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คนจนทำบุญคร้ังเดียวไปสวรรค

พระสูตรเร่ืองนี้เอามาเลาสูกันฟง เพื่อ

เปนตวัอยางแกทานนกัปฏบิตัพิระกรรมฐาน หรือ

ทานที่ชอบทำบุญดวยการใหทาน เพื่อผลท่ีมี

กำลังใจทำบุญแลวมีผลเปนประการใด

    เรื่องลาชเทวธิดา

เร่ืองลาชเทวธิดา นี้มีมาในพระธรรมบท

ภาคที่ ๕ เรื่องมีอยูวาในสมัยนั้นสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูที่ พระเชตวันมหา

วหิาร ทรงปรารภนางเทพธิดาชือ่วา ลาชเทวธิดา

แปลเปนภาษาไทยวา นางเทพธิดาขาวตอก

หรือตามที่ชอบเรียกกันทั่วไปวา นางฟา

ขาวตอก

เนื้อความมีอยูวา ในเวลานั้น ทานพระ

มหากสัสป อยทูีป่บผลิคหูา ไดเขานโิรธสมาบัติ

สิ้นเวลา ๗ วัน

เมื่อออกจากสมาบัติแลวดำริวา

"วันนี้  ถ า เราไปบิณฑบาตจะมีใคร

สงเคราะหเราไหม?"

จึงใช ทิพจักขุญาณ ดูก็ทราบวา เวลา

นี้มีหญิงสาวคนหนึ่งเปนลูกจางเฝานาขาวสาลี

เธอกำลังปลิดเมล็ดขาวสาร เพื่อจะใชคั่วเปน

ขาวตอกเก็บไวกินเมื่อยามหิว

เพราะการท่ีคอยคนที่นำอาหารมาสงให

อาจจะสายเกินไป ถาหิวก็กินขาวตอกแกหิว

ไปพลางๆ กอน

เมื่อเห็นแลวทานก็พิจารณาตอไปวา

"เมื่อเราไปท่ีเธอ เธอจะมีศรัทธาใสบาตร

ไหม?"

ก็ทราบดวยใจท่ีเปนทิพยวา

"เมือ่เราไปถึงท่ีนัน่ เธอมศีรทัธาท่ีจะถวาย

ขาวตอก"

ทานจึงเหาะไปเพราะอยูไกลกันเกินกวา

๖๐ โยชน ถาเดินไปคงไมไหว

เมื่อใกลจะถึงทานก็ลงมาสูพื้นดิน เดิน

ไปท่ีใกลกระทอมที่เธอพักอยู

วธิฝีกกรรมฐาน

ดวยตนเองแบบงายๆ

ตอนท่ี ๕

เร่ือง คนจนทำบุญคร้ังเดียวไปสวรรค
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เมื่อเธอเห็นเขาเธอก็ดีใจ วาวันนี้เธอได

ทำบุญแน เพราะเธอเปนคนจน จึงตองมาเปน

ลูกจางเขาเฝานาขาวโพด

ความจริงตามบาลีทานเรยีกวา "ขาวสาล"ี

เมื่อเผลอไปเขียนวาขาวโพดเขา แตใน

ที่บางแหงทานแปลวา สาลิ คือ ขาวโพด

แตในปจจุบันนี้แขกเมืองอินเดียเขามี

ขาวสาลขีายตางประเทศ กย็งัไมเคยเหน็ขาวสาลี

เลยวาเหมือนขาวโพดหรือเปลา

เปนอันวาเธอคั่วขาวตอกก็แลวกัน

เมื่อเธอเห็นทานก็ออกปากนิมนตวา

"ขอพระคุณเจาหยุดกอนเจาขา"

เธอดีใจมากที่เธอพบพระพรอมทั้งที่เธอ

มีขาวตอก ดวยเธอเคยคิดเมื่อเห็นพระแตไม

มขีองทำบุญวา เราเห็นพระแตเราไมมขีองทำบุญ

จิตใจน้ันอยากทำบญุ บางคราวมขีองเพือ่ทำบญุ

แตไมมีพระมา

สมัยนั้นพระมีนอย ที่มีก็เปนพระอริย

เจาเปนสวนมาก

มาคราวนี้เธอมีขาวตอก

และก็มีพระมาบิณฑบาตดวย

เมื่อทานหยุดแลว เธอก็นำขันนํ้าที่ใสขาว

ตอกเต็มขันออกไป คอยๆ เกลี่ยลงในบาตร

ทานพระมหากัสสป ดวยความเคารพ

ลาชเทวธิดาต้ังจิตอธิษฐาน

เมื่อใสเสร็จเธอก็นั่งลงพนมมือไหวดวย

ใจเคารพยิ่ง กลาวคำปรารถนาวา

"ธรรมใดท่ีพระคุณเจาเห็นแลว ขอฉัน

เห็นธรรมน้ันดวยเถิดเจาคะ"

ทานพระมหากัสสป ทานก็กลาววา

"เอวัง โหตุ"

แปลเปนภาษาไทยที่พอฟงสะดวกๆ วา

"เธอตองการอยางไร ขอใหไดอยางน้ัน

สมความปรารถนาเถิด"

คำวา "ธรรมใดท่ีพระคุณเจาเห็นแลว"

คำวา "เห็น" หมายถึงการบรรลุธรรม

นั้น

เม่ือทานใหพรแลวทานก็กลับ เธออาศัย

ทีไ่ดทำบญุสมความตัง้ใจมาเปนปๆ  เพิง่มโีอกาส

ทำบุญคราวนี้ และเปนการทำบุญครั้งเดียว

ในชีวิต ทั้งนี้เพราะความจนบังคับ เธอปลื้ม

ใจมาก

เมื่อทานกลับไปแลวดวยความดีใจและ

ปลื้มใจท่ีไดทำบุญ จึงเดินกระโดดโลดเตนไป

เดินไปในเวลานั้นบาลีทานบอกวา มีงูพิษราย

ตัวหนึ่งอยูในรูระหวางทางท่ีเธอเดินไป

เมื่อเธอไปถึงตรงน้ัน ก็กัดเธอทันทีเธอ

ลมลงตายเพราะพิษงู

เมือ่ตายแลวไปเกดิเปนเทพธดิาบนสวรรค

ชั้นดาวดึงส มีวิมานทองคำสูงประมาณ ๓๐

โยชน ตัวเธอสูง ๓๐๐ เสน แวดลอมดวย

นางฟาที่เปนบริวารหน่ึงพันคน

และท่ีวิมานของเธอมีขาวตอกทองคำใส

ขันทองคำหอยอยูรอบวิมาน

 เหตุที่ทำใหมีทิพยสมบัติ

เธอใครครวญดูวา "เราเกิดเปนลูกคนจน



ธัมมวโิมกข

3
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

เปนลูกจางเฝานาขาวสาลี เรามามีทิพยสมบัติ

อยางนี้ไดอยางไร?"

เมื่อพิจารณาดวยจิตอันเปนทิพยก็ทราบ

วา กอนที่จะมาที่นี่ เราไดใสบาตร เพียงครั้ง

เดียว และเปนการทำบุญคร้ังเดียวในชีวิต ยัง

ไดทิพยสมบัติขนาดนี้ แตทวาความดีที่เราได

เพราะการทำบุญคร้ังเดียว และขาวตอกนิด

เดียวที่ใสบาตร เกรงวาบุญของเราจะไมมั่น

คง คือจะอยูไมนาน เกรงวาจะหมดไป คือ

ตายจากเทพธิดาไปเกดิเปนคนจนใหม จึงอยาก

จะทำบญุใหใหญขึน้ คอืมกีำลงับุญมากๆ จะได

อยูสบายนานๆ เธอจึงดูดวยตาทิพยวา

"เวลานี้พระคุณเจา พระมหากัสสป พระ

ผูเปนเจาผูมีพระคุณใหญอยูที่ไหน?"

ก็ทราบวาทานอยูที่ปบผลิคูหา

เธอจึงนำกระเชาและไมกวาด ไปกวาด

บริเวณถํ้า พระมหากัสสป แตเชามืด เอา

ผงและหยากเยื่อออกไปทิ้ง เมื่อพื้นที่สะอาด

แลว ก็ปูอาสนะคือที่นั่งฉันอาหาร และต้ังขัน

นํ้าสำหรับใชไวเรียบรอยแลวเธอก็กลับวิมาน

ทำอยูอยางนั้นสองวัน

พระมหากัสสป ทานไดยินเสียงกวาด

เหมือนกัน  ทานคิดวาพระหรือเณรของทาน

มากวาด

พอถึงวันที่สาม ทานสงสัยออกมาดู

เห็นเธอเขา จึงถามวา

"นั่นใคร?"

เธอก็ตอบวา "ลาชเทวธิดา เจาคะ"

ทานก็พูดวา "ทายก ทายิกาของฉัน

ดูเหมือนวาไมมีคนที่ชื่อนี้เลย เธอมาจากไหน?"

เธอก็กราบเรียนเรื่องท่ีเธอใสบาตรทาน

ตั้งแตตนจนไปเกิดเปนนางฟา

และกราบเรียนวา "ที่มาทำอยางนี้เพราะ

บุญท่ีทำไวแลวนอย อยากจะใหมีบุญมากๆ

จึงมาสรางเสริมบุญอยางน้ี"

พระมหากัสสป ทานก็หามเธอวา

"บุญท่ีทำแลวเปนอันวาแลวกันไป ตั้งแต

บัดนี้เปนตนไปจงอยามาอีก เพราะถาขืนมา

ขาวที่วานางฟามากวาดถํ้าจะระบือไป นักเทศน

ก็จะกลาวโทษทานวามีนางฟามาปฏิบัติ ความ

เศราหมองจะเกิดขึ้น"

นางออนวอนเทาไร ทานก็ไมอนุญาตให

มาอีก นางเสียใจ เหาะข้ึนบนอากาศรองไห

เสียงดังกองไปในอากาศ

เวลานั้นพระพุทธเจาทรงประทับอยูหาง

จากที่นั้น ๔๕ โยชน ทรงไดยินเสียงเธอครํ่า

ครวญอยู จึงตรัสวา

"เทวธดิา ความสำรวมระมดัระวงันัน้ เปน

ภาระของ พระมหากัสสป บุตรของเรา แต

การตั้งใจในการทำบุญเปนความดี ที่จะให

ประโยชนและความสุขทั้งชาตินี้และชาติหนา"

เมื่อตรัสจบเพียงเทานี้เธอก็ไดบรรลุพระ

โสดาปตติผล

  สรุปขอคิดจากธรรมะ

พระสูตรนี้ พอจะช้ีแนวทางใหทราบวา

การทำบญุมผีลมหาศาลอยางนี ้ แมแตการถวาย

ทานครั้งเดียวในชีวิต และจิตคิดทำบุญเสมอ
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มีผลอยางนี้

ในพระสูตรนี้ มีขอที่นาสังเกตอีกอยาง

หนึ่งก็คือ เมื่อกอนที่เธอจะทำบุญ ก็คิดอยาก

ทำบุญตลอดเสมอมา อยางนี้ทานเรียกวา

"จาคานุสสติกรรมฐาน" เพราะใจอยากถวาย

ทาน แมยังไมไดถวาย แตวาคิดอยากจะถวาย

ทานเรียกวา "จาคานุสสติ" คือนึกอยากให

เพียงเทานี้ก็เปนบุญมหาศาล

โอกาสที่จะทำบุญยังไมมีก็คิดไวประจำ

ใจ เมื่อมีโอกาสเมื่อไร ก็ทำตามที่เธอทำ มาก

นอย ของดีไมดี ไมสำคัญ ทำตามท่ีมีก็แลว

กัน ก็จะไดบุญมากอยางเธอทำ

ขอควรคิดอีกอยางหน่ึงก็คือ

เมือ่ทำแลวดใีจปล้ืมใจในบญุท่ีทำแลวอยาง

เธอ แตไมตองถึงกับกระโดดโลดเตนก็ได

เอาแคปลื้มใจก็พอ เทานี้ผลบุญใหผลอยาง

ลาชเทวธิดา แน

ในขณะท่ีเธอทำบุญแลวดีใจน้ัน เรียก

ตามชื่อพระกรรมฐานวา อารมณใจมีปติเต็ม

ที่

และการที่เธอดีใจอีกประการหนึ่งก็คือ

ไดทำบุญใสบาตรกับพระ การนึกถึงพระสงฆ

เรียกตามชื่อพระกรรมฐานวา "สังฆานุสสติ

กรรมฐาน" เปนบุญมหาศาลที่นึกถึงพระสงฆ

ถือวาเปนบุญท่ีมีอานิสงสใหญ

ฉะนั้น ขอนักปฏิบัติทั้งหลาย จงทำตาม

ที่ทานเห็นสมควรก็แลวกัน สวัสดี*

สำหรับบัดนี้ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท

ทั้งหลาย ไดพากันสมาทานศีลและสมาทาน

พระกรรมฐานแลว ตอไปก็ไดโปรดรวบรวม

กำลังใจใหเปนกุศล

คำวา "กุศล" หมายความวา ใหจิต

ดิ่งอยูในดานของความดี

คำสอนอบรมพระกรรมฐาน

(วันอังคารท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๒๐)
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คราวนี้มีเวลาอยูหลายวัน ก็จะขอแนะ

นำพระกรรมฐานตามลำดับ

  โลกทุกโลกเต็มไปดวยความทุกข

นีก่ารท่ีเจริญพระกรรมฐาน ความมงุหมาย

ขององคสมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา ทีบ่ำเพญ็

บารมีมาถึง ๔ อสงไขยกำไรแสนกัป

และเม่ือองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา

ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระ

อรหันตองคแรกของโลก และทานก็ตองทรง

ทรมาน พระวรกายถึง ๔๕ ป อันนี้เพราะ

วาองคสมเด็จพระชินศรีทรงเห็นวา

โลกเปนทุกข หมายความวา โลกทุก

โลกเต็มไปดวยความทุกข ไมเปนปจจัยของ

ความสุข

ยมโลก ไดแก นรก หรืออบายภูมิเปน

ทุกขหนัก

มนุษยโลกก็เปนทุกข คนที่เกิดมาในโลก

กี่คนหาความสุขจริงๆ ไมได เพราะวามีความ

วุนวาย มีความเหน็ดเหนื่อย มีความลำบาก

ในการประกอบอาชีพ ตองกระทบกระท่ังกับ

อารมณที่ไมพอใจ มีรางกายปวยไขไมสบาย

มีความแกเขามาถึง และมีความตายไปในที่

สุด มีแตอาการของความทุกขทั้งหมด

แมแต ช้ันสวรรค และ พรหมโลก ที่

เปนแดนของความสขุ มนักส็ขุไมนาน พอหมด

บุญวาสนาบารมีเมื่อไหร ก็ตองกลับมาเกิดใน

อบายภูมิบาง เกิดเปนสัตวเดรัจฉานบาง เกิด

เปนมนุษยบาง มันก็เต็มไปดวยความลำบาก

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นโทษ

ของการเกดิเปนสตัวนรก เปนเปรต เปนอสรุกาย

เปนสัตวเดรัจฉาน และเห็นโทษของการเกิด

เปนคนวามันเต็มไปดวยความทุกข การเกิด

เปนเทวดาหรือเปนพรหมมีความสุขชั่วคราว

ก็ตองกลับมาเสวยทุกขใหมที่เราเรียกกันวา

"วัฏสงสาร" หมายถึง วนไปวนมา วนมา

วนไป (การเวียนวายตายเกิด)

บรรดาเหลาเราพุทธบริษัทท้ังหลายท่ีนั่ง

อยูที่นี่ทั้งหมด ถาหากวาองคสมเด็จพระบรม

สุคตทานเสด็จมาทานก็คงจะทรงบอกวา

"ทุกคนเคยเปนพรหมมาแลว ทุกคนเคย

เปนเทวดามาแลว ทุกคนเคยเปนคนมาแลว

ทกุคนเคยเปนสตัวนรก เปนเปรต เปนอสรุกาย

เปนสัตวเดรัจฉานมาแลวท้ังหมด วนกันไปวน

กันมาอยางนี้ นับกัปนับเวลาไมถวน ถาจะนับ

การเกิดก็เห็นจะนับไมไหว ที่นับเปนกัปก็เห็น

จะเปนแสนๆ อสงไขยกัป"

นี่ก็เปนอันวาเราก็วนไปดวยความทุกข

อยางนี้ องคสมเด็จพระชินศรีทรงเห็นวาการวน

ไปวนมาอยางนี้ ไมถึงท่ีสุดของความทุกข จึง

ไดแสวงหาความสุขจริงๆ ใหแกบรรดาทาน

พุทธบริษัท โดยใชเวลาคนความา ๔ อสงไขย

กับกำไรแสนกัป เมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระ

ภาคเจาทำกิจถึงท่ีสุด ถึงความเปนอรหันต

แดนพระนิพพานเปนอยางไร

ฉะนั้น องคสมเด็จพระพิชิตมารจึงไดทรง

ตั้งใจสอนใหพวกเราเหลาพุทธบริษัทพนจาก
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ความทุกข คือพนจากวัฏสงสาร ซ่ึงตองการ

ใหไปสูพระนิพพานท้ังหมด พระนิพพานนี่ไม

สูญ ขอยืนยัน

นิพพาน นิพพะ เขาแปลวา ดับ

คือ ดับความชั่ว ไดแก โลภะ ความ

โลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง

เปนอารมณจิตท่ีบริสุทธ์ิ ไมมีความชั่วเจือปน

เขตของพระนิพพานไมมีความตาย ไมมีการ

ปวย ไมมีการเปลี่ยนแปลง

ฉะนั้น ถาบรรดาทานพุทธบริษัทสงสัย

พยายามฝก มโนมยิทธิ หรือ ทิพจักขุญาณ

ใหได และทำวิปสสนาญาณไดพอสมควร ทาน

จะไดรู จักสภาวะของพระนิพพานดีกวาอาน

หนังสือ แลวก็เดากัน

   รักษาศีลใหบริสุทธ์ิ

เมื่อพระพุทธเจาทรงสงเคราะหเราเหลา

พุทธบริษัทอยางนี้ ในตอนตนองคสมเด็จพระ

ชินศรีทรงแนะนำวา

อันดับแรกขอใหบรรดาทานพุทธบริษัท

ทำจิตใหเขาถึงศีล คือ ทรงศีลใหบริสุทธิ์

ถาทรงศีลบริสุทธ์ิแลว เราก็จะตองไม

ไปเกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย

เปนสัตวเดรัจฉาน นี่เปนอันดับแรก

และเมื่อตั้งใจรักษาศีล สมาทานศีล รู

กฎขอบังคับของศีลวา

(๑) อยาฆาสัตวตัดชีวิตดวยเจตนา

(๒) อยาถือเอาของท่ีบุคคลอื่นไมใหดวย

เจตนา เชน ลักขโมย คือคดโกง

(๓) อยาประพฤติผิดในความรัก คือ

ละเมิดในดานกามารมณ นอกใจสามีภรรยา

(๔) อยากลาววาจาที่ไมจริง คือ วาจา

มุสาวาท กลาววาจาหยาบ กลาววาจาสอเสียด

ยุยงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน และก็อยากลาว

วาจาท่ีไรประโยชน

(๕) จงอยาดื่มนํ้าเมา เปนเหตุทำลาย

สติสัมปชัญญะ

นี่ความจริงศีลมี ๕ ขอ เปนของธรรมดา

ที่เราตองการ และข้ึนชื่อวาการทำลายชีวิตหรือ

ประทุษราย รางกายเรา เราไมชอบ ชาวบาน

เขาก็ไมชอบเหมือนกัน สัตวอื่นก็ไมชอบ

ถาเราไมชอบ เขาไมชอบ เราก็ไมทำ ตาง

คนตางไมทำรายซึ่งกันและกัน มันก็มีความ

สุขดวยกัน

ทรัพยสินของเรา เราไมตองการใหใคร

ลักใครขโมย เราก็ไมลักไมขโมยเขาก็หมดเรื่อง

เราก็ไมมีใครเกลียดและก็มีแตมิตร ไมมีศัตรู

นี่ คนรักของเรา เราไมตองการใหใคร

มายื้อแยง เราก็ไมแยงเขาอยางน้ีเราก็มีความ

สุข เราก็ไมมีศัตรู

วาจาที่ไมจริง วาจาหยาบ วาจาสอเสียด

วาจาไรประโยชน มันเปนที่ไมพอใจของเรา

ฉันใด คนอื่นเขาก็ไมพอใจเหมือนกัน เห็น

อกเห็นใจซึ่งกันและกัน

การไรสติสัมปชัญญะ เราไมตองการฉัน

ใด คนอื่นก็ไมตองการฉันนั้น

นี่ศีล ๕ ประการ ถาจะทรงไดก็อาศัย

เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร เปน
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จุดแรกสำหรับบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน

ที่ไดทรงสมาธิ

คำวา "ทรงสมาธิ" นี่ สมาธิจริงๆ พระ

พุทธเจาตรัสถึง ๔๐ อยาง เพราะวาในตอน

ตนบรรดาทานพทุธบริษัท ทานทัง้หลายมกัจะมี

ความเขาใจพลาดไปนิดหนึ่ง วาการเจริญพระ

กรรมฐาน เฉพาะกรรมฐานในดานสมาธิ อยา

ลืมวามี ๔๐ อยาง แตละอยางนะเราจะ

ทรงใหอยูไดตลอดกาลตลอดสมัยไมได

    อานิสงสของศีล

ถาเราเร่ิมฝกใหมระยะแรกจริงๆ ก็ควร

ใชเวลาสั้นๆ สมมติวาถาหากทานทั้งหลายตั้งใจ

จะทรงศีลใหบริสุทธ์ิ และก็ตั้งใจใครครวญ

วาศีล ๕ ขอนี้มีอะไรบาง และก็คิดไวเสมอ

วาเราจะไมยอมละเมิดในศีล เห็นคุณความ

ดีของศีลวาบุคคลใดถามีศีลบริสุทธ์ิ

พระพุทธเจาทรงกลาววา

"สีเลนะ สุคติง ยันติ"

คนมีศีลยอมมีความสุขในชาตินี้และ

สัมปรายภพ (ชาติหนา)

"สีเลนะ โภคสัมปทา"

ถาเรามีศีลบริสุทธ์ิ โภคสมบัติมันไมเรา

รอน เราไมใชจายนอกรีตนอกรอยไมหมดไม

เปลือง และบริบูรณดวยโภคสมบัติ ทั้งชาติ

นี้ และชาติหนาก็สมบูรณบริบูรณ

"สีเลนะ นิพพุติง ยันติ"

ศีลยอมเปนเครื่องดับอารมณของความ

ชั่วในจิตของเรา หรือวาศีลดับความชั่วในจิต

ของเราได มันก็มีแตความดี

ฉะนั้น คนที่มีศีลเปนคนดี

ในคำวา "ดี" นี่เราตองการแตวาเราอยา

ไปฟงวาจาของชาวบาน ชาวบานเขาจะชม ชาว

บานเขาจะติอยางไรก็ชาง นี่เราตั้งใจรักษาศีล

ใหบริสุทธ์ิ นี่ยากอยูสักนิดหนึ่ง เพราะวาจิต

ของเรามันยอมเผลออยูงายๆ เพราะมันเคย

เผลอมามาก เพราะฉะน้ันมันยอมมีการพลั้ง

มีการเผลอบาง เปนของธรรมดา

 ใหรูจักการรักษาอารมณ

องคสมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจาจงึไดสอน

ใหรูจักการรักษาอารมณ

การรักษาอารมณกค็อื ปองกนัความฟงุซาน

ของจิต

ในตอนตนองคสมเดจ็พระธรรมสามิสรตรัส

วา อารมณจิตท่ีฟุงซานเราจะปองกันมันได เรา

จะหามปรามมนัไดดวย อานาปานสุสตกิรรมฐาน

คำวา "อานาปานสุสตกิรรมฐาน" กไ็ดแก

กำหนดรูลมหายใจเขาออก พยายามกำหนด

รูลมหายใจเขาออกไวเปนปกติ

คำวา "ปกติ" ไมใชตลอดคืนตลอดวัน

ทำไมไดแน นอกจากพระอรหันต สำหรับพระ

อรหันตทรงได ถายังไมถึงพระอรหันตนะ ทรง

ตลอดคืนตลอดวันไมได

อันดับแรกใชเวลานอยๆ

เวลาหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา

เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก

สำหรบัคำแนะนำการรลูมหายใจนี ่หายใจ
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เราปลอยไปตามปกติ อยาหายใจแรงเกินไป

เบาเกินไป ยาวเกินไป สั้นเกินไป อยางน้ี

ใชไมได มันจะหายใจแบบไหน ปลอยไปตาม

สภาพของรางกาย แตวาเอาจิตเขาไปจับลม

หายใจ ถาจะภาวนา

เวลาหายใจเขานึกวา "พุท"

เวลาหายใจออกนึกวา "โธ"

ควบคูกับลมหายใจ

แตสำหรับคำภาวนาและคำพิจารณาน่ี

อาตมาไมจำกดั ถาบรรดาทานพทุธบริษัทคลอง

ในแบบไหนมาแลว ก็จงอยาเปลี่ยน ถาเปลี่ยน

แลวมันจะยุง มีผลเสมอกัน คลองชำนาญ

แบบไหน ภาวนาแบบนั้น และรูลมหายใจเขา

ออกไปดวย นี่การรูลมหายใจเขาออกเปนการ

ระงับอารมณฟุงซานของจิต

ในระยะตนอยาใชเวลาใหมาก ใชเวลา

สัก ๒-๓ นาที ๒-๓ นาที นี่เราจะตองเอา

ชนะอารมณฟุงซานจริงๆ คือเราจะพยายาม

รูเฉพาะลมหายใจเขาหายใจออกจริงๆ และ

คำภาวนาที่เรารวมไปดวยเทานั้น

ถาหากวามีอารมณอื่นเขามาแทรกในตอน

นี้ แตเมื่อเวลาที่เราต้ังไวมันยังไมถึงท่ีสุด เรา

ก็เริ่มตนมันใหม ถาจะทำแบบงายๆ กวานั้น

ก็ใชกำหนดรูลมหายใจเขา หายใจออกเปน ๑๐

คู หายใจเขา แลวหายใจออกนับเปนหนึ่ง ใช

ขยับนิ้วมือก็ได จะใชดึงลูกประคำก็ได

พอ พทุโธ ดงึลูกประคำไปเม็ดหนึง่ หรือ

ขยับน้ิวมือไป ๑ นิ้ว พุทโธ อีกครั้งหน่ึง

นี่วากัน พุทโธ นะ อยางอ่ืนก็ได

สมัมาอรหงั อะไรก็ได ชำนาญมาแลวอยา

เปลี่ยน

พอวาครั้งหนึ่ง ก็ดึงลูกประคำมาเม็ดหนึ่ง

หรือวาขยับนิ้วครั้งหนึ่ง เอากันแคสิบครั้ง

เอาชนะสิบคร้ัง เราจะไมยอมใหอารมณอื่นเขา

มายุงกับจิต

ถาในขณะนั้นบังเอิญอารมณจิตมันแลบ

เขาไปยุงกับอยางอื่น ก็เริ่มตั้งตนมันใหม คิด

วาความดีเพียงระยะเวลาส้ันๆ แบบน้ีถาทำไม

ได ก็ใหมันตายไป ถาเราตายในขณะท่ีเรา

ทำความดีอยางเลวที่สุด เราก็ไปเกิดบนสวรรค

ซ่ึงมันไมหนัก มันมีความสุข

ถาบรรดาทานพุทธบริษัททำแบบน้ีอยาง

หนึ่ง

อีกอยางหนึ่งถาเวลาอื่นมันไมมีการงาน

มนัมาก หรือวานกัปฏบิตัใิหม เวลาทีเ่ราจะนอน

จะน่ัง หรือจะนอนก็ได ไมหาม กราบพระ

บูชาพระตามท่ีเราจะพึงทำได ถานัง่ไมไหวกน็อน

นอนภาวนาวา พุทโธ ๑ พุทโธ ๒ พุทโธ

๓ ถึงสิบ เอาแคสิบ

ถาถึงสิบนี่ จิตยังสบาย ก็ตอไปอีกสิบ

อกีสบินีย่งัสบายอยกูต็ออกีสบิ ถามนัจะมีอารมณ

ฟุงซานจริงๆ ก็เลิกเสีย ปลอยใหมันหลับไป

จิตใจจะคิดอะไรก็เชิญคิดไป

ทีนี้ถาตื่นขึ้นมาใหมๆ ยังไมตองลุกขึ้น

นอนแบบนั้นสบายๆ จับคำภาวนาวา พุทโธ

พรอมกับลมหายใจ ๑๐ ครั้ง ถายังไมมีธุระ

มาก ถาจิตยังสบาย ก็วาตอไปจนกวาจะทน

ไมไหว แตวาในชวง ๑๐ ครั้ง มันยังทรง
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อยไูมได กต็ัง้ตนมนัใหมไปเร่ือย อยาใหอารมณ

อื่นเขามาแทรก ยอมตายมันในระยะ ๑๐ ครั้ง

ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัททำอยาง

นี้ทุกๆ วัน อาตมาขอยืนยันวา ทานทำไป

เพียงเดือนเดียวเทานั้น อารมณจิตของทาน

จะมีความแนบสนิท สามารถจะทรงสมาธิได

ประมาณคร่ึงช่ัวโมงแบบสบายๆ และจิตละเอียด

มาก นี่ถาหากวาเราสามารถทรงสมาธิจิตอยาง

นี้ได การทรงศีลก็มีสุข ก็ทรงไดอยางแนน

แฟน เพราะศีลจะทรงไดดีก็เพราะอาศัยสมาธิ

จิตเปนสำคัญ

ในเมื่อทรงสมาธิจิตก็ฝกการทรงสมาธิจิต

พรอมกันไปนั้น วัน ๒ วัน คืน ๒ คืน

ก็ยังต่ืนอยูคิดไวเสมอวา เราจะไมยอมใหศีล

ของเราขาด แตวาอยาลมืวาใหมๆ  มนัอดพลาด

ไมไดเปนของธรรมดา และก็จงทราบดวยวา

ศีลจะขาดไดก็อาศัยเจตนา คือความตั้งใจเปน

สำคัญ ถาเราไมตั้งใจบังเอิญเห็นสัตวมันคลาน

มาตวัเลก็ๆ ยกเทาขึน้มาจะกาวไปขางหนา เหน็

สัตวเล็กไมตั้งใจจะเหยียบ แตนํ้าหนักกายมัน

ทรงตัวไมได เทาเหยียบลงไปโดยไมตั้งใจให

มันตายอยางนี้ศีลไมขาด

นีแ่หละบรรดาทานพทุธบริษัทสามารถทรง

ศีลใหบริสุทธ์ิ แตใชความพยายามเดือนหนึ่ง

ไมบริสุทธ์ิ ก็สองเดือน สองเดือนไมบริสุทธ์ิ

ก็สามเดือน สามเดือนไมบริสุทธ์ิ ก็สี่เดือน

ตั้งใจไวเสมอ อยางนี้สติสัมปชัญญะมันจะคอย

สมบูรณไปทีละนอยๆ จนกระท่ังสามารถทรง

ตัวได คือทรงศีลไดโดยไมตองระมัดระวัง

ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัทสามารถ

ทรงศีลไดโดยไมตองระมัดระวัง และก็มีความ

เคารพในคุณพระรัตนตรัย อยางท่ีบรรดาทาน

พุทธบริษัทท้ังหลายต้ังใจมาบำเพ็ญกุศลอยาง

ที่เห็นแนนขนัดอยางนี้ นี่มาดวยศรัทธาแท ถา

ไมมคีวามเคารพในพระพุทธเจา ไมมคีวามเคารพ

ในพระธรรม ไมมีความเคารพในพระสงฆ ไม

ประสงคบุญกุศลในดานความดีมาไมได

นี่มานั่งกันดวยความลำบาก

ถาทรงความดีไดทั้ง ๔ ประการคือ มี

ศลีบรสิทุธ์ิ มคีวามเคารพในพระพทุธเจา เคารพ

ในพระธรรม เคารพในพระสงฆจริงๆ จนกระท่ัง

ไมมีการพลั้งเผลอในศีล ทานเรียกวา "พระ

โสดาบัน" อยางนี้ก็เปนผูตัดอบายภูมิได คือ

จะทำบาปมาแลวเทาไหรก็ตาม เมื่อตายจาก

ชาตินี้ไปแลว ก็ไมตองเกิดเปนสัตวนรก เปน

เปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน คือ

ปดอบายภูมิเลย จะเกิดไดก็แตเทวดา หรือ

พรหม แตความจริงเร่ืองของศีลยังตองพูดกัน

ตอไป แตสำหรับวันนี้หมดเวลาเสียแลว

ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน พยายามตั้ง

กายใหตรง ดำรงจิตใหมั่น กำหนดรูลมหายใจ

เขา หายใจออก ใชคำภาวนา และพิจารณา

ตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอก

หมดเวลา สวัสดี*
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ทานผูฟง และทานผูอานทั้งหลาย ตอ

นี้ไปก็ขอใหทุกทานฟงเร่ืองราวของคุณปากับ

คุณหลานคุยกันตอไป

คุณปา คือ คุณปานอย

คุณหลาน คือ จุไร

   พบพระ ๓ องค ที่ตึกรับแขก

จุไร บอก คุณปานอย วา

"เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๓ วัน

นั้นหลวงปูทานไปรับแขก เวลาประมาณบาย

๒ โมงเศษ หนูก็ไปน่ังฟง หลังจากเจริญ

กรรมฐานแลวก็ไปนั่งฟงหลวงปูคุย เพราะวา

หลวงปูทานหาเร่ืองคุยกับแขก เพราะแขกเขา

มา บางคนก็คุยบาง บางคนก็ไมคุยบาง

บางทีไมมีใครคุยอะไร หลวงปูก็เหงา

และก็เปนการบังเอิญท่ีขึ้นไป ก็พบพระ

๓ องค ทานหมจีวรสีกรัก อายุก็ไมนอยนัก

องคหนึ่งก็ประมาณ ๕๐ ปเศษๆ

อีก ๒ องคก็เห็นจะเปน ๒๐ ปเศษๆ

หนูก็ไปน่ังใกลๆ ทาน ทานเห็นหนูเปน

เด็กเล็กๆ ทานก็ถามวา "หนูมาจากไหน?"

หนูก็ตอบวา "บานหนูอยูกรุงเทพฯ หนู

มากับแม เวลานี้แมมาเจริญกรรมฐานกับหลวง

ปู หนูเพิ่งกลับมาจากวิหาร ๑๐๐ เมตร"

ทานก็ถามวา "ที่วัดนี้ เขามีการเจริญ

กรรมฐานกันหรือ?"

หนูก็ตอบวา "มี"

แลวทานก็ถามวา

"หนูเจริญกรรมฐานหรือเปลา?"

หนูก็ตอบวา

"หนูเจริญกรรมฐานทุกวัน ตามแม"

ทานก็ถามวา

"เจริญกรรมฐานเขาทำอยางไร?"

ก็เลยกราบเรียนทานบอกวา

"เห็นหลวงปูทานบอกวา เวลาหายใจเขา

รูวาหายใจเขา เวลาหายใจออก รูวาหายใจ

ออก แลวภาวนาวา "นะมะพะธะ"

เวลาหายใจเขาวา "นะมะ"

เอาแคนี้ หลังจากน้ัน เวลาสักสิบนาที

ก็มีครูไปสอน"

ทานก็ถามวา "ครูสอนอยางไร?"

หนูก็เลยตอบทานวา

"ตามที่ครูสอน ก็สอนเรื่องการเกิด แก

หลวงพอเลาใหฟง

เร่ือง พระไมเช่ือวา สวรรค นิพพานมี
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เจ็บ ตาย ความไมดีของการเกิดเปนคน ความ

ไมดีของการเกิดเปนเทวดา นางฟา และพรหม

แดนที่ดีที่สุดมีแดนเดียวคือนิพพาน"

  นิพพานสูญหรือไมสูญ

แลวพระทานก็ถามวา

"แดนนิพพานนั้น หนูเคยเห็นไหม?"

หนูก็ตอบวา "หนูไปทุกวัน เมื่อกี้นี้หนู

ก็ไปนั่งเลนที่นิพพาน เย็นๆ ใจ สบายดี"

พระท้ังสามองคทานก็หัวเราะ หัวเราะ

เบาๆ นากลัวเกรงวาหลวงปูจะไดยิน

แลวทานก็บอกวา "หนู นิพพานนะ สูญ

นะ มันไมมีอะไร"

คุณปาเจาคะ เรื่องนิพพานสูญนี่ มีไม

วาที่ไหน หนูไปท่ีไหนก็มีนิพพานสูญอยูเรื่อย

หนูก็เลยบอกพระทานบอกวา หนูก็ฟง

มาในกาลกอนวา นิพพานสูญ แตในเมื่อหนู

ไปท่ีนพิพานจริงๆ หนกูไ็ปถามพระท่ีนัน่วา ชาว

บานก็ดี พระก็ดี เขานิยมพูดบอกวา นิพพาน

สูญ และอยากจะทราบวา

นิพพานสูญหรือไมสูญ

พระท่ีนั่นทานบอกวา

นิพพานสูญจากคนที่ไมมีความดี ถา

คนไหนไรความดี ยังมีความสกปรกของจิตอยู

มาก คือ กิเลส มีความรักในระหวางเพศ

ก็ดี มีความโลภอยากไดในทรัพยสินก็ดี มี

ความโกรธก็ดี มีความหลงก็ดี ถาสะสมตัว

อยูมาก ไมสามารถจะพรากจากอารมณได

คนประเภทน้ี เปนผูสูญจากนิพพาน คือไม

เขาถึงเขตของนิพพาน

แตคนที่จะเขาถึงเขตของนิพพานไดนั้น

ตองเปนคนรูจักระงับ ถาไมสามารถจะทำได

ตลอดกาลตลอดสมยั นัน่กห็มายความวา ความ

รักในระหวางเพศกย็งัม ีความโลภกย็งัม ีความ

โกรธก็ยังมี ความหลงก็ยังมี แตก็บรรเทา

กำลงัลงไดมาก และในบางขณะสามารถจะระงับ

ไดเลย ในบางขณะสามารถจะบังคับจิต ไม

ใหมีความรูสึกในความโลภ ความโกรธ ความ

หลง เวลานั้นจิตจะสะอาดจากกิเลสแตเฉพาะ

เวลา จิตสะอาดมาก เวลานั้นสามารถจะเห็น

ถาได ทิพจักขุญาณ สามารถจะเห็น

นิพพานได

ถาได อภิญญา สามารถจะไปเขตนพิพาน

ได

พระทานฟงแลวทานก็ยิ้ม ทานก็คงคิด

วา หนเูปนเดก็ แตความจรงิหนูกเ็ปนเดก็จริงๆ

หลังจากนั้นทานบอกวา

"แลวหนูตองการอะไร?"

หนูก็เลยตอบทานวา

"หนูตองการนิพพานอยางเดียว หนูไป

เที่ยวแลว แดนมนุษยทั้งหมดไมมีความสุข

อยูที่ไหนก็มีความหิว ความกระหายเหมือน

กันหมด มีการปวยไขไมสบายเหมือนกันหมด

หนูไปเมืองเทวดา นางฟากับเทวดา เมื่อ

หมดบุญวาสนาบารมีก็จุติลงมา วนไปวนมา

ไปแดนของพรหมก็มีสภาพเชนเดียวกัน

แตมีแดนๆ เดียวคือ นิพพาน ไปถึง

ที่นั่นไมตองไปไหนอีก มีความสุขมาก มีแต
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ความยิ้มแยมแจมใส มีแตความสดชื่น

คำวา ตายจากที่นั่น ไมมี"

พระทานฟงแลวทานก็ยิ้ม

ทานก็หันหนามาถามวา

"หนูเชื่อไหมวา เปนตามนั้น อาการอยาง

นั้นนะ เปน อุปาทาน นะหนูนะ เปนภาพ

นิมิตหลอกท่ีเปน อุปาทาน"

หนูก็เลยบอกวา "หนูไมเขาใจวาหลอก

หนูไมรู จักคำวา "อุปาทาน" หนูรู จักอยาง

เดียว คำวา "ทิพจักขุญาณ" หนูไดมานาน

แลว ทิพจักขุญาณ จริงๆ นี่ หนูไดมา ๓

ปแลว และทองเที่ยวไปในแดนนรก สวรรค

ก็ทองเท่ียวมาเยอะ พระหมผาอยางหลวงนา

อยางหลวงลุงนี่ก็ตาม หนูเคยเห็นในนรกหลาย

องค เพราะเปนผคูดัคานคำสอนขององคสมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจาทาน หนูเคยไปถามลุง

วา พระทำไมลงนรก พระเปนบุคคลที่ชาวบาน

เขาตองการบุญ ใครอยากไดบุญ คนนั้นก็ไป

หาพระ แตทวาพระกลับลงนรกเสียเอง

ลุงทานเลยบอกวา

"การหมผาเหลือง ไมไดหมายความวา

เปนพระเสมอไป ผากาสาวพัสตร คือ ผา

เหลืองก็ดี นี่ก็หมายถึงวา เปนคนที่เขาถึง

เขตพระไตรสรณาคมน แตทว าถ าการ

ปฏิบัติไมมีความเคารพในพระไตรสรณาคมน

อันนี้หมดเรื่องกัน ตายแลวลงนรกทุกคน"

ก็เปนอันวา หลังจากคุยกันแลว หลัง

จากหนูพูดตอนนี้นะ คุณปานะ พระทานก็เฉย

ตอนนี้พระไมพูดอะไรหมด ทานนั่งเฉย ฟง

หลวงปูคุยกับคนนั้นบาง คนนี้บาง

นานๆ หลวงปูก็หันมาถามพระวา

"มีอะไรไหม มีอะไรจะคุยไหม?"

พระทานก็บอกวา "ไมมี"

เลาเร่ืองประสบการณการฝก

ก็พอดีเวลานั้นมีหญิงสาว ๒ คน

ความจรงิเวลาเจรญิกรรมฐานกน็ัง่อยใูกลๆ

กับหนูนั่นแหละ

ตอมาหลวงปูทานถามวา

"หนูสองคนมาจากไหนจะ?"

เธอสองคนก็บอกวา

"หนูเปนพยาบาล มาจาก พิษณุโลก"

หลวงปูถามวา "มากี่วันแลว?"

เธอก็บอกวา "มาเปนวันที่สอง"

หลวงปถูามวา "วนันีม้กีารเจริญกรรมฐาน

พอไดผลไหม?"

เธอก็บอกวา "ไดผลเจาคะ"

หลวงปูก็บอกวา "ไหน ลองเลาใหฟง

สิ ไดผลอยางไร?"

เธอก็บอกวา "วันนี้ทำสมาธิ จิตใจสบาย

มาก เวลาทำมีอารมณสบายพอสมควร เมื่อ

จิตเร่ิมเปนทิพย จิตก็เคลื่อนออกจากกาย

เวลาที่จิตเคลื่อนออกจากกายนี่ หลวง

พอ มันไมเหมือนกับรางกายเดิม"

หลวงปถูามวา "รางกายทีอ่อกไปนี ่ เหมอืน

รางกายเกาไหม?"

เธอก็บอกวา "ไมเหมือนเจาคะ สวยกวา

มาก"
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หลวงปูถามวา "การแตงตัว เครื่องแตง

ตัวของรางกายใหมเหมือนของเกาไหม?"

  เขาเขตพระจุฬามณีเจดียสถาน

เธอก็ตอบวา "ไมเหมือน เปนเพชรแพรว

พราวเปนระยับท้ังตัว ผาทั้งผืนเต็มไปดวย

เพชร แลวมเีพชรทีข่อมอื มเีพชรทีค่อ มแีหวน

ที่น้ิว มีกำไลที่ขอเทา มีชฎา สวยสดงดงาม

เหลือเกิน เวลานั้นมองดูรางกายเดิมที่นั่งอยู

รูสึกรังเกียจมาก ไมอยากไดรางกายเดิม แต

ทวาเวลานั้น ครูคุม ใหเขาไปท่ี พระจุฬามณี

เจดียสถาน

เมื่อไปถึงเขต พระจุฬามณีเจดียสถาน

หนูก็ดูรอบๆ เห็นเปนเจดียสวยมาก แพรว

พราวเปนระยับ สวยสดงดงามมีบริเวณกวาง

ขวางมาก และมีประตูเขาหลายประตู

ครูก็แนะนำใหเขาไปประตูใดประตูหนึ่ง

พอเขาไปในนั้น ตกใจ!

ความจริงเขามาที่วิหาร ๑๐๐ เมตรเห็น

วา แสงสวางมีมาก รอบๆ วิหารเปนแกว

ตรงกลางมีโคมไฟ และไฟไมไดจุดหมดทุกดวง

ไฟจุดแถวเดียว ไฟท้ังหมดมี ๖ แถว

เมื่ อจุดแถวเดียวก็ เลยสว างนอยไป

ใน พระจุฬามณีเจดียสถาน นั่นไมมีโคมไฟ

ไมมีหลอดไฟฟา แตวาสวางไสวมากเปนกรณี

พิเศษ แลวพอเขาไปขางใน เห็นองคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูตรงกลาง

บนแทนสูง เมื่อเห็นเขาก็มีความรูสึกวาองค

นี้คือ พระพุทธเจา"

    
พบพระพุทธเจา

แลวเสียงหลวงปูถามวา

"แลวหนูเห็นพระพุทธเจาลักษณะอยาง

ไร ทานเปนเหมือนรูปพระสงฆ หรือวาไมใช

หรือมีมวยผมบนศีรษะ"

เธอก็ตอบวา "ไมใชทั้งสองอยาง พระ

พทุธเจาเปนสภาพของเทวดา สวยสดงดงามมาก

แพรวพราวเปนระยับ มีเคร่ืองประดับสีเดียว

คือ สีใส เปนแกวใส มีชฎาเหมือนกับพระเอก

ลิเก รอบๆ สองขางของทาน ก็มีพระอรหันต

เต็ม นอกเขตพระอรหันตออกมาก็มีพรหมเต็ม

นอกพรหมออกมาก็มีเทวดา มีนางฟาเต็ม หนู

เขาไป ทุกทานหลีกทางให เปดเปนชองทาง

ใหเดิน

พอเดนิเขาไปใกลๆ  กไ็ปกราบองคสมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา เสร็จแลว ก็หันกลับ

มากราบพระอริยเจา กราบเทวดา กราบพรหม

ก็มีเทวดาองคหนึ่งทานทักวา

"ทีหลังหนู ถาตอหนาพระพุทธเจาแลว

ไมตองกราบพวกฉัน กราบเฉพาะพระพุทธเจา

องคเดียวก็พอ"

แลวหนูก็เลยตอบทานบอกวา

"เวลานี้หนูมีความเคารพทั้งหมด มีความ

เคารพทัง้พระพุทธเจาดวย พระธรรมดวย พระ

อรหันตดวย พระอริยะทุกองค เทวดา พรหม

นางฟาทั้งหมด เพราะท่ีหนูขึ้นมาไดนี่ มีเทวดา

กบันางฟาทานชวย เพราะวาเวลาทีค่รสูอน เหน็

เทวดาองคหนึ่ง กับนางฟาองคหนึ่ง ทานเขา
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ไปชวยแนะนำใหเกิดความเขาใจ"

พระพุทธเจาทดสอบกำลังใจ

หลังจากนั้น เธอก็มากราบพระพุทธเจา

อีกครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาทานถามวา

"เธอมาอยางนี้ เธอมีความสุขไหม?"

เธอก็ตอบวา "เธอมีความสุขมาก"

ทานถามวา "แลวเธออยากจะเปนมนุษย

ไหม?"

เธอก็ตอบวา "รางกายยังไมตาย ถาราง

กายตายเมื่อไร ก็อยากมาอยูที่สวรรค"

ทานฟงแลวก็ยิ้มนอยๆ ทานก็บอกวา

"สวรรคนะ มีความสุขนะ แตวาสวรรค

ก็ดี พรหมโลกก็ดี มีความสุขไมนาน ถาหมด

บุญวาสนาบารมีแลว ก็ตองกลับไปเกิดกันใหม

บางทานก็ไปเกิดที่มนุษย

บางคนก็ลงนรกไปเลย เพราะบาปเกามี

อยู

แตดินแดนที่มีความสุขจริงๆ ก็คือ

นิพพาน วันนี้หนูกลาจะไปนิพพานไหม?"

เธอท้ังสองคนก็ตอบวา

"วันนี้กำลังใจไมพอเจาคะ สำหรับกำลัง

ใจวันนี้ตองการอยางเดียว อยากจะทราบวา

สวรรคมีไหม แลวก็พระพุทธเจามีจริงไหม

พระอรหันตมีจริงไหม พรหม เทวดา นาง

ฟามีจริงไหม?"

แลวทานก็ถามวา

"เวลานี้หนูเชื่อแลวหรือยัง?"

เธอก็ตอบวา "หนูเชื่อทุกอยางเจาคะ

ตอนี้ไป ขึ้นชื่อวาบาป คือ กรรมบถ ๑๐

ก็ดี ศีล ๕ ก็ดี จะไมยอมละเมิด"

พระพุทธเจาทานก็ถามวา

"เวลานี้เธอทำงานพยาบาลใชไหม?"

เธอก็ตอบวา "ใช"

ทานกเ็ลยถามวา "ถาบงัเอญิผบูงัคบับญัชา

เขาใชใหฆาสัตว หนูจะทำไหม?"

เธอก็ตอบวา "ถาเขาใชใหฆาจริงๆ หนู

ก็ขอรองเขาวา ขออยาใหทำเลย ใหทำงาน

อื่นแทนก็แลวกัน"

ทานก็ถามวา "ถาเขาไลออกละ ฝาฝน"

เธอก็ตอบวา "ถาเขาไลออก ก็พรอม

จะออก และพรอมจะบวชชี จะไมมีการแตง

งานเพราะอายุของเธอเพิ่ง ๒๕ ป"

  อารมณที่จะพาเราไปนิพพานได

หลังจากนั้น ก็ฟงทานแนะนำ

ทานบอกวา "เอาอยางนี้นะ กลับลงไป

แลวคอยๆ คิด ใหคิดถึงตามความเปนจริง

วา รางกายของเรานี้ ในที่สุดมันก็ตาย

ถาตายแลว ถาเราไมดี เราก็ไปนรก

ถาเรามีความดีอยางนี้ เราก็มาสวรรค

ถาความดีเลยกวานี้ไปอีกนิดหนึ่ง เรา

ก็ไปพรหมโลก

ถาดีถึงท่ีสุดก็ไปนิพพาน

ใหยึดอารมณอยางนี้ไว คือ นึกถึงความ

ตายไววา ถาตายเม่ือไรขอไปนิพพานเม่ือนั้น

ทนีี ้ อารมณทีจ่ะพาเราไปนพิพานได คอื

(๑) เคารพพระพุทธเจา
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(๒) เคารพพระธรรม

(๓) เคารพพระอริยสงฆ

(๔) เคารพศีล

ถาไดทั้ง ๔ อยาง อยางนี้ แลวจิต

นึกถึงพระนิพพาน ถาอยางนี้เปนจุดขั้นแรก

เปนบันไดขั้นแรกที่เราจะเขานิพพาน

แลวตอไปก็คอยๆ บรรเทาความรักใน

ระหวางเพศ ความรักอาจจะตองมี อาจจะตอง

มีการแตงงาน ก็ใหมีความรูสึกตามความเปน

จริงวา การแตงงานของคนทุกคนเปนทุกข ไม

มใีครเปนสขุ ถาแตงงานกนัเขาแลว ตางคนตาง

เอาใจกัน ระหวางสามีภรรยา สักวันหนึ่งขาง

หนา ก็มีการขัดคอกันบางอะไรบาง อยางนี้

เปนตน ก็เปนทุกข การงานก็ตองเพ่ิมขึ้น

ตอมาเมื่อมีบุตร มีธิดาเกิดขึ้น ก็เปน

ทุกขมากขึ้น ลูกจะศึกษาเลาเรียน ก็ตองหา

เงิน ลูกปวยไขไมสบาย เราก็ไมเปนสุข ตอง

จายเงิน เพิ่มภาระ

แลวตอไปก็คอย บรรเทาความโกรธ ให

ทำจิตเปนมิตรกับคนและสัตวไวเสมอ คือ

(๑) เมตตา ความรัก

(๒) กรุณา ความสงสาร

ความไมพอใจมันอาจจะมี แตวาคอยๆ

บรรเทากัน ถือเอาการใหอภัยไวเสมอ ไมชา

จิตก็ชิน

หลังจากนั้น เราก็ไมติดในรูปฌาน

และไมหลงในอรูปฌาน

ไมถือตัวไมถือตน

มีจิตไมกระสับกระสาย ตองการพระ

นิพพานจุดเดียว

มีการตองการคิดวา ขึ้นชื่อวา มนุษยโลก

เทวโลก และพรหมโลก เราไมตองการอีก เรา

ตองการจุดเดียวคือนิพพาน แลวทำใจใหสบาย

ไว การงานอยางไหนในขณะท่ีเปนมนุษย มี

หนาที่จะทำ ทำใหมันดีที่สุด ทำใหเรียบรอย

ที่สุด ใหครบถวนทุกอยาง จิตเราจะมีความ

สุข

ถาพยายามทำใจไวอยางนี้เสมอๆ ไมตอง

ทั้งวัน วันหนึ่ง ถาทำไดสัก ๕ นาทีก็พอ

อยางน้ีถาตายเมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้น

     พบพระอินทร

ทานก็หันมาถามวา

"แลวหนูอยากจะไปนิพพานเดี๋ยวนี้ไหม

อยากไปเที่ยวไหม จะใหพระพาไป"

เธอทั้งสองคนก็บอกวา

"ยังไมอยากไปเจาคะ วันนี้อยากจะไป

ดูวา วิมานของหนูเองที่ดาวดึงสนี่มีไหม เพื่อ

เปนความมั่นใจวา ถาตาย จะไดอยูวิมานนี้"

ทานก็บอกวา "มีแน วิมานของหนูมีแน

เปนวิมานใหม และวิมานเกา"

เธอก็ถามวา "เปนวิมานใหม และวิมาน

เกาเปนอยางไร?"

ทานก็บอกวา "เมื่อกอนหนา ๒๕ ปนั้น

กอนที่หนูจะไปเกิด หนูก็เปนนางฟาในสวรรค

ชั้นดาวดึงสเทวโลก เปนบริวารของทานทาว

สักกเทวราช คือ พระอินทร

ที่พูดกับหนูเมื่อกี้นี้บอกวา ถาหนูพบพระ



ธัมมวโิมกข

16
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

พุทธเจา ขณะท่ีไหวพระพุทธเจาแลว ไมตอง

มาไหวพวกฉัน ใหไหวพระพุทธเจาองคเดียว

องคนั้น คือ พระอินทร เปนเจานายของเธอ

มากอน พอพูดเทานี้เธอก็ลุกไปกราบที่ตักพระ

อินทรทันที ทานก็เอามือลูบหัว ทานบอกวา

"ลูกรัก! ลูกของพอ ถาไปนิพพานยัง

ไมได กลับมาอยูกับพอนะ ขึ้นชื่อวาบาปอกุศล

ถอืวาไมจำเปนจะตองทำ คำวาการอดตายจะไม

มีกับลูก ฐานะลูกจะดี"

หลังจากนั้น องคสมเด็จพระชินสีหก็ทรง

กลาววา

"เธอทั้งสอง อีกสักประเดี๋ยวหนึ่ง เธอ

ไปชมวิมานของเธอก็แลวกันนะ วันพรุงนี้ให

ครูเขานำไปเที่ยวนิพพาน"

พอใชศัพทวา "นิพพาน" เธอก็หนักใจ

อยูนิดหนึ่ง เธอก็ถามทานบอกวา

"ไปไดหรือเจาคะ?"

ทานบอก "ไปได พรุงนี้จะมีพระคอยอยู

ที่  พระจุฬามณีเจดียสถาน นี่

ตถาคตเอง คือ ฉันเองก็จะไมไดมาที่

นี่ ที่มาพรอมกันที่นี่ เพราะวาเธอทั้งสองมี

ความตองการ เธอตองการพบพระพุทธเจา

เธอตองการพบพระอรหันต พระอนาคามี

พระสกิทาคามี พระโสดาบัน เธอตองการเห็น

เทวดา พรหม นางฟา

ฉะนั้น ทั้งหมดเมื่อทราบความรูสึกของ

เธอ จึงมาคอยที่นี่ และในวันพรุงนี้จะไปคอย

พรอมกันที่นิพพาน เวลาประมาณบายโมงครึ่ง

ใหไปถึงท่ีนั่น จะพรอมกันที่นิพพาน"

   
พบแมที่เปนนางฟา

หลังจากนั้น เธอก็ลาสมเด็จพระพิชิตมาร

ออกจาก พระจุฬามณีเจดียสถาน ก็มีนาง

ฟาทานหนึ่ง ทานสอนใหเธอเรียกวา "คุณ

แม" ทานบอกวา ทานเปนแมของคนทั้งสอง

ในชาตกิอน เวลานีเ้ปนนางฟาทีส่วรรคชัน้ดาวดงึส

ทานบอกวา "ตามแมมา แมจะพาไปดวูมิาน

ของเจา ที่พระพุทธเจาบอกวา ทั้งวิมานใหม

และวิมานเกา นั่นก็หมายความวา วิมานหลัง

เกาของเจาตั้งตรงน้ัน และตอมาเมื่อเจาบำเพ็ญ

บารมี ทำบุญใหทานกด็ ีและเจริญภาวนา พอเร่ิม

เจริญภาวนาก็มีหวังวา อยางนอยที่สุด ตอง

มาเกิดที่สวรรคชั้นดาวดึงสอีก เปนอยางนอย

วิมานก็เกิดคอย เลยเปนวิมานใหม เมื่อเจา

จุติลงไป วิมานสลายตัวหายไป

แตเวลานี้ พอทำกรรมฐานได ตั้งแตวัน

วาน เร่ิมทำกรรมฐานไดเบื้องตน วิมานหลัง

ใหมก็เกิดที่เกาทันที แตสวยกวาเกา"

เธอก็ตามนางฟาคนนั้นไป ไปถึงก็เขาสู

วิมานของเธอ วิมานมีความสวยสดงามมาก

วิมานเปนวิมานแกวใส สวย ใหญโตมาก และ

มีนางฟาประมาณ ๑,๐๐๐ คนเปนบริวาร ของ

ใชทุกอยางดีที่สุด มีครบถวนบริบูรณ แต

วิมานทั้งสองคนไมไดอยูวิมานเดียวกัน อยู

กันคนละวิมาน ตางคนตางใหทานเหมือนกัน"

แลวเธอก็บอกวา "ของบนสวรรคเปน

เร่ืองอัศจรรย อยางท่ีเตียนๆ อยูนี่ ไปถึง

จะน่ังตรงไหนปบ มีแทนมารับทันที โดยที่
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ไมตองนึกถึงแทนอยางนั้น ถานึกวาจะตอง

การอะไร ของสิง่นัน้ปรากฏทนัท ีฉะนัน้ สวรรค

จึงนาอยู สวรรคมีความสุข"

จุไร จึงบอก คุณปานอย บอกวา

"คุณปาเจาคะ หนูฟงพ่ีทั้งสองคนเขาคุย

หนูก็เพลิดเพลินไปตามเขา หนูก็มีความรูสึก

วา พี่ทั้งสองคนนี่เกงไมใชนอย เพราะวาพี่

ทั้งสองคนไมเคยรูเร่ืองมากอน เทาที่บอกนั้น

เปนแตเพียงทานบอกวา ทานเพิ่งจะมาฝก

รูขาวจากเพื่อน เพื่อนที่เขาเคยมาฝกแลว เขา

ไปเลาใหฟงแลวเขาก็ไปคุยใหฟงวา สวรรค

มีจริง พรหมโลกมีจริง นิพพานมีจริง นรก

เปรต อสุรกายมีจริง

แลวพี่ทั้งสองก็เคยไปถามพระ

พระบางองคก็ตอบวา มีจริง

บางองคก็คัดคานวา นั่นเปนการเพอฝน

คิดสรางภาพเอาเองบาง เปนอุปาทานบาง เปน

ภาพหลอนบาง

แตวาเวลานี้พี่ทั้งสองเขายืนยัน และหนู

เองก็ยืนยันวา ทุกสิ่งทุกอยางมีจริง

แตวาคุณปาเจาคะ มีสิ่งท่ีแปลกอยูนิด

หนึ่ง นั่นก็คือวา พระท้ังสามองคที่ทานคุย

กับหนู ทานคุยบอกวา นิพพานไมมี มีสภาพ

สูญ และภาพท่ีเห็นเปนอุปาทานบาง เปนอะไร

ตออะไรบาง พอพี่เขาคุยถึงเร่ืองเทวดา นาง

ฟา พรหมโลก พระจุฬามณีเจดียสถาน

เพราะเขาเปนผูใหญ ทั้งสองคนมีอายุ

๒๕ ป ทั้งคู หนูอายุ ๙ ป

พระทานฟงไปๆ ทานคงหนกัใจเสยีกระมัง

ทานก็ลุกจากเกาอี้ที่หลวงปูตั้งรับไว ไปกราบ

หลวงปู ขอลากลับ แลวปามีความรูสึกอยาง

ไรไหมคะวา ที่พี่ทั้งสองเขาพูดก็ดี ตามความ

รูสึกของพระท่ีทานพูดก็ตาม"

ปานอย ก็บอกวา "หลาน มันเปนของ

ธรรมดา เปนเรื่องธรรมดาจริงๆ เพราะวาคนที่

เขาไมเชื่อพระพุทธเจามีเยอะ ความจริงเขา

ประกาศตัวของเขาวา เปนสาวกขององคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา เปนพระธรรมดาบาง

เปนพระท่ีมียศถาบรรดาศักดิ์บาง มีตำแหนง

หนาที่บาง แตวาเนื้อแทจริงๆ เขาไมไดมีความ

เคารพพระพุทธเจาเลย เขาคัดคานคำสอนของ

พระองคตลอดเวลา ที่พระพุทธเจาทรงบอกวา

สวรรคมีจริง เขาก็บอกวา ไมมี นรกมีจริง

เขาก็บอกวา ไมมี อยางนี้มีเยอะ"

แลว จุไร ก็ถามวา

"ถาพระอยางนั้น เราจะไหวไดไหม?"

ปานอย ก็บอกวา "ถาพระไหวไดทุก

องค แตเราอยาไหวเปรตกแ็ลวกนั คำวา "เปรต"

หมายความวา ผูอาศัยผูอื่นเขาหากิน หากิน

เองไมเปนตองขอเขากิน แตไมมีความเคารพ

ในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

เอาละ หลานรัก พูดมาพูดไปจะขัดใจ

คนอื่น เวลานี้ก็หมดเวลาแลว ดึกมากแลว

นะ เลิกกันเสียที ก็ขอลากอน ขอความสุข

สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแด

บรรดทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟง และผูอาน

ทุกทาน" สวัสดี*



ธัมมวโิมกข

18
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

ไมประมาทในเร่ืองความตาย

จำใหไดวาชาตินี้ทั้งชาติ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป เราจะไมประมาทในเร่ืองความตายของ

ชีวิต และคนท่ีเกิดทีหลังเรา เด็กเล็กตายกอน

เราไปเยอะแยะ เราตองตายแน

พยายามรวบรัดความดีเขาไว

บาปเกาๆ ที่ทำไวแลวชางมัน มันจะไป

ไหนกช็างมนั มนัตามเราไมทนัดวยอาศยัเคารพ

พระพุทธเจา เคารพพระธรรม เคารพพระอริย

สงฆ และปฏิบัติศีลใหบริสุทธ์ิ

อยาลืมวาฆราวาสรักษาศีล ๕ อาจ

จะหยาบไปนิดหนึ่ง แตก็พนอบายภูมิแลว

ถาทางที่ดีได กรรมบถ ๑๐ จะดีมาก

ถาหากวาเราคิดวาตายแลวไมเกิด จิต

จะมีความประมาทพลาดจากความเปนจริง

ถาคิดอยางนั้น บรรดาทานพุทธบริษัท

ชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิต คิด

วาการเกิดมาแลวตายก็สูญ เมื่อมันจะสูญไป

จากโลกนี้ไมมีการเกิดตอไป

การกระทำความดีหรือการกระทำความชัว่

ใดๆ ยอมมีผลเฉพาะในชาติปจจุบันเทานั้น

เพราะชาติขางหนาไมมี

ถาคนท่ีมีกำลังใจดี ก็จะส่ังสมความดี

เพื่อความสุขของตน

ถาคนท่ีมีจิตหยาบบาปอกุศลครอบงำ

ก็จะทำแตความชั่ว สรางความเรารอนใหแก

ตัวและบุคคลอื่น

กอนทีเ่ราจะพจิารณาถงึความตายกนักอน

เราตองนึกรูอยูเสมอวา

เราตองตายแน

ชีวิตน้ีไมใชของเรา

รางกายไมใชของเรา

ทั้งนี้เพราะเกิด แก เจ็บ แลวก็ตาย

เหมือนกัน

ตองคิดไวเสมอวา ความตายมีแกเราทุก

โอวาทหลวงพอวัดทาซุง

เร่ือง พิจารณาความตาย
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ขณะจิต เราจะตองเปนผูไมประมาท

 อยาลืมนึกถึงความตาย

ขอบรรดาทานพุทธบริษัท จงพยายาม

ใครครวญถึงความตายเปนสำคัญ

เร่ืองความตายก็ดี

การควบคมุอารมณจิตใจใหปราศจากความ

ฟุงซานก็ดี ควรจะทำใหเปนปกติ

ถาวันใดเราเผลอจากการควบคุมอารมณ

จิต ไมระงับความฟุงซานก็ดี

วันใดถาเราเผลอไป ลืมนึกถึงความตาย

ก็ดี ก็จงประณามตนเองวาเรานี้เลวเต็มทีแลว

 อานาปานุสสติกรรมฐานรูเวลาตาย

ผูที่คิดถึงความตาย รูตัววาจะตายแลว

ยอมไมสั่งสมความชั่ว คอยปลีกตัวออกจาก

ความชั่ว และมีอารมณไมหวั่นไหวในเมื่อความ

ตายมาถึงแลว เพราะคิดอยูรูอยูเสมอแลววา

เราตองตายแน

ความตายนี้หานิมิตเคร่ืองหมายไมได

กำหนดการเกิดหมอบอกได

แตการกำหนดเวลาตายไมมีใครกำหนด

ไดแนนอนสำหรับปุถุชนคนธรรมดา

สำหรับพระอริยเจา หรือทานที่ชำนาญ

ใน อานาปานุสสติกรรมฐาน ทานสามารถบอก

เวลาตายที่แนนอนของทานได

พระอริยเจาที่จะบอกเวลาตายได ก็ตอง

เปนทานที่ได วิชชาสาม เปนอยางนอย

ถามคีวามรพูเิศษต่ํากวานัน้ ทานกก็ำหนด

เวลาตายไมไดเหมือนกัน

   ตัดชีวิตและรางกาย

จิตใจคิดไวเสมอวา

เราจะตองตาย

ความตายเปนของธรรมดา

เรามีความเกิดข้ึนในเบื้องตนแลว

เราก็มีความตายไปในท่ีสุด

พิจารณาใหเห็นวา ถาเราตองการความ

เกิดอีก มันก็ตองทุกขแบบนี้ จะเกิดมันอีก

เพื่อประโยชนอะไร เราตองการตัดความเกิด

คือ ตัดชีวิตและรางกาย ไมมัวเมาในชีวิต

คิดเสียวารางกายประกอบดวยธาตุ ๔

คือ ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตุไฟ

เปนเรือนรางท่ีอาศัยชั่วคราว

เปนแดนของความทุกข

เปนรังของโรค

มันจะตองเปอยเนาเปนของธรรมดา

ถ า เรา เกิดมามันก็มีสภาพแบบนี้ อีก

เราจะเกิดมาทำไม ดินแดนที่เราจะไมตองเกิด

ตอไปก็มีอยูคือ พระนิพพาน

    ต้ังหนาทำดี พูดดี คิดดี

หากวาเราไมประมาทในชีวิต คิดวาอาจ

จะตายวันนี้ไวเสมอ เราก็หาทางรวบรัด

สิ่งใดท่ีจะสรางทรัพยสมบัติใหเกิดขึ้น

สำหรับทำทุนทำรอนไวเพื่อเราในยามปวยหรือ

ยามแก ถึงเวลาท่ีมันตายไปแลวลูกหลานไม

ลำบากในการจดัการศพ หรือการเปนอยใูนเบือ้ง
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หนา เราก็หาทรัพยสมบัติมาตามกำลังท่ีจะพึง

หาได หาจนเต็มความสามารถดวยความไม

ประมาทในชีวิต อยางนี้ถาบังเอิญมันยังไมตาย

ทรัพยสินที่เราหาไดก็จะสรางความสุขใหเกิด

ขึ้นกับเราในปจจุบัน

ในเมื่อเราคิดวาเราจะตายแลว รูวาตาย

แลว ถาทำความชั่ว จิตชั่วเราตองไปอบายภูมิ

มีการเกิดเปนสัตวนรกเปนตน เราก็จะละจาก

ความชั่วนั้น ตั้งหนาทำดี พูดดี คิดดี

คนที่ทำดี พูดดี และคิดดี คนประเภท

นี้เปนที่รักของคนทุกคนในโลก

  อยาติดหนาท่ี คิดวาง คิดปลอย

ชีวิตมีความตายเปนที่สุด ถาเราเกิดอีก

เราก็ลำบากอีก อยาเกิดเลยดีกวา

งานท่ีทำขอใหคิดวาทำเพียงหนาที่ คือ

หนาท่ีที่จะตองเล้ียงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว

ทำไป และอยาติดหนาที่ คิดวาง คิดปลอย

คลายความเมา ปลอยใหเปนเร่ืองของกรรม

แตอยาบกพรองในหนาท่ี

พระพุทธพยากรณเมื่อไมชานี้ พอดีใจ

ทานตรัสวา ความยาวของชีวิตพอ มี

ประโยชนกับลูกและหลาน ลูกทุกคนจะไมมี

โอกาสไดเกิดอีก พอดีใจ

ถาตองทรมานกายเพื่อความถึงท่ีสุดของ

ลูกและหลาน พอทนไดเสมอ

      ถามใจมันดู

ความจริงเราทุกคนไมตองกลัวตาย กลัว

เกิดดีกวา ถาเราไมเกิดเสียอยางเดียว มัน

จะตายอยางไรใหมันรูไป ถาไมเกิดใหมันตาย

ทีนี้เราเกิดมา เพราะตาเราเห็นรูป เรา

พอใจในรูป

หูไดยินเสียง พอใจในเสียง เปนตน

ความพอใจ ไอตัวจริงๆ ที่เปนตัวราย

ที่เราจะตองตัดคือใจ

ตัดอารมณของใจเสีย

อยาใหใจมันโง แนะนำมันบอกวา

"นีไ่อแกไปหลงใหลใฝฝนในรปู รูปนีส้วย

ทรวดทรงดี"

ถามมันดูสิวา "มีรูปอะไรท่ีมีการทรงตัว

ไมเปลี่ยนแปลงบาง ไมมีการทรุดโทรม ไม

มีการเสื่อม มันมีบางไหม?"

ถามใจมันดู

  ความตายไมมีนิมิตเคร่ืองหมาย

ทานทั้งหลาย

จงอยาประมาทกับชีวิต

เพราะวาชีวิตเปนของไมเที่ยง

แตความตายเปนของเท่ียง

ขอทุกทานจงคิดไวเสมอวา อยางไรก็ดี

เราตองตายแน สำหรับเวลาการตายของเรา

ไมมีแนนอน เพราะความตายไมมีนิมิตเคร่ือง

หมาย ทานทั้งหลายจงประกอบแตความดีเขา

ไว ถาใครสรางความชัว่ ตายแลวจะไปสอูบายภมูิ

มีนรกเปนตน เกิดมาเปนคนก็จะมีแตความเรา

รอน มีแตความลำบาก

แตถาคนใดสรางความด ีคดิถงึความตาย
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ไมประมาทในชีวิต คิดไวเสมอวาเราจะตอง

ตายแน จงอยาคิดวาวันพรุงนี้ หรือเดือนหนา

ปหนา เดือนโนน เราจึงจะตาย

คิดไวเสมอวา วันนี้เราอาจจะตาย แลว

ก็สรางความดีเขาไว ความดีจะสงผลใหทาน

มีความสุขทั้งในปจจุบันและสัมปรายภพ

เรามีความรูสึกอยูเสมอวา เราจะตองตาย

แน จะตายเชา ตายสาย ตายบาย ตายเที่ยง

ตายดวยอาการปกติ หรือตายดวยอุบัติเหตุ

ก็ตามที ก็ขึ้นชื่อวาจะตองตาย เราไมประมาท

ในชีวิต กอนที่เราจะตาย จะกอบโกยความ

ดีใสกำลังใจไวใหมันครบ พระพุทธเจาทรง

สอนแบบไหน ปฏิบัติใหจบ ใหครบทุกประการ

ใหบริบูรณทั้งหมด ในฐานะท่ีเปนสาวกของ

องคสมเด็จพระบรมสุคต

     ตายแลวมีสภาพไมสูญ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงยืน

ยันวา

"บุคคลใดถาตกเปนทาสของความชั่วคือ

บาป เวลากอนจะตาย ถากำลังจิตเศราหมอง

มีกำลังใจกังวลอยูกับบาป ตายแลวก็ตอง

ตกนรก"

ความจริงท่ีบางทานคิดวา

"การตายแลวไมเกิด คือวาตายแลวมี

สภาพสูญ อยางไรก็ตามเถอะ"

พระพุทธเจาทรงยืนยันวา

"คนเราตายแลวตองมีการเกิด แตการ

เกิดขึ้นจะเกิดเปนมนุษย หรือเกิดเปนสัตวนรก

เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน

ก็ถือวาเกิดทั้งหมด

ถาทำความดีก็ไปเกิดเปนเทวดาบาง เปน

พรหมบาง

ถาทำดีถึงท่ีสุด ก็ไปเกิดเปนพระอรหันต

เขานิพพานไป"

   คนท่ีเขาฌานตาย

เวลาจะตายเขาเขาฌานตายกัน คนที่เขา

ฌานตายมันไมตายเหมือนชาวบานเขา อาการ

ตายเหมือนกัน แตความหนักใจของบุคคลผู

ทรงฌานไมมี

ทั้งน้ีเพราะถาจิตทรงฌาน อารมณก็เปน

ทิพย เมื่ออารมณเปนทิพยแลว ก็สามารถ

จะเห็นในสิ่งท่ีเปนทิพยได

เห็นรูปท่ีเปนทิพย

ไดยินเสียงที่เปนทิพยได

ในเมื่อเราเห็นรูปที่เปนทิพยได ไดยิน

เสียงท่ีเปนทิพยได เราก็รูสภาวะความเปนทิพย

ของเราได คนที่เขาเขาฌานตายนี่เขาเลือกไป

ตามอัธยาศัย วาเขาจะไปจากรางกายอันนี้แลว

เขาจะไปอยูที่ใหม เขาจะไปอยูที่ไหนนี่รูกอน

คนที่ทรงฌานจริงๆ สถานที่ที่จะพึงอยูไดคือ

พรหมโลก ถาหากวาเราจะไมอยากอยูพรหม

อยากจะอยูสวรรคชั้นใดชั้นหนึ่งท่ีตํ่าลงมาอัน

นี้ก็เลือกได

(โปรดอานตอฉบับหนา)
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สนทนาที่ชิคาโก

เร่ือง คุณสมบัติของพระราชา

 (วันศุกรที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๗)

  เตรียมตัวฝกมโนมยิทธิ

ก็รวมความวา ตอนี้ไปก็ทุกคนตั้งใจ

สมาทานนะ คนที่มาใหมก็ไมตองวิตก เดี๋ยว

สมาทานใหมทั้งหมดนะ เวลาสมาทานเสร็จให

รวมตัวกันไวแลวก็จะมีครู ๔ คน คือ

ทาน พล.ต.ท.สมศักดิ์ สืบสงวน ญาติ

ผูใหญกรมตำรวจคนหนึ่ง

(๒) อัญเชิญ

(๓) อัญชัน

และ (๔) ไอแปว ชื่ออะไรชางมัน

อาว! ๔ คนนี้ใหแยกออกไปเลย จะได

ไมปนกันขืนชาๆ ไดเหรอ ที่จัด ๔ คน เพราะ

วาใหแยกตัวออก  นอกจากนั้นเขาอาจจะซัก

ซอมใครตอใครไดนะ ถารวมกันหลายคนแลว

มันจะตามกันไมทัน คนมาใหมก็ไมกี่คนหรอก

นะ ที่หนึ่งอาจจะแบงไดคน ๒ คน สบายๆ

ถารวมกันจริงๆ เขาจะตองถือคนไดมากเปน

เกณฑ เขาจะไมรอคนชา และไอความหวัง

ก็นอยไป

วันนี้ก็วันสุดทาย  และก็ทุกคนที่ฝก

ทหีลงัถามอีะไรขัดของ ถาไมสามารถตดัสนิใจเอง

ได โทรศัพทไป เดนเวอร โหวกเวกนนัทะ

รจัูกไหม รจัูก วเิวกนันทะ ไหม คนละ

คนกบั ทานปญญานนัทะ  นะ

ทานตัง้ช่ือลกูศษิย นนัทะ

ฉนัเลยตัง้ช่ือ "การเวกนนัทะ"

แหม..ชอบอกชอบใจ แกสนุกดีมาก

องคนั้นนะดีมาก เพราะความรูดี ดานปริยัตินะ

ดมีาก  การพดูกเ็ขาใจพูด  เพราะเปนนกัปาฐกถา

ตัง้แตยงัหนมุ   เขาเปนนกัสอนศาสนานะ

และอกีอยางหนึง่จิตวทิยากด็ ี ทกุอยาง

ทีเ่ขาขดัของกนัเขาสามารถจะบอกไดหมด

และเวลานี้ตัวทานเองก็ไดแจมใสดวย

ไปฝกที่วัดวันแรก ก็ไดแลว แตวาไมยอมไป

นพิพาน อาจนิต สอน ไมยอมไปนพิพาน

ไอฉนันอนทีก่ฏุฉินักท็ราบ  มนัทราบตอน

บาย ลงรับแขกกม็าพบ  เลยถามวา

"เมือ่คนืทำไมไมตดัสนิใจ?"

เขาบอกวา "มนัไกลมาก  ตอบแจว ไกล

มากไมไหว"

บอก "ถาไมไหวกด็แีลว เชญิลงโลกนัต

ไป"

แกบอกวา "คงไมลงหรอก ความดีมี

บาง"

ไอมีบางมีทางลงแหงๆ ถายังไมเปน

พระโสดาบัน เพียงไร อยางนี้ลงนรกกันแน

สักวันหนึ่งตองลง

แกเลยบอกวา "ความดมีนัยงัไมพอ"

ถาม "รไูดอยางไร?"

ก็เลยบอกวา "ตั้งแตบวชนี่  เรารวยกี่

ลาน  ไมม ี  คอืวาไอตวัไมมบีวชไดนะ  ไอบญุ

เกามนัไมดมีนับวชไมได  การบวชมันเปนทางของ

หนัก อันนี้เขารู มันเปนทางของหนัก ถาบวช
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อยางนีต้ลอด กถ็อืวา เนกขัมมบารมี

ถาความดีไมพอ นิพพานมันทรงตัว

ไมได แตวาตองบวชประเภทท่ีไมมีอะไรกันนะ

สมบัติมีมากได แตวาตองเปนของสงฆ ไมใช

ของสวนตวั  อยางวดัฉนันะเดนิชนตายเลย

มานี่กระเปาพวง ๒-๓ ใบ คนโนนให

คนนี้ให  แตทั้งหมดนี่ตองถือวาเปนของสงฆ

ขายไมไดนะ ขายนะลุง (พระยายม) เอาแน

จำหนามนั ไอพระแบบน้ีมนัจะตองลงนรก"

        หลวงพอปรารภเร่ืองรางกาย

เคยส ูเรานกึวา

"เออ..รางกายดสีบายดแีลว"

ลองนกึจติกเ็ปนสขุ

ทานโผลหนามาแลว บอกวา

"ไอพระแบบน้ีควรตายวันนีน้ะ"

ถารางกายไมดีเราก็นึกวา

"เออ..รางกายมนัระยำมนัตายเมือ่ไรก็ดี

กจูะไปพรหมอยางนอย"

ทานโผลมาบอกวา

"ไอพระแบบน้ีตองอย ู๕,๐๐๐ ป"

ไมไดตรงกันเลย เราไมอยากอยูใหอยู

กข็ใูหอย ูจะไดเบือ่  ถาอยากอย ู ขใูหตาย

เรากต็องไมประมาทนะ

ก็รวมความวาทุกคนอยาประมาทนะ

แตพึง่ วเิวกนันทะ นะดมีาก เปนทีอ่าศยัไดฉนั

กเ็บาใจ  แลวกด็มีากเพราะทานอยใูกล  โทรศพัท

ถามกไ็ด ไมตองเปลอืงสตางคนะ สาธารณะนะ

ดร.ปริญญา  เคยโดนมาแลว บอก

"ผมไมมเีศษสตางคครบั"

ทานบอก "ไมมไีมตอง อาตมาม"ี

ดอกเตอร อยไูหนหวา

เปนอยางไรตอนน้ันแจวไหม

ดร.ปริญญา บอกวา

"ผมไมมสีตางคครบั"

ทานบอกวา "ไมเปนไร อาตมามแียะ"

(หวัเราะ) ไอแกอย ูเดนเวอร

ไอยายนีอ่ยโูนน แอล เอ

เออ..ตอนีไ้ปกต็ัง้ใจไหวพระกันนะ

วเิวกนันทะ นะ ตอนนัน้แกเพิง่เขาใจ แลว

กท็ำไดดวย  ถอืวาเปนศนูยกลาง  และก็ความรู

ดานปรยิตัเิขาเกง  สามารถพดูใหเขาใจไดดี

หากวาใครขัดของโทรศัพทไปก็ได  ขี้

เกียจก็สตางคยังใหยืมเลย  ถาหลายๆ คน

ถาเราขัดของหลายคนเราอยากจะซักซอมสราง

ความเขาใจ กน็มินตทานมา กอ็อกคาเครือ่งบนิ

คนละบาท สองบาท นมินตทานมาแลว กแ็ลวกนั

ไป  ไปไดกไ็ป ไปไมไดกแ็ลวไป

บอกฉนันมินตมาแลว ทานกลบัไดกไ็ด

ไมไดกแ็ลวไป เรือ่งของทาน

เออ..ดีใจเท่ียวนี้รูสึกวาเขมแข็งกันดี

และกไ็ดกนัมากขึน้  เขาใจวาถาโอกาสหนา  ถา

มมีนัคงจะดกีวานีห้รืออยางไร หม ู ดกีวานีห้รือ

เลวกวานี ้เออ..คอยยงัช่ัวหนอย  ทำไปเร่ือยๆ

แตกอ็ยาลมืวาบางคร้ังจิตมนัยงัเคล่ือนไม

ได คอืกำลงัของจิตมนัมสีภาพ ๓ อยาง

บางคร้ังเราอยากจะทองเทีย่ว  แตมนัทรง

ตวั  กต็องปลอยมนัฝนไมไดนะ
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ถามนัอยากจะทรงตัว จิตมนัมอีารมณดิง่

ก็ปลอยมันไป แตเวลาที่จิตมันเคลื่อนนิดหนึ่ง

มกีารไหวตัวไดเรากไ็ป จะแจมใสมาก

บางคราวเราตองการทรงตัว  ดิง่อย ู  มนั

ไมยอมอย ูมนัจะไปเทีย่วกป็ลอยมนัไป

บางครัง้เราตองการทำจติเปนสมาธเิฉยๆ

ไมตองการคดิ  กต็องปลอยมนัเหมอืนกนั   คดิ

ในขอบเขต เพราะวาจิตมันทำงานโดยอัตโนมัติ

รูอยูเสมอ ทั้งนี้ก็เพราะวากุศลที่เราทำได เปน

เครือ่งดลใจใหทำตามวาระ

อาว! พดูมาก  กเ็มือ่ยกนัมาก  ฉนัไม

เมือ่ยนัง่ตรงน้ี  พดูมากกร็อนมาก

ทกุคนจะกลบักก็ลบัไดนะ

       ขอขมาหลวพอ

ลกูศษิย  "หลวงพอคะ พวกเราขอขมา

หลวพอที่บางคร้ังลวงเกินหลวงพอคะ"

ออ! คดิเปนเงนิดกีวามนัเหน็ตวัด ี ดไีหม

หนคูดิเปนเงนิดไีหม  ตามนํา้หนกันะ

หมอเอาเครือ่งช่ังน้ำหนกัมาส!ิ

เออ..ไมเปนไร

ถาฉันพูดเลนดวยก็พูดไดไมมีอะไร

แตตองรอโอกาส ถาฉนัเงียบๆ กห็ามเลนเทานัน้

แหละ ไอตอนเงยีบๆ นัน่บางทไีมใชฉนัคนเดียว

บางทีตอนสนุกกไ็มใชฉนัคนเดียวเหมือนกนั

แตไมเปนไรอนญุาตนะ  กไ็มถอืวาอะไร

เปนความผดิ  ถาถอืเปนความผดิกไ็มไหวหรอก

ฉนักข็ีเ้กยีจไปนรกเหมอืนกนั  เดีย๋วกล็งนรกไป

ใชไหม  กไ็มมอีะไร  ถาถอืกนักไ็มมาแบบนี้

      เลาเร่ืองการเทศน

การคยุกนัถงึแมจะคุยธรรมะ ถาไมมกีาร

ร่ืนเรงิบางเหน็จะหลบักนักอน ใชไหม ดนีะตอน

นีย้งัสอนกรรมฐาน  พดูๆ แลว เดีย๋วฮาตงึเลย

อยางนัน้แหละ ไมรตูวั

อาว! มหีลายครัง้ ไปเทศนที ่บางปะอนิ

มหีลายแหงนะเหมอืนๆ กนั งานศพเขาตองเผากนั

จริงๆ ไมเลย ๔ โมงเย็น ใชไหม

ไอศพนัน้ ๓ โมงกวาๆ มนัมาขอยมืบนัได

นาค ๓ ธรรมาสน  มนัขอยมืหมด

ถาม "เอาไปทำอะไร เอาไปขึ้นอะไร

บนัไดเลก็นดิเดยีว"

๔ โมงมันกไ็มเอาบนัไดมาคนื

บอก "ฉนัจะเลกิละ"

มนับอก "บนัไดไมม"ี

ไอ ๔ โมงคร่ึง มนัจะเกนิเวลาเผา

แกกไ็มเอามาให บอกวา "ศพจะเผา"

บอก "เผากลางคนืกไ็ด"

เออ..วาไปวามา แกขอใหเทศน ฉัน

กพ็ยายามเทศน ๕ โมง กเ็พลยีเตม็ท ี๓ องค หนกั

เขา บอก "เอาอยางนีก้แ็ลวกนั ถาใครลกุหนึง่คน

ฉนัจะจบทันท"ี

ถาเทศนเร่ือยไปถงึพรงุนีไ้มลกุละ พวก

เรากไ็มไหว ๓ องค คลานแน ไอขาวกนิจริงๆ กไ็ม

ไดมาก ใชไหม  ออกแรงจดั

บอก "ยอมแพโยม" บอก "ยอมแพ"

ก็เอวัง ไมทันจะถามวิ่งจูดไปในศาลา

ไปไมไกลหรอก  โอโฮ!  แกอัน้จริงๆ
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ตอนนัน้มนัยงัหนมุแรงยังดนีะ และลีลา

การเทศนกต็องไมใหคนเหงานะ เทศนธรรมะไป

เรือ่ยๆ เหน็ทาจะเงียบ  กจ็ะโดยมากตรงหนาใคร

เขาพยายามกวาดตามอง ไมมองหนาดเูขา

เวลาเทศนตองดูเขาไมใชมองหนาคน

ถาพลกิหนึง่ครัง้ พลกิสองครัง้ แสดงวาเทศนแย

มาก คอืเขาเริม่เบือ่ ปวดเมือ่ย ถาฟงเพลนิมนัจะไม

ปวด ไมเมือ่ย ใชไหม

ดลูะครดีๆ  ดหูนงัดีๆ  ฮาตงึ ยงุกนิหรอื

กดัไมร ู พอเลกิแลว  เออ..ขาลาย

อาว! กลบักนัไดนะ บานอยไูกล

ขอใหโชคดีมีสุข และมีความปรารถนา

ขอใหสมหวงัทุกคนนะ

  คุณสมบัติของพระราชา

คอืพระราชามีอำนาจเหนอืเรา แตวาเขาไม

ไดใชอำนาจสงเดช คนทีจ่ะเปนพระราชาได ชาติ

กอนตองบำเพ็ญพรหมจรรยอยางออน

บำเพญ็อยางออนทำอยางไร

พรหมจรรยอยางกลางทำใหเปนเทวดา

เปนเทวดา  หรือพรหมนีอ่ยางกลาง

ถาพรหมจรรยสงูสุดกไ็ปพระนิพพาน

         พรหมจรรยความประพฤตดิ ี  แลวก็

กลับมารักษา ศีล ๘ อีก ไอพวกนี้ดีมาอยางนี้

ตลอด พรหมจรรยรักษา ศีล ๘ ก็ได ไมมี

อะไรมาก พรหมจรรยรักษา ศลี ๕ กไ็ด  แตมนั

กย็งัดไีมเบยีดเบยีน

ทรง พรหมวหิาร ๔

ละ อคติ ๔

และกท็รง สงัคหวัตถ ุ๔

(๑) ทาน การให

(๒) ปยวาจา พดูดี

(๓) อัตถจริยา เกื้อกูลชวยเหลือซ่ึงกัน

และกนั

(๔) สมานัตตตา ไมถอืตวัถอืตน

ทรงคุณสมบัติตามนี้ก็เปนพระราชา

เปนพระราชาถาวรนะ พระราชาช่ัวคราว อาจจะมี

ความเลว  และมคีวามดนีดิหนอย  แตกำลงัของ

พระราชาเปนแลว เดีย๋วเผลอกถ็กูฆา มนีะ  ขึน้

มาเดี๋ยวเดียวก็ถูกฆาตาย  มีนิดเดียวคือความ

ดถีงึ แตทรงไวไดไมนาน

อยางนํ้าในแกวเขามีเต็มแกว ของเรามี

นดิเดยีว  กถ็อืวาในแกวมนีํา้กนิไมเตม็อกึหมด

กข็ึน้มามานัง่ไดเดีย๋วเดยีว บญุทกุอยางมนัขงัตัว

ตลอดเวลา  บญุไมมกีารสลายตวั  บาปยงัมกีาร

ชดใช ตกนรกเทาไร การบุญเขาไมสลาย

พอพนจากนรกเมื่อไร ก็รับผลบุญทันที

แตบุญนี้จะไมสลายตัว จะขังอยูตลอดเวลา

บำเพ็ญบารมีเต็มไปเกิดชาติไหน ถาตายจะทำ

อยางไร คอืไปสวรรคกแ็ครับผลความดชีัว่คราว

ไมไดกนิหมดเลย ใชไหม ลงนรกนะ เขาใชกนั ใช

กนักไ็มหมด เหลอืเศษมาเปนเปรต เปนอสรุกาย

จากอสุรกายมาเปนสัตวเดรัจฉาน จากสัตว

เดรจัฉานมาเกดิเปนคนกย็่ำแย สดุแลวแตกฎของ

กรรม นทิานเรือ่งนีส้อนใหรวูาเปนทกุอยางหมด

เออ..๔ โมงจะคร่ึงแลว

(โปรดอานตอฉบับหนา)
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ความหมายของคำวากรรมฐาน

วันนี้ขอทวนตนนิดหนอยวา การเจริญ

สมาธิหรือวิปสสนาญาณ  ความจริงส่ิงสงสัย

กันคือวา  กรรมฐานนี่หมายความวาอะไร

ถาเรียกวากรรมฐานเฉยๆ เขารวมเรียก

ทั้งสมถะและวิปสสนา โปรดทราบไวดวยนะวา

คำวา "กรรมฐาน"  ถาพูดถึงเจริญกรรมฐาน

เฉยๆ เขารวมทั้งสมถะดวยวิปสสนาดวย

ถาจะแยกออกกต็องเรียก  "สมถภาวนา"

หรือ "วิปสสนาภาวนา"

รวมความวาการเจริญพระกรรมฐานตอง

ครบทั้งองค ๓ ประการ คือ

ศีล สมาธิ และ ปญญา

จะไปแยกอยางใดอยางหน่ึงไมได

      ลูบคลำศีลคืออะไร

ถาสมาทานศีลไปแลว จิตคำนึงอยูเปน

ปกติ ไมยอมใหศีลคลาดไปจากจิตอยางน้ีเขา

จึงจะเรียกวาเจริญกรรมฐานในดาน สีลานุสสติ

กรรมฐาน

ถาพวกลูบคลำศีลไมเกี่ยว

ลูบคลำศีล ก็หมายความวา ตองการ

สมาทานจากพระ  ตองการใหพระใหศีล

พอลุกจากที่ศีลหลน  อยางนี้เขาเรียก

วา "ลูบคลำศีล" หรือ "ใจหลนจากศีล"

ถาจิตคำนึงถึงศีลอยูเปนปกติ  เราจะไม

ยอมใหศีลพรองไปจากจิต  อยางนี้ถาแมวา

เราไมหลับตาเลย อยางนี้พระพุทธเจาก็ทรง

กลาววา ผูนั้นเปนผูทรงฌานในสีลานุสสติ

กรรมฐาน

 ความหมายของคำวา "ฌาน"

คำวา "ฌาน" ไมไดหมายถงึวาหลบัตา

ฌานงั  แปลวา การเพง

คืออารมณตั้งอยูในจุดน้ันโดยเฉพาะ

ช่ือวาฌาน

ถาเราจะใชศพัทภาษาไทยจริงๆ กค็อืวา

จติคิดถงึเร่ืองนัน้จนชิน  จนกระท่ังไม

ลมื  อยางนีถ้อืวาฌาน

ก็รวมความวาการเจริญกรรมฐานตอง

อาศยัเหตุ ๓ ประการรวมกนัคอื

(๑) ศลีตองบริสทุธ์ิ

(๒) สมาธิตองทรงตัว

(๓)  คำวาวปิสสนาญาณ   คอืใชปญญา

รูตามความเปนจริง  เรียกวาไมใชอารมณฝน

ความจริง

ไอที่เราเปนทุกขทุกวันนี้เพราะ

อารมณเราฝนความเปนจริง

เกดิมามนัตองแก  เรากไ็มอยากแก

เกดิมาเราตองปวย  มนัไมอยากปวย

พอปวยขึน้มาแลวจิตใจไมสบาย

ธรรมปฏิบัติ

เร่ือง ความหมายของคำวากรรมฐาน
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พอแกขึน้มา จิตใจกไ็มสบาย  เพราะเรา

ไมชอบ

เราเกดิมาเพือ่ความพลดัพรากกบัของรัก

ของชอบใจ  ในเมือ่ถงึการพลดัพรากจากของรกั

ของชอบใจจริงๆ กเ็สยีใจ  ไมชอบ

แลวเรากเ็กดิมาเพือ่ตาย  พอความตาย

เขามาถงึ  พอพดูถงึความตายกห็นกัใจ ไมอยาก

จะตาย มนักเ็ปนทกุข ใชไหม

ถาเราไมฝนมันเสียอยางเดียว  รูตัวไว

เสมอวาเราเกดิมาเพือ่แก  เกดิมา ๑ วนัมนักแ็ก

ไป ๑ วนั  เกดิมา ๑ เดอืนมนักแ็กไป ๑ เดอืน

เกดิมา ๑ ปมนักแ็กไป ๑ ป  มนัแกทกุวนั

ความแกหรือกาลเวลาท่ีเคล่ือนไปมัน

หมายถงึวาเคล่ือนไปหาความตาย

กร็วมความวาเราเกดิมาเพือ่แก  เพือ่ปวย

เพือ่พลดัพรากจากของรกัของชอบใจ  เพือ่ตาย

กต็องจำไวเสมอวา  ถาเราเกดิเปนมนษุย

สกักีค่รัง้มันกม็สีภาพแบบน้ี  และการเกิดแตละ

ชาติ  เอาอยางนีก้แ็ลวกนั  แตละวันนีท่กุคนมแีต

ความทกุขจะหาความสขุจริงๆ มนัไมได

      บุคคลตัวอยางคือผรัูบราชการ

ทานทีรั่บราชการ  พอต่ืนมาเชามดืกค็ดิ

แลวจะตองแตงตัวไปทำงาน  ใชไหม  และการท่ี

จะไปทำงานกเ็ตรียมควกักระเปา

และเงินเดอืนนีเ่ขาใหเทาไร  เขาเรียกวา

เงินเดอืนแตมนัไมคอยจะถึงเดอืน   เงินนีก่ไ็มคอย

จะดีนกั  ไมคอยจะสจุริต  เขาใหใชใหเตม็เดอืน

แตคอยไปกอนสิน้เดอืนเสมอ

นีไ่มเชือ่ฟง  ไมมรีะเบียบวนิยัใชไหม

นีม่นักม็คีวามทกุขเดอืดรอน

คนทีเ่ดอืดรอนมากทีส่ดุกค็อืแมบานถกู

ไหม  พรงุนีจ้ะกินขาวกบัอะไรหวา

ไอพอบานอีเหละเขะขะไปไหนตอไหน

กไ็มร ู ไอแมบานกน็ัง่คำนงึ

"เออ..วันนี้มีปลาทูกิน  พรุงนี้ก็กินกาง

ปลาทู  จะมีเงินซือ้กางปลาทูหรือเปลากไ็มร"ู

ทนีีค้วามหนกัใจจริงๆ อยทูีแ่มบาน

แมบานนีห่นกัมาก  ถาจะถอืวาทกุขกท็กุข

จริงๆ คอืแมบาน  พดูอยางน้ีพรงุนีฉ้นัไดสตางค

จากแมบานเยอะ   แตนีเ่ปนเรือ่งของความเปนจริง

นะ  เพราะรบัผดิชอบในครอบครวั

            รทูกุข

ฉะนัน้  เมือ่ทราบวาการเกดิเปนคนมนัเปน

ทกุข  คำวา "รทูกุข"  นีเ่ปนการร ูอริยสจั

อริยสจั ไมตองมานัง่ไลเบีย้ใหมนัลำบาก

เอาของจริงมาใช  ถาเรา รทูกุข เสยีแลว  ตองหา

เหตุของความทกุข

ทีเ่ราตองมาเกดิทนความทกุขอยนูีเ่พราะ

อะไรเปนปจจัย  อะไรเปนเหตุ

เหตทุีท่ำใหเรามาเกดิ  มาทนทกุขเวทนา

กเ็พราะ ตณัหา  เพราะวา ตณัหา

นีอ่ยาคดิวาหยาบเกนิไปนะ

"แหม..เจานีม่ตีณัหาชกัโมโห"

กม็ทีกุคนนัน่แหละ!

ตณัหา เขาแปลวา ความอยาก  อยากมี

อยากเปน  ไมอยากม ี ไมอยากเปน
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เขาเรยีกวา "ตณัหา"  คอืความด้ินรน

โดยเฉพาะอยางยิ่งเราจะตองเอาตัณหา

ตวัสำคญัท่ีมนัเปนอารมณของอุปาทาน  ตณัหา

ทีเ่ปนอปุาทานคอืเขาไปยดึถอืวารางกายประเภทนี้

มนัทรงตัว  เราคดิวารางกายนีจ่ะไมแก  คดิวา

รางกายนี่มันจะไมปวย รางกายนี่มันจะไมตาย

คนทีเ่รารกั คนทีเ่ราเคารพ   ตวัเรากด็ ี ตวัเขา

กด็ ี ทรัพยสนิทัง้หลายก็ด ี มนัจะอยกูบัเราตลอด

กาลตลอดสมยั  ไมมกีารเคลือ่นจากกนั

ตวันีเ้ปนปจจยัใหญทำใหเกดิทกุข

เพราะอะไร  เพราะวาทกุสิง่ทุกอยางใน

โลก  คำวา "โลก"   ใน วสิทุธิมรรค พระพุทธเจา

ทานแปลวา  มอีนัจะตองฉิบหาย

คำวา "ฉบิหายไป"  เปนศพัทธรรมดา

ของพระศาสนา  คือตองหมดไป  ตองสิ้นไป

ตองสลายตวัไปนัน่เอง

เพราะวาของอะไรท้ังหมดในโลก  ไมมี

อะไรทรงตัว  ภเูขาทีเ่ปนหนิมนัแขง็กวาตัวเราต้ัง

เยอะ  กย็งัรจัูกพงั  ตนไมตนไรมนัมสีภาพแขง็

กวาเนือ้มนักพ็งั  มนักเ็ปอย  มนักผ็ไุป

รางกายของคนมันมีสภาพออนกวานั้น

มนัจะทรงตัวไดอยางไร

นีเ่ปนอนัวาสภาพทีเ่ปนวตัถ ุ  หรือสภาพ

อาการของรางกายทีเ่ปนวตัถมุนัพงั  นอกจากนัน้

สภาพของโลก  ถาจิตใจของเราคบโลกมากมัน

กไ็มมอีะไรทรงตัวเหมอืนกนั

อารมณของเราบางเวลากด็แีจมใส  เปน

มติรกบัคนทกุคน  มคีวามเมตตา  ความรกั  มี

ความกรณุา  ความสงสาร  อารมณบางอารมณ

กโ็กรธ  อยากจะฆาเขา  อยากจะกลัน่แกลงเขา

เห็นไหม   มนัทรงตัวหรือเปลา

อารมณของชาวโลกไมมกีารทรงตัว

วตัถขุองชาวโลกทุกสิง่ท่ีเปนของโลกไม

มกีารทรงตัว

อารมณทีจ่ะทรงตัวไดตองเปนโลกตุตร

ธรรม  หรอืวาโลกตุตรอารมณ  อารมณเหนือโลก

คอืไดแก  "ความเปนพระอริยเจา"

พระอริยเจาเขาจัดเปน ๔ ประเภท  คอื

พระโสดาบนั

พระสกทิาคามี

พระอนาคามี

พระอรหันต

อารมณพระโสดาบัน

ฉะนั้น ถาทุกคนยึดพื้นฐานเดิมได คือ

ความเปนพระโสดาบนั   เทานีแ้หละอารมณจะเร่ิม

ทรงตัวไมมกีารถอยหลงั  อารมณจะทรงตัวโดย

เฉพาะในดานของความด ี ความเศราหมองของ

จิตกจ็ะมอียบูางสำหรบัพระโสดาบนั  ยงัมรีาคะ

ความรักในระหวางเพศ  ยงัมโีทสะ ความโกรธ

ยงัมโีมหะ ความหลง  แตจิตจะทรงตัวอยไูดคอื

(๑) เปนสมัมาทฏิฐ ิ คอืความเหน็ชอบอยู

เสมอ  ไมเปลีย่นแปลง

และประการท่ี ๒  จะทรงศีลบริสุทธ์ิ

จิตรักเฉพาะจดุเดยีว  คอื พระนิพพาน

อนันีแ้นนอนของพระโสดาบนั  ไมมกีาร

คลายตวั  คอืวาอารมณไมเปลีย่นแปลงในดาน

ของความด ี ถาจะถามวายงัมคีวามรกั  ยงัมคีวาม
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อยากรวย  ยงัมคีวามโกรธ  สิง่ท้ังสามประการนี้

ไมสามารถจะทำใหพระโสดาบันลงอบายภูมิได

เพราะวามศีลีเปนขอบเขต  ศลีเปนเครือ่งกัน้  และ

มไีตรสรณคมนเปนเครือ่งขดัขวาง

สมาธิเปนของดี

ฉะนัน้ ขอบรรดาทานพทุธบริษัท  การที่

เจริญพระกรรมฐานก็จงอยามุงสรางแตฌาน

สมาบตัเิฉยๆ  ถาเรามงุเราไปไมถงึไหน   เพราะ

เราหลงตวัสมาธเิกนิไป  ความจรงิสมาธเิปนของ

ดี  ถารูจักใชสมาธิใหเปนประโยชนมันจะมี

ประโยชนมากกวา  จะเห็นวาบางทานเคยเจรญิ

พระกรรมฐานทำสมาธแินบแนน  บางทีวนัหนึง่วา

กันหลายเที่ยวหลายรอบนั่งนิ่งไมพูดกับใคร

แตวาสมาธถิอนตวัเมือ่ไรดาเมือ่นัน้  อนันีไ้มถกู

สมาธนิีเ่ปนของดีเพือ่ทำจติใหทรงตัว

จะตองรูวาการทรงตัวเราทรงตัวเพื่อเอา

กำลังของสมาธิไปทำอะไรใหมันเปนประโยชน

ประโยชนทีม่คีวามสำคญัท่ีสดุคอื ตดัอบายภูมิ

        คอืวาการเกดิชาตนิี ้ ถาตายเมือ่ไรข้ึนช่ือ

วาอบายภมูเิราจะไมไปอีก  ถามนัจะมกีารเกดิอกี

กี่ชาติก็ตามที  เราจะไมยอมลงอบายภูมิ

เร่ืองอบายภูมไิมมสีทิธ์ิจะดึงเราลงไป  นัน่กค็อืตอง

ทรงอารมณจิตใหเปนพระโสดาบนั

ฉะนั้น  การเจริญสมาธิที่เจริญกันเพื่อ

ความเปนพระโสดาบันเปนอยางต่ำจึงจะถูก

และเนื้อแทจริงๆ คนที่จะเปนพระ

โสดาบนัไมตองนัง่หลับตากเ็ปน  นัง่ลมืตากเ็ปน

ได  ถาหลบัตาเสมอพระโสดาบนัไปชนบานชอง

ของเขาพังหมด  ตองลืมตาเปนกไ็ด

คอืวาพระโสดาบัน  พระพุทธเจาตรัสวา

“เปนผูมีปญญาเล็กนอย  มีสมาธิเล็ก

นอย  แตวามศีลีบรสิทุธ์ิ”

ทนีีอ้กีนยัหนึง่ทานกลาววา

พระโสดาบัน กบั พระสกทิาคาม ี เปน

ผทูรง อธิศลี

พระอนาคามี เปนผทูรง อธิจติ

พระอรหันต เปนผทูรง อธิปญญา

อธ ิเขาแปลวา ยิง่

ฉะนัน้   พระโสดาบันความสำคญัจริงๆ

อยทูีศ่ลี ๕  สำหรบัฆราวาส

และการเจริญสมาธ ิ ถาทำฌานสมาบตัิ

แลวกไ็มมงุความเปนพระโสดาบนั  อาตมาวาขาด

ทนุ  เอาเวลานัน้ไปทำมาหากนิดกีวา  รึไง...

เราทำไปแลวก็ทำอะไรไมได  ไดแตนั่ง

ภาวนาทำจตินิง่ๆ  เลกิมาแลวนวิรณมนักก็วนตาม

เดมิ  แลวเรากย็งัมสีทิธ์ิตกนรก  เปนเปรต  เปน

อสรุกาย  มนัจะมปีระโยชนอะไร  ประโยชนทีต่อง

การ   ถามสีมาธทิรงตัวดแีลวกเ็อาสมาธเิขาไปจับ

ศลีใหทรงตัว  ขึน้ชือ่วาศลี ๕ เราจะไมยอมปลอย

อยางเดด็ขาด  จะไมยอมละเมดิศลี ๕  โดยเจตนา

         คำวาเจตนาหมายถงึต้ังใจทำลายศลี ๕

        ถาบังเอิญมนัจะพลาดพลัง้โดยไมตัง้ใจ

ก็ไมถือวาศีลขาด  ไมถือวาเปนการละเมิดศีล

เพราะศีลทุกสิกขาบทตองเปนไปดวยเจตนา

จะสลายตวัไดเพราะอาศยัเจตนาเปนสำคญั

แลวก็ตองไปดูบุคคลที่ทานเปนพระ

โสดาบนั  เขาปฏบิตัติวัอยางไร  เขามอีารมณแบบ
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ไหน  ถาเราอานตามหนงัสอืละก ็ ๓๐๐ เลมมนั

กไ็มรเูรือ่ง

      ตัดตามสังโยชน

ใน สงัโยชน ทานบอกวา

พระโสดาบันกบัพระสกิทาคาม ี ตองตัด

สกักายทฏิฐ ิ  วจิกิจิฉา  สลีพัพตปรามาส

สำหรบั สกักายทฏิฐิ ตองตัดใหเดด็ขาด

อยางน้ีใชไมได

สักกายทิฏฐิ นี่ถาตัดเด็ดขาดก็เปนพระ

อรหันต  ไมใชพระโสดาบัน

ในเมื่อเขียนไวอยางนี้คนอานไมเขาใจ

กเ็ลยคดิวาพระโสดาบันเปนกนัไมได  กเ็ลยสงสยั

ทานผเูขยีนเหมอืนกนัวาเอาตำรามาจากไหน

สกักายทฏิฐิ นีต่องตัดจริงๆ แตตดันดิ

เดียว  ที่พระพุทธเจาบอกวา พระโสดาบันมี

ปญญาเลก็นอย  มสีมาธเิลก็นอย  ไมมาก

ปญญาของพระโสดาบนันัน้มคีวามรสูกึ

วา  เราเกิดมาน่ีมนัจะตองตายเทานีเ้อง

และการนึกถึงความตายของพระโสดา-

บนั  เขาไมใชนกึถงึทุกลมหายใจเขาออก

อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสถามพระอานนท

วา

“อานนัทะ ดกูอนอานนท  เธอนกึถงึความ

ตายวันละกี่ครั้ง”

พระอานนท รสูกึวาอยใูกลพระพุทธเจา

เหมอืนเงาตามตัว  ทานบอกวา

“นกึถงึความตายวนัละประมาณ ๗ ครัง้”

พระพุทธเจาบอกวา  “ยงัหางไปอานนท

ตถาคตนีน่กึถงึความตายทกุลมหายใจเขาออก”

ตวันีต้วั สกักายทฏิฐ ิ ถาเรามวัไปนัง่แปล

วา  รางกายไมมใีนเรา  เราไมมใีนรางกาย  กเ็ลย

ไมตองเขาใจกัน  เราเขาใจกันจริงๆ คอืวารางกาย

มนัตาย  ถามนัตายแลวมนัจะเปนเรา  เปนของ

เราไปไดยงัไง  ใชไหม

กร็วมความวาพระโสดาบนัใชปญญานดิ

เดยีว  มคีวามรสูกึวาตาย  เราเกิดมาน่ีมนัตอง

ตายแน  จะตายเม่ือไรก็ชาง  ในเม่ือเรารวูาเรา

จะตาย  เราก็มคีวามไมประมาท  ยดึอารมณไว

ใหแนนอน   คอืวาเราจะไมยอมลงอบายภมู ิ  นัน่

คอืเอาจติเขาไปยอมรบันบัถอืพระพุทธเจา  พระ

ธรรม  และพระอริยสงฆ

การยอมรับนับถือที่เรียกวาไมสงสัยใน

คณุพระรัตนตรัย  กไ็มไดใชปญญามาก  จะตอง

ไปนัง่ไลเบ้ีย รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

พระโสดาบนัยงัไมไลแคนัน้  พระโสดาบนัเขาไป

ไลคุณธรรมของพระพุทธเจา  ของพระธรรม

ของพระอริยสงฆตอนศลี ๕   วาศลี ๕  ทีพ่ระ

พทุธเจาทรงสอนนีด่จีริงหรือเปลา  แคนีเ้อง   ไม

ตองไปนัง่เพอพดูพรํา่ๆๆ อะไรก็ไมรู

มหีลายรายพดูไปพดูมา  ไปถามอารมณ

ของปฐมฌาน  ไมร ู เสรจ็!

โนนนะอเวจเีปนทีไ่ป   ไปแนถารปูนัน้

คอืวามนัตองรวูาพระโสดาบนัมขีอสนใจ

จริงๆ ในเร่ืองของพระศาสนาก็คอื ศลี ๕

คือวา  วิจิกิจฉา  ไมสงสัยในคุณพระ

รัตนตรยั  นัน่คอือะไร  นัน่คอืศลี ๕

เริม่ตนเรากลาววา
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         "พทุธัง ธัมมัง สงัฆัง  สรณัง  คจัฉามิ"

        ขาพเจาขอถงึพระพุทธเจา  พระธรรม

และพระอริยสงฆเปนท่ีพึง่

พระทานบอก

"โยม  ถาตองการใหอาตมาเปนที่พึ่งก็

ปาณาตปิาตา  เวรมณี  ฯลฯ  ใชไหม  บอกวา

จงอยาฆาสตัว   จงอยาลกัทรัพย  จงอยาประพฤติ

ผดิในกาม  จงอยา มสุาวาท  จงอยาดืม่สรุาและ

เมรัย  ถาญาติโยมปฏบิตัไิดอยางนี ้ อาตมาเปน

ทีพ่ึง่ได"

        เรากม็านัง่นกึสวิา    เราอยากฆาเขาแลว

เขาอยากจะฆาเราไหมละ  แลวมคีวามสขุหรือมี

ความทกุขถาเปนศตัรูกนั

         เราไปลักเราไปขโมยของชาวบานเขา  ชาว

บานเขารกัเราหรอืเขาเกลยีดเรา  แลวเรามนัเปน

สขุหรือเปนทกุข

       นีถ่าหากเราไปแยงคนรักเขา   เจาของเขา

กเ็กลยีดเรา   แลวเมือ่มคีนเขาเกลยีดเรา   แลว

มนัเปนสขุหรือมนัเปนทกุข

         ถาเราไปโกหกมดเท็จเขา  และเขาจับได

จะเปนยงัไง  คนไปโกหกชาวบานใจมนัไมสบาย

        การดืม่สรุาเมรยัมนัสิน้เปลอืงเปลาๆ  แลว

มปีระโยชนหรือมโีทษกับตน  ดไีมดเีดนิเขาเรือน

จำไป  เอากนัอยางยอๆ

อานิสงสของศีล

รวมความวาพระโสดาบันนี่เอาจิตเขาไป

สนใจกบัศลี ๕   พจิารณาศีล ๕

ทีพ่ระพุทธเจาตรัสวา

"สเีลนะ  สคุตงิ  ยนัติ"

คนทีม่ศีลีบริสทุธ์ิเปนปกต ิ  เปนคนทีม่ี

ความสขุ  เอาปจจุบนันีไ้มตองเอาชาตหินา

"สเีลนะ  โภคสมัปทา"

คนทีม่ศีลีบรสิทุธ์ิ  ทรัพยไมเปลอืง

"สเีลนะ  นพิพตุงิ  ยนัติ"

คนที่มีศีลบริสุทธ์ิ  เปนปจจัยใหเขาถึง

พระนิพพานไดโดยงาย

เราก็ใชปญญา  ถาไปพิจารณาศีล ๕

โดยเฉพาะอยางยิง่พระโสดาบนั  ถาเราไมฉลาด

เกนิไปเรากเ็หน็วาศลีด ี ตองฉลาดพอดนีะ  ฉลาด

เกนิดเีขาไมใชกนันะ  ถาฉลาดพอดีๆ  กท็ราบวา

ศลีด ี  ถาฉลาดเกนิไปถอืวาศลีไมเปนเรือ่ง

ทนีีใ้นเมือ่ทราบวาการเกดิมนัเปนทกุข  มี

พระพุทธเจา  มพีระธรรม  มพีระอริยสงฆ  เปน

ทีย่ดึมัน่  มศีลี ๕ เปนเครือ่งกัน้เปนกำแพงกัน้

อบายภมู ิ อนันีล้งนรกไมไดแน  ถาครบถวนทัง้

หมดมทีัง้ไตรสรณคมนดวย  มศีลี ๕ ประจำใจ

ดวย  ขึน้ชือ่วาการจะเกดิเปนสตัวนรก  เปนเปรต

เปนอสรุกาย  จะไมมอีกี  จะมจุีดเดยีวการเกดิ

เปนคน  เปนเทวดาหรอืพรหม  ยงัไมถงึนพิพาน

ทีนี้สำหรับพระโสดาบันมีอารมณอยาง

หนึง่คอืเกาะพระนพิพานเปนอารมณ  จิตมคีวาม

คดิอยเูสมอวา  ถารางกายนีพ้งัเม่ือไร เราตองการ

ไปจุดเดียวคือนิพพาน

ฉะนัน้ คนทีม่คีวามเคารพในพระพทุธเจา

ในพระธรรม  ในพระอริยสงฆมัน่คง  ตองมศีลี

๕ บริสทุธ์ิ

ถาจติยงัไมตองการพระนิพพาน  เขาไม
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เรียกวาพระโสดาบัน  เขาเรียกวาเปนผูเขาถึง

ไตรสรณคมนเทานัน้

แตการเขาถึงไตรสรณคมนนี่ ไมแน

เผลอๆ ลงนรกไดเหมอืนกนั

จิตจับพระนิพพานเปนอารมณ

ทนีีจิ้ตตองหนวงเหน่ียวพระนิพพานเปน

อารมณ  คอืใหจิตรักพระนพิพานจรงิดวยความ

จริงใจ  ใจมีความรสูกึไวเสมอวา  ถารางกายนี้

มนัพงัเม่ือไรขอไปพระนิพพานจดุเดียว  อยาง

นีอ้ารมณจะหนวงไวเพือ่นพิพาน

ถาตายจากความเปนคน  ถาชาตนิีม้นัไป

นพิพานไมไดกเ็ปนเทวดา  ถาไปเปนเทวดาหรอื

พรหมกข็อยนืยนัวาไปไดแน  ไปเลย

คอืวาขึน้ไปเปนเทวดาไมกีว่นั  หรือวาไม

กี่ปของเทวดา  หรือเปนพรหมก็สักชั่วโมงหน่ึง

พระศรีอารยิ  กต็รัส

        ถาพระศรีอาริยตรัส   คนทีม่งุมัน่มพีระ

นิพพานเปนอารมณ  ถาไปเกิดเปนเทวดาหรือ

พรหม  จิตเขากต็องการพระนพิพานอยเูรือ่ย

         ถาฟงเทศนจากพระพุทธเจาจบเดียวกเ็ปน

พระอรหันต  ที่พระพุทธเจาทรงเทศน  เทศน

จบเดยีว  ทานบอกวาเทวดากบัพรหมบรรลุมรรค

ผลมากกวาคน  เพราะวาเทวดากับพรหมเขามี

ความสขุ  แลวเขากม็องคนวามแีตความทกุข  มี

แตความวนุวาย  ไมอยากมาเกดิเปนคน

ทัง้น้ีตองเปนเทวดากับพรหมท่ีมคีวามไม

ประมาทต้ังแตความเปนมนุษย

ถาในสมยัทีเ่ปนมนษุยมคีวามประมาทอยู

แตวาบงัเอิญท่ีเราจะตายจิตไปเกาะดีเขานดิเดยีว

กไ็ปเปนเทวดาหรอืพรหม  แตกม็คีวามประมาท

ตองกลบัมาเกดิใหม

ขอบรรดาทานพทุธบริษัททัง้หลาย  โปรด

เขาใจวาการปฏิบตักิรรมฐานของทุกทานนี ่ ทาน

จะได มโนมยิทธิ หรือไมไดก็ตาม  จะมีฌาน

สมาบตัไิดขัน้ไหนกต็าม  ถาทานไมมงุหวังความ

เปนอริยเจา   จิตใจของทานกถ็อืวายงัเปนทาสของ

โลกตอไป  ถาหากวาทานมุงหวังความเปนพระ

อริยเจา  การสลายตัวคอืการฉบิหายของอารมณ

ของความดมีนัจะไมมกีบัทาน  จิตจะทรงตัวกค็อื

ความเปนพระโสดาบัน

ถาทุกทานเปนพระโสดาบันได  แลวกม็ี

อารมณตองการพระนิพพานเปนอารมณ  นีค่อื

อารมณของความเปนพระโสดาบนั  แลวกม็คีวาม

มัน่ใจวา ตายเม่ือไรก็ขอไปนิพพานเม่ือน้ัน

โดยเฉพาะอยางย่ิงถาได มโนมยิทธิ

เราสามารถไปนพิพานไดทกุวนั  เวลาตายเมือ่ไร

ก็ไปนิพพานเมื่อนั้น  ถาจะถามวาไมเปนพระ

อรหนัตจะไปไดยงัไง  มนัตองเปนแนกอนตายนี่

เพราะเจ็บไขไมสบายทุกขเวทนามันหนักขึ้นมา

จริงๆ  จิตมนักต็องท้ิงรางกาย  ไปนอนพกันอน

คอยที่พระนิพพานกอน  จนกวารางกายนี่มัน

จะส้ินลมปราณ  ถารางกายสิน้ลมปราณเมือ่ไรเรา

กไ็มลงเมือ่นัน้  มนักห็มดเรือ่งกนัไป

สำหรับการพูดถึงอารมณของพระ

โสดาบันก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้  ขอความสุข

สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล  จงมีแก

บรรดาทานพทุธศาสนกิชนทกุทาน  สวสัด*ี
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เรือ่งนีแ้ปลก  สามเีปนพราน  ภรรยาเปน

พระโสดาบนั  ความจรงิภรรยาเปนพระโสดาบนั

ตัง้แตอาย ุ๗ ป  และความเปนพระโสดาบันเปน

เหตุใหสามีที่ เปนพราน ลูกชายที่ เปนพราน

เปนพระโสดาบนัหมด  จบ!..นีอ่ยางยอนะ

ทนีีเ้รือ่งละเอยีด

ความมอียวูา  เมือ่พระพุทธเจาประทับอยู

เมืองพาราณส ี กท็รงปรารภพรานคนหน่ึง  ชือ่

"กกุกฏุมิตร"  ธรรมดาพรานกฆ็าเนือ้  ฆาสตัว

เอามาขายทีต่ลาด  ขางๆ ตลาดมบีานมหาเศรษฐี

คนหนึง่  มทีรัพยเกนิ ๘๐ โกฏ ิ แตมหาเศรษฐีผู

นีก้ม็ลีกูสาว  ลกูสาวกเ็ร่ิมเปนสาว

วนัหนึง่นายพรานเอาเน้ือมาขาย  ลกูสาว

มหาเศรษฐียืนที่หนาตางมองเห็นนายพรานเขา

ทานบอกวาอาศยัที ่๒ คนนีช่าตกิอนเคยเปนสามี

ภรรยากนัมากอน  ความรกักเ็กดิขึน้

ในเมือ่ความรกัเกดิขึน้จะทำยงัไง  จะแตง

งานกนัตามปกตใิหพรานมาขอนัน้ไมได  ฐานะมนั

ตางกนัมาก  ใชไหม

หนีตามนายพรานไป

เปนอนัวา ฝายลกูสาวมหาเศรษฐีกส็อบ

ถามเอาจากคนรบัใชวา

"คนนีเ้ปนใครอยทูีไ่หน?"

คนใชกบ็อกวา

"เปนพรานเอาเนือ้มาขาย   อยปูา"

เธอถามวา "จะกลับทางไหน?"

พอรทูางกลบัเธอก็ปลอมตัวเปนคนรบัใช

นงุผาปอนๆ  หอผาเขา  แลวกไ็ปดกัทาง

เมือ่พรานขบัเกวยีนไปทางนัน้กข็ออาศยั

เกวยีน  ทแีรกพรานกข็ดัของ  หนกัๆ เขากไ็ปได

ไปถงึปาไมรจูะไปไหน  กอ็ยดูวยกนัหมดเรือ่งหมด

ราว  ใชไหม

เหตุแหงการเปนคูครองกัน

ทนีีพ้ระพุทธเจาตรัสถงึตอนนีว้า  ลกูสาว

ธรรมปกิณกะ

เรื่อง บุพเพสันนิวาส
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มหาเศรษฐฐีานะด ี และพรานกเ็ปนคนไมร่ํารวย

แตงงานกนัเพราะเหตอุะไร  มนัไมนาจะเปนไปได

พระพุทธเจาทรงบอกวา การเปนคคูรอง

กนัมดีวยเหตุ ๒ ประการ  คอื

(๑) บพุเพสนันวิาส  เคยเปนสามภีรรยา

กันมาในชาติกอน  พบกันก็ดีหรือวายังไมทัน

จะพบ   พอไดยนิชือ่กเ็กดิความรกั  กแ็ตงงาน

กนัไดนะ

(๒) ไมเคยเปนสามภีรรยากนัในชาตกิอน

แตวา เคยเก้ือกลูกนัในชาติปจจบุนั  ตางคนตาง

สงเคราะหซึง่กันและกัน  เปนปจจัยใหเกดิความ

รักได

      เหตุทีต่องแยกกนั

ทนีีท้านบอกวา  พรานกุกกฏุมิตร กบัลกู

สาวมหาเศรษฐีเขาเปนคคูรองกันมากอน  เพราะ

ในชาตกิอนเคยเปนสามภีรรยากนัมา  ไมใชชาติ

เดยีว

  แตวาเกดิตางฐานะ  เพราะการบำเพ็ญ

ทานไมเสมอกัน   เมยีชอบใหทาน  ผวัขดัคอ

อะไรประเภทน้ี  แตวาบุญบางคนเสมอกนั

ทนีีพ้อเกดิชาตหิลงัก็ตองแยกกัน  เพราะ

เมยีใหทานเกง  กม็าเกดิเปนลกูมหาเศรษฐ ี สามี

ทานกไ็มคอยจะให  แตศลีอาจจะรักษาบาง  ไม

รักษาบาง  บกพรองไป  ก็ตองไปเกิดเปนลูก

คนจนในปา  เปนพรานฆาสตัวฆาเนือ้

พระโสดาบันยังแตงงาน

และก็ตอมาสองสามีภรรยาอยูดวยกัน

นานกีป่บาลไีมไดบอก  แตปรากฏวามเีฉพาะลกู

ชาย ๗ คน  ลกูผหูญงิไมม ี บารมดีี

ผวัเปนพราน  เมยีเปนพระโสดาบัน

สำหรับเมียเมื่ออายุ ๗ ปฟงเทศนจาก

พระพุทธเจาจบเดยีวเปนพระโสดาบนั  สงัเกตดวูา

พระโสดาบันนีย่งัแตงงานได  โดยเฉพาะอยางยิง่

รายนีไ้มใชผชูายพาไป  เธอไปดักผชูาย

แตนีต้องดกูฎของกรรม  พระพุทธเจาไม

ตำหนแิตตองดเูหตุดผูล  เพราะถารอฝายชายมา

ขอนีเ่ปนไปไมได  เพราะฐานะตางกัน  กฎของ

กรรมบังคับในฐานะเคยเปนสามีภรรยาบังคับ

กบ็งัเกดิความรกัสงูข้ึน  ทนไมไหว

ตอมากม็ลีกูชาย ๗ คน  ลกูชายกเ็ปน

พรานตามพอ  เปนพรานหมด  โตเปนหนมุแลว

นะ  ตอมาไมชากม็ลีกูสะใภ ๗ คน

ตอมาตอนเย็นพรานเอาบวงไปเท่ียวดัก

สตัว  ไอการใชบวงดกัสตัวกไ็มใชเพือ่ขาย  เพือ่

เปนอาหารในยามเชาและกลางวัน  แตปรากฏวา

ตอนเชามดืกอนหนาวนันัน้วนัหนึง่  พระพุทธเจา

ทรงพิจารณาอปุนสิยัของสตัว  กเ็หน็เหตวุาพราน

คนนีจ้ะไดเปนพระโสดาบนั  และลกูชายอกี ๗ คน

ลกูสะใภ ๗ คน  จะเปนพระโสดาบนัหมด

   พระพุทธเจาบันดาลใหสตัวไมติดบวง

พระพุทธเจาจะไปโปรดพิเศษก็ตองเห็น

กอน  ตองพจิารณาดวยกำลงัของพระพทุธญาณ

ก็ทราบแนชัดวาจะมีคนบรรลุมรรคผลจึงจะไป

ไมไดไปสงเดชนะ  เมือ่ทรงทราบ  ตอนกลางคนื

กเ็สดจ็มาแถวนัน้  แถวทีพ่รานเอาบวงไปดกั
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และก็ทรงบันดาลใหเนือ้สตัวไมมาเลย

ตอมาพรานกไ็ปดบูวง  แกดกัแบบนัน้แก

ไดกนิทกุวนั  แตวนันัน้อาศยัทีพ่ระพุทธเจาทรง

บนัดาลใหสตัวไมมาทีน่ัน่  กไ็มมสีตัวจะติดบวง

พรานไปตอนเชาเหน็เขากแ็ปลกใจ  มนั

นาจะมตีดิบาง   กบัขาวเชายงัไมมเีลย   เดนิไป

เดนิมากไ็ปเจอพระพทุธเจานัง่อยโูคนตนไม

แกกจ็ำไดวา เจาโลนนีเ้จอะทไีรกไ็มไดกนิ

สตัวสกัท ี โมโหแลว  หลายหนเตม็ท ี วนันีย้งิ

กบาลเสยีเถอะ  นกึในใจนะ

นายพรานจะยิงพระพุทธเจา

แกกงั็ดธนอูอกมาใสแหลง  โกงธนูจะยิง

พระพุทธเจาทานกน็ัง่เฉย  แตก ็ทรงอธษิฐานวา

ใหพรานนีโ้กงได  แตหามปลอย

พรานก็เลยโกงอยูแบบน้ัน  ปลอย

กป็ลอยไมได  ลดกล็ดไมได  ดไีหม  โกงธนูตัง้แต

เชามนัซวยนะ

พอตอนสายๆ ลกูชายเหน็พอหายไปเกนิ

เวลา  ๗ คน ก็ปรึกษากันวานากลัวอันตราย

จะเกิดกบัพอกไ็ด  กไ็ปตามทางท่ีพอไป  ดกับวง

ทีไ่หนเขากท็ราบอยแูลวใชไหม  ไปเหน็ทีต่รงน้ัน

เขา เหน็พอโกง  กม็องดขูางหนา  เหน็หนาพระ

พทุธเจานัง่อย ู คดิวาคนนีเ้ปนศตัรูพอของเรา  โกง

อกี  พระพุทธเจากบ็อกวา

"เอา!..เอง็โกงไป  แตอยาปลอยนะโวย"

แตทานนกึในใจนะ

ไอ ๗ คนกโ็กงอีก ๗  เปน ๘ โกง

ทนีีส้ายกนิขาวกนิปลาเสรจ็  สายจดัเกนิ

ไป  ฝายแมกพ็จิารณาบอกกบัลกูสะใภวา

"พอผวัเอง็ก็ด ี ผวัเอง็ก็ตาม  ตางคนตาง

ก็ไมกลับ  คิดวาเขาคงเปนอันตรายกันทั้ง ๘

คนจะม ี ไมยงัง้ันตองกลบั  ในเมือ่เขาไมกลบันี่

เราไปดูกนัไหมวาอะไรจะเกิดขึน้บาง"

กช็วนลกูสะใภ ๗ คนไปดกูนั

ไปถงึกไ็ปเห็นพอ ๘ คนกำลงัโกงอยู

ทีนี้ทานก็มองไปขางหนา  เห็นพระ

พทุธเจานัง่อยโูคนตนไม  จึงตกใจวานีส่ามกีบัลกู

ของเรากำลงัทำกรรมหนกั  นีจ่ะยิงพระพุทธเจา

จึงว่ิงไปกราบพระพุทธเจา

บอก "พวกนี ้ อยาทำพอฉนัๆ"

พระพุทธเจาทรงเห็นวากำลงัใจคนทัง้ ๘

คนตกลง  นายพรานกค็ดิวา  ตายละเราไมรจัูก

พอตา  นีเ่ราจะฆาพอตาเสยีแลว  เพราะแกไดลกู

สาวไปแกไมรจัูกกบัพอตา  พอแมเขารูปรางเปน

อยางไรก็ไมรู  การที่เราจะฆาพอตานี่ไมถูกเลย

กรรมหนัก  จิตกล็ด

ฝายลกูชายกค็ดิวา  นัน่ตาของเรา  พอ

ของแม  เราจะฆากบ็าปหนกั  กำลงัจิตกต็ก  จิต

คดิจะฆาไมมี

พระพุทธเจาจึงอธิษฐานใหลดได  เลกิโกง

พอเลกิโกงทุกคน  ฝายผวักค็ดิวาเปน

พอตา  ฝายลกูชายคดิวาเปนตา  พอของแม  ตาง

คนกต็างเขาไปกราบพระพทุธเจา  เมือ่เขาไปกราบ

พระพุทธเจากท็รงเทศนยอๆ วา

อารมณพระโสดาบัน

ขึน้ชือ่วา ชีวติเปนของไมเท่ียง  ความตาย
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เปนของเท่ียง  ใชไหม  จงอยาประมาทในชวีติ

คดิสรางความด ี การฆาสตัวตดัชวีติอยางนีม้นัเปน

บาป  คอืตายจากความเปนคนกต็องลงอบายภมูิ

ม ีนรกเปนตน  จงเวนเสยี  จง ยอมรับนับถอื

พระพทุธเจา  พระธรรม  และพระอริยสงฆ  ให

ทรงศีล ๕ บริสทุธ์ิ

ทรงเทศน เ ร่ืองศีล ๕ กับพระไตร

สรณคมน  มรณานสุสต ิ นกึถงึความตาย

พอพระพทุธเจาเทศนจบ  ทานพรานกบั

ลกูของพรานอกี ๗ คน  และลกูสะใภ ๗ คน

รวม ๑๕ คน  เปนพระโสดาบันหมด  กจ็บแลว

พระสูตรเร่ืองนี ้  ทีม่าเลาสกูนัฟงเพ่ือให

ทราบวาพระโสดาบันยังมีความรูสึกคลาย

คนปกตธิรรมดา  ใชไหม  คอื

(๑) ยงัมีความรักในระหวางเพศ  พระ

โสดาบนัไมไดตดักเิลสหมดนี ่ ความรกัในระหวาง

เพศยงัมเีตม็กำลงั  แตกไ็มละเมดิศลี ๕  ขอกาเม

(๒) ยงัมคีวามตองการความรํา่รวย  การ

ทำมาหากนิยงัมอีย ู แตเวนจากการโกงคอื  ไม

โกง  ไมลกั  ไมขโมยใคร  เทานีเ้อง

(๓) ความโกรธยังมีอย ู  แตความโกรธ

ของทานอยใูนขอบเขต  ไมละเมดิขอ ปาณาตบิาต

ไมฆาใคร  ความโกรธยงัมสีมบรูณแตกไ็มฆาใคร

(๔) ความหลงในรางกาย  คอืความตอง

การความสวยสดงดงามยังมีอยูเปนธรรมดา

แตวาไมลืมความตาย  ยังตองการความสวย

แตรูวาตัวจะตาย  ถึงวาระตองแตงตัวใหสวย

กต็องแตง  สมาคมนีเ้ขาแตงตัวยงัไงแตงตามเขา

เพือ่ความไมเกอเขนิ  แตวาทกุอยางไมลมืความ

ตาย

ทีเ่ลาใหฟงเพ่ือใหทราบวา   คนทีเ่ปนพระ

โสดาบนัไมใชตองไปน่ังเครียดไมพดูกบัใคร  ไอ

นัน่เขาไมเรยีกโสดา  เขาเรยีกโสตอ  (หวัเราะ)

สวสัด.ี

  ธมฺเมน วิตฺตเมเสยฺย    บุคคลพึงหาเลี้ยงชีพ โดยทางชอบธรรม

  ปโยชเย ธมฺมิกํ โส วณิชฺชํ    บุคคลพึงประกอบการคาท่ีชอบธรรม

  น นิกตฺยา ธนํ หเร    บุคคลไมพึงหาทรัพยดวยการคดโกง

อลาโภ ธมฺมิโก เสยฺโย ยฺเจ ลาโภ อธมฺมิโก

ถึงไมได แตชอบธรรม ยังดีกวาไดโดยไมชอบธรรม

ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนิ

ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ยอมหาทรัพยได

โภคา สนุนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ

ทรัพยสินยอมพอกพูนข้ึนได เหมือนดังกอจอมปลวก

น หิ จินฺตามยา โภคา อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา

โภคะของใคร ไมวาสตรีหรือบุรุษ ที่จะสำเร็จเพียงดวยคิดเอา ยอมไมมี
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๑. เปนแฟนกันหามเขาวัด

ผูถาม   : กราบเรียนถามหลวงพอ เขาวา

     อยางนี้วาคนที่เปนแฟนกันยังไม

ไดแตงงาน หามเขาวัด หามไหวพระพรอม

กันเพราะถาทำอยางนั้น จะทำใหเบื้องหนาไม

ดี อยากจะเรียนถามหลวงพอวาเปนความจริง

หรือเปลา?

หลวงพอ : ฉันไมเคยมีแฟนกับเขานี่ ถาม

    คนผิดแลว

ผูถาม   : ออ!  หลวงพอไมเคยแตงงาน

    เลย

หลวงพอ : ไมเคยเลย  ออ! เคยแตงงาน

        หลายหน ชาตินี้แตงงานเกือบ

พันครั้ง

ผูถาม   : อูฮู!  เปนพระแตงงานไดหรือ

    ครับ?

หลวงพอ : แตงได แตงบอย เขานิมนตไป

       งานแตงงานเล้ียง แตงหลายเที่ยว

แตมีอยู เจาหนึ่งท่ี บางปลาหมอ ๒ ป

๒ เที่ยว

ผูถาม   : เอะ! เปนยังไงครับ?

หลวงพอ : ไอปแรกก็ไปสวดมนต หลวงพอ

       จง เปนที่หนึ่งขางหนา

ฉันเปนที่หนึ่งขางหลัง ไมรู หลวงพอ

จง ขึ้นสวดมนตบทไหน

พอรุงข้ึนอีกปบานนั้นนิมนตแตงงานอีก

ไอเจาสาวรูปรางมันเหมือนกัน เราก็นึก

วา เอ..ถาจะเปนพี่นองหรือคูแฝดกันละมั้ง

เลยถามคนขางๆ วา

"คนนี้คูแฝดกับคนปที่แลวใชไหม?"

เขาตอบวา "ไมใชหรอกคนเดียวกัน"

เลยถามวา "เจาบาวคนนั้นไปไหน?"

เขาตอบวา "เขาไลไปแลว ไมเอาไหน"

เจาบาวใหมเปนนายทหารยศรอยตรี

เวลานั้นพระยังมาไมพรอม

ก็นั่งใกล หลวงพอจง ถามทานวา

"หลวงพอครับ เมื่อปที่แลวเราสวดมนต

บทไหนบาง จำไดไหม?"

ทานบอกวา "จำได"

เลยบอกวา "ปนี้สวดเพิ่ม หรือตัดสัก

นิดไดไหม?"

ทานถามวา "ทำไม?"

บอก "ปนี้เจาสาวคนเดียวกับปที่แลว

ถาสวดแบบปที่แลวก็แตกกันอีก ก็ตองแตง

กันใหม"

ทานหัวเราะ ฮิๆ ถามวา "ใชรึ"

บอก "ใช"

หลวงพอ

         ตอบปญหา
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ทานบอก "เออ..ยังง้ันแถมหนอยๆ"

เลยไมรูแถมบทไหน เลยอยูกันยันแก

ตายไปเลย

ผูถาม   : โอ..เปนไปไดนะ  แลวเรื่องมี

       แฟนแลวไปไหวพระดวยกันละ

ครับ?

หลวงพอ : มันเปนมงคลนี่ การไหวพระเปน

       อปจายนกรรม การออนนอมเปน

ของดี รูจักไหวคนอื่นจิตใจก็สบายมีอารมณ

เยือกเย็น รูจักเคารพนบนอบ ถาทำแบบนั้น

จิตใจมันจะแข็งท่ือ จะซวยใหญ

ผูถาม   : นี่แสดงวา ถาแฟนผูชายใจบุญ

        ใจกุศล  ลูกออกมาอาจจะเปน

เจาคุณก็ไดนะครับหลวงพอ (หัวเราะ)

๒. สามีเจาชู

ผูถาม   : กราบเทาหลวงพอดวยความ

        เคารพอยางสูง ไมทราบวาลูก

มีบาปมีกรรมอะไร อะไรๆ ลูกก็ทำตามคำสอน

ของหลวงพอทุกอยาง ทุกอยางไดสมความ

ปรารถนา เวนอยูอยางเดียวเจาคะ แกไมตก

หลวงพอ : ทุกอยาง แตเวนอยางเดียว

   เอา! วาตอไปๆ

ผูถาม   : เวนอยูอยางเดียวคืออยางนี้ สามี

    ของลูกมันเจาชูไมหยุดไมหยอน

ใหกินใหบริการทุกอยางเรียบรอย มันก็ไมยอม

มนักเ็จาชอูยร่ํูาไป ลกูไมรจูะแกไขอยางไร กอ็ยาก

จะมาปรึกษาหารือหลวงพอ ในฐานะหลวงพอ

ก็เปนพอของลูก หลวงพอก็เปนเพศเดียวกับ

สามี หาวิธีแกไขใหลูกหนอยเถิดเจาคะ

(โอ..นี่จะคิดวาหลวงพอเปนแบบผัวของ

ตัวรึไงพ่ี)

หลวงพอ : วิธีแกไมยาก หามาใหสัก ๕

        คน

ผูถาม   : หาเมียมาใหอีก ๕ คนงั้นหรือ

    ครับ นี่จะแกหรือครับ?

หลวงพอ : แกสิ ไปไหนไมไหวหรอก เพลีย

       หมดแรง (หัวเราะ)

ผูถาม   : วิธีแกงายๆ เลยนะครับ วิธีแก

       สูตรเดียวกับ ขุนแผน เลยนะครับ

หลวงพอ : (หัวเราะ) เร่ืองธรรมดา ใหทาน

        ไปบางสิ เปน ทานบารมี นะ

เปน ทานบารมี ดวย เปน เมตตาบารมี ดวย

ผูถาม   : เขาหลัก พรหมวิหาร ๔ เปยบ

    เลย

หลวงพอ : ใชๆ ๆ

๓. รักงายหนายเร็ว

ผูถาม   : หลวงพอเจาขา ปกติลูกก็เปน

     คนดี ทำบุญทำกุศลทุกอยาง

รักษาศีล เจริญภาวนา แตมีนิสัยเสียอยูนิด

คือวา เปนคนรักงายหนายเร็ว คือวาชอบเปน

ชูกับสามีคนอื่นเสมอๆ อันนี้ลูกก็ทราบแตวา

มันแกไมตกเจาคะ



ธัมมวโิมกข

39
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

ที่จะเรียนถามก็คือวา ลูกไดผานพน

ประเภทนี้มามากแลว ตอไปก็อยากจะลุแกโทษ

กับหลวงพอ ขอใหหลวงพอชี้ทางสวางเพื่อ

แกกฎขอนี้ดวยเถิดเจาคะ

หลวงพอ : ไมมีอะไรมาก อยางท่ีพระไปลา

    พระพุทธเจาเขาปา ใชไหม แต

วาตอนแกจะไป แตทีหลังก็ทอ ปรากฏวามี

ญาติโยมที่นั่นรูใจพระ รูใจคน

นึกอะไรขึ้นมาก็ตาม นึกอยากจะกินตม

ยำ ก็รู นึกอยากจะกินแปะซะ ก็รู

อยากจะกินอะไรก็ตาม โยมทำมาเสมอ

พระท้ังหลายก็รูวา โยมรูใจคน

ทีนี้พระท่ีสัมผัสแบบน้ัน

เวลาไปเฝาพระพุทธเจาก็บอกวา

"มีโยมผูหญิงคนหนึ่งแคนึกเทานั้นแหละ

จัดใหแลว พระนึกอยูในปานะ โยมก็จัดมา"

พระพุทธเจาก็เลยบอกวา

"ผหูญิงคนนัน้ไดอนาคามปีฏสิมัภทิาญาณ"

พระท่ีจะลาไปรูเขาก็ทอ ไมกลาไป

พระพุทธเจาก็เลยบอกวา

"เธอเอาอยางนี้ก็แลวกัน เธอหามอะไร

สักอยางหนึ่งไดไหม?"

พระถามวา "หามอะไร?"

ทานบอกวา "เอาอยางเดียวไมตองมาก"

พระบอก "ได"

พระพุทธเจาบอก

"หามจิต ไมคิดนอกลูนอกทาง"

รายนี้ก็เหมือนกัน หามใจมันเสียก็หมด

เรื่อง หามใจได กายก็ไมไป แตคอยๆ ลด

มันนะ ไอนี่อยาไปโทษกัน กฎของกรรม หาม

ไมได อยาง ทานสิริมา ไปวาภิกษุณีที่ เปน

พระอรหันตเขา จึงเปนโสเภณีแบบน้ัน ที่แท

จริงทานก็เปนคนดี ในที่สุดทานฟงเทศนจบ

เดียวก็เปนพระโสดาบัน

แตวาตอนทายจะตายน่ีไปนิพพาน

เห็นไหมละ บุญของเขามีอยู

นี่เขาก็มีบุญ มาเจริญพระกรรมฐานได

มาถวายสังฆทานได ความดีก็มี แตกรรม

บางอยางเขามาทับก็เปนของธรรมดา

ผูถาม   : แหม..ถาเขามีโอกาสมาฝกวิชา

        มโนมยิทธิ ไดก็ดีนะ

หลวงพอ : ใชๆ คนเห็นทุกขแลวนี่ ถาเห็น

        ทุกขชื่อวาเห็น อริยสัจ กำลัง

สูงนะ ไมใชเลนนะ และการเปดเผยความ

จริงประเภทนี้มียากแกบุคคลทั่วๆ ไป อยา

ลืมวาตัวนี้บุญเกาเขาประสานมากแลวใชได

๔. ชิงสุกกอนหาม

ผูถาม   : กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยาง

    สูง ลูกเปนลูกศิษยของหลวงพอ

พอสมควร สมาธิลูกก็ปฏิบัติได มโนมยิทธิ

ลูกก็ทำได ทำบุญลูกก็ทำเกง สังฆทานก็ทำ

บอย ครั้งละ ๕ บาท ๑๐ บาท

(แหม..นึกวาเกงขนาดไหน"

หลวงพอ : (หัวเราะ) ซ้ือกวยเตี๋ยวไดชาม

        นะ

ผูถาม   : นึกวาจะไมเปนสังฆทานนะ
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หลวงพอ : เปน สตางคเดียวก็เปน

ผูถาม   : จะเปนไดยังไงครับ หลวงพอ?

หลวงพอ : ก็ใหกับหมูสงฆนะ ถาไมพอใช

       เวลารับจากท่ีอื่นมารวมกันสิ

ผูถาม   : ออ! ครับๆ ๆ คือเร่ืองก็มีอยาง

  นี้วา ทุกอยางนี่ลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ตามหลวงพอครบถวนบริบูรณทุกอยาง

แตที่ลูกเสียอยูนิดหนึ่ง ลูกขอสารภาพ

เลยวา ลูกสมัยเมื่อเปนวัยรุนลูกชิงสุกกอน

หาม ตอนนั้นก็ไมคิดวาจะผิดศีลหรือไม

แตตอนนี้ลูกพลาดไปแลว

ก็เลยมาปรึกษาหลวงพอวา ผลเพราะ

ปฏบิตัชิอบกด็ ีมโนมยทิธิ กด็ ีความปรารถนา

มรรคผลนิพพานชาตินี้ก็ดี จะยังมีสิทธ์ิหรือ

เปลาเจาคะ?

หลวงพอ : บุญทำแลวไมสลายตัวนะ ได

        แลวก็แลวกันไป  ก็ขังอยูเลย

ไมไปไหน ใชได

ผูถาม   : ไอที่ผิดนี่ เล็กๆ นอยๆ  หรือ

        ครับ?

หลวงพอ : ตั้งใจผิดหรือเปลา  ที่เผลอไป

        นะ อาจจะเผลอไปไมเปนไรนะ

อยาใหบอยนักก็แลวกัน (หัวเราะ)

ผูถาม   : นี่ยังดีนะครับ ทำผิดแลวสารภาพ

       ผิด

๕. จะแตงงานกับผูชายที่มี

ภรรยาแลว

ผูถาม   : กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยาง

    สูง ลูกมีความสงสัยวา อยาง

ผูหญิงคนหนึ่ง ไปตกลงแตงงานกับผูชายที่

มีภรรยาแลว โดยไมทราบวาเขามีภรรยาอยู

แลว โดยฝายชายบอกวาเปนโสด อยางนีผ้หูญงิ

คนนั้น จะผิดศีลขอกาเมหรือไมเจาคะ?

หลวงพอ : ไมผิด เพราะไมรู อันนี้ถารูอยู

        ผิดกาเมแน ถาไมรูนี่ไมเปนไร

นะ ศีลทุกขอตองมี เจตนา คือการตั้งใจ ทุก

สิกขาบทนะ ตั้งใจจะทำและทำสำเร็จสมตาม

ความปรารถนา ตั้งใจฆาสัตว มีสัตวใหฆา

ลงมือ และฆาสัตวตาย

ถาไมตั้งใจสัตวตายกี่ตัวก็ไมบาป

อยางโยนของไปโดนบาง เดินไปเหยียบ

บาง นี่ไมตั้งใจ อันนี้ไมบาป

ศีลทุกขอตองรูอยูและต้ังใจทำ

๖. เปนภรรยานอยเขา

ผูถาม   : กราบนมัสการพระเดชพระคุณ

    หลวงพอ อยาหาวารบกวนเลย

นะคะ ลูกมีสามีแลว เลิกกันเรียบรอย

จดทะเบียนหยากันแลว

หลวงพอ : เอะ! จดสองจดนะ

ผูถาม   : จดทะเบียนหมายถึงแตงงาน

        จดทะเบียนหยานี่...

หลวงพอ : ทำสัญญาหยาก็จดทะเบียนเหมือน
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       กัน

ผูถาม   : ครับๆ ๆ  ปรากฏวาเมื่อหยา

        แลว ลูกก็มาเจอชายคนหนึ่ง

กเ็กดิความรกัใครจนมลีกูดวยกนั ลกูเปนภรรยา

นอย ภรรยาหลวงไมวาอะไร

แตพอมาเขา ซอยสายลม มาเปนลกูศษิย

หลวงพอ เกดิละอายใจกลวับาปกลวักรรม กลวั

คำสั่งสอนของหลวงพอเปนการใหญ ก็ไมรู

จะทำยังไง มีลูกดวยกันแลว

อีกใจหนึ่งก็กลัวจะตกนรก

อีกใจหน่ึงก็กลัวไมไดมรรคผลนิพพาน

กข็อความสวางจากหลวงพอชวยแนะนำให

ลูกสบายใจหนอยเถิด จะทำยังไงดีเจาคะ?

หลวงพอ : ยกครูอีก ๒ บาท

ผูถาม   : ออ! มีคาครูดวยหรือครับนี่?

หลวงพอ : ใชๆ ๆ  คาสินสอดเขายังมีได

        คาครูทำไมจะมีไมได นี่ในเมื่อ

ภรรยาหลวงเขาไมวา ไมมีโทษหรอกนะ เพราะ

เขาไมหวง ไมเปนไรนะ

ผูถาม   : อยางนี้ก็ถาจะปฏิบัติธรรม ก็

     มีสิทธ์ิไปนิพพานได

หลวงพอ : ใชๆ ๆ ไมมีบาปนี่

๗. ทำบุญกับเน้ือคู

ผูถาม   : กราบเรียนหลวงพอที่เคารพอยาง

    สูง ลูกทำสมาธิพบเจากรรมนาย

เวร ทานพูดวา

"จะตองทำบุญรวมกับเนื้อคู กรรมเวร

ตางๆ จึงจะลวงพนไปได"

เร่ืองเนื้อคูนี่ ก็เพิ่งรู จักกันใหมๆ ไมรู

วาจะไปชวนแบบไหน เลยอยากจะมาชวน

(แหม..ชวนพระหรือไง)

ออ! จะมาเปนหุนสวนทำบุญกับหลวง

พอ

หลวงพอ : เออ..อยางนี้ดีกวา  ดีกวาชวน

    ไปเปนเนื้อคู (หัวเราะ)

ผูถาม   : หลวงพอ รวมทำบุญกับเนื้อคู

     กับรวมทำบุญกับหลวงพอ อยาง

ไหนจะมีประโยชนมากกวากันเจาคะ?

หลวงพอ : เดีย๋ว! เนือ้คเูขามาหรอืเปลา เดีย๋ว

    จะมาดาฉันเขาซิ เมื่อกี้เขาวาไง

นะ หมอดูหรือฝน

ผูถาม   : นั่งสมาธิครับ

หลวงพอ : ถาอยางนั้น ตองเปนตามนั้นดี

     กวา ตรงไปตรงมา เขามีบุญ

บารมีสั่งสมรวมกันมานะ อยาฝนเขา

ผูถาม   : ถาเนื้อคูหาไมได ตอนนี้ยกทรง

   ก็ยังวางนะ ยินดีๆ

๘. ขโมยเงินสามีมาทำบุญ

ผูถาม   : กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยาง

     สูง เปนลูกศิษยหลวงพอมาก็นาน

แลว ยังไมเคยรบกวนอะไรเลย วันนี้ก็ขอ

รบกวนเล็กๆ นอยๆ



ธัมมวโิมกข

42
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

หลวงพอ : วันนี้ไมขอรบกวน จะขอปรึกษา

    นิดหนอย

ผูถาม   : คือวาขณะนี้ลูกมียักษตนหนึ่ง

    เขามาสิงในใจของลูก ลูกรูเหมือน

กันวาไอยักษตนนี้คืออะไร คือเปน "ยักยอก"

คืออยางนี้เจาคะ

หลวงพอ : อยางนี้เขาดี คนที่เปดเผยความ

    จริงก็เปนคนดี ถาไมดีเขาไมเปด

เผยความเปนจริง เอา! วาตอไป

ผูถาม   : ก็คือวาปกติเปนอยางนี้ เจาคะ

     ลูกชอบยักยอกเงินของสามี เอา

มาทำบุญกับหลวงพอ บูชาพระ ถวายสวน

องคบาง อยางนี้เปนตน

ก็จะเรียนถามหลวงพอวา

(๑) ศีลของลูกจะขาดไหม?

(๒) ลูกจะมีโอกาสไปสวรรคครึ่งนรกคร่ึง

หรือเปลา? เพราะบุญก็ได ขโมยก็มี

หลวงพอ : ฉันวาไมใชอยางนั้นนะ  เขาไป

    สวรรคดวย แลวจะไดบริวารดวย

ไดสามีเปนบริวาร เพราะอะไรรูไหม เพราะ

วาสตางคของสามีแตภรรยามาทำบุญ สามีมี

สวนไดก็ไปเปนบริวาร คือไปเปนสามีใหม

ผูถาม   : นึกวาจะไปไหน

หลวงพอ : ไมไดไปไหน ตามเขาไป เขาได

    นะ

ผูถาม   : ทีนี้วาจะผิดศีลหรือเปลาครับ?

หลวงพอ : ไมผิดๆ สามีภรรยาคนเดียวกัน

๙. เลิกกับสามีแลว

แขนขาขาด

ผูถาม   : หลวงพอเจาขา เพื่อนของหนู

     เขามีสามีที่รายกาจมาก เลวมาก

แตพอจะเลิกกับเขาก็ไปหาหมอดูๆ บอกวา

"ถาเลิกกันแลวแขนขาจะขาด"

หนมูคีวามกลวัมากเจาคะ ถาเลกิกบัคนนี้

แลวแขนขาขาดจริงหรือเปลาเจาคะ?

หลวงพอ : เอาอยางนี้ก็แลวกัน  ลองเลิก

       เสีย ๓ วันซิ ลองซอมวาแขน

คอดหรอืขาคอดไหม เอาอยางน้ีซิยงัพอประสาน

กนัไดกป็ระสานกันไวกอน ถาไมไหวจริงๆ กต็าม

ใจเถอะ สุดแลวแตใจ

ผูถาม   : เอ..ทำไมครับหลวงพอ เขาวา

    คนที่จะมาเปนผัวเมียกันไดเนื่อง

จาก "ปุพเพ กะตะ ปุญญตา" เคยทำบุญ

รวมกันมากอน

แตทำไมชาตินี้มึงตุบกูตั้บละครับ?

หลวงพอ : บุญนี้เขาเรียกบุญสากล มันทำ

      ไดทั้งสิ้น ดาก็ได พูดหวานก็ได

พูดดีกันก็ได ขัดคอกันก็ได

คูครองมันมี ๒ แบบ คือ

(๑) บุพเพสันนิวาส อยางนี้แยกกันไม

ได

(๒) เกื้อกูลกันในชาติปจจุบัน เกิดความ

เห็นใจ เกิดความรัก อยางน้ีแยกทางกันได

เห็นมีเสมอ
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ผูถาม   : ที่ขางบานผม ผัวเอาเขียงขวาง

        หัวเมียโปก เมียเอาสากในครัว

เหว่ียงโปง แตแปลกเชาพาไปหาหมอดวยกัน

ทั้ งคู

หลวงพอ : (หัวเราะ) นั่นเขาสามัคคีกันจริง

       ใชไหม เขามีความรักจริงจัง นี่

แนนอน มนันาระแวงเหมือนกนันะ ระวังจะเลย

ไปถึงอาจารยเขา

ผูถาม   : ตองใช "สัมปจิตฉามิ" แหละ

     ครับ

หลวงพอ : เดี๋ยวกอนซิ มีพระอยูองคหนึ่ง

        ชวยไดงาย

ผูถาม   : วัดไหนครับหลวงพอ?

หลวงพอ : หลวงพอโกย (หัวเราะ)

ผูถาม   : ออ! หลวงพอโกย วัดหนาตั้ง

    หลวงพอแจน วัดหนาเหรอ ก็ตอง

เอาอยางนั้นแหละครับ (หัวเราะ) เปนอันวา

ดวย บุพเพสันนิวาส แยกกันไมได ก็ตอง

ทะเลาะกันตอไป

หลวงพอ  : แตคนทีม่ ี โทสจริต นีท่ำกรรมฐาน

    ไดเร็วนะ ทำ วิชชาสาม หรือ

อภิญญา ไดเร็วมาก มีหลายคนเปนเพราะ

โทสจริต มีกำลังใจรวดเร็วและเขมแข็ง นึก

อยากจะดาก็ดาไดทันที

อาว! จริงๆ พรวดพราดแกดาไดเลย

การตัดสินใจเร็วมาก และมีความเขมแข็งใน

จิตคือไมกลัว ใชไหม โทสะเกิดขึ้นไมกลัว

อารมณจิตมันชินตอนนี้ เห็นหลายคนแลว

โทสจริต ฝกไดเร็วมาก

แตถา สุกขวิปสสโก ไมไดนะ เรียบ

รอยเกินไป ตอง วิชชามสาม หรือ อภิญญา

หก  อยางใดอยางหนึ่ง

๑๐. บุพเพสันนิวาส

ผูถาม   : ลูกขออธิษฐานสรางความดีทุก

    อยางเพ่ือพระนิพพาน ขอตัดใน

เรื่องของ บุพเพสันนิวาส เพราะเห็นวามีแต

ความทุกข โอกาสท่ีจะพนทำอยางไรเจาคะ?

หลวงพอ : ก็ไมยากนี่  ไมสนใจมันเลย

        บุพเพสันนิวาส ตองการจะพน

เอาแบบฉันนี่ซิ บวชเสียเลย

ผูถาม   : คนนี้ เปนผูหญิงนี่ครับ

หลวงพอ : เปนผูหญิงก็บวชได บวชชี

ผูถาม   : ถาหากวาคูจริงๆ เขามาจะทน

    ไหวหรือครับ?

หลวงพอ : ก็เราไมยุงกับมัน ความจริงแลว

        มันตัดไดนะ ถาเราต้ังใจเสียจริงๆ

เอาอยางนี้ก็แลวกัน ตั้งใจวาเราจะไมแตงงาน

กับใคร ขอบารมีพระพุทธเจา เทานี้ก็หมดเรื่อง

กลัวอยางเดียว เราจะว่ิงไปหาเขา

ไอที่แตงงาน ไมแตงงานมันเปนอยางนี้

นะ ถาหากวาชาติไหนถือ เนกขัมมบารมี ถา

เราลงมาจริงๆ แลวพวก บุพเพสันนิวาส เขา

ก็ไมมา มาไมได มาก็บุพเพอาละวาด

ที่ทุกขหนัก ก็บุพเพอาละวาดน่ีแหละ

เชาดา เย็นดา เชาตุบ เย็นตั้บ ฉะนั้นไมมี
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ไดนะดีแลว แสนจะสุโขๆ

๑๑. เอาเงินสามีซื้อหวย

ผูถาม   : หลวงพอเจาขา ลูกอยากเรียน

    ถามวา เงินของสามีนี่นะเจาคะ

เอามาทำบุญโดยไมไดรับอนุญาตคงจะไมเปน

กระไรหรอกเจาคะ แตวาบางครั้งเอาไปซ้ือหวย

บาง เลนไพบาง อยางนี้จะมีทางแกบาปกรรม

ไดบางหรือเปลาเจาคะ?

หลวงพอ : เออ..ไอซ้ือหวยนะเปน ทานบารมี

       นะ บุญใหญ เพราะใหทานแก

คนขายไงละ ถาไปเลนไพนี่เปนสมาธิ จิตเปน

ฌานสมาบัติ ใจเปงไมไปไหน ไมมีอะไร ไม

เปนอานิสงส นี่ฉันพูดเลนนะ อยาถือวาเปน

จริง เดี๋ยวฉันตกนรก (หัวเราะ)

ก็รวมความวา ทรัพยของสามีก็เหมือน

ทรัพยของภรรยา สามภีรรยาเขาถือวาเปนบุคคล

คนเดียวกัน เขาไมปรับโทษนะ

๑๒. อมเงินสามี

ผูถาม   : หลวงพอเจาขา คือวาสามีกลับ

     จากทำงาน หนูก็อมเงินแกวัน

ละเล็กวันละนอย

หลวงพอ : เอะ! ปากดีนี่

ผูถาม   : แลวก็นำมาทำบุญใหกับหลวง

    พอเปนประจำทุกเดือน อยางนี้

จะมีบาปกับหนูหรือเปลาเจาคะ เพราะไมได

แจงใหแกทราบ อมเงินผัวมาทำบุญ

หลวงพอ : เอะ! นี่ถาอมแลวไมบาปนะ ถา

       ขโมยบาป

ผูถาม   : อมนี่ไมบาปหรือครับ?

หลวงพอ : อมนี่ใสปาก

ผูถาม   : แหม..ไปกันไดนะ

หลวงพอ : นี่อยาลืมวาสามีภรรยาเขาถือวา

        เปนทรัพยรวมกันนะ และควร

จะถามวาสามจีะพลอยไดบญุดวยจะดกีวา เรือ่ง

คำวาบาปนี่มันไมมีแลว เพราะตองถือวาทั้งๆ

ทีส่ามไีมรกูไ็ดดวยตอนทีภ่รรยาเอามาทำ เพราะ

เขาเปนเจาของเปนผูออกแรงมีสิทธ์ิเสมอกัน

แตสวนมากภรรยามักจะมีสิทธ์ิมากกวา

สามี เพราะอะไรรูไหม อาจารย

ไอตอนฉันยังไมบวชนะ ฉันลืมมีเมียแต

เพื่อนเขามี เดือนหนึ่งเงินเดือนขาดไป ๒ บาท

ดุจังเลย

ผูถาม   : แหม..แค ๒ บาทเองนะ

หลวงพอ : ตองสอบสวนกัน ฉันตองไปเปน

       พยานใหเขา เดือดรอนเรา เลย

ชักหวาด เลยไมแตงงานเลย โอ! ดุจริงๆ

แหม..สอบสวนจิปาถะเลย

แตสมัยนั้น ๒ บาท ก็ไมใชเรื่องเล็ก

นะ แตแกไมไดเอาไปไหนหรอก เอาไปใชจาย

ในนั้นแหละ ก็กินขนมบาง เลี้ยงเพื่อนบาง

เงินเดือนออกนะ ก็ไมมากแค ๒ บาท

เอาละ ฉบับนี้ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้

เอาไวพบกันใหมฉบับหนา...สวัสดี*
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ประวัติหลวงพอปาน

ตอนท่ี  ๑๗

"กสิณสี"

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม

วันนี้ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.

๒๕๑๕ ขณะน้ีฉันกำลังสรางกุฏิพระเปน

ตึกชำระหน้ีสงฆ เพราะอะไร เพราะวาฉัน

ร้ือกุฏิพระออกไป ๒ หลัง

หลังแรกร้ือไปเพื่อจะทำศาลา แลว

ตั้งใจวาจะเอากุฏิหลังนั้นไปตั้งไวที่เดิม แต

พอรื้อแลวก็ปรากฏวากุฏิมันยุยหมด ไม

ฝา ไมสวนอื่นพอรื้อแลวรูสึกใชไมได จะ

เหลือไวไดก็ประมาณสัก ๑๐ เปอรเซ็นต

ตอมาก็ตั้งใจวาจะสรางอาคารหลังหน่ึง

ใหนามวา อาคารเสริมศรี ศุขสวัสด์ิ เปน

ที่พักของบรรดา ลูกและหลานที่มีความ

ประสงคธรรมะ

เพราะวาเวลานี้ที่พักอาศัยมันไมมีแน

นอน เวลามาหาฉันก็ตองแออัดกันอยูใน

กุฏิ หาความสุขหาความสะดวกไมได

นักปฏิบัตินักมุงธรรมจริงๆ บางคน

ตองการจะคุย บางคนตองการจะพักผอน

ก็หาท่ีหลับท่ีนอนที่พักผอนแนนอนไมได

ก็ จึงต้ังใจจะสราง อาคารเสริมศรี

ศุขสวัสดิ์ขึ้น เปนอาคารยาว เปนตัวตึก

ยาวประมาณ ๑๒ วา กวางประมาณสัก

๖ วา เปนอาคาร ๒ ชั้น

ชั้นลางจะเปดเปนหองโถงหมด

ชั้นบนจะกั้นเปนหองๆ สำหรับเปน

ที่พักผอนเปนที่นอนกัน

ทีนี้การสรางกุฏิหลังน้ี กุฏิพระครูปลัด

ผองก็เลยมาขวางอยู เพราะอาคารหลังนี้

มันยาวเขาไปถึงสวนลึกใกลๆ จะหมดกุฏิ

พระครูปลัดผอง ก็จำตองร้ือกุฏิหลังน้ัน

ออก

กุฏิพระครูปลัดผองก็เหมือนกัน เมื่อ

ร้ือออกแลวมันก็ยุยหมดเหมือนกัน เปน

อันว าของที่ ร้ื อ ไปแล ว ใช ได ไม ถึ ง  ๑๐

เปอรเซ็นต
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ฉันก็เห็นวาการรื้อกุฏิของสงฆ กุฏิ

แตละหลังของสงฆที่สรางขึ้นมาก็อาศัยแรง

ศรัทธาของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท และ

บรรดาอดีตเจาอาวาสที่ทานทรงคุณความดี

มาก สรางความเลื่อมใสใหแกประชาชน

กวาจะไดกุฏิวิหารแตละหลังก็เหนื่อย

สายตัวเกือบกระเด็น เรียกวาเลือดตาเกือบ

จะกระเด็น เพราะวาพระเปนคนไมมีทุน

ตองสรางความดีภายใน ตองใหคนเขาเห็น

วาดีภายนอก เรียกวาตองดีทั้งในและนอก

ดานในก็คือปฏิบัติอยู ในธรรมวินัย

เรียกวาไมบกพรอง

คำวาบกพรองของพระนี่ไมมี คำวา

บกพรองมันมี แตวาบกพรองนอย สวน

ดีมันมาก

เรื่ อ งของความดีข า ง ในนี่ น ะมันก็

ขัดคอกับคนขางนอกเหมือนกัน เพราะวา

ชาวบานชาวโลกเขาตองการดีกันอีกอยาง

หนึ่ง ทานก็ตองทำใหเขามองเห็นความดีที่

ไมขัดตอพระธรรมวินัย

แตถาดีนอกมากเกินไปละก็ มันขาด

พระ ตองวากันตามสมควร

นี่ก็เปนการลำบากสำหรับพระท่ีจะเอา

ใจชาวบาน ใหชาวบานเลื่อมใส ลำบากแบบ

ฉันสมัยกอน ฉันชอบทำดีนอก ดีนอกของ

ฉันมีเยอะ ดีในไมคอยมี

ตอนนั้นชาวบานชอบ พูดจาก็เพราะ

จริยาตางๆ ก็นิ่มนวล รูสึกวาเปนที่พอใจ

ของชาวบานมาก

แตอีตอนแกนี่ดีนอกไมคอยมีแลว

มันเหลือแตแกนแลว แลวก็เปลือกดีก็ไม

คอยมี กระพี้ดีก็ไมคอยมี เหลือแตแกน

แลว

เ รี ยกว าจะ พูดจาปราศ รัยกับใคร

ก็โฮกฮาก เสียงก็ไมเพราะ ทาทางก็ไมดี

ท าท า ง ท่ี จะทำ ให มั นนิ่ มนวล เหมื อนใน

ตอนกอนๆ ก็ไมคอยจะทำ เพราะวาอะไร

ชักอายชาวบาน

ความจริงไมไดอายชาวบาน แตไป

อายพระพุทธเจา ทานจะหาวาประจบชาว

บานเกินไป จนพระธรรมวินัยเสีย ก็เลย

ปลอยกันตามเรื่องตามราว

ก็เ รียกวามี เลวเทาไรงัดเอามาอวด

ชาวบานกันจนหมด มีดีเทาไรเก็บเขาไว

ดีขางในนะเก็บเขาไว มีเลวเทาไรงัด

ออกมาอวดจนหมด เขาจะไดรูวาฉันเลว

เวลาเขาจะคบเขาจะไดรู เนื้อแทวา

ฉันนะมันเลวแคไหน มันควรคบหรือไม

ควรคบ

แลวสวนความดีจริงๆ ที่มีอยู เอา

ออกมาก็ไมได เอาออกมาไมไดหรอกลูก

หลาน เพราะอะไร เพราะเด๋ียวตกนรกกัน

เปนแถว

เอา..นี่วากันตอนนี้นา ตานี้วากันถึง

กุ ฏิ ส งฆ ห รื อของสงฆ ที่ ร้ื อถอนออกไป

ทำไมจึงไดกลาววาเปนการสรางชำระหน้ี
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เพราะวาของเหลานี้ เขาสรางถวาย

พระพุทธเจานะ ฟงกันไวใหดีนะ

ของในวัดนะแมแตที่ดินกระเบียด

นิ้วเดียวก็ตาม ไมไมถึงนิ้วก็ตาม ที่ เขา

นำมาถวายวัดนะ เขานำมาถวายพระพุทธเจา

ใครไปร้ือถอนเขาตองทำของเขาใหได

ทำใหเหมือนเขาหรือดีกวาเขา

ถาไมยัง ง้ันละก็โทษตัวนี้ระวังใหดี

ลงอเวจีกันเปนแถว

ไมวาพระหรือชาวบาน ที่ เ รียกวา

อำนาจราชศักดิ์อะไรก็ตาม หรือวาไงลุงพุฒิ

นี่เวลาบวงสรวงแลวลุงพุฒิแกมานะ

ยิ้มแต วันนี้บอกวาวางมาก ไปชำระความ

กันแต ๕ โมงกวาๆ เทาไรลุงพุฒิ กี่คน

วันนี้สามพันคนหรือ เฮอะ..นี่ไปหามาจาก

ไหนนะ

แกบอกวาแกไมไดหาหรอก เขาไป

กันเอง วันนี้ผานแดนลุงพุฒิสามพันคนเศษ

นี่ลุงพุฒิแกยิ้ม บอกวาใหลูกหลาน

มันรูไวดวย คนลงนรกนะมากกวาไปสวรรค

แลวแกก็รองบอกมา บอกวานี่แกนั่ง

อยูใกลๆ นะ

สองวันนี้ลุงพุฒิใจดี ออ..แตแกบอก

วานี่ทีหลังอยาพูดวาแยกเขี้ยวแหงซี

ถามทำไมละ แกตอบมาวาพูดวาแยก

เขี้ยวนี่นะเขาจะหาวาพระยายมมีเขี้ยว

เวลานี้พระยายมในโทรทัศนเขาใสเขา

เขาแลว มันเหมือนเขางัว แกวายังง้ันนะ

แกใชคำวา “งัว” ไมใช “วัว” ไมใชตัว

ว. เปนตัว ง. วาไง ออ..แกบอกวาภาษา

โบราณนะเขาเรียกวา “งัว” ไมใช “วัว”

เวลานี้เขาใสเขางัวไวใหแลว ถาทาน

ไปบอกวา ผมแยกเขี้ยวแหงละก็ ประเด๋ียว

เขาจะใสเขี้ยวเขาใหอีก จะกลายเปนงัวมี

เขี้ยวไป เปนไงละ ก็ดีนี่ มีทั้งเขาท้ังเข้ียว

แกบอกวามันเปนงัวจัญไร ถางัวมี

ทั้งเขาท้ังเข้ียวละก็งัวจัญไร แกพูดแลวแก

ก็ชอบใจ

แลวแกบอกวาใหบอกลูกบอกหลาน

ดวยวา ลูกหลานของทานนะมันลูกหลาน

ของแกเหมือนกัน

ทานมีความหวงใยลูกหลานเพียงใด

แกก็มีความหวงใยลูกหลานเหมือนกัน

แกบอกวาแกหวงมาก เวลาใครมัน

จะไปทำช่ัวละก็แกไมสบายใจ

เอางี้ก็แลวกันนาลุงพุฒินา ถาหาก

ไมสบายใจ เด็กของเรามันไปทำช่ัว เราไม

จดมันไดไหมละ แกหัวเราะ

แกบอกวา ความจริงนะไมไดจด

มันปรากฏขึ้นเอง ถาผมจดละก็ผมจดให

ไอพวกนี้ อีพวกนี้มันไปนิพพานหมดแลว

นี่ผมไมจด กฎของกรรมมันปรากฏเองหรอก

เปนอันวารูกันนะลูกหลานนะ แลว

เอาอยางน้ีก็แลวกันลุงพุฒิ อยางท่ีฉันรื้อ

กุฏิของเขาไป ๒ หลังนะ มันจะผุหรือ

ไมผุเขาก็อยูกันได ฉันไปสรางหลังเดียว
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นี่ น ะ  แล วก็สร า งศาลาดินใหอี กด วย

สรางสวมซึมให ๔ หอง เทพื้นบริเวณ

เปนคอนกรีตนี่นะ ยังง้ีจะพอพนหนี้ไหม

แกบอกวาพน พนนา เพราะวาที่

อยู เ ร าก็ทำใหม  มันดีกว า เก า  แลวใช

ประโยชนไดมากกวาเกา

แลวการชำระหน้ีสงฆนี่นะ ถาหากวา

ลูกหลานเขาจะรวมดวยมันจะมีบุญเพิ่มไหม

โอะ..แกบอกวาเยอะ เยอะยังไงลุง

แกตอบวา หนึ่ง ทานเปนหนี้สงฆ

นี่เปนบุญตอนหนึ่งนะ เปนการสงเคราะห

ทาน เปน สังคหวัตถุ เรียกวาเปนการ

สงเคราะหคนแกที่ เปนหนี้สงฆ

ประการที่สอง แกบอกวาของเหลา

นี้ เมื่อสรางแลวตกเปนสมบัติของสงฆ ก็

เปนการสรางวิหารทานไวในพระพุทธศาสนา

นี่ เ ป นตามนี้ จ ริ งๆ  นาลุ ง พุ ฒินา

แกบอกวาอยาซ้ำ พูดแลวอยาซ้ํา เทวดา

เขาพูดไมลอกแลกเหมือนชาวบาน นี่เปน

อันวารูกันนะลูกหลานที่ รัก

ทีนี้ถ าหากว าลูกหลานชวยบำเพ็ญ

กุศลชำระหนี้สงฆดวย ก็เปนการสงเคราะห

ฉันสวนหนึ่ง แลวก็เปนการสรางวิหารทาน

ไวในศาสนาอยางหนึ่ง ไออานิสงสสองอยาง

อันนี้รูสึกวาเปนกำไรมากนะ

แรงงานนนทาเขาบอกวาเขาจะออก

เอง ก็ดีเหมือนกัน วันนี้เขาถามวาแรงงาน

จะจายกี่งวด ๑๐ วันครั้ง หรือ ๑๕ วัน

คร้ัง ก็บอกวาตอนนี้วันที่ ๓๑ เราจาย

ครั้งหน่ึง แลวตอไปก็จายอีกครั้งหน่ึง

เงินของลูกหลานที่คิดวาจะไปจายคา

แรงงานสองพันเศษๆ นะเอาไปพิมพฎีกา

เสียแลว แลวก็ไปพิมพหนังสือแจกกันเสีย

แลว มันก็หมดเขาไปพันกวาๆ เหลืออยู

ไมถึงครึ่งพัน นั่นมันก็ยังไมพอนี่ คงจะจาย

ตอไปอีก

แลวตอนนี้อยามาวาฉันขโมยเลยนะ

ฉันขโมยฉันก็บอกนะ บอกวาฉันเอาไปทำ

อะไรโมทนาเสียนะ

เพราะวาหนังสือพระปจเจกพุทธเจา

พิมพแจก เปนการบันดาลใหคนอื่นร่ํารวย

เมื่อเขารํ่ารวยเพียงใดเราก็มีความสุข

เพียงน้ัน ชาตินี้เราก็รวย ชาติหนาเราก็รวย

แตรวยในความเปนมนุษยชาติตอไป

ฉันตองการใหลูกหลานรวยเหมือนกัน

แตอยากใหรวยอยางเทวดา อยาก

ใหรวยอยางพรหม อยากใหรวยอยางพระ

นิพพาน นี่เปนความตองการของฉัน

แลวตอแตนี้จะเขาเร่ืองกันเสียที นี่

วาอารัมภบทกันเสียทุกวัน ลูกหลานรำคาญ

ไหม มันมีเร่ืองพูดก็เลยพูด วันนี้จะเขา

เร่ืองหลวงพอปานเลย

โอปนยิโก

ปรากฏวาเมื่อคืนนี้ คืนวันที่ ๒๐

มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ฉันทำกรรมฐาน
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ขึ้นไปหาสมเด็จทาน

ทานก็บอกวา คุณ... เร่ืองท่ีคุณพูด

วานนี้นะนะถึงอาโลกกสิณกับอากาสกสิณ

นะ มันยังไมหมด คุณอยาเพิ่งตอนะ

เพราะวาหลักสูตรในพระพุทธศาสนา

ของเราเปนของจริง เราจะตองทาทายเขา

คนภายนอกทีเ่ขายงัไมเชือ่หรอืประกาศ

ตนเปนศาสนิกชนก็ตาม แตวาเปนพุทธ

ศาสนิกชนแบบอานเฉพาะตำรา อาจจะยัง

ไมเชื่อ ฉันเคยทาทายอยูเสมอ

คำวาฉันนะหมายถึงสมเด็จนะ ไม

ใชฉันเปนคนพูด ฉันเคยทาทายเขาอยูเสมอ

วา โอปนยิโก

ถาใครไมเชื่อเชิญเขามาพิสูจน คำสอน

ของฉันนี่นะ ใครวาไมจริงมันไมเปนไปตาม

นั้น เชิญเขามาพิสูจนกัน เอามาดูกันให

มันเห็นจริง

อยาเอาแตอาน อยาเอาแตเพียงฟง

อยางเดียว ตองทำดวย

อยางนี้เคยพูดมาแลวนะลูกหลานนะ

เหมือนคนกินเกลือ กินสม กินนํ้าตาล ถา

เพียงแตดูคนอื่นเขากินมันไมรูรสจริงๆ

ถาหากเรากินเองเราก็จะรูรส ผลของ

พระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน คำสอนของ

พระพุทธเจาตองทำดวยนะ

บรรดาเถรตำราทั้งหลายไมพนนรก นี่

ฉันวายังง้ีนา จริงไหมลุงพุฒิ

นี่พยานของฉันมี เวลานี้มาหมดนะ

สมเด็จทานก็มา หลวงพอทานก็มา หลวง

พอปาน หลวงพอสุน ใครตอใครมาหมด

พรหมก็เยอะ ทาวมหาชมภูก็ยืนยิ้ม ทาน

ปูของลูกหลานก็มายืนอยู

ทุกคนเขามายืนยิ้มกันอยูเปนแถวๆ

แลวแถมมีสาวๆ สวยๆ เยอะ วันนี้แตง

ตัวเดินกรีดกรายยืนยิ้มกันเปนแถวๆ

เขาบอกวาเขาดีใจ ถามวา เอออีหนู

เอย ดีใจอะไรกันหวา นี่ฉันเรียกอีหนูนะ

ฉันโตแลวนา เมื่อกอนฉันเรียกแมหนู คุณ

หนู เดี๋ยวนี้ฉันไมเรียกแลวพวกนางฟา

เดี๋ยวนี้ฉันไมติดพันแลว ฉันเลิกแลว

ฉันอายโยมๆ ทานยืนยิ้ม เลิกแลวไมเอา

แลว ฉันไมอยากแตงงานดวยแลว ฉัน

เปนผูใหญดีกวา ฉันเรียกอีหนู

แหม..อีหนูคนหนึ่งแตงตัวสวยเหลือ

เกิน นุงผาสีเขียวออนๆ ผมเหมือนกับ

ใสชฎามีเครื่องประดับเพชรแพรวพราว

นิว้มอืของแกมนัเตม็ไปดวยแหวนเพชร

ผาก็ประดับไปดวยเพชร ที่คอเอาเพชรไป

ขายคงขายไดหลายสิบลาน

นั่งยกมือไหวบอกวา ดิฉันดีใจ ที่

มากันวันนี้ก็ทราบวาพวกเกาของฉันจะกลับ

ไปอยูดวยกันบาง

ยังง้ันหรือ แลวขึ้นไปอยูสูงกวาบาง

แลวก็เลยไปบาง ยังง้ันหรือ แลวเธอไม

อิจฉาหรือ

ไมอิจฉา เขาบอกวาดีใจ พยายาม
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สนับสนุนอยู เสมอ

เออดี โมทนาดวยนะ เทวดานี่เขา

ก็มีมุทิตาจิตนะ ทุกองคทานพนมมือ

ทานยนิดดีวยกบัการกระทำความดขีอง

คน จัดวาเปน ปตตานุโมทนามัย ใชไหม

โยม

ทานรับวาใช

เมื่อกี้ฉันพูดอะไรคางไวก็ไมรู เอา..ชาง

มัน มันอยากลืมชางมัน มันเลอะเทอะนี่

กสิณเปนพื้นฐานของวิชชาสาม

เปนอันวาสมเด็จทานเตือนวา การ

พูดอาโลกกสิณนะยังไมครบถวน ควรพูด

ใหเขาฟง

เพราะวา อาโลกกสิณ เปนหลักการ

ของวิชชา ๓ โอทาตกสิณ ก็ดี แลวก็

เตโชกสิณ ก็ดี สามประการนี้ เปนพื้น

ฐานของ วิชชา ๓ นะ มีอะไรบางลูก

หลาน

๑. มีทิพจักขุญาณ

๒. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

๓. อาสวักขยญาณ

ลูกหลานรูไหม ญาณสามญาณนะมัน

ยานมันหยอนกันตรงไหน อะไรมันหยอน

มันยาน มันยานมันหยอนกันถึงสามแหง

นะตรงไหนบาง

จะบอกใหฟง ทิพจักขุญาณก็มีความ

รูสึกทางใจคลายตาทิพย นี่หมอนิดนะเขา

ไดแลวนะ ไดเบื้องตนก็ยังไมไกล อยา

ไปหยุดไวแคนั้นนะ ทำใหมันไดดีไปกวา

นี้ ถารักษาอารมณดีไปกวานี้

แลวก็รักษาอารมณวิปสสนาญาณดี

กวานี้ ตอไปจะรูไดดีกวานี้มาก

การรู เวลานี้รูพิ เศษกวาคนธรรมดา

ไดแลว แตยังเปนผิวนัก ราคายังไมถึง

๕ สตางค ราคายังต่ำอยู ควรจะทำให

มันถึงบาทเสีย

ทุกคนมีความดีที่คิดวามีวิมานเปน

ที่อยูบนชั้นกามาวจรสวรรคบาง บนพรหม

โลกบาง อยาไปยับยั้งความดีไวแคนั้น ถา

ยับยั้งไวมันจะถอยหลัง

สรางความดีตอไปเพื่อรักษาความดี

ที่เรามีอยู และเสริมความดีของเราที่มีอยู

แลวใหมันดียิ่งๆ ขึ้นไป แลวบางคนที่มี

ถึงปรมัตถบารมี แตยังไมครบถวนก็ควร

จะทำใหครบถวนเสีย

ทำอะไรทุกอย าง  ทำดวยการตัด

เด็ดขาดไปเลย หมายความวาอยาไปเกาะ

มัน  ทำเพื่ อการสงเคราะหอย าง เดียว

อยางน้ีเปน ปรมัตถบารมี

หลักสูตรวิชชา ๓ ทานเตือนวาคุณ

ตองพูดใหครบ ทาเขาสิ ทาใหเขาพิสูจน

วาใครจริงกันแน ถาเขาจริงตามหลักสูตร

ของฉัน ทานวายังง้ันนา ไมใชฉันนา แลว

เขาก็รู เองเห็นเอง

อาโลกกสิณ คือ การเพงแสงสวาง
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นี่ฉันจะไมอธิบาย เมื่อแสงสวางปรากฏชัด

เปนแสงประกายพรึกจนกระทั่งลมหายใจไม

ปรากฏ อันนี้ เขาเรียกกันวาฌาน ๔ นี่

เรียกกันวาจบอาโลกกสิณ

แตความจริงคนเจริญอาโลกกสิณก็ดี

โอทาตกสิณก็ดี หรือวาเตโชกสิณก็ดี ถา

เปนคนฉลาดหรือวาอาจารยที่สอนฉลาด บาง

ทีลูกศิษยฉลาด อาจารยโงก็ถมไป อยาง

ฉันนี่ไมตองดูใคร อยางฉันนี่แหละ

มโนมยิทธิ ฉันปลํ้ามาเกือบตายกวา

จะได แตลูกศิษยฉันบางคนมาเพียงแค ๑๐

นาที เอาไปฉิบ คือแสดงวาอาจารยมันโง

กวาลูกศิษย ลูกศิษยเขามีความฉลาดกวา

เขาทำไดรวดเร็วกวา

เปนอันวาฉันไมไดอิจฉาเขา ฉันดีใจ

ที่ผลที่ฉันใหเขา ทำผลไดรวดเร็ว

เหมือนกับพอแมมอบทรัพยสินให

แกลูก ถาลูกทำไดดีกวาพอแม ทำไดผล

รวดเร็วกวาพอแมทำ พอแมก็ดีใจ ฉัน

ก็มีความรูสึกอยางนั้น

สำหรับอาโลกกสิณก็ดี โอทาตกสิณ

ก็ดี หรือเตโชกสิณก็ดี ถาทำเขาถึงอุปจาร

ฌาน หมายความวาจับภาพนิมิตไดคงท่ี

แตมันเปนภาพตามเดิม

ตอมานิมิตนั้นไดคลายตัวไปมีประกาย

แจมใสขึ้น สดสวย มีอาการหนึ่งปรากฏ

มีความสดสวยปรากฏเปนพิเศษ อารมณ

ใจเยือกเย็นสบาย ชื่อวาถึง อุปจารสมาธ ิ

เวลาทำอยูมันไมเมื่อยมันไมปวด มี

ความสุขบอกไมถูก อยางนี้เรียกวาเขาถึง

สุข แตยังไมถึงเอกัคคตา ยังไมถึงปฐมฌาน

ขนาดนี้ถาคนปฏิบัติมีความฉลาดก็

เริ่มฝกทิพจักขุญาณไดแลว ทิพจักขุญาณ

นะถาเราไมมีวาสนาบารมีมาในชาติกอนนะ

มันตองฝกกันใหม

แตคนที่ เขามีวาสนาบารมีเคยไดมา

แตชาติกอน พออารมณจิตเปนสมาธิมัน

ก็ปรากฏเลย เพราะเปนของเกา

อันน้ีจำกันไวดวยนะ อยาไปวัดกัน

วาคนนั้นทำไมไดเร็ว คนนี้ทำไมไดชา เพราะ

เราเคยสรางของเรามากอนหรือเปลา

ทิพจักขุญาณ

ถาเราไมเคยสรางมากอนเวลาจะฝก

มันก็ไดชา ถาเราสรางมากอน พออารมณ

จิตถึงอุปจารสมาธิทิพจักขุญาณมันปรากฏ

มีวิ ธีฝกสำหรับคนที่ไมเคยไดมาใน

ชาติกอน เมื่อถึงอุปจารสมาธิ จับภาพนิมิต

เมื่อจับภาพนิมิตอยูแลวก็เอาจิตเพิกภาพ

นิมิตเสีย

คำวาเพิกหมายความวาใหสลายตัวไป

โดยกำหนดในใจ วาขอภาพกสิณนี้จงหาย

ไป แลวภาพนรก ภาพสวรรค ภาพพรหม

โลก ภาพพระนิพพาน ภาพคนที่ตายไป

แลว หรือใครท่ีไหนก็ตามท่ีเราตองการจะรู

ขอจงปรากฏแทน



ธัมมวโิมกข

52
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

เพียงเทานี้ภาพที่ปรากฏในจิตมันจะ

หายไป แลวภาพนั้นจะปรากฏแทน เรา

จะรูสภาพของนรก เปรต อสุรกาย สัตว

เดรัจฉาน

หรือวาคนที่อยูในที่ไหนก็ตาม หรือ

เขาตายไปแลวก็ตาม เราจะรูไดตามกำลัง

ของจิต ถาจิตเขาถึงฌาน

ตอนจิตเข าถึ ง อุปจารสมาธินี่มันก็

เห็นไมชัด เห็นกันไมถนัด เวลาจะพูดจากัน

คำสองคำมันก็จะหายไป จะตองต้ังอารมณ

กันใหม ถาเขาถึงฌาน

เมื่อถึงฌานที่ ๔ แลวเราก็ฝกการ

ทรงฌาน จับนิมิตไวใหไดนานๆ อยางท่ี

หลวงพอปานทำ

แลวตอจากนั้นไปถา เราอยากจะรู

เรื่องอะไร เมื่อจับนิมิตไดนานแลวก็คลาย

จิตออกมา

อธิษฐานจิตว าภาพสิ่ ง น้ีจงหายไป

ภาพสิ่งนั้นๆ จงปรากฏ เทานี้ภาพนั้นๆ

ก็จะปรากฏแจมใส คุยกันไดตามสบาย

เหมือนเราคุยกัน

นี่ตรงน้ีแหละท่ีทานบอกวาคุณยังพูด

ไมครบ ของจริงของเรามีแตวาเวลานี้คนจริง

ของเราไมคอยมี ทานวายังง้ัน นี่สมเด็จ

ทานวานา

ทานบอกวาคนจริงไมคอยมี ถึงแม

วานักบวชที่บวชเขามาในพุทธศาสนาก็ตาม

บวชเขามาแลวตั้งหลายๆ สิบป เขาไมคอย

จะจริงเหมือนกัน เขามักจะเกาะตำรากัน

เสียหมด

ถาเกาะตำรากันมากเพียงใด คำสอน

ของฉันก็สลายตัวเร็วเทานั้น นี่เปนคำปรารภ

ของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา

ทานบอกวาไหนๆ ลูกหลานของคุณ

เปนคนมีบารมีดี อยางนอยก็ เข าถึง ข้ัน

อุปบารมีแลว ไมมีหรอก ต่ำกวานั้นไม

มี จำใหดีนะลูกหลานที่ รัก นี่ทานชมมา

เองนะ

ทานบอกวาลูกหลานของคุณนะอยาง

เลวที่สุดเขาถึงอุปบารมีแลวทั้งหมด แลว

ก็นอกจากนั้นที่เขาถึงปรมัตถบารมีใกลจะ

ครบถวนก็มีอยูมากไมนอย

คำวาไมนอยนี้เปนพหูพจนนะ หมาย

ความวาไมใชหนึ่ง เกินกวาหนึ่งนี่มีอยูมาก

ฉะนั้นเมื่อลูกหลานของคุณมีบารมี

อยางน้ี เขาพอจะรับฟงไดก็ใหเขารับฟงไว

สำหรับคนอื่นท่ีเขายังเขาไมถึง เขา

ยังเกาะตำรากันอยู เขารับฟงแลวเขาไมเชื่อ

ก็ชางเขา เราไมมีอำนาจจะไปโปรดคนทั้ง

โลกได นี่จำไวนะ อาโลกกสิณก็ขอทวน

กันแคนี้

ทานบอกใหทานี่ก็ทา ผูฟงท้ังหลาย

ไมเชื่อเชิญลองเชิญพิสูจนดวยการปฏิบัตินะ

อาตมานะขอเอาตัวเขายืนยัน ขอเอา

ตัวเองเขายืนยันวาคำสอนของพระพุทธเจา

เปนเรื่องจริง ที่คนที่ทำไดจะเห็นผลจริง ถา
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ไมทำอันนี้ก็ไมคุยดวยนะ

เอาแตตำราหรือคำคนอื่นเขาวามาคุย

กันนะ ขอโทษเถอะ อยาหาวารังเกียจเลย

ไมอยากฟงเสียงนะ คนไมเอาไหนนี่ไมอยาก

ฟงเสียง เพราะฟงไปมันก็ไรประโยชน เสีย

เวลานอน เสียเวลาพักผอน เสียเวลาคิด

การงานอยางอื่น

พูดกับคนไมทำนี่พูดเทาไรมันก็ไมรู

เรื่อง ความจริงเร่ืองของกสิณเปนของงาย

ไมใชของยาก

อาโลกกสิณ

โดยเฉพาะอยางยิ่งอาโลกกสิณ เปน

กสิณกลาง เปนกรรมฐานกลาง คนที่มี

อุปนิสัยแบบไหนก็ตามทำไดหมด ขอเชิญ

ทำกัน ขอเชิญพิสูจนกันดวยการปฏิบัติ

เอากันจริงๆ กี่เดือนกี่วันไดนั้น พยากรณ

ไม ได

ถาพอเจาประคุณขี้เกียจกันละก็ รอย

ป รอยเดือน รอยวัน มันก็ไมได

ถาขยันจริงๆ ก็ไมเกิน ๗ วัน ตั้ง

อารมณใหถูก รักษาอารมณใหคงท่ี จับ

นิมิตใหได แคอุปจารสมาธิมันไมถึงหาง

อึ่ง ไกลไมถึงปลายนิ้วกอย

อารมณสมาธิก็เล็กนอยเทานี้เปนของ

เด็กๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงฌานโลกียทั้งหมด

เขาเรียกกันวาของเด็กๆ ไมใชเรื่องท่ีคนใน

โลกจะมากลาววาไมใชวิสัยที่ฉันจะทำได

คำวาฌานโลกียเปนเรื่องของคนทุก

คนทำได ถาเกิดมาแลวมีสิทธ์ิทำไดทุกคน

เราเปนชาวโลกใชไหม

ทานทั้งหลายก็จะตอบวาใช

ในเมื่อเราเปนชาวโลกแลว สมบัติ

ที่มันเกิดในโลก สมมุติวาน้ำนี่นะเราจะอาบ

มันไดไหม เราจะกินมันไดไหม เขาไมมี

ไวสำหรับพระมหากษัตริยหรอกนานํ้านี่นะ

ทุกคนอาบไดกินได แมแตสัตวเดรัจฉาน

ก็อาบไดกินได

นี่อาหารที่เราจะเคี้ยวกินเขาไปอยาง

ลูกไมขาวปลาอาหารตางๆ นี่เราจะกินได

ไหม เขามีไวเฉพาะพระมหากษัตริยหรือวา

พวกเราดวย

ตอบกันไมยากวา คนทุกคนในโลก

มีสิทธ์ิกินได เหมือนกัน ขอนี้มีอุปมาฉัน

ใด ฌานโลกียก็เหมือนกัน

วั นนี้ ฉั น จ ะพู ดหนั ก ไ ปหน อ ยนะ

เพราะวาทานสั่งใหทานี่ ยี่หอของฉันมัน

ก็เปนอยางนี้ ถาทากันละก็ นี่ดีวามันแก

เสียแลวนะ เสียงมันแหงเสียแลว

สมัยกอนละไมตองหรอก ตวาดหมา

หลนใตถุนตายไปหลายตัวแลว เดี๋ยวนี้โรค

กระเพาะมันมาตัดเสียงเสีย ไมยังง้ันละก็ไม

ตองหรอก

เร่ืองตวาดนี่นาดู เวลาพูดกับคนงี้

นิ่มนวลนารัก แตเวลาตวาดไปอีกคนหนึ่ง

คนละพวก เสียงดังแลวก็ เสียงกระโชก
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โฮกฮาก มันเปนยี่หอยักษติดมา

นี่ทานทาวเวสสุวัณและบรรดายักษ

ทั้งหลายยิ้มกันเปนแถว ทานมากันแลวนา

ทานมาคอยเตือนจิต มาลอมกันทั้งหมด

มาอยูขางหนาบางขางหลังบาง ทางพระบาง

ครูบาอาจารยทั้งหลาย ลุงพุฒิก็มา ลุงพุฒิ

นั่นนั่งติดเลยนะวันนี้นะ

ลุงพุฒิบอกวา แหม..ชอบพูดใหลูก

ใหหลานฟงละชอบมาก เพราะแกเปนคนอยู

ตนทางนี่ ถามันพลัดลงไปแลวก็ไมรูจะทำ

ยังไง

ความรักลูกความรักหลานนี่ ถึงแม

จะเปนผีเปนเทวดาแลวก็ยังหวงอยู อดรัก

ไมได นี่เปนธรรมดานะลุงนะ

แกพยักหนาแลวก็ยิ้ม วาไงลุง ออ..

ยังหวงไอเรื่องเขาอยูหรือ ชางเถอะ เขา

ใสเขาใหก็ดีแลว เขาไมใสเขี้ยวก็บุญตัวแลว

ถาเขาใสเขี้ยวยักษก็ยังดี ถาเขาใสเขี้ยวหมา

ละซวยเลย หัวเราะใหญ ลุงพุฒิหัวเราะ

ใหญ

บอกวาถาเขาใสเขี้ยวยักษไมเปนไร

เปนบุญตัว ถาใสเขี้ยวหมาละก็แย หัวเราะ

ชอบใจบอกวา เออ..ไอเด็กๆ มันลอเรา

ชางมันนะ ลุงใจดีไมใชรึ

แกบอกวาไมเปนไรหรอก ไมไดวา

มันหรอก มันก็ทำไปอยางนั้นแหละ มัน

นึกยังไงมันก็ทำกันไป

เอา..มาเขาเรื่องกันตอไปนะ นี่เรื่อง

อาโลกกสิณวากันหมดแลวสิ มาเขาเรื่อง

ของหลวงพอปานตอนะ

กสิณสี ๔ อยาง

หลังจากนั้นมาเมื่อหลวงพอปานฝก

อาโลกกสิณ อากาสกสิณเสร็จ ก็เหลือกสิณ

อีก ๔ อยาง คือ ปตกสิณ สีเหลือง

แลวก็ นีลกสิณ สีเขียว โอทาตกสิณ สีขาว

โลหิตกสิณ สีแดง

นี่กสิณท้ังหลายเหลานี้วากันเรื่องสี

นะ กสิณสีเหลืองนะมีอานุภาพอยางนี้ ถา

เราตองการอะไรก็ตามใหเปนสีเหลืองหรือ

สีทอง เราบันดาลไดเลย

สีเขียวก็เหมือนกัน ถาที่ใดสวางอยู

เราใชกสิณสีเขียวเขาบังคับ มันจะมืดตื้อ

ไป หรือวาตองการของอยางอ่ืนที่มันมีสี

อื่น ถาตองการใหมันมีสีเขียวละก็ทำได

แลวกสิณสีแดงก็เหมือนกัน กสิณ

สีขาวก็เหมือนกันนะ

ทีนี้วิ ธีทำมันก็ไมยาก ไปเปดตำรา

ดูดีกวานะใหไปแลวนี่ พูดไปแลวก็จำไม

ไดหรอก ปวยการ มันของงายๆ

กรรมฐานนี่นะนะลูกหลานนะ หลวง

พอปานทานบอกวา เวลาฉันพูดนี่ หมาย

ถึงหลวงพอปานเองนะคำวาฉันนะ

ทานบอกวา คุณเอยกรรมฐาน ๔๐

กองนี่ เวลาฉันพูดมันก็งาย คลายๆ กับ

ขนมเบื้องทำดวยปาก ละเลงแซะๆๆ
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ประเดี๋ยวก็เสร็จ

แตเวลาทำจริงๆ นะมันยากนะลูกนะ

แตมันก็ยากตอนตนเท านั้นนะ จะเปน

กรรมฐานกองใดก็ตาม ถาเราทำไดถึงฌาน

๔ เพียงกองเดียว

แลวก็พยายามรักษาอารมณของฌาน

๔ ใหได ตั้งไวใหไดนานๆ ตอไปกรรมฐาน

อีก ๓๙ กอง คุณเอยไมตองหวงหรอก

สามเดือนเทานั้นลมขอนหมด

นีแ่สดงวาทานบวชพรรษาแรกกรรมฐาน

๔๐ ที่พระพุทธเจาทรงสอน ทานพิสูจน

หมดเลย ยากไหม ฉันไมเห็นมันจะยาก

ตรงไหนนี่

ฉันเคยบอกแลววาถาเราอานหนังสือ

ออก หนังสือ ๔๐ เลม เลมเล็กๆ บางๆ

หนาประมาณ ๑๐ หนา ถาเราอานเลม

ใดเลมหนึ่งมันออกเสียแลวนะ เราเรียนใน

ตอนตนฝกมาอานออก เลมตนอานออก

หมดแลว อีก ๓๙ เลมมันก็อานออกเหมือน

กัน ไมเห็นมีอะไรยาก

กรรมฐาน ๔๐ กองก็เหมือนกันแหละ

อย า ง เ ร่ืองกสิณก็ เหมือนกันนะ  นัก

ปฏิบัติพระกรรมฐานนะ พอพูดเรื่องกสิณ

ละบางคนทำตาโต บอก แหม..นี่เลนกสิณ

เชียวรึ

ฉันฟงแลวสลดใจ ของธรรมดาๆ ทั้ง

หลายเทานั้นแหละ ทำไมมาพูดกันใหเปน

ของยากเปนของหนัก สรางความทอแทให

แกนักปฏิบัติที่หวังความดี

นี่ เปนอันวาจบการฝกกรรมฐาน

เรื่องการเรียนหมอของหลวงพอปาน

ดีกวา เมื่อหลวงพอปานฝกกสิณเสร็จ ทาน

ก็ยํ่าเทากรรมฐานอีก ๓๐ กองจนเสร็จ

ในระหวางเสร็จแลวนี่แหละ หลวง

พอสุนก็ใชใหหลวงพอปานเปนหมอแทน

ตอนนี้หลวงพอสุนเปนประธานแลว คนไข

จะไปจะมาเปนหนาที่ของหลวงพอปาน

เอาละสิ เปนทั้งหมอยา หมอสับ

หมอน้ำมนต หมอน้ำมนตแช หมอเสก

หมาก วากันไปตามเรื่องตามราว

แลวหลวงพอสุนก็คอยใหจังหวะ ถา

คนไขคนไหนสั่นแหง็กๆ เขามา หนาวจัด

เปนไขมาลาเรีย บอก.. คุณปานไปเปาเขา

ใหหายหนาวสิ

แตความจริง วิ ธีการอยางนั้นจะไม

เปาก็ได นึกใหมันหายหนาวก็ได แตชาว

บานเขาจะหาวาอวดฤทธ์ิ ก็เลยใชเปนบท

ของคาถาเขาบังเสีย

หลวงพอสุนทานก็บอก ปานเอย..ไป

นั่งทางหัวนอนคนไขสิ ทางหัวเขานะ แลว

ก็เปาลงไป ๓ ที บอกใหเขาหยุดสั่นให

เขาหยุดหนาวเสียเดี๋ยวนี้ มันจะไดพูดกัน

รู เ ร่ือง

หลวงพอปานก็ตอง เข า เตโชกสิณ

เวลาเขาตั้งทาหรือเปลา เปลา ไมไดตั้ง

ทาหรอก นั่งอยูยังง้ัน เขานึกปบก็ไดแลว
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เขาคลองนี่ ก็เปาลงไป

แตอธิษฐานวา ขออำนาจเตโชกสิณ

ไฟนี้จงทำใหรางกายของคนไขอบอุนแลว

ก็เปาลงไป ๓ ที คนไขก็หายส่ัน

วาไง..หมอนิด ยังง้ีดีไหม หายสั่น

แลวมันก็รอนขึ้นมา

ถาคนไขคนไหนรอนกลุม หลวงพอ

สุนก็บอกวา ปานเอย..ไปเปาใหเขาหายรอน

หายกลุมนะลูกนะ

หลวงพอปานก็ทำอยางนั้น นี่ เปน

การเรียนหมอ ฝกวิชาหมอไปในตัวเสร็จ

แลวการเรียนวิชาหมอนี่ก็เปนของงาย

เพราะวาพอลอกสิณเขาไปแลวไมมีอะไรยาก

มันแบบคนที่เปนมหาเศรษฐีใหญ มีเงินใช

ไมหมด จะตองการอะไรราคาเทาไรก็ได

ตามตองการ

หรือวาคนมีกำลังมาก ของจะหนัก

สักเทาไรก็ยกไหว นี่ก็เหมือนกัน แลวใน

ดานฌานตางๆ

หลวงพอปานเรียนจบถึงอรูปฌาน

ภายในปแรก หมายความวากรรมฐานนี่ถา

ไดถึง ๔๐ กอง แลวก็ไดอรูปฌานเปน

สมาบัติ ๘

ตอนนี้พอออกพรรษา หลวงพอสุน

ก็เรียกมาอบรมในการธุดงค บอกวาถาจะให

ดีละก็ ตองออกธุดงคกัน แตวาเวลาออก

ธุดงคทานปลอยเดี่ยวเลย

ทานบอกวาไมตองกลัวหลงหรอก

ถากลัวหลงละนึกถึงฉัน คิดวามันจะหลง

ใหนึกถึงฉัน

นี่ลูกหลานคงจะสงสัยวาเร่ืองอภิญญา

หลวงพอปานฝกขนาดไหน คลองทุกอยาง

เลย ๓ เดือนเทานั้น ไมตองบอก ไป

อานในอภิญญา ๖ เถอะ คลองทุกอยาง

แลวญาณตาง ๆ ในอภิญญา ๖

ในวิชชา ๓ ไดคลองหมด นี่เปนไง คนเขา

เอาจริงกันนะ

ออกธุดงค

หลวงพอปานทานบอกวาเวลาทาน

ไปธุดงค บางคร้ังทานรูสึกวาทานไมรูจะไป

ทางไหน ทานเขาปาลึกเหมือนกัน

หลวงพอสุนสั่งหลวงพอปานไปธุดงค

นะ สั่งใหเขาปาลึกเลยนะ ไปดงกันจริงๆ

ไมใชธุดงคแบบสมัยนี้นา ฉันสะอิด

สะเอียนเหลือเกิน เที่ยวไดปกกลดกันตาม

กลางเมืองหลวงบาง ขางตลาดบาง ใกล

บานบาง ใกลหองแถวบาง ดีไมดีปกใกลๆ

กับเสาเรือนเขาบาง มันไมถูกตองอะไรหรอก

บางทีไปธุดงคก็แถมไปรับเ งินรับ

ทองเขาบาง ไปบอกบุญเขาบาง เขาถวาย

จตุปจจัยหรือสิ่งมีคารับเอาไป แบบน้ีใช

ไมได ไมควรสนับสนุน

แตวาถาเปนเรื่องจำเปน ทานยังเขา

ปาไปไมพนหมูบาน ไปถึงบานเขาก็ไปปก

กลดเปนที่อาศัย แลวเวลาปกกลดก็ไมใกล
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กวา ๑ กิโล ถาสถานที่มี

หรืออยางนอยก็ใกล เคียงอยางน้ัน

และใกลบานเขาหามนี่ ๑ กิโลพอดีๆ ไม

เปนไร อันนี้ละก็ควรสนับสนุน ปกแลว

ทานก็ไป เชาขึ้นทานก็ลาไป ยังง้ีควร

แบบมาแจกตะกรุดพิสมร พระเครื่อง

บอกบุญ รับเงินรับทอง แบบน้ีฉันวาไม

ควรใหอะไรเลย ทำพระศาสนาเสื่อม ไม

ไหว พวกนี้เลวเต็มที

แลวยังไงก็ไมรูละ เวลานี้เขาก็เปน

อะไรตออะไรกันเยอะ ทำไมเขาไมมองดูพระ

วินัยดานนี้กันเสียบางก็ไมรู ปลอยกันเลอะ

เทอะ เปนอันวายากเหลือเกิน

ถาพวกนี้ ไปทำช่ัวเขาก็ว าพระพุทธ

ศาสนาไมเปนเรื่อง โนน..ไปกระทบกระเทือน

พระพุทธเจาเขา ไมมีใครเขาเดือดรอน

เรื่องกระทบกระเทือนพระพุทธเจานี่

ไมมีใครเขาเดือดรอนจริงๆ สลดใจเหลือ

เกินนะลูกหลานนะ ชางเขาเถอะนะ เห็น

เขาทำอยางนั้นก็อยาไปนึกตำหนิเขา ปลอย

เขา ใจเราจะไดไมมัวหมอง

เมื่อเราไมเลื่อมใสเราก็เลยไปเสีย แต

วาฉันนะไมเห็นดวยจริงๆ นะ ฉันไมเคย

หากินนะอีแบบนี้ คำสั่งสอนในพระไตรปฎก

ก็ ไมมีแบบนี้

ทำไมปลอยกันเลอะเทอะมากก็ไม

ทราบ ปลอยกันเกินพอดี เมากันมั้ง คนดู

เมาเสียละมั้ง ถาเมาก็เลยมองไมเห็นใคร

วางๆ สรางเมากันสักหนอยดีไหม เลิกเมา

กันสักนิดดีไหม

เมาลาภ เมายศ เมาสรรเสริญ เมา

สุขอะไรน่ีนะ เลิกเมากันสักพักดีไหม มา

ขัดเกลากิเลส หาทางละ สังโยชน กันดูบาง

หรือวาหาทางทรงฌานละสังโยชนกันดูบาง

จะดีไหม ชาวบานจะไดพบผาสะอาดกัน

เสียที

คนเมานี่มันสกปรก ใครเขาเมากัน

บาง รัฐบาลต้ังโรงเหลาเอง ทานก็ไมได

บังคับวาใหพระกินเหลา ใครจะกินหรือไม

กินทานไมวานะ

ที่ทานตั้งเองก็เพราะวา เห็นเขากิน

กันอยูแลว ก็ เลยหาทางเก็บภาษีใหมัน

เปนประโยชนเปนรายได นั่นเปนความดีของ

รัฐบาล

แตพวกเราไมไดกินเหลานี่ เมาอะไร

กัน นาสลดใจจริงๆ นะ วางๆ เอาพระ

ไตรปฎกมาอ านออกวิทยุกั นบ า ง ไมดี รึ

ชาวบานเขาจะไดรูของจริง

เอาถอยคำที่เราแตงข้ึนมาอานบางทีก็

กลายเปนเอาโคลนไปพอกเพชรเขาให ชาว

บานเลยไมเขาใจไมเห็นเนื้อแทของเพชร

(โปรดติดตามอานตอในฉบับหนา)
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คำสอนที่สายลม

ป ๒๕๓๓

ตอนท่ี ๑๕

(๑๔ พ.ค. ๓๓)

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม

. . . โดยเฉพาะอย าง ย่ิ ง ใหมีศรัทธา

คำวาศรัทธาคือความเชื่อ

เราเชื่อวาพระพุทธเจาดีจริง เชื่อพระ

ธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจาดีจริง เชื่อวา

พระอริยสงฆดีจริง

ถาเรามีความมั่นคงอยางนี้ ทุกคน

ไมลงนรก

ที นี้ ก า ร เ ชื่ อ ว าพระ พุทธ เ จ า ดี จ ริ ง

พระธรรมดีจริง พระอริยสงฆดีจริง เปน

ความดีที่ควรทำใหเปนประจำใจ

คือทุกวันกอนจะหลับนึกถึงพระพุทธ

เจา นึกถึงพระธรรม นึกถึงพระอริยสงฆ

เมื่อ ต่ืนใหมๆ นึกถึงพระพุทธเจ า

นึกถึงพระธรรม นึกถึงพระอริยสงฆ

อยางน้ีทานถือวามีอนุสสติ ๓ อยาง

เปนฌาน

ถาเรามีอนุสสติ ๓ อยางนี้ทุกวัน

เปนฌาน คือเปนประจำ ก็ไมลงนรก

สุปติฏฐิตเทพบุตร

โดยเฉพาะอยางยิ่ งคนท่ีเขาไม เคย

เคารพพระพทุธเจามากอน อยาง มฏัฐกณุฑลี

เทพบุตร ความจริงทานไมเคยเคารพพระ

พุทธเจา

อีกคนหนึ่งก็คือ สุปติฏฐิตเทพบุตร

คือนอกจากไมเคารพพระพุทธเจาแลว ไม

เคารพความดีทุกอยาง ศีลไมเคยรักษา

ทานไมเคยให

เรื่องการยกมือไหวพระพุทธเจาไม

ตองพูดกัน สิ่งท่ีทานทำเปนปกติเปนฌาน

ก็คือ

๑. ปาณาติบาต วันดีไมละ วันพระ

ไมเวน
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๒. อทินนาทาน ทำครบถวน

๓. กาเมสุมิจฉาจาร ครบถวน

๔. มุสาวาท ครบถวน

๕. สุราเมรัย ครบถวน

แลวก็นอกจากนั้น ยังไมเคารพในสิทธิ

ตางๆ นอกจากนั้นอีกมาก

สำหรับบ านของสุปติฏฐิตเทพบุตร

ความจริงช่ือนี้ เปนชื่อสมัยที่ เปนเทวดา

แตว าสมัย เปนคนก็ ไมทราบว าชื่ อ

อะไรเหมือนกันเพราะบาลีไมไดบอก

ในกาลตอมาเมื่อเธออายุแกเขา มี

ภรรยา มีบุตรธิดา มีลูกหญิงลูกชายเยอะ

แยะ ฐานะก็ดีเปนคหบดี รวยมากๆ

เมื่ออาการปวยหนักเขามา เวลามัน

ใกลจะตาย เวลาใกลจะตาย ทุกขเวทนา

มันก็มาก

แกก็นั่งมองเมีย นั่งมองลูกชาย มอง

ลูกสาว มองทรัพยสิน

คิดวาคนทุกคนนี่เขาหวงเราท้ังหมด

แตวาไมมีใครสามารถจะแบงทุกขเวทนาไป

จากเราไดเลย

ในเมื่อทุกขเวทนามันเกิดหนัก ทีหลัง

ก็นึกถึงพระพุทธเจา

นึกใหพระพุทธเจามาชวย

พระพุทธเจาไปเมืองนั้น เดินบิณฑบาต

ผานหนาบานทุกวัน ไมเคยยกมือไหว

แตวันนั้นจวนตัวเขาก็คิดวา เขาลือ

กันวา พระสมณโคดมมีเมตตา ไมเลือก

วาบุคคลผู ใด

วันนี้ เราขอตั้งใจอาราธนาพระสมณ

โคดมมาชวยใหหายจากโรค

ขณะท่ีนึกถึงอยู แกเจ็บมาก ก็นึก

มาก ในท่ีสุดขณะนึกอยูแกก็ตาย ตายจาก

ความเปนคน แตโทษตาคนน้ีมากเหลือเกิน

คือความดีไมปรากฏ แตมีความชั่ว

อยางเดียว แตวาอาศัยท่ีนึกถึงพระพุทธเจา

ตอนกอนที่จะตาย

เพียงแคนึกถึงวาอยากจะใหมารักษา

โรค ไมไดมีความเลื่อมใสอยางพวกเรา

พวกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทน่ีดี

กวาหลายแสนเทา ถึงแมจะบาปบาง อะไร

บางก็ตาม ยังดีกวาเยอะ

อำนาจพุทธานุภาพ

แลวดวยอำนาจพุทธานุภาพก็ เปน

ปจจัยใหสุปติฏฐิตเทพบุตร ตายจากความ

เปนคนไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก

ในเมื่อแกเปนคนมีความประมาท (คำ

วาประมาทก็หมายความวาไมตั้งใจทำความ

ดี ไมนึกถึงความดี) เวลาที่ไปเปนเทวดา

ก็เปนเทวดาประมาทเหมือนกัน เขาเรียก

เทวดาพาล

คำวาพาลนี่แปลวาโง

เมื่อตายจากความเปนคนแลวไปเกิด

เปนเทวดา มีวิมานทองคำเปนที่อยู มีนาง
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ฟาหนึ่งพันเปนบริวาร

แลวบริวารเขาไมทะเลาะกันนะ ดีกวา

เมืองมนุษย

ก็เปนอันวาแกก็เพลิดเพลินในกามคุณ

ในความอยูเปนสุข เพราะความเปนทิพย

เทวดาหมดบุญ

ตอไปมาในสมัยนั้น พระพุทธเจาเสด็จ

ไปโปรดพระพุทธมารดาท่ีดาวดึงสเทวโลก

ก็มีเทวดาองคหนึ่ง ชื่อจริงๆ ก็ไมทราบ

เหมือนกัน แตตามบาลีใหชื่อตามจริยาของ

ทาน

ทานนั่งฟงเทศนประเด๋ียวหนึ่งทานก็

เหาะไปประกาศ ประกาศท่ัวดาวดึงสวา

ทานทั้งหลายเวลาน้ีพระพุทธเจาเสด็จ

ขึ้นมาเทศนโปรดพระพุทธมารดาท่ีบัณฑุ

กัมพลศิลาอาสน ขอทุกทานไปฟงเทศน

ตอบุญบารมีจากพระพุทธเจา

เทวดาทั้งหลายเมื่อทราบก็ตางคนตาง

มา ทั้งเทวดาท้ังนางฟาก็เต็มบัณฑุกัมพล

ศิลาอาสน

ทีนี้พอทานเหาะไปถึงวิมานของสุปติฏ

ฐิตเทพบุตร สุปติฏฐิตเทพบุตรมีบุญเปน

เทวดาไดแตเล็กนอย

ทั้งนี้ เพราะตอนตนทำแตความชั่ว

ความดีมีประเด๋ียวเดียว คือกอนที่จะตาย

เขาก็เปนเทวดาได

 ถานับเวลาในเมืองมนุษยมันก็หลาย

รอยป ถานับเวลาในสวรรคมันก็ไมกี่วัน

พอเหาะไปถึ ง วิมานของสุป ติฏฐิต

เทพบุตรก็เห็นวาวิมานเศราหมอง เครื่อง

ทิพยของเทวดาก็เศราหมอง

ตามธรรมดาของเทวดาถาเครื่องทิพย

เศราหมองอยางหนึ่ง เหง่ือไหลจากรักแร

อยางหนึ่ง นั่นแสดงวากำลังจะตาย

ชวนไปฟงเทศน

ทานอากาสจารียก็กลาววา ใครเปน

เจาของวิมานนี้ เวลานี้พระพุทธเจาเสด็จมา

โปรดถึงสวรรคชั้ นดาวดึ งสแล ว  อยู ที่

บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ทำไมจึงมีความ

มัวเมาอยู ไมไปฟงเทศนพระพุทธเจาเพื่อ

ตอบุญบารมี

แลวสำหรับทานเจาของวิมานนี้ ไม

เกิน ๗ วัน ทานตองจุติจากความเปน

เทวดา

พอสุปติฏฐิตเทพบุตรฟงอยางน้ันก็

ตกใจ ก็มองดูตัวเอง เห็นวาเครื่องทิพย

เศราหมอง แสดงวาความตายจะมาถึง

ประการท่ีสอง เห็นเหงื่อไหลจากรักแร

ตามธรรมดาเทวดานางฟาไมมีเหง่ือ ก็รูตัว

วาตองตายแน

กรรมช่ัวที่รอใหผล

ทีนี้ ในฐานะที่มีความเปนทิพย คือ

จิตเปนทิพย รางกายเปนทิพย ก็อยากจะ
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ทราบวาถาเราจุติจากความเปนเทวดา เรา

จะไปเกิดที่ไหน

ก็ทราบถึ ง บุญบารมี เก า  คือโทษ

ปาณาติบาตก็ดี อทินาทานก็ดี กาเมสุมิจฉา-

จาร มุสาวาท สุราและเมรัย นำทานลง

อเวจีมหานรกสิ้น ๑ กัป

พนจากอเวจีมหานรกแลว ตองข้ึน

มาอีก ๗ ขุม ผานบริวารละ ๔ ขุม แลว

ก็ตองผานยมโลกียนรกอีก ๑๐ ขุม

มาเปนเปรต ๑๒ จำพวก มาเปน

อสุรกายอีกนับเวลาไมได ตอมาก็มาเปน

สัตวเดรัจฉาน

เปนสัตว เดรัจฉานทุกประเภทตาม

จำนวนที่ฆามา คือฆามากี่ตัว ก็เปนสัตว

ประเภทนั้นเทานั้นครั้ง

รวมความวาตองใชหนี้สัตวทั้งหมด

เมื่อใชหนี้สัตวหมดแลว ก็ตองสัตวพิเศษ

เปนแรง ๕๐๐ ชาติ เปนกา ๕๐๐ ชาติ

เปนสุนัขบา ๕๐๐ ชาติ

หลังจากนั้นก็เกิดมาเปนคน เปนคน

งอย ๕๐๐ ชาติเพราะโทษปาณาติบาต

กรรมท่ีทำใหหูหนวกและตาบอด

แลวมาเปนคนหูหนวก ๕๐๐ ชาติ

เพราะเวลาท่ีเขาฟงธรรมกัน สงเสียงกลบ

เวลาญาติโยมทั้งหลายจะเอาเด็กมา

ตองระวังนะ อยาสงเสียงกลบเสียงฟงธรรม

ของเขา

เปนคนตาบอด ๕๐๐ ชาติ เพราะ

เขาทำบุญทำกุศลไปแลวแกลงทำเปนไมเห็น

แลวก็เปนคนบา ๕๐๐ ชาติ เพราะ

การดื่มสุราและเมรัย นี่บารมีเกานะ

เพียงแคมองดูวา ถาเราลงจากเทวดา

เราจะเปนอะไร เมื่อทราบตามนั้น เหงื่อ

ก็ ไม ไหลแค รักแรสิ  มันไหลทั้ ง ตัว เลย

เทวดามีเหง่ืออัศจรรย

ก็บอกกับทานอากาสจารียเทพบุตรวา

ทานอากาสจารีย ฉันถาจุติตองมีสภาพเปน

อยางนี้ขอใหชวยดวย

ทานอากาสจารียก็บอกวา แกก็เทวดา

ฉันก็เทวดา ไมมีโอกาสจะชวยได แตคนที่

จะชวยเราได ก็มีนายเราคนเดียว คือพระ

อินทร

ถาพระอินทรชวยไมไดก็ไมมีใครชวย

ได แลวท้ังสองคนก็พากันไปหาพระอินทร

พระอินทรทานก็บอกวาขึ้นชื่อวากฎ

ของกรรม ฉันก็ชวยไมได ฉันก็แคเทวดา

ถึงแมจะเปนนายเธอ ฉันก็เทวดาเหมือน

กัน

แต มี อ ยู ท า นหนึ่ ง ท่ี พอจ ะช ว ย ได

ถาองคนี้ชวยไมไดก็หมดทาง นั่นคือพระ

พุทธเจา

เทศนอุณหิสวิ ชัยสูตร

ก็พากันไปเฝาพระพุทธเจา เวลานั้น

พระพุทธเจาก็เทศนอภิธรรมอยู
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พระอินทรก็กลาวทูลความเปนมาของ

เทวดาองคนี้ใหทราบ

พระพุทธเจาก็เห็นดวยความเปนทิพย

ของจิต พระพุทธเจาก็ทรงคิดวา ถาเราจะ

แสดงอภิธรรม เทวดาองคนี้จะพนอบายภูมิ

ไหม

ทานก็ทรงทราบวาถาเทศนอภิธรรม

เทวดาองคนี้ไมรูเ ร่ืองเลย เพราะบุญบารมี

ไมถึง อีกสักครู เดียวก็ตองจุติ แลวก็ลง

ไปเกิดในอเวจีมหานรก

แตวาถาเราเทศนอุณหิสวิชัยสูตรจะ

เปนที่พอใจของเธอ ถาเทศนจบเธอจะเปน

พระโสดาบัน

ใครอยากจะฟงเทศนกัณฑนี้บางไหม

จายสดมาเลยคนละแสน ไมง้ันเทศนไมได

ไดเปนพระโสดาบัน

พระพุทธเจาก็ทรงหยุดจากการเทศน

อภิธรรมช่ัวคราว มาเทศนอุณหิสวิชัยสูตร

พอจบเทวดาองคนี้ก็เปนพระโสดาบัน

เวลานี้ยังอยูบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก

ก็รวมความวาที่สุปติฏฐิตเทพบุตร เปน

เทวดาไดเพราะนึกถึงพระพุทธเจา

แตความจริงการนึกของเขา ไมนึก

เหมือนพวกเรา

พวกเรานึกถึงดวยความเคารพ ยิ่ง

บรรดาทานพุทธบริษัทมานั่งทนเมื่อยแบบ

นี้ แสดงวาเคารพจริงๆ เคารพหนัก อยาง

พวกเราดีกวา แตนั่นเขานึกถึงแคชวยให

รักษาโรค

พุทธานุสสติ

ทีนี้ ในฐานะท่ีเขานึกถึงพระพุทธเจา

เปนพุทธานุสสติ

คนที่นึกถึงพระพุทธเจาอยูในชาตินี้จะ

เกิดไปอีกกี่ชาติก็ตาม ไมพนพระพุทธเจา

พระพุทธเจ าองคนี้นิพพานไปแลว

องคอื่นมาก็ตองพบทาน เพราะมีความเคารพ

ในพระพุทธเจาอยู

คำวาพระพุทธเจานี่ก็หมายความวา

พระพุทธเจาเหมือนกัน

ในเมื่อเขามีพุทธานุสสติคือพบพระ

พุทธเจาใหม ฟงเทศนจบเปนพระโสดาบัน

ทีนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคน

เมื่อฟงอยางน้ีแลวก็จงอยาประมาทในชีวิต

ที่เราคิดวาเราจะไปนิพพาน ไอเร่ือง

นิพพานนี่เราตองการ เราจะไปไดแนหรือ

ไมแนนี่ เรายังไมทราบ

วิ ธีปฏิบัติ

อันดับแรก หาทางยับยั้งไวแคเทวดา

นางฟา หรือพรหม เอาใหไดกอน

การยับยั้งก็คือวา ตื่นขึ้นมาตอนเชา

นึกถึงพระพุทธเจา นึกถึงพระธรรม นึก

ถึงพระอริยสงฆดวยความเคารพ

เอาจริงๆ กันนะ ไมใชเลนๆ ประ
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เดี๋ยวเดียวสัก ๒ นาที ก็เสร็จแลว

กอนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจา นึก

ถึงพระธรรม นึกถึงพระอริยสงฆดวยความ

เคารพ ทำอยางนี้ เปนปกติ

เดินทางไปไหนถา เกิดกลัวผีขึ้นมา

ก็ภาวนาวา พุทโธ

พุทโธ เปนพุทธานุสสติ

ผีกลัวพุทโธ

ผีนี่กลัวพุทโธ  ฉันเคยถูกผีหลอก

แตยังไมเลาใหฟง เพราะเวลามันเหลือนิด

เดียว ผีเขามาทับอก วาคาถาไลผีเทาไร

มันก็ไมกลัว

พอวาพุทโธ เปาพรวดเดียว หงาย

ทองไปเลย

คำวาพุทโธ ก็เปนพุทธานุสสติ คือ

นึกถึงพระพุทธเจา เรากันไวกอน นี่เปน

วิธีกันการลงนรก

อารมณพระโสดาบัน

ทีนี้ตอไปเราก็มาศึกษาเรื่องไมยอม

ตกนรกทุกชาติ การไมยอมตกนรกทุกชาติ

ก็ตองรักษาอารมณพระโสดาบันใหได คือ

๑. นึกถึงความตาย เพราะเราเกิด

มานี่ เราตองตายกันแน

๒. กอนจะตาย เราจะยึดพระพุทธเจา

พระธรรม พระอริยสงฆเปนที่พึ่งดวยความ

เคารพ

๓. เราจะมีศีล ๕ บริสุทธ์ิ

๔. เราจะมีพระนิพพานเปนอารมณ

คือตั้ ง ใจไวอย าง เดียวว า  เ ราตองการ

พระนิพพาน

หวังนิพพาน

ทำความดีมาก ทำความดีนอยก็ตาม

เราทำความดีเพื่อนิพพาน

ถวายทานกับพระเราหวังนิพพาน ให

ทานกับคนขอทานเราหวังนิพพาน ใหทาน

แกสัตวเราหวังนิพพาน

การชวยเหลือใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม เรา

ทำเพื่อหวังนิพพาน ไมหวังผลตอบแทน

ตั้งใจไว เพื่อนิพพานกอน

ถาเวลาทานตายจากความเปนคน ถา

ทรงอารมณแบบนี้ได เขาเรียกพระโสดาบัน

เมือ่ตายจากความเปนคน ถาไปนิพพาน

ไมได ก็ไปคางอยูที่เทวดาหรือพรหม แลว

ไปนิพพานตอ

คนกำลังใจออน

ตอนนี้มายอนถอยหลัง อีกนิดหนึ่ ง

สำหรับคนที่มีกำลังใจออนกวา

อยางสมมุติวาเราก็ไมสามารถจะทรง

อารมณพระโสดาบันไดแนนอน อยางมีศีล

อยูหนึ่งตัว มันกัดใจชาวบานมาก ศีลตัว

นั้นคือมุสาวาท เจอะกันเกือบทุกคนนะ โยม

โกหกเปนไหม
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คำวาโกหกเปนนี่คนฟงเขาไมรูวาโกหก

ถาโกหกไมเปนคนฟงเขารูวาโกหก

ก็เปนอันวาตอนนี้เราไมมั่นใจวาศีลเรา

จะม่ันคงไหม เราจะเปนพระโสดาบันได

หรือไมได แตเราตองการพระนิพพาน ตาย

จากชาตินี้แลว เราไมยอมลงแน เราจะไป

นิพพาน

แลวก็หันมาจับตอนตน คือจับพระ

พุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆตาม

เดิม

กอนหลับนึกถึงพระพุทธเจา นึกถึง

พระธรรม นึกถึงพระอริยสงฆ แลวต้ังใจ

คิดว า  ถ าร า งกายนี้ ต าย เมื่ อ ไหร ขอไป

นิพพานจุดเดียว

ตื่นใหมๆ ไมตองลุกขึ้นมาลางหนา

อารมณกำลังสบาย นึกถึงพระพุทธเจา นึก

ถึงพระธรรม นึกถึงพระอริยสงฆ

แลวตัดสินใจวาถาตายเมื่อไหรขอไป

นิพพานจุดเดียว เพียงเทานี้ทานตายทาน

ก็ลงนรกไมได

กัปน้ีมีพระพุทธเจา ๑๐ พระองค

ถาไปเกิดเปนเทวดาก็ดี เปนนางฟา

ก็ดี เปนพรหมก็ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งกัป

นี้จะมีพระพุทธเจาทั้งหมด ๑๐ พระองค

ไมใช ๕ พระองค เพราะมี ๒ ชวง

คือชวงแรก มีพระกกุสันโธ เปนตน

มีพระศรีอาริยเมตไตรย เปนองคสุดทาย

ของชุดแรก

ชุดที่สอง ก็มี พระราม เปนองค

ตน มีชางปาลิไลยกะ เปนองคสุดทาย

ฉะนั้นถา เราเปนเทวดานางฟาหรือ

พรหม เรายังจะตองพบพระพุทธเจาอีก ๖

องค

ถาการพบพระพุทธเจา ๖ องคแลว

เปนพระโสดาบันไมได ใหมันลงนรกไปตาม

สบาย

ตั้งใจไวนิพพานจุดเดียว

ในเมื่อเราเคารพพระพุทธเจา เคารพ

พระธรรม เคารพพระอริยสงฆทุกวัน จิต

ใจมันก็มีความมั่นคง

แต จิตเราต้ังไว จุดเดียวคือนิพพาน

จุดนี้สำคัญมาก จำงายๆ

ในเมื่อพบพระศรีอาริยแลว ฟงเทศน

จบเดียวอยางนอยเปนพระโสดาบัน เปน

อยางนอย

แตสวนใหญจริงๆ จะเปนพระอรหันต

ทันที อยางนี้ เบาดีนะ ถาปฏิบัติไดจะมี

ผลจริงตามนี้

ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุก

ทานตั้งใจสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน

สวัสดี .
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n ขอคิดจากธรรมะ n

"เราเชื่อวาพระพุทธเจาดีจริง  เชื่อพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจาดีจริง  เชื่อ

วาพระอริยสงฆดีจริง  ถาเรามีความมั่นคงอยางน้ี  ทุกคนไมลงนรก  ทีนี้การเชื่อ

วาพระพุทธเจาดีจริง  พระธรรมดีจริง  พระอริยสงฆดีจริง  เปนความดีท่ีควร

ทำใหเปนประจำใจ"

"ทุกวันกอนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจา  นึกถึงพระธรรม  นึกถึงพระอริยสงฆ

เมื่อตื่นใหมๆ  นึกถึงพระพุทธเจา  นึกถึงพระธรรม  นึกถึงพระอริยสงฆ  อยาง

นี้ทานถือวามีอนุสสติ ๓ อยางเปนฌาน  ถาเรามีอนุสสติ ๓ อยางน้ีทุกวัน  เปน

ฌาน คือเปนประจำ ก็ไมลงนรก"

"เปนคนหูหนวก  ๕๐๐  ชาติ  เพราะเวลาท่ีเขาฟงธรรมกัน  สงเสียงกลบ

เวลาญาติโยมทั้งหลายจะเอาเด็กมา  ตองระวังนะ  อยาสงเสียงกลบเสียงฟงธรรม

ของเขา  เปนคนตาบอด  ๕๐๐  ชาติ  เพราะเขาทำบุญทำกุศลไปแลวแกลงทำเปน

ไมเห็น แลวก็เปนคนบา  ๕๐๐  ชาติ  เพราะการดื่มสุราและเมรัย"

"การไมยอมตกนรกทุกชาติก็ตองรักษาอารมณพระโสดาบันใหได คือ

๑. นึกถึงความตาย  เพราะเราเกิดมานี่เราตองตายกันแน

๒. กอนจะตาย  เราจะยึดพระพุทธเจา  พระธรรม  พระอริยสงฆเปนที่พึ่ง

   ดวยความเคารพ

๓. เราจะมีศีล ๕ บริสุทธ์ิ

๔. เราจะมีพระนิพพานเปนอารมณ  คือต้ังใจไวอยางเดียววาเราตองการพระนิพพาน"

"ทำความดีมาก  ทำความดีนอยก็ตาม  เราทำความดีเพื่อนิพพาน  ถวายทาน

กับพระเราหวังนิพพาน  ใหทานกับคนขอทานเราหวังนิพพาน  ใหทานแกสัตวเรา

หวังนิพพาน  การชวยเหลือใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม  เราทำเพื่อหวังนิพพาน  ไมหวัง

ผลตอบแทน  ตั้งใจไวเพื่อนิพพานกอน"
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ตอนที่ ๖

(๑ เม.ย. ๓๒)

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม

คำสอนที่สายลม

ป ๒๕๓๒

สำหรับการเจริญกรรมฐาน ทีแรก

ก็อธิบายการเจริญกรรมฐานกองตางๆ ไปๆ

มาๆ ก็คิดวา ถาอธิบายรอบๆ จะเกิด

การลำบากแกการปฏิบัติของบรรดาทานพุทธ

บริษัท

การปฏิบัติจริงๆ เขาตัดเขาหาสังโยชน

เพราะการบรรลุมรรคผลอยูที่สังโยชน แต

ลีลาการปฏิบัติตามสังโยชนน่ีความจริงไม

ยาก

ถาปฏิบัติตามกองตางๆ โดยรอบๆ

ถาเราไมเขาใจก็รูสึกวาจะยากมาก

ที่วายากก็เพราะวาไมทราบวาจะเขาไป

รวมจุดไหนในสังโยชนได

ฉะนั้นจึงขอนำจุดสำคัญมาพูดเลย แต

วาในตอนตนบรรดาญาตโิยมทกุคนโปรดทราบ

เอาตนกันจริงๆ ทุกคนตองมีความพอใจ

ในศีล

คำวาศีลมีความสำคัญมาก ถาศีลมี

สภาพไมทรงตัว สมาธิก็ไมเกิด ถาสมาธิ

ไมเกิด ปญญาก็ไมเกิดเหมือนกัน ปญญา

คือวิปสสนาญาณ

ฉะนั้นอันดับแรกขอบรรดาทานพุทธ

บริษัทใหสนใจในศีลใหมาก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งคือศีล ๕

ศีล ๕ มีความสำคัญสำหรับพระ

โสดาบัน

พระโสดาบันขั้นตนที่เรียกวาสัตตักขัต

ตุง มีศีล ๕ เปนพื้นฐาน ความจริงก็ไม

ยาก

พระโสดาบันขั้นโกลังโกละและเอกพิชี

และพระสกิทาคามีมีกรรมบถ ๑๐ เปน

พื้นฐาน
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ฉะนั้นทั้ง ๒ อยาง คือ ศีล ๕

ก็ดี กรรมบถ ๑๐ ก็ดี บรรดาทานพุทธ

บริษัทตองสนใจใหมาก

โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมบถ ๑๐ ถา

ทรงได สมาธิก็เกิด แลวปญญาก็เกิดมาก

เพราะวากรรมบถ ๑๐ คุมทั้งกาย คุม

ทั้งวาจา คุมทั้งใจ

ถาจะถามวากรรมบถ ๑๐ นี่บรรดา

ทานพุทธบริษัททุกคนปฏิบัติกันไดไหม

ก็ขอตอบเอง ถามเองก็ตอบเองวา

ทุกคนทรงกรรมบถ ๑๐ ไดคนละหลาย

สิกขาบท  คือทุกคนมีอยูแลวหลายสิกขาบท

ก็มีบางสิกขาบทเทานั้นที่บกพรอง

เ ร าก็ สั ง เ กตดู ว า ถ า สิ ก ข าบทไหน

บกพรอง เราก็ปรับปรุงเฉพาะสิกขาบทนั้น

ไมชามันก็มีการทรงตัว

กรรมบถ ๑๐

จะขอพูดกรรมบถ ๑๐ ใหทราบวา

กรรมบถ ๑๐ มีทางกาย วาจา และใจ

ทางกาย มี ๓ อยาง คือ

๑. ไมฆาสัตว

๒. ไมลักทรัพย

๓. ไมประพฤติผิดในกาม (เหมือน

กับศีล ๕)

ทางวาจา มี ๔ อยาง คือ

๑. ไมพูดปด

๒. ไมพูดสอเสียด

๓. ไมพูดคำหยาบ

๔. ไมพูดเพอเจอเหลวไหล

ทางดานจิตใจ มี ๓ อยาง คือ

๑ .  ไมอยากไดท รัพยสมบัติของ

บุคคลอื่นโดยไมชอบธรรม

๒. ไมพยาบาทจองลางจองผลาญใคร

๓. มีความเห็นตรงตามคำสอนของ

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

ทีนี้ถาจะไลเบี้ยกันจริงๆ ก็คือ

๑. การฆาสัตว หลายคนอาจจะเวน

ไดแลว

๒. การลักขโมยของชาวบาน หลาย

คนก็เวนไดแลว

๓. การประพฤติในกาม ก็มีหลาย

คนเวนได

๔. มุสาวาท หลายคนก็สามารถทรง

ได

ตอมาสำหรับกรรมบถ ๑๐ วาจาแยก

เปน ๔ คือ

๑. มุสาวาท เราเวนแลว

๒. วาจาสอเสียด คือยุยงสงเสริม

ใหเขาแตกราวกัน ขอนี้หลายคนก็ปฏิบัติ

ไดแลว

๓. วาจาหยาบคาย วาจาหยาบคาย

ถาพูดลอเลนไมถือวาเปนการหยาบคายนะ

พูดเลนสนุกกัน

การพูดเอาจริงเอาจังเปนงานเปนการ

ใชวาจาหยาบ ทะเลาะกัน มึงมาพาโวย ไม
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เปนไร ไมถือวาขาดสิกขาบท วาจาหยาบ

หลายคนก็ละไดแลว

๔. วาจาเพอเจอเหลวไหล หลายคนก็

ละไดแลว

ทีนี้ตอมาดานจิตใจ คือคิดอยากจะได

ทรัพยสมบัติของคนอื่นโดยไมชอบธรรม

นั่นก็คืออยากจะลักเขาบาง อยากจะขโมย

เขาบาง อยากจะยื้อแยงเขาบาง อยากจะคด

โกงเขาบาง อยางนี้จำนวนมากที่นั่ ง ท่ีนี่

ปฏิบัติ ไดแลว

แลวขอตอไปเร่ืองจิตใจก็คือ การจอง

ลางจองผลาญ คำวาจองลางจองผลาญไม

ไดหมายความวาไมโกรธ

ความโกรธยังมีอยู แตโกรธแลวก็

สลายตัวไป ไมจองลางจองผลาญ จองเวร

จองกรรม

คือพอหายโกรธแลวก็เลิกกัน ไมคิด

ทำลายเขา อยางนี้ก็คิดวา หลายคนที่นั่ง

อยูที่นี่ ก็ปฏิบัติ ไดแลว

ข อสุดท ายสำหรับด าน จิตใจ  คือ

สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ

คำวามีความเห็นชอบก็คือใชปญญา

พิจารณาแลววา คำสอนขององคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจาตรงตามความเปนจริง

ควรเคารพนับถือ

หลักคำสอน ๓ ประการ

เพราะวาพระพุทธเจาทรงสอนในหลัก

๓ ประการ คือ

๑. สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง

ทรงแนะนำใหทุกคนละความชั่วทุก

อยาง ความชั่วเปนปจจัยใหเกิดความเรา

รอน

๒. กุสะลัสสูปะสัมปะทา

ทรงแนะนำใหทำความดีทุกอยาง ที่

เราเรียกกันวาทำบุญ

๓. สะจิตตะปะริโยทะปะนัง

การทำจิตใจใหผองใสจากกิเลส

รวมความวาการละความชั่ว ประพฤติ

ความดี ทำจิตใจใหสะอาดผองใส นี่เปน

หลักการคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจา เราเห็นชอบแลว อยางน้ีเรียก

วาสัมมาทิฏฐิ

ก็รวมความวา แมแตกรรมบถ ๑๐

บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทลูกหลานสวน

มาก ปฏิบัติกันไดแลว

สิกขาบทไหนบางท่ีมันจะพรอง มัน

จะพรองก็ไมพรองอยางจริงจัง อาจจะเผลอ

พรองในบางโอกาส ถือวามีความจำเปน

ก็พยายามยับยั้ง ไมชาก็สามารถทรงตัวได

ถาทุกคนปฏิบัติในกรรมบถ ๑๐ ได

ทุกอยาง โดยไมตองระมัดระวัง ถึงอยาง

ไรก็ไมพลาด

ศีลจะขาดเพราะเจตนา

กรรมบถ ๑๐ นี่ก็เหมือนศีล คือ
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ตองมีเจตนา คือตั้งใจทำลายกรรมบถ ๑๐

ขอนั้นขอนี้ คือตั้งใจจริงๆ

ถาเราไมตั้ งใจ คือเผลอกระทำไป

อยางนี้สิกขาบทนี้ไมขาด

ถาบังเอิญต้ังใจทำ แลวทำไดตามนั้น

เรียกวาสิกขาบทนั้นขาด ก็รวมความวา

กรรมบถ ๑๐ รักษาไมยากนัก

ถาทุกคนสามารถปฏิบัติในกรรมบถ

๑๐ ไดไมบกพรอง หรือในเจตนาแทไม

มีในการกระทำ หรือไมมีในการละเมิด

ถาอยางนี้พระพุทธเจาทรงเ รียกวา

พระโสดาบันขั้นโกลังโกละ หรือเอกพิชี

อารมณพระโสดาบัน

พระโสดาบันจริงๆ ไมมีอะไรมาก

พระโสดาบันจริงๆ มีอารมณดังนี้

๑ .  มีความรูสึกว าชีวิตนี้ตองตาย

อันนี้เราก็คิดกันอยูแลว ถาคนไมยอมรับ

นับถือความตายก็ไมมาปฏิบัติธรรม ไมมา

ทำบุญกัน

การที่มาทำบุญกัน หรือไปทำบุญท่ี

ไหนก็ตาม ปฏิบัติธรรม ฟงเทศนฟงธรรม

ก็ตาม เพราะทุกคนยอมรับวาความตายมี

กับเราจริง บางทีทานไมไดคิด แตอารมณ

มันทรงอยู

ทีนี้ เมื่อความตายมีอยูแลว เราก็คิด

วา การทำบุญถาตายแลวมีความสุข อยาง

นอยก็ไปสวรรค อยางกลางไปพรหมโลก

อยางดีที่สุดไปนิพพาน

ฉะนั้น ทุกคนมีความไมประมาทใน

ชีวิต จึงคิดที่จะทำบุญกุศล ก็คือคนนึก

ถึงความตาย บางทีจิตใจไมไดนึก แตนึก

อยากจะทำบุญ

การทำ บุญจะ เ ห็นว า เ ร าทำแล ว ได

ผลปจจุบันไหม ถาไมพิจารณาก็ไม เห็น

ถาพิจารณาเราก็เห็น

สวนมากคิดวาทำบุญไวเพื่อตาย ตาย

จะไดมีความสุข อันนี้เปนอันวามรณานุสสติ

กรรมฐานมีแลวแกญาติโยมทุกคน

องคของพระโสดาบันขอท่ี ๑. ก็คือ

นึกถึงความตาย

องคของพระโสดาบนัหรอืพระสกทิาคามี

ขอที่ ๒. ก็มีการยอมรับนับถือพระพุทธเจา

พระธรรม และพระอริยสงฆ ทั้งหมดทั้ง

๓ ประการน้ี บรรดาทานพุทธบริษัทท่ีนั่ง

อยูที่นี่ทุกคนมีแลว เรียกวาขอท่ี ๑ นึก

ถึงความตายก็มีแลว

ขอที่ ๒. ยอมรับนับถือพระพุทธเจา

พระธรรม พระอริยสงฆก็มีแลว

ขอที่ ๓. สีลัพพตปรามาส คือการ

ไมลูบคลำศีล รักษาศีลโดยตรง

โดยเฉพาะอยางยิง่ศีล ๕ เปนคณุสมบตัิ

ของพระโสดาบันขั้นสัตตักขัตตุง อาจจะมี

คนบกพรองบางแตไมมาก พยายามยับยั้ง

ไมชาก็สามารถทำได

แตวาคุณธรรมของพระโสดาบันขั้น
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โกลังโกละกับเอกพิชี ก็คือ กรรมบถ ๑๐

ประการ นี่คิดวาทุกคนที่นั่งอยูที่นี่สามารถ

ปฏิบัติกรรมบถ ๑๐ ประการได

บางคนจะคิดวาทางดานวาจาเราระงับ

ยาก แตความจริงตองถือเจตนา

ที่ย้ำเร่ืองวาจาเพราะอะไร เพราะท่ีนั่ง

อยูหลายๆ คน ไปน่ังหวงวาจาอยางเดียว

ที่ฉันพูดนี่ตางคนตางก็หวงกันหลายคน คิด

วาปากเรามันพลอยๆ สิกขาบทขอนี้จะรักษา

ไดหรือเปลา

แตความจริงไมยาก ตองถือวาทุกอยาง

ตองเปนที่ เจตนาคือตั้งใจ

ถาเรื่องที่ไมตรงกับความจริงแตรักษา

ประโยชน อยางนี้ทานไมเรียกมุสาวาท

การรักษาประโยชนก็หมายความวาถา

เราพูดตามความเปนจริงเขามีทุกข ถาพูด

เลี่ยงจากความเปนจริง ทำใหบุคคลนั้นมี

ความสุข

เพื่อเปนการระงับทุกข บำรุงสุขของ

เขา ใหเขามีความสดชื่น ก็พูดเรื่องท่ีตรง

กันขาม หรือเลี่ยงไปเสีย

พระสารีบุตรกับโจรเคราแดง

ตัวอยางก็คือตอนพระสารีบุตรท่ีพูด

กับตัมพทาฐิกโจร

คำวาเทศนก็คือพูด พูดก็คือเทศน

ทานตัมพทาฐิกโจรน้ีเปนคนที่คบยาก

เรียกโจรเคราแดง ลักษณะไมนาคบ เพราะ

ตัมพทาฐิกโจรมีทุกสวน

ฉะนั้นตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งโตเปน

ผูใหญ ไมมีใครเขาอยากคบ

ตอมาเมื่อถึงความเปนหนุม ก็ไป

สมัครเปนลูกนองของโจร ๕๐๐

นายโจรใหญมองแลวก็ไมอยากจะคบ

ไมยอมรับ ขนาดโจรยังไมยอมรับ

แตวาอาศัยความฉลาด ปฏิบัติเอา

อกเอาใจ ปฏิบัติตามใจลูกนองของโจร

จนกระท่ังลูกนองของโจรมีความรัก ก็นำ

ไปมอบใหกับผูใหญ ผูใหญก็ยอมรับ

ในเมื่อเปนโจรอยู การปลนการฆาก็มี

การฆาคนระยะนั้นก็มี

ตอมาทางบานเมืองเขาจับโจรชุดนั้น

ได ตัมพทาฐิกโจรก็ถูกจับไปดวย คือโจร

ทั้งหมดมันมีถึง ๕๐๐ คน

ถาหากวาใหเพชฌฆาตฟน เพชฌฆาต

บอกวาไมไหว ตั้ง ๕๐๐ คนไมมีกำลัง

ใจจะฟนคอได

เขาก็ถามนายโจรวา สามารถจะตัดคอ

ลูกนองไดไหม ถาตัดไดจะไมเอาโทษ จะให

เปนเพชฌฆาต

นายโจรก็ไมเอา

เขาก็ถามเรื่อยมา จนกระทั่งถึงคนที่

๕๐๐ คือตัมพทาฐิกโจร

ตัมพทาฐิกโจรบอกวาได เพราะไปฟน

คอเขาได เราก็ไมตาย

เขาก็เลยใหฟนคอ พวกเดียวกัน ๔๙๙
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เวนแกคนหนึ่ง แลวเขาก็ตั้งเปนเพชฌฆาต

ตอมาก็ฆาเรื่อยๆ มา จับโจร ๕๐๐

มาไดกฆ็าไป ตามบาลทีานบอกวา ตมัพทาฐิก

โจรน่ีฆาคนประมาณหมื่นคนเศษ

การฆาคนหมื่นคนเศษ ถึงแมวาจะเปน

ลูกจางเขามันก็บาป

ตอมาเมื่อแกลงไป กำลังนอยแรงนอย

ลง ไมสามารถจะฟนคอคนทีเดียวใหขาด

ได เขาก็ปลด ให เกษียณ มีเบี้ยหวัด

บำนาญกิน ก็ไดทรัพยสินจากพระราชา

รวยในขั้นคหบดี

วันหนึ่งทานตัมพทาฐิกโจรก็มีความ

รูสึกวา เราเปนเพชฌฆาต ฆาคนทุกวัน

เลือดก็เปอน แตงตัวสวยๆ ไมได

เวลานี้ปลดจากราชการแลว ไมตอง

เปอนเลือด จะขอแตงตัวสวยๆ

ก็ใหลูกสาวไปซื้อผาสาฎกมา ๒ ผืน

ผาอยางดี ผืนหนึ่งนุง ผืนหนึ่งหม หม

ผานุงผาก็เห็นวาสวยดีแลว

แลวก็อยากกินขาวมธุปายาส ถือวา

ฐานะก็ดีพอสมควร ก็บอกลูกสาววาอยาก

จะกินขาวมธุปายาส

ลูกสาวก็นำเครื่องอุปกรณตางๆ มา

พรอม แลวก็หุงขาวมธุปายาสใหพอ

ขาวมธุปายาสนี่เขากินเฉพาะพระราชา

กับมหาเศรษฐี

ตองเปนคนที่ร่ำรวยจึงจะกินไดเพราะ

ราคาแพง แตวาตัมพทาฐิกโจรเวลาน้ันก็

ร่ำรวยขั้นอนุเศรษฐีเหมือนกัน

ขณะท่ีลูกสาวนำขาวมาให เมื่อปูอาสนะ

ที่นั่ง แลวนำขาวมาวางไวแลว ก็บอกให

พอรับประทาน

พระสารีบุตรมาโปรด

ทานพอก็เริ่มนั่งจะรับประทานอาหาร

ก็พอดีทานหันหนาไปทางประตู เจอพระ

สารีบุตรยืนที่ประตูบาน ไมใชประตูร้ัวนะ

ประตูบานเลย พระมาโปรด สงเคราะหมาก

ทานตัมพทาฐิกโจรก็นึกในใจวา เรา

ตั้งแตเกิดมาก็มีแตบาปอยางเดียว ไมเคย

ทำบุญ วันนี้พระมาสงเคราะหถึงประตูบาน

ไมใชประตูร้ัว ยังไมเดินเขามาในบานก็บุญ

ตัวแลวนะ ไมรูมาอยางไร

พอพระมาสงเคราะหก็เลยนิมนตพระ

สารีบุตร เมื่อพระสารีบุตรเขามา ทานก็ลุก

จากที่นั่ง นิมนตพระสารีบุตรน่ังแทน แลว

ก็ประเคนขาวมธุปายาสทั้งชาม ลูกสาวทำไว

ชามเดียว

พระสารีบุตรทานไปสงเคราะห ทาน

ไมหวังในการกิน ไมใชละโมบ

พระอรหันตนี่ไมมีละโมบในการกิน

ทานสารีบุตรทานทราบวา ตัมพทาฐิก

โจรตองการอะไร พอประเคนมา ทานก็เริ่ม

ฉันขาวมธุปายาส

ทานตัมพทาฐิกโจร เห็นพระสารีบุตร

ฉันคำแรก ความยากความกระหายมันก็มาก
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น้ำลายไหลสอ น้ำลายไหลยืดลงพื้น

ทานพระสารีบตุร เวลาฉนัทานกช็ำเลอืง

ดู เพราะทานฉลาดมาก

พอเห็นตัมพทาฐิกโจรน้ำลายไหล ทาน

ก็หยุดฉัน ทานถามวาโยมมีความกระหาย

หรือ

ทานตัมพทาฐิกโจรก็บอกวา ผมอยาก

กินมากครับ แตวาอาศัยพระคุณเจามา ผม

ไมเคยทำบุญก็เลยทำบุญหมด

แบงขาวใหกิน

พระสารีบุตรก็ไมว าอะไร ทานนิ่ ง

ประเด๋ียวหนึ่ง แลวทานก็ถามวาโยม ขาว

มธุปายาสทั้งหมดนี่โยมใหอาตมาแลวใชไหม

ตัมพทาฐิกโจรก็บอกวา ใหแลวครับ

ถวายทั้งหมด

ทานก็ถามวา ถาอาตมาจะใหใครนี่

โยมจะวาไหม

ทานตัมพทาฐิกโจรก็บอกวา ไมวาครับ

พระสารีบุตรก็บอกวา ถาอยางนั้น

ขอภาชนะชามเปลาๆ ลูกหนึ่ง

ทานตัมพทาฐิกโจรก็นำชามเปลาๆ มา

ลูกหนึ่ง พระสารีบุตรก็แบงคร่ึง ทานเอา

ไวครึ่ง สงใหตัมพทาฐิกโจรคร่ึง

ตอนนี้พระก็ฉัน โยมก็หม่ำ ลอกัน

สนุกเลยนะ พอกระหายมาก เมื่อกินแลว

ความชื่นใจก็ปรากฏ

เมื่อฉันเสร็จ พระสารีบุตรก็เทศน

เทศนตอนแรก ทานเทศนกัณฑเดียว

แตวาเปน ๒ ตอน

โทษปาณาติบาต

ครึ่งกัณฑแรก พระสารีบุตรก็เทศน

เรื่องโทษของปาณาติบาต เร่ืองการฆาคน

การฆาสัตว ทำลายใหสิ้นชีวิตไป ตกนรก

ขุมไหน ก็วาเรื่อย สบายไป

ตกนรกสัญชีพนรก ถาฆามากอาจจะ

ลงอเวจีมหานรก พนจากนรกขุมใหญก็มา

ตกนรกบริวาร ๔ ขุม พนจากนรกบริวาร

๔ ขุม มาตกยมโลกียนรกอีก ๑๐ ขุม

จากนั้นก็เปนเปรต ๑๒ จำพวก เปน

อสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ก็วากันเรื่อย

ไปตามสบาย

แตคนฟงเหง่ือแตกพลั๊ก เพราะเทศน

ตรงกับท่ีตัมพทาฐิกโจรทำมาทั้งหมด

พอเทศนไปคร่ึงกัณฑ พระสารีบุตร

ทานเทศนไปก็ชำเลืองไป ทานเห็นเหงื่อแตก

ทานก็หยุดถามวา โยม ไมสบายหรือ

ตัมพทาฐิกโจรบอกวา สบายไมไหว

แลวครับ ที่พระคุณเจาเทศนมาทั้งหมดนี่

ผมทำเรียบรอย ไดทุกอยาง นรกทุกขุม

ไดหมด เปรตทุกประเภทไดหมด อสุรกาย

ทุกประเภทไดหมด

ทานพระสารีบุตรก็ถามวา โยม การ

ฆาคน ฆาสัตวของโยมนี่ โยมตั้งใจฆาเอง

หรือใครใชใหฆา
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ฟงตอนน้ีใหดีนะ เร่ืองวาจาไมตรง

กับความเปนจริงใชไหม

ทานตัมพทาฐิกโจรก็บอกวา พระราชา

ใชใหฆา

พระสารีบุตรก็ไมพูดอะไรมาก

ความฉลาดของพระสารีบุตร

ทานถามวา สมมุติวาโยมเปนลูกจาง

เขา  เจานายเขามีนาอยู ๑๐๐ ไร เขา

ใหโยมทำนา เมื่อทำนาไดทั้งหมด ผลใน

นาคือข าว ท้ังหมดท่ีไดแลว เปนของโยม

หรือเปนของเจานาย

ทานตัมพทาฐิกโจรก็บอกวา ก็เปน

ของเจานายสิครับ

ทานก็ถามวา การฆาคนนี่โยมฆาเอง

หรือวาใครใชใหฆา

ตัมพทาฐิกโจรก็บอกวาพระราชาใหฆา

พระสารีบุตรก็นิ่งแคนี้นะ

เปนอันวา ตัมพทาฐิกโจรคิดวาบาป

ตกอยูกับพระราชา

พระสารีบุตรทานก็ไมไดบอกวา โยม

ไมบาป ใชไหม

ตอไปเมื่อคิดวาบาปตกอยูกับพระราชา

ก็คิดวาตัวเองไมบาป พระสารีบุตรก็เทศน

ตอเลย

เทศนคนละเรื่อง เทศนเรื่องอานิสงส

ของทานยันอรหันต พอเทศนจบตัมพทาฐิก

โจรก็เปนพระโสดาบัน เห็นไหม นี่ทานฉลาด

ก็รวมความวาบาปทุกอยาง ที่จะทำ

ที่จะละเมิด ที่ศีลจะขาด ก็ตองมีเจตนา

สำหรับพระสารีบุตรนำตัมพทาฐิกโจร

ใหเลี้ยวออกนอกทาง ดวยมีความประสงค

ตองการใหตัมพทาฐิกโจรไมของใจในบาป

ถาจิตของใจในบาป การเทศนวันนั้น

จะไมมีผล

ในเมื่อบุคคลใดก็ตาม ทำบาปมามาก

แสนมาก แตถึงเวลาฟงธรรมหรือเวลา

ปฏิบัติธรรมเราลืมบาปเสียเวลานั้น ตั้งใจ

คิดทำแตบุญอยางเดียว ก็มีผลสมบูรณแบบ

ที่พระพุทธเจาตรัสวา ทุกคนจงอยา

นึกถึงความช่ัวท่ีทำมาแลว

คำวาความชั่วคือบาป

ศีลขอวาจา

ฉะนั้น ขอบรรดาญาติโยมทุกคนเรื่อง

วาจามุสาวาทก็ตาม ตองต้ังใจโกหก เพื่อ

ทำลายประโยชนเขา

ถาพูดเลี่ยงจากความเปนจริงเพ่ือรักษา

ประโยชนอยางตัมพทาฐิกโจร อยางนี้ไม

ถือวา เปนมุสาวาท ถือเปนเมตตาบารมี

เปนการสงเคราะห

อยางเชนวาจาสอเสียดก็เหมือนกัน

ตั้งใจยุยงสงเสริมใหเขาแตกราวกัน อยาง

นี้ขาดจากวาจาสอเสียดแน

แตวาถาพูดไปเพราะรูเทาไมถึงการณ

แตบังเอิญไปกระทบกระท่ังเขา อยางน้ีไม
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ขาด คิดวาเราพูดตามความเปนจริง แต

วาไปสะเทือนใจเขาเขา อยางนี้เจตนาเพื่อ

ทำลายไมมี

แลวก็วาจาหยาบ ก็ตองถือวาถาพูด

ลอเลน หยาบขนาดไหนก็ได เพราะเปน

การลอเลนกัน

แตพูดเอาการเอางาน อยางนี้ตองไม

หยาบ เพราะเปนการสะเทือนใจเขา

วาจาเพอเจอเหลวไหลไรประโยชน

คือพูดลืมคิด อยางนี้ก็ตองมีการตั้ ง ใจ

เหมือนกัน  ถาไมตั้งใจทำอยางน้ัน ศีล

ขอนี้ก็ไมขาด

ก็รวมความขอวาจาก็ไมใชวาจะขาด

งายนัก มันก็ยาก

ทีนี้มาการปฏิบัติของบรรดาทานพุทธ

บริษัท ในเมื่อความเปนพระอริยเจาเบื้อง

ตน คือพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามี

ก็ ดี

การปฏิบัติจริงๆ นะไมยาก ไอที่มัน

ยากเพราะปฏิบัติไมคอยจริง ถูกไหมละ

คำวาปฏิบัติจริงๆ คือตองคอยๆ ละ

ไมใชทำวันเดียวได สิ่งใดท่ีเราไดอยูแลว

ใหมันทรงตัว นั่นก็คือขอตน การนึกถึง

ความตาย

ใหมีความรูสึกตามความเปนจริงวา

ชีวิตของเรามันไมอยูตลอดรอดฝง สักวัน

หนึ่ งข างหน า  มันตองตายแบบเพื่ อนที่

เขาตายมาแลว

บูชาพระ-ใสบาตร-สวดมนต-ภาวนา

ทีนี้ การนึกถึงความตาย ญาติโยม

พุทธบริษัทบอกวา บางทีมันลืมนึก แต

สิ่งท่ีลืมไมไดใหนึกถึงความตาย แตการ

ทำเพื่อความตายนะมีอยู คือ

๑. บูชาพระ การบูชาพระท่ีบานนะ

ทำเพ่ือความตายนะ เพราะการบูชาพระถา

จิตใจเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระ

อริยสงฆนี่มันลงนรกไมได เราทำก็ เพื่อ

ความสุขในเวลาท่ีตายไปแลว

๒. การใสบาตร หรือใหทาน การ

ใหทานถวายทานกับพระ เราทำเพื่อการ

สงเคราะหกับคน กับเมตตาในพระก็จริง

แหล แตวาผลอันนั้นจะสนองใหเรามีความ

สุขเมื่อตาย

การทำอย างนี้ ก็ถื อว าคนนั้นไมลืม

ความตาย

๓. บางคนชอบสวดมนตบาง ชอบ

ภาวนาบาง การสวดมนตก็ดี การภาวนา

ก็ดี ทำใหจิตใจเปนสุขในระหวางท่ีมีชีวิต

แตอยาลืมวาการกระทำอยางนี้ก็เพื่อ

ผลความสุขในเมื่อตายไปแลว

รวมความวาการปฏิบัติอยางนี้ก็ถือวา

คนผูนั้นปฏิบัติในมรณานุสสติกรรมฐาน ชื่อ

วาขอที่ ๑ ของพระโสดาบันไดอยูแลว

คราวนี้มาขอที่ ๒ คือการยอมรับ

นับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริย

สงฆ อันนี้ เรามีเปนปกติ
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เห็นพระพุทธรูปเราไหว ยอมเชื่อพระ

ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจาตามที่เขาใจ

เห็นพระสงฆเราไหว ก็เปนการยอมรับนับถือ

พระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ

อยูแลว ขอที่ ๒. เรามี

ก็สำคัญขอเดียวคือสีลัพพตปรามาส

คอยๆ ตัด นี่วากันถึงผลขอตน

แลวมาวิธีปฏิบัติ ในเมื่อเราตองการ

ใหทรงอารมณในมรณานุสสติก็ดี ในพุทธา

นุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ คือ

ยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระ

อริยสงฆก็ดี  ในสีลานุสสติก็ดี ตองการ

ใหทรงตัว ก็ตองฝกทำสมาธิ

คำวาสมาธิคือความตั้งใจ ฝกการ

ตั้งใจใหจิตใจมันทรงตัว

การที่จิตใจทรงตัวจะทำอยางไร อันดับ

แรก ใหพยายามรูลมหายใจเขาออก เปน

การฝก หายใจเขารูอยูวาหายใจเขา หายใจ

ออกรูอยูวาหายใจออก

ขณะใดที่รูลมหายใจเขา รูลมหายใจ

ออก ขณะนั้นจิตเปนสมาธิ

คำวาสมาธิ ไมใชจิตนิ่งๆ ไมไดคิด

อะไรเลย ไมใชอยางนั้น คิดถึงลมหายใจ

เขาออก

เวลานี้หายใจเขาเราทราบ เวลานี้เรา

หายใจออก เราทราบ จิตทรงตัวแคลม

ที่ เรียกวามีสมาธิในอานาปานุสสติ

ตอนนี้ถามีบทภาวนา เราภาวนาดวย

ขณะใดที่รูคำภาวนาอยู ขณะนั้นชื่อวาจิต

มีสมาธิ

อาการของสมาธิมีกี่ขั้นนะไมสำคัญ

เพราะวาความเปนพระอริยเจาเบ้ืองตน คือ

พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี ก็มีสมาธิ

ขั้นอนุสสติไมสูง คือต่ำมาก

อนุสสติแปลวาตามนึกถึง

ตามนึกถึงความตาย ตามนึกถึงพระ

พุทธเจา นึกถึงพระธรรม นึกถึงพระอริย

สงฆ ไมใชทั้งวันนะ เอาเฉพาะเวลา

นึกถึงศีลที่เรารักษา ตอมาเพื่อเปน

การฝกใหทรงตัวก็พยายามหัดนั่ง เรียกวา

นั่งสมาธิ เพื่อเปนการฝกการทรงตัวของจิต

การเร่ิมทำทีแรก ขอบรรดาทานพุทธ

บริษัทกำหนดรูลมหายใจเขาออก เวลาหายใจ

เขารูอยูวาหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยู

วาหายใจออก อันนี้เปนอยางหยาบ

ถาจิตละเอียดกวานั้น หายใจเขายาว

หรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นก็รูอยู อยาง

นี้ เปนขั้นละเอียดของอานาปานุสสติ

ตอไปก็ใชคำภาวนา เชนคำภาวนาวา

พุทโธ หายใจเขานึกวา พุท หายใจออก

นึกวา โธ

คำวา พุทโธ เปนพระนามขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีคุณสมบัติ

ใหญที่ เรียกวาพุทธานุสสติกรรมฐาน

เวลาท่ีญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติไป

กำลังทางจิต กำลังทางกายอาจจะมีการ



ธัมมวโิมกข

76
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

เปลี่ยนแปลง

นั่นก็หมายความภาวนาไปๆ จิตเร่ิม

เปนสุข สมาธิเริ่มมีขึ้น อารมณเริ่มเปน

สุขขึ้น ถือเอาอารมณสบายเปนสำคัญ

อาการปติ ๕ อยาง

ถาอาการทางกายเกิดขึ้น อยางขนพอง

สยองเกลา ขนลุกซา อยางน้ีก็อยาตกใจ

ใหทราบวานั่นคือปติขั้นแรก

ปติขอที่ ๑ ถาจิตเขาถึงปติมีความ

อิ่มใจ ขนจะลุกซูซา

ปติขอที่ ๒ น้ำตาจะไหล

ปติขอที่ ๓ รางกายโยก โยกไปโยก

มา โคลงไปโคลงมา

ปติขอที่ ๔ มีการเตนเหมือนปลุก

พระ หรือเหมือนตัวลอยไปบนอากาศ

ปติขอที่ ๕ มีอาการซาบซาน

อาการซาบซานมันเปนอยางน้ี จะมี

ความรูสึกวา อันดับแรกหนาตาจะใหญขึ้น

รูสึกวาตัวสูงข้ึน ตัวใหญขึ้น หนาจะใหญ

มาก

แลวตอมาจะมีอาการเหมือนลมพริ้ว

ไหลออกจากรางกาย

ในที่สุดจะไมรูสึกวามีรางกาย จะมี

ความรูสึกมีแตหนาอยางเดียว อยางนี้เปน

อาการของปติตัวที่ ๕

รวมความวาอาการทั้ง ๕ อยาง อยาง

ใดอยางหน่ึงเกิดขึ้นก็ตาม ขอบรรดาทาน

พุทธบริษัทอยาตกใจ

แลวจงอยาเปลี่ยนแปลงคำภาวนา ให

วาไปเรื่อยๆ ปลอยมัน รางกายจะเปนอยาง

ไรก็ชางมัน แตจิตมันเปนสุข

อาการ ๕ อยางท่ีเกิดขึ้นนี่ทั้งหมด

จิตเปนสุขมาก อยางนั้นทานเรียกวาปติ

ก็รวมความวาวันนี้ขอสรุปวา เหลือ

เวลาอีก ๒ นาที ก็เปนอันวา อันดับ

แรกขอใหทานพุทธบริษัทกำหนดรูลมหายใจ

เขาออก รูลมเขา รูลมออก แลวก็รูคำภาวนา

แลวก็ตั้งใจคิดวาความตายเปนของเรา

สักวันหนึ่งขางหนาเราตองตาย ถาตายจาก

ความเปนคน เราไมยอมลงอบายภูมิ

เราจะขอยอมรับนับถือพระพุทธเจา

พระธรรม และพระอริยสงฆ

แลวตอไปจะทรงศลีหรอืกรรมบถ  ๑๐

ใหบริสุทธ์ิ เฉพาะศีล ๕ บริสุทธ์ิไดก็เปน

พระโสดาบันขั้นตน

ถาเปนไดอยางนี้ ขอบรรดาทานพุทธ

บริษัททุกคนโปรดทราบ ขึ้นชื่อวาบาปทุก

อยางที่ทำมาแลวท้ังหมดไมมีโอกาสใหผล

ถาทานตายจากความเปนคนคราวนี้ก็

มีทางเดียวคือไปสวรรคก็ได ไปพรหมโลก

ก็ได ถาจิตใจสะอาดที่สุดก็ไปนิพพาน

เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุก

ทาน เวลานี้หมดเวลาพอดี ตอนี้ไปขอทุก

ทานตั้งใจสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน

สวัสดี .
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n ขอคิดจากธรรมะ n

"คำวาศีลมีความสำคัญมาก  ถาศีลมีสภาพไมทรงตัว  สมาธิก็ไมเกิด  ถา

สมาธิไมเกิด  ปญญาก็ไมเกิดเหมือนกัน  ปญญาคือวิปสสนาญาณ  ฉะนั้นอันดับ

แรกขอบรรดาทานพุทธบริษัทใหสนใจในศีลใหมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือศีล ๕"

"รวมความวาการละความชั่ว  ประพฤติความดี  ทำจิตใจใหสะอาดผองใส  นี่

เปนหลักการคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา"

"กรรมบถ  ๑๐  นี่ก็เหมือนศีล  คือตองมีเจตนา  คือต้ังใจทำลายกรรมบถ

๑๐ ขอนั้นขอนี้  คือตั้งใจจริงๆ  ถาเราไมตั้งใจ  คือเผลอกระทำไป  อยางนี้

สิกขาบทนี้ไมขาด  ถาบังเอิญต้ังใจทำ  แลวทำไดตามนั้น  เรียกวาสิกขาบทนั้นขาด

ก็รวมความวากรรมบถ  ๑๐  รักษาไมยากนัก"

"มีความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตาย    อันนี้ เราก็คิดกันอยูแลว ถาคนไมยอมรับ

นับถือความตายก็ไมมาปฏิบัติธรรม ไมมาทำบุญกัน

การที่มาทำบุญกัน  หรือไปทำบุญท่ีไหนก็ตาม  ปฏิบัติธรรม  ฟงเทศนฟง

ธรรมก็ตาม  เพราะทุกคนยอมรับวาความตายมีกับเราจริง  บางทีทานไมไดคิด  แต

อารมณมันทรงอยู  ทีนี้เมื่อความตายมีอยูแลว  เราก็คิดวา  การทำบุญถาตายแลว

มีความสุข  อยางนอยก็ไปสวรรค  อยางกลางไปพรหมโลก  อยางดีที่สุดไปนิพพาน

ฉะนั้น  ทุกคนมีความไมประมาทในชีวิต  จึงคิดที่จะทำบุญกุศล  ก็คือคนนึกถึง

ความตาย"

"ที่ย้ำเรื่องวาจาเพราะอะไร  เพราะท่ีนั่งอยูหลายๆ คน  ไปนั่งหวงวาจาอยาง

เดียว  ที่ฉันพูดนี่ตางคนตางก็หวงกันหลายคน  คิดวาปากเรามันพลอยๆ  สิกขาบท

ขอนี้จะรักษาไดหรือเปลา  แตความจริงไมยาก  ตองถือวาทุกอยางตองเปนที่เจตนา

คือต้ังใจ  ถาเรื่องที่ไมตรงกับความจริงแตรักษาประโยชน  อยางนี้ทานไมเรียกมุสาวาท

การรักษาประโยชนก็หมายความวา  ถาเราพูดตามความเปนจริง  เขามีทุกข  ถาพูด

เลี่ยงจากความเปนจริง  ทำใหบุคคลนั้นมีความสุข  เพื่อเปนการระงับทุกขบำรุงสุข

ของเขา  ใหเขามีความสดชื่น  ก็พูดเรื่องท่ีตรงกันขาม  หรือเลี่ยงไปเสีย "
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คำสอนที่สายลม

ป ๒๕๓๑

ตอนที่ ๖

(๔ เม.ย. ๓๑)

โดย..หลวงพอพระราชพรหมยาน

พิสูจนอักษร : กชกร ใบไม

ญาติโยมทั้งหลาย เขาบอกวามหาสติ

ปฏฐานสูตรถาทำไดคลองตัวจริงๆ ตองใช

เวลา ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน ถึงจะบรรลุ

อรหันต

ความจรงิการเขาใจแบบน้ีผดิถนดั พระ

พุทธเจาสอนเฉพาะหมวด จริงๆ แลวใน

มหาสติปฏฐานสูตรมีหลายสิบหมวด

แตว า ไม ใชว าตองปฏิบัติทุกหมวด

ใหปฏิบัติแคหมวดใดหมวดหนึ่ง

ถาทำไดคลองตัว ทานบอกใหหวัง

ผล ๒ อยาง คือ

๑. พระอนาคามี

๒. พระอรหันต

ไมไดหวังตอนตนคือ พระโสดาบัน

กับพระสกิทาคามี แตหวังสูงสุด

เพราะผลจริงๆ ของมหาสติปฏฐาน

สูตรก็คือตองการความเปนอรหันตหรือ

อนาคามีเปนอยางนอย

ฉะนั้น แตละหมวดๆ จะเห็นวาพระ

พุทธเจาทรงลงไววา จงเห็นกายภายในหรือ

เห็นกายภายนอก เห็นทั้งกายภายในและ

กายภายนอก จงไมติดอยูในวัตถุธาตุใดๆ

ทั้งหมดในโลกนี้

เห็นกายภายใน เห็นกายภายนอกนี่

หมายถึงอารมณเบ่ือ

เบื่อที่มันมีการเคลื่อนไป ไมมีการทรง

ตัว มีการเปล่ียนแปลงเส่ือมไป

ถารูอาการเสื่อมเราก็เร่ิมเบื่อ เบื่อความ

เสื่อม ตอนนี้เปนอารมณของพระอนาคามี

ถาหากวาเราไมสนใจทุกสิ่งทุกอยางใน

โลก ไมสนใจกายของเราดวย ไมสนใจกาย
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ของบุคคลอื่นดวย ไมสนใจวัตถุธาตุใดๆ

ดวย

คำว าไมสนใจในที่นี้ก็จงอยาไปคิด

วา เราไมสนใจในรางกายแลวจะไมกินขาว

หิวจะไมกิน รอนก็ไมอาบน้ำ หนาวก็ไม

หมผา อันนี้ไมถูก

คำวาไมสนใจคือไมติดใจในมัน ให

มีความเขาใจตามความเปนจริงวา

ร างกายมีความเกิดขึ้นในเบื้ องตน

แลวก็มีแปรปรวนเสื่อมไปในทามกลาง แลว

ก็แตกสลายในที่สุด คือตาย ใหถือวาเปน

เรื่องธรรมดา

แลวก็มีอารมณคิดตอไปอีกวา ราง

กายนี้พัง เราไมตองการรางกายอยางนี้อีก

รางกายแหงความเปนคนกด็ ี เปนเทวดา

ก็ดี เปนพรหมก็ดี ไมมีความสุขจริง เรา

ไมตองการ เราตองการจริงๆ คือนิพพาน

ถาบรรดาทานพุทธบริษัททำอารมณใจ

ของทาน กอนหลับก็ดี หรือตื่นใหมๆ ก็ตาม

ไมตองลุกขึ้นมานั่ง นอนแบบนั้น

ตื่นใหมๆ ใจกำลังสบาย สรางความ

รูสึกวารางกายมันเสื่อม รางกายเปนของ

นาเบื่อ รางกายตองตายในที่สุด เราไม

ตองการรางกายแบบนี้อีก เราตองการจุด

เดียวคือนิพพาน จิตหวังจริงๆ

ถาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิง

ทำอยางนี้กอนหลับและต่ืนใหมๆ  ไมตอง

นั่งทำ ใหนอนคิด คือใหใชปญญา เวลา

นั้นเกิดอารมณเบื่อชั่วขณะจิตเดียว ไมหวัง

รางกายเพียงแคขณะจิตเดียว จิตก็กลับฟน

คืนคงท่ีตามเดิม

เพียงเทานี้บรรดาทานพุทธบริษัทขอยืน

ยันวาชาตินี้กอนทานจะตาย ทานเปนพระ

อรหันตไปนิพพานแน

นวสีวถิกาบรรพ ๙

นี่เลากันถึงเบ้ืองตนนะ วันนี้เปนเรื่อง

ของนวสี รูจักนวสีไหม

นว แปลวา เกา

นวสี หมายถึง ปาชา ปาชาคือคนตาย

คนตายเขานอนใชไหม ตายไปแลวมีลักษณะ

๙ อยาง อยางเชน

ตายแลวหนึ่งวันมีลักษณะเปนอยาง

ไร สองวันเปนอยางไร สามวันเปนอยาง

ไร ขึ้นพองเปนอยางไร

แลวในที่สุดก็เหลือแตกระดูก กระดูก

หนังลอกออกหมด เหลือแตกระดูกลอน

จอน กระดูกลอนจอนยังเกาะกัน ตอไป

กระดูกก็หลุดจากกัน

ในที่สุดกระดูกก็แตกเรี่ยรายกระจาย

ในพื้นดิน ความจริงแลวก็ไมตองอธิบาย

หรืออธิบายก็เสียเวลา

ใหมีความรูสึกตามความเปนจริงวา

รางกายนี้มันตองตาย แตลักษณะการตาย

ของแตละบุคคล ถาตายแลวมีอะไรดีบาง

เราจะมองไมเห็นความดีของคนที่ตาย
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แลว เพราะในเมื่อสภาพจิตพนจากราง

ธาตุลมคือลมหายใจสลายตัว ธาตุไฟคือ

ความอบอุนสลายตัว เหลือแตธาตุดินกับ

ธาตุน้ำ

ธาตุ ๔

ในเมื่อรางกายเรามีธาตุ ๔ เมื่อวาน

นี้พูดถึงธาตุ ๔

ธาตุดินทรงอยูไดเพราะอาศัยธาตุน้ำ

หลอเลี้ยง แลวก็อาศัยธาตุไฟอบอุนไว ไม

ใหน้ำทำลายดิน อาศัยลมหายใจเขาออก

เปนเครื่องประคับประคองไฟไมใหดับ

ตอมาขั้นสุดทาย ธาตุลมสลายตัวกอน

ลมหายใจสลายตัว  ถ าที่ ใดลมไมพัด

อากาศไมมีไฟดับนะ

รางกายเราก็เหมือนกัน เมื่อธาตุลม

สลายตัวแลว ธาตุไฟก็ดับ

เมื่อลมไมมี ไฟดับขาดความอบอุน

น้ำก็ เริ่มละลายดิน ดินไมมี เพื่อน ไมมี

ที่อาศัย

ตอไปอาการเนาก็ปรากฏ แลวก็เกิด

เปนสีเขียว ตอไปก็ขึ้นอืดทีละนอยๆ จนน้ำ

เหลืองไหล ตอไปก็มีอาการทรุดโทรม

ก็รวมความวาคนตายแลว หาความ

ดีไดยาก สิ่ ง ท่ี เรามองเห็นวาดีกันจริงๆ

คบหาสมาคมกันได ก็เพราะวามีลมหายใจ

เขาออก มีธาตุ มีวิญญาณ มีจิต

ในเมื่อจิตสลายออกจากกาย ไมทอน

ดีกวารางกายของเรา คือไมทอนนี่มันไม

เนา กายของคนเรามันเนา

ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงแนะนำในกอง

นี้ วาใหทุกคนนึกถึงบุคคลที่ตาย แลว

นึกถึงสัตวที่ตาย คนก็ดี สัตวก็ดี ตาย

แลวมีสภาพเปนอยางไร

ก็จะมีแตความนาเกลียดขึ้นมาทุกวัน

ยิ่งนานวันความเนาก็ยิ่งมีมากขึ้น

เมื่อเนาถึงท่ีสุด น้ำเหลืองไหลหมด

แลว รางกายก็มีสภาพยุบ น้ำหมดไปเหลือ

แตดิน ดินก็ยุบตัวทีละนอยๆ

หนักเขาๆ สวนที่เปนธาตุดินก็สลาย

ตัวไปเพราะแหง เหลือแตสภาพของหนัง

หุมกระดูก

ทั้งหมดนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัท

ลองคิดดูวา สภาพของรางกายเปนของ

นารักหรือไมนารัก

ทานใหดูเวลาที่ตายไปแลว ใหทราบ

ตามความเปนจริงวารางกายเปนอยางนี้

ทีนี้ที่พระพุทธเจ าทรงแนะนำเ ร่ือง

นวสี ๙ คือปาชา ๙ อยาง คือตายแลว

มีลักษณะ ๙ อยาง แตไมขออธิบาย

ก็ เพื่อใหทุกคนเกิดความเบื่อหนาย

ตามความเปนจริงของรางกาย คือท่ีพูดมา

แลวท้ังหมด คือการแกก็ดี การปวยก็ดี

การตายก็ดี มันเปนของธรรมดาของรางกาย

เปนความจริง หรือตามพระบางองคทาน

เรียกวาสัจธรรม
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สัจจะ คือ ความจริง

ธรรม คือ ทรงไว

แปลวา ทรงไวซ่ึงความจริง

ก็รวมความวารางกายไมทำลายความ

จริง จะรักษาพยาบาลแบบไหน จะเยียว

ยาแบบไหนก็ตาม รางกายตองโทรมทุกวัน

แลวในที่สุด รางกายเขาถึงความตาย

ตอนนี้ เปนสมถภาวนา

แลวไปมองดอูกีทวีาลกัษณะของคนตาย

มีอะไรบาง นอกจากมรณานุสสติกรรมฐาน

นึกถึงความตาย ถาพูดถึงกรรมฐาน ๔๐

ก็เปนมรณานุสสติกรรมฐาน นึกถึงความ

ตายเปนอารมณ

ตอมาก็มานึกถึงความเหี่ยวแหงของ

รางกาย ความขึ้นอืดของรางกาย น้ำเหลือง

ไหลจากรางกาย เห็นวารางกายมีสภาพ

สกปรก ตอนนี้เปนอสุภกรรมฐาน

ถารวมตัวแลวเรียกวากายคตานุสสติ

รวมกับอสุภกรรมฐาน นี่เขากรรมฐาน ๔๐

ที่พระพุทธเจาทรงเทศนนี่ไมมีอะไรขัด

กัน ถายึดถือกรรมฐาน ๔๐ เปนพื้นฐาน

นี่ไมขัดกันเลย

รวมความวาในขั้นแรกพระพุทธเจาให

นึกถึงความตาย วาเราตองตายแน ถานึก

ถึงวาตายจะไดไมประมาทในชีวิต อันนี้ขอ

ที่ ๑ นะ สำหรับนวสี ๙

ตอนที่สอง พระพุทธเจาใหเห็นตาม

ความเปนจริงของรางกาย วารางกายเต็ม

ไปดวยความสกปรกโสโครก ที่นารักนา

คบหาสมาคมเพราะมีชีวิตยังทรงตัวอยู

นี่พูดภาษาไทย ในเมื่อชีวิตยังทรงตัว

อยู คือจิตวิญญาณยังอาศัยอยู รางกาย

ยังมีความเคลื่อนไหวได ทำทุกสิ่งทุกอยาง

ได บำรุงรักษาตัวเองได อยางน้ียังกำลัง

นาคบหาสมาคม

พอสภาพของจิตสลายจากรางกายไป

ตอนนี้ไมมีใครบังคับประสาท ปกติเราใช

จิตบังคับประสาท ประสาทมันซวนเซมาก

เกิน จิตก็บังคับใหทรงตัวอยูตามกำลัง

เมื่อจิตหมดสภาพไปแลว ธาตุลมก็

หาย ธาตุไฟก็ดับ ธาตุน้ำก็ละลายดิน เกิด

ความเนานาเกลียด อันนี้เปนอสุภกรมฐาน

รวมความวาในมหาสติปฏฐานสูตรตอง

เทียบกรรมฐาน ๔๐ เมื่อเราทุกคนเห็นตาม

ความเปนจริง วารางกายเกิดมาแลวตอง

ตาย อันนี้ในกรรมฐาน ๔๐ เรียกวามรณา

นุสสติกรรมฐาน

เมื่อสภาพของรางกายตายหรือไมตาย

ก็ตาม ความสกปรกโสโครกมีอยู น้ำเลือด

น้ำเหลืองน้ำหนองที่ ไหลออกจากรางกาย

เมื่อตายแลว ความจริงมันไมไดมาภายหลัง

มันมากอนแลว

ของท้ังหลายเหลานี้มีในรางกาย แต

จิตบังคับไว คือบังคับประสาท หรือประสาท

คุมอยู

เมื่อจิตสลายตัวไป สิ่งท้ังหลายเหลา
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นี้ก็วากันตามอารมณ น้ำก็ไหลละลายดิน

ออกมา

รวมความวาเห็นวารางกายมีสภาพนี้

ก็เกิดนิพพิทาญาณ คือความเบื่อหนาย ตอน

นี้เปนตอนท่ี ๑ ของพระพุทธเจาทานนะ

เพราะวามหาสติปฏฐานสูตรนะหวัง

พระอนาคามีเปนเบื้องตน แลวหวังอรหันต

เปนขั้นสุดทาย หวังสองอยาง ไมใชหวัง

พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี

คือในเบื้องแรกก็เกิดนิพพิทาญาณ

ความเบื่อหนาย เบื่อตรงไหนละ เบื่อท่ี

รางกายประคบประหงมมันขนาดไหนก็ตาม

ที มันก็แกทุกวัน ในที่สุดมันก็ตาย

ความไมทรงตัว ความเปลี่ยนแปลง

การเสื่อมไปของรางกายอยางนี้เปนอยางนี้

แลวปกติรางกายเต็มไปดวยของสกปรก

โสโครก อุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี น้ำเลือด

น้ำเหลือง น้ำหนองก็ตาม ทั้งหมดนี้มัน

เปนของโสโครก เปนของนาเกลียด ตอน

นี้ เปน อสุภสัญญา

เมื่อเปนอยางนี้ เกิดความรังเกลียด

เกิดขึ้น ความเบื่อก็เกิด ในเมื่อความเบื่อ

เกิด จิตท่ีจะยับยั้งก็จะเร่ิมเกิด

ตอนระยะท่ีความเบื่อเกิดขึ้น ตามใน

วิปสสนาญาณ ๙ ทานเรียกวานิพพิทาญาณ

นิพพิทาญาณ คือความเบื่อหนาย

อันนี้เปนสมุฏฐานของพระอนาคามี คอยๆ

คิดคอยๆ ทำนะ อยาไปจูโจมเกินไป จู

โจมมากเกินไป บอกวาเบื่อรางกายนี่เห็น

เจงมาหลายรายแลว

บอกเบื่อ ถึงท่ีสุด แลวก็เจงไปเลย

ตองคอยๆ ทำ คอยๆ คิด ดูตามความ

จริง

รางกายไมทรงตัว

ในเมื่อจิตวิญญาณยังมีอยู สวนไหน

มีไหมที่มันมีการทรงตัว ดูตั้งแตปลายนิ้ว

เขามา

นิ้วมีการทรงตัวไหม นิ้วยาวเทาเดิม

แตวาอาการเปลี่ยนแปลงสภาพของนิ้วมัน

มีอยู มันพองขึ้นบาง มันเหี่ยวลงไปบาง

ดูเบื้องสูงมีสภาพทรงตัวไหม นั่นคือ

ผม ผมมีสภาพไมเนา แตผมก็มีสภาพไม

ทรงตัว เพราะวามันยาวขึ้นทุกวัน ถายาว

เกินพอดี เราก็ตองตัดผมไวเพื่อพอดี อัน

นี้ไมมีการทรงตัวเหมือนกัน

ครั้นไปดูหนัง หนังน่ีก็มีสภาพไมทรง

ตัว ถาทรงตัวจริงๆ เราอาบน้ำขัดสีฉวีวรรณ

สะอาดแลว ไมตองทำใหม

อันนี้เราตองสรางความสะอาดใหมัน

ใหม ทุกวันทุกเวลา ความจริงหนังก็มีสภาพ

ไมทรงตัว

รวมแลวท้ังหมด รางกายทั้งหมดไม

มีอะไรทรงตัว  มีความเสื่อมไปเปนปกติ

เพราะอาศัยรางกายมีความเสื่อมและไมทรง

ตัว พระพุทธเจาทรงแนะนำวาใหสรางนิพพิ
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ทาญาณคือความเบื่อหนาย

ในเมื่อดูรางกายของเราไมทรงตัว มี

ความเสื่อมเปนปกติ อันนี้เรียกวากายใน

กาย

ตอนนีเ้ปนกายานปุสสนามหาสตปิฏฐาน

วากันเรื่องกาย ทานใหดูกายภายใน คือ

กายใน คือกายของเรา กายเรามีสภาพ

เสื่อมอยางนี้

ตอไปก็ดูกายภายนอก คือกายคนอื่น

กายคนอื่นมีสภาพเสื่อมไหม ผลท่ีสุดมัน

ก็เสื่อมเหมือนกัน

ในเมื่อเห็นเราก็เสื่อม เขาก็เสื่อม เรา

จะหวังเอาตัวเราเปนที่พึ่งของเรา มันก็เปน

ที่พึ่งไมได เพราะเริ่มจะสลายตัว

เอารางกายคนอื่นเปนที่พึ่ง ก็เปนที่

พึ่งไมไดเพราะมีการไมทรงตัวเหมือนกัน มี

ความเสื่อมเหมือนกัน

ในเมื่อเห็นรางกายทั้งรางกายเรา ราง

กายเขา กายภายใน กายภายนอก

คำวากายภายในคือรางกายของเรา

กายภายนอกคือรางกายของคนอื่น มีสภาพ

เหมือนกันอยางนี้

ก็หาความเปนจริง สรางความเบื่อ

คอยๆ คิด วันหนึ่งทานจะเบื่อสักนาทีก็ใช

ได

ถาจิตรูสึกมีความเหนื่อยดวยกำลัง

นิพพิทาญาณจริงๆ วันหนึ่งนาทีเดียวใชได

ใหมีความรูสึกตามความจริง

นั่งมองดูตั้งแตเทาจนถึงศีรษะ ศีรษะ

ถึงเทา ดูวาความเสื่อมมันมีอยางน้ี ความ

แกมันเขามาใกลเต็มทีแบบน้ี เราไมตอง

การร างกายที่ เลวทรามอย างนี้ตอไปอีก

เพราะมันมีแตความทุกข

ถานึกถึงทุกขเปนอริยสัจ

เหน็ถงึความสกปรกโสโครกของรางกาย

เปนสมถภาวนา

เห็นวารางกายมีสภาพของความเสื่อม

ไมทรงตัว นี่ เปนวิปสสนาภาวนา

อธิบายไวดวยนะ เดี๋ยวจะไมรูวาตอน

ไหนเปนสมถะหรือวิปสสนา

ในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นถึงท่ีสุด เรา

ไมสามารถจะยับยั้งมันได จิตยอมรับนับถือ

ธรรมดาก็เกิดขึ้น นั่นคือตัวปญญา อัน

นี้ปญญาใหญ

เห็นความเสื่อมของรางกายเปนตัว

ปญญา เหมือนกับวิปสสนา แตเปนตัว

ปญญาอยางกลาง คือเปนปญญาของพระ

อนาคามี

ในขั้นสุดทายเห็นวารางกายไมทรงตัว

แน จิตวางเฉย มันจะเฉยจริงๆ หรือไม

เฉย มันก็จำเปนจะตองเฉย

ถาความแกมันจะเกิดขึ้นใครจะหาม

ความแกได ความปวยไขไมสบายเกิดขึ้น

ใครจะหามความปวยไขไมสบายได

ถาความตายมันจะมีขึ้นใครจะหาม

ความตายได ในเมื่อมีปญญามีความเขาใจ



ธัมมวโิมกข

84
ฉบับธรรมทาน

www.watthasung.com

ตามความเปนจริงวา ทุกสิ่งทุกอยางอยาง

นี้ใครหามไมได มันตองเปนไปตามกฎของ

ธรรมดา

ในท่ีสุดจิตก็ทราบวาสูรางกายไมได

รางกายตองทรงสภาพตามความเปนจริง

ของเขา จิตก็ยอมรับ

คำว า จิตยอมรับใน ท่ีนี้คือ จิตเ ร่ิมมี

ปญญา ปญญาสูงมาก

ยอมรับนับถือกฎธรรมดา

ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา รูตาม

ความเปนจริง รูทุกวัน และก็ไม เผลอ

คิดวาร างกายของเราจะไมทรงสภาพอยู

อยางนี้

มันจะตองเดินเขาไปหาความแกทุกวัน

ความทรุดโทรมมันจะมีแกรางกายทุกวัน

อาการอยางนี้เปนธรรมดาของมัน มันอยาก

จะเปนก็เชิญเปนไป

ในขณะท่ีทรงรางกายอยู โรคภัยไข

เจ็บก็ตองมารบกวนเปนของธรรมดา ตาม

ที่พระพุทธเจาตรัสวา รางกายมันเปนโรค

นิทธัง มันเปนรังของโรค

ไอนี่ถือวาเปนเรื่องธรรมดาของรางกาย

มันจะปวยไดเพราะมีรางกาย ถาไมมีราง

กายมันก็ไมปวย

แลวถือวาธรรมดาเขาเปนอยางนี้เรา

ก็วางเฉยในอาการของมัน ถามีทุกขเวทนา

ก็รักษาเพื่อระงับทุกขเวทนา ถารักษาไมหาย

มันจะตายก็ตามใจมัน อันนี้ เปนสังขารุ

เปกขาญาณ

ในท่ีสุดเมื่อรางกายจะพังคือจะตาย

จิตใจก็ยังวางเฉยถือวาเปนเรื่องธรรมดาของ

รางกาย มันตองตายในท่ีสุดอยางน้ีเหมือน

กัน อันนี้คือนวสี ๙ นวสีคือความตาย

ปาชา ๙

ตอมาเมื่อจิตคอยๆ คิด มันจะวาง

เฉยสักนาทีสองนาทีก็ชาง พยายามฝกเฉย

ในอารมณ

รางกายหิวตองใหมันกิน ไมใชไปเฉย

ไมใหมันกินนะ มันเฉย แตความเสื่อม

เกิดขึ้นเราถือวาเปนของธรรมดา จิตใจไม

ดิ้นรน

ความปวยไขไมสบายมีขึ้น ตองรักษา

แต ใจไมวุนวาย ไมมีความทุกข เกินไป

สำหรับการปวย

ถาความตายจะเขามาถึงเรา เราไม

หนักใจ คำวาไมหนักใจในที่นี้ตองเตรียม

ตัวไวกอน

ถาจิตใจคอยๆ เฉยวันละนิด อยา

ใหมาก ถามากเดี๋ยวพระอรหันตทานอาย

คือคอยๆ วันละนิด เอาเวลาไหนก็ได

เวลาที่ไมมีใครกวนใจ

สมมุติว าทั้ ง วัน เหนื่ อยมาก  เวลา

หัวค่ำกอนหลับทรงตัวไมคอยอยู จิตไม

คอยทรงอารมณก็ใชเวลาเชามืด นอนสัก

ตื่นกอน
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พอตื่นขึ้นมาแลวปบ ก็นึกวารางกาย

ทั้งหมด มันเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก

มันเสื่อมทรุดโทรมทุกวัน ในที่สุดก็ตอง

ตาย

ถาตายแลวไมทอนดีกวารางกายเรา

มาก เพราะมันไมเนา รางกายของเรามัน

เนา มันหมดความสิ้นเปลืองตางๆ เยอะ

แยะ ก็ถือวาเฉย ถือวารางกายสภาพมัน

เปนอยางนี้

มันจะเสื่อมเปนหนาที่ของมัน อยาก

จะเส่ือมก็เชิญเสื่อม เราไมหนักใจกับความ

เสื่อม

ถามันจะปวยไขไมสบาย หามมันไม

ได ถามันจะปวยก็เชิญปวย

ทุกขเวทนายอมมี เปนของธรรมดา

แตใจไมวุนวายเกินไป ถือวาอาการปวยของ

รางกายเปนของธรรมดา

แลวถารางกายจะตายก็ถือวา มัน

อยากจะตายถึงวาระมันก็ตาย ตายแลวมัน

จะไปไหนตองเตรียมตัวกอน

เมื่อสรางความรูสึกแบบนี้ก็เตรียมตัว

เตรียมพรอม อันดับแรกเรายังเปนพระ

อนาคามีไมได เพราะกำลังใจมันถึงจุดจบ

แลวตอมาเปนพระอรหันตก็ยังไมได

ทำอยางไร ถาเปนพระอนาคามีไมได

เปนพระอรหันตไมได เราก็อยูในขอบเขต

ของอบายภูมิ

นั่นหมายความวา ถามีอาการพลาด

พลั้งเมื่อไหรตองลงอบายภูมิเมื่อนั้น ก็ตอง

หาวิธีปองกัน

ปองกันอบายภูมิ

อันดับแรกเราตองกันอบายภูมิไวกอน

อยาเผลอนะ คือ

๑. ไมลืมความตาย มีความรูสึกวา

ชีวิตนี้ตองตาย ความจริงอยางนี้ไมตองนึก

ทั้ ง วัน

เปนแตเพียงวา พอต่ืนขึ้นเชามืดก็คิด

วาเรารอดตายมา ๑ วัน ตอไปเบื้องหนา

กวาจะถึงเชาพรุงน้ี อาจจะตายก็ได เรา

ทราบไมได แลวก็หาทางปองกันอบายภูมิ

ไวกอน

วิ ธีปองกันก็คือยอมรับนับถือพระ

พุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ ไมสงสัย

ในความดีของทาน อยางนี้ไมลงอบายภูมิ

แน

แตเผลอไมไดเหมือนกันนะ ถาเผลอ

ไปคว า เอาอกุศลกรรมเข านิด เดียวก็ลง

อบายภูมิ

ทีนี้การปองกันอบายภูมิจริงๆ ยก

กำแพงกั้นคือศีล ๕ หรือกรรมบถ ๑๐

ถาศีล ๕ ก็ถือวาเปนผูเขาถึงไตรสรณาคมน

กันไดเฉพาะชาติ

ถาเปนกรรมบถ ๑๐ แลวเปนพระ

โสดาบันหรือพระสกิทาคามี อยางนี้กันคราว

เดียวไมลงกันตอไปอีก ยังไมถึงนิพพาน
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เพียงใดก็ตามจะไมลงสูอบายภูมิ

ก็รวมความวาวันนี้แนะนำเร่ืองนวสี

ก็คิดไมออกเหมือนกันวาจะไปไหวหรือไม

ไหว เพราะวันนี้รางกายมันแยมาก มันแย

ก็เชิญแยไป รางกายเปนอยางไรเปนเรื่อง

ของรางกาย

รวมความวานวสี ทานแปลเปนภาษา

ไทยวา ปาชา ๙ คือลักษณะของความ

ตาย ๙ อยาง ในที่สุดสรุปแลวมีสภาพ

เหมือนกัน คือตายแลวเราเห็นวาสกปรก

แลวก็จงจำไววา รางกายของเราตอง

ตายแน เรามองรางกายคนอื่นเขาตายได

เราก็ตองตายได ถาคิดถึงความตาย

แลวมองรางกายของเราวากอนจะตาย

น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนองมันมาจากไหน

ก็ตองทราบวามันมีอยูในรางกายแลว

แตอาศัยจิตควบคุมอยู บังคับประสาท

น้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง จึงไมไหล

พอเวลาตาย จิตออกจากราง ความสกปรก

ก็เกิดขึ้น ตอนนี้ทานบอกวาใหสรางความ

เบื่อในรางกายเสีย

อ า รมณ เบื่ อ เ ป นอ า รมณ ของพระ

อนาคามี แตวาจะเปนอนาคามีหรือไมตอง

ดูแบบนี้นะ

ถาความเบื่อเกิดขึ้นจริงๆ เบ่ือจริงๆ

เกิดขึ้นเขาเรียกวานิพพิทาญาณ อารมณ

๒ อยางจะคอยๆ ออนตัวลง นั่นคือความ

รักในระหวางเพศและความโกรธ

หากแคออนลงนี่ยังไมเปนพระอนาคามี

คอยๆ เขาไปหาพระอนาคามี

ถาถึงพระอนาคามีจริงๆ ความรูสึก

ระหวางเพศ ความตองการความสวยสด

งดงามในวัตถุตางๆ หรือคนก็ตาม ไมมี

ตัดความรูสึกความสวยสดงดงามออกไป

จากใจ มันไปเลย ไมกลับมาอีก

แลวประการท่ี ๒. ความโกรธ ความ

ไมพอใจจริงๆ ไมมี เหลือแตพรหมวิหาร

๔ ถาเปนอยางนี้ถือวาเปนพระอนาคามีแท

แตในมหาสติปฏฐานสูตร ทานใหหวัง

พระอรหันต

ในขอสุดท ายท านบอกว า ภิกขเว

ดกูอน ภกิษทุัง้หลาย เธอท้ังหลายจงพิจารณา

เนืองๆ วา เราไมตองการทุกสิ่งทุกอยาง

ในโลก ไมติดในรางกายของเรา ไมติดใน

รางกายของบุคคลอื่น ไมติดในวัตถุธาตุ

ใดๆ ทั้งหมด คือมีอารมณวางเฉย

อันนี้ เปนอารมณสังขารุเปกขาญาณ

เปนอารมณพระอรหันต

เอาละ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุก

ทาน คิดวาจะพูดไปไมไหวมันก็ไหว ถา

ยังไมตายนะ ถาตายแลวพูดไดไหม ได

แตพูดเมื่อไหร แกโดดบานเมื่อนั้น เปน

อันวายังไมตาย ยังไมตายก็คุยตอไป

ตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมทุกคนตั้งใจ

สมาทานพระกรรมฐานและสมาทานศีล

สวัสดี .
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n ขอคิดจากธรรมะ n

"คำวาไมสนใจในที่นี้  ก็จงอยาไปคิดวา  เราไมสนใจในรางกายแลวจะไมกิน

ขาว  หิวจะไมกิน  รอนก็ไมอาบน้ำ  หนาวก็ไมหมผา  อันนี้ไมถูก  คำวาไม

สนใจคือไมติดใจในมัน  ใหมีความเขาใจตามเปนความเปนจริงวา  รางกายมีความ

เกิดขึ้นในเบื้องตน  แลวก็มีแปรปรวนเส่ือมไปในทามกลาง  แลวก็แตกสลายในที่

สุดคือตาย  ใหถือวาเปนเรื่องธรรมดา  แลวก็มีอารมณคิดตอไปอีกวา  รางกายนี้

พัง  เราไมตองการรางกายอยางนี้อีก  รางกายแหงความเปนคนก็ดี  เปนเทวดาก็ดี

เปนพรหมก็ดี  ไมมีความสุขจริง  เราไมตองการ  เราตองการจริงๆ  คือนิพพาน"

"รางกายเราก็เหมือนกัน  เมื่อธาตุลมสลายตัวแลว  ธาตุไฟก็ดับ  เมื่อลมไม

มี  ไฟดับขาดความอบอุน  น้ำก็เ ร่ิมละลายดิน  ดินไมมีเพื่อน  ไมมีที่อาศัย

ตอไปอาการเนาก็ปรากฏ  แลวก็เกิดเปนสีเขียว  ตอไปก็ขึ้นอืดทีละนอยๆ  จนน้ำ

เหลืองไหล  ตอไปก็มีอาการทรุดโทรม  ก็รวมความวาคนตายแลว  หาความดีได

ยาก  สิ่งท่ีเรามองเห็นวาดีกันจริงๆ  คบหาสมาคมกันได  ก็เพราะวามีลมหายใจ

เขาออก  มีธาตุ  มีวิญญาณ  มีจิต"

"รางกายทั้งหมดไมมีอะไรทรงตัว  มีความเสื่อมไปเปนปกติ  เพราะอาศัยราง

กายมีความเสื่อมและไมทรงตัว  พระพุทธเจาทรงแนะนำวาใหสรางนิพพิทาญาณ"

"ในขณะท่ีทรงรางกายอยู  โรคภัยไขเจ็บก็ตองมารบกวนเปนของธรรมดา  ตาม

ที่พระพุทธเจาตรัสวา  รางกายมันเปนโรคนิทธัง  มันเปนรังของโรค  ไอนี่ถือวา

เปนเรื่องธรรมดาของรางกาย  มันจะปวยไดเพราะมีรางกาย  ถาไมมีรางกายมันก็ไม

ปวย  แลวถือวาธรรมดาเขาเปนอยางน้ี  เราก็วางเฉยในอาการของมัน  ถามีทุกขเวทนา

ก็รักษาเพื่อระงับทุกขเวทนา  ถารักษาไมหายมันจะตายก็ตามใจมัน  อันนี้ เปนสัง

ขารุเปกขาญาณ  ในที่สุดเมื่อรางกายจะพังคือจะตาย  จิตใจก็ยังวางเฉยถือวาเปน

เรื่องธรรมดาของรางกาย  มันตองตายในที่สุดอยางนี้เหมือนกัน "

"เราไมตองการทุกสิ่งทุกอยางในโลก  ไมติดในรางกายของเรา  ไมติดในราง

กายของบุคคลอื่น  ไมติดในวัตถุธาตุใดๆ ทั้งหมด"
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หลวงพอสอนไว

ปติขอที่ ๑. ถาจิตเขาถึงปติมีความอิ่มใจ ขนจะลุกซูซาอยางหนึ่ง

ปติขอที่ ๒. น้ำตาจะไหล

ปติขอที่ ๓. รางกายโยก โยกไปโยกมา โคลงไปโคลงมา

ปติขอที่ ๔. มีการเตนเหมือนปลุกพระ  เหมือนตัวลอยไปบนอากาศ

ปติขอที่ ๕. มีอาการซาบซาน  อาการซาบซานเปนอยางนี้  จะมี

ความรูสึกวา  อันดับแรกหนาตาจะใหญข้ึน  รูสึกวาตัวสูงข้ึน

ตัวใหญข้ึน  หนาจะใหญมาก  แลวตอมาจะมีอาการเหมือนลม

พริ้วไหลออกจากรางกาย  ในท่ีสุดจะไมรูสึกวามีรางกาย  จะมี

ความรูสึกมีแตหนาอยางเดียว  อยางนี้เปนอาการของปติตัวที่ ๕

รวมความวาอาการท้ัง ๕ อยาง อยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึน

ก็ตาม  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทอยาตกใจ  แลวจงอยาเปลี่ยน

แปลงคำภาวนา วาไปเร่ือยๆ ปลอยมัน  รางกายจะเปน

อยางไรก็ชางมัน  แตจิตมันเปนสุข  อาการ ๕ อยางท่ี

เกิดข้ึนน่ีทั้งหมดจิตเปนสุขมาก  อยางนั้นทานเรียกวาปติ.


