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จากประสบการณ์ในการพัฒนาจิตที่วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ 
กรุงเทพฯ ได้รู้เห็นเข้าใจทางเดินของชีวิตตนเอง ที่วนเวียนอยู่ใน 
วฏัสงสาร เมือ่ได้พฒันาปัญญาเหน็แจ้ง จนเกดิขึน้กบัจติตวัเองได้ 
แล้ว จงึสงสารคนเป็นจ�านวนมากทีเ่หน็ผดิ น�าพาชวีติสูค่วามทกุข์ 
ยากอย่างไม่จบสิ้น คิดจะช่วยเหลือก็ได้แต่มองดูเพราะช่วยใคร 
ไม่ได้ บุคคลมีชีวิตเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตน ต้องช่วยตัวเอง จึงจะ 
พ้นไปจากความทุกข์ยากนั้นได้

หนังสือเล่มนี้  เปรียบเหมือนโคมส่องสว่างสู่การพ้นทุกข์ 
ท่านผู้อ่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง หากพบทางออกของชีวิตแล้ว ... 
สาธุ

 
  ดร.สนอง วรอุไร

คำานำาของผู้เขียน
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คำานำา
ของชมรมกัลยาณธรรม

โลกนี้เป็นเพียงบ้านชั่วคราว หรือเป็นเพียงสะพานให้เราเดิน 
ข้ามต่อไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งเราอาจต้องย้อนมาถามใจ 
ตัวเองว่า จุดหมายหรือเส้นชัยของเราอยู่ที่ไหน และไกลจากจุดที่ 
เรายืนอยู่นี้เพียงไร เราอาจจะมีการวางแผน การลงทุน ทั้งระยะ 
สั้น ระยะยาว ส�าหรับความก้าวหน้าและความส�าเร็จในมิติต่างๆ 
ของชีวิต ต้องดิ้นรนต่อสู้แสวงหาเพื่อให้ส�าเร็จตามเป้าหมายและ 
ไม่ขาดทุนในเรื่องต่างๆ ที่เราลงทุนไว้ จนถึงการลงทุนข้าม (ภพ) 
ชาติ  ...แล้วในที่สุด  เราต่างก็พบว่า ทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็น 
ของเราแท้จรงิ มนัล้วนเป็นสมบตัขิองโลกทัง้นัน้ การเดนิทางไกล 
ในแต่ละชวีติจบสิน้ปิดฉากไป แต่จตินีย้งัต้องเดนิทางอกีแสนไกล 
ในสงัสารวฏั เพยีงเพือ่ทีจ่ะยอมรบัว่า ทกุสิง่ล้วนเป็นอนตัตา และ 
ไม่ใช่อะไรที่จะยึดถือมั่นหมายได้เลย
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ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอไุร เป็นครบูาอาจารย์ผูเ้มตตา 
มากู่ร้องพวกเราให้พากันเร่งรีบเดินทางกลับบ้านอันแท้จริง อย่า 
มัวหลงโลก มัวเมาในกามคุณกันอยู่เลย การศึกษาธรรมและ 
น้อมน�ามาปฏิบัตินับเป็นกุญแจส�าคัญในการเดินทางชีวิตที่มี 
สวัสดิภาพ การที่ผู้รู ้มาบอกกล่าว นับว่าเป็นส่วนช่วยส�าคัญให้ 
ทางชีวิตของเราทุกคนลัดสั้นและตรงไปสู่จุดหมาย ไม่เนิ่นช้า ดั่ง 
พุทธพจน์เตือนใจว่า “ฑีฆา ชาครโต รตฺติ ฑีฆ� สนฺตสฺส โย 
ชน�  ฑโีฆ พาลาน ส�สาโร สทธฺมมฺ� อวชิานต� ราตรหีนึง่ ยาวนาน 
ส�าหรับคนผู้ตื่นอยู่ ระยะทางโยชน์หนึ่งยาวไกลส�าหรับผู้เมี่อยล้า   
สังสารวัฏยาวนานส�าหรับคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งสัทธรรม” ดังนั้นด้วย 
สาระแห่งธรรมจากดวงจติของผูรู้ ้หวงัว่าทกุท่านจะได้รบัประโยชน์ 
จากงานเขียนอันทรงคุณค่านี้โดยทั่วกัน

ด้วยความเคารพและปรารถนาดีต่อทุกท่าน
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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ประสบการณ์ฝึกจิต
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การเผยแผ่ธรรมในพุทธศาสนา
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สิ่งที่เจ้าคุณโชดกบอก
อายุของมนุษย์หดสั้นลง
กาลามสูตร
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เมื่อไปบวชเป็นภิกษุปฏิบัติธรรมแบบสมถกรรมฐาน 
ปฏบิตัอิยูน่าน ๗ วนั จติได้เข้าถงึความตัง้มัน่เป็นสมาธสิงูสดุ 
จิตได้ไปเห็นเทวดา  ได้  (ทิพพจักขุ)  และยิ่งไปเห็นภพภูมิ 
หนหลังของตัวเอง ด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณ เวียนตาย 
เวียนเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของวัฏสงสาร ถึงกับน�้าตาหยด 
ได้ระลึกถึงความโง่ของตัวเอง จึงเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้ 
จบสิ้น
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หลังจากส�าเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ในปีพุทธ 
ศักราช ๒๕๑๘ ผู้เขียนได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทย พร้อมกับ 
ปริญญาบัตรรับรอง และในปีเดียวกันนั้นก่อนเปิดเรียนภาคใหม่ 
ผู้เขียนได้ไปบวชเป็นภิกษุที่วัดปรินายก กรุงเทพฯ โดยมีท่าน 
เจ้าคุณโชดก (พระเทพสิทธิมุนี) เป็นอุปัชฌาย์ และในบ่ายของ 
วันเดียวกันนั้นได้ย้ายมาจ�าวัดอยู่ที่วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ 
กรุงเทพฯ โดยมีท่านเจ้าคุณโชดกเป็นผู้สอนกรรมฐานให้ ท่าน 
เจ้าคุณฯ ได้น�าวิธีการสอน (พองหนอ-ยุบหนอ) มาจากประเทศ 

ประสบการณ์ฝึกจิต
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พม่า ท่านสอนอย่างไร ผู้เขียนศรัทธาและปฏิบัติตามที่ท่านสอน 
สิ่งที่พบคือการสอนในต่างประเทศ สอนให้พัฒนาสมอง สอน 
ยาวนานถึง ๔ ปี พร้อมกับได้ปริญญาบัตรรับรอง แต่การสอน 
กรรมฐานทีว่ดัมหาธาตฯุ สอนให้พฒันาจติประมาณเดอืนเศษและ 
ไม่มีสิ่งใดๆ รองรับการเข้าถึง เว้นแต่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 
นี่คือข้อแตกต่าง ของการพัฒนาความรู้ การพัฒนาสมองได้ 
ความรู้ที่ไม่จริงแท้ ได้ความรู้ทั่วไปที่คนส่วนใหญ่นิยมพัฒนา 
กัน ความรู้ทั่วไปที่เกิดในสมอง เรียกว่า สัญญา (จ�าได้) แต่ 
การพัฒนาจิตได้ความรู้ที่เป็นจริงแท้ (ปัญญา) และไม่เนื่อง 
ด้วยกาลเวลา แม้กาลเวลาจะผ่าน เนิ่นนานไปเพียงไร ความ 
จริงแท้ จะยังคงเป็นความจริงแท้ตลอดไป คือไม่ล้าสมัย

ความรู ้จากการพัฒนาสมอง ลืมตาดูเห็นแต่ภพที่เป็น 
มนุษย์ กับภพที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน ภพอื่นๆ เช่น เทวดา พรหม 
เปรต สตัว์นรก ฯลฯ ไม่สามารถมองเหน็ได้ จงึท�าให้ไม่เชือ่ความรู้ 
ในพุทธศาสนา แต่เมื่อไปบวชเป็นภิกษุปฏิบัติธรรมแบบสมถ 
กรรมฐาน ปฏิบัติอยู่นาน ๗ วัน จิตได้เข้าถึงความตั้งมั่นเป็น 
สมาธิสูงสุด จิตได้ไปเห็นเทวดา ได้ (ทิพพจักขุ) และยิ่งไปเห็น 
ภพภูมิหนหลังของตัวเอง ด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณ เวียนตาย 
เวียนเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของวัฏสงสาร ถึงกับน�้าตาหยด ได้ 
ระลึกถึงความโง่ของตัวเอง จึงเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จบสิ้น 
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เหตุเป็นเพราะได้ใช้ปัญญาจากสมอง (อวิชชา) ส่องน�าทางให้กับ 
ชีวิต การพัฒนาจิตตามแนวของสมถกรรมฐาน สามารถท�าให้จิต 
เข้าถึงปัญญาสูงสุด (ญาณ) ทางโลกที่เรียกว่า อภิญญา ๕ ได้

การพฒันาปัญญาจากสมองเป็นสิง่ทีท่างโลกนยิมพฒันากนั 
ถอืว่าเป็นปัญญาโดยทัว่ไป แต่การพฒันาจติเป็นการพฒันาปัญญา 
สูงสุด ในทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าที่ใดมีพลังงาน ที่นั้นย่อมท�างาน 
ได้ สมองมีพลังงานจิตก็เป็นตัวพลังงานอย่างเด่นชัด ทั้งสองจึง 
สามารถพฒันาให้เกดิเป็นความรูไ้ด้ สิง่ใดยงัไม่ม ีแล้วท�าให้เกดิมี 
ขึน้ สิง่ใดยงัท�างานได้ไม่ด ีแล้วท�าให้ดขีึน้ เรยีกการกระท�าเช่นนัน้ 
ว่าพัฒนา แม้สมองจะมีพลังงาน ก็ไม่สามารถพัฒนาให้เห็นสิ่ง 
อันเป็นทิพย์ได้ ผู ้เขียนได้พัฒนาสมอง มาทางด้าน Elec- 
tron microscopy ของเชื้อไวรัส แม้จะได้พัฒนาสมองจนมอง 
เห็นโครงสร้างที่เล็กของเชื้อไวรัสแล้ว ก็ยังไม่สามารถสัมผัสกับ 
สิ่งอันเป็นทิพย์ได้ ยังมองไม่เห็นผี (สัมภเวสี) ยังมองไม่เห็น 
เทวดา นีค่อืจดุอ่อนของการพฒันาสมอง ไม่สามารถเข้าถงึ ความรู้ 
ทีส่มัผสักบัสิง่อนัเป็นทพิย์ได้ จงึเรยีกความรูท้ีเ่กดิจากสมองว่าเป็น 
อวชิชา ส่วนการพฒันาจติตามแนวของสมถกรรมฐาน เมือ่พฒันา 
จนถงึระดบัสงูสดุแล้ว สามารถมองเหน็รปูร่างทีเ่ป็นทพิย์ด้วยทพิพ- 
จักขุญาณ เห็นผี เห็นเทวดาได้ นี่คือข้อแตกต่างของความรู้ที่ได้ 
จากการพัฒนาสมองและความรู้ที่ได้จากการพัฒนาจิต
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การพัฒนาสมอง ได้ความรู้ที่เป็นอวิชชา แต่การพัฒนา 
จิต (ตามแบบสมถกรรมฐาน) ได้ความรู้สูงสุด (ญาณ) ที่ยังข้อง 
เกี่ยวอยู่กับโลก เรียกว่า โลกิยญาณ แตกต่างกันดังนี้ (ดูบันทึก 
ท้ายเล่ม ๑)

ยงัมคีวามรูส้งูสดุอกีประเภทหนึง่ ทีเ่รยีกว่า โลกตุตรญาณ 
หรอืญาณ ๑๖ เป็นความรูท้ีเ่หน็เหตเุหน็ผลทีเ่ป็นจรงิแท้ ไม่เนือ่ง 
ด้วยกาลเวลา เรียกความรู้สูงสุดประเภทนี้ว่า ปัญญาเห็นแจ้ง ซึ่ง 
มอียู ่๑๖ ตวั และเกดิขึน้จากการพฒันาจติ ตามแนวของวปัิสสนา 
กรรมฐานเท่านั้น ปัญญาเห็นแจ้งสามารถเห็นเหตุเห็นผล ที่เป็น 
ความจริงแท้ตลอดไป มีน้อยคนนักที่จะพัฒนาจิตให้เข้าถึงได้ 
ทัง้นีด้้วยเหตอุดตีมบีารมทีีส่ัง่สมมาน้อย และปัจจบุนัมไิด้บ�าเพญ็ 
ต่อ จงึท�าให้จติมบีารมอ่ีอนสัง่สมอยูภ่ายใน จงึท�าให้ยากต่อการ 
พัฒนาจิตจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ ค�าว่า “บารมี” หมายถึง 
ความดงีามทีบ่�าเพญ็ เพือ่จดุหมายอนัสงูสดุ (ดบูนัทกึท้ายเล่ม ๒)



ผูเ้ขยีนเดนิทางไปบรรยายธรรม ณ ทีแ่ห่งใด มกัพดูอยู่ 
เสมอว่าทีก่ล่าวนีเ้ป็นเรือ่งจรงิ แต่อย่าพงึปลงใจเชือ่ ตามหลกั 
กาลามสูตร ทั้งนี้มีจุดประสงค์ให้ผู้ฟังธรรม ไปพิสูจน์ด้วย 
ตัวเอง ด้วยการปฏิบัติธรรม
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ผู้เขียนได้พิจารณาค�าพูดของครูบาอาจารย์ ว่าคนที่ปฏิบัติ 
ธรรมแล้วเข้าถึงธรรมได้มีเป็นจ�านวนน้อย คนที่มาบวชเป็นภิกษุ 
แล้วปฏบิตัธิรรม หากเข้าถงึธรรมได้ร้อยละ ๒ กน็บัว่าเป็นบญุของ 
พระพุทธศาสนาแล้ว ผู้เขียนได้พิจารณาค�าพูดของครูบาอาจารย์ 
แล้วพิจารณาดูพฤติกรรมของตัวเอง เห็นว่าท่านกล่าวไว้ถูกตรง 
ตามธรรมยิ่งนัก

ผูเ้ขยีนโชคด ีทีไ่ด้พบบคุคลทัง้ ๔ ประเภทนีแ้ล้ว ประเภท 
หลังสุดมีมาก ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม countdown แล้ว 
ดืม่สรุาฉลอง หรอืแจกสรุาให้ดืม่ ก่อนทีจ่ะมกีารประชมุนานาชาติ 

บัว ๔ เหล่า
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ดังที่เป็นข่าวให้เห็นทางจอโทรทัศน์ ท่านผู้อ่านเป็นคนประเภทใด 
ในพุทธศาสนา ก็พึงเลือกเอาตามจริตที่ถนัดของตนเองเถิด

ขณะปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดมหาธาตุฯ ผู้เขียนได้พัฒนาจิต 
ตามค�าชี้แนะของครูบาอาจารย์ ขณะเป็นภิกษุปฏิบัติธรรม 
ฉันข้าววันละ ๑๐ ช้อนก็อิ่ม ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ให้ร่างกาย 
ทรงอยู่ได้และไม่เกิดความก�าหนัด ได้ก�าหนดลมหายใจแบบ 
พองหนอ-ยุบหนอ ของหน้าท้อง วันละประมาณ ๒๐ ชั่วโมง 
ต่อเนื่องยาวนาน ๓๐ วัน โดยนั่งภาวนาหันหน้าเข้ามุมห้อง เพื่อ 
มิให้จิตฟุ้งไปไกล ผลปรากฏว่า การกระท�าดังกล่าว จิตได้ตั้งมั่น 
เป็นสมาธิแบบประเดี๋ยวประด๋าว (ขณิกสมาธิ) จิตได้เข้าถึงความ 
ตัง้มัน่เป็นสมาธจิวนแน่วแน่ (อปุจารสมาธ)ิ และจติได้เข้าถงึความ 
ตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่ (อัปปนาสมาธิ) หรืออาจเรียกได้ว่าจิต 
ทรงฌานนัน่เอง หลงัจากเข้าถงึสมาธสิงูสดุแล้ว ได้น�าจติออกจาก 
ความทรงฌาน ความรูห้รอืปัญญาสงูสดุทีเ่รยีกว่าอภญิญา ๕ หรอื 
โลกิยญาณจึงได้เกิดขึ้น

นสิยัการนอนน้อยได้ตดิตวัมาจนทกุวนันี ้พร้อมกบัมไิด้รบั 
ประทานอาหารในตอนเยน็ ตดิต่อกนัเป็นเวลานานเกอืบ ๓ ปีแล้ว 
ผลปรากฏว่า นอนหลบัสบายดไีม่หวิและไม่นอนฝันร้าย ไม่ปรงุรส 
อาหาร รสเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด ใดๆ กับอาหารที่รับประทาน 
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เพราะรู้ว่าคนปรุงอาหารปรุงรสมาพอดีแล้ว จึงไม่ต้องเติมสิ่งใด 
ลงไปอีก ทั้งนี้มิได้บริโภคอาหารที่ปรุงจากเนื้อวัว เนื้อควาย ด้วย 
เหตุเจ้าแม่กวนอิมขอไว้ ผลปรากฏว่าสบายดี ได้พิจารณาสิ่งที่ 
เจ้าแม่กวนอิมขอไว้จึงได้รู้ว่า ชาวไร่ชาวนาได้ประโยชน์จากการใช้ 
แรงงานวัวควาย แล้วยังประพฤติเนรคุณด้วยการบริโภคเนื้อวัว 
ควายอีก เป็นการไม่สมควรกับนักปฏิบัติธรรม หลังจากรับปาก 
กับเจ้าแม่กวนอิมว่าจะไม่บริโภคเนื้อวัวเนื้อควายอีก มีอยู่วันหนึ่ง 
ได้เดินทางไปทางสถานีรถไฟเชียงใหม่ ไปเห็นคนปรุงก๋วยเตี๋ยว 
มีหัวเป็นควายเขาโง้ง จึงหยุดบริโภคก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัว เนื้อ 
ควายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ได้รู้ต่อไปว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของสัจจบารมี เป็นสิ่งจ�าเป็น 
ของผู้ปฏิบัติธรรม แล้วน�าพาให้เข้าถึงธรรมในพุทธศาสนา

ตั้งแต่ไปฝึกกรรมฐานที่วัดมหาธาตุฯ ได้เข้าถึงอภิญญา ๕ 
และญาณ ๑๖ (วปัิสสนากรรมฐาน) พอออกจากวดัมาแล้วจงึเลกิ 
ดื่มสุราโดยเด็ดขาด มีศีล ๕ คุมใจอยู่ทุกขณะตื่น เลิกร้องเพลง 
เลกิกลวัผหีรอืกลวัรปูนามทีเ่ป็นทพิย์ พร้อมกนันัน้ยงัได้คบผ ีคบ 
เทวดาเป็นเพื่อน
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มีเรื่องบอกเล่าอยู่สองเรื่อง ในครั้งที่ไปถวายงานอยู่กับพระเจ้า 
อยู ่หัว โดยแม่ทัพภาคที่ ๓ ได้เชิญไปเป็นที่ปรึกษาที่จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน มีอยู่วันหนึ่งจ�าได้ว่า เป็นวันศุกร์ตอนบ่าย ต้อง 
เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์โดยล�าพังเพียงคนเดียว คืนนั้นได้นอน 
อยู่กลางป่าที่ต�าบลปางมะผ้า ในคืนวันนั้น เทวดาผู้ชาย (รุกข- 
เทวดา) แต่งชุดสีขาว ได้เดินออกมาจากต้นไม้ใหญ่ ที่ห่างจาก 
หัวนอนประมาณ ๒๐ เมตร ได้ออกจากต้นไม้มาพูดคุยด้วย 
ผู ้เขียนจึงสอนธรรมะให้เทวดาฟังเมื่อประมาณ ๒๑ นาฬิกา 

เรื่องบอกเล่า
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รกุขเทวดาฟังธรรมอยูไ่ม่นานได้ขอลากลบัไป พร้อมทัง้เล่นดนตรี 
(มโหรี) ให้ฟังเป็นการตอบแทนที่ให้ธรรมะ ผู้เขียนได้ฟังดนตรี 
ของเทวดาแล้ว ได้กลบัมาฟังดนตรทีีม่นษุย์แสดง รูส้กึว่าไม่ไพเราะ 
เท่าของเทวดา จึงเลิกฟังดนตรีที่มนุษย์แสดงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เรื่องที่สองที่จะบอกเล่า คือมีอยู่วันหนึ่งผู้เขียนได้รับเชิญ 
ไปบรรยายธรรม ณ สถานทีแ่ห่งหนึง่ หลงัจากบรรยายแล้วเขาให้ 
พักค้างแรมในบ้านผีสิง ซึ่งปลูกไว้เป็นเรือนไม้สองชั้น มีเสา 
ตะเคียนตกน�้ามันอยู่สามต้น ก่อนที่ผู้เขียนจะเข้านอน ได้ใช้มือ 
เคาะที่เสาทั้งสามต้นแล้วพูดว่า “จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด วันนี้ขอพัก 
ค้างแรมหนึ่งคืน ช่วยดูแลรักษาคุ้มครองให้ด้วย” ผลปรากฏว่า 
นอนหลับสบายดี ผีนางตะเคียนไม่หลอก เรื่องนี้มิได้บอกเล่าให้ 
เจ้าของบ้านฟัง ว่าผู้เขียนได้ท�าอย่างไรก่อนนอน รุ่งขึ้นตอนเช้า 
เจ้าของบ้านถามว่า “นอนหลับดีไหม?” จึงตอบเขาไปว่า “หลับ 
สบายดี” โดยมิได้บอกเล่าให้เขาทราบว่า ก่อนนอนผู้เขียนได้ท�า
อย่างไร?



ยิ่งพัฒนาสมองให้มีความรู้มากขึ้นเพียงใด  โอกาสที่ 
จะท�าให้ความเห็นแก่ตัวย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น ตามที่ฝรั่งเขียน 
บอกว่า มนุษย์ที่มี  IQ สูง  แต่มี EQ ต�่า น�ามาใช้บริหาร 
กจิการสงัคมแล้วเป็นโทษ ด้วยเหตแุห่งการพฒันาสมอง เพือ่ 
ให้มี  IQ สูงจ�าเป็นต้องมีการประพฤติจริยธรรที่เกี่ยวข้อง 
ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ความเห็นแก่ตัวลดน้อยลง
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ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมที่วัดมหาธาตุฯ หลังจาก 
ปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้ว ครูบาอาจารย์ได้แนะน�าวิธีปฏิบัติ 
วิปัสสนากรรมฐานต่อไป ขณะที่ผู้เขียนยังเป็นภิกษุบวชใหม่ ได้ 
รับเชิญให้ไปบรรยายผลของการปฏิบัติธรรมให้ฆราวาสฟัง ที่ 
ลานต้นอโศก (บัดนี้ไม่มีแล้ว) การบรรยายใช้เวลานานประมาณ 
๓ ชั่วโมง พร้อมกับการซักถามจากผู้เข้าปฏิบัติธรรม เมื่อกลับมา 
ปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่ง ต้องเสียเวลาอยู่นานกับการปรับจิตให้ 
สงบระงับจากอารมณ์ปรุงแต่งญาติธรรมได้ซักถามถึงอภิญญา ๕ 

การพัฒนา
ที่แตกต่าง
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ว่าเป็นอย่างไร ผู้เขียนได้พูดตอบญาติธรรมไปว่าการไปพัฒนา 
ความรู้มาจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาสมอง ต้องใช้เวลาในการ 
พฒันายาวนานถงึ ๔ ปี จงึได้ปรญิญาเอกทางวทิยาศาสตร์รองรบั 
การเข้าถงึ ซึง่ตรงกนัข้ามกบัการพฒันาจติทีว่ดัมหาธาตฯุ เป็นการ 
พฒันาจติให้เข้าถงึความรูส้งูสดุคอือภญิญา ๕ ซึง่ระบบการท�างาน 
ของประสาท ไม่สามารถสมัผสัได้ คอืมองไม่เหน็ว่าผมีจีรงิ เทวดา 
มีจริง แต่เมื่อมาพัฒนาจิตตามแนวของสมถกรรมฐาน ที่วัด 
มหาธาตุฯ จนเข้าถึงสมาธิระดับฌาน เมื่อถอยจิตออกจากความ 
ทรงฌาน โลกยิญาณหรอือภญิญา ๕ จงึได้เกดิมขีึน้ ซึง่ทกุท่านที่ 
นั่งฟังบรรยายธรรมอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ สามารถพัฒนาจิตให้ 
เกิดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีศีลคุมใจให้ได้ก่อน จึงจะพัฒนาจิต 
(สมถกรรมฐาน) ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ ตามค�าชี้แนะของครูบา 
อาจารย์ คนที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วจิตไม่ตั้งมั่นเป็นอัปปนา 
สมาธิ เหตุเป็นเพราะรู้ว่าศีลคืออะไร? แต่ไม่มีศีลคุมใจตนเอง 
จงึเข้าไม่ถงึธรรมทีป่ฏบิตั ินีค่อืจดุอ่อนของคนทีป่รารถนาจะเข้า 
ถงึธรรม ต้องแก้ไขเป็นเบือ้งต้น การปฏบิตัสิมถกรรมฐานจงึต้อง 
รู้และมีศีลคุมใจอยู่ทุกขณะตื่น หลังจากนั้น ต้องมีขันติ มีสัจจะ 
และมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมเป็นแรงสนับสนุน การเข้า 
ถึงอัปปนาสมาธิหรือจิตทรงฌานจึงจะเกิดขึ้นได้ ฆราวาสทุกคน 
ที่นั่งฟังธรรมอยู่ ณ ที่นี้ สามารถท�าได้ หากได้รับการแก้ไขสิ่งที่ 
ประพฤติบกพร่อง ต้องท�าเหตุเบื้องต้นให้ถูกตรง
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เมื่อผู้เขียนพัฒนาจิตจนเข้าถึงอภิญญา ๕ ได้แล้ว ท่าน 
เจ้าคุณโชดก ได้สอนวิปัสสนากรรมฐานต่อ โดยมิได้บอกให้รู้ตัว 
ล่วงหน้า ให้พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ จนเห็นผัสสะที่เข้ากระทบจิต 
ด�าเนินไปตามกฎไตรลักษณ์



ท า ง ชี วิ ต

26



27

ในคืนวันหนึ่ง หลังจากที่ครูสอนให้พิจารณาผัสสะตามกฎ 
ไตรลักษณ์แล้ว คืนนั้นประมาณสองทุ่มเศษ เมื่อภิกษุผู้ปฏิบัติ 
ธรรมมาชุมนุมกันพร้อมแล้ว ผู้เขียนได้ยกมือขึ้นถามปัญหากับ 
ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรม ในท�านองที่ว่า

ผูเ้ขยีน (ภกิษบุวชใหม่) : ท่านเจ้าคณุอาจารย์ครบั วนันี้ 
ผมท้องเดินอย่างแรงครับ

ท่านเจ้าคณุโชดก : นิง่ พร้อมกบัหวัเราะ ห ึห ึมไิด้ตอบ 
ปัญหานี้แต่ประการใด

ในที่สุดผู้เขียนจึงรู้ได้ด้วยตัวเองว่า การที่ท้องเดินและมี 
เหงื่อพรั่งพรูออกจากร่างกาย เป็นการก�าจัดสิ่งแปลกปลอมที่มี 
มากในร่างกาย แล้วท�าให้ ดิน-น�้า-ลม-ไฟอยู่ในสภาพที่สมดุล 
ร่างกายกจ็ะแขง็แรงเป็นปกต ิก่อนทีน่�้าจะพรัง่พรอูอกจากร่างกาย 
ได้สังเกตเห็นว่า การหายใจเข้าออกจากร่างกายลดน้อยลงอย่าง 

เป็นเองหายเอง
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เหน็ได้ชดั ขณะเดยีวกนันัน้น�า้ (เหงือ่) ได้พรัง่พรอูอกจากร่างกาย 
อย่างมาก ด้วยการก�าจดัสิง่ทีม่เีกนิพอให้ออกจากร่างกาย พลงังาน 
(ไฟ) ลดน้อยลงจนเห็นได้ชัด ของแข็ง (ดิน) ที่ประกอบขึ้นเป็น 
ส่วนของร่างกาย ก�าลังจะสลายลงกองอยู่กับพื้น ทันใดนั้น ดิน 
น�้า ลม ไฟ มีก�าลังรวมกันขึ้นอีกครั้ง เป็นร่างใหม่ที่มีรูปขันธ์อยู่ 
ในสภาพที่สมดุล อาการท้องเดินหายไปเป็นปลิดทิ้ง โดยไม่ต้อง 
รับประทานยารักษาโรคแต่อย่างใด

ความรูจ้ากสมองรูว่้า น�า้ (เหงือ่) ทีพ่รัง่พรอูอกจากร่างกาย 
นั้น เป็นการก�าจัดสิ่งที่มีมากเกินพอ ท�าให้ร่างกายขาดสมดุล จึง 
เกิดอาการท้องเดินอย่างแรง เมื่อของแข็งหรือสิ่งที่มีมากเกินพอ 
ถูกขับออกจากร่างกายทางเหงื่อ จึงท�าให้ดิน น�้า ลม ไฟ อยู่ใน 
สภาพที่สมดุล ไม่จ�าเป็นต้องรับประทานยารักษาโรคแต่อย่างใด 
ครูบาอาจารย์คงรู้สภาวธรรมเช่นนี้จึงไม่ตอบค�าถาม แต่หัวเราะ 
หึหึ ดังที่ได้เขียนบอกไว้ข้างต้น ยิ่งกว่านั้นผู ้เขียนยังได้รู ้ว ่า 
โลกุตตรญาณตัวที่หนึ่ง (นามรูปปริจเฉทญาณ) ได้เกิดขึ้นแล้ว 
จากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ความรู ้เช่นนี้ รู ้ได้ด้วยจิต 
(สนทฺฏฺิฐโิก) ทีเ่ข้าถงึโลกตุตรญาณทีห่นึง่ โดยทีค่รบูาอาจารย์มไิด้ 
บอกให้รู้ตัวล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เขียนเข้าถึงด้วยจิตของตัวเอง ด้วย 
การเร่งความเพียร พัฒนาจิตตามแนวของสติปัฏฐาน ๔ และ 
มีสัจจะในการปฏิบัติธรรม



ด ร .  ส น อ ง   ว ร อ ุไ ร

29

ผูเ้ขยีนได้ปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานไปเรือ่ยๆ ตามแนวของ 
สติปัฏฐาน ๔ จนจิตเข้าถึงความรู้สูงสุด จิตได้เข้าถึงญาณตัวที่ 
๑๖ (ปัจจเวกขณญาณ) ซึง่สามารถดจูติตนเองว่า กเิลส (สงัโยชน์ 
๑๐) ที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังคงมีอยู่ในดวงจิต มีอะไรบ้าง 
ปัจจเวกขณญาณสามารถรู้เห็นเข้าใจ (สนฺทิฏฺฐิโก) สภาวธรรมใน 
ดวงจติของการเป็นอรยิบคุคล ทีม่อียูใ่นบทสวดมนต์เจรญิสงัฆคณุ 
ผู้เขียนสามารถหยั่งรู้ความเป็นพระโสดาบัน แต่พระสกทาคามี 
พระอนาคามี และพระอรหันต์เพียงแค่รู ้แต่ยังไม่มีสภาวธรรม 
เช่นนั้น ยังเป็นอริยบุคคลสามขั้นสุดท้ายไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียน 
จงึยงัต้องเวยีนตาย-เวยีนเกดิ อยูใ่นสคุตภิพอืน่อกี ซึง่จะยาวนาน 
แค่ไหนไม่สามารถบอกได้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะเหตทุีต้่องรูแ้ละมคีวามรู้ 
ขั้นโลกุตตรญาณก่อนทิ้งรูปขันธ์ของการเกิดเป็นมนุษย์ ขณะ 
ปัจจุบันมีจิตจดจ่ออยู ่กับการไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหม ที่ 
สามารถพัฒนาจิตให้มีสภาวธรรมเช่นนั้นได้ โดยมิได้เอาจิตไป 
เป็นทาสของสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมูล (ราคะ โลภะ และโทสะ) 
ทั้งสามซึ่งอกุศลมูลทั้งสามมีก�าลังผลักดันจิตไปสู่ทุคติภพ คือ 
ภพที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน สัตว์เปรต สัตว์อสุรกาย และสัตว์นรก 
ส่วนที่จะบอกว่าต้องรออีกนานเท่าไร ไม่สามารถตอบได้ ทั้งนี้ 
เป็นด้วยเหตุการณ์มีชีวิตของสัตว์ในวัฏสงสาร ต้องด�าเนินไป 
ตามแรงผลักของกรรม ขออภัยผู้ที่เข้าถึงญาณตัวที่ ๑๖ จึงจะ 
เข้าใจสภาวธรรมเช่นนี้
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พุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นในชมพูทวีป เมื่อประมาณ ๒ ศตวรรษ 
ครึ่ง โดยมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกอีก ๖๐ รูป เริ่ม 
เผยแผ่ธรรมอยู่ในครั้งพุทธกาล การเผยแผ่ธรรมแบ่งออกเป็น 
๒ สาย คือ สายเหนือ (มหายาน) เผยแผ่ไปยังประเทศธิเบต 
จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ส่วนพุทธศาสนาสายใต้ (หินยาน) เผยแผ่ไปยัง 
ประเทศลังกา พม่า ไทย ฯลฯ พุทธศาสนาสายเหนือมีเป้าหมาย 
ของการเป็นพระพุทธเจ้า แต่สายใต้มีเป้าหมายในการพัฒนาจิต 

การเผยแผ่ธรรม
ในพุทธศาสนา
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ให้เป็นพทุธสาวกหรอืพระอรหนัต์ การจะเป็นเช่นนัน้ได้ พระพทุธ- 
โคดมจึงห้ามนักบวชพูดคุยเดรัจฉานกถา และห้ามนักบวชน�าเอา 
ความรู้ทางโลก (เดรัจฉานวิชา) ไปใช้ด�าเนินชีวิต เพราะทั้งสอง 
เป็นการกระท�าที่ขวางทางพระนิพพาน นักบวชผู้ใดประพฤติแล้ว 
ไม่สามารถพัฒนาจิตให้เข้าถึงนิพพานได้ เช่นเดียวกับฆราวาส 
ที่ประสงค์พัฒนาจิตให้เข้าถึงพระนิพพานต้องเว้นประพฤติ ส่วน 
ฆราวาสที่ปรารถนามีชีวิตอยู่กับวัฏสงสารโดยมีทุกข์เท่าที่จ�าเป็น 
สามารถประพฤติได้ ดังตัวอย่างของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ใช้ 
เดรัจฉานวิชาในการรักษาโรคปวดศีรษะให้ภรรยาเศรษฐี ใช้ 
เดรัจฉานวิชารักษาโรคริดสีดวงทวารให้พระเจ้าพิมพิสาร แห่ง 
แคว้นมคธ ใช้เดรัจฉานวิชารักษาโรคสมองอักเสบให้เศรษฐีชาว 
เมอืงราชคฤห์ ให้เดรจัฉานวชิารกัษาโรคผอมเหลอืงให้กบัพระเจ้า 
จณัฑปัชโชตแิห่งกรงุอชุาชน ีรวมถงึพระสงฆ์ในพทุธศาสนา ต่างๆ 
เหล่านีเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัว่าสามารถท�าได้ แต่หมอชวีกฯ โสดาบนั 
จะบวชเป็นภกิษไุม่ได้ ตายแล้ว หมอชวีกฯ ยงัไปเกดิเป็นเทพบตุร 
โสดาบัน ในสวรรค์ชั้นดุสิตอีกด้วย

สรุปแล้วจะเป็นได้ว่าพระพุทธเจ้าห้ามนักบวชประพฤติ 
เดรัจฉานวิชาและเดรัจฉานกถา เพราะหากประพฤติแล้ว ไม่ 
สามารถพัฒนาจิตสู่ภาวะพระนิพพานได้
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พระพุทธโคดม สอนฆราวาสให้เว้นประพฤติอกุศลธรรม 
แต่ทรงให้ประพฤตกิศุลธรรม กส็ามารถด�าเนนิชวีติอยูใ่นวฏัสงสาร 
โดยมทีกุข์เท่าทีจ่�าเป็นได้ ทกุข์เท่าทีจ่�าเป็นได้แก่ การเกดิเป็นทกุข์ 
การแก่เป็นทกุข์ การตายเป็นทกุข์ ขณะนีป้ระชากรโลกมปีระมาณ 
เจด็พนัล้านคน เมือ่เกดิมาเป็นมนษุย์แล้ว ทกุคนต้องตายแน่นอน 
ดังนั้นการเกิดและการตาย เป็นทุกข์อย่างเห็นได้ชัด

มนุษย์ที่ด�ารงเพศเป็นฆราวาสและปรารถนาพัฒนาจิตให้ 
เข้าถึงสภาวะพระนิพพาน ต้องเว้นการพูดคุยดิรัจฉานกถา ต้อง 
เว้นประพฤติเดรัจฉานวิชา เหมือนกับนักบวชในพุทธศาสนา จึง 
จะพัฒนาจิตให้เข้าสู่สภาวะของพระนิพพานได้ ในครั้งพุทธกาล 
ได้มีบุคคลที่เป็นฆราวาส เช่นพาหิยะ พระนางเขมา อ�ามาตย์ของ 
พระเจ้าจัณฑปัชโชติ (อ�ามาตย์กัจจายนะ) บรรลุอรหัตตผลก่อน 
บวช ด้วยการพจิารณาธรรมโดยแยบคาย (โยนโิสมนสกิาร) เมือ่ 
จติบรรลอุรหตัตผลแล้วทัง้สองคนสดุท้าย จงึได้ขอบวชในภายหลงั 
ส่วนพาหิยะมิได้บวช เพราะถูกเจ้ากรรมนายเวรสิงเข้าร่างแม่วัว 
ขวิดตาย
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ค�าว่า กัป หรือ กัลป์ เป็นสมมติบัญญัติของชาวฮินดู หมายถึง 
ระยะเวลาทีโ่ลกประลยัครัง้หนึง่ (อ่านหนงัสอืเรือ่ง พทุธนัดร ของ 
ดร. สนอง วรอุไร จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม) มนุษย์ที่ 
มาเกดิอยูใ่นปัจจบุนันบัว่าเป็นผูม้โีชคด ีเพราะมาเกดิอยูใ่นภทัรกปั 
ซึ่งหมายถึงกัปที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึง ๕ พระองค์ (พระ 
กกสุนัธะ พระโกนาคมน์ พระกสัสปะ พระโคตมะ และพระศรี- 
อาริยเมตไตรย) ทั้ง ๕ พระองค์ มาอุบัติขึ้นในกัปเดียวกัน แต่ 
พระพุทธเจ้าองค์สุดท้าย (พระศรีอารยเมตไตรย) มิได้เกิดขึ้น 
ในตระกูลกษัตริย์ ทรงเกิดในตระกูลพราหมณ์ แต่ยังอยู ่ใน 
ภัทรกัปนี้ เปรียบได้กับเต่าตาบอดที่ว่ายน�้าอยู่ในมหาสมทุรใหญ่ 
ทกุ ๑๐๐ ปี จะโผล่หวัขึน้มาหายใจสกัครัง้หนึง่ โอกาสที่เต่าทิพย์ 
จะโผล่หัวมาตรงกับรูไม้ที่เจาะไว้เป็นเรื่องยาก ซ�้าร้ายไม้เจาะรู 
มิได้อยู่นิ่ง ยังถูกลมเหนือ-ลมใต้พัดพาให้ไม้ลอยน�้าไปในทิศ 
ทั้งสี่อย่างสะเปะสะปะ จึงเป็นเรื่องยากที่เต่าทิพย์ตาบอดจะโผล่ 
ขึ้นมาตรงรูไม้ที่เจาะไว้ ซึ่งประมาณว่ากัปหนึ่งยาวนานกว่านั้น

ภัทรกัป
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ผู้เขียนได้มีโอกาสสนทนาอยู่กับพระ ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่า 
จากการพูดคุยกันในวันนั้น สรุปลงได้ว่า “ผมจะไม่น�าพาชีวิตไป 
เกิดเป็นสาวกของท่าน ผมจะน�าพาชีวิตไปเกิดอยู่ในสุคติภพ จะ 
ไปบอกเทวดาและพรหมว่า อย่าเอาจติไปรองรบัความเป็นทาสของ 
อกุศลมูล ๓ หลังจากนั้นจึงจะพัฒนาจิตให้พ้นไปจากวัฏสงสาร”

ผู้เขียนไม่ประมาทที่ได้กล่าววาจาเช่นนั้นออกไป เพราะมี 
ความมั่นใจในการก�าจัดกามราคะและปฏิฆะ ให้หมดไปจากใจได้ 
ก่อนตายทิง้รปูขนัธ์ในการเป็นมนษุย์ทีม่กีายหยาบ เหตทุีจ่ะไปบอก 
กบัเทวดาและพรหม เพราะทัง้ ๒ เพศ สามารถพฒันาจติให้มศีลี 
ไม่ขาด ไม่ทะล ุไม่ด่าง ไม่พร้อยได้ แต่ไม่ไปสอนสตัว์ในอบายภมูิ 
เพราะยังต้องเสวยอกุศลวิบากของการประพฤติทุศีลมาก่อน

พูดกับพระป่า
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เมื่อเขียนมาถึงตอนนี้ได้ระลึกถึงรูปนามที่เป็นมนุษย์ว่าเป็น 
ผู้มีโชคดีจริงหรือ ได้เขียนบอกไว้ในตอนต้นว่า มนุษย์เปรียบ 
ได้เหมือนบัว ๔ เหล่า ทุกประเภทผู้เขียนได้พบและพูดคุยมา 
แล้วปรากฏว่า เป็นจริงและมีอยู่จริง แต่ผู้ที่เป็นปทปรมะมีมาก 
จึงยากที่จะเป็นผู้มีโชคดีตามหลักของพระพุทธศาสนา ยิ่งพัฒนา 
สมองให้มีความรู ้มากขึ้นเพียงใด โอกาสที่จะท�าให้ความ 
เห็นแก่ตัวย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น ตามที่ฝรั่งเขียนบอกว่า มนุษย์ 
ที่มี  IQ สูง แต่มี EQ ต�่า น�ามาใช้บริหารกิจการสังคมแล้ว 
เป็นโทษ ด้วยเหตแุห่งการพฒันาสมองเพือ่ให้ม ีIQ สงูจ�าเป็น 
ต้องมีการประพฤติจริยธรรมที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย เพื่อ 
ให้ความเห็นแก่ตัวลดน้อยลง วิธีการเช่นนี้มิได้เป็นการก�าจัด 
อัตตา (ego) แต่การประพฤติจริยธรรม เป็นการห่อหุ้มอัตตา 
มใิห้แสดงออกเท่านัน้ ดงัจะเหน็ได้จากคนทีม่ ีIQ สงูแต่ม ีEQ ต�า่ 
ประพฤติบุกรุกป่าสงวนหรือที่สาธารณะกันเป็นจ�านวนมากอยู่ 
ในขณะนี้  เมื่อใดที่จริยธรรมอ่อนแอ การประพฤติเบียดเบียน 
(คอร์รัปชั่น) ย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ตรงกันข้าม การ 
พฒันาจติให้เกดิปัญญาเหน็แจ้งตามแนวของพทุธศาสนา เป็นการ 
ก�าจัดอัตตาหรือความเห็นแก่ตัวให้หมดไป ด้วยการพัฒนาจิต 
ตามแนวของสตปัิฏฐาน ๔ (กาย เวทนา จติ ธรรม) ขณะเดยีวกนั 
ปัญญาเห็นแจ้งคือโลกุตรญาณ (ญาณ ๑๖) จึงจะเกิดขึ้นได้ (ดู 
บันทึกท้ายเล่ม ๔)
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ผูท้ีพ่ฒันาจติตามแนวของวปัิสสนาธรุะ จนถงึสจัจานโุลมกิ- 
ญาณ (ญาณ ๑๒) ยังมีสภาวธรรมในดวงจิตเป็นปุถุชน หาก 
เมื่อใดได้พัฒนาจิตจนเข้าถึงโคตรภูญาณ (ญาณ ๑๓) จะไม่ 
สามารถขดัขวางความก้าวหน้าของจติได้ จติจะพฒันาอย่างรวดเรว็ 
จนถึงญาณตัวที่ ๑๔ ญาณตัวที่ ๑๕ และญาณตัวที่ ๑๖ จนมี 
สภาวธรรมในดวงจิตเป็นอริยบุคคล ดังที่มีกล่าวอยู่ในบทสวด 
มนต์เจริญสังฆคุณ มนต์บทนี้ใช้สวดสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ 
ผูม้สีภาวธรรมในดวงจติเป็นพระอรยิบคุคล (พระโสดาปัตตมิรรค 
พระโสดาปัตติผล พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล พระ 
อนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระอรหัตตมรรค และพระ 
อรหัตตผล) หากท่านผู้อ่านเข้าใจตามนี้แล้ว จะพิถีพิถันในการ 
สวดบทมนต์เจริญสังฆคุณมากยิ่งขึ้น
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ท่านเจ้าคณุโชดก ได้บอกกบัผูเ้ขยีนว่า การพฒันาจติตามแนว 
ของสมถกรรมฐานและการพัฒนาจิตตามแนวของวิป ัสสนา 
กรรมฐาน เป็นบญุใหญ่ สามารถน�าพาชวีติให้พ้นไปจากวฏัสงสาร 
ได้ ดังนั้นทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมแล้วเสร็จในรอบวัน ต้องอุทิศบุญ 
ใหญ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วย ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ค�า 
พูดของครูบาอาจารย์ พูดได้ถูกตรงยิ่งนัก จนเกิดเป็นแรงศรัทธา 
ในการปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมได้ง ่าย หากท่านผู ้อ ่านมี 
บญุบารมสีัง่สมมามากพอ แล้วใช้ขนัตบิารม ีใช้สจัจบารม ีและใช้ 
วิริยบารมีสนับสนุน ย่อมเข้าถึงธรรมได้ง่ายเช่นกัน

สิ่งที่เจ้าคุณโชดกบอก





43

ญาติธรรมขอร้องให้ผู้เขียนมีอายุยืนยาวถึง ๑๒๐ ปี เพื่อจะ 
ได้เผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาไปนานๆ ผู้เขียนมิได้รับปาก 
แต่ไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงราย 
ว่า หากมีอายุยืนยาวตามที่ญาติธรรมขอร้อง และไม่เป็นภาระแก่ 
ผู้อื่นก็จะอยู่ถึง ๑๒๐ ปี ตามที่ขอ ผู้เขียนได้พิจารณาดูแล้วว่า 
อายุขัยของมนุษย์หดสั้นลง ๑ ปี ทุกๆ ๑๐๐ ปี เป็นด้วยเหตุ 
ของอาหารที่บริโภคไม่เหมาะสมตามวัยที่ควรจะเป็น การหายใจ 
เอาอากาศที่มีมลพิษปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย การมีพฤติกรรมเร่งรีบ 
ของคนในยุคปัจจุบัน ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุให้อายุขัย 

อายุของมนุษย์
หดสั้นลง
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ของมนุษย์หดสั้นลง หลวงปู่ค�าคะนิงได้พบฤๅษีปากทางเข้าเมือง 
บาดาล มีอายุยืนยาวถึง ๓,๐๐๐ ปี ผู้เขียนได้พบและพูดคุยอยู่ 
กับพระปัจเจกพุทธเจ้า มีอายุยืนยาวถึงประมาณ ๒๕๐ ปี ซึ่ง 
ทะเบียนการเกิดยังมิได้มีการจัดท�าขึ้น คือเกิดก่อนการสร้างกรุง 
รัตนโกสินทร์ ต่างๆ เหล่านี้ต้องท�าเหตุให้ถูกตรง ฤๅษีปากทาง 
เข้าเมืองบาดาลท�าจิตทรงฌานอยู่เป็นประจ�า พระปัจเจกพุทธเจ้า 
ได้ท�าจิตเป็นอิสระต่อโลกธรรมและวัตถุอยู่เสมอ คือไม่สนใจใน 
โลกธรรมและวัตถุนั่นเอง

ผู้ใดท�าตาให้เป็นเสมือนคนตาบอด ท�าหูให้เป็นเสมือนคน 
หูหนวก ท�าปากให้เป็นเสมือนคนเป็นใบ้ แต่หายใจเข้าออกยาวๆ 
และไม่ให้หยุด อายุขัยจะยืนยาว ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ 
ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลในท�านองที่ว่า “การบริโภคอาหารแต่ 
พอควร ย่อมท�าให้มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว” ซึ่งเมื่อปีที่ผ่าน 
มา ผู้เขียนได้พบกับภรรยาของคุณหมอรายหนึ่ง แล้วพูดว่าสามี 
(หมอ) ทุกวันนี้หายใจอ่อนลงๆ ซึ่งผู ้เขียนได้ตอบภรรยาของ 
คุณหมอไปว่า “โปรดบอกสามีให้หายใจเข้ายาวๆ เข้าไว้ และ 
หายใจออกยาวๆ เข้าไว้ ถ้าไม่หยุดหายใจ จะมีอายุยืนยาวได้”

พระพุทธโคดมหายใจเข้าออกเพื่อพัฒนาจิตให้มีสติ แล้ว 
ปัญญาเห็นแจ้งจึงได้เกิดขึ้น
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พระพทุธเจ้า : ถามภกิษรุปูที ่๑ ว่า เธอหายใจ (อานาปาน 
สติ) บ่อยแค่ไหน ?

ภิกษุรูปที่ ๑ : ตอบว่า เจริญอานาปานสติวันละครั้ง
ภิกษุรูปที่ ๒ : ตอบว่า หายใจเข้าออก ก�าหนดจติให้มสีติ 

ทุกครั้งที่ออกบิณฑบาต
ภิกษุรูปที่ ๓ : ตอบว่า หายใจเจรญิอานาปานสต ิทกุครัง้ 

ที่เคี้ยวค�าข้าว

พระพุทธองค์ตรัสว่า เธอทั้งสามยังเป็นผู้ประมาท ตถาคต 
เจริญอานาปานสติทุกครั้งที่หายใจเข้า แล้วไม่หายใจออกก็ตาย 
หายใจออกแต่ไม่หายใจเข้ากต็าย ตถาคตเจรญิสตทิกุครัง้ทีห่ายใจ 
เข้า เจริญสติทุกครั้งที่หายใจออก จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าโคดม 
เป็นผู้มีสติก�ากับจิตอยู่ทุกลมหายใจเข้า-ออก ผู้เขียนไม่สามารถ 
ประพฤติเช่นนั้นได้ แต่ระลึกได้ส่วนใหญ่เมื่อได้รับสัมผัสจากสิ่ง 
กระทบภายนอก จิตจะมีสติก�ากับอยู่เสมอ

ในการปฏบิตัธิรรมอยูท่ีว่ดัมหาธาตฯุ เมือ่จติได้เข้าถงึปัญญา 
สูงสุดที่เรียกว่า ปุพเพนิวาสานุสติญาณ แล้วท�าให้น�้าตาหยดได้ 
ยงัตดิตาตรงึใจอยูไ่ม่รูล้มืถงึเหตกุารณ์ในวนันัน้ จงึเข้าใจว่า ปัญญา 
จากสมองเป็นอวิชชาดังได้กล่าวไว้ข้างต้น
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หลังจากที่ปฏิบัติธรรมแบบวิปัสสนากรรมฐานจนเข้าถึง 
โลกุตตรญาณหรือญาณ ๑๖ ได้แล้ว จึงได้ระลึกถึงการเผยแผ่ 
ธรรมของพระพุทธองค์ ที่ท�าให้เห็นการเดินทางของชีวิตอย่าง 
ถ่องแท้ ได้คิดตอบแทนคุณ (กตัญญูกตเวที) ของพระพุทธองค์ 
อย่างไม่มีวันจบสิ้น พร้อมกับมีเสียงกระซิบที่หูข้างขวาว่าต้อง 
ตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าไปจนตาย

ผูเ้ขยีนได้พจิารณาถงึเรือ่งนีอ้ย่างแยบคายและได้รูว่้าในครัง้ 
พทุธกาล การแสดงธรรมของพระพทุธโคดมต้องเดนิทางไกลด้วย 
เท้า ไปเผยแผ่ธรรมทั่วชมพูทวีป พระพุทธเจ้าได้เสด็จสู่สวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดา (สิริมหามายาเทพบุตรจากดุสิต 
สวรรค์) จนสภาวธรรมในดวงจิต ของเทพบุตรเป็นพระโสดาบัน 
ได้ ทั้งนี้ยังเสด็จสู่สวรรค์เพื่อโปรดพระพรหมจนมีความเห็นถูก 
ตามธรรมได้ ผูเ้ขยีนไม่สามารถประพฤตเิช่นนัน้ได้ แต่สามารถพดู 
ออกไปได้ไกลทั่วโลก โดยอาศัยเทคโนโลยี (internet) เป็นสื่อ 
ในการแผ่กระจายธรรมะในพุทธศาสนา คิดว่าการกระท�าเยี่ยงนี้ 
เป็นการตอบแทนคุณของพระพุทธโคดมได้ ทั้งนี้ต้องพิถีพิถันใน 
การดูแลร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงเพื่อใช้ในการนี้ 
ผู้เขียนยังไม่ลืมและยังไม่ถึงเวลาที่จะไปบอกเทวดาและพรหม 
ผู้ศรัทธา มิให้เอาจิตไปเป็นทาสของอกุศลมูลทั้งสามดังที่กล่าวไว้
ข้างต้น



คนที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วจิตไม่ตั้งมั่นเป็นอัปปนา 
สมาธิ  เหตุเป็นเพราะรู้ว่าศีลคืออะไร? แต่ไม่มีศีลคุมใจตนเอง 
จึงเข้าไม่ถึงธรรมที่ปฏิบัติ นี่คือจุดอ่อนของคนที่ปรารถนา 
จะเข้าถึงธรรม ต้องแก้ไขเป็นเบื้องต้น
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มีอยู่วันหนึ่งที่วิหารเชตวันเมืองสาวัตถี พระพุทธโคดม พร้อม 
ภิกษุบริวารได้เสด็จสู่เกสปุตตนิคมที่อยู่ในแคว้นโกศล และถาม 
ชาวกาลามะว่า เธอทั้งหลายนับถือใครเป็นครูสอนใจหรือยัง ซึ่ง 
ชาวกาลามะตอบว่า ทุกคนที่โคจรมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้ มักจะยกค�า 
สอนของตนว่าถกูต้อง พร้อมกบัต�าหนคิ�าสอนของคนอืน่ว่าไม่เป็น 
ความจริง ข้าพเจ้า (ชาวกาลามะ) จึงไม่ได้นับถือใครเป็นครูสอน 
ใจตนเอง พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดีแล้ว ดังนี้

กาลามสูตร
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พระพุทธโคดม : ความคิดเห็นของท่าน (ชาวกาลามะ) 
ถกูต้องไม่สมควรยดึถอืในค�าพดูของใคร จนกว่าจะพสิจูน์ด้วยสติ 
ปัญญาของตนเองดังนี้ (ดูบันทึกท้ายเล่ม ๕)

หากเมื่อใดท่านได้พิจารณาด้วยปัญญาของตนเอง ธรรม 
เหล่านั้นไม่ดีประพฤติตามแล้วเป็นโทษเป็นอกุศล ให้ละเว้นเสีย 
ตรงกนัข้าม หากธรรมเหล่านัน้ดปีระพฤตติามแล้วเป็นคณุเป็นกศุล 
จงประพฤติตามนั้น

นั่นเป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้พูดหรือได้เขียนบอกญาติธรรมอยู่ 
เสมอว่า “จงดเูขา เป็นครสูอนใจตนเอง หากดแีล้วประพฤตติามเขา 
เราก็จะดีเหมือนเขา หากผิดหรือท�าให้ตนเองต้องมีบาป จงอย่า 
ประพฤตเิช่นเขา แล้วเรากจ็ะไม่เลวเหมอืนเขา” ได้พดูอยูเ่สมอใน 
แนวทางนี ้เพราะตวัของผูเ้ขยีนเอง ได้พจิารณาความถกูผดิในธรรม 
ทุกครั้งที่จิตได้รับสัมผัส

ในครั้งพุทธกาล มีสิ่งที่พระพุทธโคดมให้เว้น ได้แก่การที่ 
พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะไปเอาบาตรไม้จนัทน์แดง พระพทุธเจ้า 
ทรงห้ามภกิษมุใิห้แสดงฤทธิ ์พราหมณ์วงัคสีะมาบวชเป็นภกิษเุพือ่ 
พิสูจน์หัวกะโหลกที่ดีดแล้วเงียบ ไม่มีเสียงโต้ตอบ พระพุทธเจ้า 
มิได้ทรงห้าม แต่ให้มาบวชเป็นภิกษุปฏิบัติธรรม เมื่อพระวังคีสะ 
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พฒันาจติตามแนวสมถกรรมฐานและวปัิสสนากรรมฐาน จนจติเข้า 
ถึงญาณ ๑๖ ได้แล้ว จึงเลิกดีดกะโหลกคนตายอีกต่อไป

มีสิ่งที่พระพุทธโคดมอนุญาตให้พระในพุทธศาสนาแสดง 
ฤทธิ์ได้ เช่น พระมหาปชาบดีโคตมี เจตนาของพระพุทธเจ้าก็คือ 
แม้จะเป็นสตรีเพศ เมื่อพัฒนาจิตจนเข้าถึง ญาณ ๑๖ และ 
อภญิญา ๕ ได้แล้วกส็ามารถมฤีทธิไ์ด้เหมอืนชาย ทรงอนญุาตให้ 
พระสาคตะอรหันต์แสดงฤทธิ์อวดชาวอังคะที่มาขอฟังธรรม ทั้งนี้ 
เพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับชาวอังคะก่อนที่พระองค์จะแสดง 
ธรรม นอกจากนี้พระมหาโมคคัลลานะได้แสดงธรรมแก่บริวาร 
ผูศ้รทัธาด้วยอทิธปิาฏหิารย์ิควบคูก่บัอนสุาสนปีาฏหิารย์ิ พระสาร-ี 
บุตรได้แสดงธรรมกับผู้ศรัทธา ด้วยอาเทสนาปาฏิหาริย์ ควบคู่ 
กับอนุสาสนีปาฏิหาริย์ จนทั้งสองอัครสาวกมีบริวารมากโดย 
พระพุทธเจ้ามิได้ข้องขัดแต่อย่างใด

ผู้เขียนเดินทางไปบรรยายธรรม ณ ที่แห่งใด มักพูดอยู่ 
เสมอว่าที่กล่าวนี้เป็นเรื่องจริง แต่อย่าพึงปลงใจเชื่อ ตามหลัก 
กาลามสูตร ทั้งนี้มีจุดประสงค์ให้ผู้ฟังธรรม ไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง 
ด้วยการปฏบิตัธิรรม (สมถกรรมฐานและวปัิสสนากรรมฐาน) หาก 
พัฒนาจิตและเข้าถึงความรู้สูงสุดได้แล้วก็จะกระจ่างแจ้งด้วย 
ปัญญาของตวัเอง เมือ่ประพฤตไิด้เช่นนีแ้ล้ว จะเป็นประโยชน์กบั 
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ชีวิตของผู้ฟังต่อไป

ผู ้เขียนได้พัฒนาสมองจนเข้าถึงปัญญาทางโลก โดยมี 
ปรญิญาบตัรรบัรองการเข้าถงึ ต้องใช้เวลายาวนานถงึ ๔ ปีในการ 
พฒันา ผลทีไ่ด้คอืความรูท้ีไ่ม่จรงิแท้ เรยีกว่า สญัญา (ความจ�า) 
หรือเป็นอวิชชาในปฏิจจสมุปบาท แล้วจากนั้นได้พัฒนาจิตจนเข้า 
ถงึความรูส้งูสดุ ทีเ่รยีกว่า อภญิญา ๕ และ ญาณ ๑๖ เป็นเวลา 
นานประมาณ ๑ เดอืน โดยไม่มปีระกาศนยีบตัรหรอืปรญิญาบตัร 
ใดๆ รบัรองการเข้าถงึ แต่มพีฤตกิรรม (คดิ พดู ท�า) ทีเ่ปลีย่นไป 
เช่นเห็นสัตว์ที่มีกายทิพย์ได้ ยังมีโอกาสน�าพาชีวิตให้ไปสู่สุคติภพ 
สุทธาวาสได้ ผู้เขียนจึงมีทั้งปัญญาทางโลกที่รู ้ไม่จริง (อวิชชา) 
และมีปัญญาสูงสุดที่เป็นวิชชา ที่สามารถส่องน�าทางชีวิตให้พ้นไป 
จากวฏัสงสารได้ จงึนบัว่าโชคด ีทีผู่รู้จ้รงิแท้ สอนมใิห้ปลงใจเชือ่ 
(กาลามสูตร) แต่ให้พิสูจน์ความจริงด้วยตัวเอง หากประพฤติได้ 
ถูกตรงตามธรรมแล้ว ก็นับว่าโชคดีของผู้นั้น



มีน้อยคนนักที่จะพัฒนาจิตให้เข ้าถึงได้  ทั้งนี้ด ้วย 
เหตุอดีตมีบารมีที่สั่งสมมาน้อย และปัจจุบันมิได้บ�าเพ็ญต่อ 
จึงท�าให้จิตมีบารมีอ่อนสั่งสมอยู่ภายใน จึงท�าให้ยากต่อการ 
พัฒนาจิตจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งได้
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ผู้เขียนระลึกอยู่เสมอว่า บุคคลมีชีวิตเป็นของตัวเอง เป็นเอก 
สิทธิ์เฉพาะตนที่จะน�าพาชีวิตของตนไปสู่อบายภูมิ หรือน�าพาชีวิต 
สูส่คุตภิมู ิกเ็ป็นเรือ่งของเขา ปัญหาจงึมอียูว่่า เราในฐานะผูรู้จ้รงิ 
แท้ สามารถชี้บอกทางเดินของชีวิตให้กับเขา แต่เขาจะน�าพาชีวิต 
ไปในทิศทางใดอยู่ที่ความศรัทธาหรือปัญญาของเขา ทั้งนี้เพราะ 
สรรพสัตว์ที่ถือก�าเนิดอยู่ในภพต่างๆ ของวัฏสงสาร ล้วนต้องมี 
กรรมเป็นตวัน�าเกดิทัง้สิน้ นัน่คอืมกีรรม (การกระท�า) เป็นเครือ่ง 
จ�าแนก ให้ดี ชั่ว เลว หยาบ

กรรมนำาเกิด
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มนุษย์ผู้ใดมีจิตอยู่ใต้อ�านาจของความโกรธ (โทสะ) อยู่ 
บ่อยๆ หรอือยูเ่สมอ เมือ่ตายทิง้ขนัธ์ลาโลกไปแล้ว รปูขนัธ์นีต้้อง 
เอาไปเผาไปฝัง แต่นามขันธ์หรือจิตวิญญาณยังต้องถูกแรงผลัก 
ของกรรมผลักดันไปสู่ภพนรก ตามเหตุที่ได้กระท�าไว้ก่อนตาย

มนุษย์ผู้ใดมีจิตอยู่ใต้อ�านาจของการประพฤติคอร์รัปชั่น 
(โลภะ) อยู่เสมอ เมื่อตายทิ้งรูปขันธ์ลาโลกไปแล้ว รูปขันธ์นี้ต้อง 
ไปเผาไปฝัง แต่นามขันธ์หรือจิตวิญญาณ ยังต้องถูกแรงผลัก 
ของกรรม ผลักดันไปสู่ภพนรก ภพเปรต อสุรกาย ตามเหตุที่ได้ 
กระท�าไว้ก่อนตาย

มนุษย์ผู ้ใดมีจิตอยู่ใต้อ�านาจของความหลงหรือเห็นผิด 
อยู่เสมอ เมื่อตายทิ้งรูปขันธ์ลาโลกไปแล้ว รูปขันธ์นี้ต้องเอาไป 
เผาไปฝัง แต่นามขันธ์หรือจิตวิญญาณ ยังต้องถูกแรงผลักของ 
กรรม ผลกัดนัไปสูภ่พนรก หรอืภพทีอ่ยูใ่นอบายภมูอิืน่ เช่น ภพ 
ดิรัจฉาน ตามเหตุที่ได้กระท�าไว้ก่อนตาย

ทั้งสามนี้เป็นอกุศลมูล ที่บุคคลพึงเลี่ยงไม่กระท�า ส่วนรูป 
ขันธ์ที่เป็นทิพย์ ตายแล้วสลายไปตามกฎแห่งกรรม ผู้ที่จะรู้เห็น 
เข้าใจในกฎนี้ ต้องพัฒนาจิตจนตั้งมั่นอยู่ในระดับฌาน จึงจะ 
สามารถรู้เห็นเข้าใจในความเป็นไปต่างๆ เหล่านี้ได้
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มนษุย์ผูใ้ดมจีติอยูใ่ต้อ�านาจของการมศีลี ๕ เป็นนจิ มศีลี 
คุมใจอยู่ทุกขณะตื่น เมื่อตายทิ้งรูปขันธ์ลาโลกไปแล้ว รูปขันธ์นี้ 
ต้องเอาไปเผาไปฝัง แต่นามขันธ์หรือจิตวิญญาณ ยังต้องถูกแรง 
ผลักของกรรม ผลักดันไปสู่การเกิดเป็นมนุษย์ ตามเหตุที่ได้ 
กระท�าไว้ก่อนตาย

มนุษย์ผู้ใด ประพฤติตนมีศีลคุมใจอยู่ทุกขณะตื่น พร้อม 
ทัง้บ�าเพญ็ทานอยูเ่สมอ ตายแล้ว รปูขนัธ์นี ้ยงัต้องเอาไปเผาไปฝัง 
แต่นามขนัธ์หรอืจติวญิญาณยงัต้องถกูแรงผลกัของกรรม ผลกัดนั 
ไปสู่ภพภูมิที่เป็นเทวดา ตามเหตุที่ได้กระท�าไว้ก่อนตาย

มนุษย์ผู้ใด ประพฤติตนมีศีลคุมใจอยู่ทุกขณะตื่น พร้อม 
ทัง้การพฒันาจติให้ตัง้มัน่เป็นสมาธ ิตายแล้วยงัต้องเอารปูขนัธ์ไป 
เผาไปฝัง ยงัแต่นามขนัธ์หรอืจติวญิญาณ ยงัต้องถกูแรงผลกัของ 
กรรม ผลกัดนัไปสูก่ารเกดิเป็นพรหม ตามเหต ุ(จติเป็นสมาธ)ิ ที่ 
ได้ประพฤติไว้ก่อนตาย

นีเ่ป็นความจรงิแท้ทีไ่ม่ประสงค์ให้ผูอ่้านเชือ่ตาม แต่ประสงค์ 
ให้ใช้กาลามสตูร เป็นเครือ่งตดัสนิความถกูผดิในเรือ่งของกฎแห่ง 
กรรมที่มีอ�านาจเหนือชีวิตของสรรพสัตว์ในวัฏสงสาร
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ดังที่ได้เกริ่นไว้แต่แรกว่า ผู้เขียนได้ไปพิสูจน์สัจธรรมในพุทธ 
ศาสนาที่วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เมื่อปีพุทธศักราช 
๒๕๑๘ ได้ปฏบิตัสิมถกรรมฐาน จนจติเข้าถงึความตัง้มัน่เป็นฌาน 
แล้วไปเห็นตัวเองด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณ จนท�าให้พระบวช 
ใหม่ต้องน�า้ตาหยด เพราะจติไปรูเ้หน็เข้าใจ ในภพต่างๆ ตัง้แต่ภพ 
นรกจนถงึพรหมโลก นีค่อืวฏัสงสารทีส่ตัว์ต้องเวยีนตาย-เวยีนเกดิ 
อย่างไม่มีวันจบสิ้น ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจึงรู้เหตุที่ท�าให้ชีวิต 
เวยีนวนอยูใ่นวฏัสงสาร เหตนุัน้คอืการใช้ความรูท้ีไ่ม่จรงิแท้ หรอื 
การใช้ความรู้ที่เป็นอวิชชา ส่องน�าทางให้กับชีวิตด�าเนินไปตามกฎ 

ชีวิตที่พ้นจาก
วัฏสงสาร
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แห่งกรรม กรรมชั่วผลักดันจิตวิญญาณไปได้ร่างใหม่อยู่อาศัยใน 
ทุคติภพ (ภพนรก ภพเปรต ภพอสุรกายและภพติรัจฉาน) ส่วน 
กรรมดผีลกัดนัจติวญิญาณไปได้ร่างใหม่อยูอ่าศยัในสคุตภิพ (ภพ 
มนุษย์ ภพสวรรค์ และพรหมโลก) ภพต่างๆ เหล่านี้เป็นที่เกิด 
ของสตัว์ทีถ่กู แรงผลกัของกรรม ผลกัดนัจติวญิญาณไปสูก่ารเกดิ 
เป็นสัตว์ (รูปนาม) ในวัฏสงสารอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

เมื่อพัฒนาจิตตามแนวของวิปัสสนากรรมฐาน จนเข้าถึง 
ปัญญาเห็นแจ้งได้แล้ว จึงได้เห็นทางออกจากวัฏสงสาร ตั้งแต่ 
ครั้งที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดมหาธาตุฯ เมื่อครั้งกระโน้น (พ.ศ. 
๒๕๑๘)

เมื่อจิตเข้าถึงญาณ ๑๖ ได้แล้วจึงเอามาใช้ปรับชีวิตของ 
ตนเองด้วยการก�าจัดสังโยชน์ (ดูบันทึกท้ายเล่ม) เพื่อไม่หลง 
ทางวกวนอยู่ในวัฏสงสาร และได้เผยแผ่ธรรมของพระพุทธโคดม 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จะเผยแผ่ให้ชาวพุทธที่ศรัทธาได้พิสูจน์และ 
ด�าเนินรอยตามธรรมที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะ

ผู้เขียนได้บรรยายธรรมตั้งแต่ยังบวชเป็นภิกษุใหม่อยู่ที่ 
วัดมหาธาตุฯ บรรยายธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระท�า 
สิง่ทีเ่ป็นเดรจัฉานวชิา  เช่น พทุธพยากรณ์หรอืพทุธท�านาย พระองค์ 
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ทรงห้ามมิให้พุทธบริษัทประพฤติ ก็จะไม่น�ามาสอน ไม่น�าไป 
บรรยาย ทั้งนี้รวมถึงไม่พูดเดรัจฉานกถาด้วย จึงต้องขออภัย 
ญาติธรรมผู้ปรารถนาจะได้ยินได้ฟังอธรรมทั้งสองออกจากปาก 
ของผู้เขียนด้วย ทั้งเดรัจฉานกถาและเดรัจฉานวิชาเป็นอธรรมที่ 
ขวางทางพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาจะก้าวข้ามวัฏสงสาร 
ไม่กระท�ากัน ดังที่พระพุทธโคดมได้ทรงสอนมิให้พุทธบริษัทน�า 
ไปประพฤติ ด้วยเหตุนี้คาถาเงินล้าน คาถาคลอดบุตรง่าย คาถา 
เสริมสิริมงคล ฯลฯ ให้กับตนเอง จึงมิใช่วิสัยของผู้ปรารถนาจะ 
พ้นทุกข์ ในวัฏสงสารได้ถือปฏิบัติ
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ถามว่า   คนหรือสัตว์ที่น�าพาชีวิตวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร ตาย 
  แล้วไปไหน?
ตอบว่า   คนหรือสัตว์เมื่อตายทิ้งรูปขันธ์แล้ว จิตวิญญาณที่ยัง 
  มกีเิลส สัง่สมอยูภ่ายใน ยงัต้องถกูแรงกรรมของกเิลส 
  ผลักดันจิตวิญญาณไปสู่ภพต่างๆ ในวัฏสงสาร

ถามว่า   คนเพี้ยน หมายถึงคนประเภทไหน ?
ตอบว่า   คนเพี้ยน หมายถึงคนที่มีพฤติกรรม (คิด พูด ท�า) 
  ผิดแปลกไปจากพฤติกรรมของคนปกติในสังคม เช่น 
  คดิท�าประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ สตัว์อืน่ โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน 
  ใดๆ หรือเป็นคนที่มีพฤติกรรมพูดจาเป็นสาระล้วนๆ 
  ไม่พดูตามแบบอย่างของคนในสงัคมทีน่ยิมพดูกนั หรอื 
  คนเพี้ยนคือคนที่มีปากพูดได้แต่ไม่พูดเดรัจฉานกถา 
  ท�าเสมือนหนึ่งเป็นคนใบ้ คือไม่สร้างเหตุน�าพาชีวิตวน 
  เวียนอยู่ในวัฏสงสาร

คำาถามท้ายเล่ม
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ถามว่า   ตาที่เห็นสรรพสิ่งเป็นสมมตินั้น เห็นอย่างไร ?
ตอบว่า   คนที่จะมีตาเห็นเป็นเช่นนี้ได้ ต้องพัฒนาจิตจนเข้าถึง 
  ความรู้ที่เรียกว่า ปัญญาเห็นแจ้ง หรือความรู้สูงสุดขั้น 
  โลกตุระ (ญาณ ๑๖) แล้วใช้ปัญญาเหน็แจ้งดบัโลกธรรม 
  และวตัถ ุจนเหน็เป็นอนตัตาได้แล้ว คนประเภทนีจ้งึจะ 
  มปัีญญาเหน็สรรพสิง่ในวฏัสงสารเป็นเพยีงสมมต ิไม่มี 
  อยู่จริงแท้



บันทึกท้ายเล่ม
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บันทึกท้ายเล่ม ๑  อภิญญา ๕ 
คือความรู้ขั้นสูง ยังเป็นโลกิยญาณ ได้แก่
ความรู้ที่ใช้แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ (อิทธิวิธิ)
ความรู้ที่ใช้ในการฟังเสียงที่เป็นทิพย์ได้ (ทิพพโสต)
ความรู้ที่สามารถรู้ใจคนอื่นได้ (เจโตปริยญาณ)
ความรู้ที่ท�าให้ระลึกชาติหนหลังได้ (ปุพเพนิวาสานุสติญาณ)
ความรู้ที่ท�าให้เห็นสิ่งอันเป็นทิพย์ได้ (ทิพพจักขุ)

บันทึกท้ายเล่ม ๒  บารมี ๑๐ 
หมายถึง คุณธรรม ที่บ�าเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อเข้าถึงจุดหมายอัน
สูงยิ่ง ได้แก่
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การให้หรือการเสียสละ (ทาน) โดยไม่หวังผลตอบแทน
การรักษากาย วาจา ใจ ให้ถูกต้องดีงามตามระเบียบวินัย (ศีล)
การเอาตัวและใจออกห่างจากกาม (เนกขัมมะ)
การหยั่งรู้เหตุผลตามความเป็นจริงแท้ (ปัญญา)
ความเพียรพยายาม โดยไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรค (วิริยะ)
ความอดทน ใช้สติปัญญาความคุมตนในเหตุผลที่ดีงาม (ขันติ)
ความจริงกาย จริงวาจา จริงใจ (สัจจะ)
ความตั้งใจมั่น (อธิษฐาน)
ความรัก ความปรารถนาดีให้สัตว์อื่น (ผู้อื่น) ได้ประโยชน์และมี
ความสุข (เมตตา)
ความวางใจเป็นกลาง (อุเบกขา)

บันทึกท้ายเล่ม ๓  บัว ๔ เหล่า
หรือบุคคล ๔ ประเภท ได้แก่
๑. ผูท้ีฟั่งธรรม แล้วเข้าถงึธรรมได้จากการฟังธรรมครัง้แรก เรยีกว่า 
  บัวพ้นน�้า รอสัมผัสจากแสงอาทิตย์ได้ ก็จะบานดอกในวันนี้ 
  (อุคฆติตัญญู)
๒. ผูท้ีรู่ธ้รรมและเข้าถงึธรรมได้ ต่อเมือ่มกีารขยายความในข้อธรรม 
  นั้นๆ จึงจะสามารถบานดอกได้ ในวันรุ่งขึ้น (วิปจิตัญญู)
๓. ผู้ที่รู้ธรรมและเข้าถึงธรรมได้ ต่อเมื่อได้ฟังธรรมซ�้าแล้วซ�้าเล่าก็ 
  สามารถทีจ่ะบรรลธุรรมได้ เปรยีบบคุคลประเภทนีว่้า เสมอืนบวั 
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  ที่จะบานดอกในวันถัดๆ ไป (เนยยะ)
๔. ผู้ที่ไม่ศรัทธาในธรรมะของพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุที่มีปัญญา 
  เหน็ผดิมจีติเป็นอวชิชาทีร่ะบอุยูใ่นปฏจิจสมปุบาท เปรยีบบคุคล 
  ประเภทนี้เสมือนบัวใต้น�า้ ที่เป็นอาหารของเต่าและปลา จึงไม่มี 
  โอกาสที่จะบานดอกได้ (ปทปรมะ)

บันทึกท้ายเล่ม ๔  ญาณ ๑๖ 

หมายถึง โลกุตตรปัญญาสูงสุด ที่รู้เห็นเข้าใจสิ่งที่พ้นไปจากวิสัย
โลก ได้แก่
๑. ญาณก�าหนดแยกรูปออกจากนาม (นามรูปปริจเฉทญาณ)
๒. ญาณก�าหนดปัจจัยแห่งนามและรูป (ปัจจัยปริคคหญาณ)
๓. ญาณพิจารณานามรูปโดยไตรลักษณ์ (สัมมสนญาณ)
๔. ญาณตามเห็นการเกิดและการดับแห่งนามรูป (อุทยัพพยานุปัส- 
  สนาญาณ)
๕. ญาณตามเห็นจ�าเพาะความดับเด่นขึ้นมา (ภังคานุปัสสนาญาณ)
๖. ญาณอนัมองเหน็สงัขารปรากฏเป็นของน่ากลวั (ภยตปัูฏฐานญาณ)
๗. ญาณค�านงึเหน็โทษอนัสงัขารทัง้ปวงต้องแตกสลายไป (อาทนีวา- 
  นุปัสสนาญาณ)
๘. ญาณค�านึงเห็นความหน่ายในสังขาร (นิพพิทานุปัสสนาญาณ)
๙. ญาณค�านงึเหน็สงัขารแล้วใคร่จะไปให้พ้น (มญุจติกุมัยตาญาณ)
๑๐. ญาณค�านึงพิจารณาหาทางให้พ้นจากวัฏสงสาร (ปฏิสังขานุ- 
    ปัสสนาญาณ)
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๑๑. ญาณอันวางใจเป็นกลางต่อสังขาร (สังขารุเปกขาญาณ)
๑๒. ญาณแห่งการหยั่งรู้อริยสัจจ์ (สัจจานุโลมิกญาณ)
๑๓. ญาณข้ามโคตร (โคตรภูญาณ)
๑๔. ญาณหยั่งรู้ที่จะพัฒนาจิตให้ส�าเร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละขั้น  
    (มรรคญาณ)
๑๕. ญาณเข้าถึงความส�าเร็จเป็นอริยบุคคลขั้นนั้นๆ (ผลญาณ)
๑๖. ญาณทบทวนกเิลสทีล่ะได้และกเิลสทีย่งัเหลอือยู ่(ปัจจเวกขณ- 
    ญาณ)

บันทึกท้ายเล่ม ๕  กาลามสูตร
หมายถึง การไม่ให้เชื่อในเรื่องที่งมงาย ไร้เหตุผล ๑๐ ข้อ ดังนี้  
อย่าปลงใจเชื่อ
๑. ด้วยการฟังตามกันมา
๒. ด้วยการถือสืบๆ กันมา
๓. ด้วยการเล่าลือ
๔. ด้วยการอ้างต�ารา หรือ คัมภีร์
๕. ด้วยการตรึกตามอาการ (ตรรก)
๖. ด้วยประมาณการตามเหตุผล (อนุมาน)
๗. ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
๘. เพราะเข้ากันได้กับทฤษฏีของตน
๙. เพราะมองเห็นรูปลักษณ์น่าเชื่อ
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๑๐. เพราะนับว่าสมณะรูปนี้เป็นครูของเรา

บันทึกท้ายเล่ม ๖  สังโยชน์ ๑๐ 
ค�าว่า สงัโยชน์ หมายถงึ กเิลสทีผ่กูมดัใจสตัว์ไว้กบัวฏัสงสาร ได้แก่
๑. ความเห็นว่าเป็นตัวของตน (สักกายทิฏฐิ)
๒. ความสงสัยหรือไม่แน่ใจ (วิจิกิจฉา)
๓. ความถือมั่นในศีลและพรต (สีลัพพตปรามาส)
๔. ความติดใจในกามคุณ (กามราคะ)
๕. ความกระทบกระทั่งในใจ (ปฏิฆะ)
๖. ความปรารถนาในรูปภพ (รูปราคะ)
๗. ความปรารถนาในอรูปภพ (อรูปราคะ)
๘. ความส�าคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ (มานะ)
๙. ความฟุ้งซ่าน (อุทธัจจะ)
๑๐. ความไม่รู้จริง (อวิชชา)
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ดร.สนอง วรอุไร มีภูมิล�ำเนำเดิมอยู ่ที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖ ท่าน 
ได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนสุวรรณศิลป์ เมื่อสิ้น 
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ท่านและพี่ๆ น้องๆ ได้ย้ายเข้ามาเรียน 
ในกรุงเทพฯ ศึกษาในโรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัยจนจบชั้น 
มัธยมศึกษา 

ดร.สนอง สนใจฝึกสมาธิครั้งแรกในขณะเรียนชั้นมัธยม 
จนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาโรคพืช เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วจงึไปท�างานเป็นนกัวชิาการเกษตร ในภาคอสีาน 
อยู่ประมาณ ๒ ปี จากนั้นได้โอนย้ายมาเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิก 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ประวัติ
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
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พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านก็ได้เรียนจบปริญญาโท เกษตรศาสตร์ 
มหาบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สาขาเชือ้รา ได้รบัทนุ 
โคลัมโบไปศึกษาปริญญาเอก สาขาไวรัส มหาวิทยาลัยลอนดอน 
ประเทศองักฤษ เป็นเวลานาน ๔ ปี ช่วงนีเ้รยีนหนกัมาก จนมไิด้ 
เดินทางกลับมาเมืองไทยเลยในระหว่างศึกษา ท่านใช้เวลาว่างพัก 
ท�าจิตนิ่งทุกวัน ซึ่งมีผลให้ท่านเรียนจบ ๔ ปีตามก�าหนด

เมื่อกลับเมืองไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่าน 
ตัดสินใจอุปสมบท ที่วัดปรินายก แล้วมาฝึกวิปัสสนากรรมฐาน 
กบัพระเทพสทิธมินุ ี(โชดก ปธ.๙) ทีค่ณะ ๕ วดัมหาธาตยุวุราช 
รังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ เพียงเวลา ๓๐ วันในสมณเพศ ที่ท่าน 
ปฏิบัติตามค�าสอนของครูบาอาจารย์ ท่านได้รับประสบการณ์ทาง 
จิตและญาณ อภิญญาต่างๆ มากมาย 

เมื่อลาสิกขาบทแล้ว ท่านกลับไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหา- 
วทิยาลยัเชยีงใหม่ วถิชีวีติของท่านเปลีย่นแปลงไปมาก ได้รบัเชญิ 
เป็นองค์บรรยายด้านหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหน่วย 
งานต่างๆ องค์กรต่างๆ มากมาย มีผู้ติดตามผลงานของท่าน 
ทัง้ในและต่างประเทศ และหลงัจากเกษยีณอายรุาชการแล้ว กย็งั 
เป็นอาจารย์พิเศษถวายความรู้แก่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหา- 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาด้วย
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ปัจจุบันท่านได้น�าประสบการณ์ตรงของท่านมาเป็นแบบ 
อย่าง สร้างจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่ชีวิตคนจ�านวนมาก มีกลุ่ม 
คณะศิษย์ก่อตั้งเป็นชมรมกัลยาณธรรม และชมรมสารธรรม 
ล้านนา เผยแผ่ธรรมอย่างกว้างขวาง ผลงานของท่านที่ส�าคัญคือ 
ทางสายเอก และอื่นๆ เช่น หนังสือท�ำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข 
ยิง่กว่ำสขุเมือ่จติเป็นอสิระ ตำมรอยพ่อ และซดีรีวมธรรมบรรยาย 
อีกจ�านวนมาก



www.kanlayanatam.com
Facebook: kanlayanatam.com

ยิ่งพัฒนาสมองให้มีความรู้มากขึ้นเพียงใด โอกาส 
ที่จะท�าให้ความเห็นแก่ตัวย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น ตามที่ 
ฝรั่งเขียนบอกว่า มนุษย์ที่มี IQ สูง แต่มี EQ ต�า่ น�ามา 
ใช้บริหารกิจการสังคมแล้วเป็นโทษ ด้วยเหตุแห่งการ 
พัฒนาสมองเพื่อให้มี  IQ สูงจ�าเป็นต้องมีการประพฤติ 
จริยธรรมที่ เกี่ยวข ้องควบคู ่กันไปด้วย  เพื่อให้ความ 
เห็นแก่ตัวลดน้อยลง


