมจริง

ทานก็ไมแปลงตัวมา มาเปนพระอินทร

ชัด ลอยขวางหนา ถามวา นายขี้เรื้อน
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แกจะไปไหน

ขอทานโรคเรื้อนก็บอกวา ฉันจะไปเฝา

พระพุทธเจา

พระอินทรก็ถามวา ไปเฝาทำไม

เธอก็บอกวา เมื่อวานนี้ฉันฟงเทศน

ไดเปนพระโสดาบัน

แตวนันีจ้ะกราบทูลใหพระองคทรงทราบ

พระอินทรก็อยากจะทดลอง เพราะตาม

ธรรมดา พระโสดาบันยอมมีความมั่นคงใน

พระไตรสรณคมน ไมเคลือบแคลงสงสัย

ในพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริย

สงฆ

ก็เลยทดลองใจวา เธอ เวลานี้เธอเปน

ขอทาน แลวก็เปนโรคเรื้อนดวย ถาเธอ

พูดตามฉันพูด แมจะไมตั้งใจก็ไมเปนไร

สักแตวาพูด ถาเธอพูดตามฉันได ฉันจะ

บันดาลใหเธอหายจากโรคเรื้อน

แลวจะบันดาลทรัพยสินตางๆ ใหตกมา

จากฟากฟา ใหเธอเปนมหาเศรษฐียิ่งกวา

คนอื่นทั้ งหมด

เขาก็ถามวา ใหพูดอยางไร

พระอินทรก็บอกวา เธอจงพูดวา พระ

พุทธเจาไมใชพระพุทธเจา พระธรรมไมใช

พระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆ เอาแค

นี้ ไมตองต้ังใจพูด แคสักแตวาพูดเฉยๆ

แกก็เลยชี้หนาวาพระอินทร บอกวา

พระอินทรถอยจงถอยไป หาวาเราเปนคนจน

แตความจริงเราจนเฉพาะโลกียทรัพย แต

อริยทรัพยเราไมจน เพราะเวลานี้เราเปนพระ

โสดาบัน เราไมพูดตามทาน

เมื่อพระอินทรเห็นความมั่นคงอยางน้ี

แลวก็ไปเฝาพระพุทธเจากอน กราบทูลให

ทรงทราบวา อีตาขอทานโรคเรื้อนนี้มีความ

มั่นคงแน

พระพุทธเจากบ็อกวาเขาเปนพระโสดาบนั

จริง นี่เปนเครื่องพิสูจนถึงความเปนพระ

โสดาบัน เพราะพระโสดาบันจะไมยอมละเมิด

พระไตรสรณคมน ไมยอมปรามาสพระ

ถาถามวา ถานักบวชที่ทำตัวไมดี ตำหนิ

ไดไหม

ขอตอบวาตำหนิไดนะ

คำวาพระน่ีเขาหมายถงึต้ังแตพระโสดาบัน

ขึ้นไป เพราะต้ังแตพระโสดาบันขึ้นไปนี่เขา

ไมทำชั่ ว

รวมความวาจริยาของพระโสดาบันหรือ

พระสกิทาคามีก็เปนอยางนี้

ตอมา ก็วิมุติอีกตอนหนึ่ง แตเปน

ตอนที่ ๓ ก็คือตัดเขาหาพระอนาคามี ตอน

นี้แนะนำกันเฉยๆ ใหรูนะ

การอยากจะพนเฉยๆ นะมันไมพน

เราตองเขาไปตัดสังโยชนไดดวย

สังโยชนของพระอนาคามี

สังโยชนตัวพนที่เปนพระอนาคามีตอง

มี ๒ นั่นคือ กามฉันทะ ความพอใจใน

รูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย

ร
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สัมผัสระหวางเพศ ตัดขาดจากอารมณของ

ใจ

แลวตัดขาดจากอารมณของความโกรธ

ความพยาบาท ความจองลางจองผลาญดวย

คือตัดกามฉันทะกับปฏิฆะดวย

ปฏิฆะ คืออารมณไมพอใจ

ตอนนี้ถาทำตามลำดับมันจะไมหนัก ถา

จูโจมเขาทำแลวหนักมาก เพราะมันเปนกำลัง

ฌาน

ถาเปนพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามี

ขึ้นมาแลว อันนี้ไมหนัก เพราะคอยๆ ไต

การตัดกามฉันทะ ก็ใชอสุภกรรมฐาน

กับกายคตานุสสติ

กายคตานุสสติเห็นวารางกายมันไมดี

ถาเห็นวารางกายสกปรกเปนอสุภกรรมฐาน

ใหปฏิบัติพรอมกัน

เห็นวารางกายของเราก็ดี รางกายของ

คนอื่นก็ดี เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก

มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเปนตน

ตอไปก็มีการเนาการเหม็นการตาย คิด

อยางนี้แลวกัน พูดยอๆ

ตอไปจิตก็เห็นความเบื่อหนายในราง

กาย คิดวารางกายมันไมดี

รางกายสกปรกอยางนี้ เราก็ไมควรจะ

มีรางกายอยางน้ีตอไปอีก

รวมความวาตอนนี้ตัดกามฉันทะดวย

กายคตานุสสติกับอสุภกรรมฐาน

พอเขาไปตัดปฏิฆะ ใชพรหมวิหาร ๔

ใหจิตทรงตัว

พรหมวิหาร ๔ คือ

๑. เมตตา ความรัก เรามีความรัก

ในคนและสัตวทั้งโลกเหมือนกับความรักตัว

เรา ไมอยากจะทำอันตราย

๒. กรุณา ความสงสาร จิตหวังอยาก

จะเก้ือกูลคนใหมีความสุขเหมือนเกื้อกูลตัว

เรา

๓. มุทิตา มีจิตออนโยน คือ ตัด

ความอิจฉาริษยา เห็นใครไดดีพลอยยินดี

ดวย

๔. อุเบกขา วางเฉย ตัวนี้สำคัญ

มาก เห็นใครเพลี่ยงพล้ำเราไมซ้ำเติม

ถาทำอยางนี้คิดอยางนี้เปนปกติไมชา

จิตจะมีแตความเยือกเย็น

การปฏิบัติ เพื่อตัดโทสะ

แตการปฏิบัติเพื่อตัดโทสะน่ีบรรดาทาน

พุทธบริษัท พระพุทธเจาวางไว ๒ อยาง

คือถาใชพรหมวิหาร ๔ เปนที่ไมถูก

ใจ ก็ใชกสิณ ๔ อยางใดอยางหน่ึง คือ

กสิณสีแดง กสิณสีเขียว กสิณสีเหลือง

กสิณสีขาว

เลือกเอาสีใดสีหนึ่งท่ีเราชอบใจ ถา

ทำกสิณนี้จนเปนฌาน หรือจิตทรงฌานใน

กสิณนี้ กำลังของโทสะจะบรรเทาลงมาก จะ

มีกำลังเหลือนอย บางคร้ังจะมีความรูสึก

เหมือนไมเหลือเลย
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ตอเมื่อเราเจริญวิปสสนาญาณควบ

ประเดี๋ยวเดียวโทสะก็สลายตัวไป

ก็รวมความวาถาจะเปนพระอนาคามี

ตองเพิ่มสังโยชนอีก ๒ ขอ คือ

๑. กามฉันทะ

๒. ปฏิฆะ

ถาตองการเปนพระอรหันตใหตัดอีก

๕ อยาง คือ

๑. รูปราคะ ไมหลงในรูปฌาน

๒. อรูปราคะ ไมหลงในอรูปฌาน

๓. มานะ ไมถือตัวถือตน

๔. อุทธัจจะ มีอารมณไมฟุงซาน จิต

มุงตรงนิพพานจุดเดียว

๕. อวิชชา ตัดอารมณของความโง

คือตัดความโงก็หมายความวา ตัดอารมณ

ที่ติดในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก

การท่ีคิดวามนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี

พรหมโลกก็ดี สวยและดี เปนที่นาอยู ไม

มีสำหรับเรา

เราเห็นวามนุษยโลก เทวโลก พรหม

โลกเปนเขตของความทุกข ไมใชเขตของ

ความสุข

เราไมตองการเกิดในโลกทั้ง ๓ อีก

เราตองการจุดเดียวคือนิพพาน

หลังจากนั้นจิตก็สงบระงับจากอารมณ

ทั้ง ๔ คือ

กามฉันทะ ความรักในระหวางเพศ

ก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี ก็ระงับ

จากจิต จิตทรงสังขารุเปกขาญาณ คือวาง

เฉยในรางกาย

รางกายจะปวยไขไมสบาย ทุกขเวทนา

มีอยู แตจิตไมกลุม

รางกายจะแกก็แกไป จิตไมกลุม

รางกายจะเปนอยางไรก็ชางมัน จิตไม

กลุมก็แลวกัน

ทุกสิ่งทุกอยางยอมรับนับถือตามความ

เปนจริง วาตามธรรมดาของโลกเปนอยาง

นี้ อยางนี้ เปนอารมณของพระอรหันต

คำวาอารมณพระอรหันตจำไวงายๆ วา

พระอรหันตทรงอารมณสังขารุเปกขาญาณ

คำวาสังขารุเปกขาญาณแปลวาวางเฉย

ในรางกาย

รางกายของทานเองก็ดี รางกายของ

คนอื่นก็ดี ทานก็วางเฉย

คำวาวางเฉย หมายความวา มันจะปวย

ก็ถือวาธรรมดาของมันตองปวย จะตองรักษา

มันเพราะทุกขเวทนามีอยู

ถามันจะไมหายก็เชิญ มันจะตายก็เชิญ

ตาย ทานไมหนักใจเร่ืองความตาย

ทั้งนี้ เพราะอะไร เพราะถาตายจาก

ความเปนคน ทานก็ไปนิพพาน ความสุข

เบื้องหนาของทานมี

เอาละ..บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย

คุยมาก็มาก สงสัยวาจะจำไมคอยได ตอ

นี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายต้ังใจ

สมาทานศีล-สมาทานพระกรรมฐาน สวัสดี.
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ขอคิดจากธรรมะ

"การเจริญกรรมฐานอยาเอาเฉพาะวิปสสนาญาณเพราะมันไมมีผล  ถาจะเจริญเฉพาะ

สมถภาวนาเฉยๆ ก็ไมมีผล  จะตองมีทั้ง ๓ อยางพรอมกัน คือ ศีล สมาธิ ปญญา

ถาศีลไมบริสุทธ์ิ  คือศีลบกพรอง สมาธิไมทรงตัว  ถาสมาธิไมมี  ปญญาไมเกิด"

"ขึ้นชื่อวาความเหนื่อยยากในงานเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยรางกายอยางเดียว  ถาเรา

ไมมีรางกายอยางนี้ ความหิวก็ไมมี ความกระหายก็ไมมี ก็ไมตองมาเหนื่อยอยางนี้

รางกายนี้นาเบื่อ เพราะทำใหเราเหนื่อยเพราะมีการงาน"

"ถารางกายมีความหิวมีความกระหาย  ก็เบื่อรางกายเพราะมันหิว  ถารางกายมี

การปวยไขไมสบายขึ้นมาก็คิดวา  ถาเราไมมีรางกายเสียอยางเดียว ความปวยไขไม

สบายก็ไมมี  การปวยไขไมสบายมีขึ้นก็เพราะอาศัยมีรางกายอยางนี้ก็ได  การพลัดพราก

จากของรักของชอบใจเกิดขึ้นก็คิดวาถาเราไมมีรางกาย  เขาไมมีรางกาย  เราก็ไมมี

เรื่องตองเสียใจ  ที่เราตองพลัดพรากจากกัน ตองเสียใจ  เพราะมีรางกายเปนเหตุ"

"ความเบื่อแมวาเราทำไดวันละนอยก็เปนปจจัยใหญในการที่จะบรรลุมรรคผล"

"อยาลืมวาพระโสดาบันกับพระสกิทาคามี  ใชปญญาเล็กนอย  มีสมาธิเล็กนอย

แตมีศีลบริสุท ธ์ิ   มีความรู สึกว าร างกายนี้มันตองตาย   อันนี้ เปนสักกายทิฏฐิ

ตัวตัดรางกาย คือยังถือวารางกายเปนเราเปนของเราอยู แตในที่สุดมันก็ตองตายไป

วิจิกิจฉา ตัดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ คือวายอม

รับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆดวยความจริงใจ ไมเคลือบแคลงสงสัย

สีลัพพตปรามาส ทรงศีล ๕ บริสุทธ์ิ

"เห็นวารางกายของเราก็ดี  รางกายของคนอื่นก็ดี  เต็มไปดวยความสกปรก

โสโครก  มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเปนตน  ตอไปก็มีการเนาการเหม็นการตาย

ตอไปจิตก็เห็นความเบื่อหนายในรางกาย  คิดวารางกายมันไมดี  รางกายสกปรก

อยางนี้  เราก็ไมควรจะมีรางกายอยางนี้ตอไปอีก  รวมความวาตอนนี้ตัดกามฉันทะ

ดวยกายคตานุสสติกับอสุภกรรมฐาน  พอเขาไปตัดปฏิฆะ  ใชพรหมวิหาร ๔  ให

จิตทรงตัว"
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คำสอนที่สายลม

ป ๒๕๓๑

ตอนท่ี ๕

(๓ เม.ย. ๓๑)

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม

วันนี้เปนวันที่สองเน่ืองดวยการเจริญ

พระกรรมฐาน สำหรับวันนี้จะขอแนะนำใน

เรื่องธาตุ หรือตามภาษาบาลีวา ธาตุบรรพ

บรรพ ก็คือ ตอน

ตอนที่พูดเรื่องธาตุ

ธาตุก็คือ ธาตุ ๔ ไดแก ธาตุน้ำ

ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ

ความจริงแตละตอนของพระพุทธเจา

ทานไมมาก เวนไวแตนวสีนี่มาก แตเวลา

พูดกันก็ไมมาก ถาวากันตามนั้นก็หลับหมด

หามทิ้งอานาปานุสสติ

รวมความวากอนที่จะพูดอะไรท้ังหมด

ในอันดับแรกก็ขอเตือนญาติโยมพุทธบริษัท

กอน

กรรมฐานกองที่สำคัญท่ีสุด ญาติโยม

จะทำกองไหนก็ตาม แตจะท้ิงไมไดนั่นคือ

อานาปานุสสติกรรมฐาน

กอนที่ภาวนาวาอยางไรก็ตาม พิจารณา

วาอยางไรก็ตาม ตองรูลมหายใจเขาออก

กอน

อานาปานุสสติกรรมฐานเปนกรรมฐาน

คุมกรรมฐานทุกกอง ตองขึ้นตนกอน

หลังจากขึ้นตนดวยอานาปานุสสติ คือ

ลมหายใจเขาหายใจออก

หายใจเขารูอยูวาหายใจเขา

หายใจออกรูอยูวาหายใจออก

นี่คืออยางหยาบเปนขั้นตน

  “เมื่อขณะที่ศีรษะถึงหมอน

เวลาตาหลับ  จิตมันยังไมหลับ  ก็คิด

ตามความเปนจริงวา  การเกิดในโลก

มนุษยมันเปนทุกข  เราไมตองการมัน

อกี  เปนเทวดาหรือพรหมกส็ขุช่ัวคราว

เราไมตองการมันอีก  เราตองการ

นิพพาน”
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ตอไปคือ หายใจเขายาวหรือสั้น หายใจ

ออกยาวหรือสั้นก็รูอยู นี่อยางละเอียด

ถาละเอียดถึงท่ีสุด สมาธิสูงสุดเปน

ฌาน ถาเวลานั้นจิตทรงฌานเล็กนอย ฌาน

เบื้องตนคือ ฌาน ๑, ฌาน ๒, ฌาน

๓

จะรูอาการของลมต้ังแตกระทบจมูก

เรื่อยมาจนถึงศูนยเหนือสะดือ ลมหายใจ

ออกกระทบศูนยสะดือ กระทบหนาอก

กระทบปลายจมูก จะรูตัว

ถ าห ากว ามี คว ามรู สึ กอย า ง น้ัน ให

ทราบวาเวลานั้นจิตเปนฌาน

ถาถามวาฌานอะไร

ก็ตองตอบวาฌาน ๑ ถึง ฌาน ๓

ไมใชฌาน ๔

อาการของฌาน ๔

ถาฌาน ๔ จิตจะไมมีความรูสึกสัมผัส

กับลมหายใจ คือวาประสาทกับจิตแยกกัน

เด็ดขาด

จะมีความรูสึกเหมือนไมหายใจ แต

ความจริงหายใจ แตวาจิตกับประสาทแยก

กัน จิตไมรับทราบเร่ืองของประสาท

เปนอันวาตอนตนขอบรรดาญาติโยม

พุทธบริษัททุกคนใชลมหายใจเขาออกกอน

ลมหายใจเขาออกนี้ก็เรียกวาอานาปา

นุสสติ เปนกรรมฐานที่กันความฟุงซานของ

จิต

ถาจิตมีความฟุงซาน ถารูลมหายใจ

เขาออก มันจะยับยั้งทันที นี่อันดับตนนะ

ตอไป กอนที่จะทำกรรมฐานกองอื่น

หรือวามหาสติปฏฐานสูตร

มหาสติปฏฐานสูตรน่ีโดยเฉพาะ ๓ วัน

คือ เมื่อวานนี้ วันนี้ กับพรุ ง น้ี เปน

กรรมฐานที่มีความสำคัญมาก

โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนกรรมฐานเฉพาะ

ตัดอารมณเขาถึงอนาคามีและอรหันต ที่

ในกรรมฐาน ๔๐ เรียกวา กายคตานุสสต ิ

แตวาในมหาสติปฏฐานสูตรทานแยกไปเปน

ปฏิกูลบรรพ ธาตุ ๔ บาง นวสีบาง

ยึดกรรมฐานกองสำคัญ

รวมความวากอนจะรูอะไรท้ังหมด ให

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทยึดกรรมฐานกอง

สำคัญที่สุดไวกอนตอนตน นั่นคือ

๑. มรณานุสสติกรรมฐาน จงมีความ

เขาใจตามความเปนจริงวาชีวิตนี้ตองตาย

๒. เขาถึงไตรสรณคมน ไมสงสัย

ในความดีของพระพุทธเจา พระธรรม พระ

อริยสงฆ ยอมรับนับถือดวยปญญา

๓. ทรงศีล ๕ หรือกรรมบถ ๑๐

ใหบริสุท ธ์ิ ใหจิตทรงตัวอยาละเมิด

ใหมๆ มันก็ลืมบาง เปนของธรรมดา

พอไปนานๆ ก็ชิน แลวในชวงเดียวกันจิต

หวังพระนิพพานเปนที่ไป

ถาทรงใจไดตามนี้จำเปนจะตองทรง
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ถาหวังมหาสติปฏฐานสูตรน่ีบางทีไมทันนะ

เพราะวามหาสติปฏฐานสูตรน่ีทานตั้งอารมณ

ไวโดยเฉพาะ คือจะปฏิบัติตอนใดตอนหน่ึง

ก็ตามใหหวังผล ๒ อยาง คือพระอนาคามี

และพระอรหันต

ที่พูดมาเมื่อกี้นี้ เปนอารมณของพระ

โสดาบันกับพระสกิทาคามี อันนี้ตองเอาไว

กอน

อารมณพระโสดาบัน

หากวาจิตใจของบุคคลใดเขาถึงอารมณ

ของพระโสดาบัน เราจะเปนพระโสดาบันหรือ

ไมเปนก็ตาม ไมตองสนใจ สนใจอยางเดียว

วาเราลืมความตายหรือเปลา

ถาเราไมลืมความตาย จิตใจเรายอม

รับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริย

สงฆดวยความจริงใจหรือเปลา

ถายอมรับนับถือจริง ใหดูศีล ๕ และ

กรรมบถ ๑๐ ถาแคศีล ๕ ก็ถือวาเขา

ถึงไตรสรณคมน ถาทรงกรรมบถ ๑๐ ได

ก็ถือวาเปนพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามี

ญาติโยมบางคนจะบอกวาบางคนอาน

หนังสือ หนังสือบอกวาสีลัพพตปรามาส

ถาศีล ๕ ก็ดี ศีล ๘ ก็ดี ขอมุสาวาท

นี่หามไวอยางเดียวคือหามมุสาวาท

พระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดี

ทานไมพูดมุสาวาทดวย ไมพูดคำหยาบเปน

ที่สะเทือนใจของบุคคลผูรับฟงดวย ไมใช

วาจาสอเสียดใหชาวบานแตกกันดวย ไม

ใชวาจาเหลวไหลไรประโยชนดวย

จริงๆ แลวพระโสดาบันทรงกรรมบถ

๑๐ ประการ ไมใชศีล ๕ โดยเฉพาะ

กรรมบถ ๑๐ กับศีล ๕ คลายคลึงกัน

แตแยกไปดานของจิตใจ

สังโยชน ๓ ประการ คือ

๑. สักกายทิฏฐิ มีความรูสึกวาตอง

ตาย อยาลืม

๒. วิจิกิจฉา ไมสงสัยในความดีของ

พระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ

ยอมรับนับถือดวยความเคารพจริง

๓. สีลัพพตปรามาส มีศีล ๕ และ

กรรมบถ ๑๐ ครบถวน

๔. จิตมุงหวังพระนิพพาน

พระโสดาบันมี ๓ ข้ัน

เพียงเทานี้ทุกคนจะตัดอบายภูมิไดเลย

ตั้งแตชาตินี้ เปนตนไป ขึ้นชื่อวาการเกิด

ในนรกก็ดี ในเปรตก็ดี อสุรกายก็ดี สัตว

เดรัจฉานก็ดี จะไมมีสำหรับทาน

ทานจะเกิดอยางต่ำแคมนุษย มิฉะนั้น

ก็เทวดาบางพรหมบาง วนกันไปวนกันมา

ถาบารมีเต็มก็ไปนิพพาน เปนพระอรหันต

พระโสดาบันมี ๓ อยาง คือ

๑. สัตตักขัตตุง ตองเกิดอีก ๗ ชาติ

จึงเปนพระอรหันต อารมณเบามากออนมาก

แตไมลงอบายภูมิแน
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๒. โกลังโกละ จิตทรงตัวปานกลาง

ไมเครงเครียด ไมตึงนัก ไมละเอียดนัก

อยางนี้ตองเกิดอีก ๓ ชาติจึงเปนพระอรหันต

๓. เอกพิชี คืออยางละเอียด มีกำลัง

เสมอพระสกิทาคามี หมายความวาเกิดอีก

ชาติเดียวเปนพระอรหันต นี่วากันตามแบบ

ทำลายสังโยชน ๓

ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้ง

หมด กอนจะเอาอยางอื่นทั้งหมด ใหยึด

ทำลายสังโยชน ๓ ประการใหไดกอน

ความรูสึกวาไมตายจงอยามีแกจิต

การสงสัยในความดีของพระพุทธเจา

พระธรรม พระอริยสงฆ จงอยามี ใชปญญา

กอน เราอยาเชื่อเฉยๆ วาควรหรือไมควร

การทรงศีล ๕ และกรรมบถ ๑๐ จง

มีครบถวน จิตหวังนิพพาน

ถาตั้งอารมณไวอยางนี้มหาสติปฏฐาน

สูตรจะทำไดหรือไมไดไมสำคัญ

เพราะอยางนอยคำวาพระโสดาบันแปล

วาผูเขาถึงกระแสพระนิพพาน เขาในขอบ

เขตพระนิพพาน ไปไหนไมได จะลงนรก

ก็ไมได เกิดเปนเปรตก็ไมได เปนอสุรกาย

ก็ไมได เปนสัตวเดรัจฉานก็ไมได เราก็มี

ความสุข

ธาตุ ๔

ตอนี้ไปก็มาวาถึงมหาสติปฏฐานสูตร

ที่จะวากันตอไป

ตอนนี้เปนเรื่องของธาตุ ๔ คือธาตุ

บรรพ คำวาธาตุ ๔ ก็ไมมีอะไร พูดกัน

เปนภาษาไทยเลย ภาษาบาลีไมตองใชกัน

หรืออาจจะเผลอใชไปก็ไดนะ

คำวาธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ำ ธาตุดิน

ธาตุลม ธาตุไฟ

พระพุทธเจาทรงแนะนำวา ภิกขเว

ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาเนืองๆ

อยางนี้วา รางกายของคน กายภายในคือ

รางกายเราก็ดี กายภายนอกคือรางกายของ

บุคคลอื่นก็ดี ประกอบไปดวยธาตุ ๔ คือ

ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ

อุปมาเร่ืองโค

ทานบอกวา ธาตุทั้งหลายท้ังหมดนี้

เปนของนาเบื่อ เปนของไมนารัก ทานสมมุติ

เอาวา เธอทั้งหลายถาฆาโค ๑ ตัว จงเอา

เนื้อกระดูกหนังไปวางไวกองหนึ่ง เอาสวน

ที่เปนน้ำไปวางไวกองหนึ่ง ธาตุลมและธาตุ

ไฟไมรูจะกองไวตรงไหน

ทานจัดไป ๒ กอง ก็คิดวาพระพุทธ

เจาทานเรียงเปน ๒ กองคือธาตุลมและ

ธาตุไฟ คือไมสามารถเอามากองได

รวมความวา ทานบอกวา เอาทั้งสอง

อยางไปกองเขาแลวพิจารณาดูวา อยางไหน

มันสวยสดงดงามบาง จงมีความเขาใจตาม

ความเปนจริงวา รางกายนี้เปนธาตุ ๔
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สวนที่แข็ง คือ เนื้อก็ดี หนังก็ดี

กระดูกก็ตาม ฟนก็ตาม เล็บก็ตาม ทั้ง

หมดนี้ เปนธาตุดิน

แลวสวนที่เปนธาตุน้ำไหลไปในรางกาย

คือเปนธาตุน้ำ

ความอบอุนเปนธาตุไฟ

ลมหายใจเขาหายใจออกเปนธาตุลม

รวมความวาธาตุทั้ง ๔ ประกอบเขา

เปนรางกาย เปนเรือนรางท่ีตัณหาสรางขึ้น

มันไมมีความสุข มันมีแตความทุกข

สมถภาวนา

ธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุ

ลม ธาตุไฟนะ ในตอนนี้ทานบอกวาเปน

สมถภาวนา หรือจะคิดวาสมถกรรมฐาน ขอ

นี้ไมยาก ยากไหม ไมมีขอไหนยาก

ธาตุทั้ง ๔ อยางนี้ไมมีการทรงตัว

ถาพูดวาธาตุ ๔ เปนสมถภาวนาหรือเปน

สมถกรรมฐาน

ความจริงสมถกรรมฐานหรือวิปสสนา

กรรมฐานน่ีของควบกันนะ เพราะอยูดวย

กัน

แลวตอไปก็ใครครวญสภาวะของเนื้อ

ก็ดี ของหนังก็ดี แลวธาตุดินก็ตาม ธาตุ

ลมก็ตาม ธาตุไฟก็ตาม ธาตุน้ำก็ตาม

ธาตุน้ำคืออะไร คือน้ำเลือด น้ำเหลือง

น้ำหนอง ปสสาวะ เสลด น้ำลาย เปน

ธาตุน้ำขางใน

หนัง เนื้อ กระดูก เล็บ ฟน เปน

ธาตุดิน

ความอบอุนเปนธาตุไฟ เราเอามากอง

ไม ได

การไหลไปไหลมาของลม เปนธาตุลม

ลมหายใจ เราเอามากองไมได

ทานก็เลยบอกใหเอามากองไว ๒ กอง

แลวนั่งดูวากองไหนมันดี

เราจะเห็นตามความเปนจริงวา ทุกกอง

ไมมีดี เรามีดินก็ทุกขเพราะดิน ตอนนี้

เปนวิปสสนาญาณนะ เมื่อกี้นี้เปนสมถภาวนา

ทุกขเพราะธาตุดิน

ตอนี้ไปเปนวิปสสนาภาวนา เราก็มอง

ดูดิน เรามีธาตุดินเราก็ทุกขเพราะดิน

ธาตุดินมีอะไรบาง มีฟนเราก็ปวดฟน

หนักๆ เขาเราก็ถอนฟน แลวก็ปลูกฟน

ไมจบ อาการปวดฟนรำคาญที่ฟนเปนทุกข

แลวฟนโยก ฟนคลอน ปวดฟนเปน

ทุกข นี่ทุกขจากธาตุดิน

รางกายเปนธาตุดิน ถารางกายบกพรอง

สวนใดสวนหนึ่งกระทบกระท่ังกับหนามหรือ

เข็ม มีความเจ็บก็เปนทุกข

ทีนี้ ธาตุดิน แสดงสภาพถึงการออนแอ

นั่นคือความปวยไขไมสบาย

อาการทั้งหลายทำใหธาตุดินทรุดโทรม

ตัว เราก็เปนทุกข ปวยนี่มันเปนทุกข

ขึ้นชื่อวา มีธาตุดินเราก็ทุกขเพราะดิน
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ทุกขเพราะธาตุน้ำ

มีธาตุน้ำเราก็ทุกขเพราะน้ำ

ปสสาวะ เสลด น้ำลาย ถาปกติเรา

ไมมีทุกข ถาปสสาวะค่ังตัว ปสสาวะไม

ออก หรือปสสาวะไมสะดวก พอประกอบ

ดวยเสลดน้ำลาย ตองขากตองถุย เจ็บคอ

ปวดทางปสสาวะ อาการอยางนี้ก็เปนทุกข

เรียกวาทุกขเพราะน้ำ

ถาเลือดนอยเกินไปเราก็ทุกข ทุกข

เพราะเลือดนอย

รวมความวาการที่เรามีธาตุดิน เราก็

ทุกขเพราะดิน เรามีธาตุน้ำ น้ำขัดของใน

รางกาย เราก็ทุกขเพราะน้ำ

ทุกขเพราะธาตุไฟ

เรามีธาตุไฟมีความอบอุน ถาธาตุกำเริบ

มากเพียงใด ความเรารอนเกิดมากขึ้น เรา

ก็ทุกขเพราะไฟ ไฟในรางกาย

ถาธาตุไฟนอยลงไป รางกายเย็น เรา

ก็ทุกขเพราะไฟนอย

ทุกขเพราะธาตุลม

ธาตุลมถาพอดิบพอดีเราก็มีความสุข

ถาลมบกพรองหายใจไมพอก็มีความ

ทุกข ถามากเกินไปก็เหนื่อย ก็มีความทุกข

ก็รวมความวา ธาตุดินเราจัดเขามาอยู

ในอริยสัจ

การเห็นทุกขนี่คือเห็นอริยสัจ

พระพุทธเจาทรงแนะนำตามน้ีวารางกาย

ของทุกคนเปนธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ำ ธาตุ

ดิน ธาตุลม ธาตุไฟ

ทานบอกวา พยายามจัดใหมาเรียงกัน

เขา พิจารณาดูวาอะไรมันดีหรือไมดี คือ

รางกายภายในคือรางกายของเราก็ดี มีธาตุ

๔ เหมือนกัน คือธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุ

ลม ธาตุไฟ

แลวธาตุแตละธาตุก็ไมไดสมบูรณนัก

เดี๋ยวธาตุนั้นพรอง อาการธาตุ ๔ ถาสวน

ใดสวนหนึ่งพรอง เวลานั้นเกิดอาการปวย

ถาธาตุ ๔ สมบูรณ รางกายแข็งแรง

นี่ เราก็พรอง ดินนี่มันพรองใหเห็น ตอ

ไปน้ำก็มาพรองใหเห็น

ธาตุ ๔ เปนปจจัยใหทุกข

รวมความวาธาตุทั้งหมดท้ัง ๔ ธาตุ

เปนปจจัยของความทุกข เรามีทุกขเพราะ

มีธาตุ ๔ เปนเรือนราง

คำวาเราไมใชธาตุ ๔ แตเปนกายภาย

ในท่ีเรียกวาอทิสสมานกาย หรือภาษาหนังสือ

เขาเรียกวาวิญญาณบาง เรียกวาจิตบาง

ถาจะใหตรงก็ตองเรียกวาอทสิสมานกาย

คือกายที่เราไมสามารถเห็นไดดวยตาเนื้อ นั่น

คือเรา

เวลานี้เราอาศัยธาตุ ๔ เปนเรือนราง

ธาตุ ๔ มีการเคลื่อนไหวไมทรงตัวเราก็มี

ทุกข
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รวมความวา เราเอง กายภายในของ

เราก็เปนทุกข กายบุคคลอื่นภายนอก เขา

ก็มีทุกขเชนเดียวกัน

แมแตกายสัตวเดรัจฉานก็มีทุกข

ทานใหมองเห็นทั้งกายภายในและกาย

ภายนอก และมองเห็นวากายภายในและ

กายภายนอกตางก็มีทุกขเหมือนกัน ตอน

นี้เปนวิปสสนาญาณ เขาอริยสัจ ตัวสำคัญ

มาก แลวตอไปก็มองดูความเสื่อม

รางกายเราก็ดี รางกายบุคคลอื่นก็ดี

เกิดขึ้นมาแลวมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา

เมื่อมองความเสื่อมเกิดขึ้น ตอนนี้ก็ เขา

อารมณของพระอนาคามี

นิพพิทาญาณ

ก็ตองอารมณไวในความเบื่อหนาย คือ

นิพพิทาญาณ มองวา รางกายของเรา เรา

อุปถัมภค้ำชูเลี้ยงดูอยางดี รางกายก็ทรุด

โทรม รางกายก็ปวย รางกายคนอื่นก็มี

สภาพเหมือนกัน

เมื่อวานนี้พูดถึงความสกปรก วันนี้

พูดถึงความไมทรงตัว

ในเมื่อมันไมทรงตัวแบบน้ี มันก็เปน

ของนาเบื่อ ถาเราจะเกิดมีรางกายอยางนี้

อีกกี่ชาติ สภาพไมทรงตัวมันก็เปนอยาง

นี้ทุกชาติ

เพราะอาศัยสภาวะไมทรงตัวของมันมี

อยู จึงมีอาการของความทุกข คือทุกขเวทนา

ตอมาก็มาดูวา คนทุกคนที่เกิดมาใน

โลกนี้ ทั้งท่ีมีทุกขเวทนาอยางหนัก ตอง

ดูแลรางกายอยางหนัก แตรางกายก็พัง เรา

ก็พัง เขาก็พัง เราก็ตาย เขาก็ตาย

ในระหวางนี้ความเบื่อหนายในรางกาย

ยอมเกิดขึ้น เบื่อในธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุ

ลม ธาตุไฟ มีอารมณเกิดขึ้น มันก็เบื่อ

คำวาเบ่ือตัวนี้ทานเรียกวานิพพิทาญาณ

แตตองเบ่ือจริงๆ นะ อยาเบ่ือบาง

ไมเบื่อบาง เผลอๆ ไมเบื่อมาก

อารมณเบื่อ ถาเบื่อจริงๆ เกิดขึ้นมา

ทานเรียกนิพพิทาญาณ เปนอารมณของ

พระอนาคามี

อารมณที่ เ กิดข้ึนกับจิต

ตัวเบ่ือตัวนี้เกิดขึ้น จะมีอะไรเกิดขึ้น

บางกับจิตใจ

อารมณลด ๒ ประการจะเกิดขึ้นตาม

ถาเราเบื่อจริงๆ นะ ปฏิบัติเล็กนอย อยา

ไปเช่ือใจวาเบื่อจริงๆ ไมแนนอน

ทุกอยางตองสัมผัส ถานึกวา...แปบ

เดียวนะไมจริง ตองสัมผัสจริง ถาสัมผัส

จริงแลวอารมณไมรูสึกตามนั้น จึงช่ือวา

เบื่อแท

ถาอาการเบื่อหนายเกิดขึ้น นิพพิทา

ญาณเกิดขึ้น อารมณที่ติดตามมาจะตอง

ละทิ้งกัน ทำลายกัน น่ันคือกามฉันทะกับ

ปฏิฆะ
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ความเบื่อเกิดขึ้น กามฉันทะ ความ

รูสึกตัวในเพศก็ลดตัวลง หนักเขาความรูสึก

ในเพศไมมี

สัมผัสเพื่อนระหวางเพศ หมดเรื่อง

ใชอะไรไมได ความรูสึกไมมี

ขอตอไปคือ ปฏิฆะ อารมณไมชอบ

ใจอยางจริงจังไมมี หมายความวาอารมณ

โกรธท่ีประกาศเปนศัตรูนะไมมีแน นี่ขั้น

แรกของมหาสติปฏฐานสูตร เขาจุดแรกคือ

พระอนาคามี

พระพุทธเจาทรงแนะนำตอไป ตัวนี้

เปนนิพพิทาญาณ วิปสสนาญาณ อริยสัจ

ดวย เขาถึงนิพพิทาญาณตัดสังโยชน

วางเฉย

ตอไป ขอสุดทายที่พระพุทธเจาทรง

แนะนำวา เธอท้ังหลายจงคิดอยางเดียววา

เราไมสนใจทุกสิ่งทุกอยางในโลก เราไมติด

ในรางกายของเรา คือกายภายใน เราไม

ติดในรางกายภายนอก คือกายคนอื่น เรา

ไมติดในวัตถุธาตุใด จิตวางเฉย

เมือ่มกีายมนัหวิเรากเ็ลีย้งกาย มนัหนาว

เราก็หาของอุนมาใหประคับประคองกาย มัน

รอนเราก็หาของเย็นมาใหประคับประคองกาย

เปนการบรรเทาทุกขเวทนา

แตวาถารางกายจะพังก็เชิญพัง เปน

หนาที่ของกาย เราไมมีความเยื่อใยในราง

กาย

หมายความวา รางกายจะตายก็ไปบน

บานศาลกลาว ขอไมอยากตาย มันไมมี

ผล อารมณอยางน้ันไมมี

สังขารุเปกขาญาณ

ในเมือ่ทกุอยางเกดิขึน้ รางกายมนัจะแก

จิตก็สบาย เฉย รางกายมันรอนเกินไป

มันหาทางหนีทางไหนไมไดก็เฉย

หนาวเกินไป ไมมีทางหลบก็เฉย

ถารางกายปวยไขไมสบายมันหนีไมได

ก็เฉย ปลอยมัน รางกายมันอยากจะตาย

ก็เฉย อยางน้ีทานเรียกวาสังขารุเปกขาญาณ

สังขารุเปกขาญาณนี่ เปนอารมณของ

พระอรหันต

รวมความวา มหาสติปฏฐานสูตรท่ีพระ

พุทธเจาทรงแนะนำ บอกใหหวังผล ๒ อยาง

ไมไดหวังพระสกิทาคามีหรือพระโสดาบัน

ใหหวังเฉพาะพระอนาคามีกับพระอรหันต

วิ ธีปฏิบัติของญาติโยม

ฉะนั้น บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท การ

หวังอยางนี้หวังได แตผลมันเกิดยาก

ก็อยาประมาทคิดวา คนทุกคนที่นั่ง

ที่นี่ทั้งหมดไมมีใครสามารถเปนพระอรหันต

ถาคิดอยางน้ีผิด ความเปนพระอรหันตมี

ได ๒ ตอน

ตอนแรกขณะที่ทรงชีวิตอยู ทำงาน

ทำการได พูดได เดินได ไปไหนก็ไปได
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ตอนนี้ตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานก็ได แต

รูสึกวาจะเปนการปฏิบัติที่ยากหนอย เพราะ

ตองอาศัยบารมี ถามีบารมีเขมขนก็ไมหนัก

ตอนนี้มีตอนหนึ่ง ท่ี เปนพระอรหันต

กันงาย และเปนกันเยอะ นั่นคือตอนปวย

และก็ใกลจะตาย

ไอปวยชวงท่ีจะตายนี่มันมีทุกขเวทนา

อยางหนัก คำวาเปนสุขจะไมมีในขณะนั้น

เลย มันจะมีการเปนทุกขทุกจุด

อาศัยที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟง

คำแนะนำจากพระบาง จากเพื่อนฆราวาส

กันบาง ที่มีความรู อานหนังสือบาง ดู

ตัวอยางบาง ดูประวัติตางๆ บาง ก็มี

ความรูสึกวา

การ เกิด เปนมนุษยมันทุกข  ไมดี

การเกิดในอบายภูมิมีทุกขใหญ ไมดี

ส วนที่ ดี จ ริ งๆ  ก็คื อพระ นิพพาน

สวรรคหรือพรหมโลกก็ไมดี ดีนะแตดีไม

นาน เราไมชอบ จิตเราตองการนิพพาน

ใชเวลากอนหลับฝกใหชิน

ทีนี้คำวาจิตตองการนิพพาน เขาใชเวลา

แบบไหน เขาใชเวลางายๆ คือ เวลากอน

ที่จะหลับ ศีรษะกับหัวสองอยางนี้ถึงหมอน

พูดถูกไหม เรียกศีรษะหรือหัว ไปบอก

ศีรษะ บอกฉันไมมีศีรษะมีแตหัว

เมื่อขณะท่ีศีรษะถึงหมอน เวลาตาหลับ

จิตมันยังไมหลับ ก็คิดตามความเปนจริง

วา  การเกิดในโลกมนุษยมันเปนทุกข  เรา

ไมตองการมันอีก  เปนเทวดาหรือพรหม

ก็สุขชั่วคราว  เราไมตองการมันอีก  เรา

ตองการนิพพาน

คนท่ีจะไปนิพพานทำอยางไร

คนที่จะไปนิพพานทำอยางไร คือ

๑ .  ใหทานตามกำลัง ท่ีจะพึงให ได

เปนการตัดโลภะ ความโลภ รักษาศีล คือ

เมตตา กรุณา ทั้ง ๒ ตัวคลุม เปนการ

คอยๆ ตัดโทสะ ความโกรธ

ไมติดในความไมเที่ยงแทแนนอนของ

โลก เปนการตัดโมหะ ความหลง

เรากค็ดิในใจวาขึน้ชือ่วาความโลภ อยาก

ไดทรัพยสมบัติของคนอื่น จะไมมีในเรา

การประกาศตัวเปนศัตรูกับใครจะไมมีในเรา

การหลงผิดในรางกายวาเปนเรา เปน

ของเรา รางกายไมตาย จะไมมีในเรา

เราจะปลอยไปตามสภาพ ตายเมื่อไหร

ขอไปนิพพานเมื่อนั้น

เอาอยางนี้สักวันละ ๒ นาทีกอนหลับ

แตใหทุกวันนะ คือวาไมตองเหมือนกับท่ี

พูดนี้ เสมอไป

เราจะไมโลภ ไมโกง

ใหคิดอยางเดียววา เราจะไมโลภ ไม

แยงเขา ไมโกงเขา

คำวาโลภนี่ ถาขยันหมั่นเพียรนี่เขาไม
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ถือวาโลภ เปนสัมมาอาชีวะ

เราจะไมแยง ไมคดไมโกง ไมขโมย

ของใคร

๑. ตัดความโลภอยางหยาบ

๒. เราจะทรงศีล เพราะอาศัยเมตตา

และกรุณาทั้งสองอยางควบคุม เปนการ

คอยๆ ตัดความโกรธ

๓. เราจะเห็นวารางกายพังแน เรา

ไมตองการมันอีก เปนการตัดความหลง

คอยๆ คิดอยางนี้แลวก็หวังนิพพาน

เปนที่ไป ทำจิตใหมันชิน สักเล็กๆ นอยๆ

ไมตองมากนะ เพียงสักสองสามนาทีก็

ปลอยจิตหลับไป

มีผูปฏิบัติไดผลหลายคนแลว

ถาทานทำทุกวันอยางนี้ ถาทำทุกวัน

ตื่นใหมๆ สักนิด สักสองถึงสามนาทีจะดี

มาก เพราะจิตวาง ตอนนั้นจิตหายเหน่ือย

ถาทำไดอยางนี้ทุกวัน ถาขณะใดถา

มันปวย อาการจะเครียดจริงๆ ตอนนั้น

จิตของทุกคนจะเริ่มเปนสังขารุเปกขาญาณ

อารมณมันจะเฉยตออาการทั้งหมด

เฉยตอรางกายของตัวเอง มีความรูสึกวา

รางกายจะพังก็ชางมันปะไร

เฉยตอรางกายของบุคคลอื่น เฉยตอ

วัตถุธาตุตางๆ มันเฉยจริงๆ อยางนี้เปน

กันหลายคนแลวนะในคณะของเรา

และอาตมาเองเคยปวย แลวมันก็เปน

อยางนั้นเหมือนกัน เขามาบอก เมื่อเขา

มาบอกก็เลยบอกวา ความจริงเปนอยางน้ัน

ตอนนี้เขาเรียกสังขารุเปกขาญาณอยางออน

เมื่อสังขารุเปกขาญาณอยางออนเริ่ม

ขึ้น ถาทุกขเวทนามากขึ้น สังขารุเปกขาญาณ

มันจะครบถวนบริบูรณ นั่นคือตัดกิเลส

ทั้งหมดเอง

เมื่อตัดกิเลสทั้งหมดก็เปนพระอรหันต

แบบน้ีไดกันเยอะ คือกอนจะตายเปน

พระอรหันตกันเยอะ เพราะจิตคุยเรื่อง

นิพพานจนชิน

ทรงอารมณพระโสดาบันใหทรงตัว

ฉะนั้น ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท

ทุกคน วันนี้เราศึกษาเรื่องธาตุในมหาสติ

ปฏฐานสูตร ความจริงอยาคิดวางาย

เราพูดกันมันงาย แตอารมณมันหนัก

แตทวาก็จงอยาประมาทในตัวเอง

ใหมีความรูสึกในรางกายวาเปนธาตุดวย

ยึดอารมณพระโสดาบันใหทรงตัวดวย

แลวถือการวางเฉยในรางกายของเรา

รางกายของบุคคลอื่นหรือทรัพยสินตางๆ

คอยๆ วาง วางไดวันละ ๑ นาที

ก็ใชได อยางนี้ถาจะตายเมื่อไหร อารมณ

ใจของบรรดาทานพุทธบริษัทจะตัดสังขารุ-

เปกขาญาณได นั่นคือเปนพระอรหันต

ตอนีไ้ปขอบรรดาญาตโิยมทกุทาน ตัง้ใจ

สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน สวัสดี.
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ขอคิดจากธรรมะ

"ถาฌาน ๔  จิตจะไมมีความรูสึกสัมผัสกับลมหายใจ  คือวาประสาทกับจิต

แยกกันเด็ดขาด  จะมีความรูสึกเหมือนไมหายใจ  แตความจริงหายใจ  แตวาจิต

กับประสาทแยกกัน  จิตไมรับทราบเร่ืองของประสาท"

"พระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดี  ทานไมพูดมุสาวาทดวย  ไมพูดคำหยาบ

เปนที่สะเทือนใจของบุคคลผู รับฟงดวย  ไมใชวาจาสอเสียดใหชาวบานแตกกันดวย

ไมใชวาจาเหลวไหลไรประโยชนดวย"

"คำวาพระโสดาบันแปลวาผูเขาถึงกระแสพระนิพพาน  เขาในขอบเขตพระนิพพาน

ไปไหนไมได  จะลงนรกก็ไมได  เกิดเปนเปรตก็ไมได  เปนอสุรกายก็ไมได  เปน

สัตวเดรัจฉานก็ไมได"

"รวมความวาธาตุทั้ง ๔  ประกอบเขาเปนรางกาย  เปนเรือนรางท่ีตัณหาสราง

ขึ้น  มันไมมีความสุข  มันมีแตความทุกข"

"ธาตุดินมีอะไรบาง  มีฟนเราก็ปวดฟน  หนักๆ เขาเราก็ถอนฟน  แลว

ก็ปลูกฟน  ไมจบ  อาการปวดฟนรำคาญท่ีฟนเปนทุกข  แลวฟนโยก  ฟนคลอน

ปวดฟนเปนทุกข  นี่ทุกขจากธาตุดิน  รางกายเปนธาตุดิน  ถารางกายบกพรอง

สวนใดสวนหน่ึงกระทบกระท่ังกับหนามหรือเข็ม  มีความเจ็บก็เปนทุกข  ทีนี้ธาตุ

ดินแสดงสภาพถึงการออนแอนั่นคือความปวยไขไมสบาย  อาการทั้งหลายทำใหธาตุ

ดินทรุดโทรมตัว  เราก็เปนทุกข  ปวยนี่มันเปนทุกข  ขึ้นชื่อวามีธาตุดินเราก็ทุกข

เพราะดิน"

"มีธาตุน้ำเราก็ทุกขเพราะน้ำ  ปสสาวะ  เสลด  น้ำลาย  ถาปกติเราไมมีทุกข

ถาปสสาวะคั่งตัว  ปสสาวะไมออก  หรือปสสาวะไมสะดวก  พอประกอบดวย

เสลด น้ำลาย  ตองขากตองถุย  เจ็บคอ  ปวดทางปสสาวะ  อาการอยางนี้ก็เปน

ทุกข  เรียกวาทุกขเพราะน้ำ  ถาเลือดนอยเกินไปเราก็ทุกข  ทุกขเพราะเลือดนอย"

"เราไมสนใจทุกสิ่งทุกอยางในโลก  เราไมติดในรางกายของเรา  คือกายภายใน

เราไมติดในรางกายภายนอก  คือกายคนอื่น  เราไมติดในวัตถุธาตุใด  จิตวางเฉย"
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หลวงพอสอนไว

เวลาน้ีบรรดาทานพทุธบริษทัทุกคน  จะทำบญุมากกต็าม

นอยก็ตาม  ทำบุญกับพระก็ตาม  ใหทานกับคนก็ตาม

ใหทานกับสัตวก็ตาม

ใหคิดไวเสมอวา  เราใหทานหรือทำบุญคร้ังน้ี  เรา

ไมหวังผลตอบแทนจากทานผูรับ  เราตองการผลอยางเดียว

คือพระนิพพาน

ถาถงึเวลาบูชาพระก็เหมือนกนั  เราตองการพระนิพพาน

ถึงเวลาฟงเทศนฟงธรรมอะไรทุกอยาง  ทำความดีทุกอยาง

เราตองการนิพพานทั้งหมด

แมแตใหทานกับขอทานเล็ก ๆ  นอย ๆ  ก็ตาม

เราใหเพื่อนิพพาน  เราไมตองการเพื่อผลตอบแทน

ของเขา


