ตอนที่ ๒๒ เมื่อผมตาย
ตายครั้งที่ ๖
ทานสาธุชนพุทธบริษัททัง้ หลายและบรรดาเพื่อนพระภิกษุสามเณร วันนี้
ก็มาคุยกันถึงเรื่องตายอีก สําหรับตอนนี้ก็เปนตอนจบของหนังสือ ประวัติประกอบ
มโนมยิทธิ เลมที่ ๑
ความจริงตอนกอน ๆ ที่แลวมารูสกึ วาบางตอนก็นิ่มนวล บางตอนก็
เขมขนเกินไป ก็สุดแลวแตสถานการณ ทั้งนี้เพราะวาเกี่ยวกับอาการของโรค ความจริง
วันนี้เปน วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๗ การตายตอนที่ ๖ นี่ เปนป พ.ศ. ๒๕๑๙
ตอนนี้มาอยูวัดทาซุงแลว เปนการมาอยูที่วัดทาซุงเปนปแรก และก็สถานที่อยูซึ่งทาน
เจาอาวาสนิมนตมาบอกวา จะทํากุฏใิ หหนึ่งหลัง ไป ๆ มา ๆ กุฏิของทานก็ไมเสร็จ มีแต
พื้นกับหลังคา ก็แจงกันมาลวงหนาหลายเดือน ก็ตองมาทําเอง หนักเขาก็มีคนมาอยู
ดวยหลายคน ก็เลยสรางกุฏิเปนกระตอบเพิงหมาแหงนก็เหมือน ๆ กับหมาติดสัตว คือ
มันแหงนทางโนนขางหนึง่ แหงนทางนี้ขางหนึ่ง หลังก็ชน ไอสวนต่ําก็ชนกัน ทัง้ นี้
เพราะวามีกิ่งตนโพธิ์พาดอยู ทําตรงนั้นสูงไมได ก็เลยทําเปนสองชวงตอกัน ทําเปนราง
น้ําอยูกลาง และก็มีสวม
กุฎิแบบนี้เวลานี้อยูในสระ แตที่อยูในสระนี่เขาขยายออกไปกวางและ
สวยกวาเกา เดิมทีเดียวทําแคปุ ๆ ปะ ๆ แคพออยูได และก็หลังจากนัน้ มีตนมะมวงตาย
ก็เลยขอตนมะมวงตายจากเจาอาวาสมาจางเขาเลื่อย เขาเอา ๑๘๐ บาทมันก็ไมกี่แผน
แตความจริงเขาเอาราคาแพง เพราะวาทุกคนเขาตองกินนี่ เขาตองเอาเงินแมเปนพระ
เขาตองเอาเงินมาก เพราะเราทําเองไมได ถาถามวาศรัทธาละจะทําถวายดวยศรัทธาได
ไหม ก็ตองตอบวาไดแตวาเขาตองเลือก ศรัทธาก็ตองเลือก เพราะปฏิปทาของผมไม
เหมือนใครอยูแลวเขาก็เลยเอาแพง ๆ แตวาคนรุนนั้นก็ไมใชคนรุนนี้ที่มาทํางาน รุนนี้
ที่มาทํางานอยาง ลุงชิด นี่แกคิดถูกที่สุด อะไรเกินไปบาง บางทีแกก็ทําให บางทีทําฟรี
บางทีวันพระวันเจาก็ทําฟรีเปนบางวัน แกก็ทาํ ฟรีไปเลย งานที่แกทําฟรีใหก็เยอะ
กําลังใจคนไมเหมือนกัน
เอาไมมะมวงปลูกเปนเพิงหมาแหงนเล็ก ๆ ยาวแค ๖ ศอก กวาง ๔ ศอก
ที่โคนตนโพธิ์ เวลานี้ก็เปนบานโคนตนโพธิ์ ตรงนั้นแหละทีเ่ ห็นนั่นนะ ทีแรกมันเปนเพิง

หมาแหงนเล็ก ๆ โปรง ๆ สําหรับนอนโคนตนโพธิ์อากาศมันเย็น ๆ เวลานั้นไฟฟายังไมมี
ยังไมมีไฟฟามา ตองใชตะเกียง เวลารอนจัด ๆ ก็ตองอาศัยโคนตนโพธิ์
วันนั้นผมจําวันที่ไมไดเปนฤดูรอน อาจจะเปนเดือนพฤษภาคม เขาตั้ง
พระครูกัน ทานพระครูวิชาญชัยคุณ เจาอาวาสวุดปากคลองมะขามเฒา ทาน
ไดรับเลื่อนสมณศักดิ์จากชั้นโทเปนชั้นเอก ทานก็นิมนตไปในงานฉลองพัดของทาน
พอดี ครูนนทา ก็มา วาเรือหางยาวมา ก็เปนคนออกคาเรือหางยาวไปวัดปากคลอง
มะขามเฒา ผมไปที่วัดปากคลองมะขามเฒา ไปชวยงานทาน
เวลาประมาณสักบายโมงเศษ ๆ รูส กึ เพลียจัด มันทนไมไหว ถาอยูที่นั่น
จึงบอกครูนนทาวา
"เห็นจะตองกลับกันแลว ทนไมไหวเพลียมาก" ก็ไปลาทาน พระครูวิ
ชาญชัยคุณกลับ
พอกลับมาถึงวัด เวลานั้นพี่ชายของผมมาอยูดวย อยูดวยกันสองคน
เวลานั้นเขาไปกันหมด เวลานั้นเณร เถร ก็ไมมี ไมมีใครทั้งนั้น มีสองคน ทางฝายเจา
อาวาสนี่เราอาศัยทานไมไดเลย สัญญาเดิมของทานพูดไววาอยางไรทานลืมหมด ทาน
เปนคนขีล้ ืม ก็ไมลืมเปลา คัดไวเปนคนละพวกเสียดวย จัดไวเปนคนละตอน
ตอนนั้นนะถามีใครมาสอบสวนผม ผมก็จะกลาวถึงโทษของสังฆเภท ผม
อยากจะรูจริยาและปฏิปทาของพระสังฆาธิการวาพระสังฆาธิการที่ปกครองนะ รูจักคํา
วา สังฆเภท หรือเปลา ถาหากเขาพูดในทํานองที่วา ไมรูจักวินัย ผมก็จะถอนตัวไปจาก
ที่นี่
แตความจริงที่มานี่ไมมีขอผูกพันอะไรมาก ทานใหมาชวยสรางวัดไปชวน
มาเพื่อใหมาชวยสรางวัด ใหมาอยูดวย ไป ๆ มา ๆ ก็ไมใชเรื่องชวยสรางวัด ตองสรางที่
อยูเอง ไอทอี่ ยูที่ทําไวให อยาง หอสวดมนต ทานก็เอาลูกนองของทานมาอยูแบบ
สบาย ๆ ผมก็ตองไปอยูกระตอบ และก็ตองหากินเอง เวลานัน้ ก็ตองเอาเงินไปใหเขาทํา
ปนโต ทัง้ ๆ ที่รายไดก็ไมคอยจะมี เพราะจรมา รายไดจึงไมคอยจะมี เอาเงินไปใหเขาทํา
ปนโตสงตอนสาย ๆ สําหรับตอนเชาก็ตมขาวตมกิน ในตอนตนที่มาอยูวัดนี้มันก็เต็มไป
ดวยความลําเค็ญ แตทวาเรื่องนั้นผมถือวาเปนเรื่องธรรมดา ผมคิดวาผมจะทําบุญทํา
กุศลที่ไหน ผมก็ทําตามใจชอบของผม

มาพูดถึงตอนที่มันปวย พอกลับมาแลว พี่ชายผมฟนไม ทอนไมอยูใกล ๆ
หางไปสัก ๒ วา ดังโปก ๆ ๆ ผมก็นอนอยูที่กระตอบโคนโพธิ์ ไอเพิงมาแหงนโปรง มัน
เย็นดี ตอนนั้นมีเตียงอยูหนึ่งเตียง ก็นอนตะแคงขวา กําลังทางรางกายก็นอยลงไปทีละ
นิด ๆ ในทีส่ ุดก็ใกลจะหมดแรง สายตาที่มองยาวออกไปมันก็เริ่มสั้นเขามาทีละนอย ๆ
เห็นสั้นเขามา ๆ จนกระทั่งเห็นสั้นเขามาหางจากรางกายไปประมาณสัก ๒ วา อาการ
อยางนี้มันเคยมีมากับผมคือวาอาการเพลีย แตวาอาการปวยคราวนี้ของผม ผมไมไดยั้ง
ตัว หมายความวาผมเผลอไปเมื่ออายุ ๑๔ มาครั้งหนึ่งแลว เกือบจะตองถูกจับไป
สอบสวนที่สาํ นักของพระยายม ฉะนั้นเวลาการภาวนาของผม ผมไมมีหยุด การ
พิจารณาก็ดี การภาวนาก็ดีผมถือเปนปกติ เอาทัง้ สองประการนี้อยางใดอยางหนึ่งทีผ่ ม
ชอบ เวลาไหนตองการภาวนาผมก็ภาวนา เวลาไหนตองการพิจารณา ผมก็พิจารณา
ถามีแขกเขามาคุยดวยจะเปนผูหญิงก็ตาม จะเปนผูชายก็ตาม ผมใชอารมณเหมือนกัน
คือดูคนที่มาคุย คนที่มาคุยเขาจะบอกอริยสัจผมเสร็จ
อริยสัจนี่เขาจะคุยใหฟงนั่นก็คือคุยเรื่อง "ทุกข"
บางคนก็ทุกขเงินไมมใี ชบาง
บางคนก็ทุกขเรื่องผัวมีเมียมากเกินไปบาง
บางคนก็ทุกขผัวกําลังจะนอกใจบาง
บางคนก็ทุกขมีเงินใหเขากู เขาก็ไมจาย ไปทวงหนาเขา ๆ ถึง
เวลานัดไปเอาเขาก็ไมให ดีไมดีเขาก็ชวนทะเลาะไมพูดกัน เลยทวงไมได
บางคนก็มาปรึกษาหารือเรื่องการปวยไขไมสบาย
บางคนก็บอกหากินเทาไหรก็ไมพอกิน
ก็รวมความวา ทุกคนเอาทุกขมาแจกใหผม มาเลาใหฟง ทุกคนนะ
มีทุกขไมมีใครมีสุข
และอาการอยางนี้ไมใชคนจนเสมอไป บางทานมีเงินใหเขากูม าก มี
รานคาใหญโต ทานก็ยังมาปรารภเรื่องทุกข ก็รวมความวาไอตัวทุกขตัวนี้มันก็มีประจํา
อยูในใจ
ผมก็พิจารณาวาคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ทุกขจริง ๆ คนทุกฐานะไมมี
ใครมีความสุขมีแตความทุกข อันนีเ้ ปนความรูสึกประจําใจของผม

(วันนี้นะ สองหนาคาสเซทนี่ ก็โปรดทราบดวยวา มันก็คอแหงเหลือเกิน
จมูกก็คัด แตก็รูสึกวาจะคอยยังชั่วกวาวานสักหนอย เพลียก็เพลีย แตก็ตองพูด รอ
รางกายดีไมไหว เดี๋ยวดีไมดีมันตายกอน ก็เลยไมไดคุยกัน มานั่งคุยกันตอไป)
เวลานั้นเมื่อรางกายไมดีขึ้น ผมไปผมก็พิจารณาภาวนาอยูแลว ผมไปวัด
ปากคลองมะขามเฒาเปนวัดที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่ง วัดปากคลองมะขามเฒา มีชื่อเสียง
ไลเลี่ยมากับหลวงพอปานระยะเวลาเดียวกัน แตวาเวลานี้วัดปากคลองมะขามเฒาทรุด
โทรมมาก มันโทรมหนักจนกระทั่ง ทานพระครูวิชาญชัยคุณ ยายมาอยูจึงคอยดีขึ้น
และผมก็ไปชวยมา ๒ ป ก็รูสึกวาคนเขาวัดมากขึ้น เรื่องความเปนมาของวัดปากคลอง
มะขามเฒาจะเลาเมื่อถึงจุดนั้น มาเลากันถึงวันนี้คือวันที่ปวย
เมื่ออาการไมดีเกิดขึ้น ผมก็นึกในใจถึงเรื่องรางกายวา รางกายนี่ดีไมดี
มันก็ตายวันนี้แหละ มันจะตายเมื่อไรก็ชาง เราก็เตรียมพรอมไว ตายหรือไมตายเราก็
พรอม เพื่อจิตเปนสุข ก็มีความรูสึกวา รางกายเราประคบประหงมมันเทาไรมันก็ดีไมได
มันเลวแบบนี้เลิกกันเสียนะ จิตใจก็คดิ ยังงั้น คิดวา เลิกกันเสียที เออ..เอ็งจะตายก็ตาย
เถอะ พอสายตามันสั้นเขามาก็รูลีลา อาการอยางนี้เคยมีมากอน ก็เลยบอกวา
"เชิญนะพอคุณนะ เอ็งจะพังเมื่อไรก็เชิญพัง ฉันพรอมที่จะไปบาน
ของฉัน บานของฉันอยูที่โนน"
(ความจริงบานของผมอีกหลังหนึ่งผมเห็นชัด และผมก็ไปเที่ยวของผม
ทุกวัน เพราะมีความชื่นชมยินดีกับบานหลังนัน้ มาก)
แลวมาตอนนี้มีใครกันนะ นักวิจัย จะปรับโทษอวดอุตริมนุสธรรม
กันอีกหรือเปลาละ ไอนี่เขาเลานี่เขาเห็นของเขาจริง ๆ ปรับไหม? ไปไดจริง ๆ
ปรับไหม? ใชเจโตปริยญาณซิ จะพิสูจนกันดวยวาจาหรือจริยานะมันไมได ตอง
พิสูจนดวยเจโตปริยญาณแลวจะรู แลวจะรูเองวา เขาไปไดจริงไหม เขามีจริง
ไหม
ก็รวมความวา
ผมมีความสบายใจคิดวารางกายมันจะพังเลยนอน
สบาย ๆ คิดในใจวา "มึงพังเสียไดก็ดี กูจะไดมีความสุข เจาตัณหาเอย ฉันเปน
ทาสเอ็งมา ๕๐ ป" (ไดละมั้งตอนนัน้ นะ ผมก็จําอายุไมไดแนนอน ขีเ้ กียจ นี่มันปวยนึก
ไมคอยออก) เปนอันวา "ฉันเปนทาสแกมา ๕๐ ปแลว ความดีนิดหนึ่งของแกไมมี
สําหรับฉันเลย ไอรางกายนี่เอ็งก็ใหขามา และเวลานี้ขาก็มีความเบื่อหนาย

รางกายที่เอ็งให เอ็งจะตองการรางกายของเอ็งคืนไปก็เชิญ ฉันไมมีความ
ปรารถนารางกายเลว ๆ อยางนี้"
พอจิตใจคิดเทานี้ ไอตัวสัน้ ของสายตามันก็หยุด มันไมสั้นเขามาอีก คิด
วาถาสั้นเขามาอีกคราวนี้ก็ตองไปกันแน ผมก็ตงั้ ทา กายมันเพลียแตใจผมไมไดเพลียไป
ดวย กายยิ่งเพลียเพียงใด จิตใจยิ่งแจมใสมากขึ้น ความสวางไสวของจิตมากขึ้นกวาเกา
แพรวพราวเปนระยับ
แตก็มีแปลกอยางหนึ่ง ในอากาศไมเห็นใครเลย ไมเห็นเทวดา ไมเห็น
พรหม ไมเห็นใครทั้งหมด มันมีสภาพเฉย ๆ ก็มคี วามรูสึกวา ถาอาการอยางนี้มันคงไม
เอาจริง แตในใจนั้น อยากใหมันเอาจริง
ในเมื่อคิดตามนั้นแลว ไมตองการรางกาย ไอตัวสภาพสายตาสั้นเขามา
มันก็หยุด แลวมันก็ไมหยุดเปลา มันถอยหลังออกไปทีละนอย ๆ ๆ จนกระทั่งสวาง
ตามปกติ
ขณะที่สายตาผมสั้นเขามานั้น พีช่ ายผมฟนไมอยูใกล ๆ ผมไมไดยินเลย
หูไมไดยินอาการภายนอกทั้งหมด รางกายไมรูสึกอาการสัมผัส การนอนกับพื้นกระดาน
ไมมีเสื่อปู มีเตียงไมกระดาน มีหมอนเกาลูกหนึ่งขาด ๆ ผมก็นอนตามสภาพของผม ไอ
การนอนผมก็ไมถือสาหาความ ยังไงก็ตามผมนอนหลับไดมนั ก็หมดเรื่อง เหยียดกายได
มันก็หมดเรื่อง นี่เปนความตองการของผม สายตามันยาวออกไป ๆ เสียงฟนไมขาง ๆ ก็
ไดยิน ตอมาเมื่อสายตายาวออกไป รางกายก็เริ่มมีกําลัง จึงคิดในใจวา
"ตัณหาเอย เจาทําไมถึงหลอกเราอยางนี้ เจาคิดหรือวาเรา
ตองการเจา เราเบื่อเจา เราเกิดมาหลายอสงไขยกัป เพราะเปนทาสของเจา ไม
มีความดีสําหรับเราเลย นี่ความจริงเราไมตองการรางกายเลว ๆ ของเจา เมื่อไร
เจาจะมาทวงรางกายของเจาตัวนี้ไป"
มันนึกอยูคนเดียว บาอยูคนเดียว ตัณหามันไมพูดดวย ตัณหามันถือ
ขันติ มันยืนเฉย วายังไงมันก็ทําหูทวนลม แลวตัวมันอยูที่ไหนก็ไมรู มันอาจจะสิงอยูใน
ใจผมแลวผมไมเห็นมันก็ได พอนึกไป ๆ ก็เลยทําใจหยุด จะนึกไปทําไม มันจะอยูก็อยู
มันจะตายก็ตาย มันตายเมื่อไร ไปบานของเราเมื่อนั้น ใจผมก็จับอยูท ี่บานสวยแจว
สะอาดสะอาน มีความสวยงามมาก มีความสุข

ในระหวางนั้นเองก็เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีพระวรกาย
ใหญมาก ถาจะถามวาใหญเทาพระพุทธรูปหนาตัก ๔ ศอกไดไหม ผมก็ตอง
ตอบวา ถาพระพุทธรูปหนาตัก ๔ ศอกตองถึง ๑๐ องคถึงจะเทาพระวรกายของ
พระองค เวลานั้นเห็นชัดเจนแจมใสแพรวพราวเปนระยับ ลอยอยูขางหนาที่ไม
ไกลจากผมนัก ถาจะวัดหลังคากระตอบหลังนั้นทานจะลอยต่ํากวาหลังคา แต
เวลานั้นภาพหลังคาก็ไมปรากฏเห็นแตองคสมเด็จพระบรมสุคตทรงแยมพระ
โอษฐ แลวทรงตรัสวา
"สัมพเกษี อาการเพียงเทานี้ เธอเปนทุกขมากหรือ?"
ก็ตอบพระองควา "ขาพระพุทธเจา ไมทุกขพระพุทธเจาขา"
ทานทรงตรัสวา "ไมทุกข ทําไมจึงมีการทาทายกับตัณหา"
ตอบพระองควา
"การทาทายตัณหาเพราะขาพระพุทธเจาไม
ตองการตัณหา และก็ไมตองการสมบัติของตัณหา เวลานี้สมบัติของตัณหาแต
ละชิ้นไมตองการเลย มีความตองการอยางเดียวคือบานหลังนั้น"
พระองคก็ทรงยิ้ม ทรงตรัสวา "อาการปวยเทานี้ อาการทุกขเวทนา
เพียงเทานี้ จงอยาบนนะ ทําใจใหสบายจิตไมยึดถืออะไรทั้งหมด สลัดทุกอยาง
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา สลัดใหหมด จงเขาใจในทุกขของโลก คนที่
เกิดมาในโลก ใครก็ตาม พระอรหันตก็ตาม พระพุทธเจาก็ตาม ก็ปวย
เหมือนกัน รางกายของพระพุทธเจาก็ปวย รางกายของพระอรหันตก็ปวย
รางกายของเธอจะไมปวยไมได"
นี่อยาลืมนะครับ ที่ใครเขาโมเมโปเปตานังวาผมประกาศตนเปนพระ
อรหันต อันนี้ผมก็ประกาศใหทราบวา ที่พระพุทธเจาทานบอกวา รางกายของพระ
อรหันตก็ปวย รางกายของพระพุทธเจาก็ปวย รางกายของเธอจะไมปวยไดยังไง เธอก็
ตองปวย แสดงวาพระพุทธเจาไมไดยืนยันวาผมเปนพระอรหันตนี่ และผมจะเปนอะไร
หรือไมเปนอะไรนะ ผมไมไดนึกเลย ผมตองการอยางเดียว "บานหลังนัน้ " บานหลังที่ผม
ตองการ เปนไมเปนผมไมรูละ ผมตองการอยางเดียว ทางใดที่ผมจะไปได ผมตองไปให
ได ถาชาตินี้บังเอิญไปไมได สักชาติหนึ่งขางหนาผมก็ตองไปใหได ผมจะไมยอมถอย
หลังกับความตองการของผม ผมทําทุกอยาง สรางวัดสรางวา แนะนําโนนแนะนํานี่ ผม
ไมตองการผลตอบแทน ถาผมตองการผลตอบแทน ผมอาจจะรวยมาก ก็ไอการรวย

แบบนั้นมันจะนําไปอบายภูมิ ผมไมตองการรวยเรื่องทรัพยสนิ ผมตองการรวยเฉพาะ
กําลังใจอยางเดียว ถาจิตผมเปนสุข ผมพอใจ นี่อารมณของผมนะ
หลังจากนั้น สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสวา "เธอจงรักษากําลังใจอยางนี้
ใหปกติใหเปนเอกัคคตารมณ คือมีอารมณอันเดียวที่เราตองการอยางนี้ ถาพลาดพลั้ง
ลงอบายภูมิ เจาหนีข้ องเธอที่ยังไมไดชําระหนี้มีเทานี้ เฉพาะคนนะ สัตวไมคิด" ทาน
บอกวา เฉพาะคนนะ สัตวนะไมคิด "เทานี้เธอดู" ทานชี้ไป
ผมก็เห็นหัวคน เขาตัดเฉพาะหัววางเรียงพื้นที่จากแนวของคลอง
วางเรียงเปนระเบียบเรียบรอยจนสุดของพื้นที่ของวัดทาซุงดานเหนือสุดเลย
และก็ไมไดวางชั้นเดียวแถวเดียวกับพื้นดินนะ เต็มพื้นที่หมด กุฏงกุฏิอะไรไม
เห็นทั้งนั้นละ เห็นแตหัวคนวางเรียง เรียงเปนระเบียบอยางนั้นสูงกวายอดโพธิ์
หนึ่งเทา หรืออาจจะเปนหนึ่งเทาเศษ
ทานบอกวา "คนทั้งหมดนี่เธอฆามาในอดีต และเวลานี้กรรมที่เธอทํากับ
เขาทุกคน เธอยังไมไดใชหนี้ เวลานี้เธอกําลังใชหนี้ เศษกรรมสวนอื่น สวนใหญนี่ยัง
ไมไดใช"
จึงไดกราบเรียนถามทานวา
"การสรางบาปขนาดนั้นทําไมไมไป
อบายภูมิ?"
ทานก็ทรงตรัสวา "ทุกชาติหลังจากนั้นมาพันชาติเศษ เธอเปนนักรบก็
จริงแหล แตทวาก็เปนนักบุญดวย" นักรบก็เปนนักบุญก็เปน มีจิตชอบรัก นักรบก็ตอ งคู
กับนักรัก รัก คือมีความเมตตาปรานีคนเบื้องหลัง ดังนั้นเวลายามวาง กอนรบก็ทําบุญ
เวลาไปรบจิตใจก็นึกถึงพระเปนที่พงึ่ กลับมาจากการรบก็ทําบุญ และก็ชอบเจริญสมาธิ
นักรบนี่ตองใชอาวุธฟาดฟนกัน โดยเฉพาะใชมีดใชดาบใชหอก ตองหนังเหนียวทุกคน
จะหนังเหนียวไดเพราะอาศัยคุณพระคุมครอง ฉะนั้นจิตใจจึงนึกถึงพระเปนปกติ และ
เวลาจะตายจิตใจนึกถึงพระเปนปกตินี่อารมณเปนฌาน อาศัยกําลังของฌานก็หนีบาป
ไปทุกครั้งพันชาติเศษ แลวสมเด็จพระบรมโลกเชษฐก็ทรงใหโอวาทวา
"นับตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
เธอจงถือกําลังใจสังขารุเปกขาญาณเปน
อารมณ อะไรจะเกิดขึน้ กับรางกายก็ถือวาเฉยไว เขาจะชมก็เฉย เขาจะดาก็เฉยแลว
รางกายจะเจ็บไขไมสบายก็ทําใจสบาย ๆ เฉย ยอมรับนับถือกฏของธรรมดาธรรมดามัน

เปนยังไง คิดวารางกายของเรา เราตองเปนอยางนั้น อยาใชอารมณฝนกฎของธรรมดา
เทานี้อารมณจิตของเธอจะเปนสุข"
คนที่ปรากฏหัวทั้งหมดนีน่ ับแสน กรรมอันนี้ไมสามารถจะตามเธอทัน
เธอมีโอกาสจะไปบานของเธอตามความประสงค"
นี่แหละเพื่อนภิกษุสามเณร สมเด็จพระพุทธองคทรงตรัสดังนั้นแลวก็ทรง
หายไป ตอนนี้ใครจะหาวาอวดอุตริมนุสธรรมไหม หาก็เชิญพอคุณเถอะ ฝกฝนซะบางซิ
อยาทําเปนพระศิวะในพระไตรปฎก พระศิวะทํายังไงก็ไปดูในพระไตรปฎก
เปนอันวาผลอันนั้นทําใหจิตผมเปนสุข เมื่อภาพทานหายไปผมมีใจเปน
สุข นอนตะแคงขวาตามเดิม จิตก็เคลิ้มใกลจะหลับ ขณะนั้นเองก็มีเสียง "ปาบ" ปรากฏ
ขึ้นขางหลัง เหมือนใครมาตีหลัง หันขวับไปปรากฏวามีพระสององค มีพระสององค
มายืนยิ้มอยู สององคไมใชใคร เพื่อนเกา
เขามาถามวา "เฮย มึงปวยหรือวะ?" (นี่เปนศัพทที่ใชกันตามปกติสําหรับ
เพื่อน)
ผมก็เลยตอบเขาไปวา "เออ กูไมปวยหรอกโวย ขันธ ๕ มันปวย กู
ไมไดสนใจขันธ ๕ กูทามันเทาไร มันก็ไมสูกูวะ"
ตอนนี้ก็เลาความจริงใหมันยาวนิด เพราะวาตอนกอน ๆ ก็เคยเลาสัน้ ๆ
ขี้เกียจพูด
เขาก็บอกวา "กูก็หวงวามึงจะหวงขันธ ๕ ถามึงไมหวงขันธ ๕ กูก็สบาย
ใจ"
ก็เลยบอกวา "มึงไมตองหวงหรอก ขันธ ๕ นะกูไมหวงแน เพราะวา
กูเคยหวงมันแลวมันไมไดหวงกูเลย กูหวงมันจะทรุดโทรมกูก็กินยา กูก็กินขาว
กูก็กินขนม มันก็แกทุกวัน มันไมหวงกู คนอยางกูใครไมตองการคบกู กูก็ไม
ตองการคบมันเหมือนกัน
เขาก็ดีใจ โดดเขาตีปบหายไปเลย ดีไหมเพื่อนรัก แทนที่มันจะลูบหนาลูบ
หลัง มันลอปบ คนละปบ แลวก็ "วึบ" หาย มันโดดไปทางไหนผมก็ไมรู ไอสองเตื้อนี่ มัน
โดดเกงจริง ๆ จะวามันแอบโคนตนโพธิ์ก็อาจจะเปนได เพราะผมลุกไมไหว รางกายมัน
จะหายเพลีย แตแรงมันจะไมมี เลยปลอยมันไปตามที่ มันจะไปไหนก็ชางหัวมัน ผมก็
นอนตะแคงขวาวาตอไป หลับ

ตอนนี้ก็มาเตือนบรรดาเพื่อนพระภิกษุสามเณรวา ความตายจะมีกับ
เราไดทุกขณะ และก็จงอยาเชื่อใจฌานโลกีย และความเปนผูมีฌานโลกุตระนั้น
เราก็ไมแน อยาไปคิดวาเราเปนพระอริยเจา ถาคิดเมื่อไรเราจะพังเมื่อนั้น ถา
ความดียังไมถึง เราคิดวาดี เหมือนกับเรือแขง หรือคนแขง หรือวิ่งแขง เขาจุดหมาย
ปลายทาง ความจริงเรายังไมถึงจุดหมายปลายทาง เราเขาใจวาถึงแลวก็หยุด ในที่สดุ
เรือก็ตองลมกลางทางฉันใด
เราก็เชนเดียวกัน ในฐานะเปนสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตร คือ
พระพุทธเจา พระองคทรงสอนใหเรามีความไมประมาทในชีวิต ก็จงอยาคิดวาเราดีแลว
จงนึกถึงคําเตือนขององคสมเด็จพระสมเด็จพระประทีปแกวทีท่ รงตรัสวา
"อัตตนา โจทยัตตานัง"
"จงกลาวโทษโจทความผิดตนเองไวเสมอ"
ไอการกลาวโทษโจทความผิดนี่มันไมยาก
เอาวินัยเปนที่ตั้ง
เอาธรรมะเปนเครื่องตั้ง
เอาสมถภาวนาเปนที่ตั้ง
เอาอารมณวิปสสนาภาวนาเปนที่ตั้ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเอาอารมณฌานเปนที่ตั้ง
เอาอารมณสังโยชนเปนที่ตั้ง
เอาอารมณบารมี ๑๐ เปนที่ตั้ง
แลวก็ไปดูจริยาในอิทธิบาท ๔ วาเรามีครบถวยไหม
ไปดูอารมณฌานวาในอารมณฌานตอนไหนเราบกพรองบาง อุดรูรั่วเสีย
ดูขอปฏิบัติวัฏฐานในศีล เราบกพรองตอนไหนบาง พยายามอุดรูรั่วเสีย
และจุดที่มีความสําคัญก็คือพิจารณาสังโยชนวา สังโยชน ๓ สังโยชน ๕
สังโยชน ๑๐ เปนสมบัติของพระโสดา กับสกิทาคา คือสังโยชน ๓, สังโยชน ๕ เปน
คุณสมบัติของอนาคามี, สังโยชน ๑๐ เปนคุณสมบัติของพระอรหันต สังโยชนแตละจุด
โดยเฉพาะสังโยชน ๓ เราทําไดแลวหรือยัง เราพิจารณาจุดนี้ จุดบกพรองเราเอาจุดนี้
เปนสําคัญ

เราจะหนีนรกกัน เราจะเปนพระโสดาบันหรือไมเปนนะไมสําคัญ เราก็
จับอารมณดูวาชีวิตเรามีความมั่นคงไหม คิดถึงความตายบางหรือเปลา ถาคิดวามันยัง
ไมตายประณามมันวา เลว ตองคิดไวเสมอวา ตื่นขึ้นมาตอนเชาวันนี้เราอาจจะไมเห็น
พระอาทิตยตกก็ได เราอาจจะตาย
หลังจากนั้นก็คลายความสงสัยในพระคุณของพระรัตนตรัย ยอมรับนับ
ถือพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ และก็ทรงศีลใหบริสทุ ธิ์ พระทรงศีลพระ เณร
ทรงศีลเณร ฆราวาสศีล ๕
หลังจากนั้นก็กําจัดอวิชชาตามความรูสึก ตามปญญานอย ๆ เห็นวา
มนุษยโลกเปนทุกข ไมตองการมันอีก เทวโลก กับพรหมโลกเปนสุขไมนานไมตองการ
อีกเลย เราตองการจุดเดียวคือนิพพาน
ยอนกลับมาตีโลภะความโลภดวย จาคานุสสติกรรมฐาน ตีโทสะ ความ
โกรธดวยพรหมวิหาร ๔ หรือกสิณ ๔ ตีโมหะ ความหลงดวยเห็นวารางกายไมเที่ยงแท
แนนอน สกปรกโสโครก มีความทุกข ไมมีความสุข เราไมตองการมันอีก
เอาละบรรดาทานพุทธบริษัท ถาคิดอยางนี้ทรงตัวก็คิดวา อบายภูมิเรา
คงไมลงแน เมื่อหมดเวลาแลวก็ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ
พูนผลจงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณรผูรับฟงทุกทาน
สวัสดี

