1

ฌานสมาบัติ อภิญญาโลกีย์ เป็ นอันตรายอย่ างยิง...
ถ้ าไม่ ตัดกิเลสให้ เบาบาง?
โดย กมลาสน์ เทียนกัณฑ์เทศน์
ผูเ้ ขียนขอนําเอาคําสอนของบรรดาหลวงปู่ หลวงพ่อหลายองค์ พระอาจารย์ของผูเ้ ขียนทังทีไม่มีสังขารมนุ ษย์แล้วและยังมี
สังขารมนุ ษย์อยู่ ทุกท่านล้วนยืนยันพระธรรมคําสั งสอนของพระบรมศาสดาประเสริ ฐยิงใน Universe ทังทีเป็ นรู ปธรรม
และนามธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์เป็ นเพียง...
“อักขา ตาโร ตถา คตา” ทรงเป็ นผูแ้ นะนําเท่านัน ผูป้ ฏิบตั ิตาม...จะเป็ นผูบ้ รรลุธรรมเอง รับเอาความประเสริ ฐของ
คําสอนได้ เน้นคําว่า “ปฏิบัต”ิ ไม่ใช่ท่องได้จาํ ได้ แล้วก็อธิบายด้วยความคิดเหตุผลสามัญของตนเอง คิดว่าถูก...แต่ความจริ ง
แล้วผิดพลาด จนเป็ นมิจฉทิฏฐิ เกือบ ๑๐๐ เปอร์ เซ็ นต์ กนั มากต่อมากในปั จจุ บนั นี “ธัมมะ”ทีจะรู ้ได้จริ งนัน ต้ องได้ จากการ
ปฏิบัติเท่ านัน จึงจะเป็ นสั มมาทิฏฐิ
ต่อไปนีก็ถือดําเนิ นตามทีพระพุทธองค์ตรัสไว้ คือเป็ นผูบ้ อกผูช้ ีแนะ หลวงปู่ หลวงพ่อท่านแนะนําผูเ้ ขียน ผูเ้ ขียนก็
เอามาบอกต่อเล่านัน แบบเล่าสู่ กนั ฟัง ดังต่อไปนี
๑. การทรงฌานเป็ นอันตรายอย่างยิง?
ผู้ทรงฌานไม่ใช่มีเฉพาะชาวพุทธ ทุกศาสนาแม้แต่ลทั ธิถือผีเขาก็มี นักปลุกเสกเลขยันต์ทีทําได้จริ งๆนะ มีแน่ ทํา
เสน่ห์ยาแฝด หมอดูลูกแก้ว บางคนใช้ทิพพจักขุญาณทํานายทายทัก จริ งสัก ๑๐ เปอร์ เซ็ นต์ ก็ดงั แล้ว หาเงินจากชาวบ้านที
เหน็ดเนือยจากการทํางาน เป็ นอันว่านักไสยศาสตร์ ทงหมดล้
ั
วนเป็ นผูท้ รงฌานทังสิ น ทีโด่งดังตามประวัติศาสตร์ กม็ ี ได้แก่
Rasputin นั กพรตกาลีแห่ งรั สเซี ย มีความสามารถสะกดจิตอย่างกล้าแข็ง รั กษาโรคทีแพทย์สมัยนันไม่อาจรั กษาได้ให้แก่
องค์รัชทายาทได้ แต่มกั มากในกามสตรี ผสู ้ ู งศักดิและสาวงามผูม้ งมี
ั เงินทอง เขาสะกดจิตให้หญิงพวกนันเรี ยกหาแต่เขาคน
เดียว ผลทีสุ ดก็รักษาตัวไม่ได้ ต้องถูกฆ่าตายอย่างน่ าอนาถ ทังหมดทีกล่าวล้วนเป็ นผู้ทรงฌานและก็เป็ นมิจฉาทิฏฐิ เป็ นคติ
นอกพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทังสิ น เรื องราวความเก่งกาจมักเอามาเล่าต่อๆกัน...ฟังแล้วสนุกดี อย่างไม่มีบทสรุ ป
ทังทีบทสรุปทีแท้ จริ งคือ ผู้ทรงฌานมิจฉาทิฏฐิ ทังหมดตกนรกอย่ างน่ าสมเพชมาก มีไฟนรกเพียงเห็ นก็สยดสยอง นานนั ก
เป็ นหมืนแสนปี นรก เพียง ๑ วันนรก เท่ ากับ ๘-๙ แสนปี ของโลกมนุษย์เรา
ท่านผูอ้ ่าน อ่านแล้วก็ตรวจสอบกับหลวงปู่ หลวงพ่อ อย่าคิดเองเลย รั บไปเป็ นข้อสนเทศไว้ก่อน ยังไม่ตอ้ งเชื อ ถ้ า
เชือเลยก็นับว่ าเป็ นคนโง่ ทีดี...เพราะไม่ กล้ าทําชัว อันตรายอยู่ทีโดนต้ มง่ ายเท่ านัน
๒. ทรงสมาบัติถึงระดับอภิญญาโลกีย์ ก็เป็ นอันตรายอย่างยิง?
คนเหล่านีเก่งกว่าพวกทรงฌานมาก พวกทรงฌานเห็นแล้วหนาว ต้องยอมตัวเป็ นศิษย์ เพราะสามารถแสดงฤทธิ
เหาะเหิ รเดินอากาศได้ ปลุกเสกอะไรก็ได้ เก๋ มาก วางท่าทางกร่ างมาก...เพราะมีกิเลสกุมจิ ตอยู่ ดังเช่น เจ้ าชายเทวทัต พระ
เชษฐาของพระนางพิมพามเหสี ของมกุฏราชกุมารแห่งกรุ งกบิลพัสดุ์ คือเจ้ าชายสิ ทธัตถะ ท่านบวชเป็ นพระภิกษุพร้อมๆกับ
เจ้าชายอีกหลายท่าน ซึ งทุกองค์เป็ นพระอริ ยะเจ้ากันหมดหลังจากบวชไม่นานเว้นไว้แต่ท่านเทวทัต อยู่แค่อภิญญาโลกีย ์
นานหลายปี จนกระทัง...
กิเลสจับขัวหัวใจเพราะเห็นว่าใครๆก็เคารพพระพุทธเจ้า และพระอริ ยะเจ้ารู ปอืนๆท่านก็สู้เขาไม่ได้ ก็คิดอย่างคน
มีกิเลสเข้าสิ งว่า หากยึดอํานาจโดยปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าแล้วตังตัวเองเป็ นผูน้ าํ ...ก็จะสุ ดยอด ยัง...ยังไม่พอเพราะลาภ
สักการะอยู่ทีประชาชน ถ้ามีกษัตริ ยเ์ ป็ นลูกศิษย์กจ็ ะพามหาชนมาเคารพนับถือเราด้วย...ก็จะยอดยิง อภิญญาโลกียน์ ีก็มีทิพพ
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จักขุญาณด้วยแต่ไม่ถึงระดับพระอริ ยะเจ้า ก็รู้ว่า เจ้ าชายอชาตศั ตรู มกุฎราชกุมารแห่ งราชคฤห์กาํ ลังจิตอ่อน เทวทัตสามารถ
ควบคุมได้ เทวทัตก็เหาะไปถึงพระราชถาน เหาะโชว์ เจ้าชายเห็นเป็ นอัศจรรย์เลือมใสศรัทธามาก ก็สมคบกัน ตกลงกันว่า
เทวทัตจะปลงพระชนม์พ ระพุทธเจ้าจะเป็ นใหญ่ในหมู่ส งฆ์ และให้ เจ้ าชายอชาตศั ตรู ปลงพระชนม์พระราชบิดาคือพระ
เจ้ าพิมพิสาร แล้วขึนครองราชย์ เทวทัตคิดการเสร็ จอภิญญาโลกียก์ ็เสื อม เหาะไม่ได้ตอ้ งเดินเท้ากลับ เทวทัตก็ยงั ไม่รู้สํานึ ก
ลอบปลงพระชนม์พ ระพุท ธเจ้าหลายครั ง ในที สุ ดเพีย งลงเหยียบแผ่ น ดิน แผ่น ดิน ก็ดูดรั ดรุ น แรงดิ นไม่ ได้ร้องโอดโอย
สุ ดเสี ยงไม่ อาจช่วยตัวเองได้ และภิก ษุอืนก็กรู เข้ามาก็ไม่สามารถช่วยได้ ทังทีเห็น ต่อหน้าต่อตา...ในทีสุ ด เทวทั ตก็ตาย
เพราะธรณีสูบ เป็ นการตายทีมหัศจรรย์ทีสุ ด ตายแบบนีมีอยู่ ๒-๓ คนในประวัติพุทธศาสนา ทีกรรมหนัก เพียงขาดใจตายก็
ถึงอเวจีมหานรกทันที ไม่ เสี ยเวลาท่ านพระยายมราช แต่ อย่างใด
จากตัวอย่ างทีชั ดเจนเพียงนั น การทรงฌานสมาบั ติ และอภิญญาโลกีย์และหยุดอยู่เพี ยงแค่ นั น เป็ นอัน ตรายต่ อ
ตนเองและผู้อืนและมีนรกเป็ นปัจฉิมสถานโดยแท้ ...และเป็ นรกขุมทีทรมานทีสุ ดและอายุนานทีสุ ดด้ วย
๓. เป็ นคนธรรมดาตายแล้ วไปสวรรค์และไม่ ทําชัวได้ ไหม?
ได้ซี...ประการแรก เพียงนึ กถึงพระนาม เอ่ ยพระนาม ไม่ตอ้ งทําบุญให้ทานอะไร ไม่ตอ้ งฟั งเทศน์จากพระสงฆ์
ไม่ใส่ บาตร กฐินผ้าป่ าเมินหน้าหนี เรี ยไรอะไรก็ไม่จ่าย..นับถือพระพุทธเจ้ าองค์เดียว นึ กในใจ เรื อยๆว่ า “พุทโธ” ไปสวรรค์
สบายๆ ผูเ้ ขียนไม่ได้ว่าเอง พูดเอาเองแต่อย่างใด พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เรื องราวมีดงั นี พราหมณ์ชือ อทินนกะปุพพกะ ก็ไม่ใช่
ชาวพุทธ แต่มีโอกาสได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า...
“พระสมณะโคดม คนทีนึ กถึงชือท่านอย่างเดียว ไม่เคยยกมือไหว้ท่าน ไม่เคยใส่ บาตร ไม่เคยฟั งเทศน์ ...ตายแล้ว
ไปเกิดบนสวรรค์มีไหม?”
“ดูก่อนพราหมณ์ คนทีนึกถึงชือตถาคตอย่ างเดียว ไม่ เคยยกมือไหว้ ไม่ เคยใส่ บาตร ไม่ เคยฟั งเทศน์ ตายแล้ วไปเกิด
เป็ นเทวดาอยู่บนสวรรค์ ไม่ ใช่ นับร้ อยนับพัน แต่ นับเป็ นโกฏิ” พระพุทธองค์ตรัสตอบ
เอ...เมือพระพุทธองค์ไม่มีสังขารมนุ ษย์ให้เราได้เห็ นได้นึกถึ ง จะทําอย่างไร? หลวงปู่ หลวงพ่ อท่ าน แนะนํ าว่ า
“นึกถึงพระพุทธรูปในโบสถ์ ไหนก็ได้ ทีเราชอบ”
เป็ นอันว่ าชัดเจนสํ าหรับคนอยากไปสวรรค์...ง่ายจริ งๆสําหรับชาวพุทธ
๓.๑ ทําใจให้ สงบง่ ายๆแป๊ บเดียว พระพุท ธเจ้าตรั สแก่พระสารี บุ ตรอย่างมีนัยให้บอกแก่พระสาวกอืน เพือสอน
ชาวบ้านต่อไป ความว่า “ดูก่อน สารี บุตร บุ คคลใดทําจิตให้ สงัดจากนิ วรณ์ วัน ละเพียงชั วขณะจิตหนึ ง เรา(พระพุทธเจ้ า)
กล่ าวว่ าผู้นันมีจิตไม่ ว่างจากฌาน”
ยิงใหญ่มาก เหมาะสําหรับเราท่านทีหาเช้ากินคํา ในความหมายว่าเช้าก็ตอ้ งออกจากบ้าน เย็นคําจึงกลับถึงบ้าน ใคร
มีชีวิตแบบนี ก็ทาํ ได้เลย ปฏิบตั ิตามทีพระพุทธเจ้าบอกนะท่านทังหลาย…เชือพระพุทธเจ้านะขอรับ ทีนีผูอ้ ่านยังงงๆกับคําว่า
“นิวรณ์” ก็คือศัตรู ของสมาธิ...ไม่อธิบายดีกว่าดียวยาว ดูคาํ อธิบายหรื อ อีก Version หนึงของพระพุทธเจ้าดีกว่า ต่อไปนี
๓.๒ “ดูก่อนอานนท์ บุคคลใดทําจิตให้ สงบเพียงวันละชัวช้ างสะบั ดใบหู งูแลบลิน ตถาคตชื อว่ า ผู้นันมีจิตไม่ ว่าง
จากฌาน” พระพุทธเจ้าตรั สยืนยันอีกครั งหนึ ง เพือเป็ นหลักการในการสอนแก่มหาชน ไม่ให้เป็ นภาระหรื องานหนัก แก่
ชาวบ้านผูค้ รองเรื อน มีภาระยุง่ กับการทํามาหากิน และยุ่งอยู่ภารการงานในครอบครั ว แม้แม่บา้ นอยู่ก ับบ้านก็มีภาระงาน
ตลอดทังวัน มีเวลาเม้าท์บา้ งเพือผ่อนคลายความเครี ยด เล่าสู่ กนั ฟั งเรื องของคนอืน...คือนิ นทานั นแหละ ก็ตอ้ งมีบา้ ง ทําจิ ต
ให้สงบเพียงแป๊ บหนึง ก็พอมีเวลาทําได้...ไม่ยาก ธรรมของพระพุทธเจ้ าปฏิบัติง่ายจริงๆ สอนชาวบ้านยากๆทําไมกันนี
๓.๓ ชาวพุทธมีสิทธิเกาะชายสั งฆาฏิพระพุทธเจ้ าทุกคน!?
ไม่เกินไป ไม่มากไป พวกเรามีสิทธิทุกคุณ แต่ไม่ยอมใช้สิทธินัน ผูเ้ ขียนพูดเอง? ไม่ใช่ พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้
เอง หลวงปู่ หลวงพ่อท่านบอกและท่านก็บอกว่า ค้นเองในพระไตรปิ ฎกก็ได้ พระพุทธเจ้าตรัสบอกแก่พระอานนท์พระพุทธ
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อุปัฏฐาก ความมีดงนี
ั ... “ดูก่อนอานนท์ ในขณะทีตถาคตยังมีชีวิตอยู่ หากมีผ้ ใู ดเกาะชายสั งฆาฏิตถาคตอยู่ แต่ ว่าผู้นันไม่ เคย
เจริญ พุทธานุสติกรรมฐาน...ชือว่ าผู้นันไม่ ได้ เกาะชายสั งฆาฏิตถาคตแต่ อย่างใดเลย ดูก่อนอานนท์ ...แม้ ตถาคตนิพพานแล้ ว
หากผู้ใดเจริญพุทธานุสติกรรมฐาน ผู้นันชือว่ า ได้ เกาะชายสั งฆาฏิตถาคตอยู่ “
ชัดเจนอย่างยิง ท่านผูอ้ ่าน พระพุทธองค์ทรงยืนยัน ทําไมถึงเพิ งมาบอก ถ้ารู ้ก่อนหน้านี ... ก็ได้เกาะชายสังฆาฏิมา
นานแล้ว
๓.๔ ชักงงๆกับคําว่ า “ฌาน”?
ฌาน ทีเป็ นผลจากการทํากรรมฐาน มีอุปจารสมาธิ ฌาน๑ ถึงฌาน ๔ ก็เป็ นฌาน แบบหนึ ง ฌาน...อีกแบบหนึ งมี
ความหมายว่า ชิน เคยชิน ท่านเรี ยกว่า ฌานในอนุ สติ คือตามระลึกถึงความดีจนชิน ระลึกว่าต้องปฏิบตั ิทุกวัน วันละกีครังก็
ว่าไป
พอชินมากๆเข้ า จิตก็อบอุ่น ตามหลักการจิตวิทยา ในทางโลกฝึ กสบายยอมตายทีเผยความลับ กัดลิ นตัวเองบ้างกิน
ยาพิษเองบ้าง...แต่เราต้องข้ามพ้นความเร่ าร้อนเรานึ กถึงแต่ความดีส ะสมกําลังความดี ก็ส ะสมกําลังจิ ต...สะสมความชิ น
นันเอง จนกระทังถึงขันจิตอบอุ่น (Warm Mind) แล้วค่อยว่ากัน ตอนนีเข้าใจเรื อง ฌานให้ชดั เจน
๔. บทสรุปเบ็ดเสร็จให้ ได้ พร้ อม ดังทีพระพุทธเจ้ าตรัสสอนไว้ ...ง่ ายๆสั นๆแบบ ๔ เป็ น ๑ Four in One?
เราต้องปฏิ บตั ิ ง่ายๆจิ บจ๊ อ ยตามพุท ธประสงค์ ไม่โอ้เอ้วิ หารราย อ้อมค้อมยืดยาว ขีเกียจฟั งและก็น่ ารําคาญอี ก
ต่างหาก
“เริ มแรกก็ห ลับ ตานึ กถึ งพระพุ ท ธรู ป ทีชอบที รั กที วั ดไหนก็ไ ด้ หายใจลึกสั ก ๓-๔ ครั ง จากนั นก็ ห ายใจสบาย
หายใจเข้ านึ กว่ า “พุท”หายใจออก นึกว่ า “โธ” สบายๆเป็ นเวลา ๕ นาที” นีคือสู ตรเบ็ดเสร็ จ คลุมทุกประการ ตัง ๓.๑ ถึง ๓.๔
ได้เกาะชายสังฆาฏิพระพุทธเจ้าจริ ง...ไม่ใช่พระครู ท่านเจ้าคุณ หรื อสังฆราช เกาะชายสั งฆาฏิพุทธเจ้า เป็ นผู้ไม่ ว่างจากฌาน
ตายไปก็ไปสวรรค์ เป็ นมนุ ษย์อยู่ก็ทนกับความทุกข์ ได้ ไม่ ทําชั ว ...และก็เป็ นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้ า เป็ นกุศลทียิงใหญ่
ทีสุ ดอีกด้ วย
ชํานาญเข้าก็ลืมตา จะนังยืน เดิน นอน ก็ตามใจ ไม่ตอ้ งนังนาน เรี ยกว่าไม่ตอ้ งตังท่า
โลกเราทุกวันนีสั บสนวุ่นวาย ไม่เป็ นดังสมัยพระพุทธเจ้า ต้องต่อสู ้และอดทนกันจริ งๆ เราต้องการกําลังจิตมาก เรา
ก็ทาํ อย่างน้อยวันละ ๓ ครั ง เช้า กลางวัน เย็น แต่ดีๆ ก็ ๕ ครัง (๑) ก่อนนอน, (๒) ตืนนอนหรื อก่อนออกจากบ้าน (ต้องการ
บุญคุม้ ตัวหลายคนตายไม่ได้กลับบ้าน), (๓) ทีทํางาน/โรงเรี ยน เพือใช้กาํ ลังสมาธิ ทาํ งานให้มีประสิ ทธิ ภาพ, (๔) เทียง/พัก
กลางวัน, (๕) ก่อนออกจากทีทํางาน/โรงเรี ยน (เอาบุญคุม้ ตัว หลายคนไม่ถึงบ้านตายก่อนด้วยเหตุเภทภัย หลวงปู่ บอกว่า
ท่านพระยายมราชสั งยมทูตห้ามวางยาคนภาวนาพุทโธ...ท่านยมทูตท่านวางยาตามกฎของกรรม กรณี คนภาวนา...ต้องไม่
ตายด้วยอุบตั ิเหตุ เชือหลวงปู่ หลวงพ่อหรื อไม่กต็ ามใจ ผูเ้ ขียนเป็ นลูกศิษย์เชือและยืนยัน ครับผม)...เป็ นว่าจบหลักสู ตรการ
ปฏิบตั ิ ตามทีพระพุทธองค์ตรัสไว้
๕. เมือจิตอบอุ่นก็ไม่ ทําชัวมีความสุ ขความสบายใจลึกๆเป็ นประโยชน์ อันใดหรื อ?
จิ ตอบอุ่ น มีคุ ณ มากเป็ นอนัน ต์...เอาไว้ใ ห้คนปฏิ บ ัติไ ด้บ รรยายให้ฟั งก็แล้วกัน ในเบืองต้น นี พึ งสั งเกตได้ว่า มี
ความสุ ขมีกาํ ลังไม่เหนื อยง่าย อารมณ์ดีไม่หงุดหงิดง่าย ทํางานใดก็เรี ยบร้ อยมีประสิ ทธิภาพมากกว่าเดิม เมือจิตอบอุ่น ก็หา
ความก้าวหน้า ได้ ตามสู ตรสันๆ ดังนี
จิตอบอุ่น ปฏิบตั ิเพือทรงฌาน...ไม่ มีอันตรายใดๆ
จิตอบอุ่น ปฏิบตั ิเพือทรงสมาบัติ...ไม่ มีอันตรายใดๆ
จิตอบอุ่น ปฏิบตั ิเพือทรงอภิญญาโลกีย.์ ..ไม่ มีอันตรายใดๆ
๕. จะบอกเพือนต่ างศาสนากันว่ าอย่ างไร?
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พระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็ นไปเพือชาวโลกสมควรสงเคราะห์คนศาสนาอืนได้ เราต้องคบได้ทุกชาติทุกศาสนา
ก็ย่อมมีเพือนสนิ ทมีความรั กความจริ งใจต่อกัน บางคนก็แต่งงานกันเลย มีถมเถไป ก็บอกเขาว่าปฏิบตั ิ MPD :Mind Power
Development มีวิธีปฏิบตั ิดงั นี
(1) ชาวซิ กส์ นั บถือศาสนาซิ กซ์ (Sikh-ism) หายใจเข้านึ กว่า “Maha” หายใจออกนึ กว่ า “Guru” ครังละ นาที ไม่
เกินนี วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
(2) ชาวพราหมณ์ นั บถือ ฮิ นดู (Hinduismหายใจเข้านึ กว่า “Maha” หายใจออกนึ กว่ า “Brahma” ครั งละ นาที ไม่
เกินนี วันละ - ครัง รวมทังพิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*)
(3) ชาวมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม(Islamism) หายใจเข้านึกว่า “Allah” หายใจออกนึกว่ า “Allah” ครังละ นาที ไม่
เกินนี วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
(4) ชาวคริ สเตียน นั บถือศาสนาคริสต์ (Christianity) หายใจเข้านึกว่า “Summum” หายใจออกนึ กว่ า “Bonum” ครั ง
ละ นาที ไม่เกินนี วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
(5) ท่ านทีไม่ นับถือศาสนาอะไร หายใจเข้านึ กว่า “พ่ อ : Dad” หายใจออกนึ กว่ า “แม่ : Mom” เรื อยไปครั งละ นาที
ไม่เกินนี วันละ - ครัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครัง*
หรือหายใจเข้านึ กว่า “ปู่ /ตา :Grand-fa” หายใจออกนึ กว่ า “ย่ า/ยาย :grand- mom” เรื อยไปครั งละ นาที ไม่เกิน นี
วันละ - ครังรวมทัง พิเศษก่ อนนอนอีก ครั ง* ทังนี บางคนไม่มีพ่อแม่ อยู่กบั ญาติผใู ้ หญ่ ก็เอาชือของท่านผูม้ ีคุณมา
ภาวนาได้
***ห้ ามบั งคับให้ คนปฏิบัติ MPD เป็ นอันขาด ใช้ วิธีเชิ ญชวนจูงใจเท่ านั น ให้ เขาปฏิบัติด้วยความสมัครใจ MPD
ต้ องปฏิบัติด้วยความพอใจเท่ านัน
๖. เมือไรจิตจะอบอุ่น?
ถ้าปฏิบตั ิวนั ละ ๓ ครัง ก็จะสะสมกําลังจิตได้ หน่วย หรื อ MPUs (Mind Power Unit) ปฏิบตั ิต่อเนื องเรื อยไป
อย่างน้อยวันละ ครัง และถ้าปฏิบตั ิวนั ละ ครัง ก็สะสมกําลังจิตได้เร็ วขึน เพราะได้วนั ละ MPUs เรื อยไปจนกระทัง
สะสมกําลังจิ ตได้ , MPUs จิตก็ถึงขันอบอุ่นทีสั งเกตได้ จากภายนอก คือหน้ าตาแจ่ มใสขึน เด็กหนุ่มสาวก็สวยขึนหล่ อ
ขึน เป็ นต้ น
๗. เมือทรงฌานทรงสมาบัติแล้ วจะตัดกิเลสให้ เบาบางได้ อย่างไร?
หลวงปู่ หลวงพ่อท่านบอกไม่ยาก ตัดทีร่ างกายเท่ านัน ขันแรกให้เห็นว่าร่ างกายสกปรกน่ารังเกียจคิดเอาว่านําเลือดนําเหลือง
ขีมูก ขีตา อุจาระ ปั สสาวะ ของเราหรื อของใครก็เหม็นทังนัน ร่ างกายนี ชัวคราวต้ องตายทุกคน เราต้ องตายแน่ ๆ เด็กกว่ าเรา
เขาก็ตาย เดท่ าเราก็ตาย กันเยอะแยะหมด เมือถึงระดับไม่ ประมาทในชี วิตก็เป็ นพระดาบั น ตําราว่ าตัดสั งโยชน์ ๓ ข้ อแรก ก็
ขอบอกว่านัน ตํารา เอาไว้พิจารณา
ปฏิบัติจริงตัดข้ อแรกข้ อเดียวแล่ นไปถึงสั งโยชน์ ข้อ ๑๐ สบาย

5

สั กกายทิฏฐิ …………………………………………………………………………….
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