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MPD บันไดขันแรกของชาวบ้ านชาวพุทธ สู่
แนวทางพระอริยะเจ้ า
โดย กมลาสน์ เทียนกัณฑ์เทศน์
๑. สาระพืนฐานทีพึงทราบ ความเป็ นมาของ MPD
๑. ความสํ าคัญเป็ นคุณยิงใหญ่ เพียงแค่เอ่ ยพระนามพระพุทธเจ้ า
*อทินนกะปุพพกะพราหมณ์ ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “พระสมณโคดม คนทีนึ กถึงชื อท่ านอย่างเดียว ไม่ เคยยกมือ
ไหว้ ไม่ เคยใส่ บาตร ไม่ เคยฟังเทศน์ ตายแล้ วไปเกิดบนสวรรค์ มีบ้างไหม?
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า ตรั สว่า “ดูก่อน พราหมณ์ คนทีนึ กถึงชือตถาคตอย่างเดียว ไม่เคยยกมือไหว้ ไม่เคยใส่
บาตร ไม่เคยฟั งเทศน์ ตายแล้ วไปเกิดเป็ นเทวดาอยู่บนสวรรค์ ไม่ ใช่ นับร้ อยนั บพัน แต่ นับเป็ นโกฏิ”…นีเป็ นมูลเหตุรากฐาน
ประการแรก ของการปฏิบตั ิ MPD และมีมูลเหตุทีมาอืนๆ ดังต่อไปนี
๒. การปฏิบัติ MPD ประหนึงได้ เกาะชายสั ฆาฏิพระพุทธเจ้ า
การปฏิบตั ิ MPD เป็ นการภาวนาพระนามตามลมหายใจเข้าออก การภาวนาพระนามเป็ นพุทธานุสสติกรรมฐาน
และการรู ้ลมหายใจเข้าออกเป็ นอานาปานสติกรรมฐาน เป็ นการปฏิบตั ิกรรมฐานถึง ๒ กองในเวลาเดียวกัน ยิงใหญ่มาก เป็ น
ความฉลาดของหลวงปู่ หลวงพ่อ ท่านสอนต่อๆกันมา พระพุทธเจ้าทรงมีพระดํารัสรับรอง ดังนี
“ดูก่อน อานนท์ ผู้ใดแม้ เกาะสั งฆาฏิตถาคตอยู่ แต่ ไม่ เคยเจริญพุทธานุสสติกรรมฐานผู้นันไม่ ได้ ชือว่ าเกาะสั งฆาฏิ
ตถาคต ดูก่อน...อานนท์ แม้ ตถาคตมี ชีวิตอยู่หรื อนิ พ พานไปแล้ ว หากผู้ใดเจริ ญ พุทธานุ สสติกรรมฐาน ...ผู้นันก็ได้ ชือว่ า
เกาะชายสั งฆาฏิตถาคตอยู่”
บรรดาหลวงปู่ หลวงพ่ อ หลายองค์ก ล่ าวตรงกัน ว่า พุ ท ธานุ สสติกรรมฐาน ช่ ว ยให้ บ รรลุ อรหั น ต์ และเข้ าพระ
นิพพานมากทีสุ ด มากกว่ ากรรมฐานกองใดๆ
๓.พระพุทธองค์ทรงบอกพระอัครสาวกและพระอานนท์ พุทธอุปัฏฐาก
พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า ชาวบ้านมีภาระกิจการงานหาเลียงชีพหนักอยูแ่ ล้ว เหน็ดเหนือยสายตัวแทบขาดสําหรั บ
ผูใ้ ช้แรงงานเกษตรกร ข้าราชการลูก จ้าง เช้าไปเย็น กลับจะให้เข้าถึงพระธรรม โดยการปฏิ บตั ิ ธรรมแบบนักบวชไม่ ไ ด้
พระพุทธเจ้าจึ งเห็น ชาวบ้ านก็สามารถเข้ าถึงพระธรรมได้ โดยการปฏิบัติแต่ เพียงเล็กน้ อย ก็มีผลมาก ทรงมีพระดํารัสรับรอง
ไว้ดงั นี
*วาระหนึง พระบรมโลกเชษฐ์ ตรัสแก่พระสารี บุตรความว่า “ดูก่อนสารีบุตร บุ คคลหนึงมีจิตว่ างจากกิเลสวันหนึ ง
สั กชัวขณะจิตหนึง เราขอกล่ าวว่ า บุคคลนันมีจิตไม่ ว่างจากฌาน”
*อีกวาระหนึ ง สมเด็จพระจอมไตรตรั สแก่พระอานนท์ความว่า “อานั นทะ ดูก่อนอานนท์ ผู้ใดทําจิตให้ สงบเพียง
ชัวช้ างสะบัดใบหู งูแลบลิน ได้ ทุกวัน ตถาคตกล่ าวว่ า ผู้นันมีจิตไม่ ว่างจากฌาน”
ทังหลายประการที ยกมาเป็ นที มาของ MPD: Mind Power Development เป็ นธรรมปฏิ บั ติที สอดคล้ องกั น ทุ ก
ศาสนา แต่ สําหรั บศาสนาพุทธนั น MPD รับสาระหลักมาเต็มๆ คือนําคําสอนของพระพุทธเจ้ ามาปฏิบัติเต็มๆแบบคนหาเช้ า
กินคํา แปลว่ า คนทีไม่ ค่อยมีเวลา ต้ องปฏิ บัติหน้ าที ความเป็ นมนุ ษย์ ต้ องอยู่ด้ วยปั จ จัยอย่ างน้ อยสี …แล้ วปั จจัยอืนก็เพิ ม
ขึนมาสํ าหรับการดํารงชีวิตในโลกปัจจุบัน
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จึงยืนยันตามทีพระพุทธเจ้ ายืนยันว่ า ผู้ปฏิบัติ MPD ตายแล้ วไปสวรรค์แน่ *
ผู้ปฏิบัติถึงจิตอบอุ่น ตายแล้ วไปสวรรค์แน่ แน่
ผู้มีจิตอบอุ่นและทรงฌานก่ อนตาย ไปเป็ นพรหมทีเทวดาทังหลายเคารพแน่ นอน
ผู้มีจิตอบอุ่นทรงกรรมฐาน ก็เป็ นพระอริยะเจ้ าก็เข้ ากระแสพระนิ พพาน เป็ นพระอรหันต์ ก็ถึงพระนิพพานจริงแท้
...บรรดาหลวงปู่ หลวงพ่อผูท้ รงคุณ กล่าวยืนยันไว้เช่นนี
พระเดชพระคุณ ผูท้ รงคุณประมาณมิได้...ประทาน MPD มาให้ ได้วางเป็ นแนวทางสู่ เป้ าหมายสู งสุ ด แห่ งพุท ธ
ศาสนาบนเส้ นทางของพระอริ ยะเจ้ า ถึงพระนิ พพาน อัน เป็ นธรรมอันสู งสุ ดแห่ งพระธรรมวินัยของพระบรมสุ คต อาศัย
ผนวกกันกับคําสอนของหลวงปู่ หลวงพ่อทีสะสมมาเป็ นเวลาหลายสิ บปี รวมทังท่านทีไม่มีร่างมนุ ษย์แล้วก็หลายท่าน สาระ
ทังหมดล้วนอยูใ่ นกรอบพระไตรปิ ฎกทังสิ น ไม่ผิดเพียนแต่ประการใด
๒. กรอบวิถีชีวิตสู่ความอริยะน่ าจะเป็ นเช่นนี
คนจิตอบอุ่น
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พระอริยะเจ้ า
๔ สาย
คนจิตอบอุ่น ดําเนินชีวิตด้วยจิตทีอบอุ่น ศึกษาแล้วประกอบอาชีพ มีเมตตา
เป็ นมิตร เสี ยสละอดทน มีปัญญา หาเลียงชีพด้วยความถูกต้อง มีสติ เพียร
พยายาม รํารวยหรื อไม่รวยมีความพอเพียง มีสุขภาพกายและจิตดี มีความมันคง
พระนิพพาน
ในชีวิตแล้ว มีกาํ ลังจิตทีสะสมมาหลายหมืนหลายแสน MPUs มีความสุ ข
และมีปัญญา เห็นว่าชีวิตเป็ นอนิจจัง ต้ องตาย หลีกเลียงไม่ได้ เป็ นตามสัจธรรม
ทีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้...ร่ างกายนีเป็ น ของเราชัวคราว...ไม่มีสาระอะไร
ในที สุ ดเราก็ตอ้ งทิ งร่ างกาย ให้ ร่างกายเน่ าเปื อยผุพัง บวมเป่ งแล้วก็แตกนําเลือดนําเหลืองนําหนองไหลออกมา
พร้อมหนอนทีชอนไชยุ๊บยับ...เหม็นทีสุ ด แม้จะถูกแดดเผาจนแห้งกรัง ...กลิ นเหม็นสาบสางก็ยงั คงอยู่ บางท่านได้ยินเสี ยง
บอกอย่างไพเราะและทรงอิทธิพลยิงว่า “จงรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธะเถิด...แล้ วเธอจักไม่ ตาย” เพียงเท่านัน
จิตทีอบอุ่นมากอยู่แล้ ว ก็เห็นว่าตนเองพึงเข้าสู่ อริยมรรค
ปฏิบั ติ MPD ครั งละ นาที (หายใจเข้ านึ กว่ า “พุท” หายใจออกนึ กว่ า “โธ”) วั นละ ครั ง (ไม่ น้อยกว่ า ครั ง)
ต่ อเนื องทุกวันไม่ ขาด กําลังจิ ตจะสะสม ถ้าปฏิบตั ิวนั ละ ครั ง ก็สะสมกําลังจิ ตได้ MPUs (Mind Power Unit) หรื อถ้า
ปฏิบตั ิวนั ละ ครัง ก็สะสมกําลังจิตได้ วันละ MPUs
*ทําได้ ทุกอิริยาบถ ไม่ จํากัดสถานที แม้ ในห้ องสุ ขา บนเตียงคนไข้ ยามเจ็บไข้ ได้ ป่วยก็หายเร็ว
จิตเริ มอบอุ่นเมือสะสมกําลังจิต ตังแต่ , MPUs ขึนไป จะได้รับความสุ ขสดชืน หลับหรื อตืนก็มีความสุ ข มี
ความอดทนสู งทํางานก็ไม่เหนือยง่าย เหมือนก่อน สุ ขภาพดีขึน โรคประจําตัวก็มีอาการทุเลา เช่นภูมิแพ้ ความดัน เป็ นต้น
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ทีว่ าปฏิบัติวันละ ครัง ได้แก่ ก่อนนอน, ตืนนอน, เช้าในทีทํางาน, เทียง, เย็นก่อนออกจากทีทํางาน
*การปฏิบัติ MPD ง่ าย ไม่ มีอันตรายใดๆ ไม่ ต้องมีครู อาจารย์ เป็ นครูอาจารย์ของตนเอง ไม่ เมือย ไม่ เครียด สบายๆ
แต่ คุณค่ามหาศาล ผู้ทีสะสมกําลังจิตได้ , MPUs จะรู้อย่างซาบซึ ง อธิบายได้ ชัดเจนทีสุ ด มันใจทีสุ ด เพราะฉะนัน การ
คิดๆด้วยตนเองวิพากษ์วิจารณ์ก่อน ไม่เป็ นผลดี ทดลองก่อนเถิดเพราะไม่มีอะไรเสี ยหายมีแต่ประโยชน์ เป็ นการปฏิบัติตาม
คําสอนของพระพุทธเจ้ าทีบริบูรณ์ แล้ ว สํ าหรับฆราวาสทีมีภารหน้ าที และก็เป็ นการปฏิบัติธัมมะโดยอีกด้ วย***
.ไตรสิ กขา
อริ ยมรรค คือ ทางปฏิบัติ ทางเดียวมีองค์ประกอบแปดประการ สรุ ปย่อเป็ น ไตรสิ กขา คือ ศีล+สมาธิ +ปั ญญา ก็
ด้วยพืนฐานของคนจิตอบอุ่น มีศีลอยู่แล้ วแต่ ยงั ไม่ ได้ สมาทาน มีเมตตาธรรมอยูแ่ ล้วในฐานะฆราวาส เพราะจิตอบอุ่นไม่กล้า
ทําชัวกําลังของเมตตาช่วยให้ศีลบริ สุทธิมันคงปั ญญาคือการครุ่ นคิดก็มีกาํ ลังเข้าพรหมวิหารธรรม ได้ เพราะพิจารณาเพียง
เมตตาเท่านัน ก็แล่นถึงกรุ ณา มุทิตา และ อุเบกขาธรรมได้ ด้วยปัญญา ก็ทราบว่า กิเลส เป็ นเหตุกรรมชัว/บาปทังหลาย
เมือจะเข้าสู่ ทางอันประเสริ ฐ ก็ต้องสมาทานศีลคือ ศี ลห้ า ซึ งก็ไม่ยากอะไรเพราะเคยปฏิบตั ิจนเป็ นนิ สัย เป็ นปกติ
อยูแ่ ล้วแต่ยงั ไม่ได้สมาทานเท่านัน เพียงสมทานแล้วก็เป็ นศีลสมบูรณ์
เข้ าใจมรรคแปดเสี ยให้ ถูก เราก็ตอ้ งแปลใหม่ให้เป็ นภาษาปั จจุ บนั จึ งจะง่าย เป็ นการดําเนิ น ชีวิตของชาวพุทธ จะ
เข้าใจคําสอนของพระบรมศาสดาได้ ต้องเข้าทางนี ทางเดียวประกอบไปด้ วยแปดอย่าง หรื อต้องมีทงแปดอย่
ั
างจึงเป็ นทางที
ถูกต้อง
(1) สั มมาทิฏฐิ คือตังใจทีดีทีถูกต้องว่า “เราจะไม่ ทําชัว/บาปทังปวง, ทําแต่ ความดี/กุศล และต้ องทําใจให้ ผ่องแผ้ ว
ลดสิ งทีเศร้าหมองคือกิเลส เรื อยไปจนหมดสิ นบริ สุทธิ”
(2) สั มมาสั งกัปโปคือสํารวมใจได้แก่สํารวมความคิด (Thinking) ไม่ปล่อยให้หลงระเริ งในกิเลสตัณหาอุปาทาน
(3) สั มมาวาจาคือสํารวมในคําพูดให้อยูใ่ นกรอบสัมมาทิฏฐิมีแต่ประโยชน์ทงผู
ั พ้ ูดและผูฟ้ ัง
(4) สั มมากัมมันโต ไม่กระทําไม่ประพฤติสิ งทีไม่ดีมีศีลห้าประจําใจจึงอยูใ่ นกรอบของสัมมาทิฏฐิ
(5) สั มมาอาชีโวคือประกอบอาชีพสุ จริ ตไม่ผิดกฎหมาย อยูใ่ นกรอบของสัมมาทิฏฐิ
(6) สั มมาวายาโมคือมีความเพียรทีพอดีเต็มกําลังแต่ไม่เกินไปจนเจ็บป่ วยอยูใ่ นกรอบสัมมาทิฏฐิ
(7) สั มมาสติคือระลึกอยู่เสมอไม่ พลาดพลัง (Mindfulness)ตังแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวายาโม
(8) สั มมาสมาธิ เลือกกรรมฐานปฏิบตั ิให้ถู กต้องกับจริ ต ทังหมดมี ๔๐ กอง ตามทีพระพุทธโฆสะรวบรวมไว้
ตามคัมภี ร์วิ สุ ทธิ มรรค ไม่ ต้องไปเพิ ม มหาสติ ปั ฏฐานเป็ นกองที ๔๑ แต่ อ ย่างใดแบบพม่ า พึ งวางเฉยต่ อ
กรรมฐานประยุกต์ทีพระภิกษุรุ่นหลังซึ งอาจจะดีก็ได้ แต่ เราไม่ ควรรับ รั บของพระพุทธเจ้ าตรงๆมันใจกว่า
แนวทางตามวิสุทธิมรรค พระภิกษุเป็ นพระอริ ยะเจ้ามาแล้วมากต่อมาก แล้วจะเอาอะไรอีก หลวงปู่ หลวงพ่อ
ท่านกล่าวเช่นนัน
เมื ออริ ยมรรคทั งแปดประการขี เกี ยจท่ องจํ า พระพุ ท ธองค์ ท รงเข้ าพระทั ยในสาธุ ช นทั งหลาย จึ ง สรุ ป เป็ น
“ไตรสิ กขา” ง่ ายกว่ าเยอะ เราก็เอาทีพระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ...พอแล้ ว ไม่มีอะไรต้องพูดกันมากเสี ยเวลาปฏิบตั ิ
. กรรมฐานหลักสู ตรต่ างๆและพระอริ ยะเจ้ า ๔ สาย
กรรมฐาน โดยประเภท แยกประเภทมี ๒ ได้แ ก่ สมถะกรรมฐาน และ วิปั สสนากรรมฐาน เมือปฏิบ ัติก็ป ฏิบ ัติ
ควบคู่กนั วิปัสสนาช่ วยรั กษาสมถะ และสมถะช่ วยวิปัสสนาให้เข้มข้นเกือกันโดยลําดับทังสมถะและวิปัสสนา วิปัสสนาใช้
กําลังความคิดตัดกิเลส และกําลังจิตหรือกําลังความคิดได้ จากสมถะ การตัดกิเลสสามารถทําได้ ปฏิบตั ิได้ ๔ หลักสู ตร หรื อ
๔ แนวทาง หรือพระอริยะเจ้ า ๔ สาย ดังนี
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(1) สุ กขวิปัสสกะ(Suk-kha-vipas-saka)
(2) เตวิชโช (Te-vijjo)
(3) ฉฬภิญโญ(Chala-bhin-na)
(4) ปฏิสัมภิทา (Pati-sam-bhida)
หมายเหตุ การเขียนภาษาปาลีดว้ ยอักษรโรมัน ก็เพือให้เป็ น International Pali เพือภิกษุต่างชาติจะได้เข้าใจ ทีนี
การเขียนโดยไม่แยกพยางค์ มันอ่านยาก ดังที ภิกษุศรี ลงั กา ภิกษุบงั คลาเทศ ภิกษุอินเดีย ภิกษุไทยใหญ่ ท่า นเขียนติดกันพรื ด
ดังเช่น ปฏิจจสมุปบาท เขียนว่า Paticcasamuppapada ก็งงต้องค่อยๆสกดคํา/ผันเสี ยง ก็ชา้ ถ้ามากเข้า ดังเช่นบทสวดมนต์
กว่าจะชินก็นาน จึงเห็นว่าการเขียนแยกพยางค์อ่านสะดวกกว่า เป็ น Paticca-samuppa-pada อ่านง่ายกว่าเยอะ
. แนวทางปฏิบัติ (Course of Practice)
*สุ กขวิ ปั สสกะ(Suk-kha-vipas-saka) ท่ านที ได้ส ะสมกํา ลังจิ ตมาเป็ นหลายหมื นหลายแสน MPUs มาแล้ว ก็
ภาวนาจนจิ ตสบายแล้ว ก็ใช้วิปั ส สนาพิ จ ารณาร่ างกายอี กไม่ นานก็ต้อ งตาย (มรณานุ ส ติ ) ร่ างกายนี สกปรกมี อุ จจาระ
ปั สสาวะ นําเลือด นําเหลื อง ...ไม่ มีอะไรน่ ารั กเลย ความสวยความหล่ อเหลาหาไม่ได้ ล้วนเป็ นอสุ ภะ น่ ารั งเกียจทังสิ น
ร่ างกายน่ ารั งเกียจจริ งๆ...ร่ างกายคนอืนก็เช่น กัน ไม่ พ อใจในร่ างกายตัวเอง ไม่ พอใจในร่ างกายมนุ ษย์ ท่ านว่ าให้ ทําเช่ น นี
บ่ อยๆ สลับกับภารกิจการงาน พอชํานาญก็พิจารณาได้ พร้ อมๆกับภารกิจการงาน...ปฏิบตั ิเรื อยไป กิเลสก็เบาบางลงเรื อยๆ
กิเลสหมดก็เป็ นพระอรหันต์ ไม่รู้ตวั รู ้ แต่ว่าสุ ขสบาย รู้ตัวเมือตาย ผีสางเทวดา นรก สวรรค์ พรหม นิพพานไม่เคยเห็น แต่
เชืออย่างไม่ สงสั ยว่ ามี...หลวงปู่ หลวงพ่อท่านอธิบายไว้เช่นนี
นัยว่าปฏิบตั ิสมถะไม่เกิน % ปฏิบตั ิวิปัสสนา มากกว่า 75 %
ว่ ากันสั นๆตัดสั ญโยชน์ /สั งโยชน์ ข้ อแรก สั กกายทิฏฐิ ขาดสบั นหมดจดเมือไร ก็แล่ นถึงตักอวิชชาทันทีท่านก็เป็ น
พระอรหันต์
*เตวิชโช (Te-vijjo) มี จิ ตที อบอุ่น แล้ ว ประสงค์จ ะรู ้ เห็ น บ้างเป็ นเครื องยืน ยัน ว่ าตัวเองเข้าถึ งคําสอนของพระ
สัมมาสั มพุ ท ธเจ้าเพี ยงไร อยากรู ้ เห็ น บ้า งเป็ นกําลังใจ ไม่รู้ น รกสวรรค์ แล้ว จะไปเทศน์ บ อกชาวบ้านได้อ ย่า งไร...อาย
ชาวบ้าน ท่านก็เลือกกรรมฐานอันเป็ นพืนฐานทีให้เกิด ทิพพจักขุญาณ อันมีหูทิพย์ตาทิพย์ แล้วความสามารถอืนก็ตามมา
กรรมฐานกองนัน ได้แก่กสิ ณแสงสว่าง กสิ ณสี ขาว กสิ ณไฟ... ปฏิบตั ิจนถึงขัน อัปปนาสมาธิ (Appana-sa-madhi) ในกสิ ณ
กองใดกองหนึ ง ดังกล่า ว แล้ว ฝึ ก จนได้วิ ชชาสาม ได้แ ก่ ( ) ปุ พ เพนิ ว าสานุ สสติ ญ าณ (Pubbe-niva-sanus-sati Nana)
ระลึกชาติก่อนๆของตนเองเกิดมาเป็ นอะไรทุกข์ยากอย่างไร บางชาติสุขอย่างไรก็ตาย...เกิดเบือหน่ ายการเวียนว่ายตายเกิด,
( ) จุตูปปาตญาณ (Cutu-papata Nana) รู ้ว่าคนหรื อสัตว์ก่อนเกิดมาจากไหน ตายแล้วไปไหน มีบุญบารมีพียงไร, ( ) อาส
วักขยญาณ (Asavak-khaya Nana) มี ค วามรู ้ ที จะทํากิ เลสให้สิ นไป ตัดได้เพี ยงไร พระพุ ทธองค์จ ะเสด็จมารั บ รอง เช่ น
“บัดนี เธอบรรลุเป็ นพระอรหันต์ขีณ าสพแล้วนะ” ญาติโยมมีปัญหา ก็สามารถสงเคราะห์ญาติโยมได้ ท่านยืนยัน สวรรค์
นิพพานได้เพราะท่านรู ้เห็น
สมถะมากกว่า % วิปัสสนาน้อยกว่า %
ฉฬภิญโญ(Chala-bhin-na)ผู้ทีมีจิตทีอบอุ่นแล้ ว ประสงค์ทีจะเพิ มพูนความสามารถ ทีเรี ยกว่าอิทธิฤทธิ เป็ นฤทธิ
ทีมีอาํ นาจสู ง เหนื อลัทธิ ศาสนาใดๆ เป็ นประโยชน์เพือป้ องกันตนเองและผูอ้ ืนได้โดยธรรม เป็ น อภิ ญญาสมาบั ติ อัน มี
อํานาจฤทธิ สู ง เหาะเหิ น เดินอากาศ ดําลงไปในดินดุจดํานําเล่น เนรมิตกายตนเองได้มากมายตามปรารถนา รับ นิ ม นต์ไว้
หลายบ้านหลายจังหวัดในเวลาเดียวกัน ก็ส ามารถไปได้ อํานาจฤทธิในการป้ องกัน หลวงปู่ หลวงพ่อท่านบอกว่าพระพุทธ
องค์เคยตรัสไว้ ความว่า “กองทัพนับหมืนแสน ก็ไม่ สามารถทําลาย พระอภิญญาเพียงรูปเดียวได้”
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หมายความว่า พระอภิญญาเพียงรู ปเดียวก็สามารถเอาชนะกองทัพนับหมืนแสนได้ มีท่านหนึงเป็ นฆราวาสอธิบาย
ขยายความว่า ไม่ได้ไปเข่นฆ่าทหารให้ลม้ ตายนะ ท่านสามารถทรมานเหล่าข้าศึกให้ยอมจํานนได้ เช่น กองทัพข้าศึกมาสัก
แสนคน ท่านก็เนรมิตกายท่านสักหมืนสองหมืน แล้วเดินไปให้ขา้ ศึกฟั นเล่น ให้ขา้ ศึกฟันเหมือนฟั นไปถูกหิ น...ไม่ระคาย
ผิวแต่อย่างใด หรื อให้ขา้ ศึกยืนแข็งทือ...ไม่อาจเคลือนไหว พระอภิญญาก็ทาํ ได้ ข้าศึกก็ยอมสยบเอง
นึกถึงหลวงปู่ แช่มวัดท่าฉลอง...จ. ภูเก็ต ท่านป้ องกันไม่ให้โจรสลัด (อังยี) มายึดเกาะภูเก็ต ท่านนั งเสลียงลูกศิษย์
หามไป ประจันหน้ากับข้าศึก เพียงท่านใช้ไม้เท้าของท่านกระแทกพืนดินเพียง ๓ ครัง พวกโจรสลัด ตาถลนด้วยความกลัว
สุ ดชีวิต วิ งหนี ลงเรื อไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย เล่าลือไปถึงพ่อค้าเรื อสําเภาทีมาค้าขายกับไทย บอกว่า “ทหารไทยร่ างกาย
ใหญ่โตน่ากลัวมาก” เข้าใจว่าหลวงปู่ แช่ม ท่านทําให้พวกโจรสลัด เห็นเช่นนัน ทังทีมีคนหามเสลียงและผูต้ ิดตามไม่กีคน
อภิญญาสมาบัติ มีได้ ๒ ระดับ ระดับแรก เรี ยกว่า อภิ ญญาโลกีย์ ยังไม่ตัดกิเลสเป็ นพระอริ ยะเจ้า ระดับ สู งเป็ น
อริ ยะอภิ ญ ญาคือ เป็ นอภิ ญญาและเป็ นพระอริ ย เจ้า (ตังแต่ พระโสดาบัน ถึง อรหัน ต์) อํานาจอภิ ญญาไม่ เสื อมสลาย แต่
อภิญญาโลกียเ์ ท่านันทีเสื อมสลายได้ ดังเช่น เทวทัตเหาะไปหาเจ้าชายอชาตศัตรู แล้วคิดแผ่นให้เจ้าชายจับพระเจ้าพิมพิสาร
ฆ่าเสี ยแล้วขึนครองราชย์แทน ส่ วนตนนันจะฆ่าพระพุทธเจ้าเอง ตกลงเสร็ จ ขากลับก็ไม่สามารถเหาะได้ โดดย๋ องแย๋ งก็ไม่
ขึน ต้องเดินกลับเอง อํานาจอภิญญาโลกียส์ ลายได้เพราะกิเลสเข้าครอบงํา ด้วยประการฉะนี
มีปัญหาถามว่ า ทีพระพุทธศาสนาเสื อมไปจากอินเดีย มหาวิทยาลัยสงฆ์อนั รุ่ งเรื อง พระภิกษาถูกฆ่าจนหมดสิ น
ลัทธิศาสนาอืนเบียดเบียนจึงเสื อมสลาย ทําไม พระอภิญญาจึงไม่ป้องกันรักษาพระศาสนาเล่า?
ขอตอบว่ า ความเห็นนอกคติทางพุทธศาสนาก็ว่ากันไป ความจริ งแล้ว ก็เป็ นตามทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนเสด็จ
ดับขันธ์เข้าพระนิพพาน ได้ตรัสไว้ความว่า...
“ไม่ มีผ้ ูใดทําลายพระสั ทธรรมของตถาคตได้ นอกจาก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา ก็พุทธบริ ษัทสี นี แหละจะ
เป็ นผู้ทําลาย!”
พิจารณาแล้ว ก็เห็นว่า พระภิกษุนันแหละเป็ นผู้ทําลายพุทธศาสนา บวชเข้าไปแล้วไม่ปฏิบตั ิตามพระธรรมวินัย
ไม่พฒั นาตนเองให้เป็ นสงฆ์แท้ เป็ นสมมติสงฆ์อยูร่ ะยะหนึง หลังจากนันก็ขาดจากความเป็ นสงฆ์ เห็นว่าพระธรรมวินยั เป็ น
วิชาการ ดังเช่นวิชาการทังหลาย เรี ยนท่องเรี ยนจํา แล้วก็เอาไปเทศน์เรี ยกศรัทธาทังๆทีจิตไม่มีธรรม ชาวบ้านรั บฟั งก็เสื อม
ศรัทธา ไม่เป็ น “สั นทิฏฐื โก”สวดเป็ นแต่ไม่ปฏิบตั ิ คําสอนคําเทศน์จึงไม่มีนาํ หนัก พราหมณ์ หรื อฮินดู เขาสอนให้คนผสม
พันธุ์กนั มากๆ จะได้มีพลเมืองมาก ทหารก็มากประเทศจะได้ยิ งใหญ่ คนนิยม พระภิกษุในพุทธศาสนาก็เอาบ้าง คิดเองเออ
เอง เกิดนิ กายพุทธตันตระ (Buddha-tantra) ศีลสมาธิ ปัญญาไม่มีแล้ว จะร่ วมเพศผสมพันธุ์กนั อย่างเดียว ทําภาพ/รู ปปั น
พระพุทธรู ปร่ วมเพศกับสตรี ...อย่างบัดสี บดั เถลิง ทําพระพุทธรู ปแบบจีบมือท่าต่างๆเรี ยกว่า Mudra...เดิมนันมีความหมาย
อยากร่ วมเพศ ชวนร่ วมเพศ ทําพระพุทธรู ปท่าทางนวยนาฏ ไทยก็ทาํ เหมือนกัน ทําท่าทางให้เป็ นกระเทยก็มี...แต่นึกว่าเขา
ทําด้วยความเคารพ
“เราก็ไหว้ ..และจิตของเราไหว้ เลยรู ปปั นนั นๆไปถึงพระพุทธเจ้ ากุศลของเรา ๑๐๐ เปอร์ เซ็ นต์ เต็มเปี ยม” …ทังนี
เพราะเรามี MPD เราจึงมันใจและเข้าใจ
ไทยโบราณ(เจ้าภาพ) ก็ทาํ บ้างอ้างเป็ นพระพุทธศีลป์ ...ทํารู ปพระพุทธองค์ ห่มพระจัวรเปิ ดนม ไว้ผมมวยผมจุ ก
อ้างคันธาราฐบ้าง ปาละบ้าง บางคนไปถึงเมืองอินเดีย โดนหลอกให้ซือรู ปนารายณ์ ศิวะบ้าง เอามาบูชา...แต่ใจเขานึกว่าบูชา
พระพุทธเจ้า...เขาก็ได้บุญ เป็ นเรื องอนุโมทนาได้นะ ไม่ว่ากัน
โชคดีของไทยทีมีพระอริ ยะเจ้าจึงยังทรงพุทธศาสนาได้บริ บูรณ์ แม้จะเป็ นส่ วนน้อยก็ครอบคลุมส่ วนใหญ่ได้ ยังมี
นายศังกราจารย์ เขียนคัมภี ร์ บอกว่า พุ ทธเจ้ าคือนารายณ์ อวตารมาเกิดเป็ นพุ ทธเจ้ า ภิกษุ สมัยนันปั ญญาน้อย เพราะขาด
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ไตรสิ กขา หมดปั ญญาโต้ตอบแก้ไข ความข้อนีทําให้คนอินเดียมาอ้างถึงปั จจุ บนั ...ให้เห็นว่า นารายณ์ ผยู ้ งั เสพกามอยูน่ ัน มี
ความดีเหนือพระพุทธเจ้า เป็ นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยน่าเวทนา
มหาวิ ท ยาลัย สงฆ์ โ ด่ งดังมี ๗ แห่ ง (Nalanda, Valabhi, Vikrama Sila, Odantapuri, Jagaddala, Somapura,
Takka-sila) มีพระภิกษุเป็ นนักศึกษาแห่งละเป็ นหมืนรู ป ก็สอนเรี ยนกันแบบท่องจํา (Rote Learning) ส่ วนธรรมปฏิบตั ิคือ
กรรมฐานเว้นไว้ก่อน จึงขาดพระอริยเจ้ าผู้ทรงคุณ กองทัพอิสลามยกมา ถูกฆ่าเรี ยบเผาทิ งอีกต่างหาก การตระบัดสัตย์ ต่อ
คําสัญญา ณ วันบวชทีว่า “ข้ าพระเจ้ าขอรั บผ้ ากาสาวพัสตร์ เพือทําพระนิ พพานให้ แจ้ ง” จึ งผลดังนัน แม้ชีวิตตนเองก็เอาไม่
รอด
สรุปพุทธศาสนาเสื อมจากอินเดียเพราะไม่ ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จึงต้ องเสื อมสลายไป ปัจจุบนั กําลังฟื นฟูขึน
ใหม่ หัวใจของพุทธธรรม คือธรรมปฏิบัติ หากไม่มี...ก็ถือว่ายังไม่มีพุทธศาสนา เป็ นได้แค่ชมรมหรื อสมาคมพุทธเท่านัน
การปฏิบัติเพือให้ ได้ อภิญญา หลวงปู่ หลวงพ่อท่านบอกไม่ยาก ปฏิบัติให้ ทรงฌาน๔ อันเป็ นฌานสู งสุ ด ในกสิ ณทัง
๑๐ กอง นิมิตของฌาน ๔ ทัง ๑๐ กอง เหมือนกัน คือ เป็ น ประกายพรึ ก ทุกกอง แล้วต่อมาก็ฝึกอิทธิฤทธิ (๕อย่าง) ตัดกิเลส
เป็ นพระอริ ยะเจ้า รวมเป็ น ๖ ความสามารถ จึงเรี ยกว่า อภิญญา๖
ท่านว่าพระอภิญญา ปฏิบตั ิสมถะเข้ม เท่าๆกับวิปัสสนา แบบ ๕๐ ต่อ ๕๐
*ปฏิสัมภิทา (Pati-sam-bhida) ท่านปฏิบตั ิสมถะเข้มมากมากกว่า พระอภิญญา และวิปัสสนาก็เข้มเพือเกือกูลกัน
และกันให้ทรงอยู่ได้และตัดกิเลสได้สิ น ทรงกสิ ณ กอง ถึงฌาน ๔ แล้วยังไม่พอ เพิมอรูปฌานอีก ๔ และก็ทรงฌาน๔ ใน
อรูปฌานด้ วย รวมเรียกว่ า สมาบัดแิ ปด
มีฤทธิเหนืออภิญญา เข้ มกว่ า และยังบรรลุคณ
ุ ธรรมพิเศษ อีก ๔ ประการได้ แก่
1. แตกฉานในอรรถ อุ ป มาดังมี ค นมาอ่ า นหนั งสื อ ให้ ฟั งสั ก ๑๐๐ หน้ า ท่ า นก็จ ดจํา ได้ห มด และ อธิ บ าย
ความหมายอย่างลึกซึงอีกด้วย
2. แตกฉานในธรรม แตกฉานในพระไตรปิ ฎก แม้ไม่เคยอ่านสักตัวก็รู้แจ้ง
3. แตกฉานในภาษา รู ้ทงภาษาคนภาษาสั
ั
ตว์ โดยไม่ตอ้ งเรี ยน
4. แตกฉานในปฏิภาณ ตอบปัญหาทุกอย่างได้ ไม่มีจนแต้ม จนปัญญา
หมายเหตุ การปฏิ บตั ิ กรรมฐานทุ ก หลักสู ตร ต้ องมี ครู อาจารย์ ที รู้จริ งเป็ นครู อาจารย์ คนทีจิ ตอบอุ่นจะมี ปัญ ญาเสาะหา
อาจารย์ของตนได้ อย่างเหมาะสม และได้ ครูอาจารย์ทีดีจริง
5. การตัดสั งโยชน์ หรือ สั ญโยชน์
สัญโยชน์เป็ นมาตรการสําคัญในการวัดความเป็ นพระอริ ยะเจ้าระดับไหน โสดาบัน, สกิทาคามี, อานาคามี, หรื อ
พระอรหันต์ ทีพึงนํามาพิจารณา ของผูป้ ฏิบตั ิธรรม นอกเหนือจากคุณสมบัติตามหลักสู ตรทีกล่าวแล้วทัง ๔ หลักสู ตร
สั ญ โยชน์ คือกิเลสที ผูกร้ อยรั ดสั ตว์ (สรรพสัตว์, มนุ ษ ย์, เทวดา, พรหม ถึงพรหมชัน ๑๑ซึ งอยู่ในวัฏ ฏะ) มี ๑๐
ประการ คือสิ งต้องตัดทําลาย ดังนี
1. สั กกายทิฏฐิ (Sakkaya-ditthi) ยึดมันถือมันในร่ างกายของตน
2. วิจิกิจฉา (Vici-kic-cha: Doubt in Buddha) สงสัยในพระรัตนตรัย, ในคําสอนของพระพุทธเจ้า
3. สี ลัพพตปรามาส (Si-lab-bata-pra-masa) ไม่มนคงในศี
ั
ล ศีลหัวเต่า ฯลฯ
4. กามราคะ (Kama-raga) ติดใจในกามคุณ
5. ปฏิฆะ (Patiga) ความหงุดหงิด กระทบกระทัง ความขัดเคืองใจ
6. รูปราคะ(Rupa-raga) ความยึดติดในรู ป ทังรู ปในรู ปธรรม และรู ปในนามธรรมคือ สวรรค์ พรหม และรู ปใน
รู ปฌาน.
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7. อรูปราคะ (Arupa-raga) ความยึดติดในสิ งทีไม่มีรูป รวมทังอรู ปฌาน
8. มานะ(Mana) ความถือตัวถือตน
9. อุทธัจจะ (Uddhac-ca) ความฟุ้ งซ่ าน
10. อวิชชา (Avijja) ความโง่ความหลง
*มีสังโยชน์ ๑๐ ในอภิธรรมความหมายโดยรวมแล้วเท่ากัน ไม่แตกต่างโดยธัมมะ มี คาํ ทีแตกต่างกันออกไป เช่น
ความเห็นทีผิด, ภวราคะคือความติดใจในภพทีเกิด, อริสสา ความริ ษยา, มัจฉริยะความตระหนี
เกณฑ์ การปฏิบัติ หรือตัดสิ นความเป็ นพระอริยะเจ้ าตามตํารา
-พระโสดาบัน ตัดสังโยชน์ ๓ ข้อแรกได้ ไม่ มีโอกาสตกอบายภูมิอีกแล้ ว แบ่งได้เป็ น ๓ ระดับ
(1) สั ตตักขัตตุง (Sattak-khattum) โสดาบันขันต้นมาเกิดในโลกมนุษย์ได้ไม่เกิน ๗ ชาติ
( ) โกลังโกละ (Kolan-kola) โสดาบันขันสู งขึนกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ ไม่เกิน ๓ ชาติ
( ) เอกพิชี (Eka-biji) พระโสดาบันขันสู งสุ ด มาเกิดในโลกมนุษย์ได้ไม่เกิน ๑ ชาติ
-สกิทาคามี ตัดสังโยชน์ ๓ ข้อแรกได้ แต่เข้มข้นกว่า โสดาบันเอกพิชี แต่สามารถกลับมาเกิดในโลกมนุ ษย์ได้ ไม่
เกิน ๑ ชาติ
หมายเหตุ ทังพระโสดาบัน และพระสกิทาคามี มักไม่ยอมกลับมาเกิดอีก ขอบําเพ็ญต่อเข้าพระนิ พพานเลยก็มี...
เพราะเข็ดหลาบในความเป็ นมนุษย์
-อานาคามี ตัดสังโยชน์ ๕ ข้อแรกได้ ไม่ กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้ ว บําเพ็ญบารมีต่อเข้ าพระนิพพานไปเลย
-อรหันต์ ตัดสั งโยชน์ ได้ สินทัง ๑๐ ประการ อย่างบริสุทธิหมดจดทุกประการ
6. การตัดกิเลสทีปฏิบัติจริง
ทีจริ งในการปฏิบัติกรรมฐานอย่ างเป็ นพิธีการ วันละครั งใช้เวลารวมประมาณ ๑ ชัวโมง ทุกครั ง หลังจากสวด
มนต์ไหว้พระสมาทานพระกรรมฐาน แล้วก็นั งสมาธิสาํ รวมใจ พิจารณาว่ าร่ างกายนีสกปรก ทังของเราและคนอืน ไม่ มีอะไร
น่ ายินดี ตัวเราต้ องตายร่ างกายเราต้ องสลายไป ร่ างกายนี เราต้ องทิง...นี แหละหลวงปู่ หลวงพ่อว่าเป็ นการตัดร่ างกายเบาๆ
หรื อตัดขันธ์ ๕ นั นแหละ ตัดเท่านีพอใช้เวลาสัก - นาที แล้วปฏิบตั ิกรรมฐาน อย่านั งนานมันเมือย ประมาณสัก นาที
ลุก ขึนสํารวมใจ จับ ลมหายใจ เดิน จงกรมกําหนดจิ ตรู ้ ตวั ทัวพร้ อ ม เดิน ก้าวสบายๆองอาจ ไม่ ย่องย่ างยืดยาดให้ รําคาญ
ประมาณสัก นาที แล้วก็เข้าที...กราบพระ อุทิศส่ วนกุศล สิ ริรวมเวลาประมาณ ชัวโมง...พิธีการวันละเท่านีก็พอ
คนเมือยังไม่ตายไม่เจ็บป่ วย ก็ต้องทํามาหากิน ภารกิจอันเป็ นประโยชน์ ทังตนเองและครอบครัว ก็ตอ้ งทํางาน เมือ
แก่เฒ่าอยูก่ บั ลูกหลาน หรื อไม่ว่าอยู่ทีไหนกับใคร ก็อย่าให้เขารําคาญ สํ าหรั บคนจิตอบอุ่น เป็ นพืนฐานก็ไม่ตอ้ งพูดกันเขา
ปฏิบตั ิตวั ถูกต้อง อยูท่ ีไหนก็อาํ นวยประโยชน์ทงตนเองและผู
ั
อ้ ืน
ทีเขียนบอกนี ...ก็เพือคนทีจิ ตยังไม่อบอุ่น เผอิญได้มาอ่าน ก็เป็ นข้อมูลสําหรั บอนาคตของเขาถ้ามีโอกาสเท่านัน
และเป็ นประโยชน์ แก่นกั พหูสูติ หรื อ Scholar เท่านัน
MPD ก็ตอ้ งทํา อย่างน้อย ครั ง อย่างเป็ นทางการที เคยทํามา เวลาประกอบกิจ การงาน บางครั งก็เผลอภาวนา
นับว่าดียอเยียม การงานก็มีประสิ ทธิ ภาพด้วย อย่างนีท่านว่าทํางานด้วยจิตทีเป็ นฌาน MPD จะช่วยรั กษาฌานสมาบัติไม่ให้
เสื อม บางท่านได้ทิพพจักขุญาณในขณะทีเดินจงกรมก็มี นึ กถึงใครก็เห็นหน้าเลย ทําอะไรอยู่กร็ ู ้ ทดสอบได้โดยโทรศัพท์
ถามดู อย่างนีหลวงปู่ หลวงพ่อท่านบอกว่า ไม่ เสื อมหรือเสื อมยากมาก
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เมือจิตถึงฌาน๔ ก็มีความชํานาญ เพียงตังจิตหายใจเข้ ายังไม่ ทันสุ ดเต็มปอด จิตก็ทรงฌาน ๔ แล้ วต่อไปก็ทดลอง
อธิษฐานจิต ว่าจะทรงฌาน๔ ตังแต่ โมงเย็น ถึง โมงเช้า ก็ทาํ ได้ โมงเช้าถึงรู ้สึกตัว ลืมตา ในจิ ตและความรู ้สึกมันแป๊ บ
เดียว...ท่านบอกอย่างนัน
การพิจารณาตัดขันธ์ ๕ ก่ อน ทํากรรมฐานทุกครัง ...นั นคือตัดสั กกายทิฏฐิ สั งโยชน์ ข้อ ๑ นันเอง ตัดวันละครั งทุก
วัน พอจิ ตจั บ เพี ยงว่ าต้ องตาย ไม่ คลาดเคลื อน ความสุ ข ความอิ มเอิ บ เกิ ด ขึนไม่ ล ะเมิ ด ศี ล อยู่แ ล้ว ตังจิ ต อบอุ่ น เคารพ
พระพุทธเจ้าจริ งใจแต่ก่อนหน้านันแล้ว ความเป็ นพระโสดาบันเกิดขึนทันที ไม่ตอ้ งตัดถึง ข้อแต่อย่างใดมันเป็ นอัตโนมัติ
ทีว่าต้องตัด ข้อนันเป็ นเกณฑ์การพิจารณาเฉยว่าใช่หรื อไม่ใช่ เท่านัน
การตัดสั งโยชน์ ตัดเพียงข้ อแรกแล้ วมั นแล่ น ไปถึงข้ อ ๑๐ คือตัดอวิชชาด้ วย อย่ างอัตโนมัติ สํ าหรั บ ชาวพุท ธ ผู้
ปฏิบัติ MPD มีพลังจิตถึงระดับอบอุ่นเป็ นพืนฐาน
พระโสดาบัน ตัดสักกายทิฏฐิ แค่ ต้องตาย ยังแต่งงานมีลูกหลาน เขาไม่พลาดเรื องศีล ๕ ทังโสดาบันขันสั ตตักขัต
ตุง และโกลังโกละ
ถ้าตัดขันธ์ ๕ มากขึน ก็เป็ นพระโสดาบันเอกพิชี ก็ถึงขันไม่เสพกาม ดังเช่น พระมหากัสสปะ เมือยังไม่ได้บวช กับ
ท่านพระภิกษุณีภัททกาปิ ลานี ก่อนทีจะออกบวชนันท่านเป็ นสามีภรรยาท่านเป็ นชายหนุ่มหญิงสาวทีรู ปงามทีสุ ดทีรํารวย
ทีสุ ด ท่านเป็ นสามีภรรยาแต่ในนามไม่เคยถูกต้องร่ างกายกันแบบสามีภรรยา หลวงปู่ หลวงพ่อท่านสันนิ ษฐานว่า ทังสอง
ท่านคงเป็ นพระโสดาบั นขันเอกพิชี ตังแต่สมัยพระพุทธกัสสปพุทธเจ้าแล้ว มาเกิดเป็ นชาติสุดท้าย ตามทีอธิษฐานไว้ว่าขอ
มาเกิดเป็ นพระมหาสาวก ผู้เอตทักคะด้ านธุดงควัตร
เมือตัดสั กกายทิฏฐิ มากขึนไปอีก ก็เป็ นพระสกิทาคามี ก็ไม่เสพกาม
และเมื อตัดสั กกายทิ ฏฐิ มากขึนไปอีก ก็เป็ นพระอานาคามี หากตายก็ไปเกิด เป็ นพรหมชั นที ๑๒-๑๖ ตามกํ าลั ง
ความเข้ มของจิตไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก บําเพ็ญต่ อเข้ าพระนิพพานไปเลย
ตัดสั กกายทิฏฐิ หมดจดมีดวงจิตผ่ องใสเป็ นประกายพรึ ก ก็เป็ นพระอรหันต์ ถึงพระนิพพานพอดี
ฟั งหลวงปู่ หลวงพ่อท่านอธิ บาย รู ้ สึกว่าง่ายจัง เพราะท่ านบรรลุแล้ วเป็ นพระปฏิสัมภิทา เป็ นพระอภิญญา เป็ น
อย่างน้อย จะเทศน์จะสอนอะไรช่างง่ายเสี ยจริ งๆ ความจริ งเป็ นของยากของมนุษย์ทีเกิดมาในโลกนี หลวงปู่ หลวงพ่อท่าน
กําลังใจว่า ไม่ มี อะไรยากเกิ นความสามารถของมนุ ษย์ พอเราแย้งว่าบารมีที สะสมมาแต่ ชาติ ปางก่ อนน้อ ย จะทําอะไรก็
ลําบาก ท่านก็ว่าคิดอย่ างนีก็ไปเป็ นสั ตว์ นรก สงสัยท่านจะด่า...คงไม่ใช่ชมแน่ ทําท่างง ท่านก็ว่า บรรดาหลวงปู่ หลวงพ่ อแต่
ละองค์ ท่านเอาชีวิตแลก ไม่ ได้ ก็ขอตายทังนั น ...แล้ วท่ านก็มาเป็ นพระทองคําให้ เรากราบได้ แล้วแก/คุณ/อาจารย์/ ตามถนัด
ของแต่ละรู ป เอาอะไรไปแลก ผูเ้ ขียนก็แปล๊บ...เข้าดวงจิต โอ้หนอ...เรายังอ่อนอยูม่ าก ทังวิริยะ ขันติ และ ปัญญา
“อาจารย์มีปัญญา รู ้มาก ก็บอกไป เป็ นธรรมทานนะ คนทีจะนิพพานชาตินีก็มีหวัง ถ้ าตังใจ ...”
ท่านผูอ้ ่านอาจจะงงบ้างสําหรั บท่านทีจิตยังไม่อบอุ่น เพือให้แจ่มแจ้งมากขึน ขอสรุ ปนําเสนอเป็ นกราฟให้ บันลือ
ไปในสากลจักรวาลดังนี
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สั กกายทิฏฐิ ......................................................................................................................... อวิชชา
อรหันต์
อานาคามี
สกิทาคามี
โสดาบัน เอกพิชี
โกลังโกละ
สั ตตักขัตตุง
-----------------------------ผู้ปฏิบัติ MPD จิตอบอุ่น
สั ญโยชน์ ข้อที
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ในทางปฏิบตั ิจริ ง ก็ตัดร่ างกายนี เท่ านั นคือสั กกายทิฏฐิ แล้ วแล่ นถึงสั งโยชน์ ตัวสุ ดท้ ายเลย พระพุทธเจ้าทรงสอน
ง่ายมาก ผูค้ นก็บรรลุธรรมกันง่าย ทีง่ายทีสุ ดสันและเร็ วทีสุ ดคือ “พาหิ ยะ...เธออย่ าสนใจในรู ป” เพียงเท่านี ท่านพาหิ ยะ ก็
บรรลุพระอรหันต์ทนั ที หลวงปู่ หลวงพ่อท่านก็ว่า ธรรมปฏิบตั ิของพระพุทธง่ายและสันเสมอ ไม่มีอะไรยาก...เราก็เชือ ก็
ท่านบรรลุแล้วนี แม้ท่านสอนเองก็สอนสัน นังฟังไม่เมือยหรอก และก็มีผลจริ ง
ทีพระพุทธเจ้ าทรงสอนยาวละเอียดลึกซึงคัมภีรภาพนั น พระพุทธองค์ทรงกําหลาบ ผู้คงแก่ เรียนเช่ นผู้จบไตรเพท
อันยืดยาวซั บซ้ อน พระพุทธองค์ ทรงกระหนาบด้ วย พระอภิธรรมทีละเอียดซับซ้ อนยิงกว่ าและก็เป็ นสั จธรรม ไม่เพ้อเจ้อ
ดังคําสอนของเจ้าสํานักทัง ๖ คน เป็ นเดียรถีย ์ ได้แก่ ปูรณะกัสสปะ, มักขลิโคศาล, อชิตะเกสกัมพล, ปกุทธะกัจจายนะ, สัญ
ชัยเวลัฏฐะบุตร, และ นิครนถ์นาฏบุตร ทีคนอินเดียถือเป็ นปรั ชญา เรี ยนกันอธิบายกันเป็ นวรรคเป็ นเวร ฟังแล้วดูเหมือนจริ ง
แต่ ไม่ จริ งมีเหตุมีผล(ตรรกะ)แต่ ล้มเหลวทังหมด เพราะไม่ เป็ นสั จธรรมแต่ ประการใด นําไปสู่ อบายภูมิทงสิ
ั น พระพุทธเจ้า
มาตรัวรู ้ในโลกนี เป็ น , องค์ แล้ว สัญชัยเวลัฏฐะบุตรจึ งได้ขึนมาจากอเวจี มหานรกคนเดียว อีก คนต้องรอต่อไป อีก
นานนัก (พระพุทธเจ้ามาตรัสถึง , องค์)
พระโสดาบันประเสริฐกว่ าพระเจ้ าจักรพรรดิ
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริ ญ พระอริยะเจ้ าขันต้ นคือพระโสดาบั น มีความประเสริ ฐกว่ าพระเจ้ าจักรพรรดิ เพราะ
พระเจ้ าจั กรพรรดิยังเวียนว่ ายตายเกิดในวัฏ ฏะ เป็ นหมืนเป็ นแสนชาติ ทุ กข์ทรมานนานนักหนา พระโสดาบั นนั นแม้ ยัง
ไม่ ได้ บวชพระพุทธองค์ทรงนับว่ าเป็ นพระ ไม่มีโอกาสไปอบายภูมิ แล้วเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ ก็เข้าพระนิพพาน
พระโสดาบันครันตายก็ไม่ ต้องไปสํ านักพระยายมราช ไม่ เป็ นภาระท่ านพระยายม ตายปุ๊ บ อุบัติใสวรรค์วิมานทองคําประดับ
ด้ วยอัญมณี ๗สี อันโอฬาร ทันทีมีความสุ ขตลอด...จะไม่สุขก็ตอนจะจุติ (ตาย-เทวดา)
ขอท่านทีมีจิตอบอุ่นแล้ว จงมีกาํ ลังใจบําเพ็ญเพียร เข้ าสู่ ทางของพระอริยะเจ้ า มีพระโสดาบันเป็ นอย่างน้ อยทุกท่ าน เทอญ
ขออุทิศถวายกุศลความดี เป็ นพุทธบูชา ธัมมะบูชา บูชาพระอริยเจ้ าทุกพระองค์แต่ ครังพุทธกาล จนถึงปัจจุบัน. .สาธุๆๆ
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