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ค�ำน�ำชมรมกัลยำณธรรม

ชีวิตมนุษย์ทุกคน ล้วนมีเหตุปัจจัยเป็นมาด้วยผลกรรมที ่
สั่งสมมายาวนาน เม่ือเราเกิดมาแล้ว ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ว่าตน 
จะพบกับชีวิตเช่นไร ประสบโลกธรรมทั้งฝ่ายดีและไม่ดีอย่างไร 
เพราะไม่มีใครรู ้อดีตที่สั่งสมมา แม้จะเกิดในกองเงินกองทอง 
ก็ใช่จะการันตีได้ว ่าชีวิตจะมีแต่ความสุขสมบูรณ์ แม้จะเกิด 
ในกระท่อมมุงจาก ก็ไม่ได้ชี้ชัดว่า ชีวิตจะต้องด�าเนินไปอย่าง 
ล�าบากยากแค้นเสมอไป เหตุผลส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังคือ เรื่องของ 
บาปบุญคุณโทษ ที่เราท่านต่างมีเป็นสมบัติของตนเอง และ 
การตั้งตนไว้ชอบ วิถีด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน ก็เป็นปัจจัยส�าคัญยิ่ง

ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงด็อกเตอร์หนุ่มไทยจากมหาวิทยาลัย 
ลอนดอน ท่ีสนใจการท�าสมาธภิาวนา เพ่ือช่วยให้การเรยีนของท่าน 
ประสบความส�าเร็จอย่างดี เมื่อเดินทางกลับมาเมืองไทย เป็นช่วง 
ปิดเทอม เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนทีจ่ะมาเป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลัย 
เชียงใหม่ (มช.) ท่านจงึตัง้ใจอปุสมบท ในเวลาว่างทีม่อียู ่๑ เดอืน 
เพ่ือปฏิบัติกรรมฐานจริงจัง ด้วยเหตุที่สงสัยว่า พระพุทธศาสนา 
มีของดีจริง คือวิปัสสนานั้นดีอย่างไร ท่านต้องการพิสูจน์เอง 
และด้วยบุญกุศลที่สั่งสมมา ท่านจึงไปบวชที่วัดปรินายก แล้ว 
มาเรียนกรรมฐานที่ คณะ ๕ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ ได้พบ 
ครูกรรมฐานชั้นเลิศ เป็นยอดกัลยาณมิตร คือ พระเทพสิทธิมุนี 
(ท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสทฺิธ)ิ ซึง่ต่อมาคอื พระธรรมธรีราชมหามนุี 
(โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙)
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เวลาเพยีง ๑ เดือน ที่ท่านได้พิสูจน์ค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
ด้วยการมอบกายถวายชีวิตเจริญกรรมฐาน ตามแนวพองหนอ 
ยุบหนอ ก�าหนดรูปนามให้เป็นปัจจุบัน ท่านได้ของดีของวิเศษ
ติดตัว ตามท่ีได้เล่าไว้ในประสบการณ์ภาวนาของท่าน อันเป็น 
ผลงานชิ้นเอก เรื่อง “ทางสายเอก” ซึ่งข้าพเจ้าได้ถอดความ 
มาจากค�าบรรยายอันทรงคุณค่าดังกล่าว ที่เหมือนเสียงเรียก 
เพ่ือนพ้องกัลยาณมิตรที่เคยร่วมบุญสัมพันธ์กันมาในวาระต่างๆ 
ให้เดินเข้ามาสู่เส้นทางธรรม เข้าสู ่เส้นทางสายเอก ซ่ึงข้าพเจ้า 
และอีกหลายๆ ชีวิต ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ครั้นอุปสมบทครบ ๑  เดือน ท่านจ�าเป็นต้องลาสิกขา 
กลับไปเป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ได้ใช้โอกาสเริ่มต้นงานเผยแผ่ธรรม ยืนยันในสิ่งที่ท่านพิสูจน์พบ 
และพยายามแนะน�าชักจูงคนใกล้ชิด ให้หันมาสนใจธรรมะ 
ในช่วงนัน้ข้าพเจ้ากมี็โอกาสไปศึกษาทีค่ณะทนัตแพทยศาสตร์ มช. 
อยู่นานถึง ๖ ปี แต่ไม่เคยทราบเรื่องราวของท่านอาจารย์เลย 
คงเป็นเพราะยังไม่ถงึเวลาของเรา ในระยะหลงัท่านเริม่งานบรรยาย 
ธรรมตามท่ีได้รับเชญิไป และเป็นทีม่าของ “ทางสายเอก” ทีบ่รรยาย 
ไว้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบ ได้กลับมา 
ท�างานที่กรุงเทพฯ แล้ว จึงเพิ่งมีโอกาสได้ฟังเทปเรื่องนี้

หลังจากฟังธรรม “ทางสายเอก” ก็เกิดแรงบันดาลใจมาก 
ที่จะเข้ามาศึกษาภาวนาอย่างจริงจังและตั้งใจแน่วแน่ว่า จะต้อง 
ไปพบท่านให้ได้ถ้ามีโอกาส ซึ่งบุญกุศลก็จัดสรร หลังจากนั้น 
อีกไม่ก่ีวันก็ได้ไปฟังการบรรยายของท่าน ที่สถาบันวัฒนธรรม 
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เยอรมัน (เกอเธ่) ค�าทกัทายแรกของท่าน ซ่ึงไม่เคยพบกนัมาก่อน 
ท�าให้ข้าพเจ้าสะดุ้ง ประโยคแรกที่ท่านทักคือ “ไม่ได้เรียนวิทย์ 
มา แล้วเรียนจบหมอได้อย่างไร” นี้คือความลับที่ข้าพเจ้าเรียน 
จบสายศิลป์แล้วอ่านหนังสือเอง (พวก ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) แล้ว
สอบเข้าทันตแพทย์ได้ อีกค�าทักคือ “จ�าไม่ได้หรือว่า อธิษฐานไว้ 
ว่าอย่างไร ก่อนจะมาเกิด” โอ ใครจะไปรู้หนอ ถ้อยค�าเปี่ยมด้วย 
เมตตาและสายตาเป็นมิตร เมื่อผ่านมาจนบัดนี้  เกือบ ๒๐ ป ี
ข้าพเจ้าจงึค่อยๆ เข้าใจในค�าทักทายของท่านชัดเจนขึ้นตามล�าดับ

จาก “ลกูศิษย์” ทีเ่ป่ียมศรทัธา มาเป็น “ลกูสาว” ในทางธรรม 
ที่ท่านยอมรับ และท่านคือ บิดาในทางธรรม ครูผู้เปี่ยมเมตตาที่ 
ให้ก�าเนดิชีวิตในทางธรรมของข้าพเจ้าอย่างแท้จรงิ ถ้ามใีครถามว่า 
ข้าพเจ้าเข้ามาสู่ทางธรรมได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะตอบว่า เพราะ 
อาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร และถ้าใครถามอีกว่า ในโลกนี้ มีใคร 
สักกี่คนท่ีข้าพเจ้าแน่ใจในความรัก ความเมตตา ปรารถนาด ี
ของเขา นอกจากบิดามารดาผู้ให้ก�าเนิดแล้ว ข้าพเจ้าก็จะตอบว่า 
คุณพ่อสนอง วรอุไร รักและเมตตาข้าพเจ้ามาก และด้วยพลัง 
ศรัทธาท่ีพวกเราญาติธรรมมีต่อค�าสอนของท่าน จึงรวมกลุ่มกัน 
เป็น “กลุ่มกัลยาณธรรม” ซึ่งต่อมาคือ “ชมรมกัลยาณธรรม” 
ทีพ่วกเรารูจ้กักนันี ้และต่อมายงัม ี“ชมรมสารธรรมล้านนา” โดย
คณะศิษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่ จ. เชียงใหม่ รวมตัวกันเผยแผ่ธรรมด้วย

คุณพ่อมีปณิธานมุ ่งมั่นที่จะมาช ่วยคนให้หันมาสนใจ 
บาปบุญคุณโทษ และเตรียมเสบียงบุญกุศลไว้เป็นสมบัติติดตัว 
ข้ามภพข้ามชาติ เวลาตลอดชั่วชีวิตของท่าน ได้บรรยายธรรมะ 
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เขียนหนังสือ ตอบปัญหา ท่านให้เต็มที่ด้วยความเมตตา ข้าพเจ้า 
มีโอกาสติดตามท่านไปบรรยายธรรมตามที่ต่างๆ  เป็นคร้ังคราว 
ได้เห็นผู้คนจ�านวนมาก ในอายุ เพศวัย ที่แตกต่างหลากหลาย 
ได้เข้ามากราบขอค�าแนะน�าจากท่าน ด้วยความเคารพศรัทธา 
และต่างก็ได้รับค�าตอบ แนวทางชีวิตที่ดี กลับไปด้วยรอยย้ิม 
ท่านตรากตร�าท�างาน พักผ่อนน้อย  ตื่นดึก มาเขียนหนังสือ 
ตอบปัญหาลงในเวบ็ไซต์กลัยาณธรรม เป็นต้น บรรดาลูกศษิย์ เช่น 
ชมรมกัลยาณธรรม  และผู้มีจิตศรัทธาในค�าสอนของท่าน  ก็ได้ 
ถ่ายทอดธรรมะจากภูมิปัญญาและความเมตตาของท่าน ออกมา 
เป็นหนังสือหลายเล่ม และเทปธรรมะดีๆ เผยแพร่สู่สาธารณชน 
จ�านวนมาก เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจอย่างกว้างขวาง

ชมรมกัลยาณธรรม มกีจิกรรมส�าคญัอย่างหนึง่ คอื การจดั 
งานบรรยายธรรมเป็นธรรมทาน พวกเราเคยจัดงานที่หอประชุม 
ใหญ่และหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
ซึง่มคีนล้นท้ัง ๒ หอประชมุ เพราะถอืได้ว่า พวกเราเป็นกลุม่แรกๆ 
ทีม่กีารจดังานบรรยายธรรมะให้ฟังฟร ีมโีรงทาน ๒ - ๓ ม้ือ และ 
แจกธรรมทานกลับไปอ่านที่บ้านด้วย เคยรองรับผู้ฟังธรรมสูงสุด 
ถึง  ๖ พันกว่าคน  ในงานครั้งหนึ่งที่จัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ  บพิตรพิมุข มหาเมฆ คุณค่าแห่งการให ้
ธรรมทานทีข่บัเคลือ่นต่อเนือ่งมา ในการเป็นแนวหลังทางธรรมของ 
ชมรมกัลยาณธรรม ล้วนมาจากพลงัแห่งเมตตาธรรมและภมูปัิญญา 
ของท่านอาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร เป็นศูนย์รวมใจที่ส�าคัญยิ่ง
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ในช่วงปี ๒๕๕๗ ท่านเริ่มสุขภาพไม่ดี เริ่มจากการหกล้ม 
และต้องรักษาตัว  เข้าออกโรงพยาบาลเป็นระยะ  จนถึงปัจจุบัน 
ท่านงดกิจกรรมงานบรรยายต่างๆ  เพื่อพักผ่อนดูแลสุขภาพ 
อยู่ที่บ้าน ไม่ได้เดินทางมาเพื่อเป็นองค์บรรยายชมรมกลัยาณธรรม 
หรือเดินทางไปไหนได้คล่องตัวเหมือนแต่ก่อน ระยะทางจาก 
กรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ก็ไม่ใกล้นัก มีครั้งหนึ่งเราเช่ารถตู้ไปกัน 
๑๐ คน เพ่ือไปกราบเยี่ยมคุณพ่อ  ที่บ้านพักริมคลองชลประทาน 
ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เป็นความทรงจ�าท่ีประทับใจมาก 
แม้พวกเราจะมีเวลาอยู่กับท่านไม่มากนัก ประโยคที่ท่านพร�่าบอก 
คือค�าว่า “พ่อรักลูก” และก่อนท่ีข้าพเจ้าจะลับสายตาจากท่านมา 
ท่านก็กวักมือเรียกให้ข้าพเจ้ากลับไปหาท่านอีกครั้ง แต่ท้ายที่สุด 
ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ ก็จ�าใจต้องจากท่านมาด้วยความห่วงใย 
และอาลัยยิ่ง เม่ือมีโอกาส ก็ได้บินไปเย่ียมท่านอีกเป็นครั้งคราว 
และคอยโทรศัพท์ไปสนทนากับท่านอย่างสม�่าเสมอ

พระคณุของคณุพ่อ คอื ท่านอาจารย์ ดร. สนอง วรอไุร ทีม่ ี
ต่อการถือก�าเนิดในทางธรรมของข้าพเจ้า เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ 
ที่ไม่อาจจะตอบแทนได้หมดสิ้น คุณพ่อมีเมตตาต่อลูกศิษย์และ 
สาธุชนท่ัวหน้า ท่านมีจิตบริสุทธิ์ ปรารถนาดี ตั้งใจท่ีจะแนะน�า 
แนวทางชีวิตด้วยธรรมให้ผู้คนจ�านวนมาก ตลอดชีวิตบนเส้นทาง 
ธรรม พวกเราคณะศิษย์ชมรมกัลยาณธรรมจึงด�าริ จัดพิมพ์ 
หนงัสอื “ตามรอยธรรม ดร. สนอง วรอไุร” เล่มนี ้เพือ่น้อมบชูา 
พระคณุท่าน แม้จะเป็นการตอบแทนท่านได้เพยีงน้อยนดิเหลือเกิน 
เมื่อเทียบกับความเมตตาและพระคุณของท่านที่มีต่อพวกเรา 
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ก็อยากให้ท่านได้ชื่นใจ มีก�าลังใจ และมีโอกาสได้เห็นผลงาน 
ที่มาจากความกตัญญูส�านึกรู้คุณของพวกเรา ท่ีมีต่อครูบาอาจารย ์
ผู้ประเสริฐที่เคารพยิ่ง

หนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้คัดสรรผลงานธรรมเร่ืองเด่นๆ 
ที่ท่านบรรยายไว้ และเคยจัดพิมพ์เป็นหนังสือแล้ว เช่น เรื่อง 
ทางสายเอก เคยตพิีมพ์มาแล้วจ�านวนนบัแสนเล่ม) นบัเป็นธรรมะ 
อันทรงคณุค่าจากประสบการณ์ตรงของผูรู้ ้ทีจ่ะเป็นหลัก เป็นก�าลังใจ 
ในการพัฒนาชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง กาย วาจา ใจ 
ลดละกิเลสด้วยการเจริญสมถวิปัสสนา ทั้งยังแนะน�าแนวทาง 
ด�าเนนิชีวิตท่ีถูกตรงตามหลกัธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพทุธเจ้า 
เพื่อเป็นแสงสว่างทางสันติสุข ในการด�าเนินชีวิตอันยาวไกลใน 
สังสารวัฏ

ขอขอบคุณพี่น้องทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันแสดง 
พลังแห่งความกตัญญู ตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ ผู้น�าพา 
พวกเรามาสู ่เส้นทางแห่งสัมมาทิฏฐิ และขอกราบขอบพระคุณ 
คุณแม่ทวีศรี วรอุไร ที่เมตตาพวกเราเสมอมา และให้ข้อมูล 
ประวติัทีชั่ดเจน รวมท้ังภาพแห่งความทรงจ�าในอดีต อันประเมนิค่า 
มิได้

ข้าพเจ้าปรารถนาให้หนังสือเล่มนี้ ได้อยู่ในอ้อมกอดของ 
คุณพ่อ และรอฟังท่าน “สาธุ” ส่วนผลในทางตรงที่พึงมีพึงได ้
ตามเหตุคือ หนังสือรวมธรรม ผลงานคัดสรรของท่านอาจารย์ 
ดร. สนอง วรอุไรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ในการปฏิบัติ 
ภาวนาและการด�าเนนิชวีติอย่างมคีวามสขุ ด้วยธรรม อย่างแน่นอน
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“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง ส�าคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”
บทกวด้ีานบนนี ้ทีเ่ราคุน้เคยกนัด ีคอืค�าสอนทีท่่านอาจารย์ 

ดร.สนอง วรอุไร พร�่าสอนพวกเราเสมอๆ และเป็นสัจธรรม 
ความจริงทุกยุคสมัย เพราะไม่ช้าหรือเร็ว เราทุกคนต้องจาก 
โลกนี้ไป ในทุกการพบกัน ต้องมีความพลัดพราก เป็นคู่ธรรม 
รออยูเ่สมอ เราทุกคนจงึต้องเตรียมใจไว้ ทัง้ชวีติของเราเอง และ 
คนทีเ่รารกั พงึด�าเนินชวีติด้วยความไม่ประมาท ดัง่ปัจฉมิโอวาท 
ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้

ค�าสอนของครูบาอาจารย์ และแบบอย่างชีวิตของท่าน ก็ 
ล้วนเป็นการสอนธรรมที่ประเสริฐ ข้าพเจ้าในนามคณะศิษย์ 
ชมรมกลัยาณธรรม และสาธชุน คณะศษิย์ทัง้หลาย ผูศ้รทัธาใน 
ค�าสอนของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ขอน้อมกราบร�าลึก 
ในพระคุณด้วยเศียรเกล้า ในความเมตตา และปัญญาธรรมที่ 
ท่านอาจารย์มีเมตตา มุ่งมั่น แนะน�าสอนธรรมแก่พวกเราด้วย 
ความเสียสละ และด้วยดวงจิตกตัญญูต่อธรรมที่ท่านประจักษ์ 
แจ้งตลอดมา บัดนี้ ท่านอายุมากแล้ว การตรากตร�าพร�่าสอน 
แก่ศิษย์มากมายมายาวนานชั่วชีวิต ก็นับเป็นเวลาเหมาะสม 
ที่ท่านจะได้พักผ่อน ดูแลสุขภาพ และมนสิการธรรมในช่วง
บั้นปลายชีวิตด้วยจิตสงบและมีเวลาส�าหรับตัวเองเต็มที่ และ 
ท่านคงคอยให้ก�าลังใจอนุโมทนาในความก้าวหน้า พัฒนา 
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ทางจิตวิญญาณของศิษย์ทั้งปวง วางธุระ มอบภาระหน้าที่ใน
การรักษาสืบทอดธรรม ให้พวกเราช่วยกันสานต่อไว้ในกายใจ 
ของพวกเราอย่างจริงจัง ซ่ึงพวกเราขอน้อมกราบท่านอาจารย์ 
พร้อมให้สัญญาว่า จะรักษาสืบทอดพระศาสนธรรมให้เต็มก�าลัง 
ด้วยการตั้งใจศึกษาและปฏิบัติบูชา น้อมอานิสงส์บูชาพระคุณ 
แด่ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอไุร ผูเ้ป็นทีเ่คารพศรทัธาย่ิงตลอดไป

บุญกุศลใดที่จะบังเกิดจากการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และ 
บุญกุศลบารมีธรรมท้ังปวง ในทุกๆ ภพชาติ ที่ท่านอาจารย์ได ้
สัง่สมมา บญุกศุลทีพ่วกเราได้ท�าและได้มส่ีวนร่วมในสิง่ดงีามกบั 
ท่านมาบ้าง ขอจงเป็นพลวปัจจัยพลังแห่งบุญบารมีท่ีย่ิงใหญ่ 
ศักดิ์สิทธ์ิด้วยอ�านาจแห่งพระรัตนตรัย ท่ีจะช่วยอภิบาลรักษา 
คุ้มครองท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร และบุคคุลอันเป็นที่รัก 
ของท่านทุกคน ตลอดจนผู้เป็นศิษย์ทั้งหลายที่ได้น้อมน�าค�าสอน 
ของท่านไปปฏิบัติพิสูจน์สัจธรรม จนพบความสุข ความร่มเย็น 
ในชีวิต ขออธิษฐานให้ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร มีสุขภาพ 
แข็งแรง ปราศจากทุกข์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตาม ก็มี 
ธรรมคุม้ครองและเจรญิในธรรมยิง่ๆ ขึน้ไป จนถึงท่ีสดุแห่งทกุข์ 
คอืพระนพิพานตามปณธิานธรรมอนัมัน่คง ในเรว็วันน้ี เทอญ

ด้วยความเคารพและศรัทธายิ่ง
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕
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สำรบัญ

ทางสายเอก

บทที่ ๑ ค้นพบทางสายเอก
ด็อกเตอร์หนุ่มจากประเทศอังกฤษ
“ผมจะบวช”
ฝึกกรรมฐานแล้วเจ็บปวดตายยังไม่เคยมี
ความสุขสบายไม่ใช่สิ่งที่แสวงหา
ท�าตัวเป็นคนโง่แล้วจึงได้ดี
เอาผลจากการปฏิบัติมาเปรียบเทียบหลักวิทยาศาสตร์
โอ้ ความตายง่ายเช่นนี้เอง
เห็นสัจธรรมจึงละเลยสังขาร
จะหนีไปไหนก็หนีใจตัวเองไม่พ้น
ระทึกใจในวิหารร้าง
ประสบการณ์ระทึกขวัญ
เกิดเจโตปริยญาณ (รู้ใจคน)
เมื่อมีบุญ เจ้าหนี้จึงมาทวง
ด้วยแรงอธิษฐาน
เมื่อประพฤติดี ย่อมเป็นฤกษ์ดีมงคลดี

๒๙

๓๑
๓๓
๓๓
๓๕
๓๗
๓๘
๓๙
๓๙
๔๑
๔๑
๔๓
๔๖
๔๘
๕๐
๕๑
๕๒
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บทที่ ๒ วิเคราะห์แง่วิทยาศาสตร์
สุดตาทิพย์แล้ว ยังมองไม่จบภพชาติที่เวียนตายเวียนเกิด
หน้าที่ ๓ ประการของจิต
ยอดคนจึงเอาชนะยอดมาร (นิวรณธรรม) ได้
อย่ารอให้สายเกินไป
ผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาชา...อัปปนาสมาธิ
งามแท้เทวดา...อย่าไปสนใจ
มิจฉาสมาธิ อย่าริลอง
สงสารตัวเองที่หลงทางในสังสารวัฏ
เดินทางผิด หลงติดฌาน
วิปัสสนาปัญญา

บทที่ ๓ ชีวิตบนทางสายเอก
เรามีสิทธิ์เลือกไหม ?
ยิ่งไอคิวสูง อีโก้ยิ่งพัฒนาตาม
ลักษณะของเส้นทางชีวิตที่สะดวก
แก้ที่ตัวเอง...อยู่ที่ตัวเอง
หว่านแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความดีสะสมในดวงจิต

บทที่ ๔ ปุจฉา-วิสัชนา
ค�าถามที่ ๑
ค�าถามที่ ๒
ค�าถามที่ ๓
ค�าถามที่ ๔
ค�าถามที่ ๕

๕๕
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๖๐
๖๒
๖๕
๖๖
๖๙
๗๐

๗๕
๗๖
๗๗
๗๙
๘๑
๘๔

๘๙
๘๙
๙๑
๙๒
๙๓
๙๕
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ค�าถามที่ ๖
ค�าถามที่ ๗
ค�าถามที่ ๘
ค�าถามที่ ๙
ค�าถามที่ ๑๐

บทที่ ๕ บทส่งท้าย
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

๙๖
๙๙

๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

๑๐๙
๑๑๐

อุบายท�าจิตให้สงบ

ของดี...ของวิเศษ
แก้ที่ไหน

๑. ศีล
๒. อิทธิบาท ๔
๓. ยอมตาย
๔. สิ่งที่สั่งสมไว้

อย่าให้อายลิง
๑๐ คาถา พาจิตสงบ

๑. ความมักน้อย
๒. ความสันโดษ
๓. ความสงัด
๔. การปลีกตนออกจากหมู่คณะ
๕. ความเพียร

๑๑๗

๑๑๙
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๙
๑๒๙
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๕
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๖. ศีล
๗. สมาธิ
๘. ปัญญา
๙. ความหลุดพ้น
๑๐. ความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้น

ศรัทธาวิมุตติ
สองปราชญ์สนทนา

อธิษฐานบารมี

จิตมีหน้าที่ ๓ อย่าง
อธิษฐานบารมีที่มีศีลและสัจจะก�ากับ
อธิษฐานบารมีที่มีปัญญาและสัญญาก�ากับ
อธิษฐานที่มีพยาบาทและเมตตาก�ากับ
ตัวอย่างอธิษฐานที่มีเมตตาก�ากับ
ท�าอย่างไรจะส�าเร็จสมดังค�าอธิษฐาน ? 

ท�าอย่างไรอธิษฐานจึงศักดิ์สิทธิ์ ?
เหตุใดค�าอธิษฐานของพระพากุละจึงส�าเร็จ ?
ทางส�าเร็จดังค�าอธิษฐาน
พระพุทธเจ้า ๓ ประเภท
ประสบการณ์ตรงของผู้บรรยาย

๑๓๖
๑๓๗
๑๔๑
๑๔๒
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๕

๑๖๓

๑๖๘
๑๖๙
๑๗๑
๑๗๔
๑๗๗

๑๘๑
๑๘๓
๑๘๕
๑๘๙
๑๙๒
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กระจกส่องกรรมฐาน

เก็บของดีไว้กับตัว
ครูนั้น...ส�าคัญไฉน ?
กรรมฐาน ๒ แบบ
สมาธิและอภิญญา
กระจกส่องใจตน

๑. ศีล
๒. ความมักน้อย
๓. ความสัปปายะ
๔. การเร่งความเพียร
๕. ความสมดุลแห่งอินทรีย์ ๕

พระนางปชาบดีโคตมี
ครุธรรม ๘ ประการ
ตรวจสอบตนด้วยหลัก ๘

ก่อนทิ้งรูปขันธ์

หนังสือแสดงเจตนารมณ์ของอาจารย์

ประวัติ

๒๐๑

๒๐๓
๒๐๕
๒๐๘
๒๑๑
๒๑๔
๒๑๔
๒๑๖
๒๒๐
๒๒๒
๒๒๘
๒๓๓
๒๓๕
๒๓๖

๒๔๕

๒๔๗

๒๕๘





ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงคือ
ต้องพัฒนาญาณหรือปัญญาขึ้นมา

ใช้ปัญญานั้นสอนคนเห็นผิด
ให้เปลี่ยนมาเป็นเห็นถูก จะดีที่สุด

(อนุสาสนีปาฏิหาริย์)





ทาง
สาย
เอก
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“สิ่งที่ได้ไปนั้น เป็นของดีของวิเศษ
ให้เก็บไว้กับตัวตลอดชีวิต”

ย้อนความทรงจ�ากลบัไป เมือ่ช่วงปลายๆ เดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นวนัทีผ่มไปลาสกิขากบัท่านเจ้าคณุพระเทพสทิธมินุี 
ซึ่งเป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานให้ผม ในการลาสิกขาครั้งนั้น 
มเีพยีงท่านกบัผม ในวนัท่ีผมลาสกิขาจากการเป็นพระนัน้ ท่านพูด 
กับผมว่า

“สิ่งที่ได้ไปนั้น เป็นของดีของวิเศษ ให้เก็บไว้กับตัว 
ตลอดชวีติ” ผมจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปว่า “ของด”ี คอือะไร และ 
“ของวิเศษ” คืออะไร

ค้นพบทางสายเอก

บทที่

๑
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ด็อกเตอร์หนุ่มจากประเทศอังกฤษ

ย้อนกลับไปก่อนบวช คือหลังจากที่ผมกลับจากไปศึกษา 
ปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ กลับมาได้มาพิจารณาพบว่า ผู้ม ี
ความรู้ความสามารถในหลายๆ สาขา ต่างหันหน้าเข้าวัด ผมจึง 
คดิว่า คงมขีองดอียูใ่นวดั เป็นทีม่าของความคดิอยากพสูิจน์สิง่นี้ 
เพราะเหน็ว่ารอบๆ ตัว ในแวดวงของผูม้วีชิาความรู ้ทัง้รุน่เพือ่น 
รุ่นพี่ รุ่นน้อง ต่างหันหน้าเข้าวัด ผมจึงอยากพิสูจน์สัจธรรมบ้าง 
จึงได้บอกพ่ีสาวให้ช่วยหาวัดให้ผม เม่ือปิดเทอมภาคฤดูร้อน 
กลับมาจากต่างประเทศ จะมีเวลาว่าง ๓ เดือน

“ผมจะบวช”

ผมยนืยนัเจตนาแน่วแน่เช่นน้ัน พีส่าวหาให้ได้ทีว่ดัมหาธาตฯุ 
ท่าพระจนัทร์ คณะ ๕ แต่ตอนบวชไปบวชทีวั่ดปรนิายก แล้วมา 
ฝึกกรรมฐานกบั พระเทพสทิธมินุ ี(ท่านเจ้าคณุโชดก ญาณสทิธฺ)ิ 
ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวปัิสสนาธรุะ ทีค่ณะ ๕ วดัมหาธาต-ุ 
ยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ท่าพระจันทร์

บวชแล้ว วันแรกมาเรียนกรรมฐานกับท่านเลย ท่านสอน 
สัน้ๆ ง่ายๆ ใช้วธิดีลูมหายใจ แบบพองหนอ ยบุหนอ แล้วสลบั 
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กบัการเดนิจงกรม ท่านสอนแค่ครัง้ละ ๕ - ๑๐ นาท ีแล้วให้ผม 
ฝึกปฏิบัติ ผมก็ท�าตาม ในทุกๆ คืน เวลาสองทุ่ม ท่านจะสอบ 
อารมณ์ของพระทุกรูปที่มาฝึกกรรมฐาน พระรูปไหนปฏิบัต ิ
เป็นอย่างไร สงสัยสิ่งใด ก็รายงานท่านโดยตรง ผมก็รายงาน 
ไปเรื่อยๆ ตามสภาพที่ประสบจริงในการปฏิบัติ

สิ่งที่น่าสังเกตคือ การสอนของท่านนั้น ง่ายมาก สั้นๆ 
แต่ปฏิบัติยาก เพราะเป็นเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
แต่นี้เป็นการทดลองของจิตใจ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและเร็ว 
ทุกๆ คืน ต้องมาสอบอารมณ์กับท่าน ถ้าผิดทาง ท่านจะแก้ไข 
ให้ แต่ถ้าสิ่งไหนท�าถูกแล้ว ท่านจะให้บทเรียนต่อๆ ไปเพิ่มอีก

การเรยีนวปัิสสนาภาคปฏิบัติ คล้ายกบัการทดลองทางวทิยา- 
ศาสตร์ ถ้าผลเกิดขึ้นแล้วท่านจึงจะให้ไปต่อ แต่ถ้าผลยังไม่เกิด 
ปฏบัิตต่ิอไปจะไม่ส�าเรจ็ ซึง่มนัไม่เหมอืนกบัทางวทิยาศาสตร์ (ซึง่ 
สามารถข้ามขั้นได้) ส่วนใหญ่ที่ผมปฏิบัติ เมื่อสอบอารมณ์แล้ว 
จะรู้ว่า เดนิทางถูกเป็นส่วนใหญ่ มส่ีวนน้อยทีผ่ดิแล้วท่านแก้ไขให้
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ฝึกกรรมฐานแล้ว
เจ็บปวดตายยังไม่เคยมี

ท่านที่เคยปฏิบัติจะรู้ว่า มีความปวดเมื่อยในการนั่งสมาธ ิ
ทั้งเมื่อยขา เมื่อยเข่า เจ็บตาตุ่ม มีความเจ็บปวดมากๆ ในช่วง 
วันแรกๆ แค่มีอาการชานิดๆ หน่อยๆ ไม่ปวดมาก ท�าไมพอ 
วนัที ่๗ แล้วปวดมากจนแทบทนไม่ได้ พอปวดมากผมกเ็ปลีย่น 
อริยิาบถ เป็นลกุขึน้เดินจงกรม เสร็จแล้วกน็ัง่สมาธต่ิอ สลับกนัไป 
เช่นนี้ทุกครั้งเมื่อมีอาการปวดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติแต่ละวัน

ผมมานึกถงึว่า ถ้าเราท�าเช่นน้ี เปลีย่นแปลงเช่นน้ี หนคีวาม 
เจ็บปวดเช่นนี้เร่ือยๆ ไป มรรคผลไม่เกิด บทเรียนที่จะไปต่อก ็
ต่อไม่ได้ มวัแต่นัง่ มวัแต่ลกุยนื สลบัไปมาอย่างนี ้ไม่มวีนัส�าเรจ็ 
ได้ มาคดิได้อย่างหนึง่ว่า คนทีฝึ่กกรรมฐานแล้วตาย เพราะสูก้บั 
ความเจ็บปวดไม่ได้ ยังไม่มี เม่ือคิดได้เช่นนี้ ในวันที่ ๗ ผมจึง 
อธิษฐานว่า

“ในวันนี้ ผมจะน่ังสมาธิ ถ้ามีความเจ็บปวดอะไรเกิดข้ึน 
ผมจะไม่ขยับเขย้ือน จะภาวนา พองหนอ ยุบหนอ ไปเรื่อยๆ 
วันนี้ผมยอมตาย”
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ในที่สุด เมื่อถึงเวลา ความเจ็บปวดมันมาจริงๆ เหมือนจะ 
ท้าทายเรา ตอนที่ปวดมากๆ ผมสู้กับความเจ็บปวด โดยภาวนา 
พองหนอ ยุบหนอ ดูการเคลื่อนไหวของหน้าท้อง ยิ่งปวดมาก 
ก็ยิ่งเร่งภาวนา พองหนอ ยุบหนอ ย่ิงเร่งภาวนามากๆ เหงื่อ 
ยิ่งออกมาก ใช้พลังมาก เหง่ือออกเป็นเม็ดโป้งๆ จีวรชุ่มเหมือน 
เอาไปชบุน�า้ ปวดทีส่ดุ ความรูส้กึเมือ่ก่อนจะถงึจดุวกิฤต ิความรูส้กึ 
คล้ายกระดูกจะสลาย กองลงกับพื้น ผมก็ยังไม่ยอมแพ้ เพราะ 
อธิษฐานปรมัตถบารมี ขอยอมตาย เอาชีวิตเข้าแลกแล้ว  เพื่อ 
ธรรมะของพระพุทธองค์

ในทีสุ่ด พอเข้าสูวิ่กฤติจริงๆ ความปวดหายไปเป็นปลดิทิง้ 
กลายเป็นความสบาย โปร่งเบา  ซ่ึงตอนแรกเข้าใจผิด คิดว่า 
นักปฏิบัติเขาต่างแสวงหาส่ิงนี้ คือความสบาย ความเบา สภาวะ 
ที่ปลอดโปร่ง ซึ่งในขณะที่เราพูดกันเช่นนี้ มันไม่เหมือนตอนนั้น 
มนัมคีวามสบาย ความเบาจรงิๆ กน็กึว่า นีค้อืสิง่ทีเ่ป็นทีส่ดุแห่ง 
การแสวงหาแล้วหรือ
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ความสุขสบายไม่ใช่สิ่งที่แสวงหา

สองทุ่ม ได้รายงานพระอาจารย์ ท่านบอกว่า “ไม่ใช่” ท่าน 
บอกว่าให้แก้ไข อย่าไปยินดีกับความสบายนั้น ให้เห็นว่ามัน 
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ท่านให้พิจารณาตามกฎไตรลักษณ ์
ผมคิดตามความรู ้น้อยของผมในสมัยนั้นว่า ขนาดเราสบาย 
อย่างนี้ สุขสบายกว่าการเป็นมนุษย์ตั้งเยอะ ท่านยังให้ทิ้ง ซึ่ง 
ผมก็เชื่ออาจารย์ เพราะผมเคยเป็นครู เมื่อสอนนักศึกษาเอา 
direction และอุปกรณ์ต่างๆ แบ่งให้ไปทดลองวิทยาศาสตร ์
ในชั้นเรียนมีบางกลุ่มท�าได้ แต่บางกลุ่มท�าผิด เม่ือวิเคราะห์ 
เปรยีบเทยีบกบันักศกึษา ว่าท�าไมกลุ่มน้ันท�าผดิ พบว่าเป็นเพราะ 
เขาไม่เชื่อครู ไม่ท�าตาม direction บางทีก็ใส่สารเกินไปบ้าง 
ใช้เวลาเกนิไปบ้าง คือไม่ท�าตามค�าแนะน�าของครบูาอาจารย์นัน่เอง
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ท�าตัวเป็นคนโง่แล้วจึงได้ดี

เมื่อคิดได้เช่นนี้ ก็เปรียบเทียบกับตัวเองว่า ขณะนี้ผมเป็น 
ศษิย์ มาเรยีนกบัครบูาอาจารย์ อาจารย์สอนอย่างไร จะท�าอย่างนัน้ 
จะไม่ขดัขนื ขดัข้อง จะท�าทกุอย่างตามนัน้ ท�าคล้ายๆ เป็นคนโง่ 
ท�าให้เหมือนแก้วน�้าท่ีว่างเปล่า ท�าทุกอย่างตามที่ท่านบอก 
ไม่สงสัยใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านบอกให้ท้ิงความเบา ความสบาย ผมปฏิบัติตาม 
โดยใช้จิตก�าหนดให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดข้ึน ตั้งอยู่ 
ดบัไป เมือ่ดบัไปแล้ว เรามามคีวามรูว่้า ตอนทีม่นัหายไปประมาณ 
๓ ชั่วโมงกว่า แต่ความรู ้สึกในขณะที่หายไป  เป็นขณะจิต 
แว่บเดียวเท่านั้น แต่เมื่อดูเวลาตอนเริ่มต้น ๓ โมงเย็นจนถึง 
๖ โมงเย็นกว่า พบว่าเวลาหายไป ๓ ชั่วโมงกว่า
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เอาผลจากการปฏิบัติ
มาเปรียบเทียบหลักวิทยาศาสตร์

ในเร่ืองของมิติเวลา ในอีกมิติหนึ่ง แค่ขณะจิตนิ่งแป๊บ 
เดียว แต่ในมิติที่เป็นมนุษย์ ยาวนานเหลือเกิน ท�าให้เห็นความ 
แตกต่างของเวลาในแต่ละมิติไม่เท่ากัน

ความเจ็บปวดแท้จริงอยู่ที่จิต ความเจ็บปวดหัวเข่าตาตุ่ม 
เป็นเหน็บชา แท้จริงแล้วไม่ได้เกิดท่ีตัวเรา หรือร่างกายของเรา 
ไม่ได้เกิดที่ตาตุ่ม ท่ีหัวเข่า แต่เกิดท่ีจิตเข้าใจผิด ไปรับอารมณ ์
ตัวนั้นมาเป็นของเรา ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ของเรา เม่ือเรานั่งไปนานๆ 
ยิ่งปวด เรายิ่งไปรับอารมณ์มาปรุงแต่ง ก็ยิ่งปวดมาก

โอ้ ความตายง่ายเช่นนี้เอง

ความรู้เช่นนี้ คนไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อธิบาย 
คงไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจหรอก แม้จะไปพัฒนาสมอง พัฒนาไอคิว 
มาอย่างไร ยิ่งพูดไม่รู้เรื่องเพราะยังไม่ได้สัมผัสจริง ผมจึงรู้ว่า 
ตัวนี้เองคือ “ปัจจัตตัง” คือรู้เห็นด้วยตนเองเป็นเช่นนี้เอง ที่พูด 
มานี้ คือประสบการณ์ในวันที่ ๗ ของผม
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ผมปฏบิตัต่ิอไปเร่ือยๆ ญาณได้เกดิขึน้เร่ือยๆ สมาธก็ิดขีึน้ 
เรือ่ยๆ พอถงึวนัที ่๙ จติหลดุออกไป ขณะทีน่ัง่ปฏบิตั ิจติหลดุ 
ออกไปจากร่างกาย พอมนัหลดุออกไป ผมย้อนกลบัมาดรู่างกาย 
เหน็ได้ชดัว่าร่างกายท่ีน่ังอยูน้ี่ไม่ใช่ของเรา ท่ีเป็นของเราคอื ตวัที่ 
ออกไปจากร่างนั่นเอง ตอนสองทุ่มมารายงานพระอาจารย์ พระ 
รูปอื่นๆ ต่ืนเต้นยินดี แต่ผมรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา เพราะรู้ว่า 
ทุกคนมีสิทธ์ิแยกจิตออกมาจากร่างกายได้ท้ังน้ัน เพียงแต่ท�าให ้
ถึงขั้น คือมีความพากเพียรมากพอ

เมื่อจิตหลุดออกไปจึงเข้าใจว่า การตายของเราเป็นเช่นนี้ 
เอง มนัไม่ได้น่ากลวั ไม่ได้ลกึลบัอะไร มันเกดิขึน้ จติหลดุออกไป 
ง่ายๆ เลย เพยีงแต่ถ้าเราพจิารณาร่างกาย ดบัตามกฎไตรลกัษณ์ 
ที่ออกไปนี้คือจิต ก็ง่ายๆ น้ีคือการตาย แล้วร่างกายท่ีเราเห็น 
ก็ไม่ใช่ของเรา มันเป็นของธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในโลกนี้ แล้วเรา 
มาอยู่อาศัย
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เห็นสัจธรรมจึงละเลยสังขาร

หลังจากวันท่ี ๙ ท่ีจิตหลุดออกไปและเห็นตัวเองแจ้งชัด 
แต่นั้นมา จึงไม่ค่อยสนใจร่างกายเท่าไหร่ กินพออิ่มท้อง สักแต ่
ว่ากนิ การทีจ่ติหลดุออกไป ท�าให้เหน็ว่า รปูกับนามแยกจากกัน 
จากนั้นมา ไม่กลัวตาย จะตายก็ช่าง เพราะรู้ว่าจริงๆ แล้ว เรา 
ไม่ได้ตายจรงิๆ เป็นเพยีงแค่จติหลดุออกไปจากร่างนี ้เหมอืนเรา 
เปลีย่นเสือ้ใหม่ วนันีเ้รามาชดุนี ้พรุง่นีเ้ราใส่ชุดใหม่มาอีกชุดหนึง่ 
ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเลย

จะหนีไปไหน 
ก็หนีใจตัวเองไม่พ้น

ทีเ่ล่ามาคอืประสบการณ์ช่วงการปฏิบัตกิรรมฐาน ในวนัที ่๙ 
ต่อมา เมื่อปฏิบัติไปได้สักสองสัปดาห์ จิตสงบมากข้ึน อยาก 
หนอีอกจากวัดมหาธาตฯุ คิดจะไปอยูก่บัท่านพทุธทาสทีส่วนโมกข์ 
อ�าเภอไชยา ตอนกลางวันคิดไว้ว่าจะหนีไป เพราะที่วัดหนวกห ู
เสียงดัง วันนั้น พอถึงสองทุ่ม ท่านอาจารย์เรียกประชุมพระ 
เพ่ือสอบอารมณ์ตามปกติ ค�าแรกท่านเอ่ยข้ึน พร้อมกับมองมา 
ที่ผม ท่านกล่าวว่า
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“จะหนไีปไหนในโลกนี ้หนไีม่พ้นหรอก ทกุทีม่ปัีญหาทัง้นัน้ 
ขอให้สู้” ท่านพูดแล้วก็มองหน้าผม แล้วยิ้ม ผมงงมากเพราะ 
ผมไม่เคยเอ่ยปากบอกใคร เร่ืองท่ีคิดจะหนีน้ีเลย ท่านรูไ้ด้อย่างไร 
นัง่คดิไปว่า ถ้าจะหนไีม่พ้นแล้วหนอเรา อาจารย์รู้ทนัความคิดได้ 

ผมจึงเรียนถามท่านว่า “ท่านอาจารย์จะให้ผมสู้อย่างไร”

ท่านเมตตาสอนวิธีสู้ ให้เอาชนะจิตท่ีคิดจะหนีออกจากวัด 
ในทีส่ดุสภาวะจติก็ดีขึน้ คือท่านให้ภาวนารู้หนอ รูห้นอ...รูห้นอ... 
ว่าจติจะหน ีในทีส่ดุกไ็ม่คดิหนอีกี เพราะผมมาคดิหลกัความจริง 
เป็นดังที่ท่านพูด คือทุกที่ในโลกนี้  เราไม่อาจจะหนีปัญหาได ้
เพราะมนัอยูท่ีจ่ติของเรา เมือ่เราภาวนาว่ารูห้นอ หันมาสู ้ในทีสุ่ด 
ก็ไม่หนี เพราะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้น โลกนี้มีแต่ปัญหา คาถา 
การต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ท่านสอนละเอียด แม้แต่ในวงฉันข้าว 
บางค�าเราฉันอร่อย ท่านพูดเลย “คุณ...อร่อยหนอ อร่อยหนอ”
ผมก็คิดว่า ท่านรู้ได้อย่างไร ขนาดค�าไหนอร่อยท่านก็รู้ ท่าน 
สอนในวงนั้นเลย แม้แต่จะยกแก้วน�้าดื่ม เวลายื่นมือออกไป 
ท่านสอนให้ก�าหนด ยื่นหนอ ยื่นหนอ เคร่งครัด ละเอียดมาก 
แตะหนอ แตะหนอ ยกหนอยกหนอ เอาเข้ามาหนอ แตะ 
ริมฝีปากหนอ จนถึงด่ืมหนอ ด่ืมหนอ ภาวนาทุกอิริยาบถ 
มีสติระลึกรู้โดยตลอด...โอ๊ย อึดอัดจริงหนอ
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เมือ่ทราบว่าท่านอาจารย์รูอ้ะไรทกุอย่าง รูใ้จทกุอย่าง ผมย่ิง 
รู ้สึกอึดอัด คิดอะไรท่านรู ้ไปหมด คิดอะไรที่นอกเรื่องที่ไม ่
เป็นพระ ผมอายท่าน พอเรายิ่งอึดอัด เรายิ่งเคร่งครัดกับตวัเรา 
มากขึน้ไปอกี (ได้อาจารย์ด ีท�าให้ต้ังใจปฏิบตัอิย่างเคร่งครดั)

ระทึกใจในวิหารร้าง

สองสัปดาห์ผ่านไป จิตเร่ิมสงบเป็นสมาธิมากขึ้น ผมจึง 
ขออนุญาตท่านอาจารย์เข้าฝึกในวิหารร้างวัดมหาธาตุฯ มีวิหาร 
ใหญ่ ๒ หลัง หลังหน่ึงปิดใส่กุญแจไว้ อีกหลังหนึ่งเปิดให้ใช้ 
ในกิจกรรมของศาสนา ผมขออนุญาตท่านเข้าไปอยู่ในวิหารร้าง 
องค์เดียว ท่านบอกว่า “ดี”

ท่านเขียนหนังสือใส่กระดาษเล็กๆ ให้ผมถือไปให้คนเฝ้า 
ให้ไขกุญแจให้ผมเข้าปฏิบัติธรรมในตอนกลางคืน

ผมเข้าไปอยู่ในวิหารร้างเพียงล�าพัง มืดแล้วจึงถือไฟฉาย 
เสื่อ นาฬิกา และน�้าด่ืมไปแค่น้ันเอง พอไปถึงก็ยื่นจดหมายให้ 
คนเฝ้า เขาไขกญุแจให้เข้าไป ผมลัน่ดาลทีป่ระต ูผมเข้าทางหลัง
วิหาร หลังพระประธานด้านขวามือ เมื่อลั่นดาลเสร็จแล้ว ผมก็ 
นั่งปฏิบัติกรรมฐานสลับกับเดินจงกรม
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คืนแรก เวลาตอนน้ันประมาณสามทุ่ม ขณะที่อยู ่ในท่ี 
มดืๆ คนเดยีว ใจคดิกลัวผ ีคดิไปต่างๆ นานา เหมอืนตอนเป็น 
ฆราวาส ขณะที่คิดไป สติระลึกข้ึนได้ว่า ขณะนี้มีผ้าเหลืองคลุม 
กายอยู่ เราเป็นพระ แล้วเรามานึกกลัวเช่นนั้น อาจารย์ท่าน 
ต้องหยัง่รูอ้กีแน่นอนเลย ผมรบีตัง้สต ิรบีกลบัมาภาวนาพองหนอ 
ยบุหนอใหม่ สลบักับเดนิจงกรมจนกระทัง่ถงึห้าทุม่เศษ จึงจ�าวัด 
ตอนตสีาม ตืน่ข้ึนมา นัง่สมาธ ิเดนิจงกรมต่อไปอกีครัง้ นัง่สมาธ ิ
ได้สักครึ่งชั่วโมง ขณะที่ภาวนาพองหนอยุบหนอไปเรื่อยๆ ได้ 
มีเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้น

ผมได้ยนิเสยีงเดนิเข้ามาจากทางพระประธาน ผมได้ภาวนา 
พองหนอ ยบุหนอไปเรือ่ยๆ ได้ยนิเสยีงเดนิ แกร๊ก แกร๊ก แกร๊ก 
เข้ามาใกล้ ใจเริ่มกลัว ก็ภาวนาพองหนอ  ยุบหนอ เพื่อจะข่ม 
ความกลวัน้ัน สติเริม่หลดุๆ ขาดๆ ยิง่เสยีงดงัเข้ามาใกล้ ย่ิงภาวนา 
พองหนอ ยบุหนอ ขนาดไม่มีผม (เป็นพระ) มคีวามรูส้กึว่าขนลกุ 
ผมตัง้ขึน้มาทัง้หวั กลวัทีส่ดุเลย ในทีส่ดุเสยีงดงั แกร๊ก...แกร๊ก... 
ดังเข้ามาใกล้แล้วมาอยู่ตรงหน้า ห่างประมาณแค่มือเอื้อมถึง 
ก็หยุดเดิน ทนไม่ได้แล้ว ตบะแตก จึงลืมตาข้ึนดู ปรากฏว่า 
เป็นสุนัขสีด�า ตาแดงแปร๊ด มองเห็นชัด ผมตกใจ สุนัขก็ตกใจ 
มันหันหลังกลับ ผมได้ยินเสียงวิ่งไปทางหลังพระประธาน
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ผมมาคิดทบทวนว่า ก่อนน่ังสมาธิเมื่อคืนตอนหัวค�่า ได ้
ลัน่ดาลแล้ว สนุขัไม่น่าจะเข้ามาได้ ผมหยบิไฟฉาย เดนิตามไปด ู
กลัวก็กลัว ขนก็ยังลุกอยู่ เดินไปดูพบว่าประตูหลังวิหารเปิดอยู ่
ผมก็ลั่นดาลไว้ใหม่ แล้วมาน่ังสมาธิต่อจนถึงสว่าง พอสว่างแล้ว 
ผมได้กลับไปคณะ ๕ เพราะผมปกตินอนที่คณะ ๕ ฉันเพล 
ที่นั่น พอกลับไป พระท่ีผมไปอาศัยท่านอยู่ ท่านเป็นพระมหา 
ท่านถามว่า “คุณเม่ือคืนน้ีเจออะไรไหม” ผมเฉยๆ ถามย้อนว่า 
“มีอะไรหรือ” ผมไม่ได้พูดอะไรอีก เพราะปกติผมปฏิบัติเข้มข้น 
แทบไม่ได้พูดกบัคนเลย ตากไ็ม่ได้ดอูะไร หก็ูไม่ค่อยได้ฟังอะไร 
วันหนึ่งๆ แทบจะไม่ได้พูดกับใคร ท่านถามแค่น้ีผมก็ตอบว่า 
“ก็ไม่เห็นมีอะไร”

เรือ่งนีผ้มไม่ได้รายงานท่านอาจารย์ตอนสอบอารมณ์ เพราะ 
กลัวว่าคนอื่นจะกลัว
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ประสบการณ์ระทึกขวัญ

คืนที่สอง เข้าไปจ�าวัดในวิหารร้างอีก โดนอีก คืนน้ีเข้าไป 
แล้วล่ันดาลเหมือนเดิม คืนนี้ใครเปิดไม่ได้แน่ ผมตรวจสอบ 
แน่นอนขณะที่มานั่งปฏิบัติ เมื่อจิตเริ่มดีขึ้น สมาธิเริ่มดีขึ้น มีผ ี
มาบบีคอ กลวันะ ผมมานกึด ูขณะทีผ่บีบีคอ เร่ิมหายใจตดิขดั 
แต่ยังหายใจได้ ผมก็ภาวนาพองหนอยุบหนอเหมือนเดิม นึกถึง 
ความหลังตอนที่จิตสงบ หลังจากต่อสู้ความเจ็บปวดในวันที่เจ็ด 
จนความเจ็บปวดหายวับไป  เราเคยยอมตายมาแล้วครั้งหน่ึง 
คราวนี้เรายอมอีกสักทีไม่ได้หรือ ให้ผีมันบีบคอให้ตายไปเลย 
ตั้งใจภาวนา พองหนอ ยุบหนอ ยิ่งบีบคอแน่นเข้า ก็ยิ่งภาวนา 
จิตเริ่มละเอียด สมาธิเริ่มดีในท่ีสุด มีความรู้สึกได้ว่า ไม่ว่าผีจะ 
บบีแน่นแค่ไหน เรายงัหายใจได้ ลมยงัเข้าออกได้ ผมรู้สกึเช่นนัน้

เมื่อรู้สึกเช่นนั้น ได้ระลึกถึงท่ีท่านอาจารย์ให้กรรมฐานว่า 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  ทุกอย่างเม่ือเกิดขึ้น  มีแปรเปลี่ยน 
และดบัไป ผมกเ็อาความรูน้ีม้าพิจารณาว่า ท่ีผีบบีคอเรา แน่นเข้า 
แน่นเข้า เดีย๋วผเีมือ่ยมอื กค็งหยดุบบีไปเอง เพราะมนัเข้าตามกฎ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วมันเป็นเช่นน้ันจริงๆ พอผีบีบคอ 
แน่นเข้า แน่นเข้า เรากพ็จิารณา อนจิจัง ทกุขงั อนตัตา ในทีส่ดุ 
ผเีลกิบบีคอจรงิๆ พอเลกิบบีป๊ับ รู้สกึสบาย หายใจสะดวก ผมก็ 
ถอนสมาธิออกมา แล้วแผ่เมตตาให้ผีทันที
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ผีตัวนี้ ในวันถัดมาตอนบ่ายแก่ๆ หลวงพ่อแก่ๆ รูปหนึ่ง 
ท่านเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี ท่านมานั่งปฏิบัติในวิหารร้าง 
แล้วก็มาเจอผีตัวเดียวกับผม ท่านยังมาถามผมเลยว่า คุณเห็น 
อะไรไหมข้างหน้าน่ะ ผมถามท่านว่า “ผีใช่ไหม” ท่านว่า “ใช่” 
ผมจึงบอกลักษณะ จึงทราบว่าผีตัวเดียวกัน เขามาขอส่วนบุญ 
ผมไม่รู ้ว ่าเป็นผีจริงหรือไม่ แต่ท่ีเห็นด้วยจิตนั้นชัดเจนมาก 
นี่คือเหตุการณ์ที่ผมยอมตายครั้งที่สอง แล้วผ่านไปได้

หลังจากนั้นมา กรรมฐานดีขึ้นเรื่อยๆ ได้ไปสัมผัสอะไร 
แปลกๆ มีอยู่คร้ังหน่ึงขณะท่ีฉันข้าวเพลกับท่านอาจารย์ เวลา 
ประมาณ ๑๑.๓๐ น. ท่านรีบฉันมาก แล้วท่านบอกกับพระมหา 
รูปหนึ่งว่า

“คุณ เดี๋ยวฉันข้าวเสร็จแล้ว วันนี้ไปบวชนาคที่เพชรบุรี 
กันนะ” ท่านไปรถของวัดซึ่งมีเด็กหนุ ่มช่ือธงชัยเป็นคนขับ 
พระมหากลับมาเล่าให้ผมฟังในตอนเย็นว่า วันนี้หลวงพ่อท่าน 
ขึ้นรถแล้ว ตบไหล่ธงชัยพร้อมกล่าวว่า

“พ่อน่ีมีญาณพิเศษ ขับรถให้ระวัง วันนี้จะมีอุบัติเหตุ” 
เสร็จแล้วท่านก็น่ังก่ายหน้าผากอยู่เบาะหลัง ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น 
แล้วก็เดินทางไป ท่านมหาก็กลัว คนขับรถชื่อธงชัยก็กลัว ได ้
ขับรถอย่างระมัดระวังที่สุด ในท่ีสุดเมื่อเดินทางถึงนครปฐมเลย 
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ไปสกันดิหน่อย หม้อน�า้ระเบดิ จงึหยดุรถ เอาไปซ่อมกัน โล่งอก 
กันไป ที่กลัวคือกลัวรถชน ในที่สุดเรื่องเลวร้ายได้ผ่านพ้นไป

ท่านอาจารย์ท่านรูท้กุอย่าง ผมจงึเคร่งครดัมาก แม้กระท่ัง 
ผมท�าอะไรที่ลับสายตา ท่านรู้หมด ท่านบอกได้หมด ขอโทษนะ 
ผมเป็นพระด้วยความไม่รู ้ ก็ยืนปัสสาวะ ท่านบอก “คุณ... 
เป็นพระแล้วต้องนัง่” ผมฟังแล้วใจไม่กล้าคิดอะไรนอกลูน่อกทาง 
ต้องคิดเป็นพระตลอดเวลา สภาวะจิตจึงดีขึ้น ได้อาจารย์ดี เรา 
ก็ดีขึ้น

เกิดเจโตปริยญาณ (รู้ใจคน)

ในทีส่ดุ ตอนท้ายๆ ของเดอืน จติเริม่สงบขึน้ มอียูว่นัหนึง่ 
ขณะที่ฝึก ปกติผมมาฝึกร่วมกับพระและตามมาฝึกในวิหารด้วย 
พอฝึกแล้วผมมักจะออกจากวิหารเป็นรูปสุดท้าย มีอยู่วันหนึ่ง 
ใกล้มืดแล้ว ขณะที่คลายสมาธิออกมา ผมหันไปด้านหลัง ดูว่า 
มีพระรูปอื่นนั่งอยู่อีกไหม ปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนน้ันน่ังห่างไป 
สักวาทางด้านหลังผม เขายกมือไหว้แล้วอ้าปากจะพูดอะไร 
สักอย่างหนึ่ง พอเขาจะพูด ผมยกมือขึ้นบอกเขาว่า
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“ไม่ต้องพูด อาตมารู้หมดแล้ว ที่โยมจะพูด” คือรู้เลยว่า 
เขาจะพูดอะไร และขณะเดียวกัน ไปเห็นภูมิหลังของเขาว่า 
เขาไปท�าอะไรมา ผมบอกเขาว่า “ตามไปที่กุฏิ”

เขาก�าลังจะหนี  เพราะความร้อนใจ เหตุที่เขาเข้ามาฝึก 
กรรมฐาน เพราะต้องการดบัความร้อนในใจของเขา เขาไปฆ่าคน 
ตายแล้วหนมีา ผมสอนเขาว่า “สิง่ท่ีท�าไปนัน้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมด ี
ก็ตาม ไม่ดีก็ตาม มีผลทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น อาตมานี้ก็ต้อง 
ชดใช้ กรรมอะไรทีท่�าไว้ ตามมาหมด ฉะนัน้ เมือ่รู้เช่นนี ้อย่าท�า 
กรรมไม่ดี แล้วผลดีมันจะเกิด ขอให้ท�าแต่กรรมดี”

เมื่อพูดเช่นนี้ เขาเอะใจว่า ผมไปรู้เรื่องของเขาได้อย่างไร 
เขาจึงขอสมัครตัวเป็นศิษย์ติดตามผมตลอดไป ผมบอกว่าไม่ได้ 
หรอก เพราะผมต้องสกึกลับไปสอนนกัศกึษา ถ้ากรรมยังไม่หมด 
ผมคงจะอยู่เป็นพระต่อไปไม่ได้ ในท่ีสุดเด็กหนุ่มคนนั้นได้ไป 
ตามทางของเขา จนถึงขณะนี้ไม่ได้พบกันอีกเลย 

นี่คือการไปรู้จิตใจคนอื่น
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เมื่อมีบุญ  เจ้าหนี้จึงมาทวง

ในตอนท้ายๆ ของเดอืน กรรมต่างๆ ทีเ่ราท�าตามมาท้ังหมด 
จะเป็นนก หน ูไก่ อะไรต่างๆ ตามมา ในสมยัเป็นเดก็ ผมชอบ 
เล่นกัน มเีดก็เลก็ๆ มาก สมยัสงครามโลก เดก็เลก็ๆ เขาอพยพ 
ไปบ้านนอก เราไปจบัลกูนกลูกกามาใส่ในลัง เล่นกบัมนั ขณะที่ 
ผมฝึกกรรมฐาน แม่มนัมาตามทวงหนี ้มาร้องอยู่ทัง้วัน มองด้วย 
ตาไม่เหน็ แต่ได้ยนิเสยีงร้องทัง้วนั วนันัน้เข้ากรรมฐานไม่ได้เลย 
ผมแผ่เมตตาให้เขาไป เขามาวันเดียวหมดเวรกัน

แมวที่เราเคยจับโยนต้นไม้ เพื่อจะดูเล็บเขาสวย ความซน 
สมัยเด็กจับแมวโยน ให้มันกางเล็บจับต้นไม้ วันหนึ่งขณะที่ 
ผมเดินจงกรมอยู่ มีพระต้ังหลายรูป มีแมวตัวหนึ่งมาตะกาย 
ขาผมอยู่สองวัน แสบไปหมด ผมยอมใช้หนี้ หนีไม่พ้น ถ้าหนี 
ต้องเป็นหนี้อยู่อีก ผมคิดว่า

“อยากท�าก็ท�าไปเลย” ต้องยอมให้เขา สองวันน้ันผมต้อง 
ใช้หนี้ให้เขาไป

สมัยเด็กๆ ผมชอบขุดงูเห่าตัวด�าๆ  เขาตามมาทวงหนี ้
ขณะเดินจงกรมเขาเลื้อยผ่านหน้า ตกใจสมาธิหลุด ต้องแผ่ 
เมตตาให้เขาไป ดงัน้ันกรรมต่างๆ ท่ีเราท�าไว้มนัมจีรงิและตามมา 
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ได้เมื่อเรามีบุญ เขาจะมาทวงคืน ผมไม่หนีเลย พยายามใช้ให ้
เขาให้หมดไป

ด้วยแรงอธิษฐาน

ผมฝึกปฏิบัติไป สมาธิดีขึ้นเรื่อยๆ ผมปฏิบัติจนครบ ๓๐ 
วัน ผมอธิษฐานไว้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติว่า

“ผมจะท�าเต็มท่ี ๓๐ วนั ได้แค่ไหนเอาแค่นัน้” แปลกนะ 
แรงอธิษฐานเป็นจริง ครบ ๓๐ วันแล้ว พอวันที่ ๓๑ เข้าสมาธ ิ
อย่างไรมนักไ็ม่เข้า พยายามแล้วพยายามอกีกไ็ม่เข้า เหน็ได้ชดัว่า 
สัจจอธิษฐานมีจริง ดังน้ัน จะไปพูดอะไรกับใครต้องระวัง ต้อง 
รับผลนั้นแน่นอน หลัง ๓๐ วัน ผมยังปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ

วนัหนึง่หลงัการฝึกปฏบิตั ิผมกลบัมาทีก่ฏุ ิเดนิมาเจอพระ 
รปูหนึง่ ท่านยกมอืไหว้ผม ผมกย็กมอืไหว้ท่าน ผมตกใจ เพราะ 
ผมบวชได้สกัเดอืนกว่าๆ เท่านัน้เอง ท�าไมท่านมาไหว้ผม คุยกัน 
จงึทราบว่าท่านบวชมา ๘ พรรษาแล้ว ผมจงึขอขมาท่าน ท่านคยุ 
กบัผม พลางหยบิพระเคร่ืองท่ีอยูใ่นย่ามออกมาให้ด ูเป็นเหรยีญ 
เป็นพระผง เป็นเนื้อว่าน หยิบมาอวดผมทีละองค์ ทีละองค ์
ผมไม่คิดอยากได้เลย ขณะที่ท่านหยิบมาอวด ผมคิดในใจว่า 
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“พระสงฆ์องค์นีไ้ปไม่รอด ถงึจะบวชมา ๘ พรรษา กไ็ปไม่รอด” 
ท่านหยิบมาทีละองค์ ในท่ีสุดได้หยิบเหรียญหลวงพ่อเงิน เป็น 
เหรียญเงนิ ขณะทีผ่มดู ผมเห็นองค์จริงของหลวงพ่อเงนิท่านอยู ่
ในเหรียญ ผมเห็นท่านชัดด้วยตา โดยไม่ได้คิดอะไร ผมพูดว่า 
“เหรียญหลวงพ่อเงินนี้ ท่านเก็บไว้ไม่อยู่หรอก ในที่สุดท่านต้อง 
เอามาให้ผม” ผมไม่ได้สนใจ ดูผ่านๆ ไป แล้วผมลาท่านไป

ต่อมาเมื่อผมลาสิกขาแล้ว ได้กลับไปสอนหนังสือที่มหา- 
วิทยาลัยเชียงใหม่ อยู ่เกือบสองปี พระสงฆ์รูปนั้นไปพบผม 
เอาเหรียญหลวงพ่อเงินนี้ไปมอบให้ผม จริงดังที่ผมพูดไว้

เมื่อประพฤติดี 
ย่อมเป็นฤกษ์ดีมงคลดี

เมื่อบวชอยู่ได้ ๑  เดือนกับ ๑๓ วัน ผมไปเรียนท่าน 
เจ้าคุณอาจารย์ถามท่านว่า “ในศาสนาพุทธเรานี้ ไม่มีฤกษ์ยาม 
ใช่ไหมครบั” ท่านรบัว่า “ใช่” ผมจึงพดูว่า “งัน้ผมก�าหนดสกึเอง 
ได้ไหม” ท่านตอบว่า “ได้” เสร็จแล้วผมได้ก�าหนดสึก วันสึก 
(วันลาสิกขา) ปกติ ท่ัวไปจะมีพระหลายรูปนั่งสวดอะไรๆ พระ 
อาจารย์ท่านจะเทศน์ ท่านจะแจกหนังสือหลายเล่ม
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วันท่ีผมสึก มีแต่ผมกับท่านอาจารย์เพียงสองรูป ผมนั่ง 
มองไปรอบๆ คดิว่า พระรปูอืน่ไม่มา แล้ววนันีเ้ราจะได้สกึหรอืไม่ 
สิบกว่านาทีท่านได้ถามว่า “คุณจะสึกหรือ” ผมยืนยันกับท่านว่า 
จะสึก ท่านจึงพูดประโยคดังกล่าวว่า “สิ่งท่ีได้ไปนั้นเป็นของดี 
ของวิเศษ ให้เก็บไว้กับตัวตลอดชีวิต” ผมรับปากกับท่าน แล้ว 
น่ังมองว่าพระรูปอื่นยังไม่มา แล้วจะสึกได้อย่างไร ท่านอาจารย ์
ก็นั่งเฉยไม่ว่าอะไร ผมจึงถามท่านว่า

“ท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับ วันน้ีผมจะได้สึกไหม” ท่านว่า 
“นี่ไง สึกแล้ว” ท่านพูดแค่นั้น ผมจึงกราบลาท่าน ไปเปลี่ยน 
เสื้อผ้าออกจากวัด

ตอนนั้นน�้าหนักลดไป ๕ กก. เพราะฉันแค่วันละ ๑๐ 
ช้อนแค่นั้น ที่ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ท่านบอกว่า  “สิ่งที่ได้ไปนั้น 
เป็นของดขีองวเิศษ ให้เกบ็ไว้กบัตัวตลอดชวีติ” ของด ีคอื สตทิี่ 
เจริญเป็นมหาสติ ส่วน ของวิเศษ คือ ญาณและอภิญญาต่างๆ 
นั่นเอง

ทั้งหมด ที่เล่ามาคือวิธีการและความเป็นมาที่ผมไปพบ 
เส้นทางสายเอกนี้ ✤
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สุดตาทิพย์แล้ว ยังมองไม่จบ 
ภพชาติที่เวียนตายเวียนเกิด

ก่อนอื่นผมจะวิเคราะห์ถึงวิชาท่ีดีที่สุดในโลก ๒ วิชา คือ 
วชิาสมถกรรมฐาน กบั วชิาวปัิสสนากรรมฐาน สมถะ คอื อบุาย 
ท�าจิตให้สงบ จะเป็นวิธีใดก็แล้วแต่ แต่ตามที่เขาบอกไว้ใน 
หนังสือพุทธธรรม คือกรรมฐาน ๔๐ แล้วแต่จะเหมาะกับจริต 
ของแต่ละคน จะใช้วิธีหายใจเข้า พุท หายใจออก โธ หรือ
จะ สัมมาอะระหัง หรือจะ พองหนอ-ยุบหนอ คว�่ามือหงายมือ 
เพ่งกสิณต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นอุบาย ท่ีท�าให้จิตสงบท�าได้ทั้งน้ัน 
เลือกให้เหมาะกับจริตของตน

วิเคราะห์แง่วิทยาศาสตร์

บทที่

๒
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ตามปกติจิตเป็นพลังงานที่เคลื่อนที่ได้เร็วมาก ความเป็น 
พลงังานของจตินี ้เครือ่งมอืในปัจจบุนัยงัตรวจสอบไม่ได้ ความถ่ี 
คลื่นจิตละเอียดมาก มีการเกิดดับคล้ายพลังงานไฟฟ้า เป็น 
พลงังานอมตะ และเปลีย่นคณุภาพได้ สิง่ทีด่ทีีส่ดุของพลงังาน 
จิตนี้ คือ มีธาตุรู้ อยู่ในตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ

หน้าที่ ๓ ประการของจิต

๑.  รับสิ่งกระทบเข้าปรุงแต่งเป็นอารมณ์
๒. สั่งร่างกายผ่านระบบประสาทสมอง โดยสมองเป็น 

  เครื่องมือให้จิตใช้ท�างาน
๓.  สะสมผลของการกระท�า เหมือนคอมพิวเตอร์ ที่เก็บ 

  ข้อมูลได้

มักสงสัยกันว่า ท�าไมคนที่ปฏิบัติสมถะและวิป ัสสนา 
กรรมฐานแล้ว ไม่ประสบผลส�าเร็จ ผมวิเคราะห์ได้ดังนี้
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ยอดคนจึงเอาชนะยอดมาร
(นิวรณธรรม)  ได้

ท่านเจ้าคุณโชดก บอกผมในวันแรกเลยว่า “คนที่เขา 
ได้ธรรมะของพระพุทธองค์ ล้วนแต่ยอมเอาชีวิตเข้าแลกท้ังนั้น” 
เมือ่นัง่สมาธ ิเริม่มอีาการปวดขา เราเริม่ขยบักาย พอปวด กข็ยบั 
พอปวด ก็เปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้ง

สมาธิจะหลุด มักจะมาติดที่ด่านอย่างนี้ คือ ไม่อดทน 
ไม่ยอมต่อสู้กับความเจ็บปวด

ผมมานึกถึงพระสุปฏิปันโนหลายรูป ท่านผ่านวิกฤติต่างๆ 
มามากมาย เช่น หลวงปู่ธรรมชัย ท่านเดินธุดงค์ในป่า เสือมา 
ประจญัหน้า แทนทีจ่ะเดินหนี ทา่นเดินเขา้ไปใหเ้สอืกิน ในทีส่ดุ 
ไปพบพระรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ เห็นได้ว่าท่านยอมตายเพื่อธรรมะ 
ของพระพุทธองค์แล้ว ท่านจึงสอบผ่าน

ท่านพระอาจารย์เปลี่ยน ท่านอยู่อ�าเภอแม่แตง จังหวัด 
เชยีงใหม่ ท่านเคยเจอเสอื ท่านไม่กลวั ล้วนเป็นตวัอย่างของพระ 
สุปฏิปันโนที่มีปฏิปทา เอาชีวิตเข้าแลกธรรมะของพระพุทธองค ์
ทัง้สิน้ นีค่อืจดุท่ีพสิจูน์จติใจว่า จะผ่านหรอืไม่ผ่าน อยูต่รงนีเ้อง



ตามรอยธรรม ดร. สนอง  วรอุไร

58

อย่ารอให้สายเกินไป

บางคนเข้าใจผิดคิดว่ายังไม่ถึงเวลาของตัวเอง เพราะยัง 
หนุ่มแน่น ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติธรรม รอไว้แก่ก่อน เกษียณก่อน 
ถือว่าคิดผิดถนัด เพราะร่างกายของเรานี้ เป็นเครื่องมือให้จิต 
ได้ใช้พัฒนา ขณะทีร่่างกายยงัแขง็แรง มพีลงั อวัยวะยังสมบูรณ์ 
ยังท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เราไม่รีบใช้ เราไปใช้เมื่อแก ่
ฉะนั้น จะท�าอะไรได้ไม่เต็มที่ ท�าไปก็ปวดเมื่อย ท�าๆ ไปเดี๋ยวก็ 
ปวดเมื่อย ดังน้ันมันจะท�าได้ไม่ดี ร่างกายที่แก่แล้วเหมือนรถ 
เก่าๆ เอาไปบรรทุกอะไรกย็ากล�าบาก คนหนุม่สาวเปรยีบเหมอืน 
รถทีเ่พิง่ถอยออกมาใหม่ๆ จะใช้ท�าอะไรกม็ปีระสทิธภิาพด ีดงันัน้ 
ขอให้รีบปฏิบัติเสียแต่วันนี้ จะได้อะไรมากมาย ใครที่คิดจะไป 
ปฏิบัติธรรมเมื่อแก่ ถือว่าก�าลังคิดผิด ขอให้เริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้

อีกสิ่งหนึ่งที่ผมวิเคราะห์ออกมา คือการที่ผมไปรู้ว่า ท�าไม 
เหรยีญหลวงพ่อเงนิท่านจะมาอยูก่บัผม หรอืผมไปรูว่้า เดก็หนุม่ 
คนนัน้ไปฆ่าคนมา แล้วหนีมาดับร้อน ท�าไมผมจึงรู้ได้ ผมวเิคราะห์ 
ดจูงึเข้าใจว่า ถ้าเราท�าจติของเราให้เป็นสมาธ ิจนเข้าอปัปนาสมาธ ิ
ได้ (สมาธิมี ๓ ระดับ คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และสูงสุด 
คือ อัปปนาสมาธิ) เมื่อเราเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้ จิตไม่ปรุงแต่ง 
อะไรเลย แต่สตจิะอยูอ่ย่างบรบิรูณ์ สตสิมบรูณ์มาก ไม่ปรงุแต่ง 
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สิ่งกระทบใดๆ เลย ตามหน้าท่ีของจิตข้อหนึ่ง  รับสิ่งกระทบ 
เข้าปรุงแต่ง แต่พอเราเข้าอัปปนาสมาธิได้ ไม่มีการรับสิ่งกระทบ 
ภายนอกมาปรุงเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดฌาน เม่ือใด 
ที่จิตออกจากฌานก็เป็นอภิญญา เช่น รู้ใจคน รู้เหตุการณ์ใน 
อนาคต

ความเจ็บปวดทั้งหลายไม่ได้อยู่ท่ีร่างกาย เหตุท่ีรู ้ว่ามัน 
ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย เพราะเม่ือจิตไม่ปรุงแต่งแล้ว จะไม่มีความ 
เจ็บปวด ความรู้นี้เป็นความรู้ที่อยู ่เหนือระบบประสาทสัมผัส 
เหนอืวทิยาศาสตร์ทัว่ไป เราเรยีกว่า เมต้าฟิสกิส์ (Metaphysics) 
ถือเป็นความรู ้ที่แท้จริง ที่เราเรียนกันมาจนจบปริญญาเอก 
หรืออื่นๆ ยังถือว่ารู้เพียงผิวเผิน มิใช่ความรู้ที่แท้จริง เป็นแค่ 
สภาวะเท่านั้น ความจริงปรมัตถ์ต้องเป็นเมต้าฟิสิกส์ จิตมีธาตุรู้ 
ตามธรรมชาติของจติ ธรรมชาตติวันัน้แหละทีรู่จ้รงิ ดงันัน้ การที่ 
เราเข้าถึงอัปปนาสมาธิ เมื่อจิตไม่ปรุงแต่ง ความเจ็บปวดก็ไม่มี 
เลย เป็นธรรมดาเช่นนั้น

ความรู้นี้น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ เม่ือเราปวดศีรษะ 
ถ้าคิดแบบวิทยาศาสตร์ จะหาเหตุที่ท�าให้ปวดศีรษะ ว่าเกิดจาก 
ไปดื่มเหล้า หรืออดนอน หรือความเครียด ท่ีท�าให้ปวดศีรษะ 
แล้วก็ทานยาระงับอาการปวด แต่ความจริงเหล่าน้ียังผิด เพราะ 
เหตุที่อ้างมาทั้งหมดเป็นสภาวะเหตุ เป็นเหตุที่เกิดข้ึนช่ัวขณะ 
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การทานยาระงับปวด คือการระงับความเชื่อมโยงระหว่างระบบ 
ประสาทที่จะส่งกระแสความรู้สึกท่ีไม่ดี ท�าให้รู้สึกปวด ยาระงับ 
ตรงน้ันเอง แต่ถ้าเรารู้จริงจะรู้ว่า การปวดศีรษะเกิดจากการรับ 
สิ่งกระทบที่ไม่ดีเข้ามาปรุงแต่ง ท�าให้เราปวดศีรษะ ถ้าเราดับได้ 
ตามกฎไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่ีในศาสนาพุทธ 
สอนไว้ เป็นกฎธรรมชาติ เม่ือปวดศีรษะพิจารณาตามนี้  เมื่อ 
อาการดับลง ก็ไม่ต้องทานยาแก้ปวด ลองพิสูจน์สิครับ

นี่เป็นกรณีหน่ึงท่ีพิสูจน์ว่า ความรู้ในทางวิทยาศาสตร ์
เป็นความรูเ้พียงผวิเผนิ แต่เมือ่เราเข้าสูส่จัธรรมลกึๆ แล้วจะรูว่้า 
ของดีกว่ายังมีอยู่ นี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง

ผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาชา...อัปปนาสมาธิ

บางกรณีเคยได้ยินว่า มีพระบางรูป ท่านเข้ารับการผ่าตัด 
ในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องฉีดยาชา ให้แพทย์ผ่าตัดสดๆ ไปเลย 
เราท�าอย่างนั้นไม่ได้ เพราะยังมีความคิดปรุงแต่งเต็มที่ เข้าไป 
ผ่าตดัก็ยงัปวด เอามีดมากรีดเน้ือ คงทนไม่ได้ แต่พระท่านทนได้ 
เพราะท่านเข้าสมาธิลึก เม่ือผ่าตัดเสร็จ ท่านก็ถอนสมาธิกลับมา 
สู่สภาวะปกติ นี้เป็นการใช้ความรู้ขั้นสูง
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การเจ็บปวด ความทุกข์ทั้งหลาย ความสุขท้ังหลาย มัน 
ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย แต่อยู่ที่ใจของเรา ถ้าใจไม่ปรุงแต่ง จิตสงบ 
สงบแล้วก็สบาย เบา ความสุขแท้จริงอยู่ตรงน้ี ไม่ใช่ความสุข 
เนื่องจากการได้ยินเสียงเพลง ดูภาพยนตร์ หรือดูภาพสวยงาม 
หรือความสุขจากการนอนท่ีนอนใหญ่ เหล่านี้เป็นความสุขแค ่
นิดเดียว ยังมีความสุขที่ละเอียดประณีตมากกว่านั้น

การรู้ใจคนอ่ืน ถ้าหากท่านเข้าอัปปนาสมาธิได้ บางคน 
ท�าบ่อยๆ เขาเรียกว่า ฌานสมาบัติ คือไม่รับสิ่งกระทบใดๆ 
จิตที่เข้าอัปปนาสมาธิได้ จะเป็นจิตท่ีละเอียดอ่อน หลักธรรม 
เรียกว่าเป็นจิตที่อ่อนสลวย ซึ่งสามารถรู ้ความคิดคนอื่นได้ 
เจโตปริยญาณ จะเกิดขึ้น ไปรู้ภพภูมิก�าเนิดแต่หนหลังได ้
เรียกว่า ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ไปรู้กฎแห่งกรรม ซ่ึงเป็น 
กฎของเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยที่ถ้าเหตุกับผล 
สัมพันธ์กัน และระบบประสาทของเราสามารถวิเคราะห์ได้ 
เช ่น  เม่ือเราท�างานวิจัย จะเป็นปริญญาตรี  โท  เอกก็ตาม 
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย คือ หาเหตุกับผลให้เชื่อมโยงกันให้ได ้
แค่นั้นเองน�าไปสู ่ความจริงปรากฏขึ้น  เช่นเดียวกัน ในสิ่งท่ี 
ระบบประสาทเข้าไม่ถึง คือสิ่งที่ใช ้จิตสัมผัสก็มีเหตุกับผล 
ยืนยันกัน ดังน้ัน กฎแห่งกรรมน้ันมีจริง แต่จะลึกซึ้งเกินกว่า 
ที่ระบบประสาทของเราจะเข้าไปรู้ได้ เรารู้ได้เพราะจิตละเอียด 
ถงึขัน้นัน้ และอภิญญา (ญาณโลกย์ี) เกดิขึน้ ทกุคนมสีทิธิท์�าได้
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ท�าไมพวกโยคีท่ีปฏิบัติสมถกรรมฐาน (บ�าเพ็ญตบะ) เมื่อ 
จิตสงบ ก็เกิดสัมผัสอัตโนมัติในมิติต่างๆ ลองถามดูว่า เทวดา 
มีจริงไหม ?

งามแท้เทวดา...อย่าไปสนใจ

จากทีผ่มเคยเป็นอาจารย์ถวายความรู้ให้พระในมหาวทิยาลยั 
สงฆ์ ผมเคยถามพระนิสิตท่ีเรียน ว่าท่านสวดบทอัญเชิญชุมนุม 
เทวดา ทีว่่า “สคัเค กาเม จะรเูป...” ถามว่า ท่านสวดนัน้ ท่านเคย 
เหน็เทวดาจรงิๆ ไหม ท่านว่า ไม่เคยเหน็ ผมถามว่า ไม่เคยเหน็ 
แล้วท่านสวดไปได้อย่างไร ท�าอะไรต้องมีเหตุผล ไม่ใช่สวดไป 
เรื่อยๆ ท่านบอกว่า ท่านไม่เคยเห็น แต่สวดตามๆ กันมา

เทวดามีจริง เมื่อใดก็ตามที่จิตของเราละเอียดพอ จะได้ 
ไปสัมผัสในมิติต่างๆ ถ้าจิตละเอียดถึงชั้นจาตุมหาราชิกา จะได้ 
ไปสัมผสัเทวดาภมิูน้ัน ถ้าละเอยีดไปถงึชัน้ดาวดงึส์ จะไปสมัผสั 
เทวดาภูมินั้น สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ อยู่ที่เราปฏิบัติตัวของเราเอง 
ถึงหรือไม่

ในการฝึกปฏิบัติของผม มีอยู่วันหน่ึงที่ได้ไปเห็นเทวดา 
ตอนแรกผมไม่เชื่อตัวเอง พอข้ึนไป เห็นท่านน่ังอยู่หน้าวิมาน 
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องค์งามมาก เน้ือละเอยีด มาเทียบเน้ือเทวดากับเนือ้ผมเอง ท่าน 
ละเอียดกว่าของผมร้อยเท่า จากการเป็นนักวิทยาศาสตร์ เรา 
เข้าใจค�าว่า Intrinsic Property เปรยีบเหมอืนเอาผ้าแพรเนือ้ดี 
จากเมืองจีน  ท่ีถวายฮ่องเต้  เทียบกับเนื้อของเรา ก็เหมือน 
กระสอบป่านท่ีใส่ข้าวสาร ปานน้ัน วันที่ผมเห็นองค์ท่านสีชมพ ู
น่ังอยู่หน้าวิมาน ผมไม่เชื่อว่าเป็นเทวดา นึกว่าเป็นอุปาทาน ผม 
ผ่านไปแล้วเหลียวหลังไปดู ท่านยิ้ม พอท่านยิ้มเราดีใจ ความถ่ี 
ของคลื่นจิตเปลี่ยน สมาธิหลุด ตกลงมา (จากสวรรค์)

คืนนั้น สองทุ่มไปรายงานท่านอาจารย์ ท่านว่า “สิ่งที่เห็น 
ไม่ใช่ของดีหรอก อย่าไปสนใจ ให้ก�าหนด เห็นหนอ...เห็นหนอ 
แล้วจะหายไปเอง”

ค�าว่า เห็นหนอ...เห็นหนอ คืออะไร ผมเพ่ิงมาเข้าใจ 
ภายหลัง ตอนที่ปฏิบัติยังไม่รู้นั้น คือวิธีหรืออุบายที่จะเรียกสติ 
กลับคืนมา ไม่ว่าจะเป็นรู้หนอ...รู้หนอ ได้ยินหนอ...ได้ยินหนอ 
หรอืเวลาคนั เรามกัจะเกา พอเกาปุบ๊ สมาธหิลดุทกุทเีลย บางที 
คันท่ีหน้าเรามักจะเกา แต่ถ้าเราก�าหนด คันหนอ...คันหนอ 
เมื่อเราสู้กับมันได้ อาการคันจะดับไปเอง สิ่งเหล่าน้ีเป็นมาร 
เป็นบททดสอบ เป็นค�าถามให้เราแก้ ถ้าเราแก้ไม่หลุด แล้วเอา 
มอืเกา กไ็ม่ผ่าน ต้องก�าหนด คันหนอ...คันหนอ แล้วจึงจะผ่าน
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ดังนั้นเทวดามีจริง เมื่อ ๒ - ๓ วันนี้มีเพื่อนคนหนึ่ง เขียน 
เรือ่งเทวดาในแดนดาวดงึส์ส่งไปให้ เขาเขยีนว่า ในแดนดาวดงึส์ 
มีเทวดาผู้ใหญ่องค์หน่ึง ชื่อท้าวสักกะ เป็นพระอินทร์ แล้วม ี
บริวารอกี ๓๒ องค์ เขาเขยีนอกีหลายอย่าง ผมอ่านแล้ววิเคราะห์ 
ตามหลักธรรม ถูกต้องท้ังหมด แต่ผมไม่ได้สนใจอะไรมาก 
เพราะเทวดาท้ังหลายเหล่านั้น เขามีทุกข์ - สุขเหมือนเรา แต่เขา
ละเอยีดอ่อนกว่าเราเท่าน้ันเอง เขามีอายขุยัเหมอืนเรา แต่ละเอยีด 
(ยาวนาน) กว่าเรา ผมจึงไม่ค่อยสนใจเร่ืองเหล่านี้ ถ้าไปพูดกับ 
นักวิทยาศาสตร์ เขาจะต้องว่าเราเพี้ยน ผมยอมรับว่าผมเพี้ยน 
เพราะไปรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ คนส่วนใหญ่ไม่รู้สิ่งเหล่าน้ี ผมน้ัน 
เป็นคนที่ไม่เชื่อง่าย อะไรที่พูดลอยๆ ไม่เชื่อ การที่ไปรู ้ว ่า
จิตคนอื่นคิดอย่างไร เราต้องท�าจิตของเราให้ละเอียดโดยเข้า 
ฌานสมาบตัใิห้ได้ ทุกคนเม่ือเข้าฌานสมาบัตไิด้ กส็ามารถหยัง่รู้ 
ได้ เมื่อถอนจิตออกจากฌาน
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มิจฉาสมาธิ อย่าริลอง

บางคนเอาความรู้พวกน้ี มาเป็นอาจารย์ใบ้หวยกมี็ ผลจาก 
การฝึกสมถกรรมฐาน บางคนไปเห็นตัวเลข มีอาจารย์คนหนึ่ง 
ฝึกสมถกรรมฐาน เห็นตัวเลขวิ่งออกมา จึงไปบอกภรรยาและ 
เพื่อนอาจารย์ ไปซื้อหวยถูก คร้ังท่ี ๒ เห็นอีก บอกอีกก็ถูกอีก 
คราวน้ีเกิดบอกต่อปากต่อปาก มีคนโทรศัพท์มาถามที่บ้าน เลย 
ไม่เป็นอันฝึกสมาธิต่อไป มีแต่คนถามว่า “งวดหน้าเลขอะไร” 
อาจารย์คนนีม้าถามผมว่า เขาจะท�าอย่างไรด ีและมคีนท�านายว่า 
เขาจะเป็นเจ้าส�านัก ผมบอกว่า เป็นเจ้าส�านักใบ้หวยน่ะสิ แล้ว 
คุณจะตายเพราะถูกเจ้ามือเก็บ ผมบอกเขาให้เลิก และอย่า 
ซื้ออีก ต่อไปถ้าเรามีโชค ไม่จ�าเป็นต้องซื้อลอตเตอรี่ มีวิธีมาเอง 
ผมก็เห็นตัวเลขชัดแต่ไม่เคยซื้อ หลังจากออกจากวัดมา ไม่เคย 
ซือ้ลอตเตอร่ีเลย เหตท่ีุไม่ซือ้เพราะผมคดิว่า การท�าบญุไม่จ�าเป็น 
ต้องมีเงินอย่างเดียว ท�าบุญอย่างอื่นดีกว่าเงินตั้งเยอะ สิ่งเหล่านี ้
เป็นกิเลสอบายมุข และจากปัญญาท่ีเกิดจากการฝึกวิปัสสนา 
กรรมฐาน ท�าให้เห็นชัดว่า คนท่ีเป็นหนี้สังคม มีลักษณะเป็น 
พวกที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ ซื้อไปซื้อไป โอกาสที่จะได้ตอบแทนมา 
ยากเหลอืเกนิ ถ้าคนไม่ท�าเหตมุาก่อนไม่มทีางถกูลอตเตอรี ่ต้อง 
ใช้หนี้แผ่นดิน และลักษณะของคนประเภทนี้ เป็นพวกที่รอรับ 
จากสงัคม คอยคิดว่าจะได้สทิธิอ์ะไร เงินอะไร ค่าตอบแทนอะไร 



ตามรอยธรรม ดร. สนอง  วรอุไร

66

จากสังคม และพวกนี้จะถูกดึงเงินจากกระเป๋าโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
ลอตเตอรี่เป็นวิธีหนึ่งที่เงินถูกดึงออกไปโดยไม่รู ้ตัว นี่คือการ 
ใช้หนี้  เป็นหนี้กรรมท�าไว้ในอดีตชัดเจนเลย ผมจึงไม่คิดซื้อ 
ลอตเตอรี่ นั่งสมาธิพอจิตสงบ ไม่ต้องวิปัสสนา แค่สมถะ พอ 
จติสงบกจ็ะเข้ามติพิวกน้ี รับมิติพวกน้ี เช่นไปเหน็เทวดา เป็นต้น

สงสารตัวเอง
ที่หลงทางในสังสารวัฏ

คร้ังหนึ่ง ผมไปเห็นภพภูมิท่ีเกิดมา มองไปสุดตาทิพย ์
ตาทพิย์ยาวกว่าตานีม้ากนะ สดุตาทิพย์แล้ว ยงัมองไม่จบภพชาติ 
ที่เราเวียนเกิดจนถึงปัจจุบัน เราเป็นอะไรต่างๆ มาเยอะเลย 
ผมเห็นแล้วน�้าตาไหล ไม่ใช่ไหลเพราะเกิดปีติ แต่เพราะเกิด 
ความสมเพชตัวเอง เพราะสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏให้เราเห็นด้วย 
ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ คือเคร่ืองประจานความโง่ของเรา โง่จรงิๆ 
เลยที่ต้องมาเกิดภพแล้วภพเล่า เรียงเป็นล�าดับ เหมือนเอาอะไร 
มาเรยีงให้เราด ูจนสดุตาทิพย์ยังดูไม่หมด น่ันคอืชวีติท่ีเราเกดิมา 
เป็นอย่างนั้นเอง

นี่เพียงแค่จิตสงบ ยังไม่ได้ใช้ปัญญาทางวิปัสสนา เราก็ 
ไปเห็น คนที่ฝึกเฉพาะสมถะยังไม่ไปฝึกวิปัสสนา พวกนี้จะหลง 
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เช่น หลงเป็นอาจารย์ใบ้หวย หลงซื้อลอตเตอรี่ หลงเป็นหมอด ู
เพราะพวกนี้จะรู ้หมดว่าใครเป็นอย่างไร บางคนไปหลงเล่น 
คาถาอาคมเหล่านี้มีจริง แต่เป็นเรื่องไม่ดี พระพุทธเจ้าท่านห้าม 
ไม่ให้เอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดท่ีเรียกว่า มิจฉาสมาธิ เพราะ 
น�าไปสู่ความเสื่อม

เมื่อสองเดือนก่อน ผมได้พบกับโปรเฟสเซอร์เฉิน จาก 
เมอืงจนี เพราะภาควชิาฟิสกิส์ มช. อาจารย์ของเราพฒันาเลเซอร์ 
จึงเชิญโปรเฟสเซอร์เฉินมาเมืองไทย คนจีนที่เล่นก�าลังภายใน 
มีพลังฝ่ามือนั้นมีจริง โปรเฟสเซอร์เฉินก็แสดงให้เห็นถึงพลัง 
ภายใน ที่แสดงออกในรูปของความร้อน เอาจอคล้ายโทรทัศน ์
ตั้งวัดได้ว่า ขณะน้ีพลังออกมาเท่าไหร่ เห็นได้ชัดเจนว่ามีจริง 
การใช้พลงัสมาธไิปใช้เช่นนัน้ พระพทุธเจ้าท่านว่าเป็นมจิฉาสมาธิ 
ไม่ควรใช้

ในครัง้พทุธกาล มีพระสงฆ์เหาะไปเอาบาตรไม้จนัทน์ ท่าน 
ยังต�าหนิ แต่ถ้าถามว่า พระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หรือไม่ 
ตอบว่าท่านแสดงหลายครั้ง โดยเฉพาะตอนที่มีหัวหน้าโยคี 
สามคน ชื่ออุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ ที่มี 
บรวิารมากๆ มาลองทดสอบปัญญาของพระพทุธเจ้า โดยไม่ยอม 
เป็นศิษย์ ดังนี้จะเห็นว่า ท่านแสดงเมื่อจ�าเป็นเท่าน้ัน ใช้ปราบ 
พวกมจิฉาทฏิฐ ิให้หันมายอมรบันบัถอืปัญญาในพทุธศาสนา
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ถ้าถามว่า คนที่เล่นทางสมถะ มีอิทธิปาฏิหาริย์หรือไม่ ก็ 
ตอบว่ามี แต่พระพุทธเจ้าท่านแนะน�าไม่ให้เล่น และผมก็แนะน�า 
ไม่ให้เล่น เพราะมนัไม่มปีระโยชน์เท่าไหร่ มปีระโยชน์แค่ช่ัวขณะ 
ไม่มีประโยชน์ที่แท้จริง ปาฏิหาริย์ท่ีแท้จริงคือต้องพัฒนาญาณ
หรือปัญญาขึ้นมา ใช้ปัญญานั้นสอนคนเห็นผิด ให้เปลี่ยนมา 
เป็นเห็นถูก จะดีที่สุด (อนุสาสนีปาฏิหาริย์)

การพฒันาญาณไม่ยากหรอกครับ เม่ือจิตเข้าเป็นสมาธ ิจะมี 
สมาธิอยู่ ๓ ระดับ คือ ขณิกสมาธิ เวลาท�างาน ดูหนังสือสอบ 
ใช้สมาธิระดับต้นน้ี อีกอันหนึ่งเป็นอุปจารสมาธิ เป็นสมาธิข้ัน 
กลาง วิธีพัฒนาญาณให้เกิดกับจิต (ญาณคือปัญญาหรือความรู ้
จะเกิดกับจิต เป็นปัญญาเห็นแจ้ง (Insight) ส่วนปัญญาที่เกิด 
จากสมองเรียกว่า Intelligence จึงต่างกัน) การพัฒนาปัญญา 
ให้เกดิกบัจติ ต้องใช้อปุจารสมาธ ิแต่ถ้าเรามีปัญญา ต้องการหนี 
เช่น หนีความทุกข์ หนีการปรุงแต่งอารมณ์ไม่ดีต่างๆ ของจิตใจ 
เราเข้าอปัปนาสมาธ ิ(สมาธข้ัินสูง) ท�าให้ไม่รับรูอ้ะไรท้ังสิน้ สบาย 
อย่างเดียว สบายเช่นนั้นท�าคนหลงกันมาก เพราะนึกว่าเข้า 
นิพพาน เป็นอรหันต์ไปแล้ว เช่น พวกพรหมต่างๆ
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เดินทางผิด หลงติดฌาน

พวกที่เล่นฌาน ถ้าเล่นไม่ดี ไม่เข้าใจ ไม่ใช้ปัญญาถ่องแท ้
จะไปติดเป็นพรหม แย่ไปเลย มีพรหมช้ันเดียวท่ีโชคดี คือ 
ชัน้สุทธาวาส ซึง่เป็นรูปพรหม ห้าชัน้สุดท้ายเป็นพวกพระอนาคาม ี
ที่ท่านยังไม่ส�าเร็จ ไปติดอยู่สุทธาวาส ท่านจะไม่กลับมาเกิดอีก 
แล้ว ท่านจะเข้านิพพานเลย ส่วนนอกน้ัน เป็นพรหมที่ต้องกลับ 
มาเกิดอีก

ทีผ่มไม่แนะน�าให้เล่นฌาน และพระพทุธเจ้าท่านก็ไม่แนะน�า 
เพราะมีอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะสองท่าน ชื่อ อุทกดาบส 
รามบุตร กับ อาฬารดาบส กาลามโคตร ตอนเจ้าชายสิทธัตถะ 
ออกบวช ได้ฝากตัวกับอาจารย์สองท่านนี้ ในที่สุด สองท่านนี้ 
ไม่ส�าเร็จ เจ้าชายสิทธัตถะจึงแยกไปบ�าเพ็ญเพียรตามล�าพัง 
ตอนท่ีตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆ ท่านระลึกถึงอาจารย์ทั้งสอง 
ท่าน อยากจะไปโปรด พอนึกถึง ก็ทราบได้ทันทีว่า ท่านหนึ่ง 
ไปเกดิเป็นอรปูพรหมเกอืบสงูสดุ อกีท่านไปเป็นอรปูพรหมสงูสดุ 
ท่านจึงด�าริว่า “ฉิบหายจากความดีทั้งสองท่านเลย” เพราะท่าน 
ไปเสวยความสุขจากอรูปพรหม ซึ่งเวลานับไม่ได้ ตัวอย่างเช่นที่ 
ผมเล่าว่า เราเข้าอัปปนาสมาธิ ๓ ชั่วโมงน้ัน รู้สึกเหมือนแค่ 
ขณะจติเดยีวเท่านัน้เอง ยิง่ไปถงึอรปูพรหม ตวัเลขในเมอืงมนษุย์ 
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ไม่รู้จะเอาอะไรมานับ ต้องสมมติอะไรสักอย่างหน่ึงมานับ เขา 
เรียก เป็นกัปป์ เป็นมหากัปป์ เป็นอสงขัยกัปป์

ดงันัน้ ถ้าเล่นสมถะ แล้วไม่ใช้ปัญญาพิจารณาโดยวปัิสสนา 
จะหลงทางติดพวกน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่โชคไม่ดี เว้นแต่ติดรูปพรหม 
ชัน้สทุธาวาส จงึจะด ีเป็นพระอนาคาม ีเข้านพิพานได้ คนทีเ่ล่น 
สมถะอย่างเดียวไม่ดี ท่านอาจารย์ของผมจึงแนะน�าให้พัฒนา 
ปัญญาวิปัสสนาขึ้นมาด้วย ท่านจึงสอนวิปัสสนา

วิปัสสนาปัญญา

วิปัสสนา คือ เมื่อสมาธิของเราอยู่ชั้นอุปจารสมาธิ อะไร 
ก็ตาม ที่เข้าไปกระทบจิต แล้วจิตเกิดปรุงแต่ง เราต้องดับการ 
ปรงุแต่งให้ได้ การปรงุแต่งนีเ้รยีกว่าสงัขาร สมมต ิเราดโูทรทศัน์ 
มีภาพกระทบตาตอนดูละครทีวี แล้วจิตของเราปรุงแต่ง เกิด 
ชอบ - ชังตัวละครในเรื่องนั้นๆ เพราะคิดต่อเน่ืองเป็นสังขาร 
แต่ถ้าเราตัดตัวนี้ได้ เม่ือเราฝึกวิปัสสนา เราต้องก�าหนดตาม 
อนจิจงั ทกุขงั อนัตตา เม่ือดับตัวน้ีได้ ปัญญาเหน็แจ้งเกดิขึน้หนึง่ 
ทุกการกระทบ ถ้าเราดับได้ ปัญญาเกิดขึ้นหนึ่ง เกิดขึ้นหนึ่ง 
เรียกว่า ปัญญาเห็นแจ้ง (Insight) เม่ือมีปัญญาเห็นแจ้งแล้ว 
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พออะไรเข้ากระทบ เราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ดับ พิจารณา 
แล้วก็ดับ 

ในทางธรรม เมื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้ง จะเห็นชัดกว่าตอนนี ้
เสยีอกี เมือ่มปัีญหาต่างๆ ขึน้ เราใช้ปัญญา ๒ ตวั เปรยีบเทยีบ 
กัน ถ้าใช้ปัญญาจากสมองแก้ไขมันไม่สิ้นสุด แก้แล้วเดี๋ยวก็ 
เกิดปัญหาอีก ถ้าใช้ปัญญาเห็นแจ้งจากจิต ปัญหาย่อมสิ้นสุดได ้
ทางธรรมเป็นเช่นนั้น

ตัวอย่างเช่น โรคกระเพาะอาหาร เกิดจากน�้าย่อยที่เป็น 
กรดเข้าไปในกระเพาะมาก แล้วไม่มีอาหารให้มันย่อย จึงย่อย 
ผนังกระเพาะอาหาร ถ้าใช้สมองแก้ไข โดยหาอะไรใส่ลงไปกิน 
เพ่ือแก้อาการเป็น เวลากนิยาลดกรด ยาเคลอืบกระเพาะ จะหาย 
จากโรคกระเพาะนัน้ คอืแก้ไขโดยใช้สมองแก้ปัญหา เดีย๋วพรุง่นี้ 
ก็เกิดอาการได้อีก ก็ต้องกินยาไปจนตาย แต่ถ้าใช้ปัญญาเห็น 
แจ้งวิเคราะห์ปัญหา เม่ือจิตเกิดความกังวล ความเครียดขึ้น 
จะไปกระตุ้นระบบประสาทที่โยงไปที่กระเพาะ ไปกระตุ้นให ้
น�้าย่อยที่เป็นกรดหลั่งออกมามาก เราแก้โดยดับการปรุงแต่ง 
ทีไ่ม่ด ีคอืความเครียด ความกงัวลได้แล้ว โรคกระเพาะไม่เกดิขึน้ 
ตลอดชีวิตนี้ไม่ต้องกินยา เห็นได้เลยว่าผลต่างกัน ถ้าแก้ปัญหา 
โดยใช้ปัญญาเห็นแจ้ง ดับปัญหาได้แท้จริง
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ทุกกรณีจะเห็นเช่นนี้ คือทุกๆ การกระทบในอุปจารสมาธ ิ
เมื่อเราพิจารณาสิ่งกระทบ แล้วดับได้ ปัญญาเห็นแจ้งเกิดข้ึน 
ทีละหนึ่ง ทีละหน่ึง เมื่อปัญญาเกิดข้ึนเยอะๆ ก็กลับมาพิจารณา 
มหาสติปัฏฐาน กาย เวทนา จิต และธรรม ร่างกายประกอบ 
ด้วยขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

รปู คอื สิง่ทีม่องเหน็ สมัผัสได้ เกดิขึน้ แปรเปลีย่น ดับไป 
เราค่อยๆ พิจารณาดู รอบแล้วรอบเล่า ในที่สุด รูปจะดับไปกับ
ตาใน คือเห็นแจ้งด้วยจิต

เวทนา คือ ความรู้สึก สุข ทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์ เราก็
พิจารณาอารมณ์ จนดับ

สัญญา คือ ความจ�า เดี๋ยวจ�าได้ เดี๋ยวลืมไป พิจารณาให้
เห็นความจริง

สังขาร คือ การปรุงแต่งของจิต ดับไปตามกฎไตรลักษณ์
วิญญาณ คือ ตัวรู้อารมณ์ พิจารณาให้เห็นว่า ดับไปตาม

กฎไตรลักษณ์เช่นกัน

สิง่เหล่านีจ้ะดบั พอดบัหมด (อนตัตา) บางคนกลวั เพราะ 
ร่างกายหายไปเลย เกิดอาการกลัวตายขึ้นมา ร่างกายหายไปเลย 
เหลือแต่จิตดวงเดียว จิตนั้นคือตัวแท้ของเรา พัฒนาจิตให ้
สว่างขึ้น สว่างขึ้น ปัญญาเห็นแจ้งเกิดขึ้นทีละหน่ึง ทีละหน่ึง 
ในที่สุด ก็จะเป็นจิตประภัสสร ซึ่งเป็นสุดท้ายของเส้นทาง 
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การพัฒนาจิตนี้

ผมวิเคราะห์ให้ท่านดวู่าทางวิทยาศาสตร์ มองเรือ่งนีอ้ย่างไร 
และในทางพุทธศาสตร์ ซึ่งอยู่เหนือระบบประสาทสัมผัสเป็น 
Metaphysics กม็องอกีทางหนึง่ และการแก้ปัญหาท้ังสองทาง
แก้แล้วได้ผลไม่เหมือนกัน ✤
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บนเส้นทางสายเอก เราจะหยุดสิ่งไม่ดี
และท�าดีให้ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สามารถเลือกเกิดได้

ทางสายเอกมีทางเดียว ซ่ึงดีมาก เหมือนถนนสายเอก 
ที่มีทางกว้างๆ เช่น ในต่างประเทศ ในยุโรปขับรถสบายกว่า 
กรุงเทพฯ เยอะเลย มีเคร่ืองหมายจราจรชัด รถไม่ติด ส่วน 
ทางตรอกซอกซอยที่ไม่ใช่ทางเอก มีปัญหามากเหลือเกิน ผมมา 
วเิคราะห์ด ูชวีติคนส่วนใหญ่ เดินวนเวยีนหลงทาง ไปหลงเล่นนัน่ 
เล่นนี่ มีปัญหาร้อยแปดกับความหลง สนุก ไปกับความหลง 
คิดว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเป็นสิ่งดี กว่าจะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดี ก็ต่อเมื่อ 
เราได้ไปพบสิ่งท่ีดีกว่า เม่ือน้ันเราจึงจะรู้ คือต้องมีของเปรียบ 
เทียบ เมื่อเห็นของที่ดีกว่า เราจึงรู้ว่าของที่มีอยู่เป็นอยู่นั้น เรา 
ไม่อยากได้

ชีวิตบนทางสายเอก
๓
บทที่
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จิตของคนเป็นสิ่งแปลก มักจะเลือกส่ิงที่ดีท่ีสุดให้กับตัว 
จริงไหมครับ ? เมื่อท่านไปซื้อผลไม้ในตลาด ต้องเลือกลูกดีๆ 
ใส่ตาช่ัง แม่ค้าก็คอยแอบเอาของไม่ดีมาใส่ คือเอาของไม่ด ี
ออกจากตวัเรา จะเลอืกแต่ของด ีมีใครสกัคนไหมไปเลอืกผลไม้
ตกเกรดเน่าๆ ซ้ือกลับบ้าน คงไม่มีใครเลือก ธรรมชาติจิตของ 
คนจะเลือกของดีๆ ให้แก่ตัวเอง

เรามีสิทธ์ิเลือกไหม ?

ถ้าเรามีเงินมาก เราก็มีสิทธิ์เลือกมาก ถ้าเรามีเงินน้อย ก็ม ี
สิทธิ์เลือกน้อย เช่นกันกับท่ีอยู่อาศัย ถ้าเรามีเงินมาก เราจะ 
เลือกอยูอ่าศยัทีด่ีๆ  ได้ ติดริมน�า้ได้ อยูบ่นภูเขากไ็ด้ เช่นเดยีวกนั 
ในทางโลก คนทั่วไปเขาบอกว่า เลือกเกิดไม่ได้ แต่คนรู้จริง 
บอกว่า เลือกเกิดได้ ถ้าเราสะสมบุญบารมี ความดี ไว้มากๆ 
เลอืกเกดิได้ พิสจูน์ได้ ถ้าเราสัง่สมท�าไปเรือ่ยๆ พสูิจน์ได้แน่นอน 
ว่า ความดทีีเ่ราท�าน้ี จะสัง่สมตามหน้าท่ีท่ีสามของจติ คอืมหีน้าท่ี 
สั่งสม ทั้งดี ทั้งไม่ดี ถ้าสั่งสมแต่สิ่งดีๆ ท�าให้เราเลือกเกิดได้

คนทั่วไป ไม่ทราบเรื่องนี้ จึงท�าดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ในท่ีสุด 
กเ็หมอืนการซ้ือผลไม้ หยบิไม่เลอืก เมือ่กลบัมาถึงบ้าน จึงเหน็ว่า 
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มีลูกเน่าลูกเสียปนมา เช่นเดียวกับการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
ส�าหรับคนที่ไม่รู ้จริง มักจะยึดติดโน่นติดน่ี สมัยก่อนเมื่อจะ 
แต่งตัวออกจากบ้าน ใส่แหวน ใส่สร้อยคอ ใส่นาฬิกา ในที่สุด 
พอเรารู้จริง ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของรกรุงรังทั้งนั้น จึงปลดออก

ยิ่งไอคิวสูง อีโก้ยิ่งพัฒนาตาม

คนท่ีเรียนมาก สมองพัฒนามาก สิ่งที่ตามมาคืออัตตา 
ความถือตัวถือตน ภาษาอังกฤษเรียกว่า อีโก้ ท�าให้คิดว่า นี่คือ 
ตัวเรา นั่นคือ ตัวเขา นี่ของเรา นั่นของเขา พอมีเรา มีเขา 
ธรรมชาติของจิตจะเลือกของที่ดีให้กับตัว ของของเราต้องดีกว่า 
ของเขา พิสูจน์ได้ เวลาไปซื้อของ เปิดกระเป๋าเงินออกมา จะเอา 
ธนบตัรเก่าๆ ให้เขาก่อน เอาธนบตัรใบใหม่ๆ เกบ็ จรงิไหมครบั 
นัน่คอือโีก้ พอเราจะท�าความด ีเกดิอายคนอ่ืน จะว่าไปนีค่อือีโก้ 
ท�าไมล่ะ ? ในเมื่อความดีเป็นความดี เป็นผลดีกับสังคม ดีกับ 
ส่วนรวม ดีกับคนอื่น ดีกับตัวเอง ท�าไมเราท�าไม่ได้ กลับอาย 
คนอื่น กลัวคนอื่นเขามองว่าเราเพี้ยน นี้คืออีโก้ คนทั่วไปม ี
ลักษณะนี้อยู ่ คนท่ีมีสมองพัฒนามาก อีโก้มากตาม สังเกต 
เห็นชัด  เช่น ในท่ีประชุมอาจารย์  เถียงกันไม่มีใครฟังใคร 
ต่างคนต่างแสดงอโีก้ของตวัเองออกมา ซึง่เป็นผลเสยีต่อส่วนรวม 
ที่ตัวเองมองไม่เห็น
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บางคนเป็นศาสตราจารย์ จะออกไปซื้อข้าวผัดในตลาด 
อายเขา ไม่กล้าหิ้วห่อข้าวผัด น่ีคือลักษณะอีโก้ แต่ถ้าเราเข้าใจ 
จริงๆ พัฒนาจิตของเราให้มีปัญญา เห็นแจ้งดับขันธ์ ๕ ได้ 
เมื่อขันธ์ ๕ ไม่มี อีโก้จะดับทันที

ดังนั้น บนเส้นทางชีวิตที่ราบร่ืน ต้องดับอีโก้ คือความ 
ถอืตัวถอืตนให้ได้ ต้องมปัีญญาเหน็แจ้ง คอื Insight (มองทะลุ 
ข้างใน) ควบคู่กับปัญญาความรู้จากสมอง คือ Intelligence 
(ความฉลาด) ปกติเราพัฒนาร่างกายและสมอง ถ้าได้พัฒนาจิต 
ควบคู่ไปด้วย ทางชีวิตของเราจะราบรื่น

ในการพัฒนาร่างกาย พฒันากนั ๔ - ๕ อย่าง พัฒนาเรือ่ง 
ความสมบูรณ์ด้วยอาหารการกิน พัฒนาความแข็งแรงด้วย 
การเล่นกีฬา พัฒนาเรื่องความสวยงาม เข้าร้านตัดผม แต่งเล็บ 
และพัฒนาสมอง ส่วนใหญ่คนเราพัฒนากันแค่นี้ จิตไม่ค่อย 
ได้พัฒนา ฉะนั้น ถ้าจะเป็นคนท่ีสมบูรณ์ ต้องพัฒนาจิตขึ้นมา 
ด้วย เมื่อดับอีโก้ได้ทางชีวิตของเราจะสะดวก ราบร่ืน และ 
สงบสุข
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ลักษณะของเส้นทางชีวิตที่สะดวก

ขอเป็นแค่คนดู
เมือ่เรามองอะไร แล้วรูว่้ามันไม่มตีวัตน ไม่เข้าไปจับ ไปยึด 

เราเหมือนคนดู เช่น ดูกีฬา ต่อยมวย เตะฟุตบอล คนไทย 
แข่งกับต่างประเทศ ถ้าดูไม่เป็น พอทีมเราแพ้ ใจเราก็เหี่ยวตาม 
ไปด้วย อ้าว...เสยีไป ๑ ประตแูล้ว เราก็เป็นคนดใูจเหีย่วไปด้วย 
อย่างน้ีถือว่า ดูไม่เป็น ถ้าดูเป็น เห็นว่ามันเป็นกีฬา มีแพ้ชนะ 
จะเข้าใจว่า ที่โดนยิงประตู เพราะกองหลังไม่ดีนี่เอง กองหน้า 
เรากปี็กหกั ดงัน้ัน ดูแบบผูรู้้ผูศึ้กษา คนไม่รูแ้ละดไูม่เป็น เอามา 
ปรงุแต่ง เหมอืนการดลูะคร ร้องไห้สงสารตวัละคร ในต่างประเทศ 
เขาวิเคราะห์ว่า คนที่ดูละครแล้วรับส่ิงกระทบจากละครเข้ามา 
ปรุงแต่ง ให้คล้อยอารมณ์ตามตัวละคร ความดันโลหิตจะสูงข้ึน 
ข้อนี้เป็นความจริง เมื่อความดันเพิ่มขึ้น ระบบสรีรวิทยาเสียหาย 
โรคภัยไข้เจ็บตามมาอีกมากมาย

ทางชีวิตที่ดี จึงต้องใช้ปัญญาเห็นแจ้งน�าทาง เมื่อเกิด 
เหตุการณ์ใดก็ตาม จะเห็นเป็น ๒ ทางเสมอ ทางหนึ่ง แก้แล้ว 
ไม่ส้ินสดุ อกีทางหนึง่ แก้แล้วดทีีส่ดุ ปัญหาจบสนทิ เราจะเลอืก 
ทางที่ดีที่สุด เม่ือมองอะไรก็มองแบบผู้ดู อย่าไปปรุงแต่ง ให้ตก 
เป็นทาสของอารมณ์ สมัยท่ีเขาทรายเป็นแชมป์โลก ขึ้นชกทีไร 
บางครัง้มคีนตาย พอเขาทรายถกูต่อย ทรดุลงป๊ับ มคีนหัวใจวาย 
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ตายหน้าจอโทรทัศน์เลย นี่คือโทษของจิตปรุงแต่ง ตกเป็นทาส 
ของอารมณ์ ดูไม่เป็น ไม่มีปัญญาเห็นแจ้ง ทางชีวิตอย่างน้ัน 
ไม่สะดวก ไม่ใช่ทางสายเอก

ในวงสงัคมทีท่�างาน เราต้องสมัพนัธ์กบัคนอืน่ มทีัง้แง่บวก 
และแง่ลบ ถ้าสัมพันธ์ในทางที่ดี เราก็สบาย แต่ถ้าสัมพันธ์ใน 
ทางไม่ดี เสียหาย เช่น ตอนเช้าเจ้านายถามหางาน เราลืมท�า 
กถ็กูว่าบ้าง ใจเหีย่วทัง้วนั แต่ถ้าเรามปัีญญาเหน็แจ้ง จะพจิารณา 
ได้ว่า ทีถ่กูเจ้านายบ่นว่านัน้ เป็นวบิากของเรา เพราะเราท�าไม่ดเีอง 
ก็ต้องรับผลที่ไม่ดี จะดีหรือไม่ดี เราต้องยอมรับ เพราะเป็นผล 
ที่เกิดจากการกระท�าของเรา

เราหนีวิบากไม่พ้นหรอก มันเป็นผลงานของเราเอง

เราให้อภัยเขาดีกว่า
เขาว่าเรา เพราะเราไม่ดี ต้องให้อภัยเขา ก็จะเกิดผลดี

เราไม่ตอบโต้ จึงไม่มีศัตรู 
กรรมด�าที่เราจะสร้างต่อ ก็ไม่มี จึงเป็นกรรมขาว ถ้าเรา 

ตอบโต้ กรรมด�าจะเกิดอีก เป็นการผูกเวร ปองร้ายกันเรื่อยไป 
ถ้าเราไม่ตอบโต้ ศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรได้ น่ีคืออานิสงส์ของ 
การมองด้วยปัญญา แก้ปัญหาด้วยปัญญาเห็นแจ้ง บนเส้นทาง
สายเอกต้องมองอย่างนี้
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แก้ที่ตัวเอง...อยู่ที่ตัวเอง

ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตล้วนเป็นครูสอนใจเรา แม้แต ่
ลกูของเรานอนต่ืนสาย ลกูของเราเรียนไม่ด ีสอบเอน็ทรานซ์ไม่ได้ 
สมัยนี้สอบเอ็นทรานซ์เหมือนพ่อแม่สอบเอง พอลูกสอบได้ 
พ่อแม่กพ็องเหมือนลกู แต่ถ้าลกูสอบไม่ได้ พ่อแม่กเ็หีย่วเหมอืน 
ลกู นีค่อืคนท่ีไม่เข้าใจชวีติ ในขณะเดียวกนั ลกูดือ้ พ่อแม่กลับ 
โทษนั่นโทษนี่ ไม่ดูท่ีตัวเอง หาว่าลูกเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี 
คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ คอยแก้ท่ีนั่นแก้ท่ีนี่ ความจริง 
แล้วผิด แก้ให้ถูกท่ี ต้องแก้ท่ีตัวเราเอง ถ้าเราดีเสียคนหนึ่ง 
ข้างล่างดีหมดเลย มันอยู ่ที่เราจริงๆ ถ้าหัวหน้าครอบครัวด ี
ทุกคนดีหมด ถ้าเราเป็นคนมีเหตุมีผล ลูกของเราก็ไม่ดื้อ

ดังนั้น ถ้ามองอะไร ต้องมองให้ชัด ในทางธรรมไม่มีอะไร 
ที่แก้ไม่ได้ ปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมด เพียงแต่เรามีปัญญา เห็น 
ต้นเหตุที่แท้จริงหรือเปล่า ถ้าเห็นต้นเหตุท่ีแท้จริง แก้ปัญหา 
ได้หมด

บางคนเหน่ือยยากเหลือเกิน กับการตามหาพระอาจารย ์
เด๋ียวเข้าวัดโน้น เด๋ียวออกวัดนี้ ไปอีสาน ไปใต้ ตามหาพระ 
อาจารย์ไปท่ัว มีคนหน่ึง ผมทราบว่าเขาเป็นคนชอบตามหา 
พระอาจารย์ สายไหนดังไปมาหมด ผมถามเขาว่า “พ่ี เดีย๋วนีเ้ลกิ 
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หาพระอาจารย์หรือยัง” เขาบอกว่า “โอ้โฮ้  เหนื่อยเหลือเกิน 
เดี๋ยวนี้หยุดแล้ว” ผมถามว่า “แล้วเจอพระอาจารย์หรือยัง” 
เขาตอบว่า “เจอแล้ว” ผมถามต่อว่า “เจอท่ีไหน” เขาตอบว่า 
“ที่ตัวเรานี่ไง” (หัวเราะ)

เวลาเจ้านายว่า เขาก็เป็นครูของเรา ลองพิจารณาดูสิครับ 
เพราะเราไม่ดี เขาจึงด่าเราว่าเรา “เอ๊ะ ! ปีนี้ไม่ได้สองข้ัน” อย่า 
ไปโกรธเจ้านายเลย เรายังมีดีไม่พอ ถ้าเราสร้างเหตุให้ดีพอ 
ถึงอย่างไรต้องได้ ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล สอนเราได้ 
ตลอดเลย

ผู้ปฏิบัติจนเห็นธรรมแล้ว อาจารย์มีอยู่ทั่วไป ตัวละคร 
ในทีวี ก็เป็นอาจารย์ของเรา ทุกสิ่งเป็นครูของเรา ในที่สุดเรา 
จะสงบ เพราะเราอ่านเกมได้หมด คนท่ีรู้จริงไม่มีกลัว เช่น 
เด็กกลัวสอบไม่ได้ น่ันเพราะอ่านหนังสือไม่จบ ถ้าดูหนังสือจบ 
จะไม่กลัว แต่เกิดความมั่นใจ ความกลัวเกิดจากอวิชชา คือ 
ความไม่รูจ้ริง เมือ่ลกูมาบอกว่า “แม่ครบั กลัวสอบไม่ได้” ถ้าเรา 
รูจ้รงิ จีไ้ปเลยว่า อ่านหนังสือไม่จบตรงไหน รูจ้รงิแล้วไม่ต้องกลัว 
เดินหน้าได้อย่างมั่นใจ

ถ้าเรามีปัญญาเห็นแจ้ง คอยตามดูและรู ้ทันสิ่งกระทบ 
วิเคราะหเ์หตุและดับเหตุได้ ทกุอย่างจะราบรืน่ ถา้เราท�าไดเ้ชน่นี ้
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กรรมด�าจะหยุดไปเลย ถ้าหยุดไม่ได้ก็ให้นานๆ เกิดข้ึนสักครั้ง 
นอกนั้นจะเป็นกรรมขาวเกิดขึ้นเรื่อยๆ

จากหน้าที่ที่ ๓ ของจิต คือ รับสิ่งกระทบ ดีก็ตาม ไม่ดี 
ก็ตาม ที่ปรุงแต่งแล้วเก็บสั่งสมไว้ในดวงจิต

สิ่งที่เป็นอกุศล สิ่งที่ไม่ดี จะสั่งสมเป็นอาสวะ ตัวนี้น�า 
ความเดอืดร้อน ทัง้หนกั ทัง้อดึอดั ขดัข้อง คบัแค้น เสยีใจ ทกุข์ 
โศก เหนื่อยยาก ล�าบาก พวกนี้ล้วนเป็นกรรมด�าทั้งหมด

สิ่งที่เป็นกุศล เป็นส่ิงดี จะสั่งสมไว้เป็นบารมี พวกนี้เบา 
สบายโล่ง สะดวก สะอาด โปร่ง ใส นีค่อืบุญบารม ีเป็นกรรมขาว

ดังนั้น เราต้องระวังจิตตัวเอง จะไปโทษใครไม่ได้ เพราะ 
จิตนั้นเป็นของเราเอง คิดเอง พูดเอง ท�าเอง สั่งสมเอง และ 
เป็นของเราเองแท้ๆ

มีอยู่คร้ังหนึ่ง ผมไปบรรยายให้แพทย์จากภาคกลางจาก 
สถาบันวิจัยมะเร็งที่ขึ้นไปอบรมที่เชียงใหม่ บรรยายถึงหน้าที่ 
ของจิต พอหลังจากบรรยายเสร็จ มีหมอคนหน่ึงเข้ามาถามว่า 
“อาจารย์คะ ฉันอยากปรึกษา ว่าท�าไมลูกของฉันจึงตาบอด” 
ขณะที่เขาถาม ผมรับสัมผัสแว่บเข้ามา จึงถามเขาว่า “ผมถาม 
หมอตรงๆ ว่าหมอคิดอะไรลึกๆในใจ” เขาอกึอกั ด้วยความอาย 
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และยอมบอกว่า “ฉนัคดิเสมอว่า ถ้าใครมาท�าอนัตรายฉนั ฉนัจะ 
แทงตาให้บอด” นี่แค่ความคิดนะ ในที่สุดลูกของเธอก็ตาบอด 
เพราะถูกไม้แทง (โทษของอธิษฐานที่มีพยาบาทก�ากับ)

จากตวัอย่างท�าให้เราต้องระวงั ความคดิไม่ด ีแม้เป็นเพยีง 
ความคิด ก็สั่งสมในดวงจิตได้ กลับมาท�าให้เราเดือดร้อนได้ 
เรื่องความคิด ถ้าคิดแล้วให้ระวัง ต้องคิดดีตลอด พูดต้องพูดดี
ท�าต้องท�าดีเช่นกัน

หว่านแต่เมล็ดพันธ์ุแห่งความดี
สะสมในดวงจิต

เมือ่ ๑๘ ปี ก่อนเข้าวัด ผมเป็นคนชอบพดูไปเรือ่ย พดูว่า 
คนบ้าง พดูไร้สาระบ้าง เดีย๋วนีไ้ม่กล้า จะพดูต้องคดิก่อน เพราะ 
ถ้าพดูไม่ด ีคนอืน่จะเป็นไปตามค�าพดูของเรา เช่น คนในครอบครวั 
ที่อยู ่ใกล้ชิดกันทุกวัน หรือเด็กนักเรียน เราจะระวังมากเลย 
เป็นห่วงเขา เพราะถ้าเราพูดไม่ดีแล้ว เขาเป็นไปไม่ดี เราจะบาป 
เพราะเราเป็นต้นเหตุให้เขาเป็นเช่นนั้น

คนลาวเขาเรียกว่า “ปากเข็ด” คือปากพระร่วง คนท่ีฝึก 
สมถกรรมฐาน จะมีพลังให้เกิดปากเข็ด เหมือนอาจารย์ที่พบ 
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ที่เชียงราย ผมบอกเขาว่า “อาจารย์ต้องระวังปากให้ดีนะ” เขา 
มองหน้าผม เพราะเราไม่รู้จกักนัมาก่อน อยูด่ีๆ  ไปว่าเขา ผมบอก 
ว่า “อาจารย์พูดอะไร ระวังจะเป็นไปตามที่ปากพูด ถ้าพูดไม่ด ี
จะเป็นไปตามนั้น” เขายอมรับว่าจริง และเล่าประสบการณ์ให ้
ผมฟัง

คิดแล้ว พูดแล้ว ท�าแล้ว ต้องระวัง อะไรที่ไม่ดี มันจะ 
สั่งสมไม่ดี แล้วกลับมาท�าให้เราเจ็บตัว ต้องเดือดร้อนภายหลัง 
ดงันัน้ บนเส้นทางสายเอก เราจะหยดุสิง่ไม่ด ีและท�าดใีห้ใหญ่ข้ึน 
ใหญ่ขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สามารถเลือกเกิดได้ นึกอะไรก็จะ 
เป็นไปตามที่เรานึก เพราะเรามีบารมีสั่งสม

บนเส้นทางสายเอก ทุกสิง่ทุกอย่างต้ังแต่เราตืน่นอนตอนเช้า 
จนถึงก่อนเข้านอน ดีหมดทุกอย่าง เคยมีคนถามหลวงปู่บุดดา 
“ร้อนไหมหลวงปู่” ท่านว่า “ร้อนด”ี “หลวงปูห่นาวไหม” ท่านตอบ 
“หนาวด”ี เป็นธรรมดาของโลก บนเส้นทางสายเอก จงึดทีกุอย่าง 
สิ่งที่เข้ากระทบจิตในขณะที่ต่ืน ดีหมดทุกอย่าง ต้องคิดอย่างน้ี 
ให้ได้

ท่านลองพิจารณาตัวเองว่า ขณะนี้ คิด พูด ท�า ดีไหม 
ใช้สมองนีพ้จิารณาไม่ได้ ต้องดูจากผลกระทบจากข้างนอก ถ้าพดู 
แล้วลูกหนีห่างถือว่าไม่ดี แต่ถ้าพูดแล้ว ลูกเข้ามาใกล้ ลูกน้อง 
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เข้าใกล้ เดินเข้าท่ีท�างาน ลูกน้องเข้ามาใกล้ ถือว่าดี แต่ถ้าเรา 
เดินเข้าที่ท�างาน ลูกน้องเดินหนีลงอีกบันได ถือว่าเราไม่ดี ต้อง 
พิจารณาตัวเอง แก้ไขตัวเองให้ได้ ผมถามใจตัวเองเสมอว่า 
การคิด การพูด การกระท�าของผม ขณะน้ีเป็นไปเพื่อการเวียน 
อยูใ่นวฏัฏะ แบบนกัวทิยาศาสตร์แบบหลงๆ อยูห่รอืเปล่า ขณะนี้ 
ผมท�าทุกอย่าง เพื่อที่จะไม่เวียนอีกแล้ว สิ่งท่ีเห็นจากปุพเพ- 
นิวาสานุสสติญาณ ท�าให้น�้าตาตกมาแล้ว เวียนมาแล้วหลายภพ 
หลายชาติ ภพแล้วภพเล่ามีทั้งดีทั้งเลว เป็นเช่นนั้นจริงๆ

ท�าสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต ท�าชีวิตให้เป็นอิสระ ชีวิตบนทาง 
สายเอกเป็นเช่นนี้

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเป็นครูให้ผมได้สร้างบารมี ให้ผมได ้
เรยีนรู ้ถ้าไม่มท่ีาน ผมกค็งไม่ได้สร้างบารม ีไม่ได้เรยีนรู ้ขอบคณุ 
ด้วยความจริงใจ

ท่านใดมีค�าถาม เนื่องจากผมไม่มีผ้าเหลืองห่มคลุมกาย 
ผมตอบได้ทุกรูปแบบเลยนะ หลังจากตอบค�าถาม เราจะนั่ง 
ท�าสมาธิสัก ๒ นาที แล้วแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์

✤



ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์
เป็นความรู้เพียงผิวเผิน

แต่เมื่อเราเข้าสู่สัจธรรมลึกๆ แล้ว
จะรู้ว่า ของที่ดีกว่ายังมีอยู่
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ค�าถามที่ ๑

ถ้าเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ จะมีโอกาสสร้างบารมีสั่งสมบารมี 
หรือไม่

  มโีอกาสได้ เนือ่งจากมหีลายภพภมู ิถ้าเราขึน้สงู 
ไปเกิดเป็นเทวดา เราจะไปให้ทาน คนอื่นเขามีพร้อมหมด เขา 
ก็ไม่อยากได้ เรากไ็ม่ได้สร้างบารม ีเทวดาหลายองค์อยู่บนสวรรค์ 
มัวเพลิดเพลินทิพยสุข ตกสวรรค์กันมาไม่รู้เท่าไหร่

ทวนกระแส
แต่ไม่จ�าเป็นที่เราต้องแยกตัวออกจากสังคม

คนที่รู้จริง จะไม่ทิ้งสังคม

ปุจฉา-วิสัชนา

บทที่

๔
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ถ้าเราลงต�่า เช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉาน อยากกินอะไร จะ 
หากินเองก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้น คงไม่ใช่ภพภูมิที่เหมาะสมจะ 
ปฏิบัติธรรม เพราะเครื่องมือมันไม่พร้อม   การได้เกิดมาในภพ 
มนุษย์เป็น มชัฌมิภูมิ ท่ีมีเคร่ืองมือพร้อม ทีจ่ะอ�านวยให้ปฏบิตัิ 
ธรรม

ท�าไมจงึบอกว่า เทวดาบางพวก ไม่พร้อมทีจ่ะปฏบิตัธิรรม ? 
ครั้งหนึ่งผมเคยท�าประวัติของพระนางจามเทวี โดยอัตโนมัติ 
ที่ผมได้สัมผัสท่าน ได้สนทนาธรรมกับท่าน จึงทราบว่า ท่านขึ้น 
ไปเกิดเป็นเทวดา และปัญญาทานบารมีของท่านยังไม่เต็ม ท�าให ้
ท่านเข้านพิพานไม่ได้ ผมจงึต้องท�าเรือ่งนีเ้พือ่ท่าน นีค่อืหลกัฐาน 
ว่า เทวดานั้นท�าบางอย่างไม่ได้ ต้องมาวานมนุษย์ท�าให้ และม ี
เทวดาอีกหลายองค์ เทพอีกหลายองค์  ท่ีวานมนุษย์ในโลกนี้ 
ท�าภารกิจแทนให้
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ค�าถามที่ ๒

ชีวิตของมนุษย์ เป็นไปตามพรหมลิขิตใช่ไหมครับ

  ไม่จริงครับ เป็นไปตามวิบากกรรม เช่น สตัว์นรก 
ก็ใช้กรรมไปเรือ่ยๆ จนหมดวบิาก กม็าเกิดเป็นมนษุย์ วิบากคอื 
หนี้ เมื่อใช้หน้ีหมด ก็ได้เปลี่ยนภพภูมิกันไปตามธรรมดา เช่น 
มาเกดิเป็นมนษุย์ ท�าไมบางคนเดือดร้อนตัง้แต่เกดิ ตอนหลงัได้ด ี
ตลอด นั่นคือเขามาใช้วิบาก เม่ือหมดวิบาก ก็ใช้กรรมที่สอง 
ถัดไป ถ้ากรรมที่สองเป็นกรรมดี เขาก็ได้ขึ้นมาดี

พวกสตัว์ต่างๆ ท่ีต�า่กว่าเรา ถ้าเขาใช้กรรม ใช้วบิากของเขา 
หมดแล้ว ถ้ากรรมต่อไปของเขาดี เขาก็ขึ้นมา คือเป็นไปตาม 
วิบากกรรมของเขา

กรรมจึงเป็นตัวน�าให้เรามาเกิด เมื่อเราใช้กรรมหมดแล้ว 
เราก็ต้องเปลี่ยนภพภูมิไป เช่นนี้เร่ือยไป ซึ่งการเปลี่ยนเรื่อยๆ 
ผมไม่สนับสนุนว่าเป็นสิ่งดี เพราะเราก็เหมือนสวะ เปลี่ยนไป 
ตามกรรม ลอยไปตามยถากรรม แต่ถ้าเรามสีตปัิญญา ก็สามารถ 
ท�าตัวเราให้ทวนน�้า ทวนกระแส ไม่เป็นเหมือนสวะได้
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ค�าถามที่ ๓

ทีอ่าจารย์บรรยายมา เป็นการทวนกระแสของสงัคม น�าไปปฏบัิติ 
แล้ว มิต้องแยกตัวออกจากสังคมหรือ

  ยอมรับว่านี้คือการทวนกระแส ในคร้ังท่ีพระ 
พุทธองค์ท่านตรัสรู้ใหม่ๆ ท่านคิดว่า ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้น 
คนส่วนใหญ่คงรับไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่เขาเดินทางไปตามยถา 
กรรมทั้งหมด คร้ันท้าวสหัมบดีพรหมท่านมาทูลว่า “ดอกบัวที่ 
บานแล้ว และท่ีก�าลังจะบานพอมีอยู่” ท่านจึงสอน ท่านก็น�าพา 
พวกหนึง่ไปถงึนพิพานแล้ว ส่วนพวกเรา ท่านยงัทิง้อยู ่เพราะเรา 
ยังไม่บานนะ โดนทิ้งอยู่เช่นเดียวกัน เรื่องนี้ทวนกระแส

ในเมือ่ทวนกระแส ไม่จ�าเป็นทีเ่ราต้องแยกตวัออกจากสงัคม 
คนทีรู่จ้รงิ จะไม่ท้ิงสงัคม แต่ถ้าถงึระดับพระอนาคาม ีจะแยกไป 
ไม่มายุ่งเกี่ยวกับสังคม แต่ถ้ายังไม่ถึงระดับนั้น ยังไม่ทิ้งสังคม 
เพราะเรายังท�าอะไรได้ ยังเป็นส่วนของสังคม ต้องช่วยเหลือ 
สังคม

ท�าไมพระพุทธเจ้า จึงเข้ามาคลุกคลีกับสังคม? เพราะท่าน 
ต้องการให้ความรู ้ซ่ึงเป็นเชือ้ท่ีจะจดุประทีปในดวงใจ ให้สตัว์โลก 
ได้สูงขึ้น สูงขึ้น ท่านจึงจ�าเป็นต้องเมตตา เผยแผ่สัจธรรม ให ้
ได้รู้ได้เห็น



ท า ง ส า ย เ อ ก

93

เช่นกนัครบั ท่านเชญิผมมาทีน่ี ่ทัง้ไกลแสนไกล แต่ผมก็มา 
เพราะผมรู้ว่า นี้เป็นกุศล ที่จะได้จุดประทีปในดวงใจของคน 
ให้เห็นสัจธรรม น้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติ น�าตนเองได้ เมื่อ 
น�าตนเองได้ ก็น�าคนอื่นได้ คนอื่นคือ ลูก ภรรยา สามีของเรา 
คนใกล้ตวัเราก่อน เมือ่น�าเขาได้ กน็�าคนในสงัคมกว้างออกไปได้

ค�าถามที่ ๔

ท�าไมคนที่มีมนุษย์สมบัติมาก ไม่สนใจธรรมะ

  ผมเห็นพวกน้ีแล้วผมสงสาร นีค้อืวฏัฏะ เรือ่งนี้ 
ในคร้ังพทุธกาลกมี็ เช่น พระเทวทัตมีลาภสกัการะต่างๆ ท�าลาย 
ตัวเอง ไม่รู ้เท่าไหร่  เปรียบเหมือนต้นไผ่พอแตกกอใหญ่ขึ้น 
ใหญ่ขึ้น ตรงกลางตาย แบบเดียวกัน คนที่มีความบริบูรณ์ 
มทีรพัย์สมบัติ มทุีกสิง่ทกุอย่าง จะหลงเหมอืนเทวดา หลงบรโิภค 
หลงเสพสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นเปลือก จนลืมอริยทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัย 
น�าเราเดินทางในปรโลก น่าสงสาร

มีเศรษฐีคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงผม อาชีพเขาท�าธุรกิจ 
ด้านส่ิงก่อสร้างมากมาย พองานมีอุปสรรค คิดว่าผมจะช่วย 
เขาได้ เขาเขียนจดหมายมาถามว่า ผมจะแก้ปัญหาให้เขาได้ไหม 
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ผมตอบว่า “ทีผ่มไปแนะน�าใคร ไมเ่คยแนะน�าใหส้ะสมพวกขยะ 
ต่างๆ เหล่านีเ้ลย ทรพัย์สมบัตเิงนิทอง ผมไม่เคยแนะน�าให้สะสม 
ผมแนะน�าให้สะสมแต่อริยทรัพย์”

ผมคิดว่าเขาจะโกรธ แต่เขาตอบจดหมายมา ขอบคุณผม 
ที่ให้สติเขา แต่เขาจ�าเป็นต้องท�า เพราะบริวารเขามีมาก

อีกคนหนึ่งมีสมบัติล้นฟ้า ไปหาผมที่บ้าน ไปนั่งคุยเพื่อจะ 
ทดสอบผม เขาเป็นแพทย์ มาคุยว่าเขาเป็นอย่างน้ัน อย่างน้ี 
ผมบอกว่า ไม่ใช่หรอก แล้วผมก็บอกภูมิหลังของเขา พอเขา 
เริ่มศรัทธา ผมก็แนะน�าว่า คนที่ฉลาดจริงๆ จะเปล่ียนทรัพย ์
ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายใน หลังจากท่ีเขากลับจากบ้านผม 
ตอนหลงั ทรพัย์ภายนอกของเขากน็�าออกขาย น�าเงนิไปสร้างเรอืน 
กรรมฐาน ไปท�าหนงัสอืธรรมะ ไปเปลีย่นเป็นทรพัย์ภายในหมด

เมื่อเราปฏิบัติธรรมถึงขั้น จะรู้ว่าคนไหนจะหมดวิบากที่ 
เขาเสวยอยู ่เราจะเปลีย่นเขาได้ไหม ถ้าเปลีย่นได้ กจ็ะเปลีย่นเขา 
ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ ผมจะเฉยๆ ดังน้ันอย่าไปอิจฉาเขา เขาเกิดมา 
ชาตินี้ ด้วยเหตุที่เขาท�าไว้ในอดีต ได้ส่งผลให้เขาได้มาเสวย 
ผลบญุในชาตนิี ้แต่จากชาตนิีไ้ป เขาสัง่สมหรอืไม่ มนัอยู่ตรงนัน้ 
เขาเป็นครสูอนเรา ขอบคุณเขา และสงสารเขาด้วยทีม่กัจะหลงไป 
กบัความสมบรูณ์พนูสขุนัน้ แต่มหีลายคนทีส่มบรูณ์พร้อมทกุอย่าง 
แล้วยังสั่งสมบุญต่อด้วย เราได้สัมผัสอยู่
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ค�าถามที่ ๕

การปฏิบัติ การศึกษาธรรมเพื่อความหลุดพ้น แต่ชาตินี้ยังไม ่
ส�าเร็จ แล้วบญุกุศลท่ีเราท�า จะสะสมต่อไปทกุภพทกุชาตหิรอืไม่

  หน้าที่ของจิตข้อที่ ๓ คือสะสม สิ่งที่เราท�าแล้ว 
ดีหรือไม่ดี จะสะสมไว้ในดวงจิต จะเห็นว่าบางทีเณรน้อยเทศน ์
ธรรมะได้ฉะฉาน ทั้งที่ยังไม่ได้เรียนอะไร กลับพูดได้ฉะฉาน 
ตอบปัญหาได้แจ่มแจ้ง

ผมลืมบอกไป หมอคนที่ลูกตาบอด ในอดีตชาติ เขาเป็น 
นักวิทยาศาสตร์ เขาไปบีบตากุ้ง ให้มันเกิดฮอร์โมนให้มันตกไข ่
นั่นคือผลงานในอดีตชาติของเขา

ในทางโลก เราดูอาวุโสที่อายุ แต่ในทางธรรม เราดูอาวุโส 
ทีธ่รรมะ ดงันัน้ สะสมของดไีว้เถอะครบั ไม่เสยีหาย จะได้สบาย 
ในวันข้างหน้า แล้วเราจะเลือกเกิดได้ ท�าไมเราไม่คิดล่ะ บางคน 
เกิดมาอยู่ในที่ที่ดีไปหมด เขาท�าอะไรมา น่าคิดนะครับ อะไร 
เป็นเหตุน�าเขามาอยู่ท่ีน่ัน ทุกอย่างมีเหตุมีผลท้ังนั้น ไม่มีอะไร 
เกิดขึ้นลอยๆ
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ค�าถามที่ ๖

นักวิจัยที่จ�าเป็นต้องฆ่าแมลง เป็นบาปไหม จะแก้อย่างไร

  แก้ไม่ได้หรอก นักวิจัยหรืออาจารย์ ท�าบาป 
เพราะจ�าเป็น เราต้องยอมรับ แต่เจตนาของเราเพื่อความสุขของ 
มวลมนุษย์ เราจึงต้องรับทั้งบุญและบาป

ครั้งหนึ่ง มีแพทย์คนหน่ึงไปหาผมท่ีบ้าน เขาถามว่า เขาม ี
ลูกปัญญาอ่อน เขาท�ากรรมอะไรไว้ ผมว่า ผมไม่ใช่หมอดู แต่ 
จริงๆ แล้วในหลักธรรม ด้วยเหตุผล ถ้าเราท�ากรรมดี แน่นอน 
ว่าต้องได้ของดี ทั้งที่เขาเป็นแพทย์รักษาคน แต่ต้องเดือดร้อน 
กับเรื่องนี้ตลอดชีวิต

แพทย์ใหญ่อีกคนอยู่ล�าปาง มีคนท่ีสนิทมากกับแพทย์ 
คนนั้นมาพบผมที่บ้าน เขาถามว่า ในสายตาของเขา หมอคนนี ้
เป็นคนดีทุกอย่าง ช่วยเหลือสังคมแล้ว ท�าไมต้องเป็นมะเร็งอยู ่
ที่โรงพยาบาลขณะน้ี ผมจึงให้ข้อคิดว่า คนเราถ้าดีหมดทุกอย่าง 
ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลหรอก แต่นี่แสดงว่าต้องมีบางสิ่ง 
บางอย่างไม่ดี ฝากให้เขากลับไปคิดดู ให้ลองไปดูซิครอบครัว 
ดีไหม เขาบอกว่าไม่ดี ลองไปดูเถอะ ตัวเขาต้องไม่ดี เขาถามว่า 
หมอจะได้ออกจากโรงพยาบาลไหม ผมบอกว่า ไม่ได้ออกหรอก 
ตายอยู่ในนั้นแหละ เพราะวิบากหนักมาก
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อกี ๓ เดอืนต่อมา คนสนทิของแพทย์คนน้ันกลบัมาหาผม 
อีกครั้ง มาบอกว่า สิ่งท่ีผมพูดไว้เป็นจริง เพราะแพทย์ดังกล่าว 
สมัยเป็นหนุ่ม ไปได้พยาบาลเป็นภรรยาที่ ๒ แล้วไปรีดลูก  
(ท�าแท้ง) ตัวเองจึงต้องเป็นมะเร็งถึงขั้นเป็นอัมพาต

ฉะนั้น เป็นนักวิจัยแล้วต้องฆ่าแมลง แต่เจตนาของเรา 
เพ่ือความสุขของมวลมนุษยชาติ ดังนั้นเราต้องยอมรับท้ังผลดี 
และผลร้าย ถ้าเรารู้อยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นโชค รีบท�าความดีให้ 
มากขึ้น ฆ่าแมลงจ�าเป็นต้องฆ่าก็ฆ่าไปเถอะ เพราะหน้าที่เรายัง 
ไม่จบ รอให้อายุ ๖๐ เกษียณแล้วจึงจะจบ เมื่อต้องท�าบาปมาก 
ยิ่งต้องท�าบุญให้มากขึ้น

เราแก้วิบากไม่ได้ แต่เราหนีวิบากได้ โดยสร้างกรรมดี 
(ตอนท้ายจะบอกว่าสร้างกรรมดีอย่างไรบ้าง) พระพุทธเจ้ายัง 
บอกไว้เลยว่า ท่ีเราสุขสบายอยู่ขณะน้ี อย่าประมาทนะ เราก�าลัง 
เสวยวิบากดี เมื่อใดก็ตามที่วิบากดีหมดอายุแล้ว วิบากไม่ด ี
ขึ้นมาส่งผล เราจะแย่

คร้ังหนึ่งผมจะเดินทางไปสิงคโปร์ เพื่อเสนอผลงาน จึง 
เดินทางมากรุงเทพฯ มีโทรศัพท์เข้ามาปรึกษา  เป็นผู ้หญิง 
โทรมาถามว่า เขามีญาติเป็นข้าราชการ นอนเป็นอัมพาตอยู่ใน 
โรงพยาบาล เพราะล้มลง ศีรษะน็อคพื้นขณะดูแผนที่ นอน 
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โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษแล้ว เขาถามผมอีกว่า ญาติคนนี้ 
จะได้ออกจากโรงพยาบาลหรือไม่ ผมบอกว่า ผมไม่ใช่หมอ 
อยากรู้ต้องไปถามหมอที่รักษา แต่ขณะที่เล่าเรื่อง จิตผมสัมผัส 
ได้บางอย่าง จึงถามเขาว่าคุณเป็นอะไรกับคนไข้  เขาตอบว่า 
เป็นน้องสาว ผมถามว่าคุณเคยอยู่กับเขาตั้งแต่เด็กๆ หรือไม ่
เขาตอบว่าเคย ผมถามว่าเขาเคยใช้ไฟฟ้าช็อตปลาไหม  เขาว่า 
เคยท�า ผมจงึชี ้กรรมตัวน้ันแหละท่ีส่งผล ให้เขาต้องเป็นอมัพาต 
เช่นนี ้ในขณะทีเ่ขาดีๆ  เขาไม่ได้สร้างกรรมดต่ีอเตมิไว้ พอวิบาก 
ดีหมด กรรมที่สอง เป็นกรรมไม่ดีที่เคยช็อตปลาตามมาทัน จึง 
ต้องเป็นอัมพาต เขาถามอีกว่า คนท่ีเป็นอัมพาตนั้นจะพูดรู้เรื่อง 
ไหม จะได้ออกจากโรงพยาบาลไหม ผมตอบว่าพูดรู้เรื่อง ได้ 
ออกจากโรงพยาบาล แต่ไม่ได้รับราชการหรอก แล้วก็เป็นจริง 
ดังที่ผมบอก ขอโทษนะที่ผมพูดไม่ได้แช่งเขานะ แต่เป็นเพราะ 
เรารู้จึงบอกเขาไป

ฉะนั้นรีบท�าดี ท�าไว้เป็นทุนมากๆ
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ค�าถามที่ ๗

เจ้าเข้าทรงมีจริงไหม? ดูอย่างไรว่าทรงจริงหรือทรงไม่จริง

  ตอบ ๒ ค�าถามนะครบั เรือ่งร่างทรง โดยปกติ 
ผมเป็นคนไม่ค่อยไปยุ ่งกับใครในสังคม เวลาไปนอนในป่า 
มกัแยกไปนอนคนเดียว ใครๆ บอกว่าเหงา แต่จรงิๆ ไม่เคยเหงา 
มีอะไรเข้ามาให้สัมผัสเยอะมาก

เรือ่งร่างทรงกม็ ีถ้าเรารูล้ะเอยีดกส็นกุดนีะ มอีาจารย์ มช. 
ท�าวิจัยเรื่อง “การทรง” เชียงใหม่มีเจ้าเข้าทรงหลายเจ้า เจ้าพวก 
นั้น ต้องมาเสียภาษีขึ้นกับศาลากลางจังหวัด (ของสรรพากร) 
เจ้าท่ีเชยีงใหม่ ต้องขึน้กบัเจ้าท่ีศาลพระกาฬลพบรุ ีและเจ้าทีศ่าล 
พระกาฬ ก็ขึ้นต่อเจ้าพ่อหลักเมืองที่กรุงเทพฯ เป็นล�าดับข้ัน 
อย่างนั้น

เจ้าเข้าทรง เข้าจริงหรือเท็จ

  ขอเล่าเรื่องก่อนตอบค�าถาม คือ มีเด็กสาว 
คนหน่ึง เป็นหลานของคนท่ีเขาเล่าให้ผมฟัง เขาว่า เด็กกินอะไร 
ไม่ได้เลย ผอมลง ผอมลง หมอท่ีโรงพยาบาลตรวจว่าปกติ 
ทุกอย่าง แต่กินอะไรไม่ได้ กินแล้วอาเจียนหมด ผอมซูบลง 
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เขาไปหาเจ้าเข้าทรง วันนั้นเป็นวันอังคาร  เจ้าเข้าทรงนัดว่า 
วนัพฤหสับดนีัน้ให้เอาขนัดอก (ดอกไม้) มาให้ จะเอาเป็นคนทรง 
เมื่อผมทราบ จึงให้พาเด็กไปพบผมที่ท�างานบ่ายวันน้ันเลย 
เขาพาไป ผมเห็นเด็กแล้วสงสาร จึงถามว่า

“คุณรู้ไหม ว่าคุณจะตายแน่ๆ เลย คนท่ีก�าลังจะตาย 
เจ้าเข้าทรงจะเอาร่างไปใช้ แล้วเขาจะอยู่ได้นาน จะไม่ตาย” ผม 
ถามว่า หนูอยากเป็นคนทรงไหม ? เขาบอกว่า ไม่อยากเป็น 
เพราะคงไม่รู้ตัวว่าท�าอะไรลงไป ผมจึงว่า ถ้าไม่อยากเป็น ต้อง 
ไปเติมบุญเยอะๆ ถามเขาว่าเอาไหม เขารับว่าเอา ผมจึงติดต่อ 
วดัร�า่เปิง ซึง่เป็นวดัทีม่กีารสอนวปัิสสนากรรมฐานระดบันานาชาต ิ
ผมประสานงานกับแม่ชี เล่าที่มาให้ท่านฟัง ทางวัดก็รับไปฝึก 
๑ เดือน

ในขณะทีฝึ่ก มีประสบการณ์ต่างๆ มากมายครบ ๑ เดอืน 
ออกมาแล้วรับประทานอาหารได้ปกติสุขภาพดีขึ้น เจ้าเข้าทรง 
เอาตวัเขาไปไม่ได้ นัน่เพราะเขามบีญุ จงึหายจากความผิดปกตไิด้
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เจ้าเข้าทรงมีจริงไหม ?

 การเข้าทรง คอืการท่ีจติวญิญาณเข้ามาในร่างกาย 
ของเรา มาใช้ส่วนบางส่วน หรือท้ังตัวในร่างกายของเรา สุดแท ้
แต่ว่าจิตวิญญาณไหนที่เข้ามา ถ้าของจริงเข้ามา มันก็ถูกต้อง 
แต่ถ้าพวกวิญญาณขี้เล่น ก็ไม่จริง ลองนึกดู คนบางคนข้ีเล่น 
ตั้งแต่เป็นเด็ก พอโตขึ้น แก่แล้วก็ยังข้ีเล่น คนที่ชอบพูดตลก 
โปกฮาตัง้แต่เดก็ แก่แล้วกย็งัเป็น คนพดูตลก ตายแล้วกย็งัขีเ้ล่น

ดังนั้น ถ้าวิญญาณท่ีเราก�าลังทรง รอให้เข้ามา แล้วเป็น 
วิญญาณขี้เล่น และไม่ใช่วิญญาณที่เราต้องการจริงๆ ก็ไม่ถูก

ผมเคยไปพิสูจน์ ที่เชียงใหม่ ที่ว่าแม่นนักหนา ผมก็ไป 
นั่งดู อยากรู้ว่าวิญญาณจะทายอะไรผม ใครๆ ว่าแม่น พอมา 
ดผูม เขาบอกว่า หน้าบ้านมอีย่างนัน้ อย่างนี ้ผมไม่เคยนกึไปถึง 
ที่บ้านเลย คอยดูซิว่า จะทายผมอย่างไร แค่นั้นเอง พวกนี้ผม 
ไม่ติดทั้งนั้น ทายอะไรผิดหมด

ผมมาวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ว่า ท�าไมเจ้าเข้าทรง 
เดยีวกนั ทายคนส่วนใหญ่ถกู ท�าไมจงึทายผมไม่ถกู จริงๆ แล้ว 
เป็นเพราะพลังจิตเรานี้เอง ท่ีเป็นสื่อให้พลังจิตอีกดวงตามได ้
ถ้าเราไม่ห่วงอะไร เราไม่นกึถงึทีบ้่าน พลงัจติอกีดวงกต็ามไม่ถกู 
ว่าบ้านเราอยู่ไหน คล้ายๆ กับว่าเราไม่บอก เขาก็ตามไม่ได้ 
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สงครามอ่าวเปอร์เซียที่ทิ้งระเบิดมาที่ตึกบัญชาการเป็นรู แล้วใช ้
เลเซอร์ไกด์น�าทาง ท้ิงระเบิดลงในรู ไประเบิดข้างล่าง ท�าได้เป็น 
เช่นเดียวกัน จิตเราก็เป็นสื่อให้เจ้าเข้าทรงตามได้ และทายถูก 
ดังนั้น ถ้าเราท�าอย่างนี้ได้ จิตเป็นอิสระไม่ห่วงอะไร เจ้าเข้าทรง 
และหมอดูทายผิดหมดเลย

เช่นเดียวกับ เซียนท่ีไปขุดศพไม่มีญาติ (คนจีนท�า) ใช้ 
ไม้จ้ิมพืน้ด ูถ้าไปเจอวญิญาณขีเ้ล่น ไม่อยากไปผดุไปเกดิ มนัจะ 
หลอกได้ ทีผ่มเคยไปดวิูญญาณหลอกว่าอยูต่รงนี ้เอาไม้จ้ี เอาธง 
ปัก วิญญาณก็หนีไปท่ีอื่น พอขุดลงไปก็ไม่เจอ ไม่พบกระดูก 
ไปจุดที่ ๒ เอาธงปักก็ไม่มี จุดที่ ๓ ก็ไม่มี  เพราะวิญญาณ 
ขี้เล่น หลอกเซียนว่าอยู่นั่นอยู่นี่ เพราะไม่อยากไปเกิด แต่ถ้ามี 
ญาติมาขอบอกว่า เขาจะได้ไปผุดไปเกิด จะได้ท�าบุญไปให ้
จะได้เลื่อนภพภูมิให้ดีขึ้น ถ้าเขายอมนะ มันจี้ตรงเป๊ะเลย 
ขุดก็เจอกระดูก

สิ่งนี้เป็น Metaphysics ขึ้นอยู่กับวิญญาณว่าจะเข้ามา 
จริงหรือไม่จริง เช่นเดียวกัน วิญญาณของพระบางรูปที่ท่าน 
ต้องการสร้างบารมี มาเทศน์ให้เราฟัง ฟังแล้วต้องวิเคราะห์ว่า 
สัจธรรมที่ออกมา ที่เราได้ยิน เป็นสัจธรรมที่ถูกต้องหรือเปล่า 
ถ้าถูกต้อง ก็เป็นวิญญาณแท้ ดังน้ันการเข้าทรงต้องดูให้เป็นว่า 
เป็นทรงแท้หรือทรงเทียม
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ค�าถามที่ ๘

พระอรหันต์มาเข้าทรงได้จริงหรือ

  พระอรหันต์ ท่านไม่เข้ามาเวยีนว่ายอยูใ่นวฏัฏะ 
แล้วท่านจะมาไหม ลองคิดตามหลักความจริง ท่านจะมาเข้าทรง 
ไหม แต่ถ้ายงัอยูใ่นวฏัฏะ และท่านต้องการมาสร้างบารม ีกท็�าได้ 
ถ้าท่านต้องการแต่ถ้าหลุดไปจากวัฏฏะแล้ว ใครเขาอยากจะ 
มายุ่งกับของเน่าของเสียอีกล่ะ 

ในครัง้พทุธกาล พระพุทธเจ้าท่านเคยเปรยีบเทยีบให้สาวก 
ฟัง ว่าใครที่ตกลงไปในหลุมอุจจาระแล้ว เม่ือตัวเองหลุดพ้น 
ขึน้มาได้ ได้อาบน�า้ช�าระล้างร่างกายจนสะอาด เราอยากตกลงไป 
อีกไหม ไม่มีใครอยากหรอก เช่นเดียวกัน คนที่หลุดจากวัฏฏะ 
แล้ว ไม่คิดกลับมาแล้ว แต่คนที่ยังอยู่ในวัฏฏะ ยังกลับมา 
เจ้าแม่กวนอิมก็เป็นปางหนึ่ง ของพระโพธิสัตว์ท่ีจะมาสร้างบารม ี
เพื่อที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าในโอกาสต่อไป ท่านก็ยังมาช่วยคน 
บุคคลเหล่านี้ ท่านอยู่ในชั้นดุสิต เป็นช้ันที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย 
ไปเกิดที่นั่น ก็ยังมีรูป แต่เป็นแบบเทพ ไม่เหมือนเรา
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ค�าถามที่ ๙

เรื่องคาถาชินบัญชร 

 อันน้ีดีมากครับ เป็นอุบายให้จิตของเราสงบ 
แล้วถ้าจะดีที่สุด เราต้องแปลคาถาน้ันได้ เพราะคาถาชินบัญชร 
นั้น เป็นเรื่องความดีงามทั้งหมด ที่จะเอามาพอกมาห่อหุ ้ม 
ตัวเรา ถ้าเราท่องคาถาแล้วรู้ค�าแปลยิ่งดี แล้วจิตยิ่งเป็นสมาธิ 
จิตจะมีพลัง ผมจึงแนะน�าว่า คาถาชินบัญชรนี้ดี ท่องได้ย่ิงดี 
คนไม่มีสมาธิ ท่องไม่ได้หรอกครับ เช่นเดียวกันสวดปาฏิโมกข์ 
คือ สวดศีล ทั้ง ๒๒๗ ข้อ ถ้าไม่มีสมาธิ สวดไม่ได้หรอก 
ต้องเป็นคนที่สะสมมาก่อน จึงจะท�าได้ มีพระหลายรูปที่สวด 
ปาฏิโมกข์ได้ แต่ไม่มากนัก 

ดงันัน้สรปุว่า คาถาชนิบัญชรดี แต่ส�าหรบัผม พวกนีไ้ม่อยู่ 
ในใจผมเพราะถ้าเราท�าดีแล้ว คาถาทุกอย่างดีทั้งนั้น อยู่ใน 
ตัวเราทั้งหมด
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ค�าถามที่ ๑๐

ข้อ ๑

การปฏิบตัภิาวนาอยูส่ม�า่เสมอ เป็นเวลาหลายปี แต่ก็ยงัไม่ค่อย 
สงบเท่าไร เพราะอะไร ?

  แนะน�านะครับ ความเพยีรไงล่ะ ทีท่�ามาหลายปี 
แล้วไม่ได้ผล เพราะความเพียรมันหย่อน และขณะเดียวกัน เรา 
ไม่สู ้ตาย ถ้าจะได้ธรรมะของพระพุทธองค์ ต้องสู้ตายทุกคน 
เร่งความเพียรนะครับ

ข้อ ๒

มโนมยิทธิ แปลว่ามีฤทธิ์ทางใจ ตอนที่ฝึก อาจารย์บอกให้คิด 
ว่าเห็นพระจุฬามณี ให้คิดว่า เราแต่งตัวอย่างไร เห็นเทวดา 
ไหม มโนมยทิธเิป็นการสร้างมโนภาพเอง หรอืเหน็นรกสวรรค์ 
จริงๆ

  มโนมยิทธิ คือการฝึกจิตของเราให้มีฤทธิ์ มีได ้
หลายแบบ เช่น ไปรู้ใจคนอื่น หรือตาทิพย์อะไรก็สุดแท้แต ่
ผู้ที่ฝึกมโนมยิทธิ คือผู้ที่ฝึกจิตให้มีฤทธ์ิจริงๆ แล้ว ถ้าจะฝึก 
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ให้มีฤทธิ์ ทางสายตรงคือ ต้องเล่นสมถะ เช่น พุทโธ...พุทโธ 
แล้วอย่าไปคิดว่าอะไรจะเกิด ในที่สุดจิตเป็นสมาธิ จะมีฤทธิ์ 
แต่วิธีลัด คือมีอาจารย์น�า คล้ายพูดให้เราคล้อยตาม ให้จิตสงบ 
คล้อยตามแล้วไปรู้ไปเห็นอะไรต่างๆ

ถ้าถามว่ามโนมยทิธมีิจริงไหม ผมไม่ได้เล่นทางนี ้แต่เท่าที่ 
ผมเคยท�า มจีรงิ แต่ผมว่า มันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ ถ้าเรายงัไป 
ติดกับสิ่งที่อยากรู้ อยากเห็น ถ้าผมยกมือ คนที่ฝึกมโนมยิทธิ 
เขาเห็นมือเหมือนกัน น่ันคือถูกต้อง แต่ถ้ายกมือแล้ว เห็นเป็น 
อย่างอื่น แสดงว่าเกิดอุปาทาน นั่นไม่ใช่มโนมยิทธิ มีจริง แต ่
ไม่มีประโยชน์ ถ้าเรายังไปยึดติดพวกน้ัน ถ้าเราละมโนมยิทธิได ้
แล้วเดินบนทางสายเอก การเดินบนทางสายเอก จิตจะคิดอยู่ 
เสมอว่า เราคิด เราพูด เราท�า เพ่ือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตาย 
เกิดอีก พฤติกรรมจะคล้อยตามจิต เพราะจิตเป็นตัวสั่งร่างกาย 
ให้ท�าตาม เพราะฉะนั้น มโนมยิทธิก็เป็นประโยชน์เบื้องต้น เช่น 
คาถาชนิบญัชรเหมอืนกนั เมือ่ฝึกจนถงึทีแ่ล้ว พวกนีจ้ะหลุดหมด 
ถ้าเราไปยึดมโนมยิทธิ หรือไปยึดคาถาชินบัญชร เราก็ไม่ได้ 
เข้านพิพาน เมือ่ใดกต็าม ทีเ่ราทิง้อะไรๆ ได้จะเข้านพิพานได้ ✤



ลองถามตัวเองดูว่าศีลมีครบไหม
บริสุทธิ์ไหม ?

ศีลไม่ใช่อยู่แค่กายและวาจา
ส�าหรับนักปฏิบัติแล้ว
ศีลต้องคุมถึงใจ





ท า ง ส า ย เ อ ก

109

ในทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่า 
เมื่อเราตัดเจ้ากรรมนายเวรหมดไป หมดไป
ต่อไป ถ้าเราท�าดีวันนี้ ผลจะเกิดดีวันนี้เลย

ขอเชิญทุกท่านน่ังสบายๆ ไม่จ�าเป็นต้องนั่งสมาธิ จะนอน 
ก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้าน ในขณะเดียวกัน หลับตา เพราะไม่อยากให้ 
สิ่งกระทบเข้าทางตา ขณะน้ีมันเข้าทางหู ทางกาย ก็สุดแท้แต่ 
หลับตา แล้วนึกถึงองค์บริกรรมภาวนาท่ีเราฝึกมา คนที่ใช้พุทโธ 
หายใจเข้า...ก็พุท หายใจออก...ก็โธ หลับตา พุทโธ...พุทโธ... 
ใครฝึกทางพองหนอ - ยุบหนอ ก็เอาตามพองหนอ - ยุบหนอ 
หรือสัมมาอะระหัง หรืออื่นๆ สุดแท้แต่ตามถนัด

บทส่งท้าย

บทที่

๕
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องค์กรรมฐานใดที่จะท�าให้มรรคผลการเกิดสมาธิของเรา
เร็วขึ้น องค์บริกรรมตัวน้ัน จะเร็วท่ีสุดส�าหรับจริตของเรา ถ้าใช ้
พุทโธ แล้วเกิดสมาธิเร็ว ก็ใช้ตัวนั้นตลอดไป

ขอเวลาท�าสมาธิ ๒ นาที ครับแล้วหลับตาต่อไปนะครับ

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

(เวลา ๒ นาทีผ่านไปด้วยความสงบ)

ในการด�าเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน หลังจากที่ เรา 
ตื่นจากภวังค์ จิตของเราจะรับสัมผัสต่างๆ  ท้ังดี และไม่ดี 
ตลอดเวลา ผูท้ีม่คีวามรู ้ผูท้ีรู่ท้นัส่ิงกระทบต่างๆ เหล่านี ้พงึสร้าง 
แต่สิ่งดี ทุกๆ การกระทบสิ่งดีนั้นเป็นบุญ บุญนั้นเกิดได้หลาย 
ทาง เช่น เราควรพจิารณาเนืองๆ ว่า ในรอบวนัของเรานัน้ เราได้ 
ช่วยเหลือผู้อื่นหรือเปล่า ในกิจการงานของคนอื่น ในกิจการ
งานทีช่อบธรรม ถ้าเรามเีวลาเราอยูใ่นสภาวะทีช่่วยเหลือได้ เราก็ 
ช่วยเหลอื ผลจากทีเ่ราได้ช่วยเหลอืเขานัน้ จะกลับออกมาเป็นบญุ

การถ่อมตน (อ่อนน้อมถ่อมตน) เป็นบุญ ถ้าเราไปคบหา 
สมาคมกับใครก็ตาม รู ้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อบิดามารดา 
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ต่อครูบาอาจารย์ ต่อผู้ใหญ่ ต่อเจ้านาย ถ่อมตนแม้แต่เพื่อน 
ผู้ร่วมงานบุคคลท่ีต�่ากว่า แม้แต่เดรัจฉาน จะท�าอะไรเราต้องมี 
สมัมาคารวะต่อสรรพสัตว์ทีร่่วมเวยีนว่ายตายเกิด การถ่อมตนนัน้ 
เป็นบุญ

การฟังธรรมตามกาล อย่างวนัน้ีเป็นการบรรยายธรรม เป็น 
สัจธรรมของพระพุทธองค์ ผู้ท่ีฟังก็ได้บุญ ผู้ท่ีบรรยายธรรมก็ 
ได้บุญ บุญเกิดจากการฟังธรรม การเทศน์ธรรม

เวลาเราไปรู้ว่าคนอื่นเขาไปท�าบุญ คนอื่นเขาไปท�าความดี 
หากเรามีจิตอนุโมทนาคล้อยตาม ยินดีกับการท�าดีของเขา เรา 
ก็ได้บุญ เวลาเราไปสร้างความดี เวลาเราไปท�าบุญ ไปใส่บาตร 
เมือ่เรากลบัมาถงึบ้าน หรือกลบัมาถงึท่ีท�างาน เรากอ็ทุศิแบ่งบุญ 
ให้คนอื่นที่เราได้พบปะสังสรรค์ เราก็ได้บุญสองต่อ

เวลาเรามี สิ่งที่เรามี เราอุทิศเราบริจาค ให้กับสรรพสัตว์ 
ให้กับคนอื่น ให้กับคนท่ีเดือดร้อนต้องการการบริจาคนั้น ถือว่า 
เป็นทาน หากเราบริจาควัตถุเป็นทาน เช่น อาหารเครื่องนุ่งห่ม 
เสื้อผ้า ยารักษาโรคต่างๆ เหล่าน้ันเป็นวัตถุทาน ได้อานิสงส ์
เป็นบญุ ใครเขาท�าให้เราเดอืดเนือ้ร้อนใจ ท�าให้เจ็บใจ ท�าให้เรา 
คบัแค้นขดัข้องหม่นหมองใจ เราให้อภยัต่อผูท้ีท่�าให้เราเดอืดเนือ้ 
ร้อนใจ ส่ิงน้ันก็จะเกิดเป็นบุญขึ้นในใจของเรา เมื่อใดที่เราให ้
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อภยัเขาได้ จติของเราจะสงบ จะมีเมตตาเกดิขึน้ การให้อภยัทาน 
เป็นบุญทีใ่หญ่กว่าการให้วัตถุทาน วัตถทุานนั้นเราให้ไดง้่าย แต่ 
อภยัทานเราให้ได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าเราท�าเป็นอุปนิสยัจนเคยชิน 
แล้ว ก็สามารถจะให้อภัยทานกับสรรพสัตว์ กับเพ่ือนร่วมงาน 
กบัเจ้านาย กบัทกุคนทีเ่ราสัมพนัธ์ได้ ดงันัน้ต้องหมัน่ให้อยู่เสมอๆ 
เพราะเป็นบุญที่ตัวใหญ่กว่าวัตถุทาน

การให้ปัญญาเป็นทาน เช่น การบรรยายธรรมในวันนี้
เป็นการให้ปัญญาเป็นทาน ให้ความกระจ่างแก่ชีวิต ชีวิตจะ 
เดินได้ถูกต้อง เดินได้ราบรื่น สะดวกสบาย สงบ อันนี้เป็นทาน 
สูงสุด เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองของทาน ก็มีวัตถุทาน อภัยทาน 
และปัญญาเป็นทาน ควรจะท�าให้บริบูรณ์ ทั้ง ๓ ทานนี้

การรักษาศีลเป็นบุญ ศีล คือ ความปกติของกาย วาจา 
ถ้าเป็นพระกรรมฐาน รวมถึงใจด้วย เม่ือกายวาจาของเราปกต ิ
วาจาของเราไม่ไปพูดให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อน พูดแล้วตัวเอง 
เดือดร้อน สงบวาจาได้ก็เป็นศีล วาจาของเรากายของเราไม่ไป 
ประทุษร้ายคนอื่น ไม่ไปท�าร้ายคนอื่นก็เป็นศีล ในขณะที่ท่าน 
น่ังอยู ่นี้ กายและวาจาก็เป็นศีล คือมีความสงบมีความปกติ 
อันนี้เป็นบุญ
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แท้จริงแล้วศีลนั้นอยู่ที่ใจ ใจที่สงบที่ปกติ ใจที่ไม่คิดร้าย 
นั่นคือบุญ ฉะนั้น การมีศีลอยู่กับตัวเองก็เป็นบุญ

การบ�าเพ็ญภาวนา เช่นท่ีท่านได้บริกรรมว่า พุทโธ พุทโธ 
หรือพองหนอ ยุบหนอ หรือสัมมาอะระหัง หรืออื่นๆ อันนั้นคือ 
การภาวนา การภาวนาคือการพัฒนา การพัฒนาคือการท�าสิ่งดีๆ 
ท่ียังไม่เกิดมีขึ้นกับเรา กับจิตใจของเรา ให้เกิดมีข้ึน ถือเป็น 
การพัฒนา หรือส่ิงดีใดๆ ที่มีอยู ่แล้ว  เราท�าให้มันดีขึ้นนั้น 
ก็เรียกว่าการพัฒนา การภาวนาคือการบ�าเพ็ญ หรือการพัฒนา 
จิตใจให้ดีขึ้นหรือให้มีขึ้น จึงได้บุญ

สดุท้ายคอื ท�าจติใจให้เห็นตรง ในขณะทีเ่ราตืน่จากภวงัค์ 
จติของเราจะรบัท้ังสิง่ดีและไม่ดี เข้าปรุงแต่งเป็นอารมณ์ หากเรา 
มสีตติามทนัสิง่กระทบ และเรามปัีญญาตามเหน็การเกิด การดบั 
ของสิ่งกระทบ จิตของเราไม่รับสิ่งกระทบเข้าปรุงแต่ง ก็จะเกิด 
เป็นความสงบ จะกระทบดีก็สงบ กระทบไม่ดก็ีสงบ ทีเ่ป็นอย่างนี ้
ได้เพราะเห็นถูกตรง จิตจะเข้าสู่ความเป็นเกษม

การกระท�าทั้ง ๑๐ อย่างนั้นเป็นบุญ บัดนี้ ท่านทั้งหลาย 
เป็นผู้มีบุญ ผู้บรรยายก็เป็นผู้มีบุญ ขอท่านทั้งหลายจงต้ังจิตว่า 
ขณะนี้เราทั้งหลาย มีบุญอยู่กับจิตใจ อยู่กับตัวของเราแล้ว ขอ 
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่มาเบียดเบียน 
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ที่มาปองร้าย ท่ีมาจองเวรกับเรา ขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี ้
เพื่อความสุข เพ่ือความไม่มีโทษภัย ขอจงน�าบุญส่วนกุศลน้ี 
เป็นปัจจัยเดินทาง ไปเกิดในภพภูมิที่ควรแก่บารมีของตน 
ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน้ี ให้กับสรรพสัตว์ที่ร่วมเวียนว่ายใน 
วัฏฏะทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่พญายมราช ท่านท้าว 
จตุโลกบาล ให้กับมวลเทพเทวดาทั้งหลาย ตลอดจนถึงพรหม 
ขอจงรับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บ�าเพ็ญแล้วในวันนี้ เพื่อ 
ความสขุ เพือ่ประโยชน์ เพือ่การน�าไปเป็นปัจจัยในการบ�าเพญ็ 
บารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นจงทั่วกัน

ทุกครั้งหลังจากท่ีเราพิจารณาแล้ว เราควรจะอุทิศบุญนั้น 
เพือ่ตดัเจ้ากรรมนายเวร ให้หมดไป ในทางวิทยาศาสตร์สามารถ 
พิสูจน์ได้ว่า เมื่อเราตัดเจ้ากรรมนายเวรหมดไป ทีหลัง ถ้าเรา 
ท�าดีวันนี้ ผลจะเกิดดีวันน้ีเลย มันส้ันเข้า ท�าดีวันนี้ ก็ได้ดีวันนี ้
จริงๆ ขอบคณุทกุท่านท่ีเป็นฐานให้ผมได้สร้างและสัง่สมบารม ี✤



ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิต
ล้วนเป็นครูสอนใจเรา

ดังนั้น ถ้ามองอะไร ต้องมองให้ชัด
ในทางธรรม  ไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้
ปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมด





อุบาย
ท�าจิต
ให้สงบ
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สวัสดีครับ วันนี้จะมาบรรยายให้เกิดประโยชน์ ในฐานะ 
ที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจของตนเองให้ 
งอกงาม การปฏิบัติธรรมนั้น จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย 
แต่ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติในท่ีนี้ เคยมีพื้นฐานมาก่อนแล้ว จึงได ้
น�าตัวเข้ามาฝึกมาปฏิบัติ คนที่ไม่มีพื้นฐานทางนี้มาเลย แม้จะ 
ชักชวนอย่างไร เขาก็ไม่เข้ามาปฏิบัติ ผู้ท่ีปฏิบัติแล้ว จิตสงบ 
ได้ง่าย เป็นผู้ที่ได้สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ท�าไมจึงพูด 
เช่นนี ้เพราะตัวผูบ้รรยายเองได้ประสบ รู้เห็น เข้าใจ ภาษาธรรมะ 
เรยีกว่า สนัทฏิฐโิก เหน็ด้วยตนเอง การรู้การเหน็ต่างๆ เหล่านัน้ 
ใช้ปัญญาวปัิสสนาญาณจงึจะรู้ ปัญญาทางโลก คอืปัญญาสญัญา 

ของดี...ของวิเศษ
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หรือปัญญาเห็นผิด ๒ ตัวนี้ ไม่สามารถจะรู้เห็นสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
ได้ ต้องใช้ปัญญาญาณ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ตาใน ตาทิพย์ 
ตาญาณ ท�าให้ได้รูไ้ด้เห็นว่า ท่านทัง้หลายเคยฝึกกนัมาก่อนแล้ว 
จึงได้น้อมน�าตัวเข้ามาสู่ที่แห่งนี้

คนทีฝึ่กแล้ว จติสงบได้ง่าย ท่านมัน่ใจได้เลยว่า ตนเองได้ 
เคยสัง่สมไว้ก่อนแล้ว ผลจงึเกดิขึน้ได้ง่าย เช่นเดยีวกบัผู้บรรยาย 
เมือ่ครัง้ไปประพฤติปฏบิติัธรรมอยูก่บัท่านเจ้าคณุอาจารย์ (สมยันัน้ 
ท่านเป็นเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนี) ท�าได้ง่ายๆ ภายในเดือนเดียว 
ก็ได้รู้เห็นอะไรมากมาย วันสุดท้ายท่ีไปลาสิกขาจากท่าน ท่าน 
เจ้าคุณฯ ท่านบอกว่า

“สิ่งที่ได้ไปนั้น เป็นของดี ของวิเศษ ให้เก็บไว้กับตัว 
ตลอดชีวิต”

เกบ็มา ๒๐ กว่าปีแล้ว (บรรยายเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐) กย็งั 
ไม่มีพร่องลงไปเลย มีแต่งอกงามขึ้น เพราะผู้บรรยายยังจ�าค�า 
ของท่านเจ้าคณุอาจารย์ชดัแจ้ง ไม่คลาดเคล่ือนเลยแม้แต่ค�าเดยีว 
“สิง่ทีไ่ด้ไปนัน้ เป็นของด ีของวเิศษ ให้เกบ็ไว้กบัตัวตลอดชวีติ” 
ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนี (ในสมัยนั้น) ท่านพูดอย่างนี้
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แก้ที่ไหน

ในการประพฤติปฏิบัติธรรม คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความ 
ส�าเร็จ หรือไม่ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควร หรือประสบความ 
ส�าเร็จช้า สาเหตุน้ันขึ้นอยู่กับเง่ือนไขหรือองค์ประกอบ ๔ ข้อ 
ต่อไปนี้ คือ

๑. ศีล

อย่างน้อย ศีล ๕ ต้องมีอยู่ในใจ ไม่ใช่แค่รู้ศีล ๕ แต ่
ต้องมีศีล ๕ อยู่ในใจ ใครที่ประพฤติปฏิบัติมายาวนาน แต่ยัง 
ไม่ค่อยได้ผลก้าวหน้า ลองถามตวัเองว่า ศลี ๕ มอียูใ่นใจของเรา 
หรือเปล่า ? ถ้ามีศีล ๕ อยู่ในใจ ก็ไม่ต้องรักษาให้มันเหนื่อย 
ยาก ศลีทีม่อียูใ่นใจ ย่อมเป็นพืน้ฐานท�าให้จิตนิง่ ท�าให้สามารถ 
ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ง่าย แต่ถ้าไม่มีศีล ๕ ปฏิบัติอย่างไรก ็
ไม่ส�าเร็จ

ไตรสิกขา ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา น่าคิดว่า 
เหตุใดพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงบัญญัติ แค่สมาธิกับปัญญา 
สมถกรรมฐาน คอื สมาธ ิวปัิสสนากรรมฐาน คอื ปัญญา ท�าไม 
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พระองค์ไม่บัญญัติ ๒ ตัว ท�าไมต้องมีศีลน�ามาก่อน น่ันเพราะ 
พระองค์เห็นแล้วว่า ศีลเป็นพื้นฐาน ท่ีจะท�าให้ใจของเราสงบ 
ท�าให้ใจของเรานิ่ง ฉะน้ัน คนท่ีปฏิบัติแล้วมีปัญหาว่า ท�าไม 
มรรคผลไม่ก้าวหน้า จงพิจารณาตัวเอง ถามตัวเองดูว่า เรามีศีล 
ครบไหม ถ้าศีลไม่ครบ ต้องรักษาศีลเป็นอันดับแรก เมื่อใจ 
มศีลีอยู ่จะปฏบิติัก้าวหน้าได้ง่าย คนท่ีได้ผลช้านัน้ เหตปุระการ 
หนึ่งคือ ศีลยังพร่อง ยังไม่ครบ

๒. อิทธิบาท ๔

จะเรียนหนังสือ หรือท�ากิจการใดๆ ก็ตาม หรือแม้จะมา 
ประพฤติปฏิบัติธรรม อิทธิบาท ๔ นี้คือ หลักธรรมท่ีจะน�าไปสู ่
ความส�าเร็จในทุกกรณี ธรรม ๔ ข้อนี้ ได้แก่

๑. ปฏิบัติธรรมด้วยใจรัก (ฉันทะ)
๒. ปฏิบัติธรรมด้วยความพากเพียร (วิริยะ)
๓. ปฏิบัติธรรมด้วยใจจดจ่อ (จิตตะ)
๔. ใช้ปัญญาไต่สวนธรรมที่ปฏิบัติ (วิมังสา)

เมือ่ท่านทัง้หลายมาฝึกสมถกรรมฐาน และวปัิสสนากรรม- 
ฐาน ท่านลองใช้หลัก ๔ ข้อนี้เป็นตัวจับ อันดับแรก...เราต้อง 
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รักที่จะฝึกวิปัสสนากรรมฐาน จึงจะส�าเร็จได้ง่าย การฝึกปฏิบัติ 
ต้องท�าด้วยความพากเพียร ๑ วัน มี ๒๔ ชั่วโมง ถามว่าเรา 
ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานสักกี่ชั่วโมง  ผู ้บรรยายในสมัยที่ 
ไปพิสูจน์สัจธรรม นอนน้อย เพียง ๔ - ๕  ช่ัวโมงเท่าน้ันพอ 
เวลานอกเหนือจากนั้น ปฏิบัติเต็มท่ี  เพราะฉะนั้น  เรื่อง 
ความเพียรส�าคัญมาก ความเพียรน�าไปสู่ความส�าเร็จ คนท่ีชอบ 
นอน ปฏิบัติส�าเร็จยาก  เม่ือเราอยู ่ในทางโลก มีส่ิงนั้นสิ่งนี ้
เข้ามา อารมณ์จะฟุ้ง การปรุงแต่งอารมณ์ท�าให้สูญเสียพลังงาน 
เมือ่พลงังานพร่องไปจากจติใจมากๆ เราต้องใช้เวลานอนยาวนาน 
เพื่อเติมพลังงานให้เต็ม แต่เม่ือเราฝึกสมถกรรมฐาน เมื่อจิตนิ่ง 
แล้ว จิตไม่ปรุงแต่งอารมณ์ให้ฟุ้งเหมือนเวลาเราอยู่ในทางโลก 
จะมอีารมณ์เกดิขึน้น้อย พลงังานจะไม่สญูเสยีไปกับการปรงุแต่ง 
อารมณ์ต่างๆ ฉะนั้น ใน ๒๔ ชั่วโมง ถ้าเราเร่งความเพียร เรา 
ต้องนอนน้อยลง...น้อยลง

ในการปฏิบัติกรรมฐาน ท่านให้ก�าหนดอารมณ์ทีเ่ป็นปัจจบุนั 
ใช้องค์บริกรรมว่า “พองหนอ...ยุบหนอ” หรืออย่างอื่น ถ้าจิต 
น่ิงได้ จะอยู่กับพองหนอ - ยุบหนอ ไม่ไปคิดเรื่องอ่ืนใดท้ังสิ้น 
อารมณ์จะน้อย จะมอียูอ่ารมณ์เดยีวทีเ่ป็นปัจจบุนัขณะ พลงังาน 
จะถูกอนุรักษ์ไว้ในร่างกาย เม่ือพลังงานพร่องไปน้อย เรานอน 
นิดเดียวก็เพียงพอ
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เครื่องวัดว่าเรามีความเพียรมาก ให้ดูว่าจิตนิ่งมากหรือไม่ 
หรอืดทูีค่วามขยนักไ็ด้ ถ้ามคีวามขยนัเพิม่ขึน้ ความข้ีเกียจลดลง 
แสดงว่าจิตของท่านเป็นสมาธิมากขึ้น เหล่านี้เป็นเคร่ืองวัดที่เป็น 
วิทยาศาสตร์ทั้งหมด เพราะฉะนั้น ขอให้ใช้หลัก อิทธิบาท ๔ 
อันได้แก่ ท�าด้วยใจรัก ท�าด้วยความพากเพียร ท�าด้วยใจจดจ่อ 
(คอืสตกิ�าหนดอยูก่บัองค์กรรมฐาน) แล้วใช้ปัญญาไต่สวนพจิารณา 
เช่นว่า ท�าไมวนันีน้ัง่แล้วเข้าสมาธยิาก ท�าไมเมือ่วานท�าได้ดกีว่านี ้
ต้องหาข้อบกพร่อง เมือ่แก้ไขข้อบกพร่องนัน้แล้ว การฝึกของเรา 
จะก้าวหน้า นี่คือ อิทธิบาท ๔ ถ้าท่านอยากจะประสบผลส�าเร็จ 
ในการประพฤติปฏิบัติธรรม ต้องเจริญ อิทธิบาท ๔ ให้มาก 
ฝึกกรรมฐานด้วยใจรัก ฝึกด้วยความพากเพียร ฝึกด้วยใจ 
จดจ่อ และใช้ปัญญาไต่สวน ไม่ใช่นัง่พองหนอ - ยบุหนอไปเรือ่ยๆ 
ต้องคดิถงึเหตผุลว่า ท�าไมมันเร็ว ท�าไมมันช้า ท�าไมวนันีฝึ้กแล้ว 
ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อวานน้ี ต้องใช้ปัญญาไต่สวนหาเหตุ แล้วแก ้
ที่เหตุนั้น

นีค่อืหลกัธรรมทีน่�าสูค่วามส�าเรจ็ นักเรยีนทีน่�า อิทธบิาท ๔
ไปใช้กับการเรียน จะเรียนได้ดี และเรียนได้ง่าย
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๓. ยอมตาย

สมัยที่ผู้บรรยายไปฝึกกรรมฐานกับท่านเจ้าคุณพระเทพ- 
สิทธิมุนี ท่านสอนว่า “ถ้าอยากได้ธรรมะของพระพุทธเจ้า ต้อง 
เอาชวีติเข้าแลก” มีใครเคยคิดบ้างไหมว่า นัง่สมาธนิี ่จะยอมตาย 
เลย จะปวดจะเมื่อย จะเหน็บชาอย่างไร เราจะไม่ขยับเขยื้อน 
จะบริกรรม “พองหนอ ยุบหนอๆๆ...” โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ 
มีใครเคยคิดยอมตายบ้าง ผู้บรรยายท�ามาแล้ว เพราะเชื่อใน 
ครูบาอาจารย์ ท่านบอกอย่างไร เราจะท�าอย่างนั้น ท�าให้ถูกตรง 
กับสิ่งที่ท่านบอก เมื่อไปปฏิบัติวันแรกๆ นั่งได้ยาวนาน สบาย 
วันหลังๆ นั่งไปไม่นานเท่าไรก็ปวดเมื่อย จึงเปลี่ยนอิริยาบถจาก 
นั่งเป็นยืน เป็นเดินจงกรม จากเดินจงกรมมานั่ง สลับไปมา 
สมาธิไม่ค่อยก้าวหน้า ในที่สุด...ยอมตาย

เมือ่อธษิฐานยอมตายแล้ว ภายใน ๗ วนัเท่านัน้เอง จติ 
เข้าอัปปนาสมาธิไปเลย ตอนน้ันมีความสุขมาก นึกว่านิพพาน 
แล้ว เห็นไหมครับ ยอมตายเพื่อธรรมะของพระพุทธองค์ เรา 
จึงได้สัจธรรม จึงได้ความรู้ตัวนี้มา เพราะฉะนั้น ใครที่อยากได้ 
กรรมฐาน ให้ใช้หลักนี้ พระธุดงค์ท่านออกป่ารูปเดียว ท่านก ็
ยอมตายเช่นกัน พระที่เป็นหลักของพระศาสนา ให้คนได้กราบ 
ไหว้บชูา ท่านล้วนแต่ยอมตายมาแล้วทัง้นัน้ ฉะนัน้ เราเป็นศิษย์ 
ของพระพุทธเจ้า เราต้องสู้ตาย ! ในการประพฤติปฏิบัติธรรม 
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เพียงปวดนิดๆ หน่อยๆ เราก็คิดจะเปลี่ยนอิริยาบถเสียแล้ว มี 
ใครบ้างที่ยอมตาย ถ้ายอมตาย ก็จะได้มรรคผลก้าวหน้าเร็ว 
อนุโมทนากับท่านด้วย คนใจเด็ดเท่านั้นที่จะท�าได้

เมือ่ใดท่ีพลงัสติในดวงจติสะสมมากพอ ทกุคนมสีทิธิท์�าได้ 
เราฝึกพองหนอ - ยบุหนอไปเพือ่เพ่ิมพลงัสต ิเมือ่สตเิกดิขึน้ สมาธ ิ
ก็เกิดขึ้น เป็นพลังสมาธิ เอาพลังสมาธิมาพัฒนาปัญญาเห็นแจ้ง
ที่เรียกว่า  วิปัสสนาภาวนา พลังปัญญาก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น 
พลงัจิตทีเ่ป็นผลจากการฝึกมอียู ่๓ ตวั คอื พลงัสต ิพลงัสมาธ ิ
และพลังปัญญา (เห็นแจ้ง)

๔. สิ่งที่สั่งสมไว้

คอื สิง่ทีเ่ราได้ท�าไว้แล้วแต่ปางก่อน ได้สะสมไว้แต่อดตีชาติ 
เพราะจิตมนุษย์ทุกคน และจิตของสัตว์โลกทั้งหลาย ท�าสิ่งใด 
ด้วยการคดิ พูด ท�า ล้วนสัง่สมไว้ในจติ ท่ีเรามาน่ังฝึกกรรมฐาน 
มาฝึกกัน ๗ วัน ๘ วัน ไม่ได้สูญหาย ไม่ได้เสียเปล่า ทุกวัน 
ที่เรานั่งฝึกพองหนอ - ยุบหนอ ไม่เป็นโมฆะ แต่มีพลังสั่งสม 
ในดวงจิตเรือ่ยๆ ไป ผูบ้รรยายพดูได้เตม็ปาก เพราะว่า ภายใน 
เดือนเดียวที่ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดมหาธาตุฯ ได้ไปรู ้ไปเห็น 
สิง่ต่างๆ หลายอย่าง อภญิญาหลายๆ ตวัได้เกิดข้ึนภายในเดอืน 
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เดียว แปลกใจว่าท�าไมจึงได้เร็วกว่าคนอื่น

จนกระทั่งวันหนึ่ง อภิญญาที่เรียกว่า ปุพเพนิวาสานุสติ- 
ญาณ เกดิขึน้กบัตวัเอง จงึได้รูว่้า เราได้ท�าไว้แต่ปางก่อน ยาวนาน 
มาแล้ว เคยเกดิเป็นฤๅษ ีปฏบิตัมิาหลายชาต ิเพราะฉะนัน้ ทีท่่าน 
ท�าในวันนี้ไม่สูญเปล่า แต่จะสั่งสมไปเรื่อยๆ ทีละหนึ่ง ทีละหนึ่ง 
มากขึ้นๆ ท�าเถิด อย่าหยุด จะเป็นตายอย่างไร ท�าไปเถิด จะได้ 
ดีเอง นี่คือเหตุปัจจัยหนึ่งว่า เราจะได้มรรคผลช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู ่
กับว่า สิ่งที่เราสั่งสมไว้แต่อดีตมีมากหรือมีน้อยแค่ไหน

อย่าให้อายลิง

ปัจจุบัน โลกมีสิ่งลวงตาลวงใจมากมาย โดยเฉพาะยุคนี ้
เป็นยคุท่ีบรบิรูณ์ด้วยวตัถ ุปรนเปรอพรัง่พร้อม เทคโนโลยใีหม่ๆ 
ท�าให้เราหลง ท�าให้เราติดยึดกันมาก จิตของสัตว์โลกจึงแกว่ง 
อะไรเข้ามากระทบ จิตจะจับ จะยึด จะปรุงแต่ง เกิดจิตสังขาร 
ขึ้น เราปล่อยตัวให้เคยชินกับการปรุงแต่งของจิตมายาวนาน 
เมือ่เรามาบงัคบัให้จติอยู่นิง่ๆ บางครัง้จงึมปัีญหา บางคนอดึอดั 
บางคนดิน้รน เหมือนสตัว์ป่าท่ีถกูจับมาขงักรง ใจไม่เคยอยูก่บัที่ 
เลย คิดจะไปโน่นจะไปนี่ หงุดหงิด งุ่นง่าน อันน้ีเป็นธรรมชาติ 
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ของจิต มันเคยมีอิสระมายาวนาน เคยปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆ 
มายาวนาน เมื่อเรามาจับบังคับให้น่ิงจากอารมณ์ปรุงแต่ง จึงมี
ปัญหา

แต่อย่างไรกต็าม หากเราบังคับให้จติน่ิงได้ จะเกดิประโยชน์ 
ไม่ต้องดูอะไรไกล ดูลิงที่เขาจับมาฝึกให้เก็บมะพร้าว กว่าจะ 
ฝึกได้ เจ้าของก็เหน่ือย ลิงก็เหน่ือย แต่ในที่สุด เมื่อฝึกได้แล้ว 
มีประโยชน์มาก เช่นเดียวกัน ในเมื่อสัตว์เดรัจฉานยังฝึกได ้
ประสาอะไร เราเกดิเป็นมนุษย์ ประเสริฐกว่าสตัว์เดรจัฉาน ภพภมูิ 
ก็เหนือกว่าสัตว์เดรัจฉาน ท�าไมจะฝึกไม่ได้ อย่าให้อายสัตว์ 
เดรัจฉาน จริงอยู่...ใจของเราเคยแกว่ง เคยรับสิ่งกระทบต่างๆ 
มาปรุงเป็นอารมณ์หลากหลาย เม่ือจะมาฝึกให้นิ่ง มันจึงยาก 
เหลือเกิน แต่ท�าไปเถิด ในที่สุดจิตจะสงบนิ่งได้จริงๆ
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๑๐ คาถา พาจิตสงบ

หลกัธรรมทีจ่ะท�าให้จติสงบ ท�าให้จตินิง่ได้ คือ กถาวตัถ ุ๑๐
(เรือ่ง ๑๐ อย่างทีค่วรพูด ควรสนทนากนั) เราควรจะพดูคยุกัน 
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ และน�าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อท�าให้จิต
นิ่ง หลักธรรม ๑๐ อย่างนี้ คือ

๑. ความมักน้อย

ความมักน้อย ปรารถนาน้อย ดูพระสงฆ์เป็นตัวอย่าง 
ท่านมเีพยีง อฐับริขาร คอื เครือ่งใช้ ๘ อย่าง ท่านเป็นผูม้กัน้อย 
ในฐานะทีเ่ราอยากได้ด ีอยากท�าจิตของเราให้ประเสรฐิเหมอืนพระ 
เราต้องท�าจิตของเราให้น่ิง จิตจะน่ิงได้ เราต้องมีความมักน้อย 
ถ้าเรามีความมักมาก จะเกิดเป็นความโลภ ฉะนั้น เมื่อเราจะกิน 
อาหาร ถงึจะอร่อยหรอืไม่อร่อย เรากก็นิแต่พอด ีไม่ใช่ว่าอร่อย... 
เรากก็นิเสยีพงุกาง จนไม่ได้ปฏบิตัธิรรม ต้องไปนอนเลย อย่างน้ัน 
ก็เป็นความโลภหรือมักมาก ซ่ึงขัดต่อการปฏิบัติ และท�าให้จิต 
ไม่นิง่ ในฐานะทีเ่ราเป็นนกัปฏบิตัธิรรม อาหารจะอร่อยหรอืไม่อร่อย 
ต้องกินแค่พอให้ร ่างกายนี้ทรงอยู ่ได้ นั่นคือความมักน้อย 
กินพอดี แล้วจิตจะนิ่งได้
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การบริโภคปัจจัย ๔ อื่นๆ หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ เราก็ใช ้
แต่พอดี พระสงฆ์ท่านมีเคร่ืองใช้อยู่ ๘ อย่าง ในฐานะที่เราเป็น 
ฆราวาส เสื้อผ้าต่างๆ เราก็มีแค่พอใช้ อย่าให้มากเกิน บางคน 
มีถึง ๒ - ๓ ตู้ พอหยิบชุดน้ันมาใส่...ไม่ชอบ เกิดโทสะ เปลี่ยน 
หยิบตัวใหม่มาใส่ ตัวน้ีก็ไม่ชอบ เกิดโทสะคร้ังที่สอง เปลี่ยนไป 
เปลีย่นมา แต่งตวัวนัหนึง่ๆ เกดิโทสะหลายครัง้ เพราะไม่มกัน้อย 
จะอยู ่จะกนิ จะนอน จะอะไรต่างๆ ขอให้มกัน้อย เรือ่งการนอน 
กแ็ค่นดิเดยีว ไม่จ�าเป็นต้องมเีครือ่งเคยีงหมอนข้าง หรืออะไรให้ 
มากมาย กิเลสมันจะเข้ารบกวน จิตจะไม่สงบ

ดังนั้นหากประสงค์จะให้จิตสงบ เราต้องพูดคุยกันในเรื่อง 
ความมักน้อย คือบริโภคใช้สอยเท่าที่จ�าเป็นกับชีวิต ไม่จ�าเป็น 
ต้องบรโิภคใช้สอยให้เกนิพอกบัการคงอยูข่องชวีติ ไม่จ�าเป็นต้อง 
บรโิภคอาหารทีม่รีาคาแพงเกนิความเป็นจริง ไม่จ�าเป็นต้องใช้สอย
สนิค้า เช่น รองเท้า กระเป๋าถอื เสือ้ผ้าท่ีมชีือ่เสยีง และมรีาคาแพง
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๒. ความสันโดษ

คนทัว่ไปมกัเข้าใจผดิ คดิว่า “สันโดษ” คอื ไม่ต้องท�าอะไร 
เลย บางคนชอบพูดว่า ถ้าสันโดษแล้วไม่ต้องท�าอะไรเลย โลกก ็
ไม่เจริญน่ะสิ นั่นเขาเข้าใจผิด ค�าว่า “สันโดษ” คือ พอใจใน 
สิง่ทีต่นเองเป็น ตนเองม ีตนเองได้รบั แต่ท�าเตม็ที ่ผูบ้รรยาย 
เป็นคนสันโดษแต่ท�าเต็มที่ ท�ามากกว่าคนไม่สันโดษเสียอีก 
ใน ๑ วันมี ๒๔ ชั่วโมง ผู้บรรยายนอนแค่ ๔ ชั่วโมง บวกลบ 
นิดหน่อย นอกน้ันฝึกตนตลอด ท�างานมาก แต่พอใจผลที ่
เกิดขึ้น ได้แค่ไหน พอใจแค่นั้น นี่คือความสันโดษ

ถ้าเรามคีวามสนัโดษ จติจะสงบ มีความสุข คนทีไ่ม่สนัโดษ  
จติจะว้าวุน่ ได้แค่นีไ้ม่พอ คดิว่า “เราอตุส่าห์ท�าเตม็ทีแ่ล้ว ท�าไมได้ 
แค่นี ้?” ไม่รูจ้กัพอ จติเป็นทกุข์ เป็นทกุข์แล้วไม่สงบ การประพฤติ 
ปฏบิตัธิรรมจงึมอีปุสรรคปัญหา ฉะนัน้ เรือ่งความสนัโดษนีต้้อง 
น้อมน�ามาใส่ตัวเรา อย่าลืมว่า ความสันโดษคือความพอใจใน 
สิง่ท่ีตนเองเป็น สิง่ท่ีตนเองมี และส่ิงท่ีตนเองได้รบั เมือ่ท�าเตม็ที ่
แล้ว ได้แค่ไหน ก็พอใจแค่นั้น
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๓. ความสงัด

ความสงดั คอื ความเงียบ สงัดกาย...สงดัใจ ความสงดักาย 
คือ การที่เราพยายามอยู่ในท่ีปราศจากสิ่งรบกวน อยู่ในสถานที ่
สงบเงียบ เช่น ห้องปฏิบัติกรรมฐานน้ีก็เป็นที่สงบ ทุกคนไม ่
ส่งเสยีงเอะอะวุน่วาย ทกุคนเดนิจงกรมกนัอย่างเรยีบร้อย ความ 
สงัดเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะท�าให้จิตสงบได้ พระธุดงค์มักออกป่าไป 
หาที่สงัดตามโคนต้นไม้ เราเป็นฆราวาส เป็นนักปฏิบัติธรรม 
ไม่ใช่พระธุดงค์ ไม่จ�าเป็นต้องไปออกป่า เพียงแต่ไม่พูดคุยกัน 
หรือเข้าห้องพระ หรือหันหน้าเข้ามุมใดมุมหน่ึงของห้อง ก็ท�าให้ 
จิตสงัดได้เหมือนกัน

การประพฤติปฏิบัติธรรมของผู ้บรรยายครั้งแรก ท่ีไป 
ปฏิบัติธรรมอยู ่ที่วัดมหาธาตุฯ อาศัยการหันหน้าเข้ามุมห้อง 
ไม่พดูคยุกบัใคร กท็�าให้จติสงดัได้ เพราะฉะนัน้ เรือ่งความสงดันี ้
ส�าคัญมาก
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๔. การปลีกตนออกจากหมู่คณะ

บางคนเรียกว่า “ปลีกวิเวก” คือ แยกตัวออกจากหมู่ จาก
พวก เพราะถ้าเข้าพวกเข้าหมู่แล้ว ก็มักคุยเรื่องไร้สาระ คุยเร่ือง 
กิเลสต่างๆ จิตจะว้าวุ่นไปหมด เคยสังเกตไหมว่า คนท่ีชอบ 
เข้าหมู่เข้าพวก แยกจากพวกไม่ได้ จิตมักมีความวุ่น จิตมีสติ 
อ่อน อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยมากจะเป็นอารมณ์ติดลบ ย่ิงในยุค 
เศรษฐกิจไม่ดีเช่นน้ี คนท่ีเข้าพวกเข้าหมู่จะมีอารมณ์ติดลบแทบ 
ทั้งนั้น คนพวกนี้มีอารมณ์มาก เหตุเป็นเพราะจิตมีพลังสติอ่อน 
แล้วเลยพาลเจบ็ป่วยด้วยโรคอะไรต่อมอิะไร...อย่างทีเ่ราเหน็ นีเ่ป็น 
โทษของการไม่ปลีกตัวออกจากหมู่จากพวก ผู้ที่มุ ่งประพฤติ 
ปฏิบัติธรรม ควรปลีกตัวออกจากหมู่จากพวก จะท�าให้จิตสงบ 
ได้ง่าย แต่ในทางโลก คนที่ปลีกตัวออกจากหมู่ อาจถูกคน 
พวกอืน่ต�าหนนินิทา ว่าเป็นคนไม่เอาไหน ในเมือ่เรายงัอยูใ่นสงัคม 
จะมีวิธีปลีกตัวออกได้อย่างไร

ผู้บรรยายเองก็ปลีกตัวออกจากหมู่คณะ ไม่ได้ปลีกตัวไป 
ถาวร แค่ไปชั่วคราว ปกติจะอยู่ในห้องท�างานเงียบๆ เมื่ออยู ่
ในความเงียบได้ สติปัญญาอันสุขุมรอบคอบจะเกิดขึ้น ฉะนั้น 
เราปลกีตวัออกจากหมู่จากพวก เพือ่ไปเพิม่ก�าลงัสตกิ�าลงัสมาธิ 
และก�าลงัปัญญา จติของเราจะมีก�าลงัมาก หรอืจะได้มพีลงัมาก 
เราก็ใช้พลังสติ พลังสมาธิ พลังปัญญาของเรา ไปช่วยคนอื่น 
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ได้มาก การปลีกตัวออกจากหมู่จากพวก จึงท�าให้จิตของเรา 
มกี�าลงั ท�าให้จติของเราน่ิง ฉะน้ัน ถ้าอยากประพฤตปิฏบิตัธิรรม 
ให้ได้มรรคผลก้าวหน้า ต้องพยายามปลีกตัวไปหาที่สงบที่สงัด 
เมื่อถึงเวลาอันสมควร จึงกลับเข้าหมู่เข้าพวกใหม่

ที่บ ้าน ให้จัดสักห้องหนึ่งเป็นห้องพระ แต่ก่อนอ่ืน... 
ต้องไม่ลืมว่า หน้าที่ของตัวเองที่บ้านต้องท�าให้สมบูรณ์แบบ 
เป็นภรรยา...ก็ท�าหน้าท่ีภรรยาให้สมบูรณ์แบบ เป็นสามี...ก็ท�า 
หน้าทีส่ามใีห้สมบรูณ์แบบ เป็นนักเรยีน...กท็�าหน้าทีข่องนกัเรยีน 
ให้สมบูรณ์แบบ เม่ือหน้าท่ีทางสังคมโลกเรียบร้อยบริบูรณ ์
ไม่บกพร่องแล้ว ใน ๒๔ ชั่วโมง เวลาก่อนนอนเป็นเวลาของเรา 
เราสามารถปลกีตวัออกจากหมู่จากพวก ไปหาทีส่งบทีส่งดั จะเข้า 
ห้องพระก็ได้ หรือยิ่งมาฝึกกรรมฐานอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ดี

ผู้บรรยายนอนสงบเงียบ ใครเห็นไม่รู้ว่าท�าอะไร ที่แท้คือ 
ไม่ได้นอนเปล่า แต่ใช้สติปัญญาพิจารณาข้อธรรมะ สติปัญญา 
ก็เกิดขึ้นตลอดเวลา ฉะน้ัน การปลีกตัวออกจากหมู่จากพวก 
จะท�าให้จติมพีลงัมาก ออกไปช่วยคนได้กว้างไกล สิง่นีผู้้บรรยาย 
พสิจูน์แล้ว เป็นเช่นนัน้จรงิ คนทีอ่ยูร่วมหมูร่วมพวกจะมพีลงัสต ิ
อ่อน จึงไม่สามารถเอาไปช่วยใครได้
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๕. ความเพียร

เร่งความเพียรให้มากจะได้ดี ความเพียรเป็นสิ่งส�าคัญ 
หลักธรรมที่เกี่ยวกับความเพียรมีมาก เช่น ใน อิทธิบาท ๔ ก็มี 
ความเพียร (คือ ข้อ ๒ วิริยะ), ในพละ ๕ อันได้แก่ ศรัทธา 
วิริยา สติ สมาธิ ปัญญา นั้น “วิริยะ” ก็คือ ความเพียร ใน 
สัมมัปปธาน ๔ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า

๑. เพียร ไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจ
๒. เพียร ละอกุศลที่เกิดแล้วให้หมดไป
๓. เพียร สร้างกุศลหรือความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจ
๔. เพียร รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่

ดังนั้น ถ้าอยากก้าวหน้าในมรรคผลแห่งการประพฤติ 
ปฏิบัติธรรม ต้องเจริญความเพียรให้มาก ความเพียรเป็นบารมี 
ชนดิหนึง่ เรียกว่า วริิยบารม ีดังนัน้จงึเป็นหลกัธรรมทีน่กัปฏบิตัิ 
ธรรมทิ้งไม่ได้เลย ต้องเร่งความเพียรให้สุดความสามารถของเรา 
เพราะความเพียรน�าไปสู่ความส�าเร็จ
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๖. ศีล

เราควรจะพูดคุยและปฏิบัติกันในเรื่องศีล ศีลเป็นเหมือน 
เกราะป้องกันจิตไม่ให้หวั่นไหว สีเลนะ สุคะติง ยันติ ถ้าเรา 
มศีลี เราย่อมเข้าถงึสคุติได้ สเีลนะ นพิพติุง ยนัต ิจะไปนพิพาน 
ได้ ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน ในการประพฤติปฏิบัติสมถะและ 
วปัิสสนากรรมฐานน้ัน ศีลส�าคัญมาก อย่างน้อยต้องรกัษาศลี ๕  
ให้คงอยู่ในจิตใจให้ได้

การจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ ต้องมีศีล ๕ บริบูรณ์ เมื่อ 
เกดิมาเป็นมนษุย์แล้ว ลองถามตวัเองว่า ศลี ๕ ข้อ ยังมอียู่ครบ 
ไหม ? ถ้าศีลไม่ครบ โอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หลังจาก 
ทิง้ขันธ์นี ้คงไม่มแีล้ว ต้องลงไปเกดิเป็นสตัว์อยู่ในอบายภมู ิมอง 
ไปรอบๆ ในสังคม มนุษย์ที่มีศีลครบ ๕ ข้อจริงๆ มีน้อย คนที ่
มีศีลไม่ครบ...เมื่อสร้างเหตุไม่ดีไว้แล้ว เขาจะไปไหน เรารู้ที่ไป 
ของคนเหล่านี้ได้ทันที น่ีเป็นเร่ืองธรรมดาที่เราเห็นชัด ดังนั้น 
ถ้าศีลไม่ครบ ย่อมไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ในครั้ง 
พทุธกาล พระพุทธโคดมจงึตรสัสอนสตัว์ (รปูนาม) ทีม่ศีลีคมุใจ 
ซึ่งได้แก่ มนุษย์ เทวดา และพรหมเท่านั้น ที่มีโอกาสน�าพาชีวิต 
ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้
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๗. สมาธิ

เม่ือเรามาขวนขวายฝึกสมาธิกันเช่นนี้ ทุกคนก็คงเคยมี 
ประสบการณ์ ขณิกสมาธิ กันมาบ้างแล้ว พอเกิดแล้ว จิตนิ่ง 
(ตั้งมั่น) ประเด๋ียวประด๋าว สมาธิแบบนี้มีประโยชน์ส�าหรับใช้ 
เรียนหนังสือ ใช้ท�างานได้ดี ผู้บรรยายไปเรียนถึงปริญญาเอก 
ได้อาศยัสมาธช่ิวยในการเรยีน ตอนอยูอ่งักฤษได้ฝึกสมาธติลอด 
๔ ปี ฝึกจนถงึขัน้ท่ีลมืตาอยู ่แล้วเห็น อคุคหนมิติ (นมิติตดิตา) 
เกดิขึน้โดยอตัโนมัต ิสมาธทิ�าให้สขุภาพด ีร่างกายแข็งแรง มีพลงั 
มาก ฉะนั้น ฝึกไว้เถิด จะดีเอง

ขณิกสมาธิ ท�าให้เรียนส�าเร็จได้ง่าย พอสูงขึ้นไป  เป็น
อุปจารสมาธิ เอามาใช้ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เช่น ที่หลวงพ่อ 
สอนไว้ว่า พอได้ อุปจารสมาธิ ให้น�ามาก�าหนดรูป - นามว่าเป็น 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ได้วิปัสสนาญาณ ผัสสะใดที่เข้ามาใน 
ข่ายของ อุปจารสมาธิ ให้ใช้จิตพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎไตร- 
ลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อผัสสะดับ ปัญญาเห็นแจ้ง 
ก็เกิด ทุกผัสสะที่เข้ามาในข่ายของ อุปจารสมาธิ ต้องพิจารณา 
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ไตรลักษณ์ เมือ่ผสัสะเข้าสูอ่นตัตาจรงิ ไม่กลบัมาเกิดอีก ปัญญา 
เห็นแจ้งจะเกิดขึ้น ทีละหนึ่ง ทีละหนึ่ง ปัญญาเห็นแจ้งเกิดข้ึน 
เรื่อยๆ เมื่อผัสสะดับ

นีค่อืประโยชน์ของสมาธ ิฝึกแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ตรงนัน้ 
เมื่อฝึกจิตลึกถึงระดับ อัปปนาสมาธิ ก็เริ่มเกิด ฌาน จิตเริ่ม 
เป็น เอกคัคตา คอื จติมีอารมณ์หนึง่เดียว พอเข้า อปัปนาสมาธ ิ
จะเข้าสู่ฌาน

รูปฌานท่ี ๑ อารมณ์ที่เป็นองค์ประกอบของฌาน ได้แก ่
  วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา (เมื่อฝึกไป 
  แล้ว จะรูเ้องว่า ทัง้ ๕ อย่าง มอียูใ่นใจเราแล้ว)

รูปฌานท่ี ๒ อารมณ์ที่เป็นองค์ประกอบของฌาน ได้แก ่
  ปีติ สุข เอกัคคตา

รูปฌานท่ี ๓ อารมณ์ที่เป็นองค์ประกอบของฌาน ได้แก ่
  สุข เอกัคคตา

รูปฌานท่ี ๔ อารมณ์ที่เป็นองค์ประกอบของฌาน ได้แก ่
  อุเบกขา เอกัคคตา
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หลงัจากน้ัน ใช้ปัญญาพจิารณา อรูปฌาน อกี ๔ ตวั ลกึลง 
ไปตามล�าดับ คือ

อรปูฌานที ่๑ ฌานก�าหนดอากาศ คอื ช่องว่างไม่มท่ีีส้ินสดุ 
    ไม่มีประมาณ เป็นอารมณ์

อรปูฌานท่ี ๒ ฌานก�าหนดวญิญาณไม่มท่ีีสิน้สดุ เป็นอารมณ์
อรูปฌานท่ี ๓ ฌานก�าหนดความไม่มอีะไรเลย เป็นอารมณ์
อรูปฌานที่ ๔ ฌานก�าหนดสภาพ มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มี 

    สัญญาก็ไม่ใช่ เป็นอารมณ์

รูปฌาน ๔ กับ อรูปฌาน ๔ รวมเรียกว่า สมาบัติ ๘

เมื่อเราฝึกไปๆ มากเข้าๆ มันดีตรงไหนรู้ไหม เมื่อเราฝึก 
ไปๆ จนจติมกี�าลงัมาก จะเกดิ อภิญญา ๕ ตวั ด้วยอ�านาจของ 
สมถภาวนา คือ ปัญญาสูงสุดที่เป็นโลกียญาณ ซึ่งใช้

แสดงฤทธิ์ได้ (อิทธิวิธิ)
หูทิพย์ (ทิพพโสต)
รู้ใจคนอื่น (เจโตปริยญาณ)
ระลึกชาติได้ (ปุพเพนิวาสานุสติญาณ)
ตาทิพย์ (ทิพพจักขุ หรือ จุตูปปาตญาณ)
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ญาณเหล่านีเ้ป็น โลกยีญาณ คือ ยงัเป็นระดบัปถุชุน ไม่ใช่ 
ระดบัอรยิบคุคล ปุถชุนฝึกได้ไม่ยาก ทุกคนมีสทิธิท์�าได้ มร่ีางกาย 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกสติเหมือนกันหมด เพียงแต่ตั้งหลัก 
ให้ถูก ท�าตามอย่างเดียวโดยไม่สงสัย เดี๋ยวเข้าถึงได้เอง

ครูบาอาจารย์สอนอย่างไร อย่าไปลังเลสงสัย ท�าตามอย่าง 
เดียว ไม่ต้องสงสัย เม่ือใดก็ตามท่ีปัญญาเกิดขึ้นกับดวงจิต 
เอาปัญญานั้นมาพิจารณาดูว่า สิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้บอกได้พูดไว้ 
เป็นจริงไหม คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนที่เรียนมาสูง มักจะ 
ปฏบิตัธิรรมยาก คนท่ีเรียนปริยติัธรรมมาก่อน มกัจะปฏบิตัธิรรม 
ได้ยาก เพราะเกิด วิจิกิจฉา (ความสงสัย) เหตุที่สงสัยเพราะ 
ในสมองตัวเองมีบันทึกความจ�าพวกน้ันอยู่ ไม่ถอดออกก่อน 
คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้มรรคผลช้า สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ 
ข้ีสงสัย “จะเป็นอย่างน้ันไหม” “จะเป็นอย่างนี้ไหม” “ในหนังสือ 
บอกอย่างนั้นนี่” พวกน้ีมักจะไปไม่รอด ดังนั้น ถ้าใครอยาก 
ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ผลเร็ว ครูบาอาจารย์สอนอย่างไร 
ขอให้เชื่อและท�าตาม อย่าได้สงสัย สมาธิเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติ 
จึงจะรู้ได้ด้วยตนเอง ฝึกไปเถิด จะได้ดี เมื่อใดท่ีวิปัสสนาญาณ 
เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาตัวนั้นจะเป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่า สิ่งที่ครูบา 
อาจารย์พูดบอกไว้ ถูกหรือผิด
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๘. ปัญญา

ปัญญาท่ีจัดเป็นวิปัสสนาญาณ จะเกิดตอนที่จิตตั้งมั่นเป็น 
อุปจารสมาธิ เมื่อผัสสะเข้ากระทบจิต ให้ใช้ปัญญาในดวงจิต 
พิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาแล้ว ปัญญาญาณซึ่ง 
เป็นปัญญาเห็นแจ้งจะเกิดขึ้น ผู้บรรยายได้ท�าเช่นนี้ ปัจจุบันนี ้
ก็ยังท�าอยู่อย่างต่อเนื่อง เมื่อเห็นแจ้งในเรื่องใดแล้ว เห็นอนัตตา 
ดับไปแล้ว ก็ไม่ไปยึดถือสิ่งท่ีถูกเห็นไว้ ไร้สาระที่จะไปยึดไปจับ 
ถ้าเราจับเรายึดไว้ว่าเป็นของเรา ก็สูญเปล่า ยึดอะไรไม่ได้ 
เพราะมันล้วนเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตน จึงเกิดเป็นอุเบกขา 
ปล่อยวางผัสสะทีละหนึ่งๆ จิตเป็นอิสระข้ึนๆ นี่คือแนวทางของ 
พระพทุธศาสนา ถ้าประพฤตปิฏบิตัธิรรมไปแล้ว ยิง่ไปยดึไปตดิ 
แสดงว่าเดนิผดิทาง ถ้าปฏบิตัถิกูทาง จติจะเป็นอสิระมากขึน้ๆ 
เบามากขึ้น สบายมากขึ้น ปล่อยวางมากขึ้น จิตจะมีความสุข 
มากขึน้ พระพทุธเจ้าทรงสอนอย่างนี ้ทรงสอนให้ประพฤตปิฏบิตั ิ
สิ่งที่น�าไปสู่ความสุข ความเป็นอิสระของจิต ไม่ยึดไม่ติดใน 
สิ่งต่างๆ
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๙. ความหลุดพ้น

เราควรพดูคยุและปฏบิตักินัเรือ่งความหลดุพ้น คนส่วนใหญ่ 
ตดิอยูใ่นบ่วงของกเิลส ๓ ตวัใหญ่ คอื พอจิตสมัผัสอะไร แล้ว 
ชอบใจ กเ็กดิเป็นราคะ ถ้าไม่ชอบใจ กเ็กดิเป็นโทสะ มนัเข้ามา 
ยึดพื้นที่ในจิตใจของปุถุชน ความไม่รู้เท่าทัน ราคะ และ โทสะ 
กค็อืโมหะ กเิลสใหญ่ท้ัง ๓ ตวันีเ้ปรยีบเหมอืนไฟ เผาใจของเรา 
ให้เร่าร้อน แล้วลามมาเผากายของเราได้ เช่น นกัธรุกจิยงิตวัตาย 
นั่นเพราะไฟโลภะโหมเข้า โทสะเกิด เขาจึงไปยึดไปจับในสิ่งที ่
เป็นอนัตตา ไม่มตัีวตน จงึผดิหวงั ทุกวนัน้ีคนเป็นทกุข์ หงดุหงดิ 
ไม่สบายใจ เป็นโรคจิต โรคประสาทกันมาก เป็นเพราะไปยึด 
ไปติดในส่ิงที่ไม่มีตัวตน ส่ิงท่ีเป็นอนัตตา บางคนเล่นหุ้น พอ 
หุ้นตก จิตก็ตกตามไปด้วย หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเร่ือง 
ความหลดุพ้นสอนว่า เราต้องหลบหลกีกเิลส ๓ ตัวนีใ้ห้ได้ อย่า 
น�าจิตเข้าไปผูกติดเป็นทาส

เรื่องของ ราคะ จะขอยกตัวอย่างในครั้งพุทธกาลเกี่ยวกับ 
น้องสาวของเจ้าชายสิทธัตถะ เจ้าชายสิทธัตถะมีน้องร่วมบิดา 
๒ พระองค์ คอื เจ้าชายนนัทะและเจ้าหญงินนัทา ซึง่เป็นน้องชาย 
และน้องสาวที่เกิดจากพระนางมหาปชาบดีโคตมี เม่ือพระองค ์
ตรัสรู ้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ได้เสด็จกลับไปโปรดพระญาติที่ 
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เมืองกบิลพัสดุ์ เจ้าชายนันทะมาบวช ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ 
พระนางมหาปชาบดีโคตมีออกบวชหลังจากพระเจ้าสุทโธทนะ 
สิ้นพระชนม์ เหลือแต่ลูกสาวที่ยังไม่ได้ออกบวช พระนางโคตม ี
ถามว่า “นันทาเอ๋ย เจ้าชายสิทธัตถะก็บวชแล้ว เจ้าชายนันทะ 
พี่ชายเจ้าก็บวชแล้ว แม่ก็บวชแล้ว ลูกจะอยู่คนเดียวได้อย่างไร” 
ในที่สุด เจ้าหญิงนันทาออกบวชตาม ได้ชื่อว่า พระสุนทรีนันทา 
เพราะรูปงามมาก ทรงมีราคจริตมาก เมื่อเป็นภิกษุณีแล้วทรง 
พิจารณาว่า นอกจากพระนางยโสธราพิมพาแล้ว ไม่มีใครงาม
เท่าท่าน เมื่อถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็ไม่สนใจ ไม่ตั้งใจ เพราะยังมี 
ราคจริต ติดในรูปร่างที่สวยงามของตัวอยู่

ในทีส่ดุ วนัหนึง่ทีว่ดัเชตวนั พระพทุธเจ้าประทบันัง่บนพระ 
อาสนะ ภิกษุณีเข้าฟังธรรม พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตนางฟ้าองค ์
หนึ่งอายุ ๑๖ ปี ยืนถวายงานพัดอยู่ข้างๆ เมื่อพระสุนทรีนันทา 
เห็นนางฟ้าก็ชื่นชมความงาม เพราะตรงกับจริตของตัวเอง เกิด 
ราคจริต พระพุทธเจ้าท่านมี เจโตปริยญาณ หย่ังรู้วาระจิตของ 
พระสนุทรนีนัทา จงึเนรมิตให้นางฟ้ามีอายมุากขึน้ เพิม่ขึน้ จนเป็น 
วยักลางคน ล่วงถงึวยัชรา หลงัโกง ผมหงอก ฟันหลดุ ผิวหนงั 
เหีย่วย่น ทรงกายไม่ไหว ล้มลง ปัสสาวะ - อจุจาระราด นอนคลกุ 
สิ่งปฏิกูลอยู่จนสิ้นลม ขึ้นอืด มีหนอนชอนไชออกทางจมูกและ 
ปาก ส่งกลิ่นเน่าเหม็น
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พระสุนทรีนันทาเห็นโดยตลอด คิดได้ว่า “ขนาดคนนี้งาม 
กว่าเรา ยงัเป็นไปเช่นน้ีได้” ใจจงึพิจารณาปล่อยวาง พระพทุธเจ้า 
อ่านใจรู้เช่นนั้น จึงตรัสว่า

“ร่างกายนีเ้ป็นของไม่สะอาด มสีิง่สกปรกไหลเข้า - ไหลออก 
ตลอดเวลา ซึ่งคนเขลาพากันปรารถนานัก ร่างกายของหญิงนี ้
เป็นฉนัใด นนัทา จงดเูถดิ เธอไม่ต่างไปจากหญงิคนนี ้ในทีสุ่ด 
เธอต้องเป็นเหมือนหญิงผู้นี้ฉันนั้น จงมองดูธาตุ ๔ (ดิน น�้า 
ไฟ ลม) ให้เห็นเป็นของว่างเปล่า นันทา เธออย่ากลับมาสู่โลกนี ้
อีกเลย”

ผูบ้รรยายซึง้มาก เพราะเคยหลงตดิโลกนี ้ต่อไปนีจ้ะไม่มา 
อีกแล้ว พระพุทธเจ้าสอนพระสุนทรีนันทา “เธออย่ากลับมาสู ่
โลกนี้อีกเลย” พระสุนทรีนันทาพิจารณาตาม น่ันคือวิปัสสนา 
ญาณ ท�าให้ส�าเร็จโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบัน พระพุทธเจ้า 
ทรงสอนต่อทันที ไม่ยอมให้จิตว่าง พระองค์ได้ตรัสว่า

“เมอืง คอืร่างกาย ประกอบด้วยโครงกระดกู ฉาบทาด้วย 
เลือดและเนื้อ นี้เป็นที่รวมลงของความแก่ ความตาย ความ 
ถือตัว และความลบหลู่”

พระสุนทรีนันทาฟังถึงตรงนี้ พิจารณาแล้วส�าเร็จเป็นพระ 
อรหันต์ทันที พระพุทธเจ้าท่านแก้ราคจริตด้วยอสุภกรรมฐาน 
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เพราะฉะนั้น ใครมีราคจริตแล้วปฏิบัติธรรมยาก ให้พิจารณา 
อสุภกรรมฐาน ใครชอบของสวยๆ งามๆ ลองดูดอกไม้ เช่น 
ดอกกุหลาบ ปลูกไว้ไม่นานก็ร่วงโรย ดูดอกบัวในสระก็ได้ 
มันหมองมันคล�้าไปในที่สุด พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ
ใช้ปัญญาวิปัสสนาท่ีเกดิขึน้กบัจติ ในทีส่ดุจะสามารถหลดุพ้นจาก 
วัฏสงสารได้อย่างพระสุนทรีนันทาได้ ราคจริตต้องแก้ด้วยวิธีนี้

ราคจริตเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เกิดจากได้เห็นสิ่งสวยงาม แล้วไม่ โยนิโสมนสิการ คือ 
ไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ในส่ิงสวยงามน้ัน เกิดสังขาร คือ การ 
ปรุงแต่งของจิต ราคจริตจะถูกสั่งสมขึ้นในดวงจิต กลายเป็น 
สันดานรักสวยรักงาม โทษไม่มาก แต่ท�าให้เวียนว่ายตาย-เกิด 
ยาวนาน เพราะราคจริตแก้ยาก และท�าให้การประพฤติปฏิบัติ 
ธรรมก้าวหน้ายาก เพราะฉะน้ัน ถ้ามีราคจริต ต้องพิจารณา 
อสภุกรรมฐาน เม่ือ ๒ วันก่อน มีข่าวออกโทรทศัน์ ผู้หญงิแต่งตวั 
สวยงาม ใส่เคร่ืองประดับเต็มตัว โดนฆ่ายัดถัง น่ันเหตุเพราะ 
ราคจริต (ความรักสวยรักงาม) ของเขา น�าทุกข์น�าโทษมาให้
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เช่นเดยีวกนั โทสะ คอื ไฟเผาใจให้เร่าร้อน กรงุกบิลพสัดุ ์
ล่มสลายเพราะโทสะของกษัตริย์ กรุงสาวัตถี ล่มไปตั้งแต่สมัย 
พุทธกาล จนปัจจุบันน้ียังไม่ฟื้น ผู้บรรยายไปดูมาแล้ว เห็นแล้ว 
น่าสงสาร มิจฉาทิฏฐิและโทสะของคนเผาบ้านเผาเมืองเรียบไป 
เลย นัน่ ๒ พนักว่าปีมาแล้ว เหตุท่ีเกดิโทสะ เพราะขาด โยนโิส- 
มนสิการ เมื่อมีสิ่งขัดใจ แล้วไม่ โยนิโสมนสิการ โทสะจะเกิด 
ทนัท ีความขดัใจอาจเกดิจากสิง่ของเป็นเหตุ หรอืมคีนท�าให้ขัดใจ 
เช่น สัง่ให้ลกูท�านัน่ท�าน่ี แล้วลกูไม่ท�า หรือท�าช้า ไม่ทนัใจ รูส้กึ 
ขัดใจ เกิดโทสะ เป็นไฟเผาใคร เผาเราเอง ไม่ได้เผาลูก เมื่อม ี
อะไรขัดใจ ให้ โยนิโสมนสิการ แล้วโทสะจะไม่เกิด แต่ถ้าเกิด 
แล้ว จะท�าอย่างไร

หลุดพ้นจากโทสะได้อย่างไร

เจริญเมตตาให้มาก ท�าได้ด้วยการให้อภัย “ช่างมันเถอะ” 
เราเกิดมาเจอกันช่ัวประเด๋ียวประด๋าว ให้คนอื่นหุงข้าว ข้าวไหม ้
ติดก้นหม้อ เกิดโทสะ เพราะเขาหุง เราไม่ได้หุง ถ้าเราหุงไหม้... 
ไม่เป็นไร นีเ่พราะ สกักายทฏิฐ ิ(ความเหน็ทีเ่ป็นเหตใุห้ถอืตวัตน) 
เราเกิดโทสะเพราะคนอื่นท�าให้ขัดใจ ต้องพิจารณา โยนิโส- 
มนสิการว่า ถ้าเขาฉลาด เก่ง ดีพร้อม เขาไม่มาเป็นคนรับใช้เรา 
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หรอก เมือ่โทสะเกดิแล้ว ต้องให้อภัย แต่ถ้ายงัไม่เกดิ หากมเีหตุ 
ขัดใจ ต้องโยนิโสมนสิการ เช่นน้ีเราจึงจะสามารถหลุดพ้นจาก 
โทสะได้

ผู้บรรยายได้พิสูจน์แล้ว และท�าได้จริง ลูกศิษย์คนหนึ่ง 
มีโทสะมาก มาปรึกษาว่า “อาจารย์คะ หนูมีโทสะมาก รู้ว่าไม่ดี 
ท�าอย่างไรจึงจะแก้ได้คะ” ผู้บรรยายคิดอยู่ ๓ วันว่าจะสอนเขา 
อย่างไรด ีเพราะแต่ละคนมจีรติไม่เหมอืนกนั ต้องรู้วาระจิตของเขา 
จงึจะสอนได้เหมาะสม ในท่ีสดุได้บอกเขาว่า “เธอคอยดคูรกูแ็ล้ว 
กัน เธอจะต้องท�าโปรเจ็คต์ อยูก่บัครู ๑ ปี ถ้าวันไหนครพูดูไม่ดี 
หรอืเกดิโทสะ ให้บอกกนัทันที” แกคอยจ้องจบัผดิอยูน่าน ๑ ปี 
ไม่เกดิโทสะ แกกเ็ลยเลกิมีโทสะไปด้วย ต้องแก้ด้วยวธินีี ้ตอนนี ้
ลูกศิษย์คนนี้ไปเรียนต่อปริญญาเอกอยู่ที่อเมริกาแล้ว

โมหะ...ต้องแก้ด้วยการเจริญปัญญา

โมหะ คือ ความหลง เกิดเพราะขาด  โยนิโสมนสิการ 
เช่น ฟังเสยีงโฆษณาแล้วไม่ โยนโิสมนสกิาร มะพร้าวออก ๒ ยอด 
แล้วมคีนไปขอหวย นัน่คอืตวัอย่างของคนหลง เมือ่เราสร้างเหตุ 
แห่งความหลง ตายแล้วไปเกิดที่ไหน ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 
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เพราะความหลงเป็นเหตุ น่าสงสารคนไทย อยู่ในเมืองพุทธแท้ๆ 
แต่ดูเอาเถอะว่า เมื่อใดเศรษฐกิจไม่ดี พยากรณ์ชีวิตในหนังสือ 
พิมพ์จะเป็นที่นิยม  น่ันคือความหลงของคนทั้งนั้น ในท่ีสุด 
เมื่อทิ้งขันธ์นี้แล้ว ต้องลงอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ฉะน้ัน 
ถ้าไม่อยากมีความหลง ต้องเจริญปัญญา

อย่างที่ท่านท้ังหลายมาในท่ีน้ี...ถูกต้องแล้ว เรามาเจริญ 
ปัญญาเห็นถูก เมื่อมีปัญญา ใครจะชักน�าเราไม่ได้ ใครจะพูด 
อะไร ก็ฟังหูไว้หู เพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา จะไปรู้ 
ใจเขาได้อย่างไร ครั้งหนึ่งที่กรุงสาวัตถี พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ 
ทดสอบพระพุทธเจ้า ตอนนั้นท่านยังไม่เชื่อถือในพระพุทธองค์ 
ขณะที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ทอดพระเนตรเห็นนักบวชนิกาย 
ต่างๆ เดินผ่านไปไกลๆ ก็ตรัสขออนุญาตพระพุทธเจ้ากราบ 
นักบวชพวกนั้น แล้วจึงตรัสกับพระพุทธเจ้าว่า

“ในกลุ่มนักบวชพวกนั้น น่าจะมีสักท่านหนึ่งที่เป็นพระ 
อรหันต์ ได้กราบก็เป็นบุญของข้าพระองค์”

พระพุทธองค์ตรัสว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลยังเป็นผู้บริโภค 
กามอยู่ จึงยากที่จะรู้ว่าคนพวกนี้บรรลุอรหันต์หรือไม่ จากนั้น 
ทรงตรัสว่า
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“ศีล...พึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน
ความสะอาด...พึงรู้ได้ด้วยการงาน
ก�าลังใจ...พึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย
ปัญญา...พึงรู้ได้ด้วยการสนทนา
เหล่านี้จะพึงรู้ได้ด้วยการใช้เวลานาน ไม่ใช่ด้วยเวลาเพียง 

เล็กน้อย
ผู้สนใจจึงจะรู้ได้ ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้
ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ ผู้มีปัญญาทรามก็ไม่รู้”

พระพุทธองค์สอนไม่ให้หลง เพราะท่านมีปัญญาเห็นถูก 
ในทีส่ดุ...พระเจ้าปเสนทจิงึยอมรบันบัถอืพระพุทธเจ้าตัง้แต่นัน้มา

เช่นเดียวกัน การที่พวกเรามาฝึกวิปัสสนากรรมฐานนี้ 
ความหลงก็น่าจะลดน้อยลงไปๆ ถ้าฝึกกรรมฐานแล้วยังหลง 
ดูหมอ หลงเช่ือเจ้าใบ้หวยอยู่ ก็นับว่าเสียอาจารย์เลยทีเดียว 
เพราะปัญญาเห็นถูกไม่เกิด ความหลงเกิดแทน
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ศรัทธาวิมุตติ

ในครัง้พุทธกาล มภีกิษชุาวแคว้นโกศล ช่ือ “วักกลิ” วักกลิ 
เป็นพระหนุ่มที่ชอบตามดูพระพุทธเจ้า ช่ืนชมพระลักษณะของ 
มหาบรุุษ พระพุทธองค์เสดจ็ไปทีไ่หน กต็ามไปเฝ้าด ูเกิดสงัขาร 
(การปรงุแต่งของจติ) เกดิปีต ิเกดิปราโมทย์ ไม่เป็นอันประพฤต ิ
ปฏิบัติธรรม

จนในทีสุ่ด วันหน่ึง ขณะท่ีพระวกักลติามเสดจ็พระพุทธเจ้า 
มาอยูท่ีแ่คว้นมคธ พระพทุธเจ้าเหน็ว่า พระวกักลจิะท�าให้พระองค์ 

๑๐. ความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้น

เป็นเรื่องล�าดับสุดท้ายใน ๑๐ เรื่องที่เราควรพูดถึง และ 
ควรประพฤตปิฏบิตั ิบางคนอ่านอภิธรรม พบค�าว่า ศรทัธาวมิตุติ
หลุดพ้นด้วยศรัทธา พวกนี้เวลาจะตายก็กอดพระพุทธรูปไว ้
ด้วยคิดว่าตายแล้วจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้า นี่เพราะเขาเข้าใจ 
ว่าสามารถหลุดพ้นด้วยศรัทธาได้  ท้ังท่ีตัวเองยังมีความโลภ 
โกรธ หลง จะปรารถนาไปให้ถงึนิพพาน จะไปอยูก่บัพระพทุธเจ้า 
ได้อย่างไร การที่จะไปนิพพาน หรือไปอยู่กับพระพุทธเจ้า ต้อง 
เข้าใจค�าว่า ศรัทธาวิมุตติ อย่างถ่องแท้
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เสียหาย (ท่านท้ังหลายระวัง อย่าไปคิดไม่ดี พระวักกลิท่านเป็น 
พระอรหันต์แล้ว เดี๋ยวจะเป็นบาปติดตัวเรา) จึงตรัสว่า “วักกลิ 
ไปให้พ้นเรา” ขณะน้ันอยู่ท่ีเขาคิชฌกูฏ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัส 
เท่านั้น พระวักกลิน้อยใจเสียใจ คิดจะไปกระโดดเขาตาย แต ่
พระพุทธเจ้าทรงรูว้าระจติของพระวักกลิ จงึตามไปเรยีกช่ือ “วกักลิ” 
ด้วยเสียงอ่อนโยน

พระวักกลิได้ยิน ใจมาเป็นกอง พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอน
ว่า

“ภิกษุ ผู้มีความยินดีปราโมทย์ หากดับสังขารการปรุงแตง่ 
ของจิตเสียได้ ก็สามารถพบหนทางสว่างได้”

พระวักกลิได้ฟัง เกิดก�าลังใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
จนส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ น่ีคือคุณของวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อ 
เราเหน็ของสวยงาม จติใจปรงุแต่ง กต้็องพจิารณาว่า ของพวกนี้ 
ต้องเปลีย่นแปลง ดบัสลาย เป็นอนจิจงั ทกุขัง อนตัตา สงัขารคอื 
การปรงุแต่งของจติ เมือ่จติรบัสิง่กระทบ ก็ปรงุอารมณ์ไปเรือ่ยๆ 
ดใูห้เหน็ อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา เกดิวปัิสสนาญาณ ในทีส่ดุจิต 
หลุดจากกิเลส เข้าเป็นพระอรหันต์ ในตอนหลัง พระพุทธเจ้า 
ได้ทรงแต่งต้ังพระวักกลิเป็นเอตทัคคะ (เป็นเลิศ) ในด้านการ
หลุดพ้นด้วยศรัทธา ที่เรียกว่า ศรัทธาวิมุตติ
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แต่คนทั่วไปกลับตีความว่า ศรัทธาวิมุตติ หลุดพ้นด้วย 
ศรัทธา คือ ไม่ต้องท�าอะไรอื่น เพียงแค่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า 
แล้วเป็นพอ เดี๋ยวก็เข้านิพพานได้ ไม่ใช่อย่างนั้น จะหลุดพ้น 
ได้ต้องใช้วิปัสสนาญาณเป็นเครื่องก�าจัดกิเลส จึงจะหนีวัฏฏ 
สงสารได้

เช่นเดยีวกนั ค�าว่า เจโตวมิตุต ิความหลุดพ้นด้วยพลงัสมาธิ
ถ้าหลุดพ้นด้วยพลังของสมาธิล้วนๆ ได้จริงแล้ว ในอริยมรรค 
มีองค์ ๘ ท�าไมท่านต้องกล่าวถึง สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็น 
ถูกต้อง และ สัมมาสมาธิ คือ สมาธิท่ีถูกต้อง ท�าไมท่านไม่ระบุ 
ว่า หลุดพ้นได้ด้วยสมาธิฝ่ายเดียว ไม่ต้องมีสัมมาทิฏฐิ

ไตรสกิขา ประกอบด้วยศลี สมาธ ิปัญญา ถ้าหลดุพ้นด้วย 
ก�าลงัสมาธิได้ ท�าไมต้องมปัีญญา มาฝึกสมาธอิย่างเดยีว ก็น่าจะ 
หลุดพ้นได้ อย่างที่เรียกว่า เจโตวิมุตติ คือ หลุดพ้นจากกิเลส 
ด้วยอ�านาจของสมาธ ิความจริงกค็อื หลุดพ้นไม่ได้ แม้แต่อาจารย์ 
สองท่านของเจ้าชายสทิธตัถะ คือ อทุทกดาบส กบั อาฬารดาบส 
ก็ไม่อาจหลุดพ้นได้ ท้ังสองท่านฝึกสมาธิจนแกล้วกล้า ในที่สุด 
ไปเกิดเป็นอรูปพรหม ๒ ชั้นสุดท้าย จึงไม่ได้เข้านิพพาน

แต่เมื่อใดที่เราสามารถเจริญเจโตวิมุตติ แล้วตามด้วย 
ปัญญาวิมุตติ และเกิด อาสวักขยญาณ (ความรู้ที่เป็นเหตุให ้
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สิ้นอาสวะ) ซ่ึงเป็นอภิญญาตัวท่ี ๖ และเป็นโลกุตตรอภิญญา 
นั่นจึงจะหลุดพ้นจากกิเลส เข้าสู่นิพพานได้

ฉะนั้น ความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้น เราต้องใช้ปัญญา 
พจิารณา ถ้าจะให้หลดุพ้นได้ เราจงึต้องมานัง่เมือ่ยนัง่ปวดฝึกกนั

ความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้น เมื่อเรามีปัญญาเห็นถูกตรง 
ตามธรรม เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นจริง ตรงตาม 
หลักกาลามสูตรเลยทีเดียว ต�าราว่าไว้อย่างไร ไม่ส�าคัญ ต้อง 
ไปประพฤติปฏิบัติ แล้วเกิด สันทิฏฐิโก แล้วเราจะรู้ด้วยตัวเอง 
ผู้บรรยายเคยสงสัยว่า ในสมัยก่อนเป็นไปได้อย่างไรที่นั่งฟัง 
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมประเด๋ียวเดียว...เข้าถึงนิพพานได้ เป็น 
อรหันต์ได้ เยอะแยะเหลือเกิน แต่พอเราฝึกมาถึงข้ันนี้ จึงหาย 
สงสัย เพราะคนสมัยก่อน โดยเฉพาะพวกพราหมณ์ ต่างได้เคย 
ศึกษาเรื่องพระเวทท้ังสาม เม่ือศึกษาแล้วรู้ว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้น 
ต่างกบ็วชเป็นฤๅษ ีเจริญสมถภาวนา ท�าจตินิง่มามาก อภญิญา ๕ 
เกิด ฌานสมาบัติเต็ม มีพื้นฐานอยู่แล้ว พอมาฟังนิดหน่อยก็ 
หลดุพ้น เข้านพิพานกนัง่ายๆ เพราะมพีืน้ฐานจิตนิง่อยู่แล้ว อันนี้ 
จึงหายสงสัย หากเราเองฝึกจิตจนได้อย่างนั้น มีพื้นฐานเป็น 
อย่างนั้น ก็ได้ง่ายเหมือนกัน ผู้บรรยายเองได้ประสบหลายอย่าง 
ภายในเดือนเดียว สามารถพิสูจน์อภิญญา ๕ ทั้งหมดได้ด้วย 
ตัวเอง หูทิพย์ ตาทิพย์ มีจริง ญาณรู้ใจคนอ่ืนมีจริง ญาณรู ้
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การเกดิของสตัว์ (จตุปูปาตญาณ) มจีรงิ ญาณรูว่้าในหนหลงัเคย 
เกดิเป็นอะไร (ปพุเพนิวาสานุสติญาณ) มีจริง แต่ตวัสดุท้าย คอื 
อาสวกัขยญาณ ยงัไม่เกดิ จงึยงัไม่มคีวามรูว่้านพิพานเป็นอย่างไร

สรุปย�้าอีกครั้งว่า เราควรพูดกันถึงเรื่อง ๑๐ อย่างนี้คือ

๑. ความมักน้อย
๒. ความสันโดษ
๓. ความสงัด
๔. ความหลีกออกจากหมู่จากพวก
๕. การเร่งความเพียร
๖. ศีล
๗. สมาธิ
๘. ปัญญา
๙. ความหลุดพ้น
๑๐. ความรู้ความเห็นว่าหลุดพ้น

คุยกันเรื่องเหล่านี้ แล้วจิตจะสงบ การปฏิบัติจะได้มรรค 
ได้ผล
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สองปราชญ์สนทนา

การบรรยายท่ีท่านได้ฟังในคนืนี ้เมือ่ครัง้พทุธกาลได้เคยเกิด 
ลักษณะท�านองน้ีมาแล้ว ท่ีกรุงกบิลพัสดุ์ในครั้งนั้น พระอานนท ์
ได้ส�าเร็จเป็นพระโสดาบันจากการฟังธรรมเช่นนี้ คนที่แสดง 
ธรรมให้ฟังคือ พระปุณณมันตานีบุตร

พระปณุณมนัตานบุีตรเป็นหลานของพระอญัญาโกณฑัญญะ 
พระอญัญาโกณฑัญญะเป็นผูบ้วชให้ท่านในส�านกัของตน (ไม่ใช่ 
พระพุทธเจ้าบวชให้) ตอนหลังท่านส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ และ 
เป็นก�าลังส�าคัญในการเผยแผ่ศาสนา ท่านใช้เรื่อง ๑๐ อย่างที ่
ผู ้บรรยายเล่าให้ฟังนี้  เป็นหลักตลอดชีวิตของท่าน ในท่ีสุด 
ชาวกบิลพัสดุ์เกิดศรัทธาเลื่อมใส มาบวชกับท่านถึง ๕๐๐ คน 
และด้วยการได้ยินได้ฟังและประพฤติปฏิบัติเรื่อง ๑๐ อย่างนี้ 
ไม่นานก็ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด

พระสารีบุตรตามเสด็จพระพุทธเจ้าจากกรุงราชคฤห์ เมือง 
หลวงของแคว้นมคธ ไปยงัวดัเชตวนั ท่ีนครสาวตัถ ีซึง่เป็นเมอืง 
หลวงของแคว้นโกศล ท้ังมคธและโกศลต่างเป็นแคว้นใหญ่ ตัง้อยู ่
ห่างกนัประมาณ ๑,๐๐๐ กโิลเมตร ขณะนัน้พระปณุณมนัตานบุีตร 
อยู่ทีก่รงุกบลิพสัดุ ์แคว้นสกักะ ซึง่อยูห่่างออกไปประมาณระยะทาง 
จากเชียงใหม่ถึงล�าปาง พระปุณณะฯ ท่านเดินทางมากราบพระ 
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พทุธเจ้าทีว่ดัเชตวนั แล้วปลกีตวัออกไปอยูใ่นป่าใกล้ๆ วดัเชตวนั 
พระสารีบตุรทราบว่าพระปุณณะฯ ไปอยูใ่นป่า จงึตามไป เพราะ 
ต้องการจะพบพระเถระสักครั้งหนึ่ง ได้พบพระปุณณะฯ นั่งอยู ่
โคนไม้ จึงเข้าไปปราศรัยด้วย

พระสารีบตุร : ท่านผูมี้อาวโุส๑ (พระสารบีตุรแก่กว่า) ท่าน 
เป็นสาวกของพระศาสดาหรือ

พระปุณณะฯ : ใช่...ท่านผู้เจริญ (ภันเต)

พระสารีบตุร : ท่านประพฤตพิรหมจรรย์นีเ้พ่ือให้ศลีบรสิทุธิ์ 
หรือ ?

พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารีบุตร : เพื่อให้จิตบริสุทธิ์หรือ ?
พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารีบุตร : เพื่อให้ปัญญาบริสุทธิ์หรือ ?
พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารีบุตร : เพื่อให้ข้ามพ้นความสงสัยได้อย่างบริสุทธิ์

หรือ ?

๑ ค�าว่า “อาวุโส” ในภาษาบาลี แปลว่า “ผู้มีอายุ” เป็นค�าเรียกหรือค�าทักทาย ท่ีภิกษุ 
  ผูแ้ก่พรรษา ใช้เรยีกภกิษผุูอ่้อนพรรษากว่า คู่กบัค�าว่า “ภนัเต” แปลว่า “ข้าแต่ท่านผูเ้จริญ” 
  ซึ่งภิกษุผู้น้อยใช้เรียกภิกษุผู้ใหญ่
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พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารบีตุร : เพือ่ให้รูว่้าอนัใดเป็นทาง อนัใดไม่เป็นทาง 

อย่างบริสุทธิ์หรือ ?
พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารีบุตร : เพื่อให้รู้จักทางด�าเนินอย่างบริสุทธิ์หรือ ?
พระปุณณะฯ : ไม่ใช่
พระสารีบุตร : เพื่อให้รู้ให้เห็นธรรมอย่างบริสุทธิ์หรือ ?
พระปุณณะฯ : ไม่ใช่

ในเมื่อความบริสุทธิ์ทั้ง ๗ อย่าง (วิสุทธิ ๗) พระปุณณ- 
มันตานีบุตรตอบว่า “ไม่ใช่” ทั้งหมด พระสารีบุตรจึงถามว่า

“ถ้าเช่นนั้น ท่านปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร ?”

พระปณุณะฯ ตอบว่า “เพือ่อนปุาทาปรนิิพพาน” (อนุปาท-ิ 
เสสนิพพาน)

ท่านว่า ธรรมทัง้ ๗ อย่างนัน้ ในตวัมนัเองไม่ใช่ อนปุาทา- 
ปรนิพิพาน เพราะยงัมอีปุาทาน ยงัยดึอยู ่แต่ธรรมทัง้ ๗ อย่างนี้ 
เป็นธรรมที่ส่งไปสู ่ อนุปาทาปรินิพพาน ท่านอธิบายโดยยก 
ตวัอย่างเปรยีบเทยีบ คอื สมมตว่ิาพระเจ้าปเสนทต้ิองการเดนิทาง 
จากกรงุสาวตัถีไปเมืองสาเกต ต้องใช้รถม้า ๗ คนั โดยขึน้รถม้า 
คนัท่ี ๑ จากเมอืงสาวตัถ ีพอไปถงึรถม้าผลดัที ่๒ ต้องลงจากรถ 
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ม้าคนัที ่๑ แล้วขึน้รถม้าคนัท่ี ๒ เพือ่เดนิทางต่อ พอไปถึงรถม้า 
ผลดัที ่๓ ต้องลงจากรถม้าคันท่ี ๒ แล้วขึน้รถม้าคนัที ่๓ อย่างนี ้
เรือ่ยไป จนถงึรถม้าผลดัที ่๗ กต้็องลงจากรถม้าคนัที ่๖ แล้วข้ึน 
รถม้าคนัท่ี ๗ เมือ่รถม้าคนัที ่๗ ไปถงึเมอืงสาเกต ก็ต้องลงจาก 
รถม้าคันที่ ๗ จึงจะได้ชื่อว่าเข้าถึงเมืองสาเกตอย่างแท้จริง 
อปุมาเหมอืนกับหลกัธรรมทัง้ ๗ (บรสิทุธิ ์๗) แต่ละอย่างเกือ้กลู 
ซึง่กนัและกนั และในทีส่ดุ ต้องทิง้แม้หลกัธรรมทัง้ ๗ นี ้จงึจะ 
บรรลุนิพพานได้ พระสารีบุตรฟังแล้วแจ่มแจ้ง จึงสรรเสริญ 
แล้วถามว่า

“ท่านชื่ออะไร”

พระปุณณะฯ ตอบว่า  “ข้าพเจ้าชื่อปุณณะฯ แต่เพื่อน 
พรหมจรรย์มักเรียกว่า มันตานีบุตร”

ก่อนอ�าลากนั พระสารีบุตรกล่าวยกย่องชมเชยพระปณุณะฯ 
ว่า “หลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ท่านปุณณะฯ เข้าใจอย่าง 
ถ่องแท้ เป็นลาภเหลือเกินที่เพื่อนพรหมจรรย์ได้พบได้เห็นท่าน 
ข้าพเจ้าเองก็เช่นกัน ได้มาสนทนาธรรมกับท่าน ถือว่าเป็นลาภ 
อย่างยิ่ง” พระปุณณะฯ ก็ชมเชยพระสารีบุตรเช่นกันว่า

“เป็นครั้งแรกท่ีข้าพเจ้าได้เห็นท่าน ซ่ึงมีลักษณะคล้ายพระ 
พุทธเจ้า (คล้ายกันในด้านสติปัญญา เป็นรองพระพุทธเจ้าเพียง 
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เลก็น้อย) ถ้าข้าพเจ้าทราบแต่แรกว่าท่านคอืพระสารีบตุร ข้าพเจ้า 
คงไม่กล้าสนทนาธรรมอย่างนี้”

นีค้อืสิง่ทีท่่านผูท้รงปัญญา คอื พระสารบีตุรกบัพระปณุณ- 
มันตานีบุตร ได้สนทนากัน เป็นเร่ืองท่ีท�าให้เราต้องคิดว่า หาก 
เราต้องการท�าให้สติปัญญางอกงาม เราควรน้อมน�าตัวของเรา 
เข้าไปสนทนาพดูคยุกับผูม้ปัีญญาสงูกว่า แล้วสตปัิญญาของเรา 
จะงอกงาม ถ้าเราเป็นนักเรียน อยากเรียนเก่ง ต้องเข้าหาครูบา 
อาจารย์ ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรม เราต้องเข้าไปหาผู้มีปัญญา 
เสมอตนหรือเหนอืกว่าตน พระพุทธองค์ท่านสรรเสรญิ และทรง 
ตรัสไว้ว่า

“ตราบใดทีเ่ธอโคจรไป ยงัไม่พบผูม้ปัีญญาเสมอตนหรือ 
สงูกว่าตน ตราบนัน้เธอยงัไม่พบสหาย จงโคจรต่อไป แต่เมือ่ใด 
ได้พบผูม้ปัีญญาสงูกว่า จะท�าให้สตปัิญญาของเธองอกงามขึน้”

ฉะนัน้ ในการประพฤตปิฏบิตัธิรรม โดยเฉพาะในการอบรม 
ครัง้นี ้เป็นการฝึกวปัิสสนากรรมฐาน คือ ปัญญาเหน็แจ้ง การที่ 
ท่านได้ยนิได้ฟังสิง่ทีเ่ป็นมงคลเช่นน้ี ท�าให้ปัญญาของท่านงอกงาม 
ขึ้น ท�าให้ท่านมีก�าลังใจ ผู้บรรยายเองได้พิสูจน์สัจธรรม ด้วย 
สาเหตทุีไ่ม่เชือ่ จงึได้ไปบวชและปฏบิตัธิรรม ปัจจุบันนีไ้ด้พสิจูน์ 
แล้ว จึงสิ้นสงสัยในพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า
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เพราะฉะนั้น ท่านต้องพัฒนาก�าลังใจของตัวเองให้มากขึ้น 
คอื ก�าลงัสต ิก�าลงัสมาธ ิและก�าลังปัญญา พระพทุธเจ้าทรงสอน 
ให้พึง่ตนเอง ร่างกายของเรา คอื ขันธ์ ๕ นี ้เป็นเครือ่งมอืให้เรา 
ได้พัฒนาจิต เราพ่ึงร่างกายของเราในการสั่งสมปัญญา เมื่อเรา 
มีปัญญาแล้ว เราจึงสั่งสมความดีให้ยิ่งขึ้นไป

ความดีคือส่ิงที่ท�าแล้วเกิดประโยชน์ ท�าแล้วไม่เบียดเบียน 
เมื่อจิตคิดแล้ว ปากพูดแล้ว ลงมือกระท�าแล้ว จะสั่งสมไว้ใน 
ดวงจิต เป็นบุญ เป็นบารมี เมื่อมีความดีสั่งสมอยู่ในตัวเอง 
เราจะสามารถพึ่งความดีของตัวเองได้ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้า 
จึงตรัสว่า

“อตัตา ห ิอัตตโน นาโถ” ซึง่แปลว่า ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน

คนที่ไม่มีความดี ไม่สั่งสมความดีไว้ในจิตใจ เขาย่อม 
พึ่งตัวเองไม่ได้ เม่ือใดที่เรามีความดี มีบุญ มีบารมี สั่งสมใน 
จิตใจ เราสามารถพึ่งบุญ พ่ึงบารมีของเราได้ สิ่งท่ีเป็นที่พึ่ง 
สูงสุด ดีที่สุด คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้า พึ่งหุ้น หุ้นก็ตก 
พึ่งคน คนก็ตาย แต่พึ่งธรรมะ ไม่อนิจจัง ไม่ทุกขัง ไม่อนัตตา 
เป็นส่ิงตายตัวแน่นอน ท่านจึงให้พึง่หลกัธรรม 

ในคร้ังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ ทรงร�าพึงกับพระองค ์
เองว่า
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“แต่ก่อนเรายงัมทีีเ่คารพบชูา คอืครูบาอาจารย์ต่างๆ ตอนนี้ 
เราได้ตรัสรู้แล้ว เรามีสติปัญญา บุญวาสนาบารมี สูงกว่าคนอ่ืน 
แล้วเราจะพึ่งใคร ไม่มีใครในโลกนี้ที่เราจะพึ่งได้เลย”

แต่แล้วพระองค์ทรงนึกถึงพระธรรม ทรงเคารพบูชา 
พระธรรม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพบูชาพระธรรม พระ 
ปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพบูชาพระธรรม พระอรหันต์ 
ทุกองค์เคารพบูชาพระธรรม เอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ยึดเกาะ 
พระธรรมนี้พึ่งได้แน่นอน

ผู้บรรยายได้พิสูจน์แล้วว่า พึ่งบุญ พึ่งบารมี พึ่งสังขาร 
ร่างกายของตวัเองเพือ่เจริญวิปัสสนาปัญญาขึน้มา เหล่านีค้อืสิง่ที ่
พึง่ได้ ในขณะเดยีวกนั เราประพฤตปิฏบัิตธิรรม เราพึง่พระธรรม 
ได้แน่นอน ไม่ผิดหวัง

ด้วยบุญ ด้วยกุศลความดี ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ของพระอริยบุคคลท้ังหลาย 
จงบันดาลให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟัง นับแต ่
บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ ✤





อธิษฐาน
บารมี
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แรงอธิษฐานสามารถน�าไปใช้ให้เกิดผลดีแก่ชีวิต ถ้า 
เราเข้าใจว่าแรงอธิษฐานจะสมดังที่ตั้งจิตปรารถนาได้อย่างไร 
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง  เมื่อเราท�าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ค�า 
อธิษฐานนั้นก็จะสมปรารถนาได้

อธิษฐาน  เป็นบารมีหน่ึงในทศบารมี ที่ผู ้เจริญในธรรม 
พึงเจริญให้มีอยู่ในใจ

บารมี เป็นคุณธรรมความดีงาม หมายถึง ความเป็นเลิศ 
หรือคุณสมบัติท่ีท�าให้เป็นเลิศ คุณสมบัติที่ท�าให้ยิ่งใหญ่ หรือ 
ความดทีีส่ัง่สมในดวงจติหรอืเป็นคณุธรรมทีพ่ระโพธสิตัว์บ�าเพญ็ 
ครบบริบูรณ์แล้วสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้
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ทศบารม ีได้แก่ ทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา วริยิะ ขนัต ิ
สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา

อธษิฐานบารม ีคอืการต้ังความมุง่หวงัให้ส�าเรจ็ผลในสิง่หนึง่ 
ที่ตั้งความปรารถนาไว้ ต่างกับการบนบานศาลกล่าว ซึ่งหมายถึง 
การขอร้องสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ให้ช่วยเหลอืในสิง่ทีต่นประสงค์ ให้ส�าเรจ็ 
สมปรารถนา เมื่อใดส�าเร็จสมปรารถนาแล้ว จะให้สิ่งตอบแทน 
แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น

ในพระพุทธศาสนา ไม่มีปฏิปทาให้ชาวพุทธบนบานศาล 
กล่าว ลองถามตัวท่านเองดูว่า ยังนิยมบนบานศาลกล่าวอยู่หรือ
ไม่ หากท่านเป็นชาวพุทธท่ีฝากชีวิตไว้กับการบนบานศาลกล่าว 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือว่าท่านยังฝากชีวิตไว้กับสิ่งด้อยค่า ท�าไมท่าน 
ไม่พัฒนาจิตของท่านให้ศักด์ิสิทธ์ิ  เม่ือจิตศักดิ์สิทธิ์แล้ว จึง 
อธิษฐานจิตแทนการบนบานศาลกล่าว

ในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์ยังทรงด�ารงพระชนม์ชีพ 
มีเหตุการณ์คล้ายๆ การบนบานกล่าวคือ เกิดภัยธรรมชาติ ใน 
นครเวสาลี เกิดภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลได้รับ 
ความเสยีหาย เกดิโรคระบาด ชาวเมอืงล้มตายกนัมาก ชาวเวสาล ี
จึงส่งทูตมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ทรงช่วยเหลือ พระพุทธเจ้า
ทรงให้พระอานนท์น�าพระสาวกไปสวดรัตนปริตร เป็นการสวด 
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สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แล้วอ้างเอาคุณของพระรัตนตรัยมา 
ปกป้องคุม้ครองชาวเวสาลใีห้พบความสวสัด ีโดยให้พระอานนท์ 
น�าพระสาวกสวดรัตนปริตรรอบเมืองเวสาลี เป็นเวลา ๗ วัน 
และในวันที่ ๘ พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปสวดเอง หลังจากครบ 
๘ วัน เกิดฝนตกใหญ่ ชะล้างโรคระบาดให้หมดไป และความ 
แห้งแล้งก็เปลี่ยนเป็นความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร 
เหมือนเดิม

ตวัอย่างนี ้ไม่ถอืเป็นการบนบาน เพราะเรามไิด้ต้องตอบแทน 
สิ่งใดๆ แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ประการใดเลย

สมัยหลังพุทธกาล มีบทสวดอัญเชิญชุมนุมเทวดา ซึ่งมา 
แต่งรจนากนัภายหลัง ในสมยัของพระพทุธเจ้าไม่เคยมกีารรจนา 
เพราะมิได้มีพระด�าริท่ีจะอ่อนน้อม ยอมศิโรราบต่อเหล่าเทวดา 
สภาวจิตของพระองค์อยู่เหนือสภาวจิตของเหล่าเทวดา แต่ครูบา 
อาจารย์สมัยนี้มีบทอัญเชิญเทวดา เจตนาเพื่อเชิญเทวดามาฟัง 
พระปริตรที่พระก�าลังจะสาธยาย ขอให้เทวดามีความสุข แล้วจึง 
ขอให้เทวดาช่วยเหลอืคุม้ครองมนษุย์ เมือ่เทวดาได้รับสนิบนด้วย 
การฟังพระปริตรแล้ว จะช่วยเหลือหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเทวดา 
ไม่ถือเป็นการบนบาน เพราะไม่ได้เป็นการสัญญาว่าจะให้สิ่ง 
ตอบแทนที่ได้ช่วยเหลือให้เราส�าเร็จดังประสงค์ แต่ประการใด 
การสวดสาธยายมนต์เหล่านี้ จึงไม่ใช่การบนบาน
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เมื่อใดที่เรามีสติระลึกรู้  เม่ือน้ันบารมีสั่งสมในดวงจิต 
ได้ตลอดเวลา เช่นการฟังธรรมนี้ได้ปัญญาบารมี เราสงบกาย 
วาจา ใจ เป็นศีลบารมี ปลีกตัวเข้าปฏิบัติธรรม เป็นเนกขัมม- 
บารมี เป็นต้น

จิตมีหน้าที่ ๓ อย่าง

๑. รับสิ่งกระทบเข้าปรุงเป็นอารมณ์
๒. สั่งสมองให้แสดงออกเป็นพฤติกรรม
๓. สั่งสมพฤติกรรมที่ท�าแล้ว

หากขาดสติระลึกรู้ บารมีทั้ง ๑๐ ก็จะไม่สั่งสมในดวงจิต 
ดังนั้นก่อนนอน ควรระลึกทบทวนดูว่า วันนี้เราสั่งสมบารมีใด 
ในดวงจิตบ้าง บารมี คือ คุณสมบัติที่ท�าให้ย่ิงใหญ่ ในธิเบต 
กล่าวว่า บารมีคือธรรมที่ท�าให้ถึงฝั่งคือเข้านิพพาน เป็นการ 
ลงทุนน้อย แต่ผลที่ได้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน
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อธิษฐานบารมี 
ที่มีศีลและสัจจะก�ากับ

ศลี ในไตรสกิขา ประกอบด้วย ศลี สมาธ ิปัญญา จะขาด 
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ศีลต้องคุมที่ใจ ศีลต้องบริสุทธิ์ สมาธ ิ
จึงจะเกิด จิตจะน่ิงได้ง่าย ไม่ฟุ้งซ่าน ทั้งคิด พูด ท�า ต้องมีศีล 
คุม แม้ปากจะสงบ ไม่ว่าใคร กายสงบ ไม่ท�าร้ายใคร แต่ถ้า 
ใจคิดท�าร้ายคนอื่น จิตไม่สงบ ถือว่าไม่มีศีลคุมใจ สมาธิไม่เกิด 
เมือ่ศลีคมุใจ จติมีสติ สมาธย่ิอมเกดิได้ เมือ่พฒันาจนมสีตมิากๆ 
สมาธิก็จะพัฒนาสูงขึ้น เกิดเป็นฌาน ซึ่งมีพลังมาก เพราะคลื่น 
จิตคงที่ ผู้ที่ขาดสติ ไม่มีสมาธิ คลื่นจิตไม่คงที่

ถ้าเรามีสติ จะมีสมาธิ คลื่นความถี่ของจิตคงท่ี ซึ่งมีพลัง 
มหาศาล บางคนเอาพลงันีไ้ปรักษาคนไข้ เอาไปเป็นหมอด ูเหล่านี้ 
เป็นมิจฉาสมาธิ พระพุทธเจ้าทรงห้าม ต้องใช้สัมมาสมาธิ คือ 
เอาไปพัฒนาปัญญาญาณจึงจะถูกทาง สรุปว่า เมื่อมีศีลคุมใจ 
จิตจะมีโอกาสเกิดสมาธิ เมื่อจิตมีสมาธิจะเกิดพลังมหาศาล

สัจจะ คือ ความจริง  ท้ังกาย วาจา และใจ กายกับจิต 
ตรงกันเมื่อใด กายนั้นศักดิ์สิทธิ์ จิตนั้นศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใดกาย 
ศักดิ์สิทธิ์ จิตศักดิ์สิทธิ์ เมื่อนั้นวาจาศักด์ิสิทธิ์ ดังน้ันอธิษฐาน 
บารมี ถ้ามีศีลและสัจจะก�ากับ จะแรงและได้สมความปรารถนา
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ประสบการณ์จริงคือ ผมได้สนทนาธรรมกับพระรูปหนึ่ง 
ขณะนี้อายุ ๑๐๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๕) ท่านกล่าวประโยคหนึ่งว่า 
“ต้ังแต่เกิดมา อธิษฐานอะไรแล้วไม่ได้ไม่เคยมี” (อธิษฐานแล้ว 
เป็นจริงเสมอ) เมื่อมาวิเคราะห์ดูว่าเป็นเช่นนั้นได้ด้วย อ�านาจ 
แห่งศลีบรสิทุธิแ์ละต้องมสีจัจะ เพราะศลีเป็นบ่อเกดิแห่งพลงัจติ 
และสัจจะเป็นบ่อเกิดแห่งความศักดิ์สิทธิ์

ตั้งแต่ออกจากวัดมา (พ.ศ. ๒๕๑๘) ผมไม่กล้าพูดถึงใคร 
ไม่ดี เพราะถ้าเขาเป็นไปอย่างท่ีเราพดูน้ัน เราจะเป็นบาป จงึต้อง 
ระวงัในการคดิ พดู ท�า เม่ือใดท่ีเรามีศีลบริสทุธิค์มุใจและเมือ่ใด 
ที่เรามีสัจจะ กาย วาจา ใจ ตรงกัน จิตจะศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐาน 
อะไรกจ็ะส�าเร็จ ลองกลับไปพจิารณาดู ท�าไมบางคนอธษิฐานแล้ว 
ส�าเร็จ ในขณะที่บางคนอธิษฐานแล้วไม่ส�าเร็จ ?

พิจารณาดวู่าเราสร้างเหตตุรงหรอืยงั ร่างกายเป็นเครือ่งมอื 
ให้จิตพัฒนา อย่ารอให้แก่จนร่างกายไม่พร้อม ขอให้เราพัฒนา 
อธิษฐานบารมีกัน ต้ังแต่ในขณะที่เคร่ืองมือยังพร้อม อย่าได้ 
ประมาท จงเอาร่างกายน้ีมาพัฒนาจติให้เกดิบารม ีนีค้อือธษิฐาน 
บารมีที่มีศีลและสัจจะก�ากับ
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อธิษฐานบารมี
ที่มีปัญญาและสัญญาก�ากับ

ในสมัยก่อนพุทธกาล มีเจ้าชาย ๒ พระองค์ มีศรัทธาใน 
พระพทุธศาสนามาก (แต่ไม่ใช่ศาสนาของพระพทุธโคดม) เจ้าชาย 
องค์พ่ีอุปัฏฐากฤๅษีตนหน่ึง องค์น้องอุปัฏฐากฤๅษีอีกตนหนึ่ง 
ต่างหาอาหารปรุงอาหารถวายฤๅษี เมื่อฤๅษีฉันอาหารเสร็จแล้ว 
ต่างก็อวยพรให้เจ้าชาย แล้วฤๅษีท้ังสองก็แยกไปจ�าวัด องค์แรก 
ไปจ�าวัดอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อีกองค์ไปจ�าวัดอยู่เมืองบาดาล 
องค์แรกมาเล่าให้ฟังถึงความวิจิตรพิสดารของสวรรค์ชั้นดาวดึงส ์
ซึง่เป็นเมอืงของพระอนิทร์ ฤๅษอีกีองค์หนึง่พรรณนาถงึความงาม 
ของเมืองพญานาค เจ้าชายทั้งสองยังมีปัญญาน้อยจึงหลงตาม 
ค�าบอกเล่า คิดอยากไปเมืองนั้นๆ บ้าง เมื่อฤๅษีองค์แรกเล่าถึง 
ความงามของวมิานของท้าวสกักะ (พระอนิทร์) เจ้าชายองค์พีก็่เกิด 
ตณัหา อยากได้วมิานเช่นนัน้บ้าง ด้วยการได้ยินได้ฟังค�าบอกเล่า 
ท�าให้เกดิสญัญา ส่วนเจ้าชายองค์น้องอยากได้วิมานของพญานาค

ต่อมาเจ้าชาย ๒ องค์ เสด็จทิวงคต (ตาย) องค์พี่ไปเกิด 
ในดาวดงึส์ ได้วมิานของท้าวสกักะ องค์น้องไปเกิดในเมอืงบาดาล 
ได้วิมานของพญานาค จนกระท่ังวันหนึ่ง อดีตพี่น้องเจ้าชายทั้ง 
๒ องค์ ได้มาพบกนั องค์พีจ่งึทราบว่า องค์น้องพลาดแล้ว ทีต้่อง 
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ไปเกิดเป็นเดรัจฉานในเมืองบาดาล องค์น้องน้ันเสียใจมาก 
องค์พี่ก็เสียใจด้วย

ดังนั้นการอธิษฐานอยากได้ โดยใช้สัญญามีโทษเช่นนี ้
แทนที่จะพาไปสุคติภูมิ กลับต้องลงอบายภูมิ การที่เจ้าชายองค ์
พีไ่ปได้วมิานของท้าวสกักะเป็นสคุตภิมูกิด็ไีป แต่องค์น้องไปเป็น 
เดรจัฉานนัน้ ถอืว่าเป็นความผดิพลาด ท่ีเชือ่ค�าบอกเล่าของผูอ้ืน่ 
ดังนั้น การที่เราได้รับฟัง ได้อ่านค�าบอกเล่าอะไรจากใคร 
ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อน อย่าเชื่อง่ายๆ

ผมเห็นคนร�่ารวยส่วนใหญ่ อธิษฐานขอให้ร�่ารวย มีบ้าน 
หลังใหญ่ มีห้องหลายห้อง มองดูเป็นความโง่ เพราะต้องปัด 
กวาดเชด็ถกูนัเหนด็เหน่ือย แบกภาระ แบกของหนกั แค่ร่างกาย 
นี้ก็หนักแล้วนะ นอกร่างกายอีกยิ่งหนักมาก ใครเคยแบก 
ค�าพูดของคนอื่นบ้างไหม แบกจนดึกดื่นค่อนคืนยังนอนไม่หลับ 
นั่นแหละ หนักจริงไหม

อธิษฐานบารมีท่ีมีสัญญาก�ากับ อาจน�าไปสู่ส่ิงไม่ดี ฉะนั้น 
ควรเป็นอธิษฐานบารมีที่มีปัญญาก�ากับ เช่น อธิษฐานว่าเกิด 
ชาติหน้า ขอให้ได้พบพระพทุธศาสนา ขอให้มสัีมมาทฏิฐ ิถือว่าใช้ 
ปัญญา แต่ต้องพจิารณาดูว่า การใช้ปัญญาน้ัน ช่วยให้เราหลดุพ้น 
เป็นอิสระ หรือตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆ การอธิษฐานว่า เกิด 
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ชาติใดขอให้เกิดในสุคติภูมิ เพราะหากต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน 
ซึ่งเป็นทุคติภูมิ ย่อมเสียโอกาสท่ีจะสร้างบุญบารมี แม้แต่จะ 
ช่วยเหลือตัวเอง เช่น หุงอาหารกินเองยังท�าไม่ได้ ดังน้ันสิ่งรอบ 
ตัวที่เราเห็น ล้วนเป็นครูสอนใจเรา

มีคนหนึ่งอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นสุนัข วันหนึ่งพบกับผม 
เพ่ือนของเขาบอกผมว่า คนนั้นอธิษฐานอยากเกิดเป็นสุนัข ผม 
ถามว่าดีอย่างไร เขาตอบว่า เกิดเป็นสุนัขแล้วสบาย เวลาจะ 
อาบน�้ามีคนอาบให้ แต่งตัวให้ ท�าขนให้ ผมนั่งฟังเฉยๆ เพื่อน 
เขาทีบ่อกผม ถามผมว่า อาจารย์มอีะไรแนะน�าบ้าง ทีเ่พือ่นของเขา 
อยากเกดิเป็นสนุขั ผมจงึว่าไม่กล้าแนะน�า กลวัเขาจะโกรธ คนที่ 
อยากเกดิเป็นสนัุขบอกว่าไม่โกรธ ผมย�า้ว่าไม่โกรธแน่นะ เมือ่เขา 
ยืนยันเช่นนั้น ผมจึงให้เขานึกถึงสุนัขที่นอนตายข้างถนน ขึ้นอืด 
หนอนชอนไชน่าขยะแขยง หนอนมันชอบ ถ้าให้เรากินบ้าง เรา 
ชอบไหม คงไม่มีใครชอบ นี่แหละ เมื่อเรายังไม่เห็นสิ่งท่ีดีกว่า 
คิดว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นดีแล้ว ปรากฏว่า ๔ ปีต่อมา ผมพบว่า 
คนที่เคยอยากเกิดเป็นสุนัข ตอนน้ีเป็นครูฝึกกรรมฐานแล้ว ผม 
คิดว่าเขาคงไม่อยากเกิดเป็นสุนัขอีกต่อไปแล้ว

สรุปว่าอธิษฐานที่ตั้งไว้ ต้องประกอบด้วยปัญญา อย่า 
อธิษฐานด้วยโมหะจริต จะเกิดผลเสีย ใครอธิษฐานไว้ผิด 
แก้ไขเสีย ตอนนี้ยังไม่สายเกินไป
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อธิษฐานที่มีพยาบาทและเมตตาก�ากับ

อธิษฐานที่มีพยาบาทก�ากับ

พยาบาทคือการปองร้ายจองเวรตัวอย่างเช่น พระเทวทัต 
จองเวรกับพระพุทธเจ้า เรื่องซื้อถาดทองค�า โดยพระพุทธเจ้า 
(ในพระชาติอื่นก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า) ทรงซื้อตัด 
หน้าก่อน เพราะทรงทราบว่า พระเทวทัตเป็นพ่อค้าหน้าเลือด 
เอาเปรียบ ซื้อมาถูกแต่ขายแพง พระพุทธเจ้าทรงด�าริว่าเจ้าของ 
ถาดทองค�าต้องขายได้ราคาสงูกว่านัน้ พระเทวทัตยังไม่ได้วางเงนิ 
มัดจ�า พระพุทธเจ้าจึงทรงซ้ือตัดหน้า พระเทวทัตจึงจองเวรและ 
อธิษฐานด้วยความพยาบาท เช่น ตอนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ 
ท่ีเขาคิชฌกูฏ พระเทวทัตกลิ้งหินลงมาหมายทับพระพุทธเจ้า 
ให้สิ้นพระชนม์ และอีกครั้งก็ได้ปล่อยช้างตกมันหมายท�าร้าย 
พระพุทธเจ้าล้วนแต่สร้างบาปมากมาย ทั้งนี้สาเหตุมาจากความ 
พยาบาทและอธิษฐานจองเวรไว้ด้วย ท�าให้ตัวเองต้องลงต�่า

เช่นเดียวกับ นางจิญจมาณวิกา ที่วางแผนใส่ความให้ 
พระพุทธองค์เสียหาย โดยการแกล้งแต่งกายงาม เดินเข้าวัด 
เชตวนัตอนเยน็ รุง่เช้ากเ็ดนิกลับออกมา ท�าเช่นนีท้กุวนั ให้คนที ่
ได้พบเห็นเข้าใจผิดว่า มาท�าอะไรที่ไม่สมควรในวัดเชตวันน้ัน 
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เวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ว แกล้งแต่งตัวเป็นคนตั้งครรภ์ โดยใช้ 
ไม้ยดัใส่หน้าท้อง เอาผ้าพนัปิดไว้ แล้วมากล่าวตูว่่าก�าลงัตัง้ครรภ์ 
ลูกในท้องเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงด�ารง 
พระสติมั่น ไม่หวั่นไหวในการกระท�าอันเป็นเท็จของนางแม้แต่ 
น้อย ในขณะท่ีบรรดาสาวกต่างเดือดร้อนใจกันทั่วหน้า นางช่าง 
วางแผนสร้างเหตกุารณ์ให้น่าเชือ่ถอื คนทีเ่หน็เหตกุารณ์ดงักล่าว 
ถ้าไม่ใช้ปัญญาก็จะหลงเช่ือ ดังนั้นจะดูอะไรต้องดูนานๆ และ 
ต้องใช้ปัญญา

พระพุทธองค์ตรัสแก่นางจิญจมาณวิกาว่า  “น้องหญิง 
เรื่องนี้เรารู้กันเพียงสองคน”

พระอนิทร์ทนดูเหตุการณ์น้ีไม่ได้ ทีพ่ระพทุธองค์ถกูใส่ร้าย 
จึงบันดาลให้เชือกท่ีผูกไม้หลุดออก เมื่อความจริงถูกเปิดเผย 
นางจึงถูกรุมประชาทัณฑ์ เมือ่วิ่งหนีออกมาจากวัดเชตวัน ก็ถูก 
ธรณีสูบลงไปเกิดเป็นสัตว์นรกปัจจุบัน

บ่อที่นางจิญจมาณวิกาถูกธรณีสูบยังมีหลักฐานอยู่ บ่อนาง 
จญิจมาณวิกาและบ่อพระเทวทตั กย็งัอยูท่ีอิ่นเดยีปัจจุบนันี ้นีค่อื 
ตัวอย่างของการอธิษฐานจองเวรท่ีมีพยาบาทก�ากับ ซึ่งไม่ใช ่
การอธิษฐานที่ดี ดังนั้น ใครอธิษฐานจองเวรคนอื่น ยกเลิก 
เสียเถิด ก่อนที่อกุศลวิบากจะตามมาให้ผล



ตามรอยธรรม ดร. สนอง  วรอุไร

176

วันหนึ่งผมดูโทรทัศน์ มีผู้น�าสังคมคนหนึ่ง เผาพริกเผา 
เกลือ น�าชาวบ้านแช่งคนค้ายาเสพติด นี่คือการอธิษฐานที่มี 
พยาบาทก�ากับ ผลจะเกิดอย่างไรต่อไป ช่างน่าสงสารทั้งกลุ่ม 
ที่ท�าเช่นนั้น เป็นการกระท�าท่ีท�าลายตัวเองทั้งกลุ่มโดยที่ไม่รู ้
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คิดว่าการกระท�านั้นถูกต้อง

ถ้าใครพลาดไปโดยอธิษฐานจองเวรผู้อื่น ขอให้ยกเลิกเสีย 
เปลี่ยนใหม่เสียเถิด เพราะการจองเวรนั้น จะท�าให้เราเดือดร้อน 
ถ้าผู้นั้นมีบารมีสูง เขาก�าลังขึ้นสูงได้ เราจะลงต�่าทันที แต่ถ้า 
ผูน้ัน้ยงัมบีารมสีัง่สมไม่มาก ยงัไม่ใช่ผูมี้บญุนกั กย็งัราวพีนัตกูนั 
อยู่กับเราอย่างสมน�้าสมเนื้อ แต่ถ้าเมื่อใดเขาขึ้นสูงได้ เขาพัฒนา 
จิตเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของอะไร ยิ่งเขาสูงเท่าไหร่เราจะยิ่ง 
ลงต�่าเท่านั้น

ผูท้ีอ่ธษิฐานด้วยพยาบาท หากท�าไปแล้วไป อธษิฐานยกเลกิ 
ได้ เช่น พระโพธิสตัว์ ทีอ่ธษิฐานเดนิทางสายพทุธภมู ิเพือ่บ�าเพญ็ 
บารมยีิง่ใหญ่ให้ได้มาตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ด้วยท้อแท้ 
ในระยะเวลายาวไกลหลายภพชาติ ทุกข์ยากแสนสาหสั กอ็ธษิฐาน 
เปล่ียนมาอยู่สาวกภูม ิท่านเหล่านีจ้ะมลีาภสกัการะมาก บารมีมาก 
เพราะเคยเดนิทางสายพทุธภมูมิาก่อนแล้ว มาเปลีย่นเป็นสาวกภมูิ 
ได้บรรลุอรหันต์ เข้านิพพานในที่สุด
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อธิษฐานท่ีมีเมตตาก�ากับจึงจะดี เป็นอธิษฐานท่ีมีพื้นฐาน 
ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และมีความสุข

ตัวอย่างอธิษฐาน
ที่มีเมตตาก�ากับ

ในสมยัพระทปัีงกร ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ชาวเมอืงอมรวดี 
ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสดจ็มา จึงจัดงานท�าทานย่ิงใหญ่ รบัเสด็จ 
พระพุทธเจ้าในขณะท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จมา มีถนนช่วงหนึ่งเป็น 
โคลนตม ถ้าเหยยีบลงไปจะท�าให้เลอะเทอะและลืน่ไถลได้ สเุมธ 
ฤๅษีซึ่งไปเฝ้ารับเสด็จพระพุทธเจ้า ได้ทอดกายลงนอนพาดผ่าน 
บริเวณนั้น เพื่อให้พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกข้ามผ่านโคลนตม 
ลูกสาวพราหมณ์คนหนึ่งช่ือนางสุมิตตา เห็นสุเมธฤๅษี รู ้ได ้
ทันทีว่า ฤๅษีตนนี้ปรารถนาโพธิญาณ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า 
จึงได้น�าดอกบัวไปถวายพระทีปังกร พร้อมทั้งอธิษฐาน ขอเป็น 
บาทบริจาริกาสุเมธฤๅษีทุกภพชาติ หวังช่วยให้สุเมธฤๅษีบรรล ุ
โพธิญาณ นี่คือค�าอธิษฐานที่รักและปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและ 
อธิษฐานอีกข้อคือ ขอให้นางได้บรรลุธรรมนั้นด้วย
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นี่คือตัวอย่างของอธิษฐานที่มีเมตตาก�ากับ ในท่ีสุดสุเมธ- 
ฤๅษกีม็าเป็นพระพทุธเจ้า ส่วนแม่นางสมุติตา ได้มาเป็นพระนาง 
ยโสธราพิมพา ตามกันมาหลายภพหลายชาติ ยกเว้นชาติท่ีไป 
เกดิเป็นพรหมทีต่ามไปไม่ได้ (พรหมไม่มเีพศ) ชาตไิหนทีไ่ปเกิด 
เป็นคู่ได้ก็ได้ตามกันมา ได้เป็นบาทบริจาริกาทุกชาติไป

ดงันัน้ ผูใ้ดอธษิฐานบนพืน้ฐานความเมตตา หวงัให้ผูอ้ืน่ 
ได้ดแีละเป็นสขุ ให้อธษิฐานไปเลย เพราะจะท�าให้ชวีติเจริญ 
งอกงาม

อีกตัวอย่างหนึ่ง ที่อยากกล่าวถึงคือ พระอานนท์ พุทธ 
อุปัฏฐาก ท่านไม่ธรรมดาเลย ในอดีตกาล ท่านเคยเกิดเป็น 
พระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งมีมเหสี ๒ องค์ องค์แรก 
คือ อัครมเหสีได้ประสูติพระราชโอรส ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู ้เป็น 
พระพุทธเจ้า พระนามว่าปทุมุตตระ ส่วนพระอานนท์ เป็นพระ 
ราชโอรสของพระมเหสีองค์รอง พระนามว่าเจ้าชายสุมนะ ดังนั้น 
พระอานนท์ในครั้งก่อนพุทธกาลนานมา เป็นพระน้องท่ีต่าง 
พระมารดาของพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระพ่ีชายมีปฏิปทาเลื่อมใส 
จึงรับใช้ใกล้ชิดต่อมา

เจ้าชายสุมนะถูกส่งไปครองเมืองชายแดนห่างออกไป 
๑๒๐ โยชน์ เมอืงดงักล่าวเกดิกบฏ เจ้าชายสมุนะทรงปราบปราม 
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ได ้เรียบร ้อย พระราชบิดาทรงพอพระทัยท่ีพระราชโอรส 
คือเจ้าชายสุมนะ สามารถปราบกบฏท่ีกระด้างกระเดื่องได้ จึง 
พระราชทานรางวัลให้ทรงขออะไรก็ได้หนึ่งเรื่อง จะพระราชทาน 
เป็นรางวัลความดีความชอบให้ โดยท่ีพระราชบิดาทรงด�าริไป 
ก่อนว่า พระราชโอรสคงจะทูลขอราชสมบัติ  เพราะพระองค์ 
ต้ังพระทัยว่าจะยกราชสมบัติให้พระราชโอรสอยู่แล้ว แต่เหตุ 
การณ์กลับไม่เป็นไปดังที่ทรงด�าริไว้  เพราะเจ้าชายสุมนะทรง 
ทูลขอเป ็นพุทธอุป ัฏฐากพระเชษฐา คือพระพุทธเจ ้านาม 
พระปทมุตุตระนาน ๓ เดอืน พร้อมท้ังขอปรนนบิติัรับใช้ใกล้ชิด

พระราชบิดาทรงเสียพระทัยมาก เพราะทรงเห็นแล้วว่า 
เจ้าชายสุมนะก็ปรนนิบัติรับใช้ดูแลพระเชษฐาอยู่แล้ว ยังจะมา 
ขอพระราชทางรางวัลในเรื่องนี้อีก พระองค์จึงทรงย�้าถามให้แน ่
พระทัยว่า ขออย่างนี้แน่หรือ เมื่อเจ้าชายสุมนะทรงมั่นพระทัย 
ยืนยันในพระปณิธานของพระองค์ว่า จะทรงเป็นพุทธอุปัฏฐาก 
แน่นอน พระราชบิดาซ่ึงเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วจึงไม่อาจคืนค�าได้ 
จึงต้องทรงอนุญาต

พุทธอุปัฏฐากของพระปทุมุตตระ ทรงนามว่าพระสุมนะ 
เช่นกัน เจ้าชายสุมนะ ได้ศึกษาวิธีการและเลียนแบบการเป็น 
พุทธอุปัฏฐากจากพระสุมนะ เมื่อเรียนรู้วิธีการเป็นพุทธอุปัฏฐาก 
ได้แล้ว เจ้าชายสุมนะทรงสร้างอาศรมให้พระปทุมุตตระประทับ 
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และกลับไปสั่งเสนาบดีคนสนิทว่า ต่อไปน้ีงานราชการบ้างเมือง 
ทั้งหลาย พระองค์ยกให้เป็นธุระของเสนาบดีอ�ามาตย์จัดการ 
กันไปเป็นเวลา ๓ เดือน ส่วนพระองค์ทรงใช้เวลา ๓ เดือนนั้น 
ในการบ�าเพ็ญบารม ีเป็นพทุธอปัุฏฐาก พร้อมกนันัน้ทรงถวายทาน 
ยิง่ใหญ่ แล้วอธิษฐานว่าในชาตภิพอนัไกลโพ้น ขอให้พระองค์ 
ได้ทรงเป็นพุทธอุปัฏฐากบ้าง

นี่คืออธิษฐานบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระอานนท์ซึ่งเป็นการ 
อธิษฐานที่มีเมตตาก�ากับ นับเป็นตัวอย่างที่ดีงาม เมื่อได้มาเกิด 
เป็นพระอานนท์ก็ได้เป็นพุทธอุปัฏฐากสมดังค�าอธิษฐาน

การอธิษฐาน คือ การต้ังใจไว้ ย่อมส�าเร็จผลได้ก่อนผู้ที่ 
มิได้อธิษฐานไว้ พระสูตรต่างๆ พระพุทธประวัติต่างๆ ล้วนเป็น 
สิ่งที่พระอานนท์ถ่ายทอดจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
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ท�าอย่างไรจะส�าเร็จสมดังค�าอธิษฐาน ?
(ท�าอย่างไรอธิษฐานจึงศักดิ์สิทธ์ิ ?)

จากการศกึษาประวตัพุิทธสาวกต่างๆ ทีส่�าเรจ็ดัง่ใจอธษิฐาน 
มหีลกัใหญ่ ๔ ข้อ คอื สร้างมหาทาน อธษิฐาน รกัษาศลี สร้าง 
เหตุให้ตรง

ตัวอย่าง พระพากุละ พระสาวกองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียง ท่าน 
มีอายุถึง ๘๐ พรรษายังไม่อาพาธเลย แม้แต่ปวดศีรษะสักนิด 
กไ็ม่ม ีท่านสร้างเหตไุว้แต่อดตีกาลในสมยัพระอโนมทสัสพีทุธเจ้า 
พระพากุละในชาติน้ัน (ยังไม่ใช่พระพากุละ) เป็นฤๅษีอยู่ในป่า 
หมิพานต์ ได้ปรงุพระโอสถถวายพระอโนมทสัสพีทุธเจ้า แก้โรคลม 
แล้วอธิษฐานขออย่าให้อาพาธ

ต่อมาเกดิในยคุพระปทุมุตตระพทุธเจ้า ท่านกท็�าเหตคุล้ายๆ 
เช่นนี้ และอธิษฐานขออย่าให้อาพาธอีก

ต่อมาเกิดอีกคร้ัง ได้ปรุงยาถวายสาวกของพระวิปัสสี 
พุทธเจ้าหายจากโรคภูมิแพ้เกสรดอกไม้ ก็อธิษฐานเช่นเดิม

ต่อมา ในยคุของพระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๔ คอืพระพทุธกสัสปะ 
ครั้งนั้นได้สร้างวัดให้พระสงฆ์อยู่ และมีโอสถต่างๆ ถวายไว้ใน 
วัดด้วย ให้พระได้ฉันตอนอาพาธ แล้วอธิษฐานดังเดิมอีก
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สดุท้ายได้มาเกดิในยคุพระพทุธโคดม ค�าอธษิฐานดงักล่าว 
จึงส�าเร็จ มีชีวิตที่ไม่อาพาธ อยู ่จนอายุ ๘๐ ปี ยังแข็งแรง 
ทกุประการ จงึได้ออกบวชเป็นพุทธสาวก และมอีายยุนืถงึ ๑๖๐ ปี

ตามประวัติครั้งพุทธกาล พระพากุละเป็นทารกอยู่ พี่เลี้ยง 
พาไปอาบน�า้ในแม่น�า้ยมนุา เขตเมอืงโกสมัพ ีมปีลาใหญ่มาฮบุไปที่ 
แม่น�า้คงคาเขตเมอืงพาราณส ีจากแม่น�า้ยมนุามาโผล่ทีแ่ม่น�า้คงคา 
ปลากลืนเด็กไว้ในท้อง ว่ายน�้าก็ว่ายไม่ไหว ลอยข้ึนมาจนพราน 
จับได้จึงน�าไปขายให้เศรษฐีเมืองพาราณสี ผ่าท้องมาดู พบเด็ก 
มีชีวิต จึงชุบเลี้ยงไว้เป็นลูกตน ต่อมาพ่อแม่เดิมมาทวงลูกคืน 
ต้องให้พระเจ้าพาราณสตัีดสนิ ผลการตัดสินคดใีห้ทารกมพ่ีอแม่ 
ผู้ให้ก�าเนิดกับมีพ่อแม่ผู้ช่วยชีวิตไว้ เลยได้ช่ือพากุละ แปลว่า 
ลกูสองตระกลู นีเ้ป็นตวัอย่างของผูม้ีบารม ีตกน�า้ไม่ไหล ตกไฟ 
ไม่ไหม้ คือ ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย
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เหตุใดค�าอธิษฐานของพระพากุละจึงส�าเร็จ ?

การปรุงยาถวายพระพุทธเจ้า  เป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับ 
ผู้มีบารมีสูง สิ่งที่จะสนองกลับคืนมา ย่อมจะเร็วและแรง ถ้าม ี
ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดี ผลเสียผลร้ายจะกลับมาเร็วและแรง เช่น 
พระเทวทัตกับพระพุทธเจ้า ซึ่งผลร้ายกลับมาเร็วและแรงเห็น 
ได้ชดั ดงันัน้ขอให้เราอย่าได้ประมาท ไม่ว่าจะเป็นสตัว์เดรจัฉาน 
หม ูหมา กา ไก่ สตัว์ทีอ่ยูร่อบบ้านเรา อย่าได้ไปท�าร้าย อย่าไป 
เตะ อย่าไปแกล้งมัน เพราะอาจเป็นผูมี้บารมสีงูกไ็ด้ เราไม่ทราบ 
ก็อย่าประมาท

ทีเ่ชยีงใหม่ ก่อนวนัสงกรานต์ ได้มกีารสบูน�า้ออกจากคเูมอืง 
แล้วใช้รถแบคโฮขุดลอกโคลนออกไป เพื่อให้คูเมืองสะอาด 
และลึก ก่อนที่ทางการจะปล่อยน�้าเข้ามาใหม่เพื่อให้ประชาชนได ้
ฉลองสงกรานต์กนัอย่างสนกุสนาน ในขณะทีส่บูน�า้ออก น�า้แห้ง 
ขอดนั้น มีชายคนหน่ึงจับปลาได้ตัวใหญ่มาก ในชีวิตผมไม่เคย 
เห็นปลาดุกใหญ่ขนาดนั้นมาก่อน ตัวยาวมาก มีเจ้าหน้าที่คณะ 
เทคนิคการแพทย์มาตามผมไปดู เมื่อทราบว่าจับได้จากคูเมือง 
ผมบอกเขาว่า กว่าที่ปลาตัวนี้จะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ ไม่ธรรมดา 
แน่นอน เหมือนคนท่ีมีอายุยืนถึง ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี ก็ไม ่
ธรรมดา ผมมานกึดคูนโบราณนัน้ เมือ่จบัสตัว์ทีไ่ม่ธรรมดา เช่น 
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ตัวใหญ่ผิดปกติเขาจะไม่กล้ากิน จะน�าไปปล่อยคืนธรรมชาติ 
ของเขาทันที เพราะคนโบราณเขารู้ว่าพวกน้ีไม่ธรรมดา เขาจึง 
ไม่กล้าล่วงเกิน

ผมพูดแค่นี้แล้วอีก ๒ - ๓ วันก็โทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที ่
ดังกล่าวถามเขาว่า คุณช่วยชีวิตเขาได้ไหมเขาบอกว่าได้ เขาซื้อ 
ปลาตัวนั้นไปปล่อยลงน�้าแล้ว ผมถามว่าคุณอธิษฐานอะไรหรือ 
เปล่า ซ่ึงเขาก็อธิษฐานตามเรื่องของเขา นี่คือการให้ชีวิต ปล่อย 
ชีวิตเป็นทาน ต่อมาเจ้าหน้าท่ีคนดังกล่าวยังโทรศัพท์มาขอบคุณ 
ผมทีเ่ตอืนสตเิขา เพราะเขาไม่เคยคดิถงึเรือ่งนีเ้ลยว่า ไม่ธรรมดา 
การเตือนสติของผม ท�าให้เขาเกิดปัญญา และได้ช่วยชีวิตปลา 
ดังกล่าวไว้
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ทางส�าเร็จดังค�าอธิษฐาน

สร้างมหาทาน เช่น พิมพ์หนังสือแจก ยกที่ดินถวายวัด 
เลีย้งอาหารพระเจด็วนั โดยเฉพาะในวดัทีพ่ระเข้ากรรมฐาน พระ 
เข้านิโรธสมาบัติ เข้าปริวาสกรรมก็เป็นมหาทาน

มีลูกน้องที่ภาควิชาของผม ที่ศรัทธาผม ผมแนะน�าให้เขา 
ตั้งโรงทานในวัดที่พระเข้านิโรธสมาบัติ ท่านเข้าปีละ ๓ วันบ้าง 
๕ วนับ้าง ๗ วนับ้าง ส่วนใหญ่เข้า ๗ วนั เงนิบรจิาคเข้าโรงทาน 
ย่ิงท�าย่ิงเหลือ มีคนร่วมบุญและยิ่งรุ่งเรือง โดยบารมีแล้วพระท่ี 
เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมีพลังบารมีเต็มเปี่ยม ถ้าใครผู้ใดได้ 
ถวายทานกับท่านแล้วพร้อมท้ังอธิษฐาน ค�าอธิษฐานนั้นมักจะ 
ส�าเร็จ ทั้งนี้ขึ้นกับบุญบารมีของผู้ถวายทานและอธิษฐานนั้น 
ด้วยว่าจะส�าเร็จได้ยากง่ายแค่ไหน

อธิษฐานตามที่ตัวเองปรารถนา

รักษาศีลให้จิตมีศีลเพื่อไม่ลงไปเกิดในอบายภูมิ

สร้างเหตุให้ตรงถ้าอยากมีสุขภาพแข็งแรง ไม่อาพาธ 
เหมือนที่พระพากุละท่านอธิษฐานได้ส�าเร็จก็ต้องถวายยา ถวาย 
อาหาร ลองพิจารณาดซูว่ิามใีครบ้างไหม ทีกิ่นอาหารนัน่อาหารนี่ 
ไม่ได้ ถ้าม ีกต้็องท�าทานให้หลากหลายในเร่ืองอาหาร เราจะกลาย 
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เป็นคนกนิง่าย อะไรๆ กอ็ร่อยทัง้หมด คนทีม่ปัีญหาเรือ่งอาหาร 
การกินเพราะมีวิบากเรื่องอาหาร ส่วนคนที่ท�าทานเรื่องอาหาร 
อยู่เสมอ เขากินได้หลายอย่าง (คนทางภาคเหนือพูดว่ากินได ้
สะป๊ะ)

ค�าอธิษฐานของพระโพธิสัตว์ ท่ีจะส�าเร็จโพธิญาณ คือ 
ญาณที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า การที่ท่านจะบรรลุโพธิญาณ 
ได้ ต้องมีบารมีเต็มบริบูรณ์ ตั้งแต่ ทานบารมีไปจนถึง อุเบกขา 
บารมี ทั้งบารมีขั้นต้น ทั้งอุปบารมีและต้องมีปรมัตถบารมีด้วย 
จึงจะส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า เป็นบารมี ๓๐ ทัศ คือชั้นต้น ๑๐ 
อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมีอีก ๑๐

บารมชีัน้ต้น หมายถงึ บารมีธรรมดา เช่น การบรจิาควตัถุ 
สิ่งของ เป็นทานบารมี

อุปบารมี หมายถึง บารมีช้ันกลาง เช่น การสละอวัยวะ 
เป็นทานอุปบารมี สละสิ่งที่หวงแหนเทียบเท่าอวัยวะ เช่น พระ 
เวสสันดรสละพระนางมัทรีให้พราหมณ์ สละกัณหาชาลีให้กับ 
ชูชก

ปรมัตถบารมี หมายถึง บารมีสูงสุด คือเอาชีวิตเข้าแลก 
เช่นขอยอมตายเพ่ือบรรลุธรรม เป็นอธิษฐานปรมัตถบารมี หรือ 
การสละชีวิตเพื่อผู้อื่น เช่น พระโพธิสัตว์ตอนเสวยพระชาติเป็น 
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กระต่ายกระโดดเข้ากองไฟป้ิงตวัเองให้สุกเป็นอาหารแก่พราหมณ์ 
เป็นทานปรมัตถบารมี เป็นต้น

ตัวอย่างอธิษฐานของพระพุทธเจ้าของเรา ก่อนที่พระองค์ 
จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ท่านเสวยพระชาติ 
เป็นพญาสุนัขได้ไปเจอพระเจ้าพรหมทัตที่เมืองพาราณสี ท่าน 
อธษิฐานว่า ขออย่าให้ใครมาขดัขวางมาท�าร้ายตวัท่าน เพือ่ท่านจะ 
ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัต และท่านกป็ลอดภยัวิง่เข้าวงัไปเข้าเฝ้า 
พระเจ้าพรหมทัตได้ สมดังค�าอธิษฐาน

ตอนทีเ่สวยพระชาติเป็นมาตังคชฏลิ ท่านอธษิฐานขอให้โยค ี
ที่มาแกล้งท่าน อย่าให้เขาศีรษะแตก อธิษฐานด้วยความเมตตา 
ปรารถนาจะให้ผู้อื่นไม่ต้องรับทุกข์ ก็เป็นอธิษฐานอุปบารมี

ตอนที่ท ่านเสวยพระชาติเป็นพระเตมีย์ใบ้ ที่ เรียกว่า 
มูคปักขกุมาร ถือเป็นอธิษฐานปรมัตถบารมี เราท�าได้อย่างท่าน 
หรอืไม่ ทีแ่กล้งเป็นใบ้ไม่พดูอะไร จนถงึอาย ุ๑๖ ปี ลองดสิูครบั 
แค่ไม่พูดวันเดียวก็อกจะแตกตายแล้ว นี่พระโพธิสัตว์ท่านท�าได้ 
ถึง ๑๖ ปี ถกูทดสอบอย่างไรกม็สีตมิัน่คงมาก ทีอ่ธษิฐานเป็นใบ้ 
เพราะกลัวจะได้ราชสมบัติ ในชาติก่อน พระองค์ทรงเคยเป็น 
เจ้าเมอืงพาราณส ีเป็นกษตัริย์ครองเมืองอยู ่๒๐ ปี และไปลงโทษ 
คนเข้า ต้องไปเสวยวิบากในนรกถึง ๘ หมื่นปี พระองค์จึงทรง 
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เห็นโทษของการเป็นกษัตริย์ และไม่อยากได้รับราชสมบัติ จึง 
ตั้งใจท�าเป็นคนใบ้ นี้คือตัวอย่างของอธิษฐานปรมัตถบารมี

ในเมืองไทยมีตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ ที่อธิษฐานเพื่อ 
หวังส�าเร็จโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ดังนี้

พญาลิไท แห่งอาณาจักรสุโขทัย ผู้สร้างเมืองศรีสัชนาลัย 
ท่านอธิษฐานโดยจารึกไว้ในหลักฐาน ท่ีเรียกว่า จารึกป่ามะม่วง 
ในจารึกหลักที่ ๔ มีข้อความว่า “ผลบุญท่ีอาตมาภาพบรรพชา 
อุปสมบทต่อพระศาสนาของพระพุทธเจ้าคราวนี้ อาตมาไม ่
ปรารถนาจักรพรรดสิมบตั ิอนิทรสมบตั ิพรหมสมบตั ิปรารถนา 
น�าสัตว์ทั้งหลายข้ามไตรภพนี้เทอญ”

ค�าอธิษฐานนี้แสดงถึงความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า 
ซึ่งท่านได้บวชเป็นภิกษุ และอธิษฐานจิตดังกล่าวแล้ว

ในจารึกหลักที่ ๕ ของจารึกป่ามะม่วง เขียนไว้ว่า

“จุ่งเป็นพระพุทธ จุ่งจักเอาฝูงสัตว์ทั้งหลายข้ามยังสังสาร 
ทุกข์” นี่คือจิตของพญาลิไท ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า จึงได้ 
เขียนไว้ชัดแจ้งมาก
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สมยักรงุศรอียธุยา หาหลกัฐานไม่ได้ ว่ามท่ีานผู้ใดปรารถนา 
พุทธภูมิ ล่วงเข้ามายุครัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานอีก คือในยุค 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างโลหะประสาท 
ที่วัดราชนัดดา (ซึ่งเสด็จสวรรคตก่อนที่จะสร้างเสร็จ และได้มา 
สร้างต่อ จนเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๕)

เช่นเดยีวกนั พระสมทุรเจดย์ีทีป่ากน�า้สมุทรปราการ นัน้ก็ 
เป็นผลงานของพระองค์ท่าน และจารึกไว้ทีฐ่านเจดย์ีนัน้ เป็นจารกึ 
หลกัที ่๑๓๘ เขยีนไว้ว่า “กูปรารถนาโพธญิาณ สัทธาธกิบารม”ี

พระพุทธเจ้า ๓ ประเภท

พระสมณโคดมของเรา เป็นพระปัญญาธิกพุทธเจ้า ทรง 
บ�าเพ็ญบารมี ๔ อสงไขย กับอีก ๑ แสนมหากัปป์ แต่ถ้าเป็น 
พระสทัธาธกิะ ต้องบ�าเพญ็บารมีนานกว่านัน้อกี คอื ๘ อสงไขย 
กับอีก ๑ แสนมหากัปป์ ส่วนองค์ที่จะมาตรัสรู้ในกาลข้างหน้า 
ต่อไปนั้น เป็นพระวิริยาธิกะ บ�าเพ็ญบารมี ๑๖ อสงไขยกับอีก 
๑ แสนมหากัปป์ ดังนั้นองค์ที่จะมาตรัสรู้ในกาลข้างหน้า นับว่า 
ไม่ธรรมดา เพราะท่านบ�าเพ็ญบารมีมายาวนานเหลือเกิน
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ในอีกตอนหนึ่งของจารึกที่ฐานพระสมุทรเจดีย์ เขียนว่า

“การกุศลน้ี (สร้างเจดย์ีขึน้มา) ใช่ท�าเพ่ือสมบติัจกัรพรรดิ 
สมบตัเิทพยุดา อนัพรหม หามไิด้ ปลงพระทยัแต่จะให้ส�าเร็จ 
แต่พระสรรเพชญโพธิญาณ รื้อขนสัตว์ออกจากสังสารทุกข์”

นี่คือค�าอธิษฐานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ท่ีแสดงถึงพระปรารถนาพุทธภูมิ คือต้ังพระทัยอธิษฐานที่จะมา 
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

นอกจากนี้อาณาจักรล้านนา มีครูบาศรีวิชัย ซึ่งเราจะเห็น 
ได้ว่ามีหลายวัดที่มีหลักฐานว่า ครูบาศรีวิชัยท่านเคยบูรณะ แต ่
ในชีวิตท่านล�าบากมาก เป็นการบ�าเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์ 
ท่านต้องอธิกรณ์ถึง ๔ คร้ัง ในท่ีสุดจากท่ีท่านเป็นพระที่ตรง 
ตามธรรมวินัย ใครๆ จึงเอาผิดเอาโทษท่านมิได้ ท่านรวบรวม 
พระไตรปิฎกฉบับล้านนา แล้วจารไว้บนใบลาน ในท้ายลาน 
ทุกผูก ท่านจะเขียนไว้  (รวมท้ังหมดมีหลายผูก ประมาณ 
๕,๐๐๐ กว่าผูก) ท่านเขียนไว้ว่า

“ปรารถนา ขอหือ้ข้าฯ ได้ตรัสรู้ปัญญาสัพพญัญโูพธญิาณ 
เจ้าจิ่มเต๊อะ”



อ ธิ ษ ฐ า น บ า ร มี

191

มีหลักฐานแสดงไว้ และคงมีอีกหลายท่านที่ปรารถนา 
โพธิญาณ แต่ไม่มหีลกัฐานแจ้งไว้ ในยคุสมยัของเรานี ้ทีผ่มได้ยิน 
ได้ฟังมาด้วยหตูวัเอง มอีกีหลายองค์ทีป่รารถนาเป็นพระพทุธเจ้า 
แต่มีบางองค์ได้ลาจากพุทธภูมิมาอยู่ในสาวกภูมิก็มี จึงอยาก 
ให้ท่านกลับไปคิดดูว่า ค�าอธิษฐานเป็นจริงได้ ต้องประกอบด้วย 
อะไร และอธิษฐานแบบใดจึงจะดี เช่น อธิษฐานที่ประกอบด้วย 
ปัญญา ประกอบด้วยสัญญา ประกอบด้วยพยาบาทหรือเมตตา 
เป็นอย่างไร ดังน้ันท่านต้องพิถีพิถัน อะไรที่อธิษฐานพลาดไป 
แล้ว ต้ังใจใหม่ ขอแก้ตัวใหม่ โดยลาอธิษฐานเดิมได้ แล้ว 
อธิษฐานใหม่

ครั้งหนึ่งได้ไปบรรยายที่เมืองเหนือ มีคนหนึ่งอธิษฐาน 
จองเวรไว้กับใครก็ไม่ทราบ ผมไปทราบกระแสความคิดติดลบ 
ของเขา จึงพูดจี้ใจเขาว่า “คุณก�าลังท�าร้ายตัวเองนะ” เขาได้ฟังก็ 
ท�าหน้าบิดไปบิดมาด้วยความละอายใจ เพราะอธิษฐานผิด จะ 
ท�าให้ชีวิตตกต�่า ต้องแก้ค�าอธิษฐานให้เป็นบวกจึงจะดี
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ประสบการณ์ตรงของผู้บรรยาย

อธษิฐานต่างๆ ทีเ่ล่าให้ฟังนัน้ เป็นเพยีงสญัญา จริงหรอืไม่ 
ท่านกไ็ม่ทราบ เหตท่ีุผมไปบวชท่ีวดัมหาธาตฯุ ฝึกสมถกรรมฐาน 
กับวิปัสสนากรรมฐานเพราะผมไม่เชื่อในพระพุทธศาสนา เช่น 
เดียวกัน เรื่องต่างๆ ที่ผมเล่าให้ท่านฟังนี้ท่านอาจจะไม่เชื่อก็ได ้
ในการไปบวชครัง้นัน้ผมอธษิฐานว่า “๓๐ วนัจะท�าเตม็ที ่ได้แค่ 
ไหนเอาแค่นัน้” ซึง่ผมท�าเต็มท่ีจริงๆ และได้เตม็ทีจ่รงิๆ ดงันัน้ 
พอถึงวันที ่๓๑ เข้าสมาธอิย่างไรกไ็ม่เกดิสมาธ ินีค่อืแรงอธษิฐาน 
เหตทุีผ่ลแรงเพราะตอนนัน้ศลีเราบรสิทุธิ ์วาจาศกัดิส์ทิธ์ิ อธษิฐาน 
จึงได้ผลตรง

เช่นเดยีวกนั เมือ่ฝึกถงึวนัทีเ่จด็ อธษิฐานยอมตายเพือ่ให้ 
ได้ธรรมะ การที่อธิษฐาน เอาชีวิตเข้าแลกนี้ เป็นการอธิษฐานที ่
เป็นปรมัตถบารมี ถ้าเป็นอธิษฐานแบบอุปบารมี ก็แค่เอาอวัยวะ 
เข้าแลกแต่นีเ่อาชวีติเข้าแลก เป็นอธษิฐานปรมตัถบารม ีซึง่ส่งผล 
ให้ได้เข้าอปัปนาสมาธ ิในวนัทีเ่จด็นัน้เองท�าให้เข้าใจว่า ทีเ่ราได้ 
มาอย่างนั้นเพราะเราอธิษฐานไว้อย่างนั้น

จึงสรุปได้ว่า ผมได้สิ่งนี้มาเพราะแรงอธิษฐาน เม่ือสร้าง 
เหตุตรง ทุกอย่างก็เป็นไปตามอธิษฐาน ไม่มีใครมาบอกมาสอน 
ว่าต้องท�าอย่างนั้นอย่างนี้ อาจเป็นของเก่าของผมก็ได้ ที่ท�าให้ 
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ผมไม่ลงต�่าและไม่ท�าผิดพลาด มรรคผลจึงเกิดข้ึนเร็ว  น่ีคือ 
ประสบการณ์ตอนที่บวช

เมื่อสามปีที่ผ่านมานี้ ผมได้รับเชิญไปบรรยายที่อีสานเข้า 
ไปในป่าเป็นวัดร้าง ชาวบ้านทีน่ัน่ปฏบิตัธิรรมกันสงบเสงีย่มน่ารกั 
น่าเลือ่มใสมาก เจ้าอาวาสวดันัน้เชญิผมไปบรรยายให้เกดิศรทัธา 
ปสาทะกับผู้ปฏิบัติธรรม มีสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผม ในตอนเย็นนั้น 
ก่อนเวลาบรรยาย ข้อมูลต่างๆ ในสมองกลับเลือนหายไปสนิท 
เหมือนกะลามะพร้าวที่ว่างเปล่าเอาเนื้อออกหมดจนกลวง ผมคิด 
ว่าแล้วผมจะเอาอะไรไปพูดให้เขาฟัง สภาวะแห่งความว่างเปล่า 
เกิดขึ้นกับสมองก่อนบรรยายธรรมที่วัดร้างในป่าท่ีบึงกาฬ ผม 
จึงนิ่งและอธิษฐานว่า ขอให้ผู้รู้ช่วยชี้แนะว่า จะให้ผมท�าอย่างไร 
ประเดี๋ยวเดียว เกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนมีเสียงเตือนว่า “เรื่องที ่
ตั้งใจจะพูดจะบรรยายให้ผู้ปฏิบัติธรรมฟัง ที่เตรียมมาแต่แรก 
ขอให้ยกไว้ก่อน ขอให้ปูพื้นฐานก่อน”

ท่านจะเห็นว่า เม่ือจิตน่ิง ความรู้ต่างๆ ที่เก็บไว้ สามารถ 
ขุดมาใช้ได้ ผมจึงเปลี่ยนเร่ืองท่ีจะบรรยายโดยปูพื้นฐานก่อน 
ตามเสียงแนะน�าดังกล่าว การบรรยายก็ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี
ในวันรุ่งขึ้นจึงบรรยายตามหัวข้อที่เตรียมมาแต่เดิม ซึ่งมีความ 
ลึกซึ้งกว่า
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ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤติขึ้น โดยที่เราไม่ทราบว่าจะช่วยตัวเอง 
อย่างไรให้ท�าเช่นนี้ คือ อธิษฐานจิต

อีกครั้งหนึ่งที่วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๕ ก.ค. 
๒๕๔๒ ผมอยู่เชียงใหม่ ได้รับโทรศัพท์บอกว่า

“อาจารย์คะ ที่ประชุมมีมติว่า การอบรมพระสังฆาธิการ 
ปฏบิตักิรรมฐานทีว่ดัวงัตะก ูเป็นรุน่แรก จะให้อาจารย์มาบรรยาย 
ถวายพระสังฆาธิการ เรื่องปุพพภาคแห่งกาย”

ผมกถ็ามย้อนกลบัไปทางโทรศัพท์ ตอนนัน้ประมาณสองทุม่ 
ถามเขาว่าหัวข้อน้ีแปลว่าอะไร เพราะเปิดพจนานุกรมก็ไม่พบ 
ผมรับเรื่องนี้ไว้เป็นเวลาเดือนเศษเรื่อง “ปุพพภาคแห่งกาย” 
ต่อมาอกี ๓ วัน จะถงึวนับรรยาย ผมยังไม่มข้ีอมลู แล้วก็คดิว่า 
จะเอาอะไรไปบรรยายถวายพระสังฆาธิการ ท่านเป็นเจ้าอาวาส 
ทั้งนั้นที่มาฟังบรรยาย ทั้งหมดเกือบ ๒๐๐ รูป

คนืนัน้ก่อนนอน ผมสวดมนต์ แล้วได้แผ่บญุบารมใีห้เจ้าที ่
เจ้าทาง แล้วเตรียมกระดาษกับดินสอไว้ใกล้ๆ ที่นอน ซึ่งตาม 
ปกติผมจะเตรียมไว้เสมอ เพราะความคิดดีๆ มักจะมาตอน 
กลางคืน หลังจากสวดมนต์แล้ว แผ่ส่วนบุญแล้ว ผมก็กล่าว 
ค�าในภาษาบาลีบทหนึ่งซึ่งผมได้มา ผมกล่าวประโยคบาลีน้ัน 
๓ ครั้ง อธิษฐานขอท่านผู้รู้จงเมตตาชี้ทางว่าในการบรรยายเรื่อง 
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ปุพพภาคแห่งกายครั้งนี้ ผมควรบรรยายแนวไหน แล้วจากนั้น 
ตอนดึก ข้อมูลพวกน้ีก็มาเป็นหัวข้อใหญ่ ผมตื่นมาจดไว้กลาง 
ดึก แล้วน�ามาพิจารณารายละเอียดแต่ละหัวข้อ ได้รวบรวม 
ข้อมูลจนถึงวันบรรยาย ก็เดินทางมาบรรยายได้ตรงตามหัวข้อ 
และผ่านไปอย่างเรียบร้อย

อกีตัวอย่างหนึง่ทีแ่ก้วกิฤตขิองตวัเอง โดยใช้อธษิฐานบารมี 
เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๔๕ บริษัทแฟร่ีแลนด์ จ.นครสวรรค ์
โทรศพัท์ไปเชญิผมมาบรรยาย ซึง่บรษิทันีผ้มเคยไปบรรยายแล้ว 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอนนั้นมีผู้ฟังประมาณ ๒๐๐ คน แต่ใน 
ปี ๒๕๔๕ นี้ มีผู้ฟังประมาณ ๕๐๐ คนเศษ ผมรับปากว่าจะไป 
บรรยายเรือ่ง “พลงัจติเพือ่สขุภาพ” พอใกล้ถงึวนับรรยาย เริม่มี 
อาการเจ็บคอ พอถึงวันบรรยายคือ ๒๒ ม.ค. ๒๕๔๕ อาการ 
หนักที่สุดเจ็บจนกลืนน�้าลายยังเจ็บ และพูดไม่มีเสียง วันน้ันท่ี 
มาถงึบรษัิทแฟร่ีแลนด์ เจ้าของบริษทัเข้ามาทกัทายสนทนา ชัว่ครู่ 
เดยีวกร็บีกลบัออกไป เขาคงสมเพชสภาพของผมมาก เมือ่นกึถึง 
คนรอฟัง ๕๐๐ กว่าคนแล้ว ผมจะไปพูดอะไรในเมื่อเสียงไม่มี 
สักครู่ต่อมา มีคนมาบอกว่านายกเทศมนตรีนครสวรรค์ อยาก 
เข้าพบได้ไหม ผมบอกว่าได้ เขาก็เข้ามาคุย ประเดี๋ยวก็ลากลับ 
ออกไป เขาคงจะสมเพชสภาพของผมเช่นกัน
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ผมมานึกดูว่า ผมจะต้องบรรยายตอน ๖ โมงเย็น แล้วจะ 
เอาอะไรไปพูด แม้ใจเต็มร้อยแต่เครื่องมือเครื่องขยายเสียงไม่ด ี
แต่ผมไม่ได้หว่ันไหว มีความนิ่ง ผมตั้งจิตอธิษฐานถึงพระมหา 
โมคคัลลานะ และบริวารว่า “ใจผมเต็มร้อย แต่ขอให้ท่าน 
ช่วยเหลอืเรื่องนี้ให้สื่อสารกันได้ด้วยเถิด”

พอเริม่บรรยาย มนี�า้อุน่มาให้ ๑ แก้ว ผมลองจิบด ูแก้วที ่๒ 
แก้วที ่๓ เสยีงเริม่มา ดขีึน้เรือ่ยๆ ผมจงึบรรยายได้อย่างราบรืน่ 
ขณะบรรยาย ไม่เคยนึกเลยว่าเร่ืองน้ีจะเป็นอปุสรรค จงึบรรยาย 
จนจบ ๒ ทุ่มครึ่งพอดี

บรรยายจบ เขาเชิญผมไปพักท่ีหาดเสลา อ�าเภอเก้าเลี้ยว 
เป็นเรือนไทยโบราณ ในสวนริมแม่น�้าเจ้าพระยา ผมไปนอนอยู่ 
คนเดียว เขาปูที่นอนให้ ก่อนนอนคิดว่านี้ เป็นท่ีนอนที่ครูบา 
อาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านนอนมาก่อน ผมจึงไม่นอนบน 
ท่ีนอนนั้น แต่ลงไปนอนด้านล่าง ปล่อยท่ีนอนนั้นว่างไว้ ผม 
เร็วมากในเรื่องนี้ เม่ือสัมผัสได้ด้วยจิต ก็จะรู้ว่าต้องท�าอย่างไร 
ถือว่าวันนั้นราบรื่นด้วยดี

เรือ่งคาถาบาลทีีใ่ช้อาราธนาท่านผูรู้ม้าช่วยนัน้ ผมไม่กล้าใช้ 
พร�่าเพร่ือ ถ้ายังช่วยตัวเองได้ ผมจะไม่ใช้ เพราะผมรู้ว่าเรื่องนี้ 
ไม่ธรรมดา เหมือนการใช้คอมพิวเตอร์ ถ้าท่านมีรหัสก็จะเปิดใช้ 
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ได้ คาถานีเ้ป็นเหมอืนรหสัผ่านให้เราสามารถตดิต่อกับใครสกัคน 
ที่สติปัญญาเต็มเปี่ยม และสามารถมาช่วยเหลือเราได้ในยาม 
วิกฤติ

เปรียบเทียบกับการเรียนทางไกล หรือการประชุมทางไกล 
ในสมยันี ้มมีานานแล้ว เพยีงแต่ว่า เครือ่งส่งของเราดพีอหรือไม่ 
ถ้าเครื่องส่งของเราแรง เขาสามารถรับได้ และถ้าเขาส่งมาใน 
ความถ่ีเดียวกัน ก็ได้ผล เช่น โทรทัศน์ช่อง ๕ ส่งไปเชียงใหม่ 
เปิดดูช่อง ๗ จะได้ภาพช่อง ๕ ไหม ก็ไม่ได้  เพราะคนละ 
ความถี่กัน

ด้วยเหตุน้ี เราต้องท�าคลืน่ของเราให้ตรงกนัจงึจะรบัได้ ใน 
ครั้งพุทธกาล พระมหากัสสปะอาพาธ พระพุทธเจ้าท่านไปสวด 
โพชฌังคปริตรถวาย พระมหากัสสปะหายอาพาธ เช่นเดียวกัน 
เมื่อพระพุทธเจ้าอาพาธ สาวกท้ังหลายไปสวดโพชฌังคปริตร 
ถวาย พระพุทธเจ้าก็หายอาพาธ สมมติถ้าผมป่วย คุณมาสวด 
โพชฌงค์ให้ผมฟังจนจบ ผมจะหายไหม ไม่หายหรอกครบั เพราะ 
เครื่องรับไม่ดี ความถี่ของคลื่นจิตไม่ตรงกัน

ดังนั้น จิตของท่านขอให้จูนคลื่นดีไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะ 
เป็นตามที่เราปรารถนาตามที่เราอธิษฐาน

การบรรยายขอจบลงเพียงแค่นี้ ✤





จงมักน้อย พูดน้อย กินน้อย
แต่ฝึกปฏิบัติให้มาก

ถามตัวเองว่า ๒๔ ชั่วโมงของท่าน
ท่านฝึกวันละกี่ชั่วโมง

และพักผ่อนวันละกี่ชั่วโมง ?





กระจกส่อง
กรรมฐาน
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นมัสการพระคุณเจ้า สวัสดีเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมปฏิบัติ 
ธรรม วันนี้เข้าสู่วันที่ ๖ แล้ว ท่านคงผ่านช่วงที่จิตตกต�า่ ซึ่งมัก 
เกิดในวันที่ ๓ - ๔ มาแล้ว ผ่านมาได้นับว่าโชคดี ผู้บรรยาย 
ต้องการมาท�าหน้าที่เป็นกระจกให้ท่านส่องมองตัวเองว่า การ 
ปฏิบัติกรรมฐานของท่านถูกต้องหรือไม่

จริงๆ แล้ว การปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยาก หากเรา 
ด�าเนนิได้ถกูทาง ทีรู่ส้กึว่ายากเป็นเพราะด�าเนนิไม่ถกูทาง ทกุคน 
สามารถท�าได้ ไม่ว่าจะอายเุท่าไรกท็�าได้ เพราะเราต่างมร่ีางกายเป็น 
เครือ่งมอืให้จิตได้ใช้ ถ้าด�าเนนิได้ถกูทางแล้ว มรรคผลจะเกดิขึน้ 
เร็วมาก เพราะจิตมีความว่องไว

เก็บของดีไว้กับตัว
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ตัวผู ้บรรยายในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ไม่เคยเช่ือ 
เรือ่งนีม้าก่อน จงึไปบวชแล้วฝึกกรรมฐาน เริม่ต้นด้วยความไม่เช่ือ 
แต่ด้วยบุญที่ด�าเนินได้ถูกต้องตามแนวทาง มรรคผลจึงเกิดขึ้น 
เร็วจริงๆ ผู้บรรยายปฏิบัติ ๑ เดือนเต็ม เพียงแค่วันที่ ๓ - ๔  
เป็นต้นไป เริม่เกิดสิง่แปลกๆ ซึง่ไม่เคยคดิ ไม่เคยคาดหวงัว่าจะ 
เกดิขึน้กบัจติของตวัเองได้ ภายใน ๙ วนั ทกุสิง่ทกุอย่างกเ็ข้ารปู 
เข้ารอย สิ่งที่ไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นไปได้ ก็เป็นไปได้ สิ่งที่เคยไม่รู ้
ไม่เข้าใจ ก็ได้รู้และเข้าใจ

ผูบ้รรยายบวชอยู ่๑ เดอืนกับ ๑๓ วนั แต่ปฏบิติักรรมฐาน 
เต็มที่ ๓๐ วัน วันสุดท้ายที่ไปลาสิกขาจากท่านเจ้าคุณโชดกฯ 
ท่านบอกผู้บรรยายว่า

“สิ่งที่ได้ไปนั้น เป็นของดี ของวิเศษ ให้เก็บไว้กับตัว 
ตลอดชีวิต”

ตอนนั้นผู้บรรยายไม่ค่อยซาบซึ้งเท่าไรนัก แต่มาปัจจุบันนี้ 
ซาบซึง้มาก เกบ็ไว้กบัตวัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถงึปัจจบุนันี้ 
ยงัมอียูค่รบ อนัทีจ่รงิ...มเีพิม่ขึน้มากกว่าเดมิ เพราะได้ปฏบิตัมิา 
ตลอด ๒๐ กว่าปี (บรรยายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔) หลังจากออก 
จากวัดมา สิ่งไม่ดี...ท้ิง เพราะทราบว่าทางนี้เป็นทางที่ดีที่สุด 
การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และได้พบข้อปฏิบัติที่สามารถน�าพา 
ชีวิตของเราไม่ให้ตกต�่าได้ นับเป็นสิ่งประเสริฐ
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ในวันนี้ ผู้บรรยายจะเป็นเพียงกระจกบานหนึ่ง ให้ท่านได้
ส่องดตูวัเองว่า การประพฤตปิฏบิตัขิองท่านด�าเนนิไปถกูแนวทาง
ของการปฏิบัติกรรมฐานหรือไม่ ถ้ามีข้อใดที่ท่านปฏิบัติผิด ให้
แก้ไขเสีย ครูบาอาจารย์ก็มีอยู่พร้อม สถานที่ฝึกปฏิบัติต่างๆ ก็
อ�านวยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเป็นอย่างมาก

ครูนั้น...ส�าคัญไฉน ?

ในเรือ่งของครูบาอาจารย์ ผู้บรรยายมัน่ใจว่า ท่านมาถูกทาง 
แล้ว ข้อน้ีต่างกบัสมยัพทุธกาล เมือ่เจ้าชายสทิธตัถะเสดจ็ออกบวช 
เพื่อแสวงหาหลักธรรมส�าหรับก�ากับคุ้มครองชีวิตมนุษย์ ในครั้ง 
น้ัน ชมพูทวีปมีอาจารย์ต่างๆ ซึ่งมีคนฝากตัวเป็นศิษย์กันมาก 
หลายส�านกั เรียกกนัว่า “ครทูัง้ ๖” ได้แก่ ปรูณกัสสป, มกัขล-ิ 
โคสาล, อชติเกสกัมพล, ปกทุธกจัจายนะ, สญัชัยเวลฏัฐบตุร และ 
นิครนถนาฏบุตร

เจ้าชายสิทธัตถะมิได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับครูทั้ง ๖ นั้น แต่ 
ท่านฝากตัวเป็นศิษย์กับ อาฬารดาบส กาลามโคตร ซึ่งเป็นฤๅษี 
ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เน่ืองจากพระองค์ได้สั่งสมอบรมบารมีมา 
เกือบจะเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว พระองค์จึงได้วิชาจากครูอาฬารดาบส 
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กาลามโคตรอย่างง่ายดาย เพียงไม่นานก็ส�าเร็จฌานสมาบัติ 
ชั้นที่ ๗ การฝึกก็เหมือนท่ีเราฝึก คือ ฝึกจิตให้มีสติ เมื่อมีสต ิ
ตัง้มัน่แล้ว จตินิง่เป็นสมาธมิากข้ึนๆ จนเข้าถึง อัปปนาสมาธ ิซึง่ 
เป็นสมาธิสูงสุด หลังจากน้ันก็เกิดปรากฏการณ์ของจิตที่เรียกว่า 
“ฌาน” มีอารมณ์แน่วแน่ ทรงบรรลุฌาน ๑, ฌาน ๒, ฌาน ๓, 
ฌาน ๔ และอรูปฌานอีก ๓ ขั้น แต่พระองค์ทรงพิจารณาเห็น 
ว่า นัน่ไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ เพราะเมือ่ใดออกจากฌานสมาบัต ิ
ปัญหาต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่ ยังแก้ไม่ได้ พระองค์จึงร�่าลาอาจารย์ 
อาฬารดาบส ออกเดินทางแสวงหาอาจารย์ใหม่ต่อไป ทรงได้พบ 
และฝากตวัเป็นศิษย์ของ อทุทกดาบส รามบุตร เรียนอกีไม่นาน 
ก็ส�าเร็จฌานสมาบัติ ๘ แต่ครั้นออกจากฌานสมาบัติ ปัญหา 
ก็ยังแก้ไม่ได้ ยังมีอยู่ดังเดิม พระองค์จึงลาท่านอุททกดาบสฯ 
ไปแสวงหาความหลุดพ้นด้วยพระองค์เอง

ผู้บรรยายยกเรื่องนี้ขึ้นเป็นตัวอย่าง เพื่อจะบอกท่านว่า 
ครูบาอาจารย์ผู้ให้การอบรมฝึกสอนนั้นส�าคัญมาก ถ้าครูฝึกเป็น 
ผูม้มีจิฉาทิฏฐเิสยีแล้ว แม้เราฝึกยาวนานอย่างไร เกดิ ๑๐๐ ชาติ 
๑,๐๐๐ ชาติ หรือนานกว่าน้ันอีกเท่าไหร่ก็ตาม มรรคผลก็จะ 
ไม่เกิด และเราไม่สามารถหลุดพ้นเป็นอิสระจากสิ่งร้อยรัดได ้
ไม่สามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้ แต่ท่านท้ังหลายท่ีมานั่งอยู่ใน 
สถานทีแ่ห่งนี ้ท่านมาถกูที ่ได้ครดู ีเป็นครทูีม่สีมัมาทฏิฐ ิมคีวาม 
เห็นถูกต้อง
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ความเห็นถูกตรง ส�าหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ 
เป็นไปในแนวทางของสติปัฏฐาน ๔ หากท่านใดฝึกแล้วไม่ได้ 
ด�าเนนิไปในแนวทางของสติปัฏฐาน ๔ โอกาสพลาดมมีาก อย่าง 
เช่น อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร ท่ี 
ผู้บรรยายกล่าวเช่นนี้ เป็นเพราะได้ประสบเข้ากับตัวเองสมัยที ่
ไปฝึกกรรมฐานท่ีวัดมหาธาตุฯ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เรื่องหูทิพย ์
ตาทิพย์ รู้ใจคน เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดได้ง่าย ถ้าจิตของ 
เราเข้าฌานได้ พอถอนจติออกจากฌาน อภญิญา จะเกดิขึน้ แต่ 
เนื่องจากผู้บรรยายได้ครูฝึกท่ีดีเช่นท่านเจ้าคุณโชดกฯ ซึ่งเป็น 
อาจารย์ที่มีสัมมาทิฏฐิ ท่านได้ชี้ให้ผู้บรรยายเลิกสนใจ อภิญญา 
และให้ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏน้ันให้หายไป ถ้าเรา 
ไปหลงเล่นกบั อภญิญา กต็ดิโลกย์ี ยงัต้องเวียนว่ายตายเกิดใน 
วฏัสงสาร นัน่ไม่ใช่แนวทางของสตปัิฏฐาน ๔ ไม่ใช่แนวทางของ 
วิปัสสนากรรมฐาน
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กรรมฐาน ๒ แบบ 

การฝึกกรรมฐานมี ๒ อย่าง

๑. ฝึกให้จิตนิ่งเป็นสมาธิ เรียกว่า สมถกรรมฐาน
๒. ฝึกให้จติเกดิปัญญารู้เท่าทันหรือปัญญาเหน็แจ้ง เรยีกว่า 

วิปัสสนากรรมฐาน

ทีท่่านมานัง่ฝึกกนัอยูน่ี ้เป็นการฝึกทัง้ ๒ อย่าง คอื ฝึกจิต 
ให้นิ่งเป็นสมาธิ และฝึกจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ถ้าเอาปัญญา 
เหน็แจ้งอย่างเดยีว ไม่ฝึกจติให้น่ิง ไม่เอาสมถกรรมฐานได้ไหม ? 
ตอบว่า ไม่ได้ เพราะพืน้ฐานของการเกดิปัญญาเหน็แจ้ง มาจาก 
จิตนิ่งเป็นสมาธิ ด้วยเหตุน้ี ผู้บรรยายจึงกล่าวว่า ครูฝึกจ�าเป็น 
ต้องเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ถ้าได้ครูที่มีมิจฉาทิฏฐิ จะพาให้เราหลง 
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ฝึกเท่าไรก็ไม่เกิดปัญญาเห็นแจ้ง 
อย่างมากได้เพยีงโลกยีญาณ ซ่ึงเป็นปัญญาหยัง่รูใ้นโลก ยงัต้อง 
มกีารเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัสงสาร ถ้าเราใช้ปัญญาระดบัโลกยีะ 
๒ ตัว (สตุมยปัญญา และ จนิตามยปัญญา) ก็ยังต้องเวียนว่าย 
ตายเกิด ตั้งแต่นรกจนถึงพรหม ไม่สามารถหลุดพ้นออกจาก 
วัฏสงสารได้
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ท่านท้ังหลายท่ีอยูใ่นท่ีน้ีจงึเป็นผูโ้ชคด ีได้ครทูีม่สีมัมาทิฏฐิ 
บอกแนวทางฝึกจิตให้น่ิง และฝึกจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง 
ซึ่งด�าเนินไปตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔ เวลาท่านฝึก ใช้ 
“พองหนอ - ยุบหนอ” ท่านก�าหนดรู ้ที่หน้าท้อง หายใจเข้า... 
ท้องพอง หายใจออก...ท้องยบุ ท่านรู้ไหมว่า นัน่คอื กายานปัุสสนา 
สติปัฏฐาน เป็น หนึ่งในกรรมฐานทั้งสี่ ในขณะที่พิจารณากาย 
พอง - ยุบ พอง - ยุบ ถ้าท่านมีอาการปวด เมื่อย ชา นั่นคือ 
เวทนา ท่านต้องพจิารณา เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน จิตทีเ่ข้าไป 
รู้อารมณ์ต่างๆ นั่นคือ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ส่วนธรรมะ 
ที่เกิดในระหว่างฝึก โดยเฉพาะที่ส�าคัญมากคือ นิวรณธรรม
เกิดความยินดีในกาม (กามฉันทะ), เกิดความรู้สึกแค้นเคืองขึ้น 
ในดวงจติ (พยาบาท), เกดิอาการฟุง้ซ่านร�าคาญ (อทุธจัจกกุกจุจะ), 
เกดิความลงัเลสงสยั (วจิกิจิฉา), หรือรู้สกึง่วงเหงาหาวนอน หดหู ่
ซึมเซา (ถีนมิทธะ) เหล่าน้ีเป็น นิวรณ์ ทั้งสิ้น ธรรมะท่ีเกิดขึ้น 
ในจิตขณะที่เราก�าลังฝึกปฏิบัติ คือ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ดังนั้น เมื่อกาย เวทนา จิต ธรรม เกิดขึ้น ท่านต้องพิจารณา 
ความเป็นไปตามกฎธรรมชาติ คือ เกิดข้ึนในเบื้องต้น แปร 
เปล่ียนในท่ามกลาง แล้วดับสลายในที่สุด เรียกว่า อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา
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ถ้าจติมองตวันีไ้ม่ออก จะไม่เหน็การดบัไป (อนตัตา) ของ 
กาย เวทนา จติ และธรรม แต่ถ้าจิตนิง่ เมือ่เกิดอาการพอง - ยุบ 
ที่ท้อง ท่านก็เอาจิตนั้นก�าหนดให้เกิดสติระลึกได้ทันว่า ขณะนี ้
ท้องพอง ขณะนีท้้องยบุ ถ้าระลกึรูไ้ด้ว่าท้องพอง - ท้องยบุ นัน่คอื 
สติ เมื่อใดท้องมีอาการพอง - ยุบอยู่ แต่ใจท่านไปคิดเรื่องอื่น 
แสดงว่าขาดสติ หรือมีเรื่องอื่นเข้ามารบกวนขณะท่ีท่านก�าลัง 
บริกรรม ปรากฏเป็นสัมผัสขึ้นในดวงจิต นั่นเป็นเพราะจิต 
ขาดสต ิท่านต้องดงึจติเข้ามาฝึกสตใิหม่ ให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบนั 
พองหนอ-ยบุหนอ พองหนอ - ยบุหนอ ยิง่มีสติมากเท่าไร ความ 
ตั้งมั่นของจิตก็มีมาก เรียกว่า สมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ 
จะเกดิอาการปรากฏต่างๆ ครูฝึกจะสอบถาม (สอบอารมณ์) แล้ว 
แนะน�าแก้ไข ท่านมีหน้าท่ีอย่างเดียว คือ ท�าตาม ไม่ต้องสงสยั  
เพราะความสงสยัคือนิวรณ์ ท�าให้การปฏิบัติเนิน่ช้า เหมอืนน�า้ชา 
ทีอ่ยูใ่นถ้วย ต้องเททิง้ให้หมด รบัส่ิงใหม่จากครบูาอาจารย์ แล้ว 
ท�าตามให้ได้ จะได้ผลก้าวหน้าเรว็ทีส่ดุ ถ้าเทน�า้ชาออกไม่หมดถ้วย 
ยงัมขีองเก่าเจอืปน ของใหม่ท่ีใส่ลงไปกไ็ม่บรสิทุธิ ์ท�าให้เสยีเวลา 
ในการประพฤตปิฏบิติั ท่านจงึมหีน้าทีร่บัฟังอย่างเดยีวแล้วท�าตาม 
อย่าคิดสงสัย นั่นเป็นกิเลส ท�าให้มรรคผลล่าช้า



ก ร ะ จ ก ส่ อ ง ก ร ร ม ฐ า น

211

สมาธิและอภิญญา

เมื่อใดสติมากขึ้น จิตจะนิ่งไปจนถึงขั้น อุปจารสมาธิ ซึ่ง 
เป็นสมาธิระดับกลาง เหมาะที่จะเอามาพัฒนาปัญญาเห็นแจ้ง 
เพราะจิตมีความนิ่ง มีพลังสมาธิมากพอที่จะเห็น อนัตตา หรือ 
ไตรลกัษณ์ ของผัสสะท่ีเกดิขึน้ในดวงจติได้ ในสมาธริะดับกลางน้ี 
จะเกิดปีติ  เช่น ขนลุกขนพอง ตัวโยกคลอน โยกไปโยกมา 
เป็นต้น ขณะที่เราบริกรรม “พองหนอ ยุบหนอ”  เมื่อเกิด 
ผสัสะขึน้ เราต้องพจิารณาผสัสะโดยใช้จติตามดวู่า ผัสสะเป็นไป 
ตามกฎไตรลักษณ์ เกิดขึ้นในเบ้ืองต้น แปรเปลี่ยนในท่ามกลาง 
และดับสลายในที่สุด ตามดูรอบแล้วรอบเล่า...รอบแล้วรอบเล่า 
จนกระทัง่มนัดบัไป นัน่คอื อนตัตา เมือ่นัน้...ความเหน็แจ้งหรอื 
ปัญญาเห็นแจ้งในผัสสะจะเกิดขึ้น ทุกผัสสะท่ีเกิดข้ึนในสมาธ ิ
ระดับนี้ เราต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์จริงหรือไม ่
เอาจติตามดใูห้รูเ้ท่าทนั ท�าไปๆ ต่อไปเมือ่เราช�านาญแล้ว ไม่จ�าเป็น 
ต้องใช้สมาธลิกึเช่นน้ี เพยีงแค่ ขณกิสมาธ ิกส็ามารถเหน็การเกดิ 
และดับของผัสสะที่เข้าไปปรากฏในดวงจิตได้

ถ้าเราฝึกสติมากขึ้นๆ จนในท่ีสุดเข้าสู่สมาธิลึกสุด เรียก 
ว่า อัปปนาสมาธิ ลักษณะของ อัปปนาสมาธิ คือ สติจะอยู่ที่จิต 
จิตตั้งมั่นเต็มที่ ไม่ตกภวังค์ ระลึกรู้อยู่ แต่ไม่รับผัสสะภายนอก 
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ความรูส้กึปวดแข้งปวดขา ความรู้สกึร้อน ได้ยนิเสยีงต่างๆ จาก 
ภายนอกหายไป สัญญาดับ เวทนาดับ ไม่รับรู้อะไร จิตนิ่งอย่าง 
เดียว นี้เรียกว่า อัปปนาสมาธิ สมาธิขั้นนี้ไม่มีประโยชน์ในการ 
พจิารณาไตรลกัษณ์ให้เกดิปัญญาเห็นแจ้ง แต่มปีระโยชน์ส�าหรับ 
หนีปัญหาและโรคภยัไข้เจบ็ต่างๆ ได้ชัว่คราว เมือ่เข้าสมาธลิกึได้ 
ปัญหาทุกอย่างดับหมด เมื่อเราถอนจิตออกจาก อัปปนาสมาธ ิ
จะเกิดปฐมฌาน คือฌานท่ี ๑ แล้วไล่ขึ้นไปสู่ฌานที่ ๒, ที่ ๓, 
ที ่๔ และอรปูฌานที ่๑, ที ่๒, ที ่๓, ที ่๔ เกดิตามมาเป็นล�าดบั 
เมื่อเกิดฌานต่างๆ อารมณ์ของฌานจะปรากฏในดวงจิต เรา 
สามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่า ขณะนี้สภาวะจิตของเราเสวยอารมณ ์
อยู่ในฌานไหน เพราะมีอารมณ์ของฌานก�ากับ

บางคนที่ฝึกจนถึงฌานแล้ว เมื่อถอนจิตออกจากฌาน ก ็
เกิด อภิญญา หมายถึง ความรู้สูงสุด มี ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑ คือ โลกียอภิญญา เป็นอภิญญาที่ท�าให้รู ้ 
เข้าใจ หรอืรูเ้ท่าทนัสิง่ต่างๆ ในวฏัสงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) 
หมายถงึ อภญิญาตัวท่ี ๑ - ๕ ใน อภญิญา ๖ ได้แก่ แสดงฤทธิ์ 
ได้ (ล่องหน, ด�าดนิ ฯลฯ), หูทพิย์, รู้ความรู้สกึนกึคดิของผู้อ่ืน, 
ระลึกชาติได้, และตาทิพย์
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ประเภทที่ ๒ คือ โลกุตตรอภิญญา เป็นอภิญญาท่ีท�าให ้
พ้นไปจากวัฏสงสาร เป็น อภิญญาตัวสุดท้าย (ตัวที่ ๖) คือ 
อาสวักขยญาณ ซึ่งเป็นปัญญาที่เป็นเหตุท�าให้อาสวกิเลสสิ้นไป

ถามว่า อภิญญาประเภทที่ ๑ มีประโยชน์ไหม ? ตอบว่า 
ยังไม่มีประโยชน์สูงสุด เพราะไม่ได้ใช้องค์กรรมฐานที่จะปฏิบัติ 
ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง เมื่อจิตเข้าสมาธิลึกได้และดิ่งอยู่กับสมาธ ิ
ลึกเนิ่นนาน จะเกิดความสุขขึ้น ผู้ฝึกบางคนไปติดตรงนั้น นั่ง 
สมาธิทีไร ก็เข้าสู่สมาธิลึกทุกคร้ัง เพราะติดความสุข แต่ครูบา 
อาจารย์ผู้มีสัมมาทิฏฐิจะไม่ยอมให้จิตของศิษย์ผู้ฝึกจมดิ่งอยู่ 
ตรงนั้น จะให้ถอนออกมาอยู่ขั้น อุปจารสมาธิ แล้วให้น�าไป 
พิจารณาไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าอย่างนี้แล้ว การพิจารณาสติ- 
ปัฏฐาน ๔ จะมีผล จะเกิดปัญญาเห็นแจ้งเร็วมาก ส�านักท่ีสอน 
แบบนี้มีอยู่ในเมืองไทย ครูบาอาจารย์จะไม่ยอมให้เราติดสมาธิ 
นาน เมื่อเริ่มเอาสมาธิมาพิจารณาไตรลักษณ์ได้ จะให้เอามาใช้
ทันที มรรคผลจะเกิดขึ้นเร็ว ใช้เวลาไม่นานถ้าเราท�าถูกทาง
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กระจกส่องใจตน

ในขณะที่ท่านฝึกกรรมฐาน ท่านฝึก ๒ เรื่อง คือ สมถ- 
กรรมฐาน กับ วิปัสสนากรรมฐาน ท่านฝึกสมถกรรมฐานแล้ว 
จิตสงบตามที่ฝึกจริงไหม ? บางคนฝึกเท่าไรจิตก็ไม่สงบ ท่าน 
ต้องตรวจสอบตนเอง และหาวิธีช่วยท�าให้จิตสงบได้ สิ่งที่ท่าน 
ต้องตรวจสอบ ได้แก่

๑. ศีล

ใน ไตรสกิขา มเีรือ่ง ศลี สมาธ ิและปัญญา ทัง้ ๓ อย่างนี ้
เกือ้กลูกัน ถ้าศลียงัไม่บริสทุธิ ์ศีลยงัเข้าไม่ถงึใจ จติย่อมไม่ตัง้มัน่ 
สมาธย่ิอมไม่เกดิ ฉะน้ัน ศีลท่ีท่านสมาทานไว้ ต้องท�าให้บรสุิทธิ์ 
เสียก่อน ศลีเป็นเกราะก�าบังภัย ถ้าศีลไม่ครบ จติใจจะหวัน่ไหว 
ไม่ว่าจะพยายามเท่าไร จิตก็ยังไม่อยู่กับพองหนอ - ยุบหนอ 
เพราะจติจะไม่นิง่ถ้าศีลไม่บรสิทุธิ ์ฉะนัน้ ท่านต้องกลบัไปแก้ไข 
ด้วยการท�าศลีให้บรสิทุธิเ์สยีก่อน เมือ่ใดศลีบรสิทุธิแ์ล้ว การฝึก 
สติก็เกิดได้ง่าย โอกาสที่จิตนิ่งเป็นสมาธิก็เกิดได้ง่าย ศีลท่ี 
สมาทานมา ไม่ใช่ว่าเมือ่เลกิฝึกแล้วคนืหมด กลบับ้านแล้วไม่รกัษา 
ไว้ นั่นผิดทาง เพราะธรรมอันดีงามท้ังหลาย ถ้าเรามีแล้ว แต ่
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ไม่รกัษาให้คงอยู ่ธรรมนัน้กไ็ม่คุม้รักษาเรา ฉะนัน้ เมือ่สมาทาน 
ศีลแล้ว ให้รักษาไว้ตลอดชีวิต บางคนบอกว่าตอนฝึกในคอร์ส 
กรรมฐาน จิตสงบดี แต่พอกลับบ้าน ฝึกแล้วฝึกอีก จิตไม่สงบ 
เลย นั่นเพราะศีลไม่ครบ ศีลไม่บริสุทธิ์

เช่นเดียวกัน ท่านฝึกอยู่ที่นี่ ๗ วัน ลองถามตัวเองดูว่า 
ศีลมีครบไหม บริสุทธิ์ไหม ? ศีลไม่ใช่อยู่แค่กายและวาจา 
ส�าหรับนักปฏิบัติแล้ว ศีลต้องคุมถึงใจ แม้ว่ากายและวาจาจะ 
ครบถ้วนตามศีล ๕ แต่ถ้าใจคิดพยาบาทอาฆาตแค้น ก็ถือว่า 
ยังไม่มีศีล ศีลของนักปฏิบัติต้องคุมถึงใจ เพราะใจคุมทุกสิ่ง 
ทุกอย่าง กายจะเป็นอย่างไร วาจาจะเป็นอย่างไร อยู่ท่ีใจเป็น 
ตวัสัง่ ใจเป็นตวัสัง่สมอง โยงไปทีอ่วยัวะ แสดงออกเป็นพฤตกิรรม 
(การพูดและการกระท�า) ถ้าใจไม่บรสิทุธิ ์ใจก็ไม่มศีลี แม้ปากจะ 
พูดตรงกันข้ามก็ตาม ปากกับใจไม่ตรงกัน การประพฤติปฏิบัต ิ
ธรรมจะก้าวหน้ายาก ฉะน้ัน ใจกบักายต้องเป็นเส้นตรง การปฏบิตัิ 
จึงจะนิ่ง ท่านที่ปฏิบัติแล้วจิตไมน่ิ่ง ขอให้พจิารณาศลีของตัวเอง
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๒. ความมักน้อย

นอกจากศีลแล้ว ลองดูว่าท่านเป็นคนมักน้อยหรือไม่ 
“มกัน้อย” คอื กนิน้อย พดูน้อย ดูน้อย อ่านน้อย ในการประพฤต ิ
ปฏิบัติ ถ้าพูดมาก จิตจะฟุ้งเพราะสติรับไม่ทัน ขาดสติ คน 
ส่วนใหญ่ ทั้งคนที่มาฝึกกรรมฐาน และคนที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก 
เป็นผู้ที่ขาดสติ

ในสมัยที่ผู้บรรยายบวช ท่านเจ้าคุณโชดกฯ บอกว่า โดย 
ทั่วไป คนส่วนใหญ่ด�าเนินชีวิตโดยขาดสติ เมื่อขาดสติ การ 
คิด - พูด - ท�าจึงผิดพลาด กิเลสและบาปจึงสั่งสมในดวงจิต
ผูบ้รรยายเคยสงสัยว่า เป็นไปได้อย่างไรท่ีว่าคนส่วนใหญ่ขาดสติ 
ถ้าขาดสติแล้วจะสื่อความหมายกันรู้เร่ืองหรือ ? เรียนกันรู้เรื่อง 
หรือ ? จะเรียนส�าเร็จหรือ ? ตอนน้ันไม่เช่ือ แต่จ�าเป็นต้องยอม 
เช่ือไปก่อน ท�าตามค�าสอนของท่านไป จนกระทั่งตอนนี้แน่ใจ 
แล้วว่า ทีท่่านพูดว่าคนส่วนใหญ่ขาดสตินัน้ เป็นความจรงิ เพราะ 
ตามหลักจิตวิทยา คนเราด�าเนินชีวิตและท�างานการต่างๆ หรือมี 
ปฏสิมัพันธ์กบัคนอืน่โดยมสีตกิ�ากบัเพยีงแค่ประมาณ ๗ เปอร์- 
เซ็นต์ อีก ๙๓  เปอร์เซ็นต์เป็นพฤติกรรมท่ีท�าโดยขาดสติ 
ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้บาปจึงเกิดขึ้น กิเลสจึงสั่งสมในดวงจิตมาก 
เรามาฝึกจิตให้นิ่ง  คือ ฝึกให้มีสติมากกว่า ๗ เปอร์เซ็นต ์
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ถ้ามีสติ การ คิด - พูด - ท�า ก็เป็นบุญสั่งสมท้ังวัน เราไม่เข้าใจ 
แต่แรกว่า ท่ีเรา คิด - พูด - ท�า ผิดหรือถูก ก็สุดแต่ใครจะมอง 
หรือมองด้วยกฎอะไร ในบางกรณีสังคมทั่วไปมอง อาจบอกว่า 
ไม่ผิด เช่น เปิดร้านขายเหล้า กฎหมายว่าไม่ผิด แต่ในกฎแห่ง 
ศีลธรรม...มันผิด กรรมอะไรที่ได้ท�าไว้แล้ว จะถูกสั่งสมอยู่ใน 
ดวงจิต และสักวันจะส่งผลกลับมาหาผู้กระท�า ในทางโลกอาจ 
มองว่าไม่ผดิ แต่ในทางธรรมเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน เราจงึต้อง 
ฝึกสติกันให้มาก

การมักน้อยเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติ กินให ้
น้อยก็จะดี การกินน้อยท�าให้ธาตุ ๔ ในร่างกายสมดุล จิตซึ่ง 
อาศัยอยู่ในรูปน้ีกายนี้ ก็เอามาฝึกได้ง่าย แต่ถ้ากินจนอิ่ม กว่า 
ธาต ุ๔ จะปรบัสมดลุได้กช้็านาน จติถกูกระทบ การปฏบัิติให้จิต 
มสีตกิท็�าได้ยาก สมัยท่ีผูบ้รรยายไปบวชแล้วฝึกกรรมฐาน ไม่ต้อง 
มใีครคอยบอกว่าควรกนิเท่าไร ผูบ้รรยายกนิประมาณ ๑๐ ช้อน 
แล้วเลกิ กนิพอให้สงัขารน้ีอยูไ่ด้เท่าน้ัน ปรากฏว่ายิง่กนิน้อยเท่าไร 
การฝึกสติยิ่งเร็วขึ้น จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็วขึ้น

การพดูก็เช่นเดียวกนั ตอนท่ีผูบ้รรยายไปปฏบิติั แทบไม่ได้ 
พูด ไม่จ�าเป็นไม่พูด จะพูดเฉพาะช่วงสอบอารมณ์เท่านั้น พูด 
เพ่ือถามครูบาอาจารย์ เวลานอกนั้นฝึกอย่างเดียว ถ้าพูดมาก 
จิตจะฟุ้ง พอจิตฟุ้ง การฝึกสติก็ยาก ต้องถามตัวเองว่า ท่าน 
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พูดน้อยไหม ? การอ่าน - ด ู- ฟัง กเ็ช่นเดยีวกนั เหล่านีค้วรท�าให้ 
น้อยท่ีสุดแค่เท่าทีจ่�าเป็น ถ้าไม่จ�าเป็นอย่าไปอ่าน อย่าไปดู อย่าไป 
ฟังวิทยุ ฯลฯ อะไรไม่จ�าเป็นต้องงดให้หมด สิ่งที่ต้องท�ามี 
อย่างเดยีว คอืครบูอกให้ท�าอะไรก็ท�าตาม แค่นัน้ ถ้าท�าได้อย่างนี้ 
จิตจะตั้งมั่นเร็ว สติจะมาเร็ว ฉะนั้น จงมักน้อย พูดน้อย 
กนิน้อย แต่ฝึกปฏิบัติให้มาก ถามตัวเองว่า ๒๔ ชัว่โมงของท่าน 
ท่านฝึกวันละกี่ชั่วโมงและพักผ่อนวันละกี่ชั่วโมง ?

ในสมัยที่ผู้บรรยายไปบวช ไม่มีใครมาบอก ผู้บรรยาย 
นอนประมาณ ๔ ชั่วโมง อีกประมาณ ๒๐ ชั่วโมงเป็นงาน 
ของจิต  เป็นเรื่องของการฝึกจิตตลอดเวลา  เร่งความเพียร 
ต่อเนื่อง ในที่สุดจิตมีสมาธิเร็ว เพียง ๗ วันก็เข้า อัปปนาสมาธิ 
ได้ฌานต่างๆ ก็เกิดขึ้น วันที่ ๙ รูปกับนามแยกให้เห็นชัดเจน 
เป็นคนละส่วน เมือ่เราท�าถกูทาง มรรคผลจะเกิดข้ึนเรว็ ฝึกต่อไป 
อกีไม่นาน เกดิ เจโตปริยญาณ คือ รู้ใจคนอืน่ เขาไปท�าอะไรมา 
เรารู้เรื่องของเขาโดยท่ีเขาไม่ได้บอก ฝึกไป...ฝึกไปอีก สามารถ 
ไปรู ้ภพภูมิหนหลังที่เราเกิดมา ความรู้พิเศษเหล่าน้ีเรียกว่า 
อภิญญา แต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกคน

ถ้าใครฝึกแล้วจิตน่ิง มีความเบา ความสว่าง โดยไม่เห็น 
อะไรเลย ผู้บรรยายคิดว่าเป็นการดี ไม่ต้องเสียเวลาไปขจัดสิ่งที่ 
ปรากฏขึ้นในดวงจิต เพราะสิ่งที่ปรากฏในดวงจิต ถ้าไม่มีครูบา 
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อาจารย์ทีม่สีมัมาทฏิฐคิอยช้ีแนะ ดไีม่ดเีราจะหลงได้ ยกตวัอย่าง 
เช่น ผูบ้รรยายฝึกไปๆ แล้วไปเห็นเทวดา ตอนแรกไม่เชือ่ว่าเป็น 
เทวดา แต่ท่านยิ้มให้ เมื่อสอบอารมณ์คืนนั้น ได้บอกให้ครูบา 
อาจารย์ทราบ ท่านก็สอนว่า “คุณอย่าไปเล่นกับเทวดา ก�าหนด 
ให้หายไปซะ” ผูบ้รรยายได้ท�าตามค�าแนะน�าโดยไม่สงสยั เพราะ 
ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราท�าถูกทาง ไม่อยากให้เสียเวลา 
กับสิ่งเหล่านั้น ผู้บรรยายจึงก�าหนดตามที่ท่านแนะน�า บางครั้ง 
เกิดความคิดบางอย่างปรากฏในดวงจิต ผู้บรรยายไม่เคยบอก 
ท่าน แต่ครูบาอาจารย์ท่านรู ้หมดและแก้ได้หมด เราเพียง 
ท�าตามอย่างเดียว

สิง่ต่างๆ ท่ีปรากฏขึน้ในจติขณะปฏบิตักิรรมฐาน ไม่จ�าเป็น 
ว่าทกุคนต้องประสบเหมอืนกนั ส�าหรับคนทีฝึ่กจตินิง่มายาวนาน 
หลายภพหลายชาติในอดีต สิ่งเหล่าน้ีอาจปรากฏขึ้นในดวงจิต 
ได้ แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ถูกตรง (เช่น ท่านเจ้าคุณโชดกฯ) 
ผู้ปฏิบัติก็อาจหลงได้ง่าย ท�าให้เสียเวลานาน ครูบาอาจารย์ที่ดี 
สามารถน�าจิตของผู้ปฏิบัติเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานได้ ไม่เช่นนั้น 
ผู้ปฏิบัติอาจหลงเล่นสมถะ เล่นอภิญญา เสียเวลาไปไม่รู้เท่าไร 
ดงันัน้ คนทีฝึ่กแล้วไม่เห็นอะไร...น่ันดีท่ีสดุ แต่ถ้าเหน็อะไร ต้อง 
เรยีนถามครบูาอาจารย์ว่า จะก�าหนดสิง่ท่ีเหน็ให้หายไปได้อย่างไร 
ให้เป็นอนตัตาได้อย่างไร เพราะถ้าหลงติดสิง่เหล่านีอ้ยู ่วปัิสสนา
ญาณย่อมไม่เกิด



ตามรอยธรรม ดร. สนอง  วรอุไร

220

๓. ความสัปปายะ

ค�าว่า “สปัปายะ” หมายถงึ เกือ้กลูต่อการประพฤตปิฏบิตัิ 
ธรรม สถานที่นี้ค่อนข้างสัปปายะ เหมาะสมแล้ว อากาศไม่ร้อน 
ก�าลังเย็นสบาย ปัญหาเร่ืองน้ีไม่เข้ากระทบจิต เราก็ฝึกได้ง่าย 
อากาศสัปปายะ สถานที่สัปปายะ นี้ส�าคัญ เป็นข้อที่ ๑

การพูดคุยก็ต้องสัปปายะเหมือนกัน ถ้าไม่จ�าเป็น อย่าไป 
เที่ยวพูดคุย ส�านักกรรมฐานบางแห่งมีกฎไม่ให้ผู้ปฏิบัติพูดกัน 
๙ วัน กระทั่งวันสุดท้ายจึงอนุญาตให้พูดได้ ต้องเข้มงวดเพื่อ 
ให้วาจาสัปปายะ จะได้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม ขณะที่อยู่ใน 
ส�านักกรรมฐาน ครูสั่งให้ท�าอะไรแล้วต้องท�าตาม เมื่อห่างครูไป 
ต่างคนต่างอยูโ่ดยไม่พูดกนั ให้ฝึกไว้ตลอด ถ้าพดูคยุกัน สติขาด 
จิตฟุ้ง มรรคผลไม่เกิด ฉะนั้น เรื่อง วาจา ต้องสัปปายะด้วย 
นี้ส�าคัญ เป็นข้อที่ ๒

ข้อที่ ๓ บุคคล ต้องสัปปายะเช่นกัน หมายถึงผู้ท่ีเข้าร่วม 
ฝึกด้วยกนั เมือ่จะท�าอะไร ระวงัไม่ให้ไปรบกวนสมาธขิองคนอืน่ 
ในสมัยที่ผู้บรรยายฝึก ตอนบวชเป็นพระ มีผู้ร่วมฝึก (ทั้งพระ 
และฆราวาส) ประมาณ ๓๐ รูป/คน บางคนสูบบุหรี่ กลิ่นบุหรี ่
เข้ากระทบประสาทของเรา ท�าให้จิตไม่ตั้งมั่น สิ่งเหล่านี้ต้อง 
เหมาะสม ต้องท�าให้สัปปายะ ให้เกื้อกูลแก่การปฏิบัติ



ก ร ะ จ ก ส่ อ ง ก ร ร ม ฐ า น

221

ข้อที ่๔ อริิยาบถ ท้ัง ๔ ของท่านสปัปายะไหม ? เวลาเดนิ... 
มสีตกิ�าหนดการเดนิไหม ? หรอืเดนิไปเร่ือยๆ โดยไม่มสีตกิ�าหนด 
ถ้าเป็นอย่างน้ัน จิตจะน่ิงยาก ไม่ว่าจะเดิน จะดู จะพูด จะท�า 
อะไร อิริยาบถของเราต้องสัปปายะด้วย ท่านเจ้าคุณโชดกฯ 
สอนผู้บรรยายอย่างละเอียด แม้กระทั่งจะด่ืมน�้าก็ต้องก�าหนด 
“ยืน่มอืหนอ...ยืน่มอืหนอ...ยืน่มอืหนอ” พอจะแตะแก้วก็ก�าหนด 
“แตะหนอ...แตะหนอ, จบัหนอ...จบัหนอ, ยกขึน้หนอ...ยกขึน้หนอ, 
เอาเข้ามาหนอ...เอาเข้ามาหนอ, แตะ (รมิฝีปาก) หนอ, ดืม่หนอ...” 
ต้องก�าหนดตลอด ฉะนั้น เราต้องก�าหนดอิริยาบถต่างๆ อย่างที่ 
ท่านสอน จะยืน จะเดิน “ซ้าย - ย่าง - หนอ, ขวา - ย่าง - หนอ, 
หนัหนอ...หนัหนอ” จติต้องตามระลกึรูท้นั นีค่อือิรยิาบถสปัปายะ 
ท่านก�าหนดสติหรอืไม่ ? หรอืว่าอยากจะหนัก็หนัเลย อยากจะลกุ 
ก็ลุกขึ้นเลย อยากจะพูดก็พูดเลย ? ไม่ก�าหนดให้มีสติก�ากับ 
ถ้าเป็นอย่างนั้นจิตจะนิ่งยาก เพราะฉะน้ัน ทุกอิริยาบถต้อง 
สัปปายะด้วย
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๔. การเร่งความเพียร

ท่านมีเวลา ๒๔ ช่ัวโมงเท่ากับผู้บรรยาย ในฐานะที่ท่าน 
ก�าลังฝึกปฏิบัติ ถามว่าในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ท่านใช้เวลาไปกับ 
การนอนเท่าไร ? ใช้เวลาปฏิบัติเท่าไร ? ร่างกายของฆราวาสทัว่ไป 
นอนเพียง ๔ ชั่วโมงก็พอแล้ว เพราะเมื่อจิตเป็นสมาธิ พลังงาน 
จะถกูชดเชยเข้ามาเรว็ โดยปกตขิองคนทัว่ไปในแต่ละวัน พลงังาน 
จะพร่องไปจากการปรุงแต่งอารมณ์ จากการเคลื่อนไหวของ 
อวัยวะต่างๆ จากการไหลเวียนของเลือด ทุกกิจกรรมต้องมี 
การสูญเสียพลังงานทั้งนั้น ตาเห็นรูปก็สูญเสียพลังงาน หูได้ยิน 
เสยีง กส็ญูเสยีพลังงาน พดู คดิ ท�าอะไรต่างๆ ต้องเสียพลงังาน 
ทั้งสิ้น

แต่เมื่อเรามาปฏิบัติ...ก�าหนด...ภาวนา สิ่งบางอย่างท่ี 
ไม่จ�าเป็นก็ตดัออกไป ถ้าไม่เหน็ได้ยิง่ด ีไม่ได้ยนิได้ยิง่ด ีไม่พดู 
ได้ยิง่ด ีอารมณ์จะน้อยลง พลงังานจะถกูอนุรักษ์ไว้ในร่างกาย 
ท�าให้ร่างกายมีพลังงานเหลืออยู่มาก สามารถนอนน้อยชั่วโมงได ้
นอนเดีย๋วเดยีวพลงังานกเ็ตม็แล้ว ถ้าเป็นฆราวาสนอนแค่ ๔ ชัว่โมง 
ก็พอ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้บรรยายนอน ๔ ช่ัวโมง เดี๋ยวนี้ยัง 
นอน ๔ ชั่วโมงเหมือนเดิม ต่ืนนอนเม่ือไรท�างานเมื่อนั้น ตลอด 
ทัง้วันเป็นเรือ่งของงาน ท�างานโดยมสีตกิ�ากบั ต ี๑ ต ี๒ ตืน่ข้ึน 
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ท�างานตลอด...ไม่ได้นอน เอาไว้เป็นยามเฝ้าบ้านดี คนอื่นหลับ 
แต่ผู้บรรยายต่ืนขึ้นมาท�าโน่นท�านี่  เพราะจิตพักผ่อนเพียงพอ 
พลังงานเต็มแล้ว ไม่ง่วงเหงาหาวนอน ท�างานได้ยาวนาน

ดงันัน้ ขอให้ท่านเร่งความเพยีรตลอด หยดุผสัสะทัง้หลาย 
ทีไ่ม่จ�าเป็น การอ่าน การฟัง การพดูทีไ่ม่จ�าเป็น หยุดเสยี พลงังาน 
จะถกูอนรุกัษ์ไว้...ไม่สญูเสยี ท�าให้เรานอนน้อยได้ เมือ่มพีลงังาน 
มาก เอามาฝึกปฏิบัติ เร่งความเพียร และท�าต่อเนื่อง จิตก็จะ 
สงบได้ง่าย

ขณะท่ีเร่งความเพยีร ท่านม ีอทิธบิาท ๔ ก�ากบัการปฏบิตัิ 
หรือไม่ ? ถามใจตัวเองดู

อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติกรรมฐาน ได้แก่
๑. รักในการปฏิบัติกรรมฐาน
๒. ปฏิบัติกรรมฐานด้วยความพากเพียร
๓. ปฏิบัติกรรมฐานด้วยจิตจดจ่อ
๔. ใช้ปัญญาไต่สวน

ขณะที่ฝึกไป ท่านต้องพิจารณาว่า ท�าไมวันนี้นิ่งเร็ว ท�าไม 
เมื่อวานนิ่งช้า เมื่อวานไม่ปวด ท�าไมวันนี้ปวดเร็ว ฯลฯ ต้องใช้ 
ปัญญาไต่สวน แล้วปรับปรุงแก้ไขท่ีต้นเหตุ ถ้าท�าได้อย่างนี้แล้ว 
มรรคผลจะเกิดได้เร็ว
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จากประสบการณ์ของผูบ้รรยาย ครูบาอาจารย์ท่านรูก้�าลงัใจ 
ของลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรม มีอยู ่ประโยคหน่ึงที่ท่านพูดคือ 
“ธรรมะของพระพุทธองค์ จะได้ไป ต้องเอาชีวิตเข้าแลก” 
ผู้บรรยายนึกถึงพระท่ีออกธุดงค์อยู่ป่ารูปเดียว ท่านเหล่านั้น 
เด็ดเดี่ยว เอาชีวิตเข้าแลกทั้งนั้น จึงได้ธรรมะของพระพุทธเจ้า 
มาจรงิ ส่วนตวัเราไม่เคยท�ามาก่อน เวลาน่ังจงึปวดเมือ่ย มเีหนบ็ 
มชีา เมือ่บรกิรรม “พองหนอ ยบุหนอ” ไม่นาน เวทนาก็ตามมา 
แก้เวทนาไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถ จากนั่งมาเป็นเดินจงกรม สลับ 
กันไป พอเดินไปสักพัก ก็ไปนั่งอีก พอนั่งแล้วปวดอีก ก็ต้อง 
เดินอีก เป็นอยู่อย่างนี้ วันนั้นผู้บรรยายพิจารณาแล้ว คิดได้ว่า 
“เอ๊ะ อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ล่ะ จิตไม่ต้ังมั่น ไม่นิ่งถึงที่สุด
เสียที”

ในที่สุดระลึกถึงค�าของครูบาอาจารย์ว่า “ธรรมะของพระ 
พุทธองค์ ต้องเอาชีวิตเข้าแลกจึงจะได้” วันน้ัน ผู้บรรยายจึง 
ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า “เช้านี้จะนั่งฝึกกรรมฐาน จะบริกรรม 
‘พองหนอ...ยุบหนอ...พองหนอ...ยุบหนอ’ เมื่อมีความเจ็บ
ปวดเกิดขึ้นกับแข้งขา จะไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถ จะไม่ยอม
ขยบัเขยือ้น แต่จะบรกิรรม ‘พองหนอ...ยุบหนอ’ จะยอมตาย” 
เพราะคิดว่าคนที่ฝึกนั่งกรรมฐานแล้วตายยังไม่มี ผู้บรรยายจะ 
ยอมตายเพ่ือรกัษาสจัจะอธษิฐานท่ีให้ไว้ ในทีสุ่ดต้องปวดแน่นอน 
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แต่ด้วยพลงัของสจัจะบารมท่ีีอยูใ่นใจ ท�าให้ต่อสูกั้บความเจ็บปวด 
จนแทบจะเอาชวีติเข้าแลกจริงๆ ความรูส้กึของจิตขณะนัน้ เหมอืน 
ร่างกายนี้ก�าลังจะสลาย เหงื่อเม็ดใหญ่ๆ ออกมาเหมือนอาบน�้า 
จวีรเปียกโชก บรกิรรม “พองหนอ...ยบุหนอ” กายไม่ขยบัเขย้ือน 
จนในที่สุด จิตดิ่งเข้า อัปปนาสมาธิ ไป เมื่อจิตดิ่งเข้าสู่ อัปปนา 
สมาธ ิความปวดแข้งปวดขาหายหมด เสยีงอะไรข้างนอกไม่ได้ยนิ 
เลย ใครพูดอะไรไม่ได้ยนิ ร้อน - เยน็ ไม่ปรากฏ อาการเจ็บแข้ง 
เจบ็ขาไม่ปรากฏ มีแต่ความเบาความสบายอย่างเดยีว ความรูส้กึ 
ในขณะนัน้ เหมอืนว่าได้เข้า อปัปนาสมาธ ิเพียงครู่เดยีว ประมาณ 
ชัว่ขณะจติเท่าน้ัน แต่เม่ือออกจาก อปัปนาสมาธ ิกลบัมาสู่สภาวะ 
ปัจจบุนั พบว่าเวลาผ่านไปแล้วหลายชัว่โมง จึงได้เหน็ความเหลือ่ม 
ของเวลาด้วยปัญญาเห็นแจ้ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอยู่จริง

เช่นเดียวกัน ขอยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่ผู้บรรยายได้เจอ 
ผู้บรรยายบอกเขาว่า “ถ้าคุณพบผมบ่อยๆ อีกหน่อยคุณจะเดิน 
ตามผม” ผู้บรรยายพูดแค่นี้ นั่นเป็นการแนะน�าให้รู้จักครั้งแรก 
ปรากฏว่าเมื่อเกือบๆ เดือนท่ีผ่านมา เขาเป็นโรคหัวใจ ต้องเข้า 
ห้องซซียี ู(CCU) ท่ีกรุงเทพฯ ด้วยอาการคลืน่หวัใจหยดุ (Flat) 
ขาดช่วงเป็นเวลานาน ๕ นาที ปรากฏว่า ช่วงเวลา ๕ นาทนีี ้เขา 
ได้ไปเทีย่วนรกมา ๒ วนั เม่ือกลบัมาจากนรกแล้ว เขาได้เปลีย่น 
พฤตกิรรมไปในทางท่ีดีขึน้ เห็นไหมครับว่า ๕ นาททีีห่ายไปใน 
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เมืองมนุษย์เป็นเวลาที่ยาวนานถึง ๒ วันในเมืองนรกขุมตื้นๆ 
นีเ่ป็นเครือ่งยนืยนัว่า การเหลือ่มของมติแิห่งกาลเวลามจีรงิ อยู่ที่ 
เราจะสัมผัสได้หรือไม่เท่านั้น

ฉะนั้น การยอมเอาชีวิตเข้าแลกธรรมะของพระพุทธเจ้า 
ถ้าท�าถึงที่สุดแล้ว ท่านจะได้เห็น ถ้าท่านอยากพิสูจน์ ท�าได้ที่นี่ 
เดี๋ยวนี้เลย อธิษฐานว่า “เราจะนั่งกรรมฐาน แม้จะปวดเมื่อย 
เท่าไหร่ จะไม่ยอมขยับเขย้ือน” แล้วรักษาสัจจะอธิษฐานนี้ให ้
คงอยู่ อย่าให้เสียสัจจะ แล้วท่านจะได้ธรรมะ

ท่านยอมตายเพื่อแลกกับธรรมะของพระพุทธเจ้าไหม ? ถ้า 
ท่านยอมตายได้ คนที่ยอมตายจะได้ของดีไป ผู้บรรยายได้เห็น 
พระธุดงค์ พระกรรมฐาน ท่านเหล่านั้นมีใจเด็ดเดี่ยว เอาชีวิต 
เข้าแลกธรรมะของพระพุทธองค์ทั้งนั้น

มีหลวงปู่รูปหนึ่ง ขณะนี้อายุ ๑๐๖ ปี สวดมนต์ไม่พลาด 
เลย คนอายุตั้ง ๑๐๖ ปี ตามหลักวิทยาศาสตร์ สมองเสื่อมไป 
แล้ว แต่ของท่านไม่เสื่อม

ผู้บรรยายเคยเรียนถามท่านว่า “ในฐานะนักปฏิบัติ ตลอด 
ระยะเวลาทีห่ลวงปูอ่อกธดุงค์มา เคยมบ้ีางไหมครบัทีพ่บเหตกุารณ์ 
วิกฤติถึงกับต้องเอาชีวิตเข้าแลก ?”
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ท่านตอบว่า “ม”ี ท่านเล่าว่า คร้ังหนึง่ท่านธดุงค์ไปแถบเมอืง 
ญวน อยู่รูปเดียวในป่า ขณะท่ีน่ังกรรมฐาน ปรากฏว่ามีงูใหญ ่
เขมอืบท่านเข้าไปครึง่ตวัทางขา ท่านนัง่เหยียดขา เอามอืเท้าพืน้ไว้

ผู้บรรยายถามท่านว่า “หลวงปู่กลัวไหม ?”

“ไม่กลวั” ท่านตอบ งกูเ็ขมอืบท่านเข้าไปเรือ่ยๆ ท่านพดูกับ 
งูว่า “ชีวิตนี้ไม่เสียดายหรอก เพราะตั้งแต่บวชมา ก็ต้องการ 
นิพพานเท่านั้น เพราะฉะนั้น จะกินก็กินไปเลย แต่ขอให้ได้ 
นพิพานก่อน” น่ีคอือธษิฐานปรมตัถบารม ีเอาชวีติเข้าแลกธรรม 
พอท่านพูดอย่างนี้ งูขยอกออก ผู้บรรยายจึงได้ข้อคิด - ค�าสอน 
จากท่านและพระกรรมฐานทั้งหลายที่ท�าตนเป็นแบบอย่างให้ดู

เดีย๋วนีเ้วลาผูบ้รรยายเข้าป่าคนเดยีว นอนป่าคนเดยีว ไม่กลวั 
เลย อะไรจะเกิดก็ช่างเถิด ถึงตัวจะตายก็ช่างเถิด แต่ขอให้ได ้
นิพพานก่อนตาย ดังนั้น ท่านทั้งหลาย เม่ือท่านอธิษฐานแล้ว 
ท่านต้องรักษาสัจจะนั้นไว้ ท�าให้มาก เร่งความเพียรให้ต่อเนื่อง 
ก�ากับด้วย อิทธิบาท ๔ คือ ปฏิบัติด้วยใจรัก, ปฏิบัติด้วย 
ความพากเพียร, ปฏบัิตด้ิวยใจจดจ่อ, และใช้ปัญญาไต่สวน วันนี้ 
ปฏิบัติได้ดี เมื่อวานไม่ดี หรือวันน้ีไม่ดี เมื่อวานดี ต้องหาเหต ุ
และแก้ไขท่ีเหตุให้ได้ มรรคผลในการปฏิบัติกรรมฐานจะเกิดข้ึน 
เร็ว
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๕. ความสมดุลแห่งอินทรีย์ ๕

เหตท่ีุจติไม่สงบอกีประการหน่ึงคอื อนิทรย์ี ๕ ไม่เสมอกัน 
อินทรีย์ ๕ ได้แก่ ศรัทธา วิริยา สติ สมาธิ และ ปัญญา วันนี้ 
ผู้บรรยายมาเป็นกระจกส่อง ขอให้ท่านตรวจสอบตัวเอง

ศรัทธาต้องเสมอกับปัญญา ให้มีพลังเท่าๆ กัน ถ้าศรัทธา 
มาก แต่หย่อนปัญญา สิ่งที่ปรากฏคือความโลภ ปฏิบัติมาตั้ง 
หลายวนั...อยากเห็นนัน่ อยากเหน็นี ่อยากได้มรรคผลเหลอืเกนิ 
เพราะฉะนั้น ต้องถามใจตัวเองว่า เราอยากบรรลุถึงขั้นนั้นขั้นนี ้
อยากเหน็นัน่อยากเหน็น่ีหรอืเปล่า นัน่คอื ศรัทธามาก แต่ปัญญา 
น้อย ไม่สมดลุ เป็นอปุสรรค ให้เกดิความเนิน่ช้าในการประพฤติ 
ปฏิบัติ

ถ้าปัญญามาก ศรัทธาน้อย ก็ท�าให้เกิดความลังเลสงสัย 
ต่างๆ “เราท�าไปแล้วจะถกูไหม ?” ดงันัน้ ขอให้หยดุสงสยั ครบูา 
อาจารย์บอกอย่างไร จงท�าตาม ไม่ต้องสงสัยค�าพูดของครูบา 
อาจารย์ เก็บความสงสัยเอาไว้ก่อน เมื่อเรามีปัญญา จะมาตรวจ 
สอบทีหลังได้ว่าค�าพูดของครูบาอาจารย์เป็นสัมมาทิฏฐิหรือไม่ 
ดังนั้น ศรัทธากับปัญญาต้องเสมอกัน แล้วจะไปได้เร็ว
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วิริยากับสมาธิต้องสมดุลกัน ถ้าความเพียรมากจะฟุ้งซ่าน 
ถ้าสมาธิน้อยจะคุมจิตยาก หรือถ้าสมาธิมาก - ความเพียรน้อย 
จตินิง่มากกจ็ะง่วง เพราะฉะนัน้ ต้องเร่งความเพยีร คอื เพิม่พลงั 
ของความเพียรให้สูงขึ้นมาเท่าสมาธิ แล้วจะไปได้เร็ว

ส่วนสติ ท�าให้ยิ่งใหญ่ ยิ่งมากเท่าไรก็ย่ิงดีเท่านั้น เรา 
มีสติมากหรือน้อย ดูไม่ยาก ขณะท่ีท่านบริกรรม “พองหนอ... 
ยุบหนอ...พองหนอ...ยบุหนอ” สักครึง่ชัว่โมง ลองดวู่าครึง่ช่ัวโมง 
นี้ จิตของท่านระลึกรู้อยู่กับหน้าท้องท่ีพอง - ยุบ (กายานุปัสสนา 
สติปัฏฐาน) เท่าน้ันหรือเปล่า หรือว่าคร่ึงชั่วโมงนี้ ใจแว่บไปคิด 
เร่ืองโน้นเรือ่งนี ้ทัง้ๆ ทีเ่ราก�าลังบรกิรรมก�าหนดเอาอริยิาบถทีเ่ป็น 
ปัจจุบัน ถ้าท่านเป็นอย่างน้ัน น่ันคืออาการขาดสติ ท่านต้องท�า 
สติให้มากขึ้น มากขึ้น

ในฐานะทีเ่ป็นนกัปฏบิตั ิผู้บรรยายดอูอกว่าใครมสีตแิค่ไหน 
เพราะพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเป็นตัวฟ้อง มสีต ิหรอืไม่มสีต.ิ.. 
เพียงเห็นเดินมาก็รู้แล้ว เพียงเอ่ยปากพูดก็รู้แล้ว นักปฏิบัติท่ี 
มสีต ิท�าอะไรย่อมไม่พลาด ท�าต่อเนือ่งได้แบบไม่กระโดกกระเดก 
ดังนั้น สติส�าคัญมาก ท�าให้ยิ่งใหญ่เท่าไรย่ิงดีเท่าน้ัน ในขณะ 
ตื่น สติเป็นด่านหน้า คอยระลึกได้ทันสิ่งกระทบท่ีเข้ากระทบ 
จิต สิ่งกระทบจะเข้าทางทวารท้ัง ๖ คือ หู ตา จมูก ลิ้น กาย 
ใจ สุดแต่จะมีสติระลึกได้ทันหรือไม่ เมื่อสติระลึกได้ทัน สติก ็
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ตัง้มัน่ สมาธเิกดิตามมาเป็นอตัโนมตั ิเมือ่สมาธเิกดิตามมา กเ็ป็น 
เครื่องมือส�าหรับใช้พัฒนาปัญญาเห็นแจ้งให้เกิดขึ้น

การเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ โดยพจิารณาตามกฎไตรลกัษณ์ 
เป็นทางสูปั่ญญาเหน็แจ้ง ผสัสะใดเข้ากระทบแล้วไม่เหน็อนตัตา 
ปัญญาเห็นแจ้งในผัสสะน้ันจะไม่เกิด ผัสสะใดเข้ากระทบแล้ว 
เห็นอนัตตาได้ ไม่กลับมาเกิดอีก ปัญญาเห็นแจ้งในผัสสะน้ัน 
จะเกดิขึน้ เมือ่ผัสสะที ่๒ เกดิขึน้ แล้วอนตัตาได้ ไม่กลบัมาเกดิ 
อกี ปัญญาเหน็แจ้งในผสัสะท่ี ๒ เกดิข้ึน เป็นไปเร่ือยๆ อย่างนี้

ปัญญาเหน็แจ้ง มลีกัษณะ ๒ อย่าง คือ สว่างและคม ใน 
แง่ความสว่าง ปัญญาเหน็แจ้ง สว่างยิง่กว่าแสงไฟทีน่กัวทิยาศาสตร์ 
สร้างขึ้นมา สว่างกว่าแสงดาว แสงจันทร์ และแสงอาทิตย์ แสง 
แห่งปัญญาสามารถมองทะลเุข้าไปถงึจติใจของคน คดิอะไรอยูก่ร็ู้ 
ไปท�าอะไรมาก็รู้ คนที่ฝึกดีแล้ว ปัญญาจะสว่างอย่างนั้น

ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ผู ้บรรยายวิเคราะห์ดูว่า 
ท�าไมจงึเป็นอย่างนัน้ได้ ไม่ยากเลย คลืน่จติของมนษุย์เราละเอยีด 
มาก เครือ่งมอืวิทยาศาสตร์ท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัวดัไม่ได้เลย เมือ่ใด 
ที่เราสามารถฝึกจนความถ่ีของคล่ืนจิตคงท่ีได้ (ไม่ใช่ใหญ่บ้าง -  

เล็กบ้าง) เราก็สามารถเอาคลื่นจิตน้ีไปใช้ประโยชน์ได้มหาศาล 
เช่น ส่องใจคนได้ รู้เท่าทันสิ่งกระทบท้ังหลาย รู้เท่าทันโลกและ 
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ชีวิต ทั้งสว่างทั้งคม สามารถแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่าง ต่างกับ 
ปัญญาทางโลก แม้คนท่ีเรียนจบขั้นปริญญาเอกแล้ว ก็ยังแก้ 
กิเลสใหญ่ ๓ ตัว คือ โลภ โกรธ หลง ไม่ได้ เพราะพลังยัง 
ไม่ถึง แต่เมื่อใดเกิดปัญญาเห็นแจ้ง จะสามารถดับความโลภ 
โกรธ หลงได้ง่าย

วธิดีบักเิลสใหญ่ๆ พวกน้ีไม่ยาก คอื พจิารณาขันธ์ ๕ ให้ 
เห็นว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ เมื่อใดเห็นแต่ละขันธ์อนัตตาได ้
ตวัคนกไ็ม่ม ีอัตตากไ็ม่มี (อตัตา คือตัวตน, คอืความเหน็แก่ตวั) 
กลายเป็นอนัตตาไป เม่ือความเห็นแก่ตัวดับไป ความเห็นแก ่
คนอืน่เกดิขึน้โดยอตัโนมัติ ฉะน้ัน คนท่ีดบัอตัตาได้ จะไม่นกึถงึ 
ตัวเอง แต่จะนึกถึงคนอื่น จะระวังว่าเราจะเบียดเบียนเขาไหม 
เขาจะเสยีประโยชน์ไหม คนอย่างนีจ้ะพิถีพถัินในการด�าเนนิชีวิต

ฉะนั้น อินทรีย์ทั้ง ๕ ของท่าน ต้องปรับให้สมดุลกัน

ศรัทธาต้องเสมอกับปัญญา
วิริยาต้องเสมอกับสมาธิ
สติต้องท�าให้ยิ่งใหญ่ ยิ่งมากยิ่งดี 
จะยิ่งระลึกได้ทันทุกสิ่งที่เข้ากระทบจิต
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สติจะยิ่งใหญ่ได้ ก็ต้องเร่งความเพียรให้มาก บริกรรม 
“พองหนอ - ยุบหนอ” ให้มาก แต่สติจะเกิดได้ ต้องเริ่มต้นมา 
จากศีลที่บริสุทธิ์ ค่อยๆ ไล่ไป ใช้ปัญญาไต่สวน ปรับปรุงแก้ไข 
ตัวเอง ส่องดูตัวเอง เมื่อท่านมีสติ มีสัมปชัญญะ และมีปัญญา 
รูเ้ท่าทนัโลกและชวีติแล้ว การด�าเนนิชวีติของท่านทีก่�ากบัด้วย 
สตแิละปัญญารูเ้ท่าทัน จะเป็นไปในฝ่ายกุศลทัง้นัน้ ทุกขณะตืน่ 
ท่านด�าเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายกุศล คิดเป็นกุศล พูดเป็นกุศล 
การกระท�าเป็นกุศล มแีต่กศุลกรรมล้วนๆ ทีส่ัง่สมอยูใ่นดวงจติ 
เป็นบุญล้วนๆ
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พระนางปชาบดีโคตมี

ตัง้แต่ผูบ้รรยายออกจากวดั เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ อะไรทีเ่ป็น 
อกุศล...ไม่คิด ไม่พูด ไม่ท�า การท่ีจะปฏิบัติเช่นนี้ได้ต้องมีสต ิ
ก�าหนดระลกึรู ้และใช้ปัญญาก�ากับ เมือ่เรายงัอยูก่บัครบูาอาจารย์ 
ท่านบอกให้ท�าอะไร เราก็ท�าตาม แต่เม่ือห่างครูบาอาจารย์ ไม่รู้ 
จะถามใคร ปรึกษาใคร เราจะท�าอย่างไร จึงจะรู้ว่า เราเดินได้ 
ถูกทางหรือไม่ ?

หลักตรวจสอบนั้นมีอยู่ ผู้บรรยายก็ตรวจสอบตัวเองอยู ่
เสมอ หลกันีพ้ระพทุธเจ้าทรงประทานให้กับพระนางปชาบดโีคตมี 
เรือ่งมอียูว่่า พระนางทูลขออนุญาตบวชเป็นภกิษณุต่ีอพระพทุธเจ้า 
ถึง ๒ ครั้ง แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาต หลังจากพระราชทาน 
เพลิงพระศพพระเจ้าสุทโธทนะ (พุทธบิดา) แล้ว พระนางได้ 
ปลงผม และพาเจ้าหญิงต่างๆ ออกบวชอย่างไม่เป็นทางการ โดย 
ห่มผ้าเหลืองเดินพระบาทเปล่าจากเมืองกบิลพัสดุ์ รอนแรมมา 
จนถึงเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี พระบาทบวมพอง พอถึงกูฏาคาร 
ศาลา ได้พบพระอานนท์อยู่ท่ีหน้าประตู พระอานนท์สงสัยว่า 
พระนางร้องห่มร้องไห้ด้วยเรือ่งใด จงึสอบถามได้ความว่า พระนาง 
ขอบวชเป็นภกิษณุกัีบพระพุทธเจ้าถงึ ๒ ครัง้ แต่ไม่ทรงอนญุาต 
จึงเสียพระทัยมาก ท้ังท่ีตนเคยเป็นแม่นมเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะ 
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มาหลังจากพระนางสิริมหามายา (พุทธมารดา) เสด็จสวรรคต 
ตัง้แต่เจ้าชายสทิธตัถะอายไุด้ ๗ วนั พระอานนท์มคีวามแตกฉาน
หลายเรื่อง เม่ือท่านทราบเช่นน้ี จึงรับปากพระนางปชาบดีว่า จะ 
ไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้ว่าจะได้บวชหรือไม่

พระอานนท์ท่านรู้วิธีถาม คนที่มีปัญญาจะรู้วิธีถาม พระ
อานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผู้หญิง เมื่อ 
ประพฤตปิฏบิตัธิรรมแล้ว มรรคผลนิพพานจะเกิดขึน้ได้หรอืไม่ ? 
พระเจ้าข้า” พระพุทธองค์รับว่าได้ พระอานนท์จงึทลูต่อว่า ในเมือ่ 
ผู้หญิงสามารถบรรลุนิพพานได้เหมือนผู้ชาย แล้วเหตุใดเมื่อ 
พระนางปชาบดีโคตมีมาขอบวช จึงไม่ทรงอนุญาต ในที่สุดพระ 
พุทธเจ้าทรงอนุญาต แต่ทรงตั้งเงื่อนไขให้รับ ครุธรรม เสียก่อน 
จงึจะบวชได้ พระอานนท์จงึมาบอกพระนางปชาบดโีคตมว่ีา “ผูจ้ะ 
บวชเป็นภิกษุณีได้ ต้องรับ ครุธรรม ๘ ประการ ท่านรับได้ 
หรอืไม่ ?” พระนางรบัว่าได้ เม่ือรับปากว่าได้ กถ็อืว่าเป็นการบวช 
ภิกษุณีตั้งแต่นั้นเลย มีอยู่องค์เดียวในพระพุทธศาสนาที่บวช 
โดยการรับครุธรรม ๘ ด้วยวาจา
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ครุธรรม ๘ ประการ

๑. ภกิษณุ ีแม้จะบวชมาได้ ๑๐๐ พรรษา ต้องแสดงความ 
  เคารพภิกษุแม้เพิ่งบวชใหม่ในวันนั้น

๒. ภิกษุณีต้องอยู่ในวัดที่มีภิกษุอยู่ด้วย
๓. ภิกษุณีต้องเข้ารับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน
๔. ภิกษุณีเมื่อจ�าพรรษา ต้องยอมให้ภิกษุและภิกษุณีอื่น 

  ว่ากล่าวตักเตือนได้
๕. ภิกษุณีท�าผิดวินัยที่มีโทษหนัก (สังฆาทิเสส) ต้องอยู่ 

  กรรมในสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย (คือทั้งฝ่ายภิกษุและฝ่าย 
  ภิกษุณี)

๖. ก่อนบวชเป็นภิกษุณี ต้องบวชเป็นสามเณรี ถือศีล ๘ 
  นาน ๒ ปี แล้วจึงบวชเป็นภิกษุณีกับสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย

๗. ภิกษุณีต้องไม่ด่าหรือกล่าวให้ร้ายภิกษุ
๘. ภิกษุณีกล่าวสอนภิกษุไม่ได้ แต่ภิกษุสอนภิกษุณีได้

ทั้ง ๘ ข้อนี้ ภิกษุณีต้องถือปฏิบัติตลอดชีวิต
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ตรวจสอบตนด้วยหลัก ๘

ภิกษุณีเมื่อบวชแล้ว ต้องเดินทางธุดงค์ไปฝึกปฏิบัติอย่าง 
พวกเรานี ้พระนางปชาบดจีงึทลูถามพระพทุธเจ้าว่า เมือ่ห่างครบูา 
อาจารย์ จะมีอะไรเป็นเคร่ืองวัด ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรม 
ท�าถูกหรือท�าผิด ? พระพุทธเจ้าจึงประทานมาตรวัด ๘ ข้อ 
ยามที่ห่างจากครูบาอาจารย์ ให้ใช้หลักธรรมนี้พิจารณาว่าเรา 
ปฏิบัติได้ถูกทางหรือไม่

หลักตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ

๑. ธรรมใด วนิยัใด ค�าสอนใด เมือ่น�าไปประพฤตปิฏบิตั ิ
  แล้ว ท�าให้ความก�าหนดัยนิดเีพิม่ขึน้ ธรรมนัน้ วินยันัน้ 
  ค�าสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต

๒. ธรรมใด วนัิยใด ค�าสอนใด ท่ีน�าไปประพฤตปิฏบิตัแิล้ว 
  เป็นเหตใุห้ต้องไปเกดิอีกในภพต่างๆ ธรรมนัน้ วินยันัน้ 
  ค�าสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต

ยกตัวอย่างเช่น บางคน แม้ปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ยังเอาข้าว 
ไปถวายพระพทุธเจ้า นีย่งัเป็นโลกยีะ ฝึกไป เหน็เทวดา นีย่งัเป็น 
โลกยีะ สิง่ใดท�าแล้วเป็นเหตใุห้ไปเกดิในภพภมูต่ิางๆ ตัง้แต่นรก 
ไปจนถงึพรหม ถอืว่าไม่ใช่ เพราะพระพทุธองค์สอนให้ไม่ตดิในภพ
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๓. ธรรมใด วินัยใด ค�าสอนใด ถ้าน�าไปประพฤติปฏิบัติ 
  แล้วกิเลสเพิ่ม โดยเฉพาะกิเลสใหญ่ คือความโลภ 
  ความโกรธ ความหลง เพิ่มขึ้น ธรรมนั้น วินัยนั้น 
  ค�าสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต

บางคนฝึกกรรมฐานไปแล้ว โทสะเพิ่มมากข้ึน แสดงว่า 
ผดิทาง ท่านควรถามตัวเองว่า ปฏิบัติธรรมแล้ว ความโกรธลดลง 
ไหม ? เรือ่งนีแ้ก้ไม่ยาก หากเรามีปัญญารูเ้ท่าทนั เมือ่ประสบกบั 
เหตุที่ท�าให้โกรธ เม่ือมีเร่ืองขัดใจ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของขัดใจ 
หรอืบคุคลขดัใจ หากเรามไิด้พจิารณาโดยแยบคาย จะเกดิโทสะ 
ทัง้น้ัน ในฐานะท่ีเป็นสาวกของพระพทุธเจ้า ประพฤตปิฏบัิติธรรม 
ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้ว ต้องลดความโกรธได้ เมื่อ 
ประสบสิ่งที่ขัดใจ ต้องมีสติก�ากับ รู้เท่าทันมัน มีปัญญาเห็นแจ้ง 
ว่าความโกรธก็เป็นอนัตตา เมื่อรู้เท่าทันแล้ว ความโกรธดับทันที 
แต่ถ้าโกรธแล้วค้างอยู่ยาวนาน อย่างนั้นผิดทาง ประพฤติธรรม 
แล้ว กิเลสต้องลดไป หลุดไป เป็นอิสระมากขึ้นๆ จึงจะเรียก 
ว่าด�าเนินไปถูกทาง

๔. ธรรมใด วนิยัใด ค�าสอนใด เมือ่น�าไปประพฤตปิฏบิตั ิ
  แล้ว ท�าให้เป็นคนมกัมาก กนิมาก นอนมาก พดูมาก
  ธรรมนั้น วินัยนั้น ค�าสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต
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ผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว ต้องไม่มักมาก ต้องมักน้อย กินน้อย 
นอนน้อย พูดน้อย ไม่จ�าเป็นไม่พูด ตัวอย่างเช่น เห็นรถชนกัน 
พอไปถึงที่ท�างานก็เล่าให้เพื่อนฝูงท่ีท�างานฟัง น�าเรื่องไม่ดีไป 
บอกเล่า ท�าให้ผูฟั้งสัง่สมกเิลสไว้ในใจ ผูบ้อกเล่าเป็นต้นเหตตุ้อง 
รับบาปด้วย แต่คนท่ีปฏิบัติธรรมแล้วจะมีสติ จะไม่เล่าเรื่องไม่ด ี
ให้ใครฟัง จะพูดแค่เท่าที่จ�าเป็น

๕. ธรรมใด วนิยัใด ค�าสอนใด เมือ่น�าไปประพฤตปิฏบิตั ิ
  แล้ว ท�าให้เป็นคนไม่สันโดษ ธรรมนั้น วินัยนั้น 
  ค�าสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต

สันโดษ คือ พอใจในสิ่งที่ตนเป็น ตนมี ตนได้รับ 
ท�าเต็มที่ ได้แค่ไหน พอใจแค่น้ัน เราต้องเข้าใจว่า ของเก่าท่ี 
แต่ละคนน�าตดิตวัมาน้ันไม่เท่ากนั บุคคล ๒ คนปฏบิตัเิหมอืนกัน 
เวลาเท่ากนั แต่ได้รบัผลไม่เท่ากนั เพราะจติส่ังสมไว้ไม่เหมอืนกัน 
พวกที่จิตสั่งสมบุญไว้มากกว่าบาป พวกนี้ได้ผลเร็ว แต่ถ้าจิต 
ดวงใดส่ังสมขยะไว้มาก บุญน้อย พวกนี้ท�าแทบตาย ได้ผล 
นิดเดียว บางคนมาประพฤติปฏิบัติ อุตส่าห์ท�าไปตั้ง ๗ วัน 
ไม่ได้อะไรเลย บางคนบอกว่า “๗ วัน...ฉันน่าจะได้ถึงขั้นน้ัน 
ขั้นนี้” นี่คิดผิดถนัดเลย เป็นมิจฉาทิฏฐิ ต้องต้ังทิฏฐิให้ถูก 
ท�าเต็มที่ ได้แค่ไหน พอใจแค่นั้น
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๖. ธรรมใด วนิยัใด ค�าสอนใด เมือ่น�าไปประพฤตปิฏบิตั ิ
  แล้ว ความขีเ้กียจเพิม่ขึน้ ธรรมนัน้ วนิยันัน้ ค�าสอนนัน้ 
  ไม่ใช่ของเราตถาคต

ความขี้เกียจเพิ่มเพราะจิตปรุงแต่ง ต้องใช้พลังมาก พลัง 
ในตวัพร่องไปมาก แต่การประพฤติปฏิบัตเิป็นการตดัการปรงุแต่ง 
เป็นการอนรุกัษ์พลังงาน ใช้เท่าทีจ่�าเป็น ดงันัน้ พลงังานจึงพร่อง 
น้อย ความขีเ้กยีจต้องลดลง ถ้าความขีเ้กยีจเพิม่ แสดงว่าปฏบัิติ 
ผิดทาง

๗. ธรรมใด วนิยัใด ค�าสอนใด เมือ่น�าไปประพฤติปฏบิตั ิ
  แล้ว เป็นเหตใุห้คลกุคลด้ีวยหมูค่ณะ ธรรมนัน้ วินยันัน้ 
  ค�าสอนนั้น ไม่ใช่ของเราตถาคต

ขอให้ท่านสังเกตดูตนเอง ถ้าประพฤติปฏิบัติแล้ว กลาย 
เป็นว่า ไปไหนคนเดียวไม่ได้ ท�างานคนเดยีวไม่ได้ จะต้องมกีลุม่ 
ต้องเข้าหมู่ เข้าพวกอยู่ตลอด อันน้ันสวนทาง ไม่ใช่ค�าสอนของ 
พระพุทธเจ้า ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัยของพระพุทธเจ้า ถ้าปฏิบัติ 
ถกูทางแล้ว จะเป็นอสิระจากหมู่จากพวก จะปลกีตวัเดีย่ว ท�าอะไร 
ด้วยตัวเองคนเดียวได้
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๘. ธรรมใด วนิยัใด ค�าสอนใด เมือ่น�าไปประพฤตปิฏบิตัิ 
  แล้ว ท�าให้เป็นผู้เลีย้งดูยาก ธรรมน้ัน วินยันัน้ ค�าสอน 
  นัน้ไม่ใช่ของเราตถาคต

ใครปฏิบัติธรรมแล้ว กลายเป็นคนกินยาก อาหารนี้ไม ่
อร่อย นั่นก็จืดไป เค็มไป จะนอนก็เลือกมาก ขี้ฝุ่นขี้เท้ามาก 
ไม่สะอาด...นอนไม่ได้ ต้องอย่างนัน้อย่างนี ้เงือ่นไขมาก นีแ่สดง 
ว่าผิดทางแน่นอน

ในการปฏิบัติกรรมฐาน ส่วนใหญ่เราจะต้องอยู่ห่างครูบา 
อาจารย์ แม้กระท่ังเวลาเราอยู่ในสถานท่ีปฏิบัติติดต่อกัน ๗ วัน 
อย่างนี้ ครูบาอาจารย์ท่านก็มาร่วมสั่งสอนอบรมได้ไม่นานนัก 
เวลานอกน้ันเราต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเอง ดังนั้น เราต้องใช้หลัก 
ธรรมท้ัง ๘ ข้อนีเ้ป็นเหมือนครู คอยส่องดูตัวเอง เมือ่ตรวจสอบ 
ดูว่าด�าเนินถูกทางแล้ว ก็ขอให้ท�าเร่ือยไป แล้วจะหลุดพ้นเป็น 
อสิระได้ กรรมฐานไม่ใช่เรือ่งยาก หากได้ครดูแีละด�าเนนิถูกทาง 
วิชาที่พระพุทธเจ้าสอนมีครบบริบูรณ์ แม้กาลเวลาจะผ่านมา 
นาน เดีย๋วนีก้ยั็งอยูค่รบ สถานทีฝึ่กกเ็หมาะสม ครฝึูกกเ็หมาะสม 
มีพร้อมอยู่แล้ว จงเพียรท�าเถิด ชีวิตจะงอกงาม
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อย่าลมืว่า เม่ือท่านจากโลกน้ีไป ชวีติทีต้่องเดนิต่อในปรโลก 
ยังอีกยาวไกล อย่าได้ประมาท หากชีวิตลงต�่าแล้วพลาดไป กว่า 
จะกลับขึ้นมาได้น้ันยากมาก ดังนั้น ขอให้ประคับประคองตัวไว้ 
ให้อยูใ่นสคุตภิมู ิหรอืสดุท้ายไม่ต้องกลบัมาเกดิอกี...เป็นดทีีส่ดุ

✤
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พุทธพจน์เรื่องความไม่ประมาท ๑๔ ประการ

๑. ไม่ปล่อยจิตไปในกามคุณ ๕
๒. ไม่เพ่ิมการท�าทุจริต คือ ไม่เป็นไปตามอ�านาจของ 

  ความชั่ว
๓. กระท�าโดยเคารพในการยงักศุลธรรมทัง้หลายให้เกิดข้ึน
๔. ท�าความดีติดต่อกันไป
๕. ท�ากุศลไม่หยุด คือ ไม่หยุดสร้างความดี
๖.  ไม่ย่อหย่อนในการสร้างความดี
๗. ไม่ทอดธุระในทาน ศีล ภาวนา
๘. ไม่ทอดธุระในการท�ากุศล
๙. อธิษฐานจิต คือ ตั้งใจสร้างความดีอย่างเต็มที่
๑๐. หมั่นประกอบกุศลบ่อยๆ 
๑๑. หมั่นสร้างทาน ศีล ภาวนาบ่อยๆ 
๑๒. หมั่นเจริญสมถะและวิปัสสนาบ่อยๆ 
๑๓. พยายามท�าความดีให้มากๆ 
๑๔. งดสิ่งที่ควรงด เจริญสิ่งที่ควรเจริญ
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ผลของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

๑.  สตฺตาน� วิสุทฺธิยา
  เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย
๒.  โสกปริเทวาน� สมตกฺิกมาย
  เพ่ือก้าวล่วงความโศกเศร้าปริเทวนาการทั้งหลาย
๓.  ทุกฺขโทมนสฺสาน� อตฺถงฺคมาย
  เพื่อดับทุกข์ทางกายและดับทุกข์ทางใจ
๔. ญายสฺส อธิคมาย
  เพื่อบรรลุมรรค ๔ ผล ๔
๕.  นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย
  เพื่อกระท�าพระนิพพานให้แจ้ง





ก่อนท้ิง
รูปขันธ์
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หนังสือแสดงเจตนารมณ์ของอาจารย์

คนส่วนใหญ่เห็นสิ่งผิดเป็นสิ่งถูก เห็นสิ่งไม่ดีว่าเป็นสิ่งดี 
มีคุณค่าควรแก่การแสวงหา เอามาเป็นของตน ด้วยคิดว่าส่ิงท่ี 
แสวงหานัน้มอียูจ่รงิแท้แน่นอน ตามทีใ่จรู้ ตาเหน็ หไูด้ยิน ฯลฯ 
หากเราได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองเป็นเจ้าของได้แล้ว จะท�าให้ 
ชีวิตของเราดูดีดูเด่นเหนือคนอื่นที่เกิดร่วมยุคร่วมสมัย แท้จริง 
แล้วสิ่งต่างๆ หาเป็นเช่นนั้นไม่ ผู้ที่พัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญา 
เห็นแจ้ง คือเห็นเหตุเห็นผลถูกตรงตามความเป็นจริงแท้ ย่อมรู ้
ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเป็นเพียงสมมติ โลกธรรมมีอยู่แล้วหายไป 
ทรพัย์เงนิทองเป็นของก�าพร้า จากเจ้าของไปก่อนตาย หรอืเจ้าของ 
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จ�าเป็นต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นครอบครองต่อ เมื่อถึงวาระที่ต้อง 
ตายจากโลกนี้ไป มนุษยสมบัติจึงเป็นเหยื่อล่อใจให้ผู้มีปัญญา 
เห็นผิด หลงติด ตะเกียกตะกายแก่งแย่ง แสวงหา ดังที่ได้เห็น 
เป็นตัวอย่างอยู่ในปัจจุบัน

การเกิด แก่  เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติ มีอิทธิพล 
เหนือชีวิตของสรรพสัตว์ในวัฏสงสาร พระอัครสาวก ท่ีมีชื่อว่า 
พระมหาโมคคลัลานะ เคยกล่าวไว้ในคร้ังพทุธกาลว่า “ความตาย 
มีแน่ ไม่เวลาแก่ กเ็วลาหนุ่ม ท่ีจะไม่ตายไม่มหีรอก” ด้วยเหตนุี้ 
โลกธรรมและวัตถุท่ีมนุษย์หามาไว้ในครอบครอง จึงครอบครอง 
เป็นเจ้าของได้ชั่วเวลาอันสั้น ในที่สุดต้องถูกทิ้งร ้างไว้เป็น 
ของก�าพร้าเมื่อเจ้าของมิได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้ว ด้วยเหตุนี ้
คนที่เห็นผิดหรือรู้ไม่จริง จึงเอาจิตไปผูกติดกับสมบัติก�าพร้า 
จนท�าให้ชีวิตต้องขาดอิสรภาพไปอย่างน่าสงสาร

วันหนึ่งผู้เขียนได้เห็นฝูงนกนางแอ่น บินอพยพหนีความ 
หนาวมาจากประเทศในแถบขั้วโลกเหนือ จึงได้ระลึกถึงความ 
หมายของการเป็นมนุษย์ท่ีผูรู้้ไม่จริงได้นิยามให้ไว้ ในท�านองทีว่่า 
“มนุษย์เป็นสตัว์ท่ีรูจ้กัใช้เหตุผล หรือมนุษย์เป็นสัตว์ทีม่จีติใจสงู” 
เมื่อเห็นฝูงนกนางแอ่นบินผ่านเขตแดนประเทศต่างๆ ได้อย่าง 
อิสระเสรี จึงได้หวนระลึกถึงมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน นิยม 
พฒันาสมองจนมคีวามรู้สงูกนัเป็นจ�านวนมาก แต่ส่งผลให้อสิรภาพ 
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ของชีวติลดลง การเดินทางไปแสวงหาความรูใ้นต่างประเทศ หรอื 
ไปท�าธรุะกจิการงานใดกต็าม มนษุย์ต้องใช้ใบผ่านแดน (pass- 
port) และหลักฐานอื่นๆ แสดงความเป็นตัวตนแก่เจ้าหน้าที ่
ของประเทศนัน้ จงึจะได้รบัอนญุาตให้เดนิทางเข้าสูป่ระเทศนัน้ได้ 
ซึ่งต่างจากฝูงนกนางแอ่น บินผ่าน เขตแดนของหลายประเทศ 
ได้อย่างอสิระเสร ีมต้ิองมหีลกัฐานการผ่านแดนใดๆ ก�ากับ และ 
ย่ิงไปกว่านัน้ ได้พบเหน็คนทีมี่ความรูสู้งประพฤตช่ัิว มพีฤติกรรม 
ทุศีลหรือคอร์รัปชัน แสวงหามนุษย์สมบัติมาไว้ในครอบครอง 
ยังมหีน้ามตีา ได้รบัการยกย่องให้เป็นใหญ่ในสงัคม อย่างนียั้งจะ 
เรียกได้อีกหรือว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล หรือมนุษย ์
เป็นสัตว์ที่มีจิตใจสูง ตรงกันข้าม บุคคลที่พัฒนาจิตจนเข้าถึง 
ปัญญาเหน็แจ้งได้แล้ว ย่อมเห็นว่าทรพัย์เงนิทอง (มนษุย์สมบตั)ิ 
เป็นของก�าพร้า ครอบครองได้ไม่นานก็ต้องพรากจากไปเมื่อ 
ความตายมาถึง เช่นเดียวกัน ยศ ต�าแหน่ง อ�านาจ บริวารฯลฯ 
ล้วนเป็นของมีอยู ่ชั่วคราว ผู้มีปัญญาเห็นถูกจึงท�าจิตให้เป็น 
อิสระจากของที่มีอยู่ชั่วคราวเหล่านั้น ไม่แสวงหาไขว่คว้ามาไว้ใน 
ครอบครอง ซึ่งจะเป็นเหตุท�าให้จิตขาดอิสรภาพ

พระพุทธโคดมเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง และเป็นผู้รู้จริงแท้ 
ในทุกส่ิงทุกอย่าง (สัพพัญญู) ได้เมตตาสั่งสอนสรรพสัตว์ที่เกิด 
เป็นมนุษย์ เทวดา และพรหม ให้เป็นผู้มีปัญญาเห็นถูก จะได ้
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ไม่น�าชีวิตไปผูกติดกับสิ่งที่เป็นสมมติ ให้อิสรภาพของชีวิต 
ลดน้อยลงหรอืหมดไป พระองค์ได้ทรงชีท้างให้สตัว์ ได้พฒันาจติ 
จนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้ง (ญาณ ๑๖) ในสรรพสิ่ง เห็นสรรพสิ่ง 
เป็นเหตุเป็นผลและด�าเนินไปภายใต้ความไม่เที่ยง ไม่คงที ่
(อนจิจตา) เป็นภาวะท่ีคงทนอยูไ่ม่ได้ (ทกุขตา) และมใิช่ตวัมใิช่ 
ตนที่แท้จริง (อนัตตตา) หรือท่ีผู้รู้นิยมเรียกว่าสรรพสิ่งเป็นไป 
ตามกฎไตรลักษณ์

ปัญญาเห็นแจ้ง เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในดวงจิตท่ีได้รับการ 
พัฒนาดีแล้ว ปัญญาเห็นแจ้งเป็นปัญญาที่เห็นเหตุผลตามความ 
เป็นจริงแท้และไม่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เรียกได้อีกอย่าง 
หนึง่ว่าโลกตุตรญาณ ส่วนปัญญาทีเ่กดิจากการพฒันาจติตามแนว 
ของสมถกรรมฐาน จนจิตเข้าถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่ 
หรือที่เรียกว่าจิตทรงฌาน เมื่อถอนจิตออกจากความทรงฌาน 
แล้วปัญญาสูงสุดขั้นโลกียญาณ หรืออภิญญา ๕ จะบังเกิดขึ้น 
เป็นอตัโนมตั ิปัญญาโลกยีญาณประเภทน้ีอยูเ่หนอืระบบประสาท 
สมัผัส สามารถรูเ้หน็เข้าใจในสิง่อนัเป็นทพิย์และเข้าใจในกฎแห่ง 
กรรม ที่เป็นเหตุผลยาวนานข้ามภพชาติ แต่ไม่สามารถน�าพาจิต 
ไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้
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อภญิญา ๕ (อทิธวิธิ ิทิพพโสต เจโตปรยิญาณ ปพุเพนวิา- 
สานุสติญาณ ทิพพจักขุ) ไม่สามารถน�าจิตไปสู่ความพ้นทุกข ์
แต่มปีระโยชน์ในการเผยแพร่สจัธรรม ดังจะเห็นได้จากอัครสาวก 
ทั้งสอง เช่นพระสารีบุตรเผยแพร่สัจธรรมในพุทธศาสนา ด้วย 
การใช้อนุศาสนีปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ควบคู่กัน ส่วน 
พระมหาโมคคัลลานะใช้อนุศาสนีปาฏิหาริย์และอิทธิปาฏิหาริย์ 
ควบคู่กันในการเผยแพร่สัจธรรม ซึ่งมีผลท�าให้มวลชนในครั้ง 
พุทธกาล มีความสนใจและเลื่อมใสหันเข้ามาปฏิบัติธรรมและ 
บรรลุธรรมกันเป็นจ�านวนมาก

นอกจากน้ีอภิญญา ๕ ยังมีส่วนช่วยให้เกิดความแตกฉาน 
(ปฏสิมัภทิา) ในธรรมทีย่งัข้องเกีย่วอยูก่บัโลกได้ ในการท�าปฐม 
สงัคายนาพทุธศาสนา ทีถ่�า้สัตตบรรณ แคว้นมคธ ในครัง้กระโน้น 
จ�าเป็นต้องมพีระอรหนัต์ล้วนเข้าฌานได้และมปีฏสิมัภทิาญาณ ๔ 
เป็นองค์ประกอบ ความรู้ในพทุธศาสนา (พระไตรปิฎก) จงึได้คง 
อยู่ยืนยาวมาจนทุกวันนี้

การพฒันาจติให้เกดิปัญญาเห็นแจ้ง ต้องใช้จิตทีต่ัง้มัน่เป็น 
สมาธิทีส่มควรแล้ว ตามดูผสัสะท่ีเกิดข้ึนในดวงจติ อย่างใดอย่าง 
หนึง่ในสตปัิฏฐาน ๔ (กาย เวทนา จติ ธรรม) ว่าด�าเนนิไปตาม 
กฎไตรลักษณ์ เม่ือใดท่ีจิตรู้แจ้ง เห็นเองประจักษ์แจ้งกับตัวเอง 
(สนัทฏิฐโิก) ว่าผสัสะเป็นสิง่ท่ีไม่ใช่ตัวตน (อนตัตตา) ปัญญาเหน็ 
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แจ้งในผัสสะจึงจะเกิดขึ้น ปัญญาเห็นแจ้งเป็นปัญญาที่เห็นความ 
เป็นจริงแท้ (ปรมัตถสัจจะ) และไม่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
คือมีเหตุผล (ความจริง) สัมพันธ์กันตลอดไป

บุคคลผู้ด�าเนินชีวิตตามแนวทางของโพธิสัตว์ หมายถึง 
สตัว์ (รปูนาม) ทีจ่ะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า พระนยิตโพธสิตัว์ 
สามารถพัฒนาจิต (วิปัสสนาภาวนา) ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ 
แต่ทั้งนี้พัฒนาได้ไม่เกินสังขารุเปกขาญาณ เพราะหากพัฒนา 
ต่อไป สภาวธรรมในดวงจิตต้องเปล่ียนไปเป็นอริยบุคคล ท�าให้ 
เสยีหายต่อความเป็นพระนยิตโพธสิตัว์ หรอืพดูได้ในอกีทางหนึง่ 
ว่า พระนยิตโพธิสตัว์ยงัมสีภาวธรรมในดวงจติเป็นปถุุชน ต่อเมือ่ 
ถึงพระชาติสุดท้ายแล้วจึงจะสามารถพัฒนาจิตให้เป็นอริยบุคคล 
ได้

ผู้ที่พัฒนาจิตจนเข้าถึงโลกุตตรญาณตัวที่ ๑๖ ที่เรียกว่า 
ปัจจเวกขณญาณ ปัญญาเห็นแจ้งตัวน้ีจะย้อนกลบัมาดจูติตนเอง 
ว่ายังมีกิเลสที่ผูกมัดใจ (สังโยชน์) ตัวใดไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจ 
และยงัมกีเิลสตวัใดหลงเหลอือยู ่หากเห็นว่าสงัโยชน์ ๓ (สกักาย- 
ทฏิฐ ิวิจกิจิฉา สลีพัพตปรามาส) หมดไปจากใจได้แล้ว ย่อมรูด้้วย 
จิตของตนเอง (สันทิฏฐิโก) ว่าสภาวธรรมในดวงจิตได้เปลี่ยน 
จากความเป็นปุถุชน ไปเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบัน ซึ่งดูได้จาก 
พฤติกรรมของบคุคลผูเ้ป็นพระโสดาบนัได้แสดงออก หากบุคคล 
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มีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (อริย 
สงฆ์) และมีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย จึงจะสามารถ 
เรยีกผูน้ัน้ว่าเป็นพระโสดาบนัได้ วสิาขาเป็นฆราวาสโสดาบนั ทีย่งั 
มกีารเสพกามกับสามจีนมลูีกได้ถงึ ๒๐ คน ตายแล้วจิตวิญญาณ 
ของวิสาขาได้โอปปาติกะไปเป็นวิสาขาเทพนารีโสดาบัน อยู่ใน 
สวรรค์ (กามภพ) ชัน้ดสิุต อนึง่การเสพกาม (รปู เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ) กับคู่ของตนมิได้ถือว่า เป็นการประพฤติทุศีล ๕ 
เมื่อใดปัจจเวกขณญาณเห็นแจ้งว่าสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไปแล้ว 
แต่กามราคะและปฏิฆะมีก�าลังอ่อนหลงเหลืออยู่ในดวงจิต ย่อม 
สันทิฏฐิโกด้วยจิตตนเองว่า สภาวธรรมในดวงจิตเป็นพระอริย- 
บคุคลขัน้สกทาคามี หากพฒันาจติจนสงัโยชน์ทัง้ห้าดงักล่าวหมด 
ไปจากใจเมือ่ใด จติย่อมสนัทฏิฐโิกว่า สภาวธรรมในดวงจิตเป็น 
พระอนาคาม ีการมชีวีติเป็นครอบครวัย่อมหมดไป เหตเุป็นเพราะ 
ต้องมีศีล ๘ คุมใจ และยิ่งพัฒนาจิตจนไม่มีรูปราคะ ไม่มี 
อรูปราคะ ตลอดจนไม่มีมานะ อุทธัจจะ อวิชชาหลงเหลืออยู ่
ในใจ พร้อมกบัมศีลีอย่างน้อยสบิข้อคมุใจ จติย่อมสนัทฏิฐโิกว่า 
ความเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดได้บังเกิดขึ้นแล้ว

ขออภัยผู้ท่ีแสวงหาความรู้ (พระไตรปิฎก) ในพุทธศาสนา 
ตามแนวของคันถธุระ (ปริยัติ) ที่ต�าราคัมภีร์ได้ระบุไว้ว่า พระ 
โสดาบันสามารถเข้าถึงได้เพียงกระแสของพระนิพพาน ซึ่งต่าง 
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จากการศกึษาตามแนวของวปัิสสนาธรุะ จนบรรลถุงึญาณตวัที ่๑๖ 
ได้แล้ว ย่อมรู้เห็นเข้าใจด้วยจิต (สันทิฏฐิโก) ว่าตนได้เข้าถึง 
ตัวพระนิพพานแล้ว ได้ชุ่มฉ�่าอิ่มเอิบและแช่อยู่ในพระนิพพาน 
และนอกจากนีย้งัรูเ้หน็เข้าใจด้วยอกีว่า พระนพิพานเป็นเพยีงกาย 
(รูปขันธ์) ดับ แต่จิตมิได้ดับตามไปด้วย จิตที่บริสุทธิ์ปราศจาก 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เมตตา สติ ปัญญา ฯลฯ 
ยังคงมีอยู่ในพระนิพพาน หลวงพ่อฤาษีลิงด�าได้พูดไว้นานแล้ว 
และในปัจจุบัน ผู้เขียนยังได้ยินพระป่าพูดถึงเรื่องการดับของ 
เจตสกิ แต่ใจไม่ดบั ยงัเป็นใจทีป่ราศจากมลทนิอยูใ่นพระนพิพาน

จากการสนทนาธรรมอยู่กับพระป่ารูปหนึ่งท่ียังมีชีวิตอยู่ 
ในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้ทราบ และประสงค์จะถ่ายทอดความรู ้
เช่นนี้มายังผู้อ่าน แต่อย่าพึงปลงใจเชื่อ ตามหลักกาลามสูตร 
ที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้แก่ชาวกาลามะ ตั้งแต่คร้ังพุทธกาล 
จากการสนทนาธรรมอยู่กับพระป่าได้ความดังนี้

พระป่า : เมือ่คนือาตมานัง่ปฏบิตัธิรรมอยู่ในโบสถ์ (อุโบสถ) 
ได้เห็นพระพุทธเจ้าโคดมและพระอัครสาวกทั้งสอง ได้เห็น 
พระอรหันต์ที่เข้านิพพานไปแล้วอีก ๖๔ รูป พระพุทธเจ้าทรงช้ี 
พระดัชนีมายังอาตมา แล้วตรัสว่า จงท�าสีจีวรให้เหมือนกับ 
อัครสาวกทั้งสองนี้
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ผู้เขียน : จีวรของพระอัครสาวกเป็นสีอะไร
พระป่า : เป็นสีทอง

ทีเ่ขยีนบอกเล่ามาน้ี เป็นการบ่งชีใ้ห้เหน็ว่า ผูท้ีเ่ข้าถงึสภาวะ 
พระนิพพานแล้ว ยังคงมีรูปนามปรากฏ มิได้สูญหายไปไหน 
เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสใดๆ ปนเปื้อน จึงโคจรมาสู่วัฏสงสารได้ 
แต่ไม่มาเกิดเป็นรูปนามในวัฏสงสารอีกต่อไป

การเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องยาก
การเกิดมาพบพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องยาก
การเกดิมาตรงกบักปัป์ท่ีมีพระพทุธเจ้า ๕ พระองค์ (ภทัรกปั) 

เป็นเรื่องยาก

การพัฒนาจิตจนสามารถปิดอบายภูมิได้หรือพ้นไปจาก 
วัฏฏะได้เป็นเรื่องยาก

ฯลฯ

หมายเหต ุ: เจตสิก หมายถงึ อาการหรอืคณุสมบตัต่ิางๆ ของจติ เช่น ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง เมตตา สติ ปัญญา ฯลฯ หากกเิลสเหล่าน้ีไม่มอียูใ่นจติ 
เรยีกว่า เจตสกิดบั แต่พลังงานจติท่ีบรสุิทธ์ิยังคงอยู ่มใิช่จิตดบัดงัทีม่เีขยีนบอก 
ไว้ในต�าราคัมภีร์ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนได้ยาก แต่สามารถท�าได้ด้วย 
ปัญญาและความเพียร
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ความยากต่างๆ เหล่าน้ีมนุษย์สามารถพฒันาจิตให้เข้าถงึได้ 
ดังที่ผู้รู้จริงแท้ได้กล่าวไว้ว่า มโน มยา (ส�าเร็จด้วยใจ)

สุดท้ายผู้เขียนยังมีจิตระลึกได้ ถึงวจีกรรมของพระมหา 
โมคคัลลานะ ท่ีได้กล่าวไว้ในครั้งพุทธกาล ด้วยเหตุน้ีก่อนวัน 
ลาจากโลกมาถึง ผู้เขียนไม่ประสงค์เบียดเบียน ชีวิตของสัตว ์
บุคคลให้ต้องทุกข์ยากล�าบาก ด้วยการเดินทางไปรดน�้าศพ และ 
ขอขมากรรมต่อกัน ผู้เขียนได้อโหสิกรรมให้กับทุกสัตว์บุคคล 
แล้ว ได้ท�าหนังสือมอบร่างท่ีไร้วิญญาณให้กับโรงพยาบาล 
สวนดอกนานแล้ว (พ.ศ. ๒๕๓๐) ให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้เป็น 
อุปกรณ์ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับร่างกาย เมื่อผู้เขียนทิ้งขันธ์ 
ลาโลกไปแล้ว จะไม่หวนกลบัมาเกดิเป็นมนุษย์อกี แต่จะโคจรไป 
เกดิในภพเบือ้งบน เพ่ือช้ีทางให้เทวดา (รวมถึงพรหม) ช�าระใจให้ 
ปลอดจากราคะ โทสะ โมหะ เม่ือท�าได้ส�าเร็จตรงตามเจตนารมณ์ 
แล้ว จึงจะลาจากวัฏฏะนี้ไป

ชาวกลัยาณธรรมผูอ้ยูห่ลงั จงอย่าประมาท พงึตอบแทนคณุ 
ของพระพุทธโคดม ด้วยการพัฒนาจิตตนเองให้โคจรสู่สุคต ิ
สูก่ารปิดอบายภมู ิสูส่ทุธาวาสพรหมโลก สูก่ารพ้นไปจากวฏัสงสาร 
ได้แล้ว จึงจะเรียกได้ว่า เกิดมาไม่ประมาท เกิดมาไม่สูญเปล่า 
ดังนั้น จงหมั่นสวดมนต์ก่อนนอน หลังสวดมนต์ให้เจริญ 
อานาปานสติจนกระทั่งหลับไป ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ท�าสมาธิ 
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สวดมนต์ภาวนาก่อน แล้วจงึอทุศิบุญกศุลให้กับเจ้ากรรมนายเวร 
ให้กับสรรพสัตว์ผู ้ร ่วมเกิดในวัฏสงสาร ผู้ใดมีสติก�ากับจิต 
อยูท่กุขณะตืน่ กศุลธรรมทัง้หลายย่อมเกดิตามหลงัสต ิและสัง่สม 
อยู่ในดวงจิตเป็นบุญ ผู้อ่านทุกท่านจงส�าเร็จในการสั่งสมบุญ 
ด้วยการท�าเหตุให้ถูกตรง ใช้บุญ (อริยทรัพย์)  เป็นปัจจัย 
เดินทางสู ่ปรโลก และสู่การโคจรของจิตพ้นไปจากวัฏสงสาร 
เป็นเบื้องสุด

สดุท้าย ขอเน้นย�า้ว่า ผูเ้ขยีนได้อโหสกิรรมให้กบัสรรพสตัว์ 
บุคคลแล้ว ผู้ใดไม่ประสงค์มีหนี้เวรกรรมกับผู้เขียน จงอยู่ให้ 
สบายทีบ้่าน กล่าววาจาขออโหสกิรรมต่อกนั กบ็รรลสุิง่ทีป่รารถนา 
ได้ ✤
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ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
ประวัติ
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ตัวอย่างผลงานหนังสือธรรมะ
และการแสดงธรรมบรรยายของ ท่านอาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร
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ภูมิล�าเนา
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอไุร เกดิเมือ่วนัที ่๒๓ กนัยายน 

๒๔๘๑ มีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ท่ี อ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖

การศึกษาและงาน
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง สนใจฝึกสมาธิครั้งแรกในขณะ 

เรียนชั้นมัธยม จนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สาขาโรคพืช เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วจึงไปท�างานเป็นนักวิชาการ 
เกษตร ในภาคอีสานอยู่ประมาณ ๒ ปี จากนั้นได้โอนย้ายมา 
เป็นอาจารย์ ในรุ่นบุกเบิกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านก็ได้เรียนจบปริญญาโท เกษตรศาสตร์ 
มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเช้ือรา ได ้
รับทุนไปศึกษาปริญญาเอก สาขาไวรัส มหาวิทยาลัยลอนดอน 
ประเทศองักฤษ เป็นเวลานาน ๔ ปี ท่านใช้เวลาว่าง พักท�าสมาธิ 
ฝึกจิตตภาวนาทุกวัน
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สู่ทางธรรม
เมื่อกลับเมืองไทย พ.ศ.๒๕๑๘ ท่านตัดสินใจอุปสมบท 

ท่ีวัดปรินายก แล้วมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับพระเทพสิทธิมุน ี
(โชดก ญาณสิทฺธิ  ป.ธ.๙) ท่ีคณะ ๕ วดัมหาธาตยุุวราชรงัสฤษฏ์ 
ท่าพระจันทร์  เพียงเวลา ๓๐ วันในสมณเพศ ท่านได้รับ 
ประสบการณ์ทางจิตมากมาย

เมือ่ลาสกิขาบทแล้ว ได้กลับไปเป็นอาจารย์อยูท่ีม่หาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ วิถีชีวิตของท่านเปล่ียนแปลงไป ได้รับเชิญเป็นองค์ 
บรรยาย ตามหน่วยงานต่างๆ มากมาย ท่านได้ใช้เวลาให้กับ 
การน�าประสบการณ์ตรงของท่านมาเป็นแบบอย่าง สร้างจุด 
เปลีย่นแปลงทีด่ใีห้แก่ชวีติคนจ�านวนมาก มกีลุม่คณะศษิย์ก่อต้ัง 
เป็นชมรมกัลยาณธรรม และชมรมสารธรรมล้านนา เผยแผ่ 
ธรรมอย่างกว้างขวาง ผลงานเด่นของท่าน คอื การบรรยายเรือ่ง 
ทางสายเอก และอื่นๆ เช่น หนังสือท�าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, 
ยิง่กว่าสขุเมือ่จิตเป็นอสิระ, บนัทกึสนทนาธรรม, ตามรอยพ่อ ฯลฯ
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ครอบครัว
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอไุร สมรสกับ คณุทวีศร ีนริมล 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๐๘ ท่านมีบุตรชาย ๒ คน คือ
๑. บฤงคพ วรอุไร (ปัจจุบันเป็นอาจารย์, อาจารย์พิเศษ 

ที่มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ  รวมถึงยังท�างานสายดนตรี และ 
งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์)

๒. ศรพราหมณ์ วรอุไร (ปัจจุบันเป็นนักแปล, นักเขียน)

ชีวิตปัจจุบัน
๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ หกล้ม กระดูกข้อเท้าแตก
๓๐ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เข้ารับการรักษาตัว 

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยอาการปวดหลัง
๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้ารับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล 

มหาราชนครเชียงใหม่ (ฉุกเฉิน) เน่ืองจากอาการปวดหลังและ 
ปวดท้อง

๑๙ กรกฎาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ พักรักษาตัวที่ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หลังออกจากโรงพยาบาล พักผ่อนอยู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
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จัดพิมพ์โดย 
ชมรมกัลยาณธรรม ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต�าบลปากน�้า 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 
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บคุคลทีพ่ฒันาจิตจนเข้าถงึปัญญาเห็นแจ้งได้แล้ว ย่อมเหน็ 
ว่าทรพัย์เงนิทอง (มนษุยสมบตั)ิ เป็นของก�าพร้า ครองครอบ 
ได้ไม่นานกต้็องพรากจากไปเม่ือความตายมาถงึ เช่นเดยีวกนั 
ยศ ต�าแหน่ง อ�านาจ บริวาร ฯลฯ ล้วนเป็นของมอียูช่ัว่คราว 
ผู ้มีปัญญาเห็นถูกจึงท�าจิตให้เป็นอิสระจากของที่มีอยู ่
ชั่วคราวเหล่านั้น ไม่แสวงหาไขว่คว้ามาไว้ในครองครอง 
ซึ่งจะเป็นเหตุท�าให้จิตขาดอิสรภาพ


